
Kun tietotekniikka oli uutta, syntyi 
Oulu-ilmiö. Uusia asioita opit-
tiin niin yliopistolla kuin käytän-

nön kokeiluissa. Mittakaava oli pieni, 
kaikki tunsivat toisensa. Toiminta oli 
yhdessä yrittämistä, palveluja jaettiin 
toisille. Samoin kaikki kokeilut olivat 
sallittuja.

1970-luvulla elektroniikka ja mikro-
tietokoneet kehittyivät nopeasti. Niitä 
sovellettiin myös tietoliikenteeseen ja 
antennitekniikkaan. Toiminnassa oli 
mukana paljon nuoria kokeilijoita, joil-
la ei  ollut ennakkoluuloja.

Oulu-ilmiötä etsimässä
Kun yritystoiminnasta tuli kaupallista 
toimintaa, tarvittiin sille kehykset. Tek-
nologiakylä ja sen myötä Technopolis 
sai alkunsa. Toiminnat saatiin ensin 
saman katon alle  ja myöhemminkin 
samalle alueelle. Uuden teknologian 
yritysten rinnalle samoihin rakennuk-
siin tuli pian perinteisiä palvelualan 
yrityksiä, kuten tili-, mainos- ja kieli-
toimistoja, lastentarha ja tenniskenttä. 
Vaikka puhuttiin uuden teknologian 
yrityksistä, vain murto-osa työnteki-
jöistä oli varsinaisia tietotekniikan am-
mattilaisia.

Kun menestystä tuli, siitä kertyi 
myös ylimääräistä painolastia. Rahoit-
tajat ja valtiovalta alkoivat karttaa Ou-
lua suosivia päätöksiä. Katsottiin, et-
tä tuottoisan yritystoiminnan ansiosta 
Oulu tulee toimeen omillaan. Alue-
kehitystukea ohjattiin muille alueille, 
lähinnä Keski-Suomeen. Oulu-ilmi-
östä tuli lähinnä negatiivinen ilmai-
su, lähes kirosana. Kuitenkin Nokian 
menestyessä muutkin yritykset ovat 

pärjänneet.
Kun ajat ovat tiukentuneet, myös 

poliitikot ovat huomanneet tilanteen. 
Oikeita asioita on tehtävä oikein ja 
vieläpä juuri oikeaan aikaan. Turhaan 
byrokratiaan ei ole varaa.

Myös yliopistoilla on tiukat ajat 
edessään. Aalto-yliopisto on koonnut 
itselleen valtaosan ulkopuolisesta ra-
hoituksesta, vaikka onkin kompuroi-
nut laatuauditoinnissa.

Pohjoisen elämisen laatu on vahvasti 
sidoksissa yliopistojen työhön. Tarvi-
taan koulutusta ja osaamista ja niiden 
mukana asiantuntijuutta, ennakkoluu-
lotonta yrittämistä, käytännön teke-
mistä, verkostoitumista ja kansainväli-
syyttä. Tavoittena on exellency, ylivoi-
maisuus. Pelikenttä on globaali.

Rovaniemen henki
Lapissakin on jouduttu kokemaan, 
että osa selluloosatehtaista tupruaa 
jo takanapäin. Aikakausi on vaihtu-
nut, pienemmällä tuotannolla pysty-
tään hoitamaan tarpeet. Ei ole paluuta 
menneeseen.  

Jos on tiukkaa sellupuolella, niin sa-
malla on jännitettävä tukiasemateol-
lisuuden pysymisestä Suomessa. Nyt 
olisi hyvä vaihe rekrytoida. Osaavia 
ja koulutettuja, jopa nuoria on saata-
vana.

Viime aikoina alueellisten ratkaisu-
jen rinnalle on noussut erilaisia yhteis-
kuntasuhteisiin liittyviä kysymyksiä. 
Norvajärvellä 50-luvulla opettajana 
toiminut Mauri Sariola totesi aikoi-
naan: ”Aina roiskuu, kun rapataan”.  
Sama perinne jatkuu. Varoittavia esi-
merkkejä on niin asuntokaupoissa kuin 

poliitikkojen vaalirahoituksessa. Niuk-
ka informaation jakaminen herättää 
hankalia kysymyksiä. Mutta ilman rap-
pariporukkaa tätä yhteiskuntaa ei ra-
kenneta. On ikävää, että aina on joku 
skandaali käryämässä.

Taustalla on kytenyt myös turvalli-
suusalue. On esitetty monenlaisia ky-
symyksiä: ”Mitä tuotetaan? Mitä val-
mistetaan? Mikä on bisnesidea? Miten 
Internet-jakelu hoidetaan?” Ei yhden 
suurehkon organisaation läsnäolo rat-
kaise tietoturvallisuusklusterin kysy-
myksiä. Aikoinaan kysyin PTHK:n joh-
tajalta, kuinka paljon ohjelmakoodia 
he tuottavat. Vastaus oli: ”Ei pätkää-
kään”.  Jotta yhteistyöstä ympäristön 
kanssa generoituisi hedelmiä, suuri 
organisaatio tarvitsee pienteollisuutta 
ja pientuottajia toimintansa rinnalle. 
Kumpa nämä saataisiin lähialueelta 
eikä verkkojen välityksellä valtamer-
ten takaa.

On mielenkiintoista jatkaa ajatus-
ta – jos ei yksi, niin miten olisi kaksi? 
Poliisin tietohallintokeskuksesta on 
muovautunut Hallinnon Tietotekniik-
kakeskus (Haltik) ja jo vuodenvaih-
teessa sen rinnalle ollaan avaamassa 
Liikenteen turvallisuusvirastoa (Tra-
Fi). Aikoinaan Väylävirastosta kilpaili 
varsin moni kaupunki, muun muassa 
Oulu ja Rovaniemi. Nyt liikenne- ja 
viestintäministeriö on jakanut hank-
keen kahdeksi erilliseksi virastoksi: 
Liikennevirasto ja Liikenteen turval-
lisuusvirasto.

Itsestään on pidettävä huolta
Liikenteen turvallisuusviraston arvio 
on, että vuonna 2010 henkilökuntaa 

on 540 henkilöä ja toimintamenot 117,5 
miljoonaa euroa. Osa toiminnasta jää 
Helsinkiin, Lappeenrantaan sijoitetaan 
115 henkilöä ja Rovaniemelle yhteensä 
95 henkilöä.

Suurin osa Rovaniemelle sijoitetetta-
vista uusista toiminnoista kuuluu Au-
torekisterikeskuksen toimialaan, mutta 
tehtäviä on myös kaikkien muidenkin 
osapuolien kanssa. Liikenteen turval-
lisuusvirasto vastaa liikennejärjestel-
män sääntely- ja valvontatehtävistä, 
kehittää jatkuvasti liikennejärjestelmi-
en turvallisuutta ja edistää liikenteen 
ympäristöystävällisyyttä.

Sariolan toteamus näyttää saavan 
jatkoa. Ilman kovaa yrittämistä meil-
le ei mitään tarjota, on pidettävä itse 
huolta itsestään! Silläkin uhkalla, että 
välillä myös roiskuu. Eivätkä teolli-
suusaikakauden työpaikat palaa. Uu-
det ratkaisut eivät synny pelkästään 
malleilla ja suunnitelmilla, ne syntyvät 
edelleenkin todellisella työllä. 

Turvallisuusasiat on usein haluttu 
kokea laitteiksi ja tekniikaksi. Tammi-
kuun alussa Rovaniemellä on toimin-
nassa kaksi alan tärkeää valtatakunnal-
lista yksikköä, joissa korostuu turvalli-
suusala palveluina. Kun niiden ympä-
rille syntyy lisää palvelujen tarjoajia, 
voidaan harkita uudelleen myös klus-
teria. Olisiko mahdollista jopa vahvis-
taa pohjoisten kaupunkien ja yliopisto-
jen yhteistyötä turvallisuusalalla?

Kaksi kaupunkia, kaksi kulttuuria. 
Mielihyvin näkisimme Rovaniemen 
reivaavan kulttuuriaan nykyistä avoi-
mempaan ja yrittämiseen kannusta-
vaan suuntaan – Rovaniemen hen-
keen.

M illoin mistäkin syystä ka-
duilla parveilevat mielen-
osoittajat tavallisesti lähinnä 

säälittävät. Kuinka kenellekään voi 
pälkähtää päähän, että julkisilla pai-
koilla huuteleminen voisi muuttaa 
yhtään mitään.

Berliinin muurin ylikävelyn ja 
Prahan samettivallankumouksen 20-
vuotismuisto liikauttivat silti jotenkin 
kummasti. Vanhoista uutisfi lmeistä 
tuli ylevä olo.

DDR-diktatuurin johtajat joutui-
vat voimattomina seuraamaan, miten 
kaduille ja toreille kerääntyneet kym-
menet ellei sadattuhannet ihmiset 
huusivat ensin ”Wir sind das Volk” 
ja sitten ”Wir sind ein Volk”. Kansa 
olemme me, ja olemme yhtä kansaa.

Prahan kaduille kerääntyi eräiden 
tietojen mukaan melkein neljännes-
miljoona ihmistä. Heitä oli niin pal-
jon, että kokeneimmiltakin pamput-
tajilta meni sisu kaulaan.

Kremlin johto joutui seuraamaan 
sivusta, miten alistetut kansanmas-
sat äänestivät jaloillaan neuvostojär-
jestelmän nurin. Moskovassa ei ehkä 
aluksi edes tajuttu, että sen hirmu-
hallinnolla luotujen käskyläisvalti-
oiden romahdus oli alkusoitto myös 

Neuvostoliiton omalle tuholle.
Joudun siis myöntämän, että kan-

sanmassojen mielenosoitus voi sit-
tenkin muuttaa asioita. Onneksi.

Neuvostoliiton väkivalloin toteuttama 
suuren mittaluokan yhteiskuntako-
keilu epäonnistui. Kommunismista 
marxismi-leninismillä laimennettu 
sosialismi ei toiminutkaan. Se tuhosi 
ihmisarvon, talouden ja ympäristön.

Sen kokemuksen jälkeen kukaan 
ei ole kumma kyllä ainakaan kovin 
näyttävästi pohtinut julkisudessa, ei-
kö kommunismin ja sosialismin tuho 
todellakaan merkitse mitään niiden 
viimeiselle jakojäänteelle, sosiaalide-
mokratialle.

Onko sitä laimennettu ja loivennet-
tu riittävästi niin, että se voi pelastua 

järeiden edeltäjiensä kurjalta kohta-
lolta?

Länsimainen sosiaalidemokratia ei 
tähän mennessä ole jättänyt jälkeensä 
sentään sellaista ihmisyyden alen-
nustilaa, yhteiskunnan halvaannusta, 
talouden raunioita ja ympäristötuhoa 
kuin sosialismin neuvostosovellutus.

Sosiaalidemokratia on joutunut 
toimimaan yhteistyössä tai vuorove-
dossa erilaisten liberaalien, konser-
vatiivisten ja markkinatietoisten kil-
pailijaryhmien kanssa. Se on joutunut 
käyttäytymään siivosti, jos ei aatteel-
lisista niin ainakin taktisista syistä.

Sosiaalidemokraattien vaalimenestys 
on ollut kerrassaan surkea lähes kai-
kissa viime aikojen länsieurooppalai-
sissa vaaleissa. Ajatus alkaa harhailla 
aatehistoriallisen hämärän rajamail-
la. Onko tällä sosialismin äärimmil-
leen kevennetyllä versiolla edessään 
ehkä sittenkin sama kohtalo, jonka 
neuvostojärjestelmä koki kaksikym-
mentä vuotta sitten?

Sosiaalidemokraattien tappiokierre 
on yleensä vain kiihtynyt jos huo-
noon vaalimenestykseen on reagoitu 
korostamalla liikkeen sosialistista aa-
teperimää. Se vie ojasta allikkoon.

Entäpä jos sosiaalidemokratian 
nyt ehkä hiipuva menestystarina ei 
ole ollenkaan perustunut aatteen 
voimaan vaan arkijärkeen, yleishyö-
dyllisiin yhteiskunnallisiin ideoihin. 
Liikkeen käyttövoima loppuu, kun ne 
on toteutettu.

Käytännöllisen sosiaalidemokrati-
an viimeksi nähty menestystarina tai-
si olla ruotsalainen hyvinvointivaltio, 
ja sekin alkaa olla museotavaraa.

Englannissa 1990-luvun lopulla al-
kanut ja muutamia vuosia sitten päät-
tynyt Labourin loistokausi perustui 
karismaattiseen johtajuuteen, jonka 
pääsisältönä oli antaa huutia vanhoil-
le jähmettyneille aatteille.

Voi hyvin olla, että sosiaalidemo-
kraattisten puolueiden tulevaisuus 
riippuu siitä, millaisia yhteiskunnal-
lisia hahmoja ne pystyvät houkutte-
lemaan johtajikseen. Silloin vanhan 
aatteen hehkutus voi olla pikemmin 
taakka kuin etu, olkoon historiallises-
ti vaikka kuinka kunniakas.

Jos kevennettyyn sosialismiin edel-
leen uskovilla ei ole muuta kuin aat-
teensa, sitä lippua kantavat puolueet 
voivat kutistua samanlaiseksi perin-
neryhmiksi kuin 1970-luvun perus-
tuslailliset.
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Vanhasen räväkkä pelinavaus
Keskustan puheenjohtajapelin takia hallituk-
sen pakka on Aamulehden mukaan vaarassa 
mennä sekaisin ja politiikkaa uhkaa vastuuton 
huutokauppa veroista ja velanotosta.

Ovatko Matti Vanhasen päivät keskustan 
puheenjohtajana luetut? Eivät välttämättä, 
vaikka jossakin vaiheessa jo siltä näytti.

Keskustan puoluevaltuuskunnan koko-
uksessa Vanhanen avasi omalta osaltaan 
puheenjohtajapelin höykyttämällä niin halli-
tuskumppani kokoomusta kuin pääopposi-
tiopuolue sdp:tä.

Höykytys upposi otolliseen maahan, sillä 
juuri räväköitä kannanottoja kenttä on virka-
miesmäiseltä pääministeriltä kaivannut. Ja 
nyt kun niitä vihdoin kuultiin, ne vain vah-
vistivat puolue-eliitin uhmakasta asennetta, 
ettei ulkopuolisten kannata tulla sorkkimaan 
keskustan puheenjohtajakuvioita.

Vanhasen aikeista ei enää liene kahta pu-
hetta. Ensi kesän puoluekokouksessa hän 
aikoo taistella säilyttääkseen paikkansa puo-
lueen puheenjohtajana - jos siitä ylipäätään 
mitään veret seisauttavaa taistelua tulee.

Muut lehdet

M arraskuun viimeinen päivä 
oli sodankyläläisittäin his-
toriallinen. First Quantum 
Mineralsin hallitus hyväk-
syi Kevitsan kaivoksen 

avaamisen. Viimeaikaiset merkit antoi-
vat luvan odottaa päätöstä, mutta vasta 
yhtiöstä tullut viesti varmistaa sen, et-
tä Sodankylästä tulee vähintään kahden 
kaivoksen kunta.

Pahtavaaran kultakaivos pyörii täydel-
lä teholla. Kullan hinta on huipussaan, ja 
kaivosyhtiö pyrkii ottamaan suotuisista 
ajoista mahdollisimman paljon irti. Ke-
vitsan rakennustyöt alkavat pian ja tuo-
tantoon päästään vielä vuoden 2012 puo-
livälissä.

Kevitsa on vuosien saatossa edennyt 
kompuroiden. Aivan viime vuosina toi-
minta muuttui sellaiseksi, että viimeiset-
kin epäilijät uskalsivat luottaa kaivoksen 
tuloon. Siitä huolimatta vasta avaamis-
päätös varmistaa, että suunnitelmista tu-
lee totta.

Pääasiassa nikkeliä ja kuparia tuottava 
kaivos on Sodankylän ja koko maakun-
nan kannalta merkittävä askel eteenpäin. 
Jo rakennusvaihe työllistää useita satoja, 
ja tuotannosta työn ja toimeentulon saa 
noin 200 henkilöä.

 Ennakkotietojen mukaan malmia on 
Sodankylän maaperässä niin paljon, että 
kaivosyhtiö on luvannut toiminta-ajaksi 
ainakin 20 vuotta. Viimeaikaiset tutki-
mukset ovat vain vahvistaneet käsitystä. 
Lisää rikastettavaa voi löytyä myös tuo-
tannon aikana.

Nyt jos koskaan Sodankylässä on syytä 
aktivoitua. Jo kaivoksen rakentamises-
ta ja tuotannosta on otettava paikkakun-
nalle ja maakuntaan suurin mahdollinen 
hyöty. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 
töihin saadaan mahdollisimman paljon 

paikallista väkeä.
Rikastamon suunniteltu kapasiteetti on 

viisi miljoonaa tonnia malmia vuodessa. 
Yhtiöstä viestitään, että jatkossa varau-
dutaan vielä suurempaan tuotantoon. 

Juuri nyt kaivosteollisuuden näkymät 
Lapissa ovat todella hyvät. Kittilän kul-
takaivos on alueellisesti merkittävä työl-
listäjä ja Pahtavaaran lisäksi Sodankylään 
tuleva Kevitsa tekee kaivosalasta jo yh-
den maakunnan kehitysvetureista.

Muistaa sopii myös Savukosken Sokli-
hanke ja monet lupaavat esiintymät. So-
dankylässäkin on viime vuosina tutkittu 
Kevitsan lisäksi muita alueita, ja epävi-
ralliset tiedot tuloksista antavat odottaa, 
että lisää rikastettavaa löytyy.

Kaivoksen työllistävä vaikutus ei jää 
rakennusvaiheeseen ja tuotantoon. Alan 
kerrannaisvaikutukset ovat tunnetusti 
suuret. Kevitsan kokoinen laitos ruokkii 
tuntuvasti ympäristöään ja näkyy eittä-
mättä alueen ja koko maakunnan raha-
virroissa.

Vaikka toimijana on yleensä kansain-
välinen jätti, työ tehdään aina kaivoksen 
sijaintipaikkakunnalla eikä sitä voi viedä 
halvan tuotannon maihin.

Kevitsan rakentamisen, tuotannon ja 
kuljetusten tarjoama työ on Sodankylälle 
ja Lapille erittäin suuri asia. Kaivospää-
tös on myös merkittävä mielialan nostat-
taja, jota nykyoloissa tarvitaan. Ehkäpä 
Sodankylän kaupunkihankekin saa siitä 
lisää potkua.

Kaivoksen rakentajilla on näytön paik-
ka myös niille, jotka ympäristösyihin ve-
doten vastustavat kaivostoimintaa Lapis-
sa. Lupaehdot on tietysti täytettävä, mut-
ta muutenkin yhtiön kannattaa toimia 
jokaista yksittäistä päätöstä tehdessään 
ympäristöä ja paikallista kulttuuria kun-
niottaen.

Kaivosala 
nousee

Lapin veturiksi
Kevitsan kaivoksen avaamispäätös on tehty. 

Nyt pitää varmistaa, että rakentamisesta ja tuotannosta 
saadaan Lappiin mahdollisimman suuri hyöty.

Aurinkoa ei juuri nyt näy. Varsinkin 
siellä, missä maa on musta ja vettä 
sataa, on todella pimeää. Lapissa-

han pimeimpään aikaan on jo lumi maas-
sa, mikä valaisee ympäristöä. 

Ihminen ei ole vuosituhansien kulu-
essa sopeutunut valon vaihteluun. Siitä 
kertoo kaamoksen vaikutus. 

Pimeä aika ei kaikkien päivärytmiä 
muuta mihinkään, mutta noin 40 pro-
senttia suomalaisista kokee kaamoksen 
kiusallisena. Joillekin kaamos on tuskal-
lista aikaa, yhdelle prosentille suomalai-
sista iskee nimittäin kaamosmasennus. 
Siihen tarvitaan jo lääkärikunnan apua. 

Lääkkeitä tähän kaamoksen aiheutta-
maan tilaan ovat kehitelleet niin alan tut-
kijat kuin vanhan kansan kokijatkin. 

Nopein ja tehokkain keino helpottaa 
kaamosoireita on valo. Puoli tuntia valo-
hoitoa päivässä riittää useimmille. Tämä 
on todettu myös tieteellisesti.

Lääketieteellisen aikakauskirja Duode-

cimin muutama vuosi sitten julkistaman 
uutisen mukaan kirkasvalohoito tehoaa 
muun muassa kaamosmasennukseen. 
Amerikkalaistutkijoiden mukaan talvi-
masennusta potevien pitäisi kuitenkin 
herätä varhain, jotta kirkasvalohoidosta 
olisi hyötyä. Puoleen päivään nukkumi-
nen heikentää hoidon masennusta vä-
hentävää vaikutusta.

Tätä nykyä kirkasvalolamppujen tar-
jonta on laaja, niitä voi kaiken lisäksi oh-
jelmoida halutunlaiseksi. On auringon-
kirkasta ja on aamun sarastusta. Valohoi-
to on helppo tapa estää kaamoksen aihe-
uttamaa masennusta.

Toinen hyväksi havaittu tapa kaamos-
torjuntaan on liikunta. Tunnin lenkki 
kolmesti viikossa tekee terää. 

Lenkkeily on tunnetusti käypä keino 
muutenkin edistää omaa terveydentilaa. 
Liikkumisen paras puoli on se, että sitä 
voi tehdä jopa kokonaan ilman taloudel-
lisia panostuksia.

Valo on hyvä lääke

a Sosiaalidemokraattien 
tappiokierre on 

yleensä vain kiihtynyt jos 
huonoon vaalimenestykseen 
on reagoitu korostamalla 
liikkeen sosialistista 
aateperimää.
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