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Arvoisat avajaisvieraat, 
hyvät ystävät
Meillä on ilo olla avaamassa näyttelyä Elsa Montell 
– Taidekutomo Lapin Raanu. Tämä näyttely 
osoittaa, että Elsa Montellin monipuolinen tekstii-
litaide on aiheesta löytänyt ihailijansa, keräilijänsä 
ja tutkijansa. 

Itse tutustuin Elsa Montelliin, kun minulla oli 
mahdollisuus osallistua 1990-luvun lopulla Pirkko 
Tenkaman kanssa kirjan Arktinen horisontti  
kirjoittamiseen ja Rovaniemen taidemuseon Elsa 
Montell -näyttelyprojektiin.  

Tammikuussa 1999 Rovaniemen taidemuseossa 
pitämässään luennossa Elsa Montell kertoi Taide-
kutomo Lapin Raanun vaiheista ja muisteli, kuinka 
hänestä ja Matti Saaniosta hitsautui yrityksessä 
hyvä työpari: hän suunnitteli ja teki, Matti valo-
kuvasi. Heillä molemmilla oli pohjana taidealan 
koulutus, Elsa oli valmistunut mallipiirtäjäksi ja 
Matti taidemaalariksi. 

Nuori perhe oli muuttanut pohjoiseen vuonna 
1949. Sodan tuhoamassa Lapissa oli käynnistetty 
mittava jälleenrakennus. Saaniot asettuivat Oika-
raiselle Elsan kotitilalle, jossa Kemijoen rannassa 
sodan tuholta säästyneestä saunasta muokattiin 
koti ja ateljee. Matti maalasi Lennart Segerstrålen 
apuna kirkon freskoa, johon Elsa vauvansa kanssa 
poseerasi mallina.  

Vähitellen urat urkenivat. Ennen vuonna 1955 
tapahtunutta Taidekutomo Lapin Raanun perus-

tamista Elsa työskenteli Orimattilan Villatehtaan 
free lance -suunnittelijana, mikä ohjasi häntä entistä 
enemmän taidetekstiilin pariin. Taidekutomossaan 
hän toimi toimitusjohtajana ja suunnittelijana, joka 
työllisti kutojina monia lähiseudun naisia. Hän tutki 
vanhoja kudonta- ja värjäysmenetelmiä sekä elvytti 
katoamassa olleen lapinraanuperinteen ja sopeutti 
vanhojen raanujen muotokieltä ja värimaailmaa 
modernismin henkeen.  

Matista puolestaan tuli itseoppinut taidevaloku-
vaaja. Hän kuvasi Elsan teoksia usein luonnossa ja 
mielellään ihailemassaan lumisessa maisemassa: 
tekstiilit asettuivat Raanupirtin kuuraiselle ulkosei-
nälle ja puun oksille kevättuuleen sekä levittäytyivät 
letkana hangelle ja upposivat vetiseen lumisohjoon. 
Elsa ikuistui verhoutuneena raanuun.   

Raanuillaan ja valokuvillaan Elsa ja Matti osallistuivat 
lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja 
ulkomailla. Mukana saattoi olla myös ystävä Reidar 
Särestöniemi, jonka maalauksissa oli samaa väri-
hehkua kuin Elsan taidetekstiileissä.   

Kun turistit – joita tuli enimmillään kymmenin 
tuhansin vuodessa – alkoivat löytää Oikaraiselle, 
sodan jälkeen rakennettu kotitalo, joka toimi myös 
yrityksen työtilana, kävi ahtaaksi. Raanujen ja 
muiden tekstiilien esittelemiseksi tarvittiin erillinen 
galleriatila.  

Vuonna 1964 pihapiiriin pystytettiin jykevä yli 200 
vuotta vanha hirsirakennus, joka löytyi Ranuan 
Telkkälästä. Siellä tätä sodan tuhoilta säästynyttä 
Haarahiltusen tilan ”pikkupuoleksi” kutsuttua mutta 
kooltaan ei niinkään pientä rakennusta oli viimeksi 

AVAJAISSANAT

Rovaniemellä 12.10.2022

Sisko Ylimartimo

käytetty heinälatona. Komeasta peräpohjalaista-
losta tuli Raanupirtti, josta Elsan taidetekstiilit saivat 
omanhenkisensä tilan.   
  
Moni muistanee Raanupirtin opasteen, säänpu-
remassa puukyltissä riippuvan raanun. Sillä myös 
testattiin värien ja tekstiilien kestävyyttä niin kesä-
auringossa kuin talven pyryissä ja pakkasissakin. Elsa 
muisteli, että ainoastaan yksi raanu katosi jonkun 
ohikulkijan matkaan. 

Raanupirttiin ja värihehkuisiin taidetekstiileihin 
tulivat tutustumaan monet varsinkin naispuoliset 
valtiovieraat, muun muassa Jovanka Broz Tito, Golda 
Meir, kuningatar Margareeta, kruununprinsessa 
Sophia ja shaahitar Farah, jolle Elsa kertoi ihailevansa 
persialaisia mattoja. Shaahittaren mukana Iraniin 
matkasi Kesäyö-niminen raanu.   

Taidekutomon raanut olivat aloittaneet nopeasti 
maailmanvalloituksensa. Raanulla Kaamos tuli 
hopeamitali Milanon triennaalista vuonna 1957, ja 
seuraavana vuonna raanu Joiku oli esillä Brysselin 
maailmannäyttelyssä. Yö tunturissa toi kultaa Kali-
forniassa Sacramenton tekstiilinäyttelyssä 1966.  

Elsa Montellin tekstiilitaiteessa näkyy vahvasti 
pohjoisuus tekniikassa ja aiheissa. Aihepiirinä Kemi-
joelta Jäämerelle ulottuva arktinen maisema toimi 
syvällisellä tavalla taiteilijan persoonallisten tuntojen 
tulkkina. Perinteisen tasaraitaraanun modernit 
vastineet olivat hänen kunnianosoituksensa esiäitien 
kädentaitoa kohtaan.

Elsa loi niin raanuja kuin uniikkitekstiilejäkin taide-
maalarin otteella. Hän halusi maalata langoilla 

värikkäitä ja samalla utuisia, ilmavia ja hengittäviä 
pintoja. Uniikkitekstiileistä mainittakoon kuvaku-
dokset Rovaniemen maalaiskunnan valtuustosaliin ja 
Auttin kappelin alttaritauluksi sekä vihkiryijyt Ounas-
rinteen ja Auttin kappeleihin. Graafisissa yksivärisissä 
taidetekstiileissä Tilinteko ja Elämisen vaikeus hän 
tulkitsi henkilökohtaisia tuntojaan. 

Kookkaalla ryijyllä Lokan susi (Lokan allas) Elsa otti 
kantaa luonnon ja vanhan paikalliskulttuurin tuhou-
tumiseen. Ryijyn Fierua (Hierua, Fjära) rahkamainen 
pinta syntyi vanhoista pallas- ja lohiverkoista. Tässä 
aiheessa hän palasi Jäämeren maisemaan, jonka 
hän koki ”äärimmäisen mielenkiintoiseksi, suureksi 
ja ankaraksi”; taiteilijana hän sanoi olevansa ”osa 
maisemaa, osa luontoa, maata ja kiveä”.    

Arvoisat avajaisvieraat,  

Elsa Montellin tekstiilitaide on edelleen ajankoh-
taista ja ajatonta. Hänen taiteensa kuuluu Finnish 
Designin kultakauden arvokkaaseen kulttuuriperin-
töön. Tämä näyttely tuo meidän syksyymme iloa, 
valoa ja elämyksiä. Kiitän omasta puolestani näyt-
telyn ideoijia, toteuttajia ja tukijoita sekä teosten 
lainaajia.
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Olen paljasjalkainen rovaniemeläinen.  Jo lukiolaisena, 1960 -luvun lopulla Raanupirtin 
kultavuosina, ihailin Elsa Montellin raanuja ja toivoin saavani ylioppilaslahjaksi hänen 
raanunsa. En saanut.

Ensimmäiset raanut, Riekonpyynnin ja Karhun talviunen, hankimme mieheni kanssa vuonna 
1980 Raanupirtiltä. Elsa Montell kertoi raanujen tarinat kiehtovasti. Raanupirtti mykisti.

Minulla on nyt 65 Elsa Montellin raanua, yksi puolinukkaryijy ja yksi ryijy. Eri nimisiä raanuja 
on 28. Vanhin raanuni on 1950- luvun alkuvuosilta. Siinä on jo tuotemerkki, mutta ei nimeä. 

Viime vuosina olen kartuttanut kokoelmaani vanhoilla raanuilla ja raanuilla, joita kokoelmas-
sani ei vielä ole. Näyttelyn raanuista kaksi isoa Kaamos -raanua ovat minulle tärkeimmät. 
Toinen niistä on kudottu värjäämättömistä Montell-Saanioiden omien lampaiden villoista.

Elsa Montellin raanuissa minua kiehtovat erityisesti värit. Arvostan myös raanujen taitavaa 
tuotteistamista - nimet, tarinat, tuote-etiketit, tasalaatuisuus - nämä kaikki jo 1960-
luvulla. Elsa Montell oli aikaansa edellä oleva suuri taiteilija.

Kiitän Lapin yliopistoa ja erityisesti sekä Jenni-Liisa Ylinivaa että Tiia Mäläskää raanunäyt-
telyn järjestämisestä. On suuri kunnia ja ilo saada nähdä raanut ripustettuina arvokkaasti 
valoisassa ja isossa tilassa. Nyt näen pienen Kesäyö-nimisen raanuni aivan uudessa valossa. 
Niitty, joki, vaarat, kesäyön taivas.
 
Siinä on sielunmaisemani.

RAANUKERÄILIJÄN TERVEISET

Katajarannalla marraskuussa 2022
Maarit Jauhola
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Tekstiilitaiteilija Elsa Montell (1926–2019) tunnetaan 
elämäntyöstään pohjoisen perinnetekstiilin, raanun 
uudistajana. Valmistuttuaan Helsingin taideteollisuus-
keskuskoulun mallipiirtäjälinjalta, hän asettui miehensä, 
valokuvaaja Matti Saanion kanssa asumaan entistä kotiti-
laansa Oikaraisessa ja perusti vuonna 1955 maineikkaan 
Taidekutomo Lapin Raanu -yrityksen, jossa hän työllisti 
paikallisia kutojia. (Löfgren-Autti 2021; Tenkama 1998, 
87.) 

Elsa Montell, joka tunnetaan myös nimellä Montell-Saanio, 
arvosti suuresti pohjoisen tekstiiliperinteitä ja kudonta-
taitoa. Hän valjasti työllään perinteisen raanunkudonnan 
uuteen tehtävään: modernin taide- ja sisustustekstiilin 
valmistukseen. Hänet tunnetaan erityisesti taidokkaana 
värien käyttäjänä, joka värjäsi itse raanujensa värimallit 
ja kehitti raanun kudontatekniikkaa voidakseen toteuttaa 
usein horisontaaliseen maisemaan pohjautuvia luonnok-
siaan (Tenkama 1998, 10-12 & 18). 

Taidekutomo Lapin Raanussa työskenteli parhaimmillaan 
8-10 kutojaa ja värjäri. Lisäksi yritys työllisti kutojia kodeis-
saan. Rovaniemen Naiskotiteollisuuskoulussa oppinsa 
saaneet taitavat kutojat toteuttivat taiteilijan luonnosten 

ja tarkkojen ohjeistusten pohjalta kansainvälisesti palkit-
tuja raanumalleja kolmen vuosikymmenen ajan. Lisäksi 
taidekutomossa toteutettiin useita Elsa Montellin suun-
nittelemia ryijyjä, täkänöitä ja julkisia teoksia, kuten suuri 
kuvakudos Processus Vitae, joka sijaitsee nyt Rovaniemen 
teatterin lämpiössä Lappia-talossa. (Wiherheimo 2022; 
Tenkama 1998, 39-61; Lapin Raanu 1978.) 

Elsa Montell sai Pohjoiskalotin kulttuuripalkinnon 1966 ja 
Lapin läänin taidepalkinnon vuonna 1978. Hän menestyi 
muotoilun kansainvälisissä näyttelyissä, ja sai tunnustusta 
mm. Milanon triennaalissa 1957, Brysselin maailmannäyt-
telyssä 1958 ja Kaliforniassa 1966. (Tenkama 1998, 89) 
Elsa Montell oli Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n kunniajäsen 
ja hänelle myönnettiin Lapin yliopiston kunniatohtorin 
arvonimi vuonna 1999. 

Elsa Montellin tekstiilit puhuttelivat niin kotimaista kuin 
kansainvälistäkin yleisöä, ja taidekutomo Lapin Raanu 
kuului aikanaan Rovaniemen alueen kiinnostavimpiin ja 
suosituimpiin matkailukohteisiin. Matkailijat Suomesta, 
Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta saapuivat Taidekuto-
molle aluksi omilla autoillaan. Massaturismin kehittyessä 
alkoivat bussiryhmien vierailut. Vierailuiden lisääntyessä 

T A I D E K U T O M O  L A P I N  R A A N U

JOHDANTO

Elsa ja raanu
Kuvannut Matti Saanio, 1950-luku
Elsa with raanu 
Photographed by Matti Saanio, 1950’s

siirrettiin Ranualta, läheltä Asmuntin kylää 
vuonna 1964 pihapiiriin kaksikerroksinen 
hirsirakennus, Raanupirtti, johon saatiin tilat 
raanunäyttelyille ja ryhmämatkailijoiden 
sekä merkkihenkilöiden vastaanottamiselle. 
(Tuovinen 2018, 138; Tenkama 1998, 22, 
87-89; Wiherheimo 2022.) 

Raanupirtti ei ole enää kymmeniin vuosiin 
ollut yleisölle avoin ja Elsa Montellin raanuja 
on esillä vain harvoin. Elsa Montell – Taide-
kutomo Lapin Raanu -näyttely tuo esille 
hänen elämäntyötään ja Taidekutomo Lapin 
Raanun toimintaa, raanukeräilijä Maarit 
Jauholan sekä taiteilijan perikunnan kokoel-
miin perustuen. Raanunkudonta on häviävä 
taito, mutta sen vuosisatainen historia ja 
tekstiilitaiteilija Elsa Montellin elämäntyö 
voivat opettaa meille paljon. Laadukas, 
paikallisesti valmistettu, esteettisesti 
korkeatasoinen ja sukupolvelta toiselle 
periytyvä raanutekstiili voi toimia kestävän 
valmistuksen ja kuluttamisen symbolina 
aikana, jolloin tekstiiliteollisuus on merkit-
tävässä muutoksessa kohti kestävämpää 
tulevaisuutta.
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Nimettömät raanut
1950-luvun alku
Mitat: 64cm x 98cm, 50cm x 66cm
Two unnamed raanus
Woven in early 1950’s
Size: 64cm x 98cm, 50cm x 66cm

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN

Pohjoissuomalainen raanu on sileäpintainen, vaaka-
raitainen villainen käyttötekstiili, jota käytettiin 
perinteisesti esimerkiksi rekipeitteenä, kotavaatteena 
ja sängynpeittona. Elsa Montell ihaili perinnetekstiilejä 
sekä kansantaidetta ja löysi raanutekniikasta ilmaisu-
keinon vaakaraitaan perustuville luonnoksilleen. Kaksi 
pienehköä, siroraitaista, nimettömiksi jäänyttä raanua 
taiteilija on tiettävästi kutonut itse 1950-luvun alussa. Jo 
näissä kokeiluissa on nähtävissä hänen raanujensa tärkeät 
tuntomerkit. Raanut ovat täysvillaisia, niiden ylänur-
kissa on saamelaisraanujen tapaan palmikoidut tupsut ja 
alareunassa hapsurivi, joka tosin on punottu, ei letitetty, 
kuten myöhemmissä Taidekutomo Lapin Raanun tuot-
teissa. Nämä viimeistykset olivat taiteilijalle tärkeitä, sillä 
raanulla tuli olla selkeä alku ja loppu, ne eivät olleet metri-
tavaraa (Tenkama 1998, 13-14).

Ensimmäisiin raanuihinsa Elsa Montell suunnitteli perin-
teiseen malliin symmetrisiä raitakuvioita, mutta kokeili jo 

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN

varhaisessa vaiheessa myös vapaamuotoista, maisemal-
lista sommittelua. Hän tutki ja pohdiskeli peräpohjalaisten, 
Ruijan merisaamelaisten ja kolttaraanujen eroja ja totesi 
pystypuissa kudotun kolttaraanun olleen niistä vapaa-
muotoisin (Tenkama 1998, 13-14). Taidekutomo Lapin 
Raanun ensimmäisen malliston raanuista Pahta ja Mutsikki 
muistuttavat symmetrisine raitoineen peräpohjalaista 
perinneraanua. Koristeellisessa Naska-raanussa on kolt-
tasaamelaisten raanujen tapaan voimakas alin kuvioraita. 
Raanun nimi on hatunnosto taitavalle, kolttasaamelaiselle 
raanunkutojalle, Anastasia Mosnikofille (Tenkama 1998, 
15). Sommittelultaan vakaa ja puhdaslinjainen Sigga on 
henkilökuva nätistä ja rehdistä lapintytöstä (Tenkama 
1998, 17). Ruska ja Kaamos ovat puolestaan voimakkaan 
maisemallisia ja raanujen aiheena on nimien mukaisesti 
pohjoinen luonto.
 

Mitäs sanot, jos kudon pari raanua? Niihin 
menisi kyllä lankaa, mutta onhan minulla nuo 
harmaat 5 kg. Kutoisin 1,5 m leveitä… …Tämä on 
nyt vain sellainen haave, minkä soisi toteutuvan.
Elsa Montell kirjeessään Matti Saaniolle 25.2.1949
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Naska 
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 130cm x 217cm
Naska 
In production since 1955
Size: 130cm x 217cm

Sigga 
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 45cm x 169cm
Sigga 
In production since 1955
Size: 45cm x 169 cm

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN

Mutsikki 
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 92cm x 128 cm
Mutsikki
In production since 1955
Size: 92cm x 128 cm

Pahta 
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 130cm x 220 cm
Pahta 
In production since 1955
Size: 130cm x 220 cm

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN
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Ruska 
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 129cm x 212cm
Ruska 
In production since 1955
Size: 129cm x 212cm

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN

Kaamos
Luonnos, Mitat: 47cm x 65cm
Reprokuvannut Johnny Korkman, 2022
Kaamos 
Sketch, Size: 47cm x 65cm
Reprophoto: Johnny Korkman, 2022

Two Kaamos raanus
In production since 1955
Size: 133cm x 221cm
Raanu woven in the 1950’s, 
undyed sheep wool
Latter version of Kaamos raanu, 
dyed sheep wool.

Kaksi Kaamos-raanua
Tuotannossa vuodesta 1955
Mitat: 133cm x 221cm
1950-luvulla kudottu Kaamos raanu, 
värjäämätöntä lampaanvillaa
Myöhäisempi versio Kaamos raanusta, 
värjättyä lampaanvillaa.

PERINTEISESTÄ MAISEMALLISEEN
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Elsa Montellin puoliso, valokuvaaja Matti Saanio (1925–
2006) tallensi kamerallaan pohjoista elämänmenoa ja 
Taidekutomo Lapin Raanun arkea ahkerasti. Hän tuli 
tunnetuksi lapinkuvaajana, julkaisten valokuvarepor-
taaseja 1950–1960-luvuilla Suomen Kuvalehdessä, sekä 
1970 vuodesta Helsingin Sanomissa. Matti Saanio piti 
lukuisia valokuvanäyttelyitä sekä yhteisnäyttelyitä Elsa 
Montellin kanssa. Raanupirtissä oli aina esillä myös hänen 
valokuviaan. (Löfgren-Autti 2021, Wiherheimo 2022.)
Matti Saanion pimiötilat sijaitsivat kutomon kellarissa, 

TAIDEKUTOMON ARKEA

TAIDEKUTOMON ARKEA

vaimonsa värjäämön yhteydessä. Siellä vedostetut musta-
valkovalokuvat on kuvaaja itse kehystänyt käsin leikatuin 
paspiksin vuoden 1998 Rovaniemen taidemuseon näyt-
telyä varten (Wiherheimo, 2022). Kyseisestä sarjasta on 
tähän näyttelyyn valikoitu perikunnan arkistosta kuvia, 
jotka esittelevät taiteilija Elsa Montellia ja taidekutomon 
arkea kutomon rakentamisesta ja Raanupirtin pystyt-
tämisestä lankojen värjäämiseen ja raanujen kudontaan 
– unohtamatta kahvihetkiä työn lomassa sekä vieraiden 
vilinää Raanupirtillä.

Otteita Elsa Montell - valokuvasarjasta 
Kuvat ja alkuperäisvedokset Matti Saanio.
Examples from the photography series: Elsa Montell  
Photography and original drafts, Matti Saanio.

TAIDEKUTOMON ARKEA



20 21

LUONNOKSESTA TUOTTEEKSI  -  MAISEMALLISET RAANUT

Tekstiilitaiteilija Elsa Montell ja Taidekutomo Lapin Raanun 
väki tekivät pitkäjänteistä tuotekehitys- ja tuotteistamis-
työtä kolmen vuosikymmenen ajan. Työskentely alkoi, kun 
Elsa Montell saapui kutomoon suunnittelemansa uuden 
mallin kanssa. Kutomisessa alkuun pääseminen edel-
lytti taiteilijan jatkuvaa läsnäoloa, jokainen malli hiottiin 
yhdessä alusta loppuun, minkä jälkeen kutojat pystyivät 
valmistamaan raanua itsenäisesti. (Mäläskä 2022, 14.)

Ensimmäisen raanumallistonsa jälkeen Elsa Montell kehit-
teli maisemallista raanusommitteluaan omaleimaisesti 
eteenpäin. Raanujen rytmikkäät raidat ja voimakkaat värit 
saivat huomiota Suomessa ja kansainvälisesti. Maisemalli-
sissa raanuissa voi usein nähdä taivaanrannan sekä ilta- tai 
aamuruskon heijastuksia veteen tai lumiseen maisemaan. 
Luonnos saattoi olla postimerkin kokoinen, reissussa 
muistiin laitettu idea (Tenkama 1998, 27), näyttelyjulis-
teen taakse nopein viivoin sommiteltu kokonaisuus tai 
suuri, vahaliiduin tai vesivärein huolella sommiteltu taide-
teos. Usein taiteilija täydensi visuaalista muistiinpanoa 
sanallistaen tunnelmaa ja värejä luonnoksen marginaa-
leihin. 

Taiteilija ja kutojat kehittelivät raanunkudontatekniikkaa 
ennennäkemättömään suuntaan kääntäessään luon-
noksia tekstiilin kielelle. Harmoniset, tarkkaan harkitut 
väriliukumat toteutettiin kutoessa heittämällä eri sävyisiä 
lankoja vuoroheitoin. Vuoroheitoilla voitiin kutoa perinne-
raanuista tuttua hammasriviraitaa (esimerkiksi Kaamos ja 
Pahta), mutta rytmiä ja lankojen suhteita muuttamalla 
myös liu’uttaa eri sävyt toisiinsa hienovaraisesti (Yliniva 
2023).

Värjäys ja värimallien kehittäminen olivat merkittävä 
osa taidekutomon arkea ja raanumallien tuotekehitys-
työtä. Raanulangat kehräytettiin Liljeroosin kehräämöllä, 
Tampereella ja värjättiin kutomon kellariin laitetussa 
värjäämössä. Elsa Montell värjäsi itse värimallit ja ohjeisti 

värireseptit värjärille. Taidekutomon laaja värikartta 
käsitti parhaimmillaan jopa 130 värisävyä. (Tenkama 1998, 
12, Wiherheimo 2021.) Oikeiden värisävyjen valitseminen 
työn alla olevaan raanuun oli tärkeää. Raanua tarkasteltiin 
läheltä ja kaukaa. Sävyjä ja heittojen 
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Rakotuli 
Tuotannossa vuodesta 1959-60
Mitat: 57cm x 68cm
Turistiraanu
Rakotuli 
In production since 1959-60
Size: 57cm x 68cm
Tourist raanu

…voi tietenki olla näin, että kun kauan 
aikaa tuijottaa jotakin maisemaa, 
jopa niin kauan aikaa, että melkein 
niinkö samaistuu siihen yhdeksi 
maiseman osaksi, niin tietää sitten 
aika tarkoin, että missä mikin tuom-
monen isompi raitaryhmä alkaa ja 
miten se loppuu ja mikä fiilinki sillä 
hetkellä oli.

Elsa Montell teoksessa Arktinen 
Horisontti, Jokivarren värjäri Elsa Montell 
ja hänen taiteensa (Tenkama 1998, 35)

rytmityksiä haettiin niin kauan, että taiteilija oli tyyty-
väinen lopputulokseen. Tässä vaiheessa työtä myös 
purettiin, mikäli jokin ei toiminutkaan halutulla tavalla. 
(Mäläskä 2022, 14.) Uusi raanumalli vaati useimmiten 
myös uusien värimallien värjäämistä (Wiherheimo 2021).  

Alkuvaiheessa väreissä suosittiin luonnonväristä ja 
luonnonväreillä värjättyä lampaanvillaa. Esimerkiksi 
kallioseinämää esittävän Pahta-raanun ruskea sävy on 
alun perin kivisammaleella värjätty (Tenkama 1998, 15). 
Pian siirryttiin kuitenkin helpommin hallittaviin synteetti-
siin Kas Kas- ja Polfalan-villaväreihin (Wiherheimo 2022), 
jotka toivat raanuihin voimakkaita sävyjä. Luonnon- 
ja synteettisten värien ero on selkeästi havaittavissa 
Kaamos-raanun kahdessa versiossa. Sävyiltään pehmeä 
ja harmoninen vanha Kaamos on luonnonväristä lampaan-
villaa, jonka ominaisuuksiin kuuluu tummien sävyjen 
haalistuminen valossa. Uudemmassa versiossa värien 
kontrastit ovat voimakkaat ja raanun väreilevän rytmikäs 
sommittelu korostuu. Taiteilijalle Kaamos oli merkittävä, 
varhainen kokeilu valkoisen, harmaan ja mustan sävyissä. 
Se palkittiin hopeamitalilla Milanon XI triennaalissa 
vuonna 1957. (Tenkama 1998, 21 & 89.)

Vaikka uuden raanumallin kudonta saatettiin aloittaa 
pienemmässä koossa, olivat myyntituotteet alkuun 
kooltaan suuria ja asiakkaat pääasiassa paikallisia tai 
automatkailijoita. Kun väkeä alkoi tulla linja-autoilla, 
huomattiin, etteivät matkailijat enää saaneetkaan isoa 
raanua sopimaan matkatavaroihinsa. Heitä varten 
kehiteltiin 1970-luvulla ”turistiraanut” ja ”keinutuo-
linmatot”, pienemmät versiot tutuista raanumalleista. 
Onpa taiteilija itse kutonut raanuista n. A3-arkin kokoisia 
miniatyyriversioitakin. (Wiherheimo 2022.) Raitasommi-
telmien sovittaminen uuteen mittakaavaan vaati mallin 
muokkausta ja pelkistämistä. Elsa Montell valmisti jokai-
selle raanulle ja jokaiselle eri kokoiselle työlle mallipahvin. 
Pahville hän luonnosteli tarkan kudontaohjeen, josta 
käy ilmi montako heittoa kutakin väriä laitettiin ja minkä 
väristä langan tuli olla. (Mäläskä 2022, 14.) 

Sininen hetki -raanusta on näyttelyssä esillä useampi 
kokovariaatio. Niiden tarkastelu paljastaa Elsa Montellin 
kyvyn tuotteistaa taiteellisia visioitaan, asiakkaiden 
muuttuvat tarpeet huomioiden. Sininen hetki on myös 
esimerkki Elsa Montellin taidokkaasta värien käytöstä ja 
tavasta abstrahoida maisema tai luontokokemus varmalla 
kädellä. Raanumalli on saanut alkunsa helmikuisena 
iltapäivänä taiteilijan ystävien luona Enontekiöllä, kun 
taivaanrannassa oli enää vaimea vaaleanpunainen värihäi-
vähdys mustaa taivasta vasten ja Ounastunturin rinteen 
huurteiset koivut olivat kuin pitsisommitelma maise-
massa. Alkuperäinen luonnos hävisi, joten taiteilija joutui 
suunnittelemaan raanun uudelleen muistinvaraisesti. Kun 
kadonnut mallipiirros lopulta löytyi, totesi taiteilija uuden 
ja vanhan luonnoksen olleen lähes identtiset. (Tenkama 
1998, 34-35.)
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Sininen hetki 
Tuotannossa vuodesta 1964
Koot: 99cm x 144cm
           92cm x 125cm
           43cm x 162cm
           53cm x 68cm

Blue Moment 
In production since 1964
Sizes: 99cm x 144cm
           92cm x 125cm
           43cm x 162cm
           53cm x 68cm

VAS.
Sininen hetki 
Luonnos, 
Valokuvannut Kristiina Wiherheimo, 2022
Blue Moment 
Sketch,
Photo: Kristiina Wiherheimo, 2022
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Arktinen Horisontti  
Osa mallipahvista
1974
Arctic Horizon 
Detail of weaving instructions
1974

Arktinen Horisontti  
Tuotannossa vuodesta 1974
Mitat: 116cm x 176cm
Arctic Horizon 
In production since 1974
Size: 116cm x 176cm

Rakotuli
Tuotannossa 1959-60  
Mitat: 109cm x 183cm
1950-luvulla kudottu Rakotuli, 
luonnonväreillä värjättyä lampaanvillaa
Rakotuli 
In production since 1959-60
Size: 109cm x 183cm
Woven in the 1950’s, sheep wool dyed with natural colors

Rakotuli
Osa mallipahvista
Rakotuli 
Detail of weaving instructions 
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Kesäyö 
Luonnos
Kesäyö 
Sketch 

Suon syksy 
Luonnos
Marsh Autumn 
Sketch Kesäyö

Tuotannossa vuodesta 1964
Mitat: 58cm x 70cm
Kesäyö
In production since 1964
Size: 58cm x 70cm

Suon syksy
Tuotannossa vuodesta 1974
Mitat: 57cm x 70cm
Marsh Autumn
In production since 1974
Size: 57cm x 70cm

Arktinen horisontti
Tuotannossa vuodesta 1974
Mitat: 55cm x 72cm
Arctic Horizon
In production since 1974
Size: 55cm x 72cm

Turistiraanuja
Tourist raanus
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Vaakaraitaisen raanutekniikan elävöittämiseksi Elsa 
Montell löysi ratkaisuja paikallisista perinnetekniikoista: 
pelkkaraanuista, ryijyistä ja puolinukkaraanuista. 

Pelkkaraanutekniikka on Lapissa ollut käytössä esimer-
kiksi Sodankylän ja Ylitornion alueilla (Kallioniemi 2001, 
15-16 & 27; Vilkuna 1960, 275). Siinä pelkkaa, loimenle-
vyistä puulastaa käytetään loimilankojen poimimiseen ja 
palttinasta poikkeavan viriön avaamiseen kuviokohdissa. 
Pelkalla tehtiin poimintakuvioita raanun pintaan silloin, 
kun taiteilija halusi vuoroheitoilla kudottavaa yhden 
ripsirivin levyistä pystyraitaa leveämpiä kuvioita (Tenkama 
1998, 37), kuten Karhun talviuni ja Sopulien vaellus –
raanuissa. Loitsu-raanun siksakraidat ovat niin ikään 
pelkalla poimittuja.  Näyttelyssä esillä olevat pelkkalastat 
on Montell-Saanion tilalla vuosikymmeniä asunut ja työs-
kennellyt Aapo Seppälä valmistanut kutojien käyttöön 
(Wiherheimo, 2022). Niiden sivuissa voi nähdä loimilan-
kojen hiertämiä painaumia.

Ryijynukalla raanun pintaan saatiin poimintaakin 
enemmän kolmiulotteisuutta. Peräpohjalaisissa puoli-
nukkaraanuissa ovat kutojat jäljitelleet ryijyjen rikasta 
kuviointia vähin materiaalein, siten että ripsiraanupohja 
on näkyvillä nukkakuvioiden välissä (Ylimartimo 1999). 
Elsa Montell hyödynsi ryijynukkaa omalla tavallaan, teho-
keinona siellä missä teoksen tarina sellaista vaati. Ihmisen 
ja eläimen kohtaamisen draamaa valkealla hangella 
kuvastavaa Riekonpyytäjä raanua koristavat niin pelkka-
tekniikalla toteutetut täplät kuin alareunan dynaamiset 
ryijynukkakuviotkin. Niissä voi nähdä riekon siipien ja 
metsästäjän suksien jäljet lumella. (Tenkama 1998, 36). 
Elsa Montell suunnitteli myös kaksi ns. ryijyraanua, Sopu-
lien vaellus ja Pakkaspeitto, joissa ryijynukka kuvioi raanun 
toista puolta ja eläväiset raanuraidat toista. 

POIMINTAA JA RYIJYNUKKAA

POIMINTAA JA RYIJYNUKKAA POIMINTAA JA RYIJYNUKKAA

Etualalla taidekutomon esineistöä vitriinissä 
       Taidekutomolla värjättyjä raanulankoja 
       Kas Kas värejä 
       Pelkkaraanuissa käytetyt poimintalastat 
       Sukkuloita ja puolattua raanulankaa 
       Sokeritopan käärepaperista leikattuja puolanpohjia 
       Sininen hetki miniraanu 
Taustalla vasemmalla ryijyraanu Pakkaspeitto

In vitrine artefacts from the Lapin Raanu Weaving Studio 
       Raanu yarn dyed at the Weaving Studio 
       Kas Kas -dyes 
       Spatulas used to pick patterns while weaving 
       Shuttles and bobbins  
       Bobbin bases made of recycled paper 
       Blue Moment miniature raanu 
In the background, on the left Pakkaspeitto rug
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Sopulien vaellus 
Raanuryijy 1970-luvulta
Mitat: 110cm x 200cm
Lemmings
Unique art textile, which combines raanu and rya techniques 
1970’s
Size: 110cm x 200cm

Pakkaspeitto 
Raanuryijy 1970-luvulta
Mitat: 130cm x 200cm
Pakkaspeitto 
Unique art textile, which combines raanu and rya techniques 
1970’s
Size: 130cm x 200cm

POIMINTAA JA RYIJYNUKKAA POIMINTAA JA RYIJYNUKKAA
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VAS.
Loitsu 
Tuotannossa vuodesta 1963
Mitat: 114cm x 178cm
Loitsu 
In production since 1963
Size: 114cm x 178cm

Riekonpyytäjä
1970-luku
Mitat: 91cm  x 126cm
Ptarmigan Hunter 
1970’s
Size: 91cm  x 126cm

Karhun talviuni 
Tuotannossa vuodesta 1974
Mitat: 43cm x 127cm
Bear’s Winter Sleep 
In production since 1974
Size: 43cm x 127cm
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Tekstiilitaiteilija Elsa Montellin uudistustyön ansiosta 
raanujen kudonta oli Suomessa suosionsa huipulla 
1960–1970-luvuilla. Monet alan yritykset julkaisivat ja 
myivät raanumalleja ja tarvikepaketteja käsityöläisille, ja 
raanu olikin ryijyn rinnalla suosituimpia sisustustekstiilejä 
kodeissa. Voimakasvärisistä, vapaamuotoisista raanuista 
tuli muoti-ilmiö ja Elsa Montellin tyyliä jäljiteltiin ja malleja 
kopioitiin. Harvalla oli kuitenkaan värjäystaitoja, joten jälji-
telmissä tyydyttiin tehdasvärjättyjen lankojen suppeaan 
väripalettiin. (Tenkama 1998, 18 & 62-65; Tuovinen 
2015.)

Elsa Montell koki, että hänen pyrkimyksensä kansantaiteen 
uudistamiseen oli ymmärretty väärin. “Kurinpalautusraa-
nuissa”, kuten hän viimeistä mallistoaan nimitti, taiteilija 
palasi perinteisten raitaraanujen äärelle. (Tenkama 1998, 

Eihän mikään kansantaide ole syntynyt päivässä eikä kahdessa eikä 
vuodessa eikä vuosikymmenessä… …pannaan hiukan enämpi aikaa ja 
mietitään hiukan tarkemmin, että sopiiko tämä nyt tuon värin kanssa ja 
näiden kahden raidan suhde kolmanteen ja kolmannen, tämän ryhmän 
suhde neljänteen ja tällä tavalla päästään siinä raidassa kohti keskustaa 
ja siitä taas se purkautuu symmetrisenä sen toisen puoliskan. Jälleen 
pohja ja seuraava raita, jälleen erilainen, sillon saadaan jo kahden 
raidan kokonaisuus joka jatkuu pintana eteenpäin.
 
Elsa Montell teoksessa Arktinen Horisontti, Jokivarren värjäri 
Elsa Montell ja hänen taiteensa. (Tenkama 1998, 64-65)

KURINPALAUTUS

62-65.) “Kurinpalautusraanuja” näyttelyssä edustavat 
kolmen raanun malliliinat, jotka mallipahvien tapaan 
toimivat kutojan ohjeena. Niiden rikkaisiin, mutta harmo-
nisiin raitoihin kiteytyy tekstiilitaiteilijan vuosikymmenien 
aikana kerryttämä ymmärrys värienkäytöstä ja sommit-
telusta, ensin perinteisten ja myöhemmin lukuisien 
maisemallisten vaiheiden kautta (Wiherheimo, 2022). 

Elsa Montell toivoi, että paluu perinteisten raanujen 
symmetriseen raidoitukseen innostaisi muitakin kauniim-
pien raanujen suunnitteluun. Hän halusi opastaa nuoria 
taiteilijoita kansanperinteen äärelle, ei kopioimaan, vaan 
tutkimaan tarkoin kuinka laadukkaat, vanhat tekstiilit on 
suunniteltu ja valmistettu (Tenkama 1998, 62-65):

KURINPALAUTUS KURINPALAUTUS

Kurinpalautusraanut 
Tuotannossa vuodesta 1976

Riihitanssit -malliliina
Mitat: 34 x 145cm
Paimenessa -malliliina
Mitat: 45 x 130cm
Kirkkomatka -malliliina
Mitat: 31 x 158cm

Disciplinary raanus 
In production since 1976

Barndance
Size: 34cm x 145cm
Herding 
Size: 45cm x 130cm
The Journey to Church 
Size: 31cm x 158cm
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Elsa Montellin omistamat perinneraanut tarjoavat meille 
mahdollisuuden toteuttaa taiteilijan toive ja tutustua 
hänen elämäntyönsä ohella myös pohjoisen perinneteks-
tiileihin.

Raanu on sileäpintainen villainen tekstiili, jota koristavat 
värikkäät, tyypillisesti symmetrisesti asetellut vaakarai-
taryhmät. Pohjoissuomalaisen raanun ripsimäinen pinta 
on kudottu palttinasidoksella. Harvahko loimi ja tiiviisti 
kudottu kudelanka tekevät pinnasta kudevaltaisen. 
Raanuja on kudottu koko maassa ja samanlaisia kude-
valtaisia villatekstiilejä on tehty kaikkialla maailmassa, 
missä on tarvittu lämpimiä tekstiileitä (Böök 1976, 124). 
Pohjois-Suomessa kutominen keskittyi satojen vuosien 
ajan pääasiassa raanuihin ja puolinukkaraanuihin (Kupari 
1985, 7 & 48 & 117; Vilkuna 1956, 42). Ensimmäiset 
maininnat lapinraanuista on löydetty jo 1500-luvulta 
(Opas 2012, 134). Vanhimmat tähän päivään asti säilyneet 
raanutekstiilit ovat 1700-luvulta (Ylimartimo 1999, 14; 
Kupari 1985, 7). 

Pohjoisessa raanuja kudottiin yksinkertaisilla kutoma-
puilla ja sidosrakenteilla vähäisistä materiaaleista. Tämä 
on vaikuttanut raanujen estetiikkaan. Pohjois-Suomessa 
tavatut raanut voi jakaa karkeasti kolmeen erilaiseen 
ryhmään: lapinraanuihin l. saamelaisraanuihin, jonka 
saamenkielisiä nimityksiä ovat radno, rãnn ja ratnu 
(Vilkuna 1960, 276); Peräpohjolan raanuihin sekä puoli-
nukkaraanuihin. Muita, alueellisia raanunimityksiä 
pohjoisessa ovat pelkkaraanu, puros- tai nypösraanu ja 
karvaraanu (Köngäs 1976, 2-3 & 1975, 2-3; Kallioniemi 
2001, 15-17 & 27).

Pohjoisimmassa Suomessa kolttasaamelaiset kutoivat 
täysvillaisia raanuja pystypuissa, ylhäältä alaspäin. 
Pystypuissa loimi luodaan yhdelle raanulle kerrallaan. 
Yläreunaan kudotaan paulanauha, jonka kudelangat 
muodostavat varsinaisen raanun loimen. Raanun raidat on 

PERINNERAANUT

sommiteltu kokonaisuutena, alareunassa on usein hieman 
erilainen, koristeellisempi kuvio, kamparaita. Kolttaraanu 
on viimeistelty palmikoimalla yläreunan paulanauhan 
loimilangat koristamaan raanun ylänurkkia ja alareunan 
loimen päät riekonvarpaita muistuttaville, kolmiosaisille 
leteille. (Mosnikoff 1977, 4.) Koltat ovat tiettävästi oppi-
neet raanunkudonnan taidon Ruijan merisaamelaisilta. 
Manndalenissa ja muualla Pohjois-Norjan rannikolla taide-
taan yhä raanunkudonta pystypuissa. (Arponen 2011, 6, 
Magga, 2022.)

Peräpohjolan raanu kudottiin lampaanvillasta ohueen 
pellava- tai hamppuloimeen ja myöhemmin puuvillaiseen 
kalalankaan (Köngäs 1976, 2). Se on tyypillisesti 120–140 
cm leveä ja kudottu usein kahdesta kapeammasta osasta, 
sillä kangaspuut olivat melko kapeita (Köngäs 1975, 3). 
Raanujen kuviointi koostuu symmetrisistä, 10–20 cm 
leveistä kuvioraidoista, joita usein elävöittävät pienet 
pystysuuntaiset, kontrastisen väriset raidat, ns. hammas-
riviraidat tai kamparaidat (Köngäs 1976, 1-2; Opas 2012, 
134). Peräpohjolan alueella on tavattu myös erityinen 
raanutyyppi, joka on oikeastaan raanun ja ryijyn väli-
muoto. Sen ripsirakenteista pohjaa koristaa harva, värikäs 
nukitettu kuviointi. Pohjoisessa sitä nimitetään puolinuk-
karaanuksi tai nukkaraanuksi, mutta Etelä-Suomessa 
Lapin ryijyksi tai puoliryijyksi (Kupari 1985, 6). Puolinuk-
karaanujen kudonnan oletetaan alkaneen Peräpohjolassa 
1600-luvulla, vaikka vanhimmat löytyneet raanut ovat 
1700-luvulta (Ylimartimo 1999, 14; Kupari 1985, 7). 
Eniten puolinukkaraanuja on tallennettu Tervolasta ja 
Rovaniemen seudulta (Ylimartimo 1999, 14, 27 & 29). 

Vaakaraitaisessa raanussa kutojan luovuus tulee esille 
erityisesti raitojen väriyhdistelmissä. Raanulangat värjät-
tiin perinteisesti kotona (Köngäs 1976, 3) ja vanhimmissa 
raanuissa värit on saatu paikallisesta luonnosta, sienistä ja 
kasveista. Myös tuontivärejä, indigoa, krappia ja vihtrilliä, 
tiedetään tuodun peräpohjolaan jo 1800-luvun alkupuo-

PERINNERAANUT PERINNERAANUT

lella.  Synteettisiä värejä oli saatavilla 1900-luvun alusta. 
(Ylimartimo 1999, 18.) Ne veivät nopeasti luonnonvärien 
paikan ja muuttivat raanujen väriestetiikkaa koko maassa.

Raanuja on pohjoisessa käytetty varsin monipuolisesti: 
peitteinä reessä, ahkiossa tai sängyssä, verhoina, kotavaat-
teina ja jopa purjeina. Vanhoja raanuja paikattiin hartaasti 
ja rakkaudella, niiden piti kestää sukupolvelta toiselle. 

Vanha peräpohjalainen raanu
Mitat: 128cm x 188cm
Old Rear Bothnian raanu
Size: 128cm x 188cm 

Vanha kolttasaamelainen raanu
Mitat: 117cm x 148cm
Old Skolt raanu
Size: 117cm x 148cm

Kuluneistakaan raanuista ei luovuttu, sillä resuinen raanu 
toimi hyvin vielä hevosenloimena tai koiran makuualus-
tana. Vasta 1900-luvulta alkaen teolliset tikkipeitteet ja 
konevalmisteiset huokeat villamatot syrjäyttivät raanun 
paikan käyttötekstiilinä. Sen jälkeen raanut nostettiin 
seinälle koristamaan tupaa ja ne ovat säilyneet parem-
massa kunnossa. (Kallioniemi 2001, 8; Vilkuna 1960, 
277-278.)
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INTRODUCTION

Finnish textile artist Elsa Montell, also known as Montell-
Saanio (1926–2019) was famous for renewing the raanu 
weaving tradition. After graduating from the Central School for 
Industrial Arts in Helsinki, she and her husband, photographer 
Matti Saanio moved to Oikarainen, in the municipality of 
Rovaniemi, to live in her former homestead. In 1955 Elsa 
Montell established the Lapin Raanu Weaving Studio, which 
employed local weavers and created award winning artworks 
and interior textiles. (Löfgren-Autti 2021; Tenkama 1998, 87.)

Elsa Montell, an admirer of northern traditional textiles and 
weaving skill, created original designs which renewed the 
tradition of raanu weaving. Especially known for her use of 
colour, she dyed yarn samples and developed a signature color 
gradient weaving technique to realize her ideas, often based 
on the horizontal landscape. Based on the artist’s sketches and 
detailed instructions the skilled weavers in her studio produced 
beautiful raanu textiles over three decades. (Tenkama 1998, 
10-12 & 18.)

Raanu textiles of Elsa Montell were well loved in Finland and 
resulted in raanu weaving gaining unforeseen popularity during 
the 1960’s and 1970‘s. She received international fame at the 
Milano XI triennial in 1957, the Brussels World Expo in 1958 and 
in the Sacramento International Textile Exhibition in California 
in 1966. The Lapin Raanu Weaving Studio and the gallery 
building, Raanupirtti were one of the most relevant and popular 
tourist attractions around Rovaniemi. Thousands of tourists, 
as well as many notable visitors were brought there yearly. 
(Tuovinen 2018, 138; Tenkama 1998, 22, 87-89; Wiherheimo 
2022.)

Elsa Montell – Lapin Raanu Weaving Studio exhibition is based 
on two large collections of her work, those of raanu collector 
Maarit Jauhola and the estate of Elsa Montell. Today raanu 
weaving is an endangered skill, but it’s centuries of history and 
Elsa Montell’s life’s work can teach us a lot. A locally made, high 

quality and esthetically high standard raanu textile, which lasts 
from generation to next, can be seen as a symbol of responsible 
design, production and consumption in a time, when textile 
industry is in fundamental change for a more sustainable 
future.

FROM TRADITIONAL TO FREE-
FORM COMPOSITION

In Finnish the word raanu denotes a woolen textile, decorated 
typically by colorful stripes that follow a symmetrical pattern. 
Studying the different ways of raanu weaving in the north of 
Finland, textile artist Elsa Montell found her medium. In her 
early experimentation (unnamed raanus 1. and 2.) we can 
recognize the signature attributes of her raanus: all woolen 
textiles, which have plaited tassels in top corners and the 
bottom is finished with a row of little plaits. These finishing 
touches signify that a raanu has a beginning and an end, it is 
not made or sold by the meter. (Tenkama 1998, 13-14.)

Lapin Raanu Weaving Studio’s first collection of raanus from 
1955 consists mainly of traditional, symmetrical compositions 
such as Mutsikki and Pahta and odes to sámi traditions and 
people, f.e. Naska and Sigga. Elsa Montell also experimented 
early on with more free-form compositions. For example 
raanus called Ruska and Kaamos reflect the artists visions of 
Lappish landscapes and nature’s phenomena. (Tenkama 1998, 
14-21.)

LIFE IN THE WEAVING STUDIO

Elsa Montell’s husband, photographer Matti Saanio (1925-
2006) documented the life in the north and everyday work 
at Lapin Raanu Weaving Studio. He became well-known as a 
photographer of Lapland, with reportages published in Finnish 
magazines and newspapers. He exhibited his photographs 
often together with the textiles of Elsa Montell. 
(Löfgren-Autti 2021, Wiherheimo 2022.)

Matti Saanio’s darkroom was situated in the basement of the 
Lapin Raanu Weaving Studio, next to his wife’s dye studio. 
There he has developed the black and white photos and 

ELSA MONTELL –  LAPIN 
RAANU WEAVING STUDIO 

FROM SKETCH TO PRODUCT 
– TEXTILE AS A LANDSCAPE

Textile artist Elsa Montell and the workers of Lapin Raanu 
Weaving Studio worked devotedly on product development of 
the raanu textiles, for nearly three decades. The work began as 
Elsa Montell arrived in the studio with a new design. The sketch 
could be a post stamp sized note made while travelling or a 
more elaborate, large-scale painting or drawing, like the sketch 
of Kaamos raanu. Together the artist and weavers produced 
the first samples of the new design, tested color combinations 
and rhythms of stripes. When Elsa Montell was pleased with 
the sample, she prepared detailed weaving instructions (see 
Arctic Horizon and Rakotuli), so the weavers could produce the 
textiles independently. (Mäläskä 2022, 14; Tenkama 1998, 27)

Dyeing was an important part of product development. Each 
new raanu design required dyeing new yarn samples, a task 
that Elsa Montell did herself in the basement of the weaving 
studio. At best, the dye sample book of Lapin Raanu contained 
130 samples. In the early years natural dyes from plants and 
mushrooms were used, but soon synthetic dyes, brands like 
Kas Kas and Polfalan, replaced them in production. (Tenkama 
1998, 12, Wiherheimo 2021.) In the two versions of Rakotuli 
raanu the viewer can notice the different effect of the natural 
and synthetic dyes on the design. 

One example of product development is scaling the raanus in 
different sizes. In the early years, Lapin Raanu Weaving Studio 
was focused on big raanu textiles, used as blankets or wall 
hangings in homes and public spaces. An Elsa Montell raanu 
was a suitable gift for example to state’s guests and wedded 

couples. The development of mass tourism in Lapland brought 
bigger groups of people to visit with buses. They had no space 
to bring home big textiles. The so-called tourist raanu, much 
smaller in size, was created during the 1970’s. To change the 
scale of the artwork required reducing the design, reweaving 
samples and recreating the weaving instructions. (Wiherheimo 
2022.)

framed them with hand-cut passepartouts for a retrospective 
exhibition of Elsa Montell’s work in Rovaniemi Art Museum in 
1998. (Wiherheimo 2022.)

For this exhibition we have selected pictures from the original 
series, depicting the artist Elsa Montell and the work and 
life of Lapin Raanu Weaving Studio, from the construction of 
the weaving studio and rebuilding of the old log house which 
became gallery space Raanupirtti, to the dyeing of the woolen 
yarns and weaving – not forgetting the coffee moments and 
visitors. SPATULAS AND RYA KNOTS

Traditional textiles had always inspired Elsa Montell. It is no 
surprise that she turned to regional specialities of traditional 
raanu textiles when she wished to enrich the smooth raanu 
surface. The spatula technique (pelkkaraanu), used f.e. in 
Sodankylä and Ylitornio areas (Kallioniemi 2001, 15-16 & 27; 
Köngäs 1975; Vilkuna 1960, 275), made it possible to weave 
slightly larger vertical stripes, spots and even zig zag rows, 
as we see in raanu Loitsu. The three-dimensional surface of 
Ptarmigan Hunter was achieved through weaving rya knots 
in the design, in resemblance to Rear Bothnian half-piled 
rugs (Ylimartimo 1999).  Pakkaspeitto and Lemmings are 
very unusual textiles. On one side there’s a flat raanu surface 
with exquisite colors (Pakkaspeitto) and stripes of little spots 
(Lemmings), while the other side is covered by a long pile. 

As Elsa Montell’s visionary work gained fame in the 1960s and 
1970s, raanu weaving became extremely popular in Finland. 
Strong colors and asymmetrical compositions of Elsa Montell 
were widely copied by amateurs and professionals. Most 
of them however, lacked the skills and facilities for dyeing 
and were limited to the colorpalettes of ready-dyed yarns. 
Elsa Montell worried that her wish to renew folk art was 
misunderstood. (Tenkama 1998, 18 & 62-65; Tuovinen 2015.)
In her last collection, which she called the disciplinary raanus 
she returned to the symmetrical stripes of traditional, Rear 
Bothnian raanus. She hoped this would inspire others to 
design more harmonious and beautiful raanus. She wanted to 
guide the young artists to the source of folk traditions – not to 
copy but to examine and take inspiration from the quality and 
esthetics of old textiles.

DISCIPLINARY RAANUS
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TRADITIONAL RAANU TEXTILES 

Old raanu textiles once owned by Elsa Montell give us a 
chance to follow the artist’s example and begin our own study 
of traditional textiles and folk art. Raanu is a woolen textile 
decorated typically by colourful stripes, divided symmetrically 
over the surface. It’s weft-faced ribbed surface is woven with 
plain-weave by using a relatively spaced-out warp of cotton, 
linen or woolen yarn and a dense weft of single-ply woolen 
yarn, beaten tightly when weaving. Raanu textiles have been 
woven all over Finland and similar weft-faced textiles can be 
found all over the world, where the climate has required warm 
textiles. In Finnish Lapland, weaving was for centuries focused 
mainly on raanu textiles. First mentions of Lappish raanus date 
back to the 16th century. Oldest raanu rugs that have remained 
up to today are from the 18th century. (Böök 1976, 124; Kupari 
1985, 7 & 48 & 117; Vilkuna 1956, 42; Ylimartimo 1999, 14)

There can be found three different types of traditional raanu 
in Finnish Lapland: from the Sámi regions of the northern part 
of Lapland the all-woolen Lappish raanu - in Sámi languages 
radno, rãnn and ratnu (Vilkuna 1960, 276) - woven in a 
prehistoric technique on a vertical loom and from Southern 
Lapland the symmetrically striped Rear Bothnian raanu 
(Peräpohjolan raanu) and the Half-piled rug (Puolinukkaraanu), 
which combines raanu and rya techniques. 

Raanu yarn was traditionally home spun from own sheep and 
dyed with natural dyes from local mushrooms and plants. 
In Rear Bothnia also exported natural dyes, like madder and 
indigo were available from early 19th century. Synthetic dyes 
changed the esthetics of textiles since early 20th century and 
the art of dyeing with natural dyes was nearly forgotten. 
(Köngäs 1976, 3; Ylimartimo 1999, 18.)

Traditionally raanu textiles were used in many different ways: 
as a blanket in a sleigh or bed, as curtains or walls in a nomadic 
dwelling and even as sails. Old raanus were carefully mended 
and patched as they had to last from generation to the next. 
Even the most worn out raanus could still be used as horse’s 
blankets. From the 20th century industrial blankets and 
affordable machine-made rugs replaced raanu as a functional 
interior textile. Since then, raanus were hung on the wall 
as decoration and have been preserved in better condition. 
(Kallioniemi 2001, 8; Vilkuna 1960, 277-278.)
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Elsa Montell – Taidekutomo Lapin Raanu -näyttely ei olisi onnistunut 
ilman usean eri tahon tukea ja yhteistyötä. Työryhmä haluaa kiittää 
kaikkia näyttelyn mahdollistaneita tahoja lämpimästi! 

Näyttely on toteutettu Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan 
kulttuuriavustuksella ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tuella. 
Lämmin kiitos näyttelyideasta Marja Nissilälle. Ideoinnin eri vaiheissa 
olemme saaneet arvokasta asiantuntijatukea Lapin maakuntamu-
seon Hanna Kyläniemeltä, Rovaniemen taidemuseon Riitta Kuusikolta 
sekä Lapin yliopistolla Leila Lipiäiseltä. Käytännön avusta kiitos Lapin 
maakuntamuseolle, Mikael ja Sameli Saaniolle, Tuija Hautala-Hirviojalle, 
Maarit Maggalle, Juntuman Productionsille ja Grano Oy:lle. Kiitokset 
myös Taito Lapin Merja Timoselle värjäystyöpajoista ja dosentti Sisko 
Ylimartimolle näyttelyn avajaissanoista.  

Haluamme kiittää Taidekutomo Lapin Raanussa pitkään työskennelleitä 
kutojia Eine Röninkiä ja Marjatta Kirjavaista haastatteluista. Kutojien 
työkokemus ja kertomukset taidekutomon arjesta ovat toimineet aineis-
tona Tiia Mäläskän kandidaatin tutkielmalle. Kutojien sekä Kristiina 
Wiherheimon haastattelut ovat toimineet lukuisien kirjallisuuslähteiden 
ohella myös taustatietona näyttelyn suunnittelulle. Erityiset kiitokset 
Kristiina Wiherheimolle tuesta ja asiantuntijuudesta. Kristiinan ja hänen 
miehensä Yrjö Wiherheimon palaute ja kannustus näyttelyprojektin eri 
vaiheissa ovat olleet työn kantava voima!  

Maarit Jauholalla lienee suurin yksityishenkilön omistama kokoelma Elsa 
Montellin raanuja Suomessa. On ollut ilo ja kunnia tutustua Maaritiin ja 
hänen keräilemiinsä tekstiileihin! Elsa Montellin perikunnan hallussa on 
lukuisia raanuja, uniikkitekstiilejä, taidekutomon esineitä, luonnoksia 
sekä raanujen työohjeet. Tutustuminen tähän arvokkaaseen arkistoon 
oli avartavaa ja inspiroivaa. Suuret ja lämpimät kiitokset Maarit Jauho-
lalle ja Elsa Montellin perikunnalle, joiden upeat kokoelmat muodostavat 
näyttelyn ja tämän katalogin sisällön. 
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