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Esityksen rakenne

• Saamelaismuseo Siida

• hankepolku…=> 

Siidan saamelainen kulttuuriyksikkö 2011

• käsitteistä



Inarin saamelaismuseo 

• perustettu 1959

• perustajana Samii Litto ry. – Saamelaisten yhdistys, 

Suomen 1. saamelaisyhdistys (1945)

• ulkomuseo avattiin yleisölle 1963

• esitteli rakennusperintöä ja esineistöä, elinkeinoja

• toimi kesäisin avoinna olevana ulkomuseona 1963-1997



Uudisrakennus Siida 1998

• Saamelaismuseo Siida

• taustaorganisaationa Sámi Museum –
Saamelaismuseosäätiö v. 1986 > 

• valtakunnallinen erikoismuseo 1999

• myös alkuperäiskansan museo



Siidan kulttuuriympäristöyksikkö perustettu 2011 
kahden hankkeen kautta:

1) Ealli biras – Elävä ympäristö -hanke

• toteutusaika 1.1.2011–17.11.2013
• rahoittaja EAKR / Lapin liitto
• budjetti 244 900 €
• toiminta-alue saamelaisalue

Tavoitteet / tulokset:
• Ealli biras –elävä ympäristö – saamelainen

kulttuuriympäristöohjelma (2013) -julkaisu
• kulttuurimaisemanäyttely, esillä Siidassa 15.6.2013–

12.10.2014
• yksikön toiminnan vakinaistaminen



Siidan kulttuuriympäristöyksikkö perustettu 2011 
kahden hankkeen kautta:

2) Kulttuuriympäristöyksikkö -pilottihanke 2011-2013

• rahoitus OKM

• arkeologi Eija Ojanlatva

• Museoviraston ja Saamelaismuseon yhteistyösopimus 
1.1.2011 

• Saamelaismuseolle saamelaisalueen arkeologiseen 
kulttuuriperintöön ja sen hoitoon liittyvät 
viranomaistehtävät:

• mm. kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön liittyvät 
asiat, lausunnot ja maastotarkastukset, saamelaisalueelta 
löydettyjen esineiden ja havaintojen vastaanotto sekä 
muinaisjäännösten hoito ja inventointi 

• tavoitteena yksikön toiminnan vakinaistaminen



2014: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
päivitysinventointi saamelaisalueella

• Lapin ELY-keskus koordinoi Lapin osalta 
• saamelaisalueella Siidan kulttuuriympäristöyksikkö 

tekijänä
• rahoitus YM ja Lapin liitto sekä OKM
• uusia kohde-ehdotuksia saamelaisalueelta 21 kpl

- vrt. tällä hetkellä 6 kpl 
(Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) 

• työn lähtökohtana saamelaiskulttuuri



Siidan kulttuuriympäristöyksikkö
vakinaistettiin 1.3.2015 

• rahoitus OKM

• arkeologi ja tutkija

• saamelaisalueen kulttuuriympäristö kulttuurisesta kontekstista 
riippumatta 

• vastaa saamelaisalueella 

arkeologisen kulttuuriperinnön (2011) sekä 

rakennetun kulttuuriympäristön (3/2016)

asiantuntija- ja viranomaistehtävistä 

• arkeologiset tutkimusluvat myöntää edelleen Museovirasto



Toiminta-alueena saamelaisalue: Enontekiön, Inarin, Utsjoen kunnat ja 

Sodankylän kunnasta Lapin paliskunnan alue



Kulttuuriympäristö

• laaja yleiskäsite

• kokonaisuus, joka muodostuu 

– muinaisjäännöksistä

– perinnebiotoopeista

– rakennetusta kulttuuriympäristöstä

– kulttuurimaisemasta
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-
FI/Tutki_ja_tutustu/Kasitteita/Yleisia_kasitteita

Maisema

- kulttuurimaisema

- luonnonmaisema
2007 rakennusperinto.fi / käsitteet



Saamelainen kulttuuriympäristö?

Jođi lea buoret go oru

> saamelainen tapa nähdä ja kokea 
maisema ja ympäristö on tiiviissä 
yhteydessä saamelaiseen 
maailmankatsmukseen, tapakulttuuriin, 
elinkeinoihin ja perinteeseen

- saamenkielisten käsitteiden joustavuus, 
paikka / maisema määrittyy ihmisen 
toiminnan ja käytön mukaan



Ongelma: 

saamelainen maisema luonnonmaiseman ja 
kulttuurimaiseman välillä

erämaata, ei tarpeeksi viljeltyä/muokattua

jotta pidettäisiin kulttuurimaisemana

< - > toisaalta saamelaisten käyttö häiritsee

puhdasta luontoa

(Audhild Schanche 2002)



Saamelainen kulttuuriympäristö
• muinaisjäännökset
• perinnebiotoopit/perinnemaisema
• rakennettu kulttuuriympäristö
+
• henkinen ”näkymätön” kulttuuriympäristö / 

perinnetieto
- suullinen perinne ja maisemaan liittyvä tieto/taito, 
jotka antavat merkityksen maisemalle ja ympäristölle

> Kulttuurimaisema
- ihmistä ei painoteta luonnon manipuloijana eli 
maisema voi näyttää luonnonmaisemalta, mutta 
kantaa kulttuurimaiseman arvot ja merkityksen

(Magga 2004, 2007, 2013)



Kulttuuriympäristöön kuuluu PERINNETIETO:

TIETO, usein edelleen suullista

• tieto paikan / alueen käytöstä

• paikannimet

• kertomukset, tarinat, muistelukset

• musiikki: joiku / leu´dd

• pyhät paikat

TAITO, opitaan yhdessä tekemällä

perinnetieto > tulkinta > toiminta


