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Yhteistyötä Väylän poikki 
 
- Kellokkaasta uusien näyttelyiden myötä luonto- ja kulttuurikeskus  
 
 
Kolarin Äkäslompolossa Yllästunturin kupeella sijaitsevasta Luontokeskus Kellokkaasta tulee 
laajennuksen myötä luonto- ja  kulttuurikeskus. Metsähallituksen luontokeskusten toiminnan ja 
näyttelyiden uusi suuntaus on luonnon esittelyn lisäksi tuoda esille myös paikallisen kulttuurin 
erityispiirteet. Kulttuurin kehittyminen on aina ollut sidoksissa alueen luonnonoloihin ja sen suomiin 
mahdollisuuksiin. Tuo luonnon ja kulttuurin sidos on tulevan näyttelyn punainen lanka ja sen toivotaan 
tuottavan oivalluksia myös ihmisten suhtautumisessa oman elämän ympäristöön. 
 
Luonto- ja kulttuurikeskuksen laajennus ja näyttelyhanke ovat uuden eurooppalaisen rajoja ylittävän 
yhteistyön tulosta. Kellokkaan uudet näyttelyt kertovat tarinan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
kupeilla olevista kylistä, tuntureilta alkunsa saavista virroista, Väylänvarren luonnosta ja kulttuurin 
kehityksestä sekä Väylästä, elämänvirrasta, jonka ympärille ihmisen elämä on vahvasti rakentunut. 
Kansallispuistosta ja luonnonsuojelusta edetään ihmisen lähiympäristön ymmärtämiseen ja varjeluun. 
 
Väylä on ollut kulkukeino ja alueen yhdistävä suoni, jossa rikas ja monimuotoinen kulttuuri on 
kehittynyt erikoislaatuiseksi. Tunturien juurellakaan elämä ei ole yksinäistä eräelämää, vaan osa 
vilkasta kulttuuripiiriä, mihin se aikanaan on pikkujokien kautta ollut yhteydessä. Kulttuurin rikkaus on 
näkyvissä erityisesti vivaihteikkaassa ja elävässä meänkielessä, jota käytetään molemmin puolin 
Väylää. Nykyisin oivalluksia tuottavan herkullisia ilmaisuja sisältävää kieltä arvostetaan ja sen käyttöä 
tuetaan tarmokkaasti.  
 
Luonto- ja kulttuurinäyttelyhanke on käynnistynyt 1.10.2006 ja se päättyy näyttelyn avajaisiin 
31.3.2008. Hankkeen kustannusarvio on 376 337 €, josta kansallista julkista rahoitusta on 150 535 € ja 
Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston Interreg III A Pohjoinen -ohjelman kautta saatua rahoitusta 
225 802 €. Kansallisesta rahoituksesta Lapin lääninhallituksen osuus on 54 071 €, Lapin 
ympäristökeskuksen osuus 23 964 €, Kolarin kunnan osuus 20 000 €, Pajalan kunnan osuus 12 500 €, 
Metsähallituksen osuus 12 756 e ja Metsähallituksen oman työn osuus 27 244 e. 
 
Näyttelyn arkkitehtuurista ja grafiikan suunnittelusta vastaa suunnittelutoimisto Kari Kuosma. 
Näyttelysuunnittelusta vastaa kulttuurin osalta  FM Darja Heikkilä, luontokäsikirjoituksen osalta 
erikoisuunnittelija FM Juha Paso, retkeilynäyttelyn osalta FK Maarit Kyöstilä sekä grafiikan ja 
kuvituksen toteutuksen osalta TaM Venla Väisänen. Näyttelyn AV-esitykset suunnittelevat ja 
toteuttavat DocArt  Production Ky ja Rapid River Ky. Näyttelyhanketta koordinoi Maarit Kyöstilä. 
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Näyttelyhanke toteutetaan samanaikaisesti  käynnissä olevan rakennushankkeen kanssa, jossa 
rakennustyöt ovat juuri käynnistyneet. Laajennuksen myötä rakennukseen saadaan luonto- ja 
kulttuurinäyttelyn lisäksi laajennettu 90-paikkainen ravintola 24-paikkaisine terasseineen, uusi 134  
hengen audiotorio näyttämöineen, musiikki- ja lehtikirjasto, taidegalleria sekä toiminta- ja kokoustiloja. 
Näyttelyhanke on yksi matkailun kehittämishankkeista, joita on käynnissä Väylänvarren molemmin 
puolin Kolarin ja Pajalan kunnissa.  
 
Lisätietoja: 
 
Puistonjohtaja Eero Tikkanen, puh. 0400 187 309 
Erikoissuunittelija Maarit Kyöstilä, puh. 040  700 6513 
Näyttelysuunnittelija Darja Heikkilä, puh. 040 5325 720 
Palvelupisteen hoitaja Jari Ylläsjärvi, puh. 040 5133 627 
 


