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   LOPPURAPORTTI 
 
 
Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 
investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 
 
  

1. Toteuttajan nimi 
Ohcejoga Utsjoen Ursa ry 
 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 
Arktinen aikavaellus, n:o 99284 

 
 

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista) 
 
Hanke toteutettiin vapaa-aika ja matkailuinvestointina sekä kehittämishankkeena, mikä sisältää noin 14 
kilometriä pitkän luontopolun suurelta osin Utsjoen Paistunturin paliskunnan alueella ja osin sen 
ulkopuolella valtion ja kunnan maalla lähtökohdan ollessa Utsjoen koulukeskuksen takana. Polun varteen 
on pystytetty yhteensä 18 informaatiotaulua, joista viisi on kaksoistauluja ja loput kahdeksan 
yksöistauluja. Hankkeeseen kuuluu myös liikuteltava aurinkokunnan pienoismalli ja Galileo-
satelliittipaikannuksen posteri. Lisäksi hanke sisältää oman kotisivunsa Arktinen Aikavaellus – Vaellus läpi 
aikakausien . 

              

                                                                          

 
Hanke ideana lähti liikkeelle loppuvuodesta 2018, kun Turun yliopiston astrobiologi, prof.  Kirsi Lehto otti yhteyttä 
yhdistykseemme ja kyseli mahdollista kiinnostustamme kosmoksemme historiaan ja sen esittämisenä 

https://arktinenaikavaellus.com/
https://arktinenaikavaellus.com/
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vaelluspolkumuodossa. Turkuunhan oli jo tehty aikavaelluspolku n. 14 km:n mittaisena Tuorlasta Turun yliopistolle. 
Puheenjohtajamme ja sihteerimme kävivätkin sitten maaliskuussa 2019 Tähtipäivillä Tuorlassa ja tutustuivat 
tuohon polkuun. Samalla käynnistimme alustavat keskustelut yliopiston yhteyteen perustetun Aikavaellus ry:n 
kanssa ajatuksesta kehitellä vastaava polku myös Utsjoelle. Nimikin polulle keksittiin: Arktinen aikavaellus.  
 
Yhdistyksemme sai polun alkuvalmisteluja varten Lapin rahastolta tukirahan, joten polun valmistelut saivat 
vankempaa pontta idean käynnistämiselle aluksi maastojen tutkimisena ensin Kaldoaivin paliskunnan alueella ja 
sittemmin Paistunturin paliskunnan alueella olevan Metsähallituksen pitkän Kuoppilasjärven polun osalta. Samalla 
käynnistimme neuvottelut myös Metsähallituksen ja paliskunnan kanssa ja teimme alustavat karttahahmotelmat. 
 
Käynnistimme neuvottelut Pohjoisen Lapin Leaderin kanssa polun varsinaisen rahoituksen osalta. Saimme 
hankituksi Utsjoen kunnalta myös kuntalainan tarvittavien tulevien maksujen suorittamiseksi, koska tuo Lapin 
rahastolta saatu raha ei riittänyt noiden tulevien laskujen maksamiseen.  
 
Polun tarkempi kartta- ja maastohahmotelma tehtiin Aíkavaellus ry:n kanssa yhdessä siten, että Turusta tuli asiaan 
paneutuva henkilöstö käymään Utsjoella. Parin päivän aikana kuljimme tulevan polku-uran koulukeskuksesta aina 
Nammajärvien kodalle. Näin saimme mitatuksi noin 14 km:n polun maastoon ja katsotuksi alustavasti myös 
tulevien informaatiotaulujen sijaintipaikat. Tauluja kaavailtiin alkuun parisen kymmentä, mutta loppujen lopuksi 
päädyimme kahdeksaantoista tauluun ajatuksella, että jos polku onnistuu houkuttelemaan lisää vaeltajia, voisi 
sitten paria lisätaulua ajatella myöhempään vaiheeseen.  
 
Polun rakentaminen lähtikin nyt varsin reippaassa tahdissa liikkeelle, joten näytti siltä, että kaikki saataisiin 
kuntoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Mutta sitten tulikin kesken kaiken koronapandemia, joka keskeytti 
erityisesti rakentamistyön ja jouduimme anomaan rahoittajiltamme lisäaikaa loppujen lopuksi vuoden 2022 
heinäkuun alkuun. Kesäkuun 2022 lopussa saatoimme vihdoinkin todeta, että polku kaikkinensa on riittävän valmis 
ja suunnitelman mukainen ihmisten vaeltaa ja oppia samalla maailmankaikkeutemme kehityshistoriaa sellaisena 
kuin se nykyään ymmärretään.  
 
Polun käytöstä saamme jatkuvasti kohtuullisen ajantasaista tietoa erityisesti Galkujoenlammen (Koulunlammen) 
laavulle sijoitetuista vihkoista, johon kävijät aika hyvin kirjaavat ainakin päivämäärän ja nimensä. Toki olemme 
huomanneet, että tuollaiset parikymmentä prosenttia kulkijoista jättää vihkoset huomiotta. Mutta silti voidaan 
laskea, että vuotuinen vaeltajamäärä liikkuu viidestäsadasta aina kahdeksaansataan vaeltajaan. Tauluissa on kyllä 
QR.-koodit, mutta vaeltajien kiinnostus niihin ei ole ollut kovin kummoinen: luonto ja taulut kiinnostavat eniten. 
 
      Kuvassa kirkon parkkipaikan lähettyvillä olevat viitat osoittamassa Nammajärven alkuräjähdyspaikalle 
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Kuvassa kirkon parkkipaikan lähellä olevat viitat osoittamassa aikavaelluksen varsinaiseen lähtöpaikkaan ja 
nykyaikaan 
 

                                  

 
 
 
Kuvassa Arktisen aikavaelluksen alkukohdan eli nykyajan kaksoistaulu Utsjoen koulukeskuksen takana valaistulla 
polulla. Meneillään on opastustilanne toukokuulta 2022 
 
 

                               

  
 
Polun alkupään informaatiotauluista seitsemän sijaitsee kunnan valaistulla polulla ja lähellä kouluja, joten niitä 
käytetään myös virikkeinä perusopetuksesta lukio-opetukseen. Koska taulut ovat kolmella kielellä, suomi, saame 
ja englanti taulujen käyttö myös kielten virikemateriaaleina onnistuu.  
 
Polun informaatioaineistoon kuuluu myös aurinkokuntamme pienoismalli, joka kootaan yhdessä opetukseen ja 
vaellukseen osallistuvien kanssa aina tarpeen mukaan sopivaan paikkaan. Informaatioaineistoon kuuluu lisäksi 
Galileo-satelliittipaikannuksen liikuteltava taulu, joka sekin voidaan esitellä tarpeen mukaan sopivassa paikassa. 
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Kuvassa aurinkokuntamme koottava pienoismalli, jota käytetään niin koulujen opetukseen kuin opastettaville 
havainnollistamaan planeettojen ja Auringon kokosuhteita ja etäisyyksiä Auringosta ja toisistaan. Mallissa on 
merkittävää myös se, että aurinkolamppu näkyy kunkin planeetan kohdalta kuta kuinkin sellaisen kokoisena kuin 
se näkyy luonnossa. Esimerkiksi Maamallista sijoitettuna lamppuun nähden noin 30 metrin kohdalle lamppu näkyy 
juuri sen kokoisena kuin Aurinkomme luonnossa näkyy. 
 
 

                                                            

 
 
Kuvassa Galileo-satelliittipaikannuksen informaatiotaulu, jota voidaan käyttää polun varrella aina tarkoitukseen 
sopivalla paikalla kertomaan opastettaville Galileon merkityksestä retkeilyn paikannustarpeisiin. Galileo on myös 
ainakin kahdessa asiassa parempi GPS-paikannusta: se on EU:n siviilihallinnoima ja sen tarkkuus on GPS-
paikannusta tarkempi ja luotettavampi juuri pohjoisissa oloissa. GPS on sitä paitsi sotilaiden hallinnoima, mitä 
Galileo ei siis ole.  
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4. Raportti 

 
4.1. Hankkeen tavoitteet 

 
• ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun 

kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämisstrategia 
 

- Hankkeen tavoitteet 
 
Arktisen aikavaellusreitin kokonaistavoitteena on lisätä vaeltajien ja muiden osallistujien tietoisuutta elämän, 
maapallon ja maailmankaikkeuden kehityksen taustalla olevista tapahtumista ja luonnonilmiöistä. Hanke 
havainnollistaa aikojen kuluessa tapahtuneita suuria olosuhteiden ja eliökunnan muutoksia planeetallamme. 
Maailmankaikkeuden historia auttaa myös ymmärtämään ihmiskunnan omaa vaikutusta luonnon prosesseihin, 
sekä huomaamaan miten ilmaston muutokset ja eliökunnan uusi sukupuuttoaalto ovat tällä hetkellä 
tapahtumassa. 
 
Investointi- ja kehitystavoitteiden mukaan tehtävät ovat: 
1.    Polku merkitään ja varustetaan infotauluineen ja QR-koodeineen ja viittoineen. 
2. Valmistetaan aurinkokunnan pienoismalli. 
3. Laaditaan Galileo-satelliittipaikannuksen malli tai opaste. 
4. Annakurran Galkujoenlammen (Koulunlammmen) tulistelupaikkaa uusitaan 
5. Härkävaaran tulistelupaikka ja silta uusitaan. 
6. Härkävaaran poroaidan portti uusitaan. 
7. Alaseitikkojoen ylityspaikkaa kunnostetaan. 
8. Kesäkouluja (mm. kesälukiot) järjestetään 
9. Hankkeen verkkosivut laaditaan: Arktinen Aikavaellus – Vaellus läpi aikakausien 

 
  

4.2. Toteutus 
 

• toimenpiteet 
Hanke on toteutunut keskeisiltä osiltaan investoinneista ja kehittämisestä tehdyn 
suunnitelman mukaisena. Keskeiset investointiosat ovat:  
1. Valmis Arktisen aikavaelluksen polku QR-koodein infotauluineen, uusine 
polkumerkkeineen ja viittoineen  
2. Aurinkokunnan pienoismalli  
3. Galileo - satelliittipaikannuksen opaste  
4. Annakurran ns. koulunlammen tulistelupaikan uusiminen  
5. Härkävaaran tulistelupaikan ja sillan uusiminen 
 6. Härkävaaran poroaidan portin uusiminen  
7. Alaseitikkojoen ylityspaikan kunnostus. 
 
Kehittämistavoitteina ovat olleet myös  
8. kesäkoulut, joita on toteutettu kesälukioina. Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
toteutettiin vuoden 2021 heinäkuussa pilottikesälukiona ja vuoden 2022 kesälukio 
Tutkimusretkiä kosmokseen jatkaa kesäkouluhanketta niin, että ensimmäinen viikko on 
Utsjoella (Kevo) ja toinen viikko Sodankylässä (observatorio). 
 9. Arktisen aikavaelluksen kehittämiseen liittyi myös hankkeen kotisivun laatiminen: 
 Arktinen Aikavaellus – Vaellus läpi aikakausien . 
 
 

https://arktinenaikavaellus.com/
https://arktinenaikavaellus.com/
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• aikataulu 

Tuetun hankkeen aloituspäivämäärä 16.05.2019 
Tuetun hankkeen päättymispäivämäärä 01.07.2022 
 

• resurssit 
Hankkeen suunniteluun ja aloittamiseen yhdistys sai 24.5.2019 Suomen Kulttuurirahaston  
Lapin rahastolta 6000 €, mikä mahdollisti samalla varsinaisen rahoituksen hankkimisen 
Pohjoisen Lapin Leaderilta ja ELY:ltä. Yhdistys sai Utsjoen kunnalta 04.03.2020 
kuntalainan 11 700 €, mikä osaltaan lisäsi hankkeen taloudellisia mahdollisuuksia toimia 
erityisesti vaelluspolun investointien toteuttamiseksi. 
 
Koska tulevan aikavaelluspolku päätettiin rakentaa Metsähallituksen olemassa olevan 
polun osaksi, tämä helpotti suunnittelua ja toteutusta ja muodosti luonnollisen 
luontoresurssin investointeja varten. Metsähallituksen mukana olo koko hankkeen ajan 
mahdollisti myös osaavan työvoiman itse polun maastoon sijoittamiselle ja 
informaatiotaulujen kehysten rakentamiselle sekä paikalleen asentamiselle.  
 
Aikavaellus ry:n henkilöstösidokset Turun yliopistoon antoivat riittävän tieteellisen 
tietopohjan informaatiotaulujen sisällön luomiseksi. Taulujen painatustyön Aikavaellus ry 
hoiti sisältötuotannon kanssa, jolloin vältyttiin viidentoista taulun erilliseltä painatukselta. 
Kolme saamelaiskulttuuriin liettyvää taulua tehtiin paikallisesti yhteistyössä Studio Borgan 
ja Siluaur Ky:n kanssa.  
 
Yhdistyksen hallitus ja muut jäsenet antoivat ahkerasti talkooapuaan koko hankkeen ajan, 
mikä säästi kustannuksia ja tutustutti samalla itse polkuun ja sen tauluihin.  
 
 

• toteutuksen organisaatio 
Yhdistyksen hallitus toimi hankkeen johtajana, samalla myös ohjausryhmänä ja 
toteuttajana yhteistyössä Aikavaellus ry:n ja Metsähallituksen kanssa. 

 
• kustannukset ja rahoitus 

 
INVESTOINNIT 
Alla on esitetty hankkeen hyväksytty kustannusarvio:  
Kustannukset yhteensä  
Haettu yht.: 28 424,78 €                                   Hyväksytty yht.: 26 499,38 € 
 
Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 26 499,38 euroa 
 
KEHITTÄMINEN 
Hyväksytty kustannusarvio 22 752,78 € 

Hyväksytty rahoitus on yhteensä      22 752,78 € 

• raportointi ja seuranta 
 
Hankkeen loppuraportti. Seurantaa on tehty eri palavereissa pitkin hankkeen etenemistä- 
Lisäksi vaelluspolun käyttöä seurataan erityisesti Galkujoen lammen laavulla olevan 
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vierailuvihkosten avulla. Näiden perusteella on nähtävillä vaelluspolun käytön 
vakiintumista noin 500 – 700 henkilöön vuosittain.  
 

• toteutusoletukset ja riskit 
Hanke on toteutunut kuta kuinkin oletusten mukaisesti ja riskit on saatu minimoiduiksi 
erityisesti Metsähallituksen omakustannusratkaisujen avulla. Koska polun rakentamiseen 
ei tarvittu pankeilta lainarahoitusta kuntalainan takaisinmaksukin on saatu hoitumaan liki 
ajatellulla tavalla.  

 
4.3. Yhteistyökumppanit 

Aikavaellus ry, Metsähallitus, rahoittajatahot: Pohjoisen Lapin Leader ja ELY,  Turun yliopiston Kevon 
Lapin tutkimuslaitos, Sodankylän geofysiikan observatorio, Studio Borga, Utsjoen kunta ja 
sivistystoimi, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta/ taidekasvattajat, taiteilija Brita Turunen, 
saamentaja Pentti Pieski, Traficom, Maanmittauslaitos, Utsjoen kylätalo Giisa, YLE:n Egenland, 
emeritusgeologi Esa Karpoff.  

 
4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Tuloksena on valmis Arktisen aikavaelluksen 14 km:n aikavaelluspolku tauluineen, 
aurinkokuntamalleineen, Galileo-satelliittipaikannuksineen sekä verkkosivuineen. Hankkeen 
toimintaan liittyy myös pilotoitu kesälukio. Polku on lisännyt konkreettisesti kuntalaisten ja 
matkailijoiden sekä koulujen liikunnan ja kosmisen tiedon saantimahdollisuuksia. Tämä näkyy myös 
Galkujoen lammen laavun vieraskirjan merkintöjen reippaassa kasvussa.  

 
 
 

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta 
 
Yhdistyksen hallitus on todennut hankkeen toteutuneen koronan aiheuttamista viivästymisistä huolimatta 
riittävän hyvin, jotta vaelluspolkua on voitu käyttää täysipainoisesti jo reilun vuoden ajan kesäkouluihin. Myös 
kuntalaiset ja matkailijat ovat päässeet tutustumaan Arktisen aikavaelluksen kosmiseen historiaan ja polun 
varren maisemiin.  
 

6. Lisäkuvia ja muuta informaatiota: 
 
Kuva infotaulusta Koulun lammen kodalla 
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Kuva polun avauksen hetkestä alkupään informaatiotaulun kohdalla 
 

                                                        

 
 
Kuva opastettavien opetustuokiosta, missä rakennetaan aurinkokuntamme pienoismallia polun luontoon.  
 

                                     

 
 
 
Kuvassa saamelaista kansanperinnettä esittelevistä kolmesta informaatiotaulusta kaamokseen olosuhteissa 
tammikuussa 2022. 
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Raportin laatija: 
 

Juhani Harjunharja 

 

 

Liitteet:  
Arktinen-Aikavaellus_taulujen sisällöt_01-08 (1).pdf 
 
Informaatiotaulut_09-15 b.pdf     

 
                         arktinenaikavaellusAndaras_taulu_1189_841-1 nieidakäreg.pdf 
 
                         Iso Hirvi opaste 1_1189_841 (1).pdf 
 
                        Aurinko ja revontulettaulu.pdf 
 
                        arktisenaikavaelluksenkuvasarja1.pdf 
 
                        arktinenaikavaellusartikkeli 5.pdf 
 
                       arktinenaikavaellusartikkeli 5_saame.pdf 
 
                       aurinkokuntamalli 4.pdf 

 
                       https://arktinenaikavaellus.com/ 
 
                       Egenland – yle.fi   

 
                       Utsjoelle valmistuu kesällä uusi tunturireitti – Arktinen Aikavaellus vie kulkijan keskelle 

maailmankaikkeuden historiaa | Lapin Kansa 
 
                       Arktinen aikavaellus | Explore Utsjoki 
 
                      Arktinen aikavaellus avattu – Ohcejoga Utsjoen Ursa (kansanuutiset.fi) 
 
                      Uutisarkisto – Aikavaellus 
 
                     Arktinen aikavaellus - Dimensiolehti 
 
                      Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatus ja Turun yliopiston astrobiologia 

yhteistyössä Utsjoen kesälukiossa (ulapland.fi) 
 
 
 

https://arktinenaikavaellus.com/
https://yle.fi/aihe/egenland
https://www.lapinkansa.fi/utsjoelle-valmistuu-kesalla-uusi-tunturireitti-ark/678452
https://www.lapinkansa.fi/utsjoelle-valmistuu-kesalla-uusi-tunturireitti-ark/678452
https://exploreutsjoki.fi/tekemista-utsjoella/arktinen-aikavaellus/
https://blogit.kansanuutiset.fi/ohcejoga-utsjoen-ursa/arktinen-aikavaellus-avattu
http://aikavaellus.fi/fi/aikavaellus-info/uutisia/
https://dimensiolehti.fi/arktinen-aikavaellus/
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopiston-taiteiden-tiedekunnan-kuvataidekasvatus-ja-Turun-yliopiston-astrobiologia-yhteistyossa-Utsjoen-kesalukiossa/43760/76217034-f0b6-42af-a1fa-5cecd5dd7d53
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopiston-taiteiden-tiedekunnan-kuvataidekasvatus-ja-Turun-yliopiston-astrobiologia-yhteistyossa-Utsjoen-kesalukiossa/43760/76217034-f0b6-42af-a1fa-5cecd5dd7d53
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