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Tuollaisia kuvia on harvassa, mutta ainakin yksi niistä tulee Suomesta.
Minäkin olin kuvan nähnyt, mutta en voinut kuvitellakaan,
mitä muuta alueelta löytyy ja kuka on kaiken tämän takana.
Olin sopinut Destian työpäällikkö Tuomo
Rauhalan kanssa, että nähdään nelostien
varrella, Kakslauttasen P-paikalla. Tuomo
on ollut rakentamassa infraa alueella jo
usean vuoden ajan ja toimisi oppaana. Itse
olin viettämässä perheeni kanssa syyslomaviikkoa Sodankylässä, josta avovaimoni
on kotoisin. Ajellessani kohti Kakslauttasta, keskityin enemmän maisemiin ja
tien pientareella oleviin poroihin kuin
lähestyvään vierailuuni lasi-igluista tunnetulle matkailukohteelle. Paluumatkalla
keskittyminen menikin sitten toisin päin.

Tutustuminen
Hyppäsin Rauhalan Tuomon kyytiin ja
lähdimme kiertelemään valtatien län-
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tien pientareella
oleviin poroihin
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vierailuuni lasiigluista tunnetulle
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sipuolella sijaitsevaa Kultaojan aluetta,
josta Sodankylän kunta on kaavoittanut
500 hehtaarin alueen matkailupalveluiden
käyttöön.
Tuomo kertoi olleensa infran rakentamisessa alueella jo usean vuoden ajan
ja lisäsi, että yhteistyö alueen omistajan
kanssa on toiminut hyvin. Koska lunta
ei vielä ollut satanut, rakentamisen jäljet
olivat näkyvissä, mutta ne oli tehty mahdollisimman siististi, ympäröivää luontoa
säästäen.
Lyhyen ajomatkan jälkeen tulijoita
tervehtii Portinvartijan talo, joka antoi
viitteitä tulevasta; vaikka rakennus oli
vielä kesken, oli siitä havaittavissa, että
alueella on arkkitehtuurille ja sen monimuotoisuudelle annettu tilaa. Rakennus

Korsu Restaurant

ei kuitenkaan ollut mitenkään pelkistetty,
pikemminkin päinvastoin.
Jatkoimme matkaa eteenpäin ja saavuimme Korsu -ravintolalle, joka oli sijoitettu rinteeseen. Ravintolaa lähestytään
ylärinteen puolelta, jolloin tulijaa tervehtii

Puusilta talvimaisemassa

Ravintola Auroran puuveistos

taidokas puutyö, hieman erikoisine piippuineen.
Sovittu tapaaminen Kakslauttanen
Arctic Resortin pääomistaja Juhani ”Jussi”
Eiramon kanssa lähestyi, mutta kiersimme
vielä mm. seuraavien kohteiden kautta:

Sodankylän kunta
on kaavoittanut
500 ha alueen
matkailupalveluiden
käyttöön.

Syksyllä 2018 työn
alla oli mm. 150
hengen planetaario,
joka sijoittuu
näköalatornin
kupeeseen.

Tapaaminen
Alueen pääomistaja Jussi Eiramo vaikuttaa
kiireiseltä, mutta ystävälliseltä ja läsnäolevalta. Puhelin soi usein, mutta se ei häiritse
keskusteluamme.
Hän kertoo alueen historian alkavan jo
1970-luvulta, jolloin hän päätyi paikalle
sattuman kautta. Silloisesta kahvilasta
ja muutamasta mökistä on päästy paljon pidemmälle eli majoituspaikkojen
määrä ylittää 500. Alueelta löytyy mm.
Joulupukin hirsitalo, iso taidegalleria,
iglu-näköalatorni ja ravintoloista yhteensä
1000 asiakaspaikkaa. Syksyllä 2018 työn
alla oli mm. 150 hengen planetaario, joka
sijoittuu näköalatornin kupeeseen.
Ilman vastoinkäymisiä ei ole selvitty.
1990 -luvun lama kosketti monia, mutta
erityisesti matkailualalle se oli vaikeaa
aikaa. Eiramo päätti laajentaa asiakaskuntaa ulkomaisiin majoittujiin; ei helppo

homma, mutta Kakslauttasen kohdalla se
onnistui. Onnistui jopa niin hyvin, että
nykyisellään kotimaiset majoittujat ovat
noin promillen (0,1%) luokkaa kaikista
tulijoista.
Nykypäivänä tärkeää on myös somenäkyvyys, jonka ansiosta mm. Sports
Illustrated ja Vogue ovat järjestäneet kuvauksia Kakslauttasessa. Tietynlaisesta
sattumasta voitaneen tässäkin puhua,
koska tietyt ihmiset näissä lehdissä ovat,
yli miljardin muun kanssa, nähneet ilmasta
otetun kuvan lasi-igluista, kaamoksen
hämärässä.

Ongelma
Kakslauttasen Arctic Resort’ssa majoittuvat tulevat käytännössä ulkomailta, eli
saapuvat Suomeen lentäen. Eiramo kertoo,
että muutamia vuosi sitten Lapin liitolle
tehdyn kyselytutkimuksen perusteella
suuri osa matkanjärjestäjistä arvioi menettävänsä jopa puolet Lapin-myynnistään
nykyisten lentoyhteyksien vuoksi. Lentäen
matkustamisessa, erityisesti Lappiin asti
matkustettaessa, Jussi näkee suurimpana
ongelmana suomalaisen ”lentoliikennekulttuurin”, jossa ulkomailta tulevat
lennot joutuvat pääosin laskeutumaan
Helsinki-Vantaalle ja sieltä matka jatkuu
eri lennolla kohti muuta Suomea. Suoria
lentoja pohjoisen kentille on siis todella
vähän. Helsinki-Vantaalle tehtävä välilas-

ku syö toisaalta loma-aikaa ja lisää myös
matkakustannuksia.
Jussin mukaan tulijoita, erityisesti ulkomaalaisia, olisi paljonkin. Jotta kaikki
halukkaat saataisiin tutustumaan Suomeen
sekä nauttimaan myös pohjoisen luonnosta
ja palveluista, pitäisi lentoyhteyksiä saada
lisää ja siihen helpoin lääke olisi mahdollistaa suorat lennot lähtömaasta esim.
Rovaniemen tai Kittilän kentille.
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Kiitokset
Tapaamiselle varattu aika päättyi ja
oli aika palata ”Etelämmäksi”. Jussin
puhelin oli täynnä saapuneita puheluita
ja Tuomollakin oli vielä yhtä ja toista,
ennen päivän saattamista töiden osalta
päätökseen. Kiitin molempia, oman am-

mattinsa osaajia mahdollisuudesta päästä
tutustumaan Kakslauttasen alueeseen ja
kahteen sen toteuttamiseen osallistuneeseen henkilöön.
Paluumatkalla olo oli niin kuin asuntomessuilla; muutaman ensimmäisen
kohteen muistaa, mutta sen jälkeen ei
enää pysty sanomaan, mitä oli missäkin

talossa. Kuviakin tuli otettua vaikka
kuinka paljon, mutta niiden sijoittaminen
johonkin kohteeseen ei enää onnistukaan.
Asuntomessualueen taloihin ei normaalisti
pääse enää myöhemmin tutustumaan, mutta Kakslauttanen Arctic Resort on avoinna
ja laajenee.

Juhani ”Jussi” Eiramo ja Destian Tuomo Rauhala
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