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Esipuhe

Ahdaskurun sillan kunnossapitosuunnitelma on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Se 
on Väyläviraston arvokohteiden joukkoon kuuluvan museosillan ja sen lähiympäristön kunnossapitoa kos-
keva suunnitelma, johon sisältyvät tiedot sillan säilytettävistä arvoista, kunnossapidon tavoitteet ja toimen-
piteet sekä arvio pitkän aikavälin korjaustarpeista. 

Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena on varmistaa museosillan kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämi-
nen pitkäjänteisesti. Suunnitelman tarkoituksena on palvella museosillan koko kunnossapidon hankinnan 
prosessia ohjelmoinnista urakointiin ja kohteen kunnon seurantaan. Tilaajan edustaja työssä on ollut ym-
päristöasiantuntija Johannes Järvinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Pääkonsulttina työssä on ollut Mobi-
lia, vastuuhenkilönä amanuenssi Mikko Pentti. Konsulttina työssä on ollut Destia Oy, jossa suunnitelman 
laatimisesta ja työn raportoinnista on vastannut maisema-arkkitehti Laura Soosalu. Avustajana on toiminut 
maisema-arkkitehti Niina Repo.

Työ aloitettiin maastokatselmuksella Ahdaskurun sillalla kesäkuussa 2022. Maastokatselmuksessa Enon-
tekiön kuntaa edusti maankäyttöinsinööri Kai Takkunen. Lapin ELY-keskusta edustivat perinneyhdyshenki-
lö Anna-Liisa Niskala ja aluevastaava Juha Loukusa. Tieurakoitsija YIT:tä edusti Oula-Matti Rahko. Kilpis-
järven kylää edusti Kilpisjärven biologisen aseman tutkija Rauni Partanen. Työn aikana on oltu yhteydessä 
myös muihin Destian ja Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoihin sekä Museovirastoon.
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1 Lähtötiedot

1.1 Ahdaskurun museosillan 
sijainti
Ahdaskurun silta sijaitsee Muonion ja Kilpisjärven 
välisellä valtatiellä E8/ 21 Kilpisjärven kylän ja tullin 
pohjoispuolella. Lähellä Suomen ja Norjan välistä 
rajaa sijaitseva vuonna 1943 valmistunut silta ylit-
tää Siilasjärveen johtavan Ahtaankurunjoen. Ra-
kenteeltaan silta on kivinen holvisilta. Etäisyyttä Sii-
lasjärven rantaan on noin 350 metriä. Siilasjärven 
länsipuolella sijaitsevat Mallan luonnonpuistoon 
kuuluvat Iso-Mallan ja Pikku-Mallan tunturit. 
Valtatien itäpuolella suurmaisemaa rajaa Korkea-
Jehkas-tunturi. Silta otettiin museosillaksi vuonna 
1983. Museosillan pohjoispuolella valtatien länsi-
puolella sijaitsee nykyinen museotien opastus- ja 
pysäköintialue (kuva 1).

Kuva 1. Ahdaskurun silta on valtatieltä 21 katsoen lähes huo-
maamaton. Tien länsipuolella on pysäköinti- ja opastusalue, 
josta on kulkumahdollisuus sillalle puisia portaita pitkin. Taustal-
la näkyvät Iso-Mallan lumiset rinteet, kuvausaika 15.6.2022.  

Ahdaskurun sillalta on etäisyyttä Kilpisjärven ky-
lälle 4 kilometriä, Palojoensuuhun 151 kilometriä, 
Enontekiön Hettaan 177 kilometriä ja Tromssaan 
158 kilometriä (kuva 2). 

Kuva 2. Ahdaskurun sillan sijaintitiedot. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista.  Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.

Kuva 3. Ahdaskurun museotie ja siihen liittyvä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (Museovirasto 2009) 
aluerajaus. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.
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2  Ahdaskurun 
museosillan 
historialliset vaiheet

2.1 Perinteinen kulkeminen 
Länsi-Lapissa

Esihistoriallinen maankäyttö pohjoisessa Lapissa 
perustui keräilyyn, metsästykseen ja kalastukseen. 
Asukkaat liikkuivat vuodenkierron mukana seura-
ten osan vuodesta villejä peuralaumoja ja asettu-
en joiksikin viikoiksi kalastamaan, marjastamaan 
tai metsästämään pienriistaa. Luonnosta saatavan 
ravinnon määrä ei mahdollistanut pysyvää pai-
koillaan asumista, vaan riistan ja kalojen liikkeet 
tai marjojen kasvu määrittivät, missä ihmisryhmät 
milloinkin elivät. Peuroja metsästettiin jousien ja 
keihäiden ohella kaivamalla pyyntikuoppia, joita 
saatettiin rakentaa peurojen muuttoreitin varrelle 
laajoiksikin järjestelmiksi. Kilpisjärven seudun kivik-
koinen maa oli kuitenkin liian kovaa pyyntikuopille, 
ja saaliseläiminä olivat alueella luultavasti naalit, 
ketut, riekot ja kiirunat. Pienriistan metsästyksessä 
ansapyynti oli ennen tuliaseita tavallisin tapa. Li-
säksi Kilpisjärvestä saatiin ajoverkolla, nuotalla ja 
ongella saaliiksi rautua, harjusta, taimenta, siikaa 
ja madetta. Kilpisjärven rannalla tehdyt arkeologi-
set kaivaukset osoittavat, että paikalla on katkea-
mattomia osavuotisen asutuksen jälkiä esihistorial-
liselta ajalta lähtien. Käsivarren pohjoisosa sijaitsee 
vedenjakajalla, mistä purot ja joet laskevat toisaalta 
Jäämerelle pohjoiseen ja kohti Tornionjokea, Ou-
nasjoen vesistöä ja Pohjanlahtea etelässä. Suuri 
osuus vesistöistä on ollut kevyillä ruuhilla tai ve-
neillä kuljettavissa ohittaen koskipaikat tai siirtyen 
vesistöstä toiseen maata pitkin. Talvella jäätä pitkin 
on liikuttu suksilla ja myöhemmin porojen vetämillä 
pulkilla. Puuton kivikkoinen ylänkö on suhteellisen 
helposti kuljettavissa jalkaisin ja talvikulkuneuvoil-
la. Kilpisjärven kautta kulkeva reitti Tornionjoen ja 
Ounasjoen latvoilta Jyykeänvuonolle Jäämeren 
rantaan on ollut tärkeä kauppareitti ja osa vuoden-
kierron mukaista kulkureittiä luultavasti jo esihis-
toriallisena aikana. Lapin turkiksia, kalaa ja poro-
tuotteita on vaihdettu Jäämeren rannan vuonoihin 
saapuneiden kauppamiesten tuomiin tuotteisiin ja 

sulana pysyvän meren ja sen vuonojen rannalla on 
kalastettu ja metsästetty.

Maa-alueiden käyttö ja nautintaoikeus maahan 
ja vesiin perustui siidoihin, eli lapinkyliin, joiden 
puitteissa asukkaat päättivät yhteisistä asioistaan. 
Ainakin historiallisen ajan alusta lähtien saame-
laiset asettuivat talven kylmimmäksi ajaksi siidoit-
tain talvikylään asumaan ja hajaantuivat keväällä 
jälleen perhekunnittain laajemmalle alueelle. Tal-
vikylien paikat olivat kesäasumuksia kiinteämpiä, 
mutta joidenkin vuosikymmenten jälkeen niitäkin 
oli siirrettävä polttopuiden ja jäkälämaiden eh-
tymisen myötä. Siidojen rajat ja niihin kuuluvien 
sukujen keskinäiset nautinta-alueet oli määritelty 
yhteisillä sopimuksilla. Rajat perustuivat usein jo-
kilinjoihin tai tunturien muodostamiin vedenjaka-
jiin, jotka oli helppo havaita luonnossa. Talvikylien 
syntyminen saattaa myös liittyä etelän kuninkaiden 
nimissä tehtyyn verotukseen, joka alkoi ilmeisesti 
jo esihistoriallisena aikana. Suomen Lapissa ku-
kin siida maksoi veronsa yhteisesti, mutta Ruotsin 
puolelta on tietoa myös perhekunnittain kunkin ve-
romaiden perusteella maksetuista veroista. Veroa 
Lapin asukkailta kantoivat sekä Tanskan, Ruotsin 
että Venäjän kruunun edustajat. Keskiajalla Ruot-
sin kuninkaan edustajina toimivat ns. pirkkalaiset, 
jotka heille annetun kaupankäynnin lisäksi myös 
verottivat saamelaisia, tosin pohjoisimpaan Lappiin 
heidän toimintansa harvemmin ylettyi.

Mahdollisesti juuri Lapinkylien verotuksesta seu-
rasi, että saamelaiset siirtyivät peurojen metsästyk-
sestä vähitellen 1500-luvulta lähtien poronhoitoon. 
Toinen mahdollinen syy oli peuranmetsästyksen 
muuttuminen aitojen avulla tapahtuvaksi suurpyyn-
niksi, joka ajoi villit peuralaumat yhä ahtaammal-
le, mutta samalla mahdollisti peurojen kiinnioton 
ja merkitsemisen. Suomen Lappiin suurporonhoito 
saapui 1700-luvun kuluessa. Saamelaisten vero-
tus tapahtui talvisin, jolloin keräännyttiin yhteiseen 
talvikylään ja porotokka oli pienimmillään. Poh-
joisimmassa Lapissa poronhoitoon olennaisesti 
kuuluvat kesälaitumet sijaitsivat tunturiylängöillä 
tai Jäämeren rannalla ja talvilaitumet etelämpä-
nä metsäalueilla. Tämä tarkoitti, että poronhoitoa 
harjoittavat saamelaiset paimensivat poronsa val-
takunnanrajan yli vuoden kierron mukana. Perin-
teisesti neliömäiset lapinkylät muuttuivat rajoiltaan 
pitkänomaisiksi johtuen poronhoidon aiheuttamista 
vuosittaisista muuttoliikkeistä. Porolappalaiset kui-
tenkin myös laidunsivat useiden siidojen alueella 
vuoden mittaan ja poroja paimentavien saamelais-
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ten reitin varrella kalastus pysyi tärkeänä osana 
elinkeinoa. 

Jäämeren rannalle saapui kauppiaita Norjas-
ta ja Venäjältä, mutta myös kauempaa Saksasta, 
Hollannista ja Englannista. Lapinverotuksen alka-
misesta ja erityisesti Ruotsin kruunun hallitsemien 
alueiden laajentumisesta alkaen koko Lapin alueen 
kauppa alkoi siirtyä markkinoille, jotka sai pitää vain 
kruunun luvalla määrätyssä paikassa. Ruotsin ku-
ninkaiden alkuperäinen ajatus oli ollut saada Lapin 
asukkaat tulemaan markkinoille vastaperustettuihin 
Pohjanlahden kaupunkeihin, mutta kun tämä ei on-
nistunut, annettiin markkinalupia myös pohjoiseen, 
jonne Lapinkaupan yksinoikeuden saaneet Torni-
on porvarit matkustivat. 1600-luvun alkupuolella 
markkinoiden pitäminen alkoi Enontekiöllä, Lätäse-
non Markkinassa, Jukkasjärvellä ja Koutokeinossa. 
Markkinoiden yhteydessä päätettiin yhteisistä asi-
oista, käytiin oikeutta ja myös kirkko oli tavallises-
ti edustettuna. Pohjoisimman Lapin saamelaiset 
hoitivat kuitenkin kauppansa Jäämeren rannalla 
Norjan puolella, mieluummin kuin matkustivat kau-
as länteen tai etelään ruotsalaisten markkinoille. 
Enontekiön asukkaiden yhteydet etelään olivatkin 
varsin heikot. Ruijassa Jäämeren rannalla saame-
laisten poronnahat, poronnahkaiset vaatteet, po-
ronliha, lohet ja käsityöt olivat paljon arvokkaampaa 
kauppatavaraa, kuin Ruijassa vakinaisesti asuvien 
norjalaisten ja suomalaisten maanviljelijöiden ja ka-
lastajien tuotteet, joita muutenkin oli Keski-Euroo-
pan markkinoilla riittävästi. Tuotteet voitiinkin vaih-
taa kirkasvärisiin verkakankaisiin, elintarvikkeisiin, 
hopeaan ja jopa lasiesineisiin.

2.2 Ruotsalainen ja 
suomalainen hallinto

1500-luvun lopulla valtiot lähtivät veronkannon si-
jaan pyrkimään todelliseen omistukseen. Tans-
kan kruunun alaisuudessa eläneiden norjalaisten 
omistus Jäämeren rannan aluilla oli jo vakiintunut, 
mutta ruotsalainen pääosin suomalaisten muodos-
tama uudisasutus, kaupunkien perustaminen Pe-
rämeren rannikolle ja seurakuntaverkon syntymi-
nen siirsivät, virallisesti useiden Venäjää vastaan 
käytyjen sotien jälkeen, pääosan nykyistä Lapin 
lääniä Ruotsin haltuun, joskin myös tanskalaisilla 
ja venäläisillä oli pitkään ikimuistoisia verotusoike-
uksia alueella. Ruotsin tavoite Jäämeren rannikon 
ja Pohjoisen Venäjän kaupan haltuunotosta koloni-

saation ja seurakuntahallinnon perustamisen avul-
la ei kuitenkaan toteutunut. Lopulta vuonna 1751 
Tanskan ja Ruotsin kuninkaiden välillä solmittiin 
Strömstadin rauha, jossa määriteltiin Ruotsin ja 
Norjan välinen raja Kolmmesoaivin tunturiin asti. 
Rauhansopimukseen kuului, että alueella asuvat 
saamelaiset saivat vaeltaa poroineen valtakunnan-
rajan yli ilman esteitä.

Maallista hallintoa Lapissa edusti Länsipohjan 
maaherran alainen lapinvouti, joita oli toisinaan 
Lapin osille, eli Tornion ja Kemin Lapille omansa, 
toisinaan koko Lappi kuului yhdelle voudille. Vou-
tien perinteinen asuinpaikka oli Peltojärven kylä 
Enontekiöllä, mistä oli hyvät yhteydet sekä Pohjan-
lahden että Itä-Lapin suuntiin. Lapinvoudin alapuo-
lella paikallisesta hallinnosta vastasivat kruununni-
mismiehet ja lapinkyliin asetetut kylänimismiehet, 
jotka olivat paikallisia asukkaita. Lisäksi käräjillä 
avustivat paikalliset lautamiehet. Lapinvoudin tär-
kein tehtävä oli verojen keruu talvimarkkinoiden 
yhteydessä. Saamelaiset eivät maksaneet var-
sinaista henkiveroa, mutta heidän verotuksensa 
määrittämiseen käytettiin savulukua, eli kukin per-
he muodosti yhden savun, jonka pää vastasi veron-
maksusta tai veron määrä laskettiin täysikasvuis-
ten työkelpoisten miesten määrän mukaan. Verot 
maksettiin luontaistuotteina, eli turkiksina, poro-
tuotteina ja suolattuna tai kuivattuna kalana. Ennen 
Lapin rajojen määrittämistä samoilla markkinoil-
la maksettiin veroja monen kuninkaan voudeille, 
kun sekä Ruotsin, Tanskan että Venäjän edustajat 
saapuivat verottamaan saamelaisia. Verottamisen 
lisäksi voudeilla oli oikeus harjoittaa kauppaa, eli 
he ostivat lohta, turkiksia ja porotuotteita kruunulle. 
Hankaluutena oli kuitenkin, että Ruotsin kruunun 
määräämät hinnat olivat huomattavasti Tanskan ja 
Venäjän edustajien hintoja halvempia ja saamelai-
set mieluummin myivät tuotteensa näille tai Jääme-
ren rannalle saapuville kaukokauppiaille. Ruotsin 
suuntaan verotavaroiden kuljetus hoitui talvisin po-
roraidoissa Tornionjoen tai Ounasjoen jäätä pitkin 
kohti Perämeren kaupunkeja. Talvi oli yleensä ve-
rotavaroiden säilyvyyden kannalta otollisinta aikaa 
kuljetuksille.

Ruotsin, Norjan ja Venäjän vallan laajentuminen 
saamenmaalle tarkoitti myös seurakuntahallinnon 
perustamista ja pyrkimystä käännyttää saamelaiset 
kristinuskoon. Ensimmäisiä merkkejä Lapissa toi-
mineista lähetyssaarnaajista on jo katoliselta ajal-
ta, mutta toimintaa laajennettiin uskonpuhdistuksen 
myötä. Ruotsissa pohjoisen seurakuntahallinnon 
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keskukseksi perustettiin Härnösandin hiippakunta, 
johon myös nykyinen Suomen Lappi kuului. Yksi 
varhaisimmista kirkoista sijaitsi Enontekiön Rou-
nalan kylässä noin 16 kilometriä kaakkoon Kilpis-
järven eteläkärjestä nykyisin Ruotsin puolella rajaa. 
Perimätiedon mukaan kirkon rakensivat 1500-lu-
vun alkupuolella kolme paikallista saamelaisveljes-
tä. Seuraava kirkko rakennettiin Lätäsenon Mark-
kinaan vuonna 1608 ja korvattiin suuremmalla 
1661. Enontekiöstä tuli Ruotsin puolella nykyisin 
sijaitsevan Jukkasjärven seurakunnan kappeli vi-
rallisesti 1673 ja itsenäinen seurakunta siitä muo-
dostui 1747. Suomen siirtyminen Venäjän vallan 
alle vuonna 1809 tarkoitti, että Tornionjoesta tuli 
rajajoki ja molemmin puolin jokea sijainneet siidat 
ja seurakunta jaettiin kahden valtakunnan kesken. 
Enontekiön Suomen puoleiset osat liitettiin aluksi 
Muonion jäljelle jääneiden osien kanssa Muonion-
niskan seurakuntaan. Markkinan kirkko jäi uuden 
seurakunnan alueen kannalta syrjään ja siirrettiin 
etelään Palojoensuuhun vuonna 1826. Kirkon huo-
mattiin kuitenkin olevan huonossa kunnossa pian 
siirron jälkeen.

Enontekiön kirkot kertovat liikenteen suunti-
en muutoksista ja myös hallinnon toimista. Niissä 
näkyy jokiliikenteen merkitys Tornionjoen vesistön 
latvoilla, mutta myös saamelaisten liikkuminen. 
Könkämäeno, Lätäseno, Muonionjoki ja Tornion-
joki olivat liikenteen keskusväylä etelään, mutta 
valtaosa liikenteestä kulki todellisuudessa Norjan 
puolelle, pääosin Palojoensuusta tai Markkinasta 
Kautokeinoon ja sieltä Alattionvuonolle. Enontekiön 
ensimmäistä saamelaistaustaista kappalaista jou-
duttiin 1700-luvulla jopa kieltämään matkustamas-
ta toiseen valtakuntaan, koska hän vuosikymmeniä 
kulki seurakuntalaistensa mukana Jäämeren ran-
taan kesäisin. Venäjän vallan aikana Hetta määrät-
tiin Enontekiön kappelin keskuspaikaksi 1856 an-
netulla käskyllä ja nykyiselle paikalle ensimmäinen 
Enontekiön kirkko valmistui 1865. Kirkonpaikka ei 
enää ollut Tornionjoen vesistön varressa vaan sel-
västi kauempana uudesta rajasta Ounasjoen lat-
voilla Tornionjoen vesistön ja Tenojoen vesistön 
välisellä vedenjakajalla ja muinaisella kulkureitillä. 
Ounasjoki oli tärkeämpi kulkureitti kohti 1840-lu-
vulta lähtien hallinnon keskuspaikaksi rakentunutta 
Kittilää ja 1800-luvun lopulla voimakkaasti kasva-
nutta Rovaniemeä. 1800-luvun alkupuolella vanha 
vouteihin ja siidoihin perustunut hallinto ja oikeu-
denkäyttö korvautuivat suomalaisilla kihlakunnilla 
ja nimismiespiireillä, ja 1860-luvulta myös kunnat 

tulivat seurakuntien rinnalle. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoittanut, että varsinkaan saamelaisten asukkai-
den kulkeminen olisi suuresti muuttunut.

2.3  Saamelainen ja 
suomalainen käsitys 
kulkuväylista
Suurimmat vaikutukset asukkaiden elämään oli-
vat Venäjän keisarin 1852 määräämällä Suomen 
ja Norjan välisellä rajasululla, jonka taustalla oli 
Suomen viranomaisten valitukset jäkälämaiden ku-
lumisesta eteläisillä saamelaisalueilla, jolloin pai-
kallisten poromäärät eivät päässeet nousemaan. 
Rajasulku koski nimenomaan porojen vapaata 
paimennusta valtakunnasta toiseen, ei sinänsä ih-
misten liikkumista ja senaatin luvalla poroja voitiin 
edelleen paimentaa, tosin lupia annettiin vain Nor-
jan ja Ruotsin välisiä suorimpia reittejä varten. Ra-
jasulku nostikin joksikin aikaa muun muassa Inarin 
poromääriä, mutta puuttoman tunturilapin paimen-
tolaisille oli vahingollista, ettei poroja enää voinut 
viedä kesäksi Jäämerelle. Monet Enontekiön saa-
melaiset muuttivatkin etelämmäs Sodankylään ja 
Kittilään. Alueelle jääneiden saamelaisten talvilai-
tumet sijaitsivat Hetan ja Näkkälän kylien lähistöllä. 
Kesäksi tultiin kuitenkin edelleen tunturiin sääskiä 
pakoon. 1889 rajasulku ulotettiin myös Ruotsin ra-
jalle. Saamelaiset joutuivat rajasulkujen takia va-
litsemaan, minkä valtakunnan alueelle jäivät asu-
maan, mikä rikkoi myös sukuja. Rajasulut saivat 
aikaan entistä suuremman kilpailun laidunmaista 
varsinkin, kun samaan aikaan suomalaisperäisen 
väestön määrä alkoi lisääntyä myös pohjoisessa 
Lapissa. 

Suomalaisten elanto perustui huonosti kannatta-
vaan maa- ja karjatalouteen, mutta heillä oli myös 
omaa porokarjaa. Suomalaiset eivät yleensä muut-
taneet porojensa mukana alueelta toiselle, vaan 
asuivat paikoillaan uudistiloilla ja käyttivät poron-
hoitoon samoja alueita vuodesta ja osin vuoden-
ajasta toiseen, mikä tarkoitti ylilaidunnusta ja po-
rojen määrän kasvaessa myös porotauteja. 1898 
annettu asetus poronhoidosta määräsi perusta-
maan paliskuntia huolehtimaan poronhoidosta. Pa-
liskunnille määrättiin kullekin omat alueensa, mikä 
vähitellen lopetti paimentolaisen poronhoidon. Mo-
net Enontekiön saamelaiset kuitenkin jatkoivat pai-
mentolaista elämäntapaa sotien jälkeiseen aikaan 
saakka. Suomalaisista ja saamelaisista oli myös 
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hyötyä toisilleen, sillä paimentolaisten ja paikallaan 
asuvien välille kehittyi vähitellen ns. väärtisuhteita, 
eli suomalaiset antoivat usein poronsa kesäksi saa-
melaisten hoitoon ja saamelaiset asettuivat talveksi 
suomalaisten taloihin asumaan tuoden poronlihaa 
vastineeksi perunasta, maidosta ja porojen met-
sälaitumista. Toisinaan porosaamelaiset säilyttivät 
myös rahojaan suomalaisten kestiystäviensä luo-
na. 1800-luvun lopulta lähtien saamelaisten talvi-
asutus alkoikin siirtyä suomalaisten asuttamiin ky-
liin ja monet saamelaiset alkoivat myös rakentaa 
omia hirsitalojaan talveksi. Enontekiöllä vakituiset 
talviasunnot yleistyivät viimeisenä Lapin kunnista, 
vasta 1900-luvun puolella.

Enontekiön kappelikunnassa ei vielä 1860-luvul-
la ollut maanteitä. Sen sijaan oli muunlaisia kulku-
reittejä. Lapin harvaanasutulla alueella ei ollut var-

sinaista kestikievareiden ja hollitupien järjestelmää 
lainkaan, vaan jokaisella asukkaalla oli velvollisuus 
kyyditä ja majoittaa apua tarvitsevia viranomaisia 
ja matkalaisia. Virallisia kestikievareita Enonteki-
öllä oli ainakin Peltovuomassa ja Palojoensuussa, 
mutta myös nimismiehillä ja papeilla oli velvollisuus 
majoittaa matkalaisia tarvittaessa. Virallisia kulku-
reittejä laskettiin olevan viisi: reitti Palojoensuusta 
Suonttajärven, Leppäjärven ja Palojärven kautta 
Kautokeinoon; Reitti Palojoensuusta Muotkajärven 
kautta Hettaan ja sieltä Vuontisjärven kautta Pel-
tovuomalle; reitti Peltovuomalta Ylikyrön ja Siepin 
kautta Alamuonion kirkolle; reitti Hetasta Niilimaan 
kautta Alamuonion kirkolle ja reitti Hetasta Näkkälä-
järven tai Vuontisjärven kautta Kautokeinoon. Rei-
tit kulkivat vesistöjä ja niitä yhdistäviä lyhyehköjä 
maataipaleita pitkin ohittaen koskipaikat kiertoteitä. 
Kesäisin kuljettiin veneellä ja jalkaisin, mutta talvi-
matkanteko poron vetämässä ahkiossa tai reessä 
oli huomattavasti helpompaa.

Kilpisjärven kautta Jyykeänvuonon rantaan joh-
tanut reitti ei ollut virallisten reittien joukossa. Vuo-
delta 1888 on kuitenkin säilynyt rajatarkastuskartta 
(kuvat 4 ja 5), joka rajan ohella kuvaa tarkasti kul-
kuväylää Suomen ja Ruotsin rajalla. Palojoensuus-

Kuva 4. 1888 piirretyissä Venäjän ja Ruotsin välisen rajan tar-
kastuskartoissa näkyvät myös talvitiet, joita pitkin voitiin ohittaa 
koskipaikat. Mukkajärven ja Kilpisjärven Muotkatakanlahden 
välillä nykyinen maantie kulkee samaa linjaa.

Kuva 5. Kilpisjärven itärannalle Siilasjärvelle rajantarkistuskart-
taan on merkitty tieto Jäämerelle johtavasta reitistä.
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ta reitti kulki Muonionjokea pitkin Kurkionalustaan, 
missä kierrettiin koski Kuttasen kautta ja Kuttasen-
saaren läpi takaisin joelle. Vähänivan alapuolelta 
noustiin maihin Ruotsin puolelle ja kuljettiin mait-
se viitisen kilometriä Tolpannivan yläpuolelle, mistä 
matka jatkui jokea pitkin Hietajoen suulle ja sieltä 
talvitietä Mannakoskelle ja Markkinan kirkonpaikal-
le. Vikkurikosken alapuolelta taas päästiin talvitietä 
joko Pahtakosken yläpäähän tai suoraan Kellottijär-
ven rantaan Kalmussaaren pohjoispuolelle. Täältä 
kuljettiin taas jokea myöden Vuokasenjoen suulle, 
missä noustiin maihin Ruotsin puolelle, ylitettiin jo-
ki Varppisuvannon kohdalla ja jatkettiin Suomen 
puolella maitse Järämäjärvelle asti. Jokea pitkin 
päästiin Muotkansuunsaareen asti, missä ohitet-
tiin Ainavarppiniva Suomen puolelta. Sauskaskoski 
Saukkotunturin juurella ohitettiin Ruotsin puolelta. 
Ylisen Lammaskosken kohdalla mainitaan, ettei se 
ole veneellä kuljettavissa, mutta talvitie ilmeisesti 
kulki silti sen jäällä. Mukkajärven perukasta talvitie 
vei Leutsuvaaran ja Laassavarran välistä, pitkälti 
nykyistä Käsivarrentien linjaa Muotkatakanlahteen 
Ala-Kilpisjärvelle. Siilasjärveltä oli kartan mukaan 
vielä viiden peninkulman matka Jäämerelle. Reitti 
oli kuljettavissa lähinnä talvisin, koska kosket eivät 
olleet veneellä laskettavissa saatikka noustavis-
sa. Ohitustiet taas olivat nimenomaan talviteitä ja 
ne ylittivät monia kesäisin kulkukelvottomia soita. 
Jokilinjaa noudattavaan kulkureittiin yhtyi Ruotsin 
puolelta useita talviteitä. Talvitiet merkittiin 1800-lu-
vun lopulla maastoon tikkaamalla, eli jäädyttämällä 
merkkipuita pystyyn joen ja järven jäähän tehtyihin 
avantoihin tai laittamalla niitä hankeen pystyyn. 
Merkityt väylät oli tarkoitettu ennen kaikkea kau-
empaa tulleille matkustajille ja merkintä tehtiin ku-
vernöörin ja nimismiesten aloitteesta. Käsivarren 
lumiolosuhteissa merkintöjä oli usein korjattava ja 
uusittava talven mittaan.

1880-luvulta lähtien on tietoja tämän reitin kul-
kukelpoisuuden parantamisesta, koska kolmes-
ti vuodessa järjestetyt Skibotnin markkinat vetivät 
Jyykeänvuonolle kansaa sekä Ruotsista että Suo-
mesta. 1882 Muonionniskan nimismies teki Oulun 
lääninhallitukselle esityksen, että Siilasjärven ja 
Norjan rajan välinen kulkuväylä merkittäisiin maas-
toon joko puupaaluilla tai kiviröykkiöillä. Kuvernöö-
rin esityksestä senaatti lähettikin paikalle maanmit-
tarin tutkimaan tulevaa tielinjaa. Samaan aikaan 
myös Ruotsin ja Norjan puolella merkittiin väylää 
maastoon ja tehtiin pieniä tienparannuksia. Lisäksi 
reitillä oli naapurimaissa jo tekeillä useita autiotu-

pia matkalaisia varten. Joulukuussa 1882 senaatti 
myönsi rahoituksen myös Siilasjärven rantaan ra-
kennettavaan tunturitupaan ja kahdeksalle hevo-
selle sopivaan tallirakennukseen. Samaan aikaan 
Iittoon Saukkokosken eteläpuolelle rakennettiin 
pysyvästi asuttu majatalo matkustajille. Tämä oli 
tiettävästi ensimmäinen Käsivarren liikennereiteille 
annettu valtion rahoitus. Ruotsin puolella vastaavat 
majatalot rakennettiin Siikavuopioon, Vittankiin ja 
Keinovuopioon ja Norjassa Pyhäoutaan. Asuttujen 
majatalojen rinnalla alkuperäinen Siilasjärven län-
sirannalla sijainnut Siilastupa ei kerännyt kiitosta, 
vaan sitä moitittiin mustaseinäiseksi ja likaiseksi tu-
vaksi, jossa lisäksi oli ilman peltiä rakennettu piisi, 
joka ei juuri lämmittänyt kulkijaa. Sen sijaan reitin 
merkintä maastossa keräsi matkustajilta kiitosta. 
1892 valtio antoi määrärahan varsinaisen ajotien 
rakentamiseen Kilpisjärven rannasta Siilastuvalle.

2.4 Maantie lähestyy 
Kilpisjärveä

1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa maantie 
alkoi lähestyä Käsivarren Lappia. Maanteiden ta-
voitteena oli kytkeä Lappi paremmin muun Suomen 
yhteyteen ja niitä tehtiin ennen kaikkea suomalais-
ten uudisasukkaiden ja viranomaisten pyynnöstä 
toisaalta, koska ne paransivat taloudellisia mahdol-
lisuuksia ja toisaalta, koska tiet rakennettiin pää-
osin hätäaputöinä helpottamaan ennen kaikkea 
suomalaisten asukkaiden tilannetta. Tornion- ja 
Muonionjokien vartta Suomen puolella kulkeva tie 
eteni Muonioon 1890-luvun lopulla ja Palojoensuun 
kautta Enontekiön Hettaan 1903–1906. Maantie toi 
mukanaan kauppoja, sekä postin ja muita palvelui-
ta, vaikkakin hallinnollinen ja kaupallinen keskus oli 
selvästi Muonio, jossa oli muun muassa kunnalli-
nen sairaala. Lapin komitea ehdotti mietinnössään 
vuonna 1905, että Kilpisjärven rannalta tulisi raken-
taa maantieyhteys pohjoiseen Norjan puolella jo 
olemassa olleeseen Jyykeänperästä Pyhäoutaan 
ylettyvään maantiehen. Sen sijaan Kilpisjärvestä 
etelään ei katsottu olevan tarvetta maantieyhtey-
delle, vaan kuljetukset voitiin hoitaa vesireittiä pit-
kin. Maantiehanketta ei toteutettu, vaikka talviteil-
le ja pienille polkujen parannuksille myönnettiinkin 
varoja.

Eksoottinen Kilpisjärvi alkoi 1900-luvun alussa 
kiinnostaa myös luonnontieteilijöitä, maantieteili-
jöitä ja matkailijoita, mutta kulku alueelle kesäisin 
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oli haastavaa, varsinkin jos oli tarve kuljettaa tava-
roita. Esimerkiksi Helsingin yliopiston maantieteel-
linen retkikunta valitsi vuonna 1905 tavallisimman 
reitin, eli rautateitse Tornion kautta Ruotsiin ja siel-
lä Bodenista rautatuotannon tarpeisiin rakennet-
tua rautatietä Narvikiin. Narvikista taas jatkettiin 
höyrylaivalla Skibotniin, eli Jyykeänperään. Täältä 
jatkettiin jalkapatikassa noin 50 kilometrin taipale 
Kilpisjärvelle yöpyen kahdessa Norjan puolelle jär-
jestetyssä autiotuvassa ja Siilastuvalla. Paluu ete-
lään taas voitiin tehdä myötävirtaan Könkämäenoa, 
Muonionjokea ja Tornionjokea myöten. Retkikunta 
tosin matkasi Muoniosta kävellen Pallastunturin yli 
Kittilään ja sieltä Ounasjokea kohti Kemiä. Rautatie 
ja höyrylaiva siis muuttivat nopeasti Jäämeren lähi-
seutujen kulkuyhteyksiä etelään vuosisadan vaih-
teessa.

Vanha Siilastupa ulkorakennuksineen siirrettiin 
Saunaniemeen Kilpisjärven rantaan Saanan län-
sirinteen alle vuoteen 1910 mennessä. Samalla 
valtio palkkasi majataloon hoitajan, joka asui Kil-
pisjärvellä perheineen. Tätä oli itseasiassa toivot-
tu jo pidempään ja miehitetty majatalo oli kuulunut 
myös Lapin komitean ehdotuksiin. Vuonna 1916 
senaatti rauhoitti Muonion aluemetsänhoitajan ano-
muksesta Mallatunturin luonnonpuiston, josta käy-
tännössä tuli Suomen ensimmäinen luonnonsuo-
jelualue. Noin kymmenen neliökilometrin laajuista 
luonnonpuistoa varten palkattiin metsänvartija, jol-
le Siilastupa kunnostettiin vakinaiseksi asunnoksi. 
Metsänvartijan tehtäviin kuului matkalaisista huo-
lehtiminen, mikä mahdollisti lyhytaikaisen oleske-
lun myös seutuun matkailumielessä tutustuttaessa. 
Valtiovallan lisääntynyt läsnäolo Käsivarren Lapis-
sa liittyi erityisesti käynnissä olleeseen ensimmäi-
seen maailmansotaan. Kun Venäjän ja samalla 
myös Suomen normaalit meriyhteydet länteen Itä-
merta pitkin katkesivat, kauppa ja tarvikekuljetukset 
siirtyivät pohjoiseen.

Reitti Skibotnista Kilpisjärven kautta Suomeen 
oli yksi keskeisimpiä Suomen suuriruhtinaskunnan 
kannalta. Reitillä kuljetettiin erityisesti sotavarus-
telun kannalta oleellista puuvillaa Etelä-Suomen 
tehtaille, mutta mukana oli myös asetarvikkeita ja 
varusteita Suomeen sijoitetuille Venäjän joukoil-
le. Kuljetukset tapahtuivat pääosin suomalaisin ja 
saamelaisin voimin. Venäjän valtio tilasi kuljetus-
urakan Lapissa Liikheeksi kutsutulta Toiminimi Carl 
Boström -nimiseltä turkulaisyritykseltä, joka palk-
kasi työvoiman ja rakensi tarvittavan infrastruktuu-
rin. Operaation keskuspaikka oli Norjan Skibotn. 

Kuljetuksia varten rakennettiin ketju välivarastoja, 
joiden välillä pitkät, joskus satojenkin porojen ja 
hevosten kuljetuskaravaanit rahtasivat tarvikkeita 
talvisaikaan. Kesäaikaan kuljetuksia Kilpisjärveltä 
etelään taas hoidettiin veneiden avulla, mutta rahti 
Norjasta Kilpisjärvelle oli käytännössä pakko hoitaa 
talvisin. Lisäksi täytyy ottaa huomioon kelirikko ja 
jäiden lähtö, jotka estivät rahdinkuljetuksen koko-
naan pitkäksi aikaa. Yksi keskeisimmistä varastois-
ta sijaitsi Kilpisjärvellä Ahkioniemen ja Siilastuvan 
alueella, missä oli useita varastorakennuksia, he-
vostalleja ja asuintiloja vartijoille ja varaston työn-
tekijöille. Lisäksi materiaalia varastoitiin taivasalle. 
Ruotsi kielsi sotatarvikekuljetukset oman alueensa 
kautta, joten kuljetuksille oli rakennettava ja viitoi-
tettava uudet Suomen puolella rajaa kulkevat talvi-
tiet koskipaikkojen ohi. Kuljetusurakasta maksettiin 
hyvin, eli rahdinajajia ja venemiehiä saapui paikalle 
koko Lapin ja muunkin Suomen alueelta. Osa aja-
jista toimi vain jollakin etappivälillä, jotkin muut kul-
jettivat kuormia koko matkan. Kilpisjärveltä pohjoi-
seen kulkenut etappi oli urakan raskain ja parhaiten 
palkattu.

Kesäkuun 1916 alussa neljä suomalaista jää-
käriä saapui rautateitse Matarenkiin ja käveli siel-
tä pohjoiseen yöpyen kievareissa. Vielä jäätyneen 
Kilpisjärven he ylittivät kävellen ja pyysivät sotatar-
vikevaraston suomalaiselta päälliköltä yösijaa il-
moittaen olevansa matkalla Norjaan kalastamaan. 
Aamulla 6. kesäkuuta jääkärit lähtivät kävelemään 
Norjan suuntaan, mutta jäivätkin vähän matkan 
päähän harjanteen taakse tarkkailemaan varaston 
tapahtumia. Kun varaston päällikkö, paikalla ollut 
venäläinen santarmi ja aseistettu vartiomies läh-
tivät Norjan suuntaan heidän peräänsä, jääkärit 
palasivat varastolle ja vangitsivat paikalle jääneet 
työntekijät. Illalla rakennukset oli jo panostettu ja 
klo 23.45 vartioon jätetyn jääkärin ilmoitettua va-
rastopäällikön paluusta varasto räjäytettiin. Panok-
set olivat kuitenkin liian pieniä ja jääkärit joutuivat 
vielä aukomaan laatikoita ja sytyttämään niiden si-
sällä pehmikkeinä olleita kutteripuruja ja puuvilla-
paaleja palamaan. Vangittuaan varaston päällikön 
jääkärit ottivat aamuyöllä vartioston aseet mukaan-
sa ja palasivat viemällään hevosreellä Ruotsin puo-
lelle. Sinänsä hyvin onnistunut Kilpisjärven pamaus 
jäi jääkäriliikkeen tarinaan tärkeänä osana, mutta 
sotilaalliselta merkitykseltään teko oli varsin mitä-
tön. Paljon suurempi rooli Kilpisjärven varastoilla oli 
Suomen itsenäistyttyä ja ajauduttua sisällissotaan.
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Kun Venäjän keisarikunta vuonna 1917 ajautui 
sekasortoon ja Suomi itsenäistyi, suomalaiset kat-
soivat, että Suomeen jääneet Venäjän armeijan va-
rastotarvikkeet olivat valtion sotasaalista. Toiminimi 
Carl Boströmin pääomistaja oli valkoisten Tukhol-
man etappipäällikkö ja myöhempi valkoisen armei-
jan esikuntapäällikkö kapteeni Carl Gustaf Theslöf. 
Suomen jo itsenäistyttyä, mutta ennen siirtymis-
tään Vaasaan hän teki Venäjän väliaikaisen halli-
tuksen kanssa sopimuksen Suomeen jääneiden tai 
Skibotniin sijoitettujen tavaroiden siirrosta Venäjän 
puolelle. Lähdettyään Suomeen Theslöf luovutti yri-
tyksensä johdon veljensä Einarin käsiin. Liikheen 
varastot pyrittiin saamaan mahdollisimman nope-
asti etelään valkoisen armeijan käytettäväksi ja 
Toiminimi Carl Boströmin tehtäväksi annettiin kul-
jettaa sotamateriaalit rautatien varteen. Käytäntö-
nä oli, että Suomen valtio myi materiaalit yritykselle 
varastopaikoissa ja osti ne takaisin, kun ne oli siir-
retty rautatieverkoston ulottuviin. Theslöf kuitenkin 
oli ehtinyt tehdä norjalaisten kanssa sopimuksia 
Kilpisjärven varastojen osittaisesta siirrosta takai-
sin Jäämeren rannalle. Lisäksi sisällissodan alku-
vaiheen epäselvissä oloissa jääkärikapteeni Suvi-
rinne sai tehtäväkseen takavarikoida Kilpisjärven 
reitin varastot ja kuljettaa ne etelään, siis sama 
tehtävä, joka jo oli Boströmin Liikheen hoidossa. 
Kyse ei ollut mistään pikkuvarastoista, vaan mm. 
sadoista tuhansista patruunoista, tonneista metal-
leja ja 160000 parista sotilassaappaita. Suvirinne 
saapuikin paikanpäälle, takavarikoi ensin Muonion 
varastot ja yritti keväällä järjestää niiden kuljetusta 
ilman omaa kalustoa. Tämän jälkeen hän lähti Kil-
pisjärvelle, missä pakotti Boströmin palveluksessa 
olleet norjalaiset kuljettamaan englantilaisten omis-
tamia tarvikkeita etelään.

Varsin pian sisällissodan päättymisen jälkeen 
Suomessa alkoi kiertää huhuja kuljetuksiin liitty-
vistä epäselvyyksistä. Erityisesti lehdistö ihmetteli, 
miten sotilassaappaiden kuljetus voi maksaa lähes 
70 markkaa parilta. Asiasta avattiinkin pian tutkin-
ta, jossa selvisi, että Toiminimi Carl Boström ei ol-
lut toimittanut kaikkia materiaaleja Suomeen, vaan 
iso osa Kilpisjärven varastosta oli luovutettu takai-
sin englantilaisille Norjaan ja suuren osan Ruotsin 
kautta kuljetetuista metalleista olivat ruotsalaiset 
takavarikoineet tai ostaneet. Kilpisjärven varas-
ton saappaita päätyi ilmeisesti sekä Suomeen, 
Norjaan, Ruotsiin, Venäjälle, Englantiin että jopa 
Viroon, jonne Boströmin Liikhe niitä myi. Kenraa-
liksi päämajassa ylennetty Theslöf joutui jupakan 

seurauksena sotaylioikeuteen, joka tuomitsi hänet 
maanpetoksesta. Jääkäriupseerien ja Haminan 
kadettikoulussa tai Venäjällä sotilaskoulutuksensa 
saaneiden väliseen valtakamppailuun liittyneeseen 
oikeusjuttuun osallistuivat myös Norjan, Ruotsin ja 
Ison-Britannian edustajat. Loppujen lopuksi ken-
raali Mannerheimin ystäväpiiriin kuulunut Theslöf 
vapautettiin, tosin asemansa menettäneenä, mutta 
hänen veljensä sai suuren korvaustuomion valtion 
tavaroiden hukkaamisesta.

2.5 Rajavartioita, matkailijoita 
ja tiesuunnitelmia

Suomen itsenäistyminen toi omat erityispiirteen-
sä pohjoisen olosuhteisiin. Ajateltiin, että pääosin 
suomalaisten asuttama Ruija kuuluisi heimosyistä 
Suomeen ja alueen asukkaiden keskuudessa tulisi 
tehdä heimotyötä kansallisaatteen herättämiseksi. 
Samaan aikaan Enontekiön ja Utsjoen, erityises-
ti saamelaisten, asukkaiden kiinteitä kauppa- ja 
sukulaisyhteyksiä Norjaan epäiltiin. Käytännössä 
maailmansotien välisenä aikana Suomen valtion 
pyrinnöt suuntautuivat aivan toisaalle, Lapissa eri-
tyisesti Tarton rauhassa saatuun Petsamoon, min-
ne ryhdyttiin rakentamaan sekä tieverkkoa että 
satamaa läpi talven avoimen Jäämeren äärelle, ja 
rajan takana enemmänkin norjalaistettiin asukkaita 
hyvää vauhtia. Norjaa kohtaan tunnetut lehdistös-
säkin viljellyt epäluulot eivät varsinaisesti näkyneet 
valtiollisissa suhteissa. Rajavartiointia kuitenkin 
onnistuttiin molemmin puolin tehostamaan ja eri-
tyisesti porotokkien kulkemisesta rajan yli tuli ai-
empaa kontrolloidumpaa. Myös Suomen puolella 
vähitellen parantuneet palvelut hillitsivät kulkemis-
ta naapurimaihin. Enontekiön kirkonkylä Hetta oli 
Länsi-Lapin postiautolinjan pääteasemana vuodes-
ta 1922 eteenpäin. Säännöllinen kesän ajan ajettu 
autoliikenne Torniosta muutti Enontekiön maantie-
teellisen aseman täysin ja postiautolla kulkivat kir-
jeiden ja postipakettien ohella myös muut tavarat 
sekä ihmiset. Yhteydet paranivat entisestään, kun 
1920–1925 rakennettiin maantieyhteys Sinetästä 
Raanujärvelle yhdistämään Ounasjoen ja Tornion-
joen laaksot poikkisuuntaan ja 1925–1933, kun 
TVH rakensi maantien Kittilän Sirkasta Muonioon. 
Nämä maantieyhteydet paransivat myös Enonteki-
ön yhteyksiä Rovaniemelle ja vuodesta 1934 läh-
tien Enontekiön postilinja-autolinjan reitti kulkikin 
Rovaniemeltä Kaulirannan kautta Pallastunturille 
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ja toinen linja uutta tietä Rovaniemeltä Muonion 
kautta Hettaan.

Kilpisjärvellä rajojen tiivistymisellä ja Hetan ja 
Palojoensuun maantiellä oli enemmänkin kulkijoi-
den määrää vähentävä vaikutus, eikä ensimmäi-
sen maailmansodan aikaista vilkkautta enää nähty. 
Matkailijoita kuitenkin oli, ja Kilpisjärveä kuvattiin 
sekä eksoottisten tunturimaisemien, kalastusmah-
dollisuuksien että viimeisten poropaimentolaisuutta 
harjoittavien saamelaisten osalta. Vielä 1920-lu-
vun puolella Kilpisjärvelle eksyi lähinnä virallisella 
asialla olevia matkaajia, kuten luonnontutkijoita, 
rajavalvojia tai Ruotsin ja Norjan vastaisia rajoja 
kartoittavia rajavaltuuskuntia. Tosin 1926 seutu sai 
metsänvartijaperheen oheen toisetkin vakinaiset 
asukkaansa, kun kalastaja Tuomas Harju vaimoi-
neen asettui Salmivaaran kaakkoisrannalle. Sen 
sijaan 1930-luvun puolella Käsivarren eksotiikka 
alkoi vähitellen houkuttaa paikalle myös turiste-
ja. Matka tehtiin tavallisesti Norjan kautta, jolloin 
se vei Helsingistä noin kuusi vuorokautta tunturi-
vaellus mukaan lukien. Paluu tapahtui jokireittiä 
etelään. Kilpisjärven maantieyhteyden rakentami-
sen varsinainen alkusysäys tuli itse asiassa pa-
radoksaalisesti Norjasta, kun Norjan tieviranomai-
set ilmoittivat 1932 parantavansa tien Skibotnista 
Signaldalenia ylös kohti Suomen rajaa. Samalla 
norjalaiset vihjasivat myös Skibotnin sataman käyt-
tökelpoisuudesta tämän tieyhteyden päässä.

Matkailijayhdistyksen vuosikirjoissa ja eräkirjalli-
suudessa alettiin vähitellen suosia kulkua Kilpisjär-
velle Suomen puolelta. Palvelut paranivat 1930-lu-
vulla, kun Siilastupaa peruskorjattiin kesällä 1932. 
Kilpisjärvellä kävi lähes vuosittain Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliiton ryhmä, joka 1933 ensimmäi-
sen kerran valloitti Haltin laen, mistä uutisoitiin laa-
jasti lehdistössä. Käsivarren korkeat tunturit alkoi-
vatkin vetää uudenlaisia vaeltajia alueelle. Suomen 
Matkailijayhdistys pystytti Siilastuvan lähistölle ret-
keilymajan keväällä 1937. 12-paikkainen retkeily-
maja syntyi valtion lainoittamana ja se rakennettiin 
ensin valmiiksi 200 kilometrin päässä Kaaresuvan-
nossa, mistä osat kuljetettiin porokyydillä Kilpis-
järvelle. Retkeilymajan suunnitteli arkkitehti Aulis 
Hämäläinen Väinö Vähäkallion arkkitehtitoimistos-
ta. Samaan aikaan rakennettiin paljon suurempi 
retkeilymaja Ounastunturille ja varsinainen mat-
kailuhotelli Pallakselle, eli Matkailijayhdistys pyrki 
tosissaan kehittämään Länsi-Lapin matkailumah-
dollisuuksia. Tämä koski myös talvimatkailua, sillä 
tunturimaastot alkoivat houkutella hiihtäjiä ja jopa 

ensimmäisiä alppihiihtäjiä. Matka Kilpisjärvelle oli 
kuitenkin harvojen ulottuvissa. Se oli vaivalloinen, 
huomattavan kallis ja vei aikaakin useita viikkoja.

Matkailupalveluiden ohella kehitettiin myös tie-
verkkoa. Talviauraus lisääntyi 1930-luvun mittaan 
ja vuosikymmenen loppuun mennessä maantie pi-
dettiin Muonioon asti avoinna talvisin. Auraajana oli 
Rautatiehallitus, koska VR:n linja-autot liikennöivät 
linjaa rautatien päätepisteestä Kaulirannasta Muo-
nioon. Vuodesta 1936 alkaen TVH ryhtyi jatkamaan 
maantietä erämaatienä Palojoensuusta Kaaresu-
vantoon, missä se yhdistyisi lautalla Ruotsin puolen 
maantieverkkoon. Suunnitelmaan kuului maantien 
rakentaminen perille Skibotniin saakka. Kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriö tosin suunnitteli 
samaan aikaan myös Jäämerelle ulottuvan rauta-
tien rakentamista joko Torniosta Käsivarren kautta 
Skibotniin tai Rovaniemeltä Petsamon Liinahama-
riin. Sodan uhka sai suunnitelmiin vauhtia ja val-
tioneuvoston huhtikuussa 1939 asettama salainen 
komitea sai tehtäväkseen nimenomaan maantieyh-
teyksien varmistamisen Jäämeren satamiin, joiden 
käyttökelpoisuutta samalla tutkittiin. Komitean ra-
portin perusteella Jyykeänvuonon satamalaitteet 
eivät sopineet laajamittaisen ulkomaankaupan tar-
peisiin. Ruotsin ja Norjan välillä oli jo 1930-luvulla 
olemassa suunnitelma jatkaa maantietä Ruotsin 
puolen Karesuandosta pohjoiseen Norjan Hatten-
giin Jyykeänvuonon pohjukkaan valtakunnanrajan 
myötäisesti. Ennen sodan syttymistä suunnitelmat 
eivät valmistuneet, ja kun Suomessa ei ollut tietoa 
myöskään Ruotsin puolen maantiesuunnitelmien 
etenemisestä, eikä siitä, antaisiko Norja käyttää 
satamiaan suomalaisen tien tai rautatien päätepis-
teenä, Käsivarrentien loppuosan lopulliset suunni-
telmat seisoivat. Tielinjaus oli kuitenkin tiedusteltu 
ja jossain määrin merkitty maastoon. Kilpisjärvelle 
suunniteltiin kahta vaihtoehtoista tielinjaa, eli jos 
Ruotsin puolelle saataisiin aikaan maantie, kään-
nettäisiin tielinjaus Siilasjärven ja Kilpisjärven vä-
listä Pienen Mallan rantaa pitkin kohti kolmen val-
takunnan rajapyykkiä. Jos taas tie ei toteutuisi, 
tehtäisiin maantie vanhaa kulkureittiä Siilasjärven 
itäpuolelta Pyhäoutaan, missä Norjan tieverkko 
päättyi (kuva 6).
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edistämään ehdottaessaan uusien tieyhteyksien 
rakentamista ja vanhojen parantamista. Kun Sak-
sa syyskuun alussa 1939 hyökkäsi Puolaan, muut-
tui Suomen maantieteellinen asema Itämeren me-
renkulun kannalta vaikeammaksi, jolloin pohjoisen 
meriyhteydet muuttuivat yhtäkkiä elintärkeiksi. 
Maantien jatkeen suunnitelmat Kaaresuvannosta 

Kuva 6. Vuoden 1940 tiekartassa näkyy Käsivarren tieyhteyksien tilanne ennen talvisotaa. Varsinainen maantie ylettyi vain 
Palojoensuuhun, mutta tieyhteys Kaaresuvantoon oli jo rakenteilla. Ruotsin maantieverkko ylettyi jo Karesuandoon ja Nor-
jasta maantietä pääsi jo Suomen rajalle lähelle Kilpisjärveä.

Sotaa edeltäneet perustelut Käsivarrentien raken-
tamiselle liittyivät ennen kaikkea matkailuun, jota
myös 1938 perustettu Lapin lääninhallitus pyrki

 
 

2.6 Käsivarrentien 
rakentaminen
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eteenpäin ehdittiin hyväksyä Kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriössä vielä lokakuussa 1939, 
mutta Talvisodan alkaessa maantie oli kuitenkin 
valmistunut vasta Kuttaseen, eli ensimmäiset 20 
kilometriä tielinjasta. Hankeen alkuvaiheessa työ-
maasta vastasi TVH:n ylimääräinen insinööri J. E. 
Roimu, josta myöhemmin tuli Lapin piiri-insinööri. 
Petsamon Liinahamarin satama jäi neuvostojou-
koille suomalaisten täysin tuhoamana talvisodan 
alussa ja vaikka Suomi saikin Moskovan rauhas-
sa pidettyä Petsamon, vaihtoehtoisien reittien ra-
kentamissuunnitelmia kiirehdittiin välirauhan aika-
na. Kasvaneen liikenteellisen merkityksen vuoksi 
maantie päätettiin nyt rakentaa luokkaan IIc, eli 6,5 
metrin levyiseksi ja siltojen osalta kuorma-autolii-
kenteen kestäväksi.

Tietyömaan tärkeys Talvisodan aikana näkyi, 
sillä TVH otti työmaan suoraan hallintaansa Lapin 
piiriltä ja nimitti vanhempi insinööri Johannes Kor-
hosen vetovastuuseen marraskuussa 1939. On-
gelmana oli Norjan valtion vastahankaisuus pääs-
tää suomalaisia rakentamaan satamaa Skibotniin, 
missä täytyy ottaa huomioon 1920-luvulta periy-
tyneet epäluulot pääasiassa suomalaisten ja saa-
melaisten asuttaman alueen omistuksesta. Nämä 
epäluulot olivat myös täysin perusteltuja, sillä suo-
malaisten salaisena tavoitteena oli käyttää satama-

hanketta heimoaatteen edistämiseen Ruijan suo-
malaisten keskuudessa. Tilannetta sekoitti Saksan 
hyökkäys Norjaan 9.4.1940, missä taistelut jatkui-
vat lopulta kesäkuun alkuun saakka. Saksan miehi-
tyshallinon kanssa suomalaiset pääsivät nopeam-
min suotuisaan lopputulokseen Skibotnin käytöstä, 
saksalaiset jopa lupasivat runsaasti työvoimaa tie-
rakennukseen ja sataman kunnostukseen. TVH oli 
kuitenkin saanut jo rakennustyön käyntiin, ja kos-
ka liikenne Liinahamarin sataman kautta voitiin 
aloittaa jo toukokuussa 1940, ei hankkeella ollut 
enää valtavaa kiirettä ja saksalaisten aputarjous 
hylättiin. Työmaalla oli alkuvaiheessa myös riittävä 
määrä työväkeä ja yksityisiä kuorma-autoja. Palo-
joensuu-Kaaresuvanto-väli saatiin valmiiksi ja luo-
vutettiin yleiselle liikenteelle jo vuonna 1940. Kun 
sota Neuvostoliittoa vastaan alkoi uudelleen, sak-
salaiset alkoivat myös viivyttää Skibotnin satama-
hankkeeseen liittyviä neuvotteluita, jotka katsottiin 
Suomessa kokonaan peruuntuneiksi syksyyn 1941 
mennessä.

Käsivarrentien rakentaminen oli äärimmäisen 
haastava hanke, jonka vastaavana työmaapäällik-
könä toimi kesäkuusta 1940 alkaen insinööri Bru-
no Niemi (kuva 7). Tie kulkee valtaosin soisessa 
maastossa, joten perustamistyöt olivat erittäin vai-
keita. Lisäksi tuli ottaa huomioon vuosittainen ke-

Kuva 7. Rakennustyötä johtanut DI Bruno Niemi Kaaresuvannossa ruotsalaisten tullimiesten seurassa Käsivarrentien rakennus-
työmaalla. Taustalla näkyy TVH:n rakennusaikaista tukikohtaa. Kuva: Olli Haikonen.
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lirikko ja luminen aika, jotka estivät työt ja usein 
vaurioittivat pahasti jo valmiiksi saatuja osuuksia. 
Kelirikko esti normaalit kuljetukset, joten tien poh-
joispäässä työskenteleville tuli etukäteen kuljettaa 
tarvikkeet talven aikana. Käytännössä koko pitkä 
tietyömaa organisoitiinkin logistiikan ehdoilla, eli 
tielinjalle perustettiin useita pysyviä tukikohtia va-
rastoineen, miehistöparakkeineen, ruokaloineen, 
saunoineen ja korjaamoineen talviaikaista työs-
kentelyä varten (kuva 8). Suurissa tukikohdissa oli 
yleensä majoitustilat noin 100 hengelle. Työmaan 
yläosan muonituskeskus leipomoineen sijaitsi Muk-
kajärvellä. Keskustukikohta, missä myös työmaan 
johto, keskuskorjaamo ja sairastupa toimivat, si-
jaitsi Kaaresuvannossa. Työmaan osien välinen 
viestintä tapahtui ilmeisesti matkustamalla eri tuki-
kohtiin ja työkohteisiin. Suomalaiset alkoivat vasta 
kesällä 1943 suunnitella puhelinyhteyden rakenta-
mista Kilpisjärvelle asti, huolimatta siitä, että Sak-
san armeija oli varannut omiin Skibotnista Muoni-
oon kulkeviin puhelinpylväisiinsä valmiin tilan myös 
suomalaisten linjoille. Iittoon asti linja rakennettiin 
jo vuoteen 1943 mennessä, mutta materiaalipu-
lan vuoksi tästä ei päästy etenemään. Saksalaiset 
myös esittivät valituksia tienrakennuksen räjäytys-

Kuva 8. Siilastuvan tukikohdan parakkeja Kilpisjärven rannalla. Parakit rakennettiin tietyömaan työntekijöiden käyttöön erityisesti 
talviksi. Kesällä työväki majoittui osin työkohteiden alueelle telttoihin. Kuva: SA-kuva.

ten aiheuttamista ongelmista heidän viestilinjoil-
leen.

Tukikohtien rakentamiseen ja työmaan tarvit-
semien materiaalien kuljettamiseen rakennettiin 
väliaikaisia teitä ja siltoja sekä pitkä vuosisataista 
jokireittiä hyödyntänyt talvitie (kuva 9), jonka raken-
taminen oli TVH:n määräyksestä huoltovarmuuden 
ja sotilastarpeidenkin vuoksi saatava valmiiksi no-
peasti jo talvella 1940–1941. Osa talvitiestä kulki 
alkuvaiheessa Ruotsin puolella rajaa ja tietyömaan 
kuljetuksissa hyödynnettiin muutenkin Ruotsin jo 
valmistunutta maantieverkkoa, joka tosin ei ylet-
tynyt Karesuandoa pohjoisemmaksi. Talvitie mah-
dollisti rakennusmateriaalien, työkalujen, muonan 
ja muiden varusteiden kuljettamisen työmaatuki-
kohtiin talven aikana. Työmaan oletusvahvuudek-
si kesälle 1941 kaavailtiin noin 1400–2000 miestä, 
joissa TVH:n oman henkilökunnan lisäksi oli ura-
koitsijoita, palkattua lisätyövoimaa ja työvelvollisia. 
Tämän luokan miehistön majoittaminen ja ruokki-
minen erämaaolosuhteissa ei ollut helppo tehtävä. 
Majoitukseksi kesän työmaakauden ajaksi hankit-
tiin puolustusvoimien kamiinoilla varustettuja teltto-
ja ja jokainen mies sai työmaalle huovan ja muut 
elintärkeät varusteet. 

Kuva 9. J. E. Roimun laatima talvitiesuunnitelma Kilpisjärven alueella syyskuusta 1940.
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Kuva 9. J. E. Roimun laatima talvitiesuunnitelma Kilpisjärven alueella syyskuusta 1940.

Suuri ongelma oli myös rakennustyössä tarvit-
tava puutavara. Muun muassa väliaikaisiin siltoi-
hin, nostokraanoihin, rakennuksiin ja betonisiltojen 
valumuotteihin tarvittiin hyvää tukkipuuta ja siitä 
sahattuja lautoja. Kunnollista puuta ei juuri enää 
kasvanut Enontekiön kirkonkylän pohjoispuolella, 
joten TVH:n kenttäsahoille jouduttiin hankkimaan 
puuta hyvinkin laajalta alueelta. Oma lukunsa oli 
myös työmaan lämmitys. Tunturikoivusta toki sai 
jossain määrin polttopuuta, mutta Metsähallitus oli 
määrittänyt työmaan pohjoisimman osan suoja-
metsäalueeksi ja pyrki suojaamaan tien lähialuetta 
myös sota-aikana puunhakkuilta tulevista matkai-
lusyistä. Muuten metsähallitus kyllä myönsi luvan 
hankkia puuta valtion metsistä Muoniosta ja Enon-
tekiöltä. Tiesuunnitelmiin merkittiin paikat, joista oli 
saatavassa sopivaa soraa ja kiviainesta tien perus-
tuksiin ja siltojen betoniosiin sekä rakennuskiviä 
siltojen keiloihin ja muutamaan kokonaan kivestä 
tehtävään holvisiltaan. Maa-ainesten otossakin pi-
ti työn kiireellisyydestä huolimatta ottaa huomioon 
tien matkailumerkitys. Rakennustöitä varten saa-

tiin TVH:n oman ja urakoitsijoiden kaluston lisäksi 
Ruotsista lahjoituksena Chevrolet- ja Volvo-merkki-
siä kuorma-autoja. Lisäksi TVH onnistui saamaan 
tuontilisenssin amerikkalaisen puskutraktorin hank-
kimiseen työmaalle. Tämä saatiin laivattua Liinaha-
mariin vielä kesän 1941 alussa.

Kesän 1941 alussa työmaalle alkoi saapua run-
saasti työväkeä sekä palkollisiksi että yksityisinä 
urakoitsijoina. Kesäkuun 18. päivä 1941, hyvin pi-
an varsinaisen rakennuskauden alettua Suomes-
sa kuitenkin aloitettiin yleinen liikekannallepano 
ylimääräisten kertausharjoitusten nimikkeellä. Tä-
mä tarkoitti, että Käsivarren tietyömaan miehistö 
kutsuttiin käytännössä kokonaisuudessaan armei-
jan palvelukseen ja hyvin valmisteltu tietyömaa ei 
edennyt lainkaan kesän aikana. Työvoiman määrä 
oli kaavaillun 2000 miehen sijaan vain hieman yli 
sata. Samalla myös valtaosa työnjohdosta ja am-
mattityövoimasta joutui rintamalle. Toisaalta sa-
maan aikaan Käsivarrentien merkitys väheni, kun 
Suomi teki päätöksen liittoutua Saksan kanssa, jol-
loin Jäämeren yhteydet länteen käytännössä sul-
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keutuivat ja kauppaa käytiin lähes pelkästään Sak-
san kanssa. TVH antoikin määräyksen rakentaa tie 
toistaiseksi vain neljän metrin levyiseksi Pättikkäs-
tä eteenpäin. Tien leventäminen oli kuitenkin myö-
hemmin mahdollista, sillä sivuojat kehotettiin ra-
kentamaan 6,5 metrin leveyden mukaisiksi samoin 
kuin tien sillat ja rummut (kuva 10).

Jatkosodan alun hyökkäysvaiheen päätyttyä 
lisätyövoimaksi saatiin Etelä-Suomesta työvel-
vollisia miehiä, jotka oli pääosin ikänsä vuoksi 
vapautettu sotapalveluksesta. Säilyneiden työvoi-
maluetteloiden mukaan työvelvolliset olivat enim-
miltä osin kotoisin Helsingistä ja heidän keski-ikän-
sä oli tietyöhön varsin korkea. Lisäksi mukana oli 
paljon miehiä, jotka eivät olleet tottuneita raskaa-
seen työhön. Kesän 1942 alussa Käsivarrentien 
työmaalla työskenteli yhteensä 220 suomalaista 
ja 70 sotavankia. Insinööri Bruno Niemen mukaan 
työmaan työvoimatarve, jos valmistumistavoitteet 
haluttiin saavuttaa, oli 400 suomalaista työntekijää, 
600 sotavankia, 40 kuorma-autoa kuljettajineen, 
kuusi rakennusmestaria, kaksi sairaanhoitajatarta, 
neljä autonasentajaa, kymmenen autonkuljettajaa 
ja kaksi tiekarhunkuljettajaa. Lisäksi tarvittiin 150 
000 litraa bensiiniä ja jonkinlainen varmuus, että 

vangeille olisi muonaa. Niemi myös ehdotti, että 
työmaan muonituksesta huolehtimaan komennet-
taisiin lottia, koska Tornionlaakson osuusliikkeen 
voimat eivät sota-aikana tähän riittäneet. Varsinais-
ta ammattitaitoista työvoimaa oli saatavilla hyvin 
vähän, sillä asepalvelusikäiset rakennusmestarit, 
asentajat ja työmiehet olivat armeijan palveluk-
sessa. Erityisiä ongelmia oli työmaan konekalus-
ton kunnossapidossa, mistä huolehtimassa oli yk-
si konemestari. Monilukuinen moottoriajoneuvojen 
joukko olikin pian pääosin seisomassa ja varaosia 
ryhdyttiin hankkimaan kannibalisoimalla huonokun-
toisimpia kuorma-autoja. Insinööri Niemi totesi pi-
an, ettei työmaan vaatimia 40 kuorma-autoja voinut 
mitenkään saada käyttöön ja pienensi tämän takia 
lisämiesvoimatarvetta 200 suomalaiseen työnte-
kijään ja 200 sotavankiin. Asiakirjojen perusteella 
työvoimatarvetta ei missään vaiheessa saatu täy-
tettyä ja työ eteni tästä syystä hyvin hitaasti.

Käsivarren tien työmaalla alettiin käyttää Kemin 
Ajoksessa sijainneen Sotavankileiri 9 vankeja, joita 
majoitettiin väliaikaisiin vaneriparakkeihin suoma-
laisten vartioimille vankileireille tien varteen. Näitä 
vankileiri 9D:n alaisuuteen laskettuja sivuleirejä oli-
vat Iitto, Kivijoki, Muotkatakka ja Siilastupa. Vanki-

Kuva 10. Käsivarrentien keskeneräistä tielinjaa Kilpisjärvellä. Tielinja on raivattu ja pintamaa poistettu, mutta itse kulutuskerrosta 
ei ole vielä rakennettu. Kuva: SA-kuva.
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työvoiman kuolleisuus leireillä oli varsinkin ensim-
mäisenä sotatalvena todella suurta. Tutkimusten 
mukaan kahden ensimmäisen sotavuoden aikana 
sotavankileiri 9 vangeista kuoli ainakin 2000, eli 
lähes puolet leirin kaikista vangeista. Tätä vastoin 
vuosina 1943 ja 1944 kuolleita oli yhteensä 11. 
Tärkein tekijä kuolleisuudessa oli valmistautumat-
tomuus suureen vankimäärään ja erityisesti talven 
1941–1942 äärimmäinen elintarvikepula. Osasyy-
nä olivat myös raskaat riittämättömällä muonalla 
tehdyt tie- ja metsätyöt Lapissa, joista suurimpia 
Käsivarrentien työmaa oli. Sotavankileirien sijoi-
tuspaikoista voi päätellä, että vankityövoimalla ra-
kennettiin erityisesti Käsivarrentien pohjoispäätä. 
Heinäkuussa 1942 Siilastuvan alaleiristä karkasi 
kolme neuvostovankia, jotka pakomatkallaan Ruot-
siin tappoivat Salmivaaran rannassa asuneen Tuo-
mas Harjun vaimoineen. Ruokaa mukaansa ryös-
täneistä vangeista saatiin myöhemmin kaksi kiinni. 
Sotavangit tai sotavankileirit eivät olleet TVH:n 
suorassa johdossa, vaan vankileirien hallinto huo-
lehti heidän muonituksestaan, kuljetuksistaan ja 
työnjohdosta. Vankeja käytettiin erityisesti raskaas-
sa lapiotyössä, mutta myös suuri osa tietyömaan 
puutavarasta ja polttopuusta tuli vankityömailta 

etelämpänä. Keväällä 1943 annettiin määräys, et-
tei sotavankeja saisi käyttää työmailla 50 kilometriä 
lähempänä valtakunnanrajaa, mikä lopetti vankityöt 
Käsivarren tiellä (kuva 11).

Keväästä 1943 lähtien TVH piti entistä tiiviim-
pää yhteyttä saksalaisiin, joilta tiedusteltiin, voisi-
ko Saksan armeijan tienrakennusosasto toimittaa 
työmaalle erityisesti koneita ja polttoainetta. Sa-
maan aikaan saksalaisilta alkoi saapua kyselyjä 
tien mahdollisesta valmistumisajankohdasta. Sak-
san 20. vuoristoarmeijan tienrakennusosasto tote-
si, että tietyöhön olisi mahdollista irrottaa tarpeen 
mukaan autoja ja miesvoimaa. Ilmeisesti vuoden 
1943 puolella työmaalle kuitenkin toimitettiin lähin-
nä bensiiniä saksan armeijan varastoista. Työmaan 
elintarviketilanne pysyi huonona ja työvelvolliset 
sekä valittivat huonoista olosuhteista että pyrkivät 
mahdollisuuksiensa mukaan saamaan siirron mihin 
tahansa muualle Lapin erämaista. Insinööri Niemi 
kirjelmöi puuttuvista elintarvikkeista muun muassa 
Kansanhuoltoon ja valtion metsätyömaille saadak-
seen tilanteen paranemaan. Työmaan suurimpana 
ongelmana pysyi työvoiman ja konekaluston puute, 
minkä takia itse tietyön viimeistelyyn ei millään riit-
tänyt voimia. Koko Käsivarrentien työmaalla työs-

Kuva 11. Sotavankeja töissä Käsivarrentien työmaalla. Työvoiman puutteen vuoksi valtaosa tietyöstä 1941–1943 tehtiin vankityövoi-
malla. Neuvostoliittolaisten vankien kuolleisuus pohjoisen työmailla oli Suomessa poikkeuksellisen suurta sodan ensimmäisen talven 
ja kevään aikana. Kuva: SA-kuva.
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kenteli 1942–1943 vain 100–300 työntekijää, joista 
puolet oli sotavankeja ja vain kolmannes jossain 
määrin ammattitaitoisia.

2.7 Ahdaskurun silta

Työvoima- ja kalustopulan vuoksi vuosina 1942 
ja 1943 keskityttiin saamaan tien sillat valmiiksi, 
missä myös oli ongelmia, koska raudoitusteräs-
tä ei saatu paikanpäälle riittävästi. Keväällä 1943 
insinööri Niemi lopulta teki anomuksen saada ra-
kentaa siltojen kannet puista, koska terästä ei kerta 
kaikkiaan saanut työmaalle. Tähän vaikutti myös 
saksalaisten esittämät toiveet saada tie raskaan 
liikenteen vaatimaan kuntoon mahdollisimman pi-
an. TVH antoikin luvan tehdä valtaosa betonisiksi 
suunnitelluista silloista puukantisina, kunhan niiden 
leveysvaatimukset saatiin täytettyä. Valtaosa Käsi-
varrentien silloista oli valmiina syksyllä 1943. Pahi-
ten kesken olivat työmaan eteläpään, eli Palojoen, 
Nunasjoen, Haisuojan, Tarvantojoen, Pahaojan ja 
Hevosjoen sillat. Nämä kuuluivat jo ennen sotaa 
valmistuneeseen tieosuuteen, joka ei leveydeltään 
täyttänyt vaatimuksia. Ilmeisesti jo valmistuneet, 
vain 3,6 metrin levyisinä aivan liian kapeat ja liian 
vähän kantavat puusillat määriteltiin työmaasilloik-
si.

Ahdaskurun tai Skiurasjoen silta on pohjoisin 
Käsivarrentien silloista. TVH:n vanhempi insinööri 
Suune Sirola teki arvion rakennuspaikasta ja sil-
lan kustannuksista kesäkuussa 1940. Silta ylittää 
Skiurasjoen syvässä kurussa, joka alun perin en-
nen myöhempiä tienparannustöitä oli huomattavas-
ti jyrkkäreunaisempi. Skiurasjoki saa alkunsa Jeh-
kastunturin kurusta noin 4,5 kilometriä siltapaikan 
yläpuolelta ja laskee jyrkkäkoskisena Siilasjärveen 
noin 300 metriä sillan alapuolella. Joen rannat ovat 
jyrkät ja sen pohja on kivikkoinen. Skiurasjoen sa-
dealue arvioitiin noin 1000 hehtaarin laajuiseksi, 
mikä varsinkin lumien lähdön aikaan asetti sillalle 
haasteita. Suurimman tulvavesimäärän arvioitiin 
olevan noin 2,5 m³ sekunnissa, jolloin suunniteltu 
2,5 metrinen vapaa aukko riitti. Kivikkoiseen joen-
pohjaan oli mahdotonta saada uppoamaan tutki-
mustankoa, mutta Sirola arvioi, että sillan perustuk-
sille paikka olisi silti hyvä, vaikkakin varsin kallis. 
Silta suunniteltiin perustettavaksi 0,6 metrin paksui-
selle betoniarinalle metrin syvyyteen joen pohjas-
ta. Sirola suunnitteli Ahdaskurun sillan alun perin 
teräsbetonilaattasiltana useimpien muiden Käsi-

varrentien siltojen tapaan. Kuten aiemmin on todet-
tu, suuri osa tien betonisilloista annettiin rakentaa 
puukantisina raudoitusteräksen saatavuuden takia. 
Ahdaskurun silta suunniteltiin kuitenkin uudelleen 
kiviholvisiltana jo loppukesästä 1940, jolloin teräs-
tä vielä olisi ollut jossain määrin saatavilla. Vaikka 
tähän suoraan viittaavaa dokumenttia ei löytynyt 
TVH:n arkistosta, peruste muutokselle oli luulta-
vimmin rakennusmateriaalien saatavuus, sillä hy-
vää rakennuskiveä oli siltatutkimuksen perusteella 
saatavissa noin 1,5 kilometrin päästä Pien-Mallan 
rinteestä ja huonompilaatuista kiveä noin 200 met-
rin päästä siltapaikasta. Sen sijaan betonikannen 
valamisen vaatimat muottilaudat olisi pitänyt nou-
taa Ruotsin Kuttoisesta yli 130 kilometrin päästä. 
Vaikka työmaalle rakennettiinkin oma sahalaitos, 
piti sahatukit kuljettaa sinne Muoniosta, eli 150 ki-
lometrin päästä Ahdaskurun sillalta.

Skiurasjoen ylittävä väliaikainen puusilta raken-
nettiin ajokuntoon jo talvella 1941–1942, mutta työ 
varsinaisen sillan parissa oli vielä kokonaan aloitta-
matta. Väliaikainen silta oli talviliikenteen kannalta 
välttämätön, toisin kuin muut Kilpisjärven alueen 
sillat, jotka voitiin ohittaa järven jäätä kulkevaa tal-
vitietä pitkin. Ilmeisesti itse siltatyö tehtiin kesän 
1942 aikana, koska Ahdaskurun siltaa ei mainita 
sillanrakennukseen liittyvissä kirjeissä. Kirjeet kä-
sittelevät valtaosin betoniteräksen saatavuuson-
gelmia ja on hyvin todennäköistä, että Kilpisjärven 
alueella työskennelleet sillanrakentajat keskittyivät 
lyhyen kesän aikana juuri Ahdaskurun siltaan, kun 
muiden siltojen rakentaminen ei ollut mahdollista. 
Ahdaskurun sillan rakensivat Palojoensuusta ko-
toisin olleet Kalle, Veikko ja Akseli Mäkitalo, mutta 
on todennäköistä, että apuna käytettiin myös neu-
vostoliittolaisia sotavankeja. Työnjohtajana siltatyö-
maalla oli Olavi Kaaja. 

Ahdaskurun silta rakennettiin noin puolen met-
rin korkuisista, noin metrin levyisistä ja metristä 
puoleentoista metriin pitkistä paikalla hakatuista 
kivipaasista. Osittain käytettiin myös pienempiä ki-
viä, mahdollisesti koska jotkin kivet halkesivat työn 
eri vaiheissa. Sillan maatuet saumattiin työmaalla, 
mutta itse holvi jäi työn kiireellisyyden vuoksi sau-
maamatta ja silta merkittiin valmistuneeksi kesken-
eräisyydestään huolimatta vuonna 1943. Holvin 
puukiilat säilyivät hyvässä kunnossa 1990-luvulla 
kunnostustyön yhteydessä tehtyyn saumaukseen 
asti (kuva 12). Keilat tehtiin huomattavasti vähem-
män viimeistellystä kivitavarasta ja ne jätettiin ta-
valliseen tapaan saumaamatta. Sillan vapaa aukko 

Kuva 12. Ahdaskurun silta 1990-luvun alussa, jolloin se ennen korjauksia oli edelleen valmistumisajan asussa keskeneräisine sau-
mauksineen ja kaidepylväineen. Kuva: Erkki Lilja.
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on 2,5, kokonaispituus 10,9 ja sillan minimi hyöty-
leveys  ajoradan kohdalla 6,5 metriä. Ajoradalle ha-
kattiin ilmeisesti valmiiksi kaidepylväät, joihin olisi 
tullut puinen johde. Pylväitä ei kuitenkaan koskaan 
asennettu, vaan vanhojen valokuvien perusteella 
ne on nostettu sillan kiviosien reunoille pystyyn, ei-
kä niihin ole liitetty johteita. Ilmeisesti valtaosa sil-
lan päälle suunnitellusta kulutuskerroksesta jäi ra-
kentamatta ja silta jäi tähän puolivalmiiseen tilaan 
1990-luvun korjaukseen saakka.

2.8 Käsivarrentie valmistuu

20. vuoristoarmeijakunnan esikunta vaati tammi-
kuussa 1944 TVH:lta tietoja, mitä olisi tehtävissä, 
jotta Käsivarrentie saataisiin rakennettua koko mi-
taltaan raskaan kuorma-autoliikenteen vaatimaan 
kuntoon kesän 1944 loppuun mennessä. Työmaa-
päällikkö Niemi laati luettelon tarvittavasta kalus-
tosta, tarvikkeista ja työvoimasta kahtena vaihto-
ehtona, joista toisessa toimittaisiin alkuperäisen 
työsuunnitelman mukaisesti ja toisessa valtaosa 
tiestä rakennettaisiin vain 3,5–4 metrin levyisenä, 

mutta sijoittamalla säännöllisesti ohituspaikkoja 
tien viereen. Sekä saksalaiset että Suomen armeija 
ilmoittivat, ettei työväkeä tai kalustoa voisi irrottaa 
muista hankkeista ja tielle liikenisi vain siellä aiem-
min toimineen työvoiman verran miehiä. Saksalai-
set tosin lupasivat toimittaa työmaalle polttoainetta. 
Tietyömaata kiirehdittiin, kun saksalaiset alkoivat 
suunnitella vetäytymistään Suomesta maaliskuus-
sa pitämänsä salaisen kokouksen jälkeen. Suo-
malaisille tienparannushankkeet esiteltiin yleisenä 
Norjan yhteyksien parantamisena. Huhtikuussa 
1944 saksalaisilta saapuikin ehdotus, jonka mukai-
sesti he huolehtisivat vielä rakentamattomien silto-
jen loppuun saattamisesta uusien kantavuusmää-
räysten mukaisesti, sekä ottaisivat vastattavakseen 
noin puolet itse tietyömaasta. Palojoensuusta en-
simmäiset 60 kilometriä jäisi TVH:n vastuulle. Täs-
tä seuraavat 20 kilometriä hoitaisi Organisation 
Todt, eli Saksan pääasiassa vankityövoimaa käyt-
tänyt rakennusjärjestö. Viimeiset 37 kilometriä, eli 
myös Kilpisjärven alueen tien, rakentaisi Norjassa 
toiminut 425. rakennuspioneeripataljoona. TVH:lla 
ei ollut tähän suunnitelmaan huomauttamista, kun-
han saksalaiset vastaisivat omista kustannuksis-
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taan ja muonituksestaan, toimittaisivat suomalaisil-
le sovitun polttoaineen ja toimisivat Ruotsin rajan 
läheisyydessä Suomen lakien mukaisesti.

Saksalaiset toivat Käsivarrentien työmaalle run-
saasti kalustoa ja noin 1000 miestä, eli työmaa 
pääsi lopulta lähes suunniteltuun työvoimavahvuu-
teen. Organisation Todt otti lopulta vastatakseen 
vielä neljästä tiekilometristä. Tien leveydeksi sovit-
tiin nyt viisi metriä kaikilla kesken olevilla osuuksilla 
ja tähän leveyteen tie myös levennettiin kaikilta jo 
aiemmin valmistuneilta kapeilta osiltaan. Työmaa 
eteni kesän tullen nopeasti ja vaikka suomalaisil-
la oli käytössään vain kahdeksasosa saksalaisten 
työvoimasta, saatiin myös suomalaisten vastuulla 
ollut osa valmiiksi samassa aikataulussa. Syys-
kuun alussa tie alkoi olla raskaalle liikenteelle lii-
kennöitävässä kunnossa koko pituudeltaan ja se 
hyväksyttiin virallisesti maantieksi Kaaresuvannon 
ja valtakunnan rajan väliseltäkin osuudelta. Yhteis-
työn loppuvaiheessa alkoi kuitenkin ilmetä säröjä, 
kun saksalaiset vaativat insinööri Niemeltä työ-
maan piirustuksia ja myös veivät väkisin konttorin 
siltapiirustukset mukanaan. Syy selvisi nopeasti, 
kun saksalaiset alkoivat panostaa siltoja räjäytettä-
väksi tarvittaessa. 

Samaan aikaan Käsivarrentien kanssa saksa-
laiset ryhtyivät parantamaan Tornion ja Muonion 
sekä Rovaniemen ja Muonion välisten teiden sil-
toja. Keväthangilla alkoi myös näkyä saksalaisia 
hiihto-osastoja, jotka tiedustelivat puolustusvarus-
tusten paikkoja Käsivarren alueella. Kesäkuus-
sa 1944 annettiin käsky Sturmbock-aseman ra-
kentamisesta Lätäsenon länsipuolelta Järämästä 
tunturijonoa pohjoiseen käsivarren poikki Norjan 
tuntureille. Raskaasti linnoitettua asemaa oli 26 ki-
lometriä, mutta tukikohtia rakennettiin katkonaisina 
paljon pidemmälle. Rakennustyö alkoi elokuussa. 
Ruotsin rajan läheisyyden ja suomalaisten määrä-
ysten vuoksi työvoimana käytettiin aluksi saksalai-
sia, mutta pian paikalle rahdattiin Norjasta myös 
sotavankeja. Syyskuussa 1944 Sturmbock-työ-
maalla oli 2300 miestä, joista lähes tuhat oli neu-
vostovankeja, mutta paljon suurempiakin lukuja on 
esitetty. Puolustusasema koostui 50 kilometristä 
juoksuhautaa, 311 korsusta, noin 150 kilometristä 
uusia huoltoteitä ja kahdesta miljoonasta neliömet-
ristä valmiiksi raivattua ampuma-alaa. Saksalaiset 
käyttivät työmaakeskuksenaan Kaaresuvannon 
tukikohtaa ja työvoima majoitettiin muutenkin pää-
asiassa TVH:n rakentamiin tukikohtiin tietyömaan 

varrelle. Ilmeisesti myös vankityövoiman majoitta-
miseen käytettiin entisiä suomalaisia vankileirejä. 
Ylempänä Kilpisjärvellä alkoivat Lyngen-linjan lin-
noitusrakenteet, joita myös rakennettiin TVH:n van-
hoista tukikohdista käsin.

Suomi ja Neuvostoliitto solmivat aselevon 4. 
syyskuuta 1944 ja aselevon ehtoihin kuului diplo-
maattisuhteiden katkaiseminen Saksaan ja saksa-
laisjoukkojen karkotus Suomesta. Saksan armeija 
käynnisti jo 3. syyskuuta operaatio Birken, eli jouk-
kojen ja sotamateriaalin evakuoimisen Suomesta. 
Samaan aikaan ryhdyttiin evakuoimaan siviilivä-
estöä Lapista etelään ja Ruotsin puolelle. Ruotsin 
rajan pinnassa asuneita ihmisiä tosin ei evakuoitu, 
koska heidän oletettiin pääsevän tarvittaessa nope-
asti rajajoen yli veneillään. Välirauhan tultua asuk-
kaat alkoivat siirtyä omin ehdoin Ruotsin puolelle. 
Lääninhallitus käski myös tienrakennustyössä ollei-
ta suomalaisia kirjoittamaan tavaroihinsa nimilaput 
ja valmistelemaan poistumista Oravaisten kuntaan 
Pohjanmaalle. Evakuointia ei kuitenkaan ehdit-
ty järjestämään, vaan lääninhallitus antoi lopulta 
luvan poistua työmaalta miten vain oli helpointa. 
Pääosa työvoimasta evakuoitua muun siviiliväes-
tön mukana Ruotsin puolelle. Bruno Niemen per-
he, joka oli hänen mukanaan Kaaresuvannossa, 
poistui muiden mukana ja asettui lähes vuodeksi 
Uumajaan. Niemi itse lähti varastonhoitajan kanssa 
ajamaan etelään 9.9.1944, jolloin saksalaiset vielä 
viimeistelivät omia rakennusosuuksiaan. Hän luo-
vutti kotinsa avaimet saksalaiselle upseerille ja sa-
noi tulevansa hakemaan ne, kun tilanne rauhoittuu.

2.9 Lapin sota

Saksalaiset perustivat vetäytymissuunnitelmansa 
Lapista sille, että Suomi joutuisi nopeasti Neuvos-
toliiton miehittämäksi. Tärkeimpänä pidettiin Pet-
samon nikkelikaivoksen pitämistä mahdollisimman 
pitkään, jolloin valtaosa joukoista tulisi vetää Nor-
jan puolelle pohjoisen kautta. Suomalaiset työnte-
kijät kuitenkin lähtivät Petsamon kaivokselta heti 
aselevon jälkeen jättämättä jälkeensä avaimia tai 
antamatta saksalaisille mitään koulutusta laitteisto-
jen käyttöön. Saksalaisten suunnitelmana oli vetää 
päävoimansa Uhtuan, Kiestingin ja Sallan suun-
nilta ensin kevyesti linnoitetulle Kemi-Rovaniemi-
Salla-tasalle ja sitten valmistellummalle Lätäseno-
Tankavaara-Petsamo-tasalle, jolta irtauduttaisiin 
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lopulta Sturmbock-linjalle Käsivarren poikki Kau-
tokeinoon ja Norjan tuntureille. Oman haasteensa 
suunnitelmalle toi valtavien materiaalivarastojen 
siirtäminen joukkojen mukana pohjoiseen. Aluksi 
saksalaiset pääsivät vetäytymään suomalaisten 
kanssa salaisesti sovitusti niin, että pystyttiin var-
mistamaan, ettei syntyisi tulitaisteluita saksalaisten 
ja suomalaisten joukkojen välille. Molemmilla osa-
puolilla oli tiedossa kellonajat, jolloin saksalaisten 
varmistusjoukot vetäytyisivät räjäyttäen samalla 
sillat ja rummut mennessään ja suomalaiset etu-
joukot saapuisivat paikalle korjaamaan teitä, jotta 
pääjoukot voisivat seurata.

Tämä valesota alkoi muuttua oikeaksi sen jäl-
keen, kun saksalaiset yrittivät vallata Suursaaren 
Suomenlahdella 14.–15. syyskuuta. Operaatio 
epäonnistui, mutta suomalaisten ja saksalaisten 
välillä oli lähiviikkoina tulitaisteluita myös Pudasjär-
vellä ja Olhavan sillalla. Pääpiirteissään saksalais-
ten vetäytyminen kuitenkin tapahtui suunnitellusti, 
kunnes liittoutuneiden valvontakomissio alkoi syys-
kuun lopulla uhata Suomen miehittämisellä, ellei 
sodankäyntiä aloiteta. 1.10. klo 7.45, 15 minuut-
tia ennen valvontakomission aikarajan täyttymistä, 
suomalaiset joukot nousivat vähäistä vastarintaa 
kohdaten maihin Röytän ulkosatamassa Torniossa 
katkaisten saksalaisten vetäytymisreitin Muonioon. 
Tavoitteena oli edetä nopeasti itään Kemijoen suu-
rille silloille ja katkaista saksalaisten tie myös Rova-
niemelle. Joukot kuitenkin törmäsivät saksalaisten 
alkoholivarastoihin ja niin sanottu Tornion taikayö 
viivytti etenemistä ylimääräisen päivän. Saksalais-
ten Rovaniemeltä ja Oulun suunnalta lähetetyt täy-
dennysjoukot tekivät vastahyökkäyksen, ja vaikka 
suomalaiset lopulta onnistuivatkin pitämään ase-
mansa, kuoli taisteluissa 450 suomalaista ja 500 
saksalaista. Tästä eteenpäin vetäytyvät saksa-
laiset, joilla oli jatkuvasti lukumääräinen ylivoima, 
polttivat kaikki rakennukset joitakin kirkkoja lukuun 
ottamatta, miinoittivat tiet ja räjäyttivät jokaisen sil-
lan, rummun, kallioleikkauksen ja jopa puhelinpyl-
vään.

Lokakuun lopulla suomalaisjoukot epäonnistui-
vat Muoniossa viimeisessä mahdollisuudessaan 
katkaista saksalaisten vetäytyminen ja marraskuun 
alussa vetäytymistä suojanneet SS-pataljoonat 
marssivat Norjan ja Suomen rajan yli Skibotniin. 
Samaan aikaan suomalaisjoukkoja kotiutettiin vä-
lirauhansopimuksen mukaisesti ja jäljelle jäi pää-
asiassa asevelvollisuusikäisiä 18- ja 19-vuotiaita 

ja heidän esimiehinään vuotta aiempaan saapu-
miserään kuuluneita. Käsivarren sota tunnettiinkin 
myöhemmin lasten ristiretkenä. Sturmbock- ja Lyn-
gen-linjoja taas miehitti kaksi saksalaista vuoristodi-
visioonaa. Kilpisjärvellä alkoi marraskuussa massii-
vinen rakennustyömaa, kun saksalaiset linnoittivat 
asemiaan Käsivarrentien itäpuoleisilla tuntureilla. 
Saksalaisilla oli alueella valtava ylivoima, ja he ve-
täytyivät omalla aikataulullaan ilman, että suoma-
laiset saattoivat asiaan vaikuttaa. Lokakuun viimei-
senä päivänä suomalaiset onnistuivat valtaamaan 
Yli-Muonion, joka ainoana kylänä alueella jäi polt-
tamatta, 25. marraskuuta saksalaiset vetäytyivät 
Palojoensuusta ja Hettasta, 28. marraskuuta paloi 
Markkina ja suomalaiset pääsivät Kaaresuvantoon. 
Kaaresuvannossa oli pystyssä yksi rakennus, jota 
sanottiin työmiehen korsuksi. Nimen perusteella 
kyse oli jostakin TVH:n tukikohdan rakennukses-
ta. Tälle tasalle Sturmbock-linjan edustalle rintama 
jämähti tammikuun alkuun saakka, kunnes saksa-
laiset vetäytyivät pohjoiseen. Jälkeensä he jättivät 
valtavasti miinoja, jotka olivat paikallisten ongelma-
na vielä pitkään sodan päätyttyä.

16. tammikuuta suomalaiset pääsivät Kilpisjär-
ven eteläpäähän Leutsuvaaran ja Mukkavaaran 
alueelle. Edessä olivat saksalaisten asemat Sal-
mivaaran, Pikkuvaaran, Ailakkavaaran ja Norjan 
puoleisen Muurivaaran laella. Saksalaisten sisempi 
linnoituskehä kulki Mallan, Saanan ja Jehkastuntu-
rin laella. Käytännössä saksalaisten asemat olivat 
valloittamattomia, varsinkin kun suomalainen ty-
kistö saatiin paikalle vasta maaliskuussa. Asemien 
välissä oli kymmenisen kilometriä aukeata maas-
toa, joten yllätykset olivat mahdottomia ja sotimi-
nen Kilpisjärvellä olikin lähinnä partiotoimintaa kaa-
moksessa ja yli 30 asteen pakkasessa. Polttopuu 
oli vähissä ja suomalaiset käyttivät kahta telttaa 
päällekkäin peittäen vielä rakennelmansa lumella. 
Saksalaisten kamiinoissaan polttaman koksin va-
rastot olivat myös loppumaisillaan, mutta ruokaa ja 
ammuksia saksalaisilla sen sijaan oli yllin kyllin, toi-
sin kuin suomalaisilla, joiden elintarvikkeet tulivat 
valtaosin Ruotsista. Suomalaisten huolto oli järjes-
tetty hevoskyydeillä Kaaresuvantoon ja sieltä autol-
la Yli-Muonioon, missä oli autokomppanian varikko. 
Käsivarrentie oli korjattu väliaikaisilla silloilla Kaare-
suvantoon saakka ja tietä myös pidettiin aurattuna 
talvella. Sen sijaan Kaaresuvanto-Kilpisjärvi-tie oli 
vain hevosten vetämällä reellä kuljettavissa. 



Huhtikuun 7. päivä havaittiin, että saksalaiset 
olivat sytyttäneet parakkikylänsä tuleen. Vetäyty-
minen ulommalta puolustuskehältä tapahtui kuiten-
kin vasta kaksi päivää myöhemmin. Sisemmältä 
linnoituskehältä saksalaiset vetäytyivät vasta 22. 
huhtikuuta alkaen. Valtakunnan raja saavutettiin 
Käsivarrentien suunnassa 25.4. 1945 (kuva 13) 
ja kolmen valtakunnan rajapyykille Suomen lippu 
nostettiin seuraavana aamuna. Lippu oli alun perin 
Siilastuvan moottoriveneen viiri, joka oli noudettu 
evakosta Ruotsin puolelta. 27.4.1945 viimeisetkin 
saksalaiset joukot olivat poistuneet Suomen maa-
perältä. Viimeisiin sotapäiviin liittyi useita kohtaa-
misia saksalaisten ja suomalaisten joukkojen välil-
lä rajan tuntumassa, mutta ruotsalaisten upseerien 
paikallaolon ansiosta aseita ei enää käytetty. Saksa 
antautui 7. toukokuuta, mutta Norjassa olleet sak-
salaisjoukot pyrkivät pitämään aseensa ja myös 
sotilaallisen kurinsa mahdollisimman pitkään nor-
jalaisten kostotoimenpiteiden ja Neuvostoliittoon 
joutumisen pelossa. Myös suomalaiset jäivät use-
ammaksi kuukaudeksi asemiinsa kotiuttaen jouk-
ko-osastoja mahdollisuuksien mukaan.

2.10 Sodan päätyttyä

Kesällä 1945 Kilpisjärvellä elettiin vilkasta aikaa. 
Viimeinen aseistettu saksalainen partio havaittiin 

Skibotnin tiellä 19. toukokuuta. Toukokuussa suo-
malaiset ruokkivat ainakin seitsemää neuvosto-
vankia, jotka olivat paenneet saksalaisten leireiltä. 
Myös valvontakomissiota edustaneet insinöörit kä-
vivät katsastamassa Kilpisjärven tilannetta touko-
kuulla. Juhannuksen aikaan taas vangittiin kaksi 
norjalaisilta karannutta saksalaista ja viikkoa myö-
hemmin Ouluun lähetettiin kaksi tuntureilta kävel-
lyttä neuvostoliittolaista. 28. kesäkuuta Kilpisjärvel-
le saapui Romanian suurlähettiläs, Lapin läänin vt. 
maaherra Uuno Hannula ja vapaaherratar Wrede 
sekä omana ryhmänään alueen joukkoja komen-
tanut kenraali Hjalmar Siilasvuo esikuntineen. 
Viimeiset suomalaisjoukot poistuivat Kilpisjärvel-
tä heinäkuussa 1945. Ennen tätä Norjasta tulleet 
englantilaiset ehtivät tehdä vierailun Kilpisjärvelle. 
Lumien sulaessa aloitettiin tien kunnostaminen ja 
jo kesällä 1945 tie Norjaan oli kulkukelpoinen, vaik-
kakin Lätäsenon yli kuljettiin kapulalossilla. Räjäy-
tettyjä tiepenkereitä ei kuitenkaan kaikkia ehditty 
korjata ja kunnossapidon laiminlyöntien ja paho-
jen kevättulvien takia tie oli melkoisen kulunut ja 
rikkoutunut. Kunnostusurakasta vastasi sodan jäl-
keen edelleen insinööri Bruno Niemi, joka oli mää-
rätty Tornionjokilaakson alueesta vastanneen Lapin 
1. insinööripiirin päälliköksi jo pari viikkoa Röytän 
maihinnousun jälkeen. Työssä käytettiin Ouluun si-
joitetun 1. divisioonan varusmiehiä, TVH:n väkeä ja 
työttömyysrahoilla palkattua työvoimaa. 

Kuva 13. Saksalaisten Suomen ja Norjan 
rajalle pystyttämä tienviitta sotaromun ym-
päröimänä sodan päätyttyä. Kuva: Uuno 
Peltoniemi, Museovirasto.
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Katastrofaalisen elintarvike- ja majoitustilanteen 
takia Lapin lääniin ei ollut asiaa ilman asianmukais-
ta lupaa. TVH:n töihin oli kuitenkin etelästä tarjolla 
runsaasti armeijasta kotiutunutta osaavaa työvoi-
maa. Lapissa työskenteleville maksettiin myös ns. 
Lapin lisää, joten palkatkin houkuttelivat lähtijöitä. 
Tosin työvoiman vaihtuvuus oli suurta ja muiden 
suurten jälleenrakennustyömaiden tapaan myös 
Käsivarrentien työmaa oli varsin levoton paikka. 
TVH rakensi armeijan pioneerien kanssa väliaikai-
set, mutta kuitenkin jo paremmat sillat Palojoen-
suun ja Kaaresuvannon välille kesän 1945 aikana 
ja jatkoi seuraavana kesänä tien loppuosalla raken-
taen 19 siltaa. Sillat rakennettiin puusta osin räjäy-
tettyjen siltojen perustuksille, jos tämä oli mahdol-
lista, tai vanhan siltapaikan viereen, jos perustuksia 
ei voinut korjata. Kunnostustyötä ajateltaessa pitää 
ottaa huomioon myös vaikeus purkaa teräsbetoni-
perustuksia vaikeissa logistisissa oloissa. Kesällä 
1947 Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksen ko-
kouksessa pitämässään esitelmässä Bruno Niemi 
otaksui, että tietä ei tulla rakentamaan valmiiksi, 
vaan se hyväksytään maantieksi keskeneräisenä 
ja korjataan mahdollisuuksien mukaan kunnossapi-
don yhteydessä. Käsivarrentietä ei kuitenkaan var-
sinaisesti enää hyväksytty uudelleen maantieksi, 
vaan se pidettiin kirjanpidossa rakennushankkeena 
hyvinkin pitkään.

Käsivarrentien eteläpuolella Saanan kohdalla 
nousi rajavartiolaitoksen hirsirakenteinen tyyppita-
lo jo kesällä 1945 ja poltetun Siilastuvan pihapiiriin 
Metsäntutkimuslaitoksen metsänvartijan asunnok-
si toinen samankaltainen 1947. Osa Kilpisjärven 
rajavartioista joutui tosin edelleen asumaan talon 
pihapiiriin pystytetyissä vaneriteltoissa. Lisäksi mo-
lempien rannassa oli sauna, jotka luultavasti olivat 
ensimmäiset pysyvämmät rakennukset alueella 
sodan päätyttyä. Lähempänä Ahdaskurun siltaa 
rakennettiin tullin toimitilat. Kilpisjärven tulliraken-
nusta suunniteltiin jo 1943, mutta sodan jälkeen 
tulli aloitti toimintansa rajavartiolaitoksen teltassa 
1946. Toteutunut tullirakennus suunniteltiin 1946 ja 
valmistui 1949. Säännöllinen postiautoliikenne Kil-
pisjärvelle alkoi kesällä 1947, mutta ilmeisesti joita-
kin vuoroja ajettiin jo vuoden 1945 puolella. Autot 
saapuivat Kilpisjärvelle maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin klo 16.10 ja lähtivät seuraavana 
päivänä klo 5.30. Vuodesta 1948 lähtien postiauto 
kulki jo kuusi kertaa viikossa, saapui Kilpisjärvelle 
klo 6 aamulla ja lähti kohti Muoniota klo 21 illalla. 
Postiautot kulkivat myös talvella, mikä tarkoitti tien 

aurausta, joka tehtiin postin omilla aura-autoilla. 
Suuri osa talvisesta matkailuliikenteestä tapahtui 
1940-luvulla kuitenkin vielä porokyydillä Kaaresu-
vannosta pohjoiseen. Postin toimitalossa Matkaili-
jayhdistyksen retkeilijämajan vieressä toimi myös 
lennätin, puhelinkeskus ja Postipankin palvelupis-
te. 

Perääntyessään saksalaiset olivat vieneet mu-
kanaan rakennukset, jotka oli mahdollista siirtää, 
koska myös Norjan puolella odotti puuton tuntu-
riylänkö. Kilpisjärven retkeilymaja löytyi Norjasta 
noin kolmen kilometrin päässä rajasta upseerikant-
tiiniksi muutettuna. Sen sijaan vanha Siilastupa 
piharakennuksineen paloi perustuksiaan myöten 
saksalaisten vetäydyttyä Kilpisjärven tukikohdas-
taan. Rauhan jälkeen norjalaiset pyysivät suo-
malaisia hakemaan matkailumajansa takaisin ja 
se pystytettiin suurin piirtein vanhalle paikalleen 
Saanan juurelle 1946. Suomen Matkailijayhdistys 
aloitti toimintansa majassa uudelleen kesällä 1947. 
Lisämajoitusta tarjottiin useina vuosina myös soti-
lasteltoissa matkailumajan pihapiirissä. 1940-luvun 
lopulla yhdistys pystytti retkeilymajan viereen tien 
toiselle puolelle kevytrakenteisen kioskin matkaili-
joita palvelemaan. 1948 aloitettiin Ylä-Kilpisjärven 
itäpäässä Tsahkaljoen varrella Kilpisjärven mat-
kailumajan rakentaminen siirtämällä paikalle Sak-
san armeijalta jäänyt majoitusparakki, joka välillä 
oli toiminut Rovaniemen räjäytetyn hotelli Pohjan-
hovin majoitustiloina. Parakin viereen rakennettiin 
rantasauna, maakellari ja neljä ryhmää sikermiksi 
kutsuttuja kesämajoja. 1949 rakennettiin kivi- ja 
puurakenteinen ravintolaosa ja seuraavina vuosina 
kaksikerroksinen kivinen majoitusosa. 1953 valmis-
tui rakennukset yhteen liittävä halliosa. Kokonai-
suuden suunnitteli Matkailijayhdistykselle arkkitehti 
Jouko Ylihannu. 1950-luvun puolivälissä vanha ret-
keilymaja siirrettiin noin 100 metriä luoteeseen ja 
1958 sen jatkoksi rakennettiin Ylihannun suunnit-
telema puurakenteinen ravintola. Koska Suomi oli 
menettänyt matkailullisesti tärkeän Petsamon, yh-
distys alkoi markkinoida Kilpisjärven seutua entistä 
voimakkaammin Lapin eksotiikalla. Käsivarrentie 
nimettiin Neljän tuulen tieksi Yrjö Kokon 1947 il-
mestyneen teoksen mukaan. Kilpisjärvi tuli suoma-
laisille tutuksi myös Maaret - tunturien tyttö - ja toki 
myös uuden matkailumajan alueella 1954 kuvatus-
ta Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä -elokuvista.

Matkailu lisääntyi ja matkailijat vaativat tiestöl-
tä parempaa kuntoa, joten TVH:n oli parannettava 
Käsivarren tietä. Vuosittaisten ylläpitotöiden yhtey-
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dessä tehtiin pieniä parannuksia, mutta varsinaiset 
parannustyöt aloitettiin vasta vuodesta 1951 alka-
en. Työtä tehtiin vuosittain lyhyt tiejakso kerrallaan 
ja samassa yhteydessä korvattiin pienimpiä pukkis-
iltoja ja väliaikaisia puurakenteisia rumpuja betoni-
putkirummuilla. Samalla rakennettiin tielle varsinai-
nen kulutuskerros, joka oli jäänyt varhaisemmissa 
työvaiheissa kokonaan puuttumaan. Lapin piiri-
insinööri J. E. Roimu teetti Käsivarrentien paran-
nustyöt tien pohjoisosissa ilmeisesti paremmin, 
kuin TVH oli määrännyt, mistä käytiin runsaasti kir-
jeenvaihtoa Rovaniemen ja Helsingin välillä. Tie oli 
tarkoitus rakentaa 5 metriä leveäksi ja luiskat kal-
tevuudelle 1/3, mutta kun yli-insinööri Tolonen ja in-
sinööri Niemi tekivät elokuussa 1956 työmaatarkis-
tuksen jo lähes valmiille tielle, he totesivat, että tie 
olikin rakennettu huomattavasti matalammalla ku-
lutuskerroksella 6 metriä leveäksi ja leikkaukset ja 
luiskat oli toteutettu hyvinkin suurpiirteisesti jättäen 
runsaasti suuriakin kiviä tien viereen. Tietyö todet-
tiin kuitenkin valmistuneeksi marraskuussa 1959 
ja TVH luovutti sen yleiselle liikenteelle. Lopullinen 
hyväksyntä maantieksi tuli vasta vuonna 1964. 

1960-luvun alussa talviaurauksen parantumi-
nen ja varsinkin henkilöautojen määrän yleinen 
kasvu tarkoittivat myös teiden ympärivuotisen käy-
tön lisääntymistä, mikä kulutti varsinkin hiesusta, 
suolasta ja murskeesta rakennettuja Lapin teitä 
nopeasti. Pelastus tuli öljysorasta, jonka käyttöä 
tutkittiin myös Käsivarren tiellä 1963 ja 1964, mut-
ta ilmeisesti öljysorapäällyste levitettiin tielle vas-
ta 1960-luvun lopulla. 1960-luku toi Kilpisjärvelle 
myös pysyvän TVH:n tukikohdan, josta käsin Muo-
nion tiemestaripiirin pohjoisosan talviauraukset ja 
kesäkunnossapito voitiin suorittaa. TVH otti tien 
talviaurauksen vastuulleen postilta jo 1950-luvulla 
tien kunnostustöiden yhteydessä. Seuraava perus-
kunnostus Käsivarrentien pohjoisosassa Kilpisjär-
veltä Norjan rajalle tehtiin vasta 1997–2000. Tässä 
yhteydessä tieosuus rakennettiin käytännöllisesti 
katsoen uudelleen, levennettiin ja kevytpäällystet-
tiin pehmytasfalttibetonilla. 

Kunnostustöiden yhteydessä myös Ahdaskurun 
silta kunnostettiin, tai oikeastaan rakennettiin val-
miiksi korottamalla kulutuskerrosta ja saumaamal-
la sillan holvikivet. Tähän asti kivien välissä olivat 
edelleen rakennusaikaiset puukiilat. Vain sillan jul-
kisivut oli saumattu valmiiksi. Kulutuskerroksen ra-
kentamisen yhteydessä luultavasti tieturvallisuuden 
nimissä pudotettiin sillan kiviset kaidetolpat Skiu-
rasjokeen, missä ne edelleen näkyvät. Kaidetolpat 

oli ilmeisesti jo sota-aikana tehty valmiiksi, mutta 
nostettu vain pystyyn sillan reunoille. Alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan niiden olisi pitänyt sijaita ku-
lutuskerroksen reunoilla. Sillan kaiteet rakennettiin 
osittain määräysten vastaisesti liian lyhyinä. Myös 
sillan ympäristöä muokattiin tienparannustyön yh-
teydessä loiventaen sillan molemmin puolin olevia 
jyrkkiä mäkiä huomattavasti ja rakentamalla sillan 
pohjoispuolelle laaja levähdysalue, joka toimi ra-
kennusaikana tienparannustöiden tukikohtana.

2.11 Ahdaskurun silta osana 
Väyläviraston arvokohteiden 
joukkoa
Ahdaskurun silta otettiin museokohteeksi 1983. La-
pin piirin alkuperäinen esitys perustui ainoastaan 
siihen, että kyseessä oli piirin ainoa kivirakentei-
nen holvisilta ja tämä jäi myös asiasta päättäneen 
kokouksen ainoaksi perusteluksi. Myös Leena 
Sälejoki-Hiekkanen mainitsee tämän perustelun 
tiemuseokohteet esittelevässä Tie-yhdistää julkai-
sussa, tosin lisäten, että silta oli ainoa, koska vain 
se säästyi sodan tuhoilta. Kirsi Liimatainen aset-
taa Tiehallinnon museotiet ja -sillat -selvityksessä 
Ahdaskurun sillan tietoarvoltaan arvoluokkaan 2 
ja tieliikennehistorialliselta ja säilyneisyysarvoltaan 
arvoluokkaan 1 sekä pysyvästi säilytettävien mu-
seokohteiden joukkoon. Perusteluna on kohteesta 
tehty kirjoitelma, joka myöhemmin on myös julkais-
tu. Tieliikennehistoriallista arvoa Liimatainen näkee 
sillan rakentamisella sodan aikana TVH:n ja saksa-
laisten yhteistyöhankkeen osana sekä Lapin sodan 
loppuvaiheen taisteluilla Käsivarressa ja Ahdasku-
run sillan säilymisellä niissä.

Ahdaskurun sillan arvoa määritettäessä on läh-
dettävä liikkeelle paljon itse rakennettua väylää 
vanhemmista ajoista ja todettava, että sota-aikana 
rakennetun Käsivarrentien taustalla on jo esihis-
toriasta perityviä kulkemisen tapoja, jotka liittyvät 
toisaalta keräily- ja metsästyskulttuuriin ja toisaal-
ta suurporonhoitoon kuuluvaan vuoden aikojen 
mukaan tapahtuvaan liikkumiseen metsästys-, ka-
lastus- ja laidunmaiden välillä sekä kaukokaupan, 
kristinuskon ja lopulta valtionhallinnon kehittymi-
seen pohjoisessa Lapissa. Ahdaskurun sillan kaut-
ta kulkevan reitin juuret ovat siis paljon itse siltaa 
vanhempia ja ensimmäiset valtiolliset toimenpiteet 
reitillä kulkemisen edistämiseksi tehtiin jo 1800-lu-
vun loppupuolella, kun ryhdyttiin viitoittamaan talvi-
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teitä ja lopulta rakentamaan kestikievareita ja poh-
joisempana talleilla varustettuja autiotupia samaan 
aikaan Ruotsin ja Norjan puolella tapahtuneen ke-
hityksen kanssa. Reitin keskeinen merkitys liittyi 
Jäämeren rannikolle saapuviin kauppiaisiin, joille 
myytiin kalaa ja porotuotteita ja joilta ostettiin suo-
laa, viljatuotteita ja ylellisyystavaroita. Jäämeren 
ranta oli Enontekiön asukkaille pitkään huomatta-
vasti etelää merkittävämpi matkustussuunta.

Käsivarrentien rakennuspäätöksen taustalla oli 
jo 1800-luvun lopussa alkanut matkailu pohjoisen 
erämaissa. Matkat Kilpisjärvelle tehtiin pitkään 
Norjan puolelta, mutta jokireittiä etelään voitiin ke-
säisin käyttää myötävirtaan kuljettaessa. Rautatie 
Narvikiin ja höyrylaivaliikenne Norjan rannikkoa 
pitkin helpottivat pääsyä alueelle. Vilkkaaksi liiken-
ne muuttui ensimmäisen maailmansodan aikana, 
kun Kilpisjärven reitistä tuli yksi lännestä Venäjäl-
le kuljetettavien sotatarvikkeiden pääreiteistä kohti 
Suomen rautatieverkkoa ja Venäjää. Sodan aikana 
Kilpisjärvelle Mallan rinteille perustettiin Suomen 
ensimmäinen luonnonsuojelualue ensin suojamet-
säalueena 1916 ja luonnonpuistona 1938. 1930-lu-
vun lopulla alkoi myös Länsi-Lapin matkailupal-
veluiden määrätietoinen kehittäminen erityisesti 
Pallaksella, mutta etäpisteenä myös Kilpisjärvellä, 
minne Suomen Matkailijayhdistys rakennutti van-
han Siilastuvan viereen matkailumajan.

Ahdaskurun silta rakennettiin toisen maailman-
sodan aikana ja sen liikennehistoriallinen arvo liittyy 
pääosin sodan aikaisiin tapahtumiin. Käsivarren-
tien rakentaminen alkoi lokakuussa 1939 kapeana 
erämaatienä, mutta talvisodan alettua tavoitteeksi 
asetettiin jo ennen sotaa salaisissa suunnitelmis-
sa mukana ollut raskaan tavaraliikenteen kestävä 
maantie Jyykeänvuonon Skibotnin satamaan, jon-
ka käytöstä tosin ei saatu Norjan viranomaisten 
kanssa sopimusta aikaan (kuva 14). Tiehanketta 
mutkisti Saksan Norjan miehitys ja toisaalta Pet-
samon Liinahamarin satama taas saatiin nopeasti 
käyttöön talvisodan päätyttyä. Kun Käsivarrentien 
työmaa saatiin perustettua ja laajamittaisten töi-
den piti alkaa kesällä 1941, ryhtyi Suomi uudel-
leen sotaan Neuvostoliittoa vastaan, mikä katkaisi 
kauppayhteydet länteen ja vei työmaan miehistön 

Kuva 14. Kartta koko tietyömaan työtilanteesta talvisodan 
päättyessä, jossa näkyy myös vaihtoehtoinen tielinja kolmen 
valtakunnan rajapyykin kautta.

rintamalle. Tietyömaata jatkettiin sotavuosina mah-
dollisuuksien mukaan keskittyen erityisesti siltoihin 
ja pohjatöihin. Museokohteeksi valittu Ahdasku-
run silta rakennettiin kesien 1942 ja 1943 aikana. 
Tietyömaan miehistönä käytettiin vuosina 1941 ja 
1942 pääasiassa sotavankeja, joiden kuolleisuus 
ensimmäisen jatkosodan talven aikana oli valta-
vaa. Koko sodan ajan työmaalla oli myös työvel-
vollisia, jotka olivat sotapalvelukseen kelpaamatto-
mia miehiä enimmäkseen Etelä-Suomesta. Vauhtia 
tiehanke sai vasta saksalaisten vaadittua sen val-
mistumista keväällä 1944 heidän valmistuessaan 
perääntymiseen Lapista. Loppuosat tiestä raken-
nettiin saksalaisten pioneerien, rangaistus- ja sota-
vankeja käyttäneiden yksiköiden ja TVH:n alaisten 
suomalaisten työjaksoihin jaettuna. Lapin sodan ja 
saksalaisten perääntymisen alettua tie oli jo kulku-
kunnossa, mutta saksalaiset tuhosivat sen pääosin 
vetäytymisensä yhteydessä. Ahdaskurun silta oli 
ainoa räjäyttämättä jäänyt silta koko tiellä. Tämä 
johtui luultavasti siitä, että se sijaitsi saksalaisten 
viimeisten linjojen takana.
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Yleiskriteerit
Aikakausi Valtion toiminnan ja 

tehtävien ilmentäminen
Historiallinen keskusvallan 
symbolointi

Kansallisen identiteetin 
merkittävä ilmentäminen

1900-luvun alkupuoli Käsivarrentien rakentamisen 
tavoitteissa: matkailu, huol-
tovarmuus ja lopulta sotati-
lanne, näkyy erityisen hyvin 
sota-ajan merkitys pohjoisen 
tiestölle.

Postilaitoksen merkitys tien 
talviaurauksessa sodan jälkei-
senä aikana.

Kivi- ja betonisillat olivat mer-
kittävä keskusvallan symboli 
aiemmin tiettömässä Käsivar-
ren erämaassa.

Käsivarren erämaa-alue oli 
yksi ikonisista maisema-alu-
eista Suomi-kuvaa rakennet-
taessa. Tien rakentamisen oli 
tarkoitus tuoda kansainvälisiä 
matkailijoita alueelle.

Käsivarrentien rakentamisella 
oli olennainen merkitys Suo-
men välirauhan aikaisessa 
huoltovarmuussuunnittelussa.

Toisen maailmansodan 
tapahtumilla ja Lapin sodan 
päättymisellä Kilpisjärven 
maastossa oli suuri merkitys 
Suomen kansalliselle identi-
teetille.

1900-luvun loppupuoli Käsivarrentien parantaminen 
ja tietyön loppuunsaattaminen 
1950-luvulla ja öljysorakerrok-
sen rakentaminen.

Lapin piirin usein omavaltai-
nen toimiminen tienrakennus- 
ja tienparantamisasioissa 
ilmentää hyvin keskusvallan 
rajallisuutta suurien etäisyyk-
sien ja heikkojen yhteyksien 
maailmassa.

Luonnekriteerit
Kriteeri Pisteytys/kuvaus Perustelu

Harvinaisuus 2 Kohde on maakunnallisesti harvinainen 
tai alkujaan harvalukuinen esimerkki 
väylänpidon tuottamasta rakennusperin-
nöstä.

Vastaavia kivisiltoja rakennettiin maa-
ilmansotien välisenä aikana kaikkialla 
Suomen tieverkolla. Pääosa niistä, 
varsinkin valtateillä, on kuitenkin uusittu 
myöhemmin teitä parannettaessa. Poik-
keuksellisen harvinainen kohde on Lapin 
mittapuulla. Hyvin harvat sillat selvisivät 
saksalaisten tuhoilta.

Tyypillisyys 3 Kohde on historiallisesti tai alueellisesti 
hyvin tyypillinen tai rakennettu Tie- ja ve-
sirakennushallituksen tyyppipiirustuksin.

1930-luvulla rakennettiin samaan aikaan 
sekä modernimpia teräsbetonisiltoja että 
kiviholvisiltoja. Kiven käyttö oli toisaalta 
hyvin tyypillistä myös betonisiltojen maa-
tuissa ja muissa rakenteissa. Rakennus-
materiaali valittiin usein saatavuuden ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden 
perusteella, kuten Ahdaskurun sillankin 
tapauksessa.

Edustavuus 3 Kohde edustaa erityisen hyvin Väylävi-
raston kyseisellä aikakaudella tuottamaa 
rakennusperintöä.

Kohde edustaa toisen maailmansodan 
aikana vaikeissa oloissa tuotettua Väylä-
viraston rakennusperintöä.

Alkuperäisyys 2 Kohde on säilyttänyt hyvin tyyppipii-
rustusten mukaisen asun tai rakentamis-
ajankohtansa rakentamistavan, tekniikan, 
tyylin tai alkuperäisen tai sitä vastaavan 
käytön.

Ahdaskurun silta on säilynyt hyvin raken-
tamisajan asussaan niiltä osin kuin se 
sota-aikana saatiin valmiiksi.
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Kriteeri Pisteytys/kuvaus Perustelu

Historiallinen todistusvoimaisuus 3 Kohde on valtakunnallisesti hyvä todis-
te Väyläviraston historiasta tai kohde on 
siitä kertova ja tietoa lisäävä esimerkki.

Kohde on hyvä todiste sota-ajan tienra-
kentamisesta. Valtakunnallista merkitystä 
kohteella on toisen maailmansodan 
tapahtumien kautta. Käsivarrentien 
rakennusvaiheessa siitä kaavailtiin Suo-
men huoltovarmuuden kannalta keskeis-
tä reittiä. Silta on myös osa vaiettua osaa 
Väyläviraston historiasta sotavankien 
käytön ja saksalaisten kanssa tehdyn 
yhteistyön kannalta. Toinen maailman-
sota päättyi Suomen osalta Kilpisjärven 
maisemissa ja tästä on alueella edelleen 
paljon todisteita.

Historiallinen kerroksisuus 3 kohteessa on erittäin hyvin näkyvissä 
eri aikakausien rakenteet, materiaalit
ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät väylän-
pitoon liittyvän rakentamisen,hoidon ja 
käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Kaikki sillan rakennusvaiheet näkyvät 
hyvin. Siltaa on myöhemmin parannettu 
lisäämällä siihen kokonaan rakentamatta 
jäänyt kulutuskerros ja viimeisimmässä 
parannuksessa saumaamalla kivet ja 
rakentamalla kaiteet.

Muut kriteerit

• Ahdaskurun silta on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
• Ahdaskurun silta sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Käsivarren suurtunturien maisema-alueella
• Silta on hyvin ja turvallisesti yleisön saavutettavissa
• Ahdaskurun silta on lähellä matkailullisesti merkittävää Kilpisjärven taajamaa
• Ahdaskurun sillan lähialueella on useita sotahistoriaan liittyviä kohteita ja muistomerkkejä
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3 Nykytilan kuvaus

3.1  Maankäyttö

3.1.1 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut Tunturi-Lapin 
maakuntakaavan (MRL 31§) 23.6.2010 ja maakun-
takaava on tullut lainvoimaiseksi 16.5.2012 (kuva 
15). Maakuntakaavan keskusverkon muodostavat 
Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion päätaaja-
mat, Levin, Ylläksen ja Oloksen matkailukeskuk-
set sekä 18 maaseudun keskuskylää ja keskusta-
toimintojen alue ja keskuskylä -merkinnän saanut 
Kilpisjärvi. Aluerakenteen suurimpia muutoksia ny-
kytilanteeseen verrattuna ovat matkailukeskusten 
voimakas kasvu, suuren kaivostoiminnan syntymi-
nen, Kittilän ja Kolarin kuntakeskusten kasvu, Kil-
pisjärven raja-kauppakylän kasvu ja liikenneyhteyk-
sien paraneminen. (Lähde: https://www.lapinliitto.fi/

Kuva 15. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta, ei mittakaavassa. Lähde: https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/
Tunturi-Lapin-maakuntakaavakartta-lainvoimainen.pdf Ahdaskurun silta on kartassa osoitettu kohdenumerolla 5972. Kohde sijoittuu 
pistekatkoviivalla merkitylle ma-alueelle, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue/ kohde, jonka suunnitte-
lussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.

aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/voimassa-ole-
vat-maakuntakaavat/tunturi-lapin-maakuntakaava)

Ahdaskurun silta sijoittuu maakuntakaavassa 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeälle alueelle (kaavamerkintä ma). Kaa-
vamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on 
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja 
maisemallisten arvojen säilyminen. Ahdaskurun 
silta on maakuntakaavan kohdenumero 5972, joka 

on kuvattu maakuntakaavan aluekuvauksia koske-
vassa liitteessä 1, pvm. 1.11.2009. Maakuntakaa-
van varausperuste on seuraava: ”Valtakunnallises-
ti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (myös 
RKY 2009). Sisältyy kohteeseen Jatkossodan ta-
pahtuma- ja muistopaikat, johon kuuluu myös koh-
de ma 5973 Järämän linnoituslaitteet”. Kohteen 
kehittämisperiaate on ”Kulttuurihistoriallisia arvoja 
vaalitaan ja pidetään kunnossa säilyneet raken-
teet.”

Valtatie E8/ 21 on nimetty Revontultentieksi. Tie 
on yhteispohjoismainen matkailutie Suomen, Ruot-
sin ja Norjan alueella Perämeren ja Norjanmeren 
välillä (kuva 16).

Yleiskaava

Kilpisjärven yleiskaava on laitettu vireille 7.3.2012. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ase-
tettu nähtäville 12.3.2012. Kaavaluonnos on ollut 
virallisesti nähtävillä 3.9.-30.9.2012. Kaavaehdotus 
on ollut virallisesti nähtävillä 11.6.-16.7.2021 (kuva 
17). Yleiskaavaan liittyen on tehty maisemaselvi-
tys (2010, Pöyry Finland Oy), luonnontilan selvitys 
(15.12.2010, FCG) ja selvitys saamelaiskulttuurista 
ja poronhoidosta Enontekiön kunnalle Kilpisjärven 

Kuva 16. Näkymä Ahdaskurun museosillan pysäköintialueelta 
kohti Kilpisjärveä. Oikealla Pikku-Malla, vasemmalla Saana. 
Revontultentie kuvassa keskellä. Kuvausajankohta kesäkuu 
2022.

Kuva 17. Ote Kilpisjärven 11.6.–16.7.2021 virallisesti nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. Ahdaskurun silta sijoittuu yleis-
kaavassa VR-merkinnällä osoitetulle retkeily- ja ulkoilualueelle. Kaavamääräyksessä alueelle saa rakentaa laavun, tulisijan, puuva-
jan ja WC:n vain tällä yleiskaavalla osoitettuihin kohteisiin.

https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/voimassa-olevat-maakuntakaavat/tunturi-lapin-maakuntakaava
https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/Tunturi-Lapin-maakuntakaavakartta-lainvoimainen.pdf
https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/Tunturi-Lapin-maakuntakaavakartta-lainvoimainen.pdf
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/voimassa-olevat-maakuntakaavat/tunturi-lapin-maakuntakaava
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/voimassa-olevat-maakuntakaavat/tunturi-lapin-maakuntakaava


31

on kuvattu maakuntakaavan aluekuvauksia koske-
vassa liitteessä 1, pvm. 1.11.2009. Maakuntakaa-
van varausperuste on seuraava: ”Valtakunnallises-
ti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (myös 
RKY 2009). Sisältyy kohteeseen Jatkossodan ta-
pahtuma- ja muistopaikat, johon kuuluu myös koh-
de ma 5973 Järämän linnoituslaitteet”. Kohteen 
kehittämisperiaate on ”Kulttuurihistoriallisia arvoja 
vaalitaan ja pidetään kunnossa säilyneet raken-
teet.”

Valtatie E8/ 21 on nimetty Revontultentieksi. Tie 
on yhteispohjoismainen matkailutie Suomen, Ruot-
sin ja Norjan alueella Perämeren ja Norjanmeren 
välillä (kuva 16).

Yleiskaava

Kilpisjärven yleiskaava on laitettu vireille 7.3.2012. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ase-
tettu nähtäville 12.3.2012. Kaavaluonnos on ollut 
virallisesti nähtävillä 3.9.-30.9.2012. Kaavaehdotus 
on ollut virallisesti nähtävillä 11.6.-16.7.2021 (kuva 
17). Yleiskaavaan liittyen on tehty maisemaselvi-
tys (2010, Pöyry Finland Oy), luonnontilan selvitys 
(15.12.2010, FCG) ja selvitys saamelaiskulttuurista 
ja poronhoidosta Enontekiön kunnalle Kilpisjärven 

Kuva 16. Näkymä Ahdaskurun museosillan pysäköintialueelta 
kohti Kilpisjärveä. Oikealla Pikku-Malla, vasemmalla Saana. 
Revontultentie kuvassa keskellä. Kuvausajankohta kesäkuu 
2022.

Kuva 17. Ote Kilpisjärven 11.6.–16.7.2021 virallisesti nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. Ahdaskurun silta sijoittuu yleis-
kaavassa VR-merkinnällä osoitetulle retkeily- ja ulkoilualueelle. Kaavamääräyksessä alueelle saa rakentaa laavun, tulisijan, puuva-
jan ja WC:n vain tällä yleiskaavalla osoitettuihin kohteisiin.

alueen yleiskaavan laadintaa varten (26.4.2021, 
Dierpimis ay, Klemetti Näkkäläjärvi).

Yleiskaavan yleismääräys on seuraava: ”Koko 
yleiskaavan alue on erityisesti poronhoitoa varten 
tarkoitettua aluetta ja saamelaisten kotiseutualuet-
ta. Yleiskaavan mukaisia toimenpiteitä suunnitel-
taessa ja toteutettaessa on otettava huomioon po-
ronhoitolain takaama vapaa laidunoikeus.”.

Asemakaavat

Ahdaskurun silta ei sijoitu asemakaava-alueelle. 
Lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat Kilpisjär-
ven kylällä, noin neljä kilometriä etelän suuntaan. 
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Maanomistus 

Ahdaskurun vesistösilta, L-228, ja levähdys- ja py-
säköintialue sijoittuvat valtatien 21 tiealueelle, kiin-
teistötunnus on 47-895-2-2 (kuva 18). Alue on val-
tion omistuksessa.

Kuva 18. Sillan lähiympäristön kiinteistörajat. Ote paikkatieto-
ikkunasta Ahdaskurun sillan kohdalta. Tasot kuvassa orto-
kuva, kiinteistörajat sekä kiinteistötunnukset. https://kartta.
paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi&uuid=2ed840b7-f9de-460c-877e-
e46f300529f6

3.2 Ympäristö

3.2.1 Luonto ja maisema

Luonto

Ahdaskurun silta sijoittuu Tunturi-Lappiin Käsivar-
ren alueelle. Käsivarren alue on arktisten suurtun-
turien erämaata, jossa tunturien huiput kohoavat 
paikoin yli kilometrin korkeuteen. Museosilta sijait-
see tuntureiden välissä. Sillan itäpuolella kohoaa 
Korkea-Jehkas ja länsipuolella Iso-Malla ja Pikku-
Malla-tunturit. Ahdaskurun silta sijaitsee Mallan 
luonnonpuiston ja Siilasjärven itäpuolella. Ahdas-
kurun sillan pohjoispuolella sijaitsevalta pysäköinti-
alueelta lähtee retkeilyreitti Siilasjärven pohjoispuo-
lelta Mallan luonnonpuistoon. 

Ahdaskurun sillan alla virtaava Ahtaankurunjoki 
laskee Siilasjärveen ja kuuluu suureen suojeltuun 
Natura 2000 vesistökokonaisuuteen Torniojoen-
Muoniojoen vesistöalueeseen (kuva 19). Ahtaan-
kurunjoki laskee idästä Jehkasjärveltä, jonka kor-
keus on 589,1 mpy Siilasjärveen, jonka korkeus 
on 484,1 mpy. Siilasjärvi laskee edelleen etelään 
Kilpisjärveen. 

Suomineidon Käsivarressa sijaitsevalla Kilpis-
järvellä on ainutlaatuinen luonto, jossa Jäämeren 
vaikutuspiiri kohtaa eteläisemmän mantereisen 
vyöhykkeen – siksi myös sään ennustaminen on 
on haasteellista. Käsivarren maasto on korkealla 
merenpinnasta ja maisemaa hallitsevat suurtuntu-
rit, kuten Saana (1029 m), Termisvaara (1024 m) ja 
Halti (1328 m).

kuva 19. Natura 2000 
rajaukset sillan ympäris-
tössä. Vinoviivarasterilla 
erityisten suojelutoimien 
alue: FI1301912 Tornion-
joen ja Muonionjoen 
vesistö SAC. Ahtaan-
kurun silta sijaitsee 
kuvassa Käsivarrentien 
ja Ahtaankurunjoen ris-
teyksessä. https://syke.
maps.arcgis.com/apps/
webappviewer

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi&uuid=2ed840b7-f9de-460c-877e-e46f300529f6
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi&uuid=2ed840b7-f9de-460c-877e-e46f300529f6
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi&uuid=2ed840b7-f9de-460c-877e-e46f300529f6
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
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Kilpisjärven alueella talvi kestää melkein ympäri 
vuoden, kasvukauden pituus on vaivaiset 100 vuo-
rokautta ja jäät lähtevät Kilpisjärvestä juhannuksen 
tienoilla. Siitä huolimatta kasvillisuus on runsasta, 
tunturikoivumetsät (kuva 20) ulottuvat 600 metriin 
asti ja siitä ylöspäin paljakkaa peittää vaivaiskoivu 
ja monet muut kasvit, sammalet ja jäkälät. Kaikkein 
ylimpänä sinnittelee suomalaisten kukkakasvien 
korkeusennätystä pitävä jääleinikki, jonka kannat 
ovat kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana 
vähentyneet dramaattisesti.  

Kilpisjärven alueen kasvillisuus on omaleimais-
ta ja monipuolista: alue sijaitsee yli 400 metriä 
meren pinnan yläpuolella suurtuntureilla. Alueen 
maaperä on paikoin kalkkipitoinen. Siksi seudulle 
esiintyy runsaasti erilaisia kalkinvaatijakasveja ja 
-sammalia. Kilpisjärvi on vain 40 kilometrin päässä 
Pohjoiselta Jäämereltä, joten alueella esiintyy suo-
malaisittain poikkeuksellisia mereisiä lajeja. Lähde: 
Kilpisjärven biologinen asema, Kilpisjärven luonto/ 
Kasvillisuus. https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimus-
asemat/kilpisjarven-biologinen-asema/tietoa-ase-
masta/kilpisjarven-luonto 

Kuva 20. Ahdaskurun sillan alapuolella olevaa tunturikoivikkoa. Koivun vesoja ja uusiutumista verottavat alueella liikkuvat porot.

Maisema

Suomen maisemamaakuntajaossa Kilpisjärvi kuu-
luu Peräpohjolan-Lapin maisemamaakuntaan ja 
Käsivarren ylätunturien seutuun.

Asutusta Kilpisjärvellä on ilmeisesti ollut jo rau-
takaudella. Ensimmäinen maininta asutuksesta 
on kuitenkin vasta vuoden 1683 veroluettelossa. 
Vaikka kirjallista historiaa on niukalta, on Saa-
natunturila tärkeä merkitys saamelaisten usko-
musperinteessä. 1880-luvulla rakennettiin kylän 
ensimmäinen rakennus, Siilastupa, joka autiotu-
pana majoitti matkalaisia ja josta myöhemmin ke-
hittyi valtion metsänvartijan ylläpitämä retkeily-
majoitus. 1930-luvulla retkeilytoiminta kasvoi, ja 
rakennettiin ensimmäiset matkailijoiden käyttöön 
tarkoitetut rakennukset. Matkailuhotelli rakennettiin 
1953. Matkailutoiminta Kilpisjärvellä on lisäänty-
nyt viime vuosikymmeninä ja ihmisen toiminta nä-
kyy maisemassa mm. kulumisen lisääntymisenä. 
Lähde: https://enontekio.fi/web2017/wp-content/
uploads/2020/04/Kilpisj%C3%A4rvi_maisemasel-
vitys_29_11_2010_pien.pdf. 

https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/kilpisjarven-biologinen-asema/tietoa-asemasta/kilpisjarven-luonto
https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/kilpisjarven-biologinen-asema/tietoa-asemasta/kilpisjarven-luonto
https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/kilpisjarven-biologinen-asema/tietoa-asemasta/kilpisjarven-luonto
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Käsivarren suurtunturien maisemat on luokiteltu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi (kuva 21). Käsivar-
ren luoteisosan suurtunturit ovat Suomen ainoa 
Skandinavian vuoriston vedenjakajaan, Skandei-
hin, kuuluva alue. Geologisesti nuorta tunturimaise-
maa hallitsevat ylityöntövyöhykkeet, joiden alueella 
kohoavat Suomen ainoat yli tuhat metriä merenpin-
nan yläpuolelle nousevat tunturit. Suomen korkein 
tunturi, Halti, sijaitsee maisema-alueen pohjoiskul-
massa. Kilpisjärven koillisrannalla kohoava Saana 
on muodoltaan erikoinen ja tunnistettava, ikoninen-
kin Käsivarren tunnus. Suurin osa alueesta on puu-
tonta paljakkaa. Käsivarren avaria maisemia hallit-
sevat vihreänharmaat kivikot. Alueen vesistöt ovat 
erittäin kirkasvetisiä. Ne muodostavat useiden pu-
rojen, järvien ja lampien kirjoman verkoston, jonka 
vedet virtaavat paikoin korkeina putouksina. Tuntu-
rien juurilla levittäytyy myös palsasoita. Kilpisjärven 

Kuva 21. Ote Ylä-Lapin valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet julkaisusta. VAMA 2021. Ympäristöministeriö, SYKE. https://
www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet

pitkä nauhamainen kylä on kasvanut Saanatuntu-
rin kupeeseen vanhan Torniosta Jäämerelle kulke-
neen kauppareitin varteen. Pääosa alueen asutuk-
sesta on sijoittunut Kilpisjärven kaakkoispäähän, 
jossa on myös suurin osa kylän palveluista. Kylän 
rakennuskanta on nuorta. Vanhempaa rakennettua 
kulttuuriympäristöä edustavat maisema-alueen ki-
viset poroaidat sekä valtion rakennuttama leväh-
dysmaja, Kilpisjärven Siilastupa.

Lapin perinnemaisemat julkaisun mu-
kaan alueella ei ole arvokkaita perinnemai-
semakohteita. Lähde: https://www.doria.
fi/bitstream/handle/10024/134476/AY116.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ahdaskurun museosillan ympäristö

Museosillan ympäristöä luonnehtivat avara Kilpis-
järven tunturimaisema ja Siilasjärven ja Kilpisjärven 
vesistömaisemat. Itse silta on valtatieltä katsoen 
hieman huomaamaton. Siltapaikkaa korostaa kui-
tenkin avoimessa maisemassa näkyvä Ahdaskurun 
uoma, joka alkukesästä virtaa varsin vuolaana (ku-
va 22).

Kasvillisuus sillan ympäristössä on pääosin ka-
rua vaihdellen varvikosta heinikkoon. Puusto on 
tunturikoivikkoa.

Museosillan vieressä on pysäköintialue, joka on 
valtatietä ylempänä (kuva 23). Asfaltoitu alue on ra-
jattu suurin maakivilohkarein, jotka estävät ajautu-
misen luiskaan, mutta riviin asetellut kivet ovat hie-
man karun näköiset avoimessa maisemassa. Kulku 
sillalle johtaville portaille ja sillan opastaululle (kuva 
24) ei ole nykytilanteessa esteetön. Porrasrakenne 
on myös uusimisen tarpeessa (kuva 25, kuva 26). 

Kuva 22. Ahdaskurun sillan yläpuolinen uoma ja rinteissä kas-
vavaa tunturikoivikkoa. 

Kuva 23. Valtatien suuntainen näkymä pysäköintialueen sillalle 
johtavien portaiden kohdalta.

Kuva 24. Opastaulun nykyinen sijoituspaikka ja kulku portaille 
maakivien välistä. 

Kuva 25. Nykyiset puuportaat. Portaat päättyvät sillan viereen 
ja portailla on myös välitasanne, jossa on penkki. 

Kuva 26. Porrasrakennelma sillan vieressä. Uomassa ja sen 
vieressä olevalla penkalla ja valtatien luiskassa on näkyvissä 
olevia ja osin maan ja kasvillisuuden peittämiä kiviä, jotka muo-
tonsa puolesta voivat olla peräisin sillan rakenteista tai vanhas-
ta tiekaiteesta, jossa kaide oli kiinnitetty graniittitolppiin.
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3.3 Kulttuuriympäristö

Muinaisjäännökset

Museoviraston kulttuuriympäristöikkunan mukaan 
museosillan välittömässä läheisyydessä ei ole  tun-
nettuja muinaisjäännöksiä. Sillan lähimmät mui-
naisjäännöskohteet näkyvät kartalla kuvassa 27.

Ahtaankurunjoen yläjuoksulla noin 100 metriä 
itään Ahtaankurunjoesta on kiinteä muinaisjään-
nös, purnu, joka on kivistä tai kivikkoon tai maahan 
rakennettu lihan, kalan, maidon tai juuston säilytyk-
seen käytetty kuoppa.

Kuva 27. Muinaisjäännöskohteet Ahtaankurun sillan ympäris-
tössä. https://kartta.museoverkko.fi
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Kuvat 29 ja 30. Skiurasjoen sillan (Ahdaskurun sillan) alkuperäiset suunnitelmapiirustukset vuodelta 1939.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Ahdaskurun silta on valtakunnallisesti merkittä-
vä rakennettu kulttuuriympäristö RKY (kuva 28). 
Enontekiön Ahdaskurun yksiaukkoinen kiviholvisil-
ta (1943) on museosiltojen joukossa tyyppinsä ai-
noa edustaja. Siltaa ja sen ympäristöä on kunnos-
tettu nykyliikenteen ja matkailukäytön ehdoilla. Silta 
on otettu Tiehallinnon nimeämäksi museokohteeksi 
1983.

Ahdaskurun silta oli rakennettu jo 1943 Suo-
men ja Norjan välisen rajan tuntumaan. Kiviholvisil-
lan piti kestää raskasta saksalaisten Barbarossa-
suunnitelman mukaista sotilasliikennettä Atlantilta 
Suomen rintamalle. Sillan suunnitteli ja rakennutti 
Tie- ja vesirakennushallitus ja sen rakentamiseen 
osallistuivat myös saksalaiset. Toisen maailman-
sodan viimeinen aseellinen yhteenotto Suomessa 
käytiin Kilpisjärven raja-alueella ja Norjaan perään-
tyvät saksalaiset tuhosivat Kilpisjärventien mm. sil-
tapaikkojen osalta. Ainoastaan pieni ja huomaama-
ton Ahdaskurun silta säilyi. Lähde: http://www.rky.fi/
read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5176 

RKY-perustelut ovat osin virheelliset: Kiviholvisil-
ta ei liittynyt Barbarossa-suunnitelmaan, vaan Suo-
men huoltovarmuuteen, eivätkä saksalaiset osallis-
tuneet sen rakentamiseen.

3.4 Museosillan tekniset 
lähtökohdat 

Sillan perustiedot 

Enontekiön Kilpisjärvelle sijoittuva silta on nimel-
tään Ahdaskurun silta, siltatunnus on L-228. Silta 
sijaitsee Käsivarrentiellä, valtatiellä 21 (E 8). Sillan 
tieosoite on 1050/237/9035. 

Silta on kivinen holvisilta, joka on valmistunut 
1943. Silta on vesistösilta, joka ylittää Ahdaskurun 
uoman. Väyläviraston Taitorakennerekisterin tie-
tojen mukaan sillan siltapaikkaluokka on Luokka 
IV, vaatimaton. Sillan ympäristörasitusluokaksi on 
mainittu Maaseutu. Sillan alkuperäinen nimi on ol-
lut Skiurasjoen silta.

Sillan kokonaispituus on 7,5 m ja kokonaisleveys 
10,90 m. Tien leveys siltapaikalla on 7,50 m, josta 
ajoradan leveys on 7,0 m. Sillan hyödyllinen mini-
mileveys on 6,5 m. Sillan jännemitta on 2,9 m. Tie 
siltapaikalla on suora. Silta on perustettu ladotun 
kiviarinan varaan.

100 m

Kuva 28. Kuvassa Ahdaskurun sillan alueen RKY-aluerajaus. 
Ote Museoviraston karttapalvelusta. 

Sillan kunnossapitäjänä toimii Lapin ELY-keskus.
Tien päällyste on AB, asfalttibetoni. Valtatiellä ei ole 
valaistusta sillan kohdalla. Tien talvihoitoluokka on 
Ib ja viherhoitoluokka on N2.

Sillan kunto ja korjaukset

Museosillalle on tehty yleistarkastus viimeksi 
10.6.2020. Edeltävät tarkastukset on tehty vuosina 
2008 ja 2013. Vuoden 2020 yleistarkastusraportis-
sa on todettu seuraavaa: Sillalle tulee tehdä ylläpi-
tokorjaus seuraavan 10 vuoden aikana.

Sillan päällysrakenteen holvirakenteessa on ve-
sivuotoja, jotka johtuvat ympäristöstä tai ikääntymi-
sestä. Alkuperäisten suunnitelmapiirustusten mu-
kaan sillassa ei ole vedeneristettä (kuvat 29 ja 30). 
Holvirakenteen vesivuoto on kirjattu vaurioksi sillan 
yleistarkastuksessa vuonna 2020 (kuvat 31 ja 32). 
Vuosien 2008 ja 2013 yleistarkastuksissa vesivuo-
toa ei ole tarkastuksen yhteydessä havaittu. Vau-
rioluokaksi on merkitty 2: Merkittävä. Vaurion laa-
juudeksi on kirjattu 15 m2. Korjaukset ovat merkitty 
Taitorakennerekisteriin tehtäväksi peruskorjauksen 
yhteydessä, ja toimenpide-ehdotukseksi peruskor-
jausta odottaessa: Seuranta. Vesivuodoilla ei ole 
vaikutusta sillan kantavuuteen.

Sillan oikeassa keilassa tuella 2 on eroosiovau-
riota, jotka ovat merkitty Taitorakennerekisteriin 
korjattavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Keilan 
materiaali on sora. Vaurioluokka on 1: Lievä (kuva 
33). Vaurion laajuus on 3 m2, korjaustoimenpiteen 
laajuus olisi noin 5 m2. Vauriosta on kirjattu saman-
laiset havainnot vuosien 2008 ja 2013 sillan yleis-

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5176
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5176
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Kuvat 29 ja 30. Skiurasjoen sillan (Ahdaskurun sillan) alkuperäiset suunnitelmapiirustukset vuodelta 1939.
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tarkastuksissa. Sillan inventointisuunta on etelästä 
pohjoiseen päin.

Seuraava yleistarkastus on merkitty Taitoraken-
nerekisteriin toteutettavaksi vuonna 2025.

Valtatien ja sillan kunnossapito 

Museosilta kuuluu Kittilän maanteiden hoitourak-
kaan, josta vastaa 10/2023 saakka YIT. 

Viherhoitoluokan N2 laatuvaatimukset on esitet-
ty maanteiden hoitourakoiden tuotekorteissa, jotka 
löytyvät Väyläviraston julkaisuluettelosta. N2 -luo-
kassa niitto on ulotettava vähintään 4 metrin etäi-
syydelle päällysteen reunasta. Liittymien ja risteys-
ten näkemät on pidettävä kunnossa. Niittokertoja 
on 1–2 kertaa kesässä, niittokerrat määritellään 
työkohtaisessa tarkennuksessa.

Museosillalle tehtiin tämän kunnossapitosuunni-
telman laatimista varten maastokäynti 15.6.2022. 
Maastokäynnillä todettiin seuraavat asiat:

• Museosillan kohdalta poistetaan uomasta 
keväisin sohjo pois kaivinkoneella, jotta vesi pää-

Kuvat 31 ja 32 holvirakenteen vesivuodosta. Väylävirasto Taitorakennerekisteri, sillan 
yleistarkastus 2020.

Kuva 33. Eroosiovauriosta sillan oikeassa 
keilassa tuella 2.Väylävirasto Taitoraken-
nerekisteri, sillan yleistarkastus 2020.

Kuva 34. Skiurasjoen sillan (Ahdaskurun sillan) alkuperäiset suunnitelmakuvat: Siltapaikan kartta 1:1000 ja siltapaikan pituusleikka-
us 1:1000. 
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ten näkemät on pidettävä kunnossa. Niittokertoja 
on 1–2 kertaa kesässä, niittokerrat määritellään 
työkohtaisessa tarkennuksessa.

Museosillalle tehtiin tämän kunnossapitosuunni-
telman laatimista varten maastokäynti 15.6.2022. 
Maastokäynnillä todettiin seuraavat asiat:

• Museosillan kohdalta poistetaan uomasta 
keväisin sohjo pois kaivinkoneella, jotta vesi pää-

see virtaamaan vapaasti. Silta pestään vuosittain, 
ja sen ympäristö niitetään ja raivataan. Sillan kei-
lakivien välissä kasvaa jonkin verran sammalta ja 
heiniä. 

• Maastossa uoman vierellä ja uomassa ha-
vaittiin maa-aineksen ja kasvillisuuden peittämiä ki-
viä, joiden arvioitiin liittyvän sillan rakenteisiin.

• Sillan holvi on saumattu vuonna 1996, ki-
vet olivat aikaisemmin puukiilojen varassa ja vesi 
on päässyt virtaamaan vapaasti kivien välistä, sau-
mauksen yhteydessä alkuperäiset kaidekivet pudo-
tettiin jokeen ja tien tasausta nostettiin silmiinpis-
tävästi (Erkki Liljalta myöhemmin maastokäynnin 
jälkeen saatu tieto).

• Valtatien tasausta on pudotettu, jolloin sil-
lan viereinen pysäköintikäytössä oleva alue on jää-
nyt tietä korkeammalle. Pysäköintialue on laaja ja 
muodoltaan hieman erikoinen, päällyste on hyväs-
sä kunnossa. Pysäköintialueen reunoille on asetel-
tu kivenlohkareita esteeksi.

• Opasteet sillalle ovat uusien ohjeiden mu-
kaiset. Pysäköintialueen reunassa on ruskea opas-
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taulu, kieliversiot suomi, saame, ruotsi, englanti ja 
saksa. Taulun lähelle ei pääse esteettä, maasto on 
epätasaista ja edessä on kulkua estäviä kiviä. Tau-
lun teksti on seuraava;

Ahdaskurun silta, jonka pituus on 10,9 m, hyö-
dyllinen leveys 6 m ja vapaa-aukko 2,5 m, on La-
pin ainoa kiviholvisilta, joka säästyi sodan tuhoil-
ta. Silta rakennettiin 1943 kestämään raskasta, 
saksalaisten ”Barbarossa”-suunnitelman mukaista 
sotilasliikennettä Atlantilta Suomen rintamalle. Mu-
seokohteeksi se hyväksyttiin 1983.

• Pysäköintialueelta johtavat sillalle puiset 
portaat, jotka tulisi uusia. Samalla sillan saavutetta-
vuutta voisi parantaa ja mm. sillalle johtavaa maas-
toa muotoilla

• Lisäksi tutkija Rauni Partanen Helsingin 
yliopiston Kilpisjärven biologiselta asemalta kertoi 
alueen historiasta ja luonnonoloista.

Liikenneturvallisuus ja opastus

Nopeusrajoitus valtatiellä sillan kohdalla on 100 
km/h. Sillan pohjoispuolella on liittymä tien länsi-
puolella sijaitsevalle opastus- ja pysäköintialueelle. 
Näkemät liittymässä ovat hyvät (kuva 35).

Keskivuorokausiliikenne (KVL) on 315 ajoneu-
voa vuorokaudessa, kesällä 456 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa (KKVL), raskaan liikenteen osuudet 83 
(KVLYHD)ja 100 (KAVLYHD) ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Laskentavuosi on 2021.

Sillan tai pysäköintialueen liittymän läheisyydes-
sä ei ole tapahtunut poliisin ja pelastuslaitoksen 
tietoon johtaneita onnettomuuksia viimeisen viiden 
vuoden aikana (kuva 36, Destia iLiitu onnettomuus-
raportti)

Museosilta ja opastusalue on viitoitettu (kuva 38, 
kuva 39) ja sillan kohdalla on nimikyltti.

Museosillan opastaulun sijaitsee nykyisen rin-
teessä päällystetyn alueen ulkopuolella. Ruskean 
opastaulun (kuva 37) kieliversiot ovat suomi, saa-
me, ruotsi, englanti ja saksa. Taulun lähelle ei pää-
se esteettä, maaston epätasaisuuden vuoksi.

Kuva 35. Museosillan opastusalueen liittymä. Kuva 36. Onnettomuusraportti 2017–2021, poliisin ja pelastuslaitoksen tietoon tulleet onnettomuudet. Destia Oy iLiitu. 

Kuva 38. Opastus Kilpisjärven suunnalta

Kuva 39. Viitoitus pysäköinti- ja opastusalueelleKuva 37. Museosillan nykyinen opastaulu. Taulu on 
sijoitettu maastoon.
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4 Museosillan 
kunnossapitosuunnitelma

4.1 Tavoitteet

4.1.1 Museosilta

Museosillan hoidon ja ylläpidon tavoite on turvata 
sen säilyminen nykyisenlaisessa käytössä valtatien 
siltana. Tavoitteena on säilyttää sillan ja sen lähi-
ympäristön museointiajankohdan, eli vuoden 1983 
mukainen ulkoasu. Siltaan ei tehdä muutoksia, ellei 
niille ole erityisiä rakenteellisia tai liikenneturvalli-
suuteen liittyviä syitä. Mahdollisessa sillan raken-
teellisessa kunnostamisessa on huomioitava sillan 
rakentamisajankohdan teknisten perusratkaisujen 
tutkittavuuden säilyminen.

Sillan kunnon seuraaminen ja sillan hoito en-
naltaehkäisevät myöhempien vaurioiden syntyä ja 
mahdollistavat korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden 
järkevän ennakkosuunnittelun.

Siltaympäristön ja siihen liittyvän opastusalueen 
ja muun tieympäristön viherhoidon tavoitteena on 
hoitaa kokonaisuutta, joka muodostuu valtatien ja 
museosillan ympäristön karusta, pääosin varpuja 
ja kuivaa niittyä sekä tunturikoivikkoa kasvavasta 
alueesta. Viherhoidon tulee olla tarkoituksenmu-
kaista huomioiden alueen kasvulliset lähtökohdat, 
eli luontainen metsätyyppi ja Tunturi-Lapin luon-
nonolot. Ympäristön tulee olla ilmeeltään avoin tai 
puoliavoin ja luonnonmukainen. 

4.1.2 Maankäyttö

Museosilta sijoittuu Kilpisjärven taajaman ulkopuo-
lelle kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeälle alueelle. Maankäytön muutok-
set eivät uhkaa tällä tietoa museosillan säilymistä. 
Museosiltaa koskeva maakuntakaavan kaavamer-
kintä ja suunnittelumääräykset osaltaan turvaavat 
kohteen säilymistä. Kilpisjärven 11.6.–16.7.2021 
virallisesti nähtävillä olleessa yleiskaavaehdotuk-
sessa Ahdaskurun silta sijoittuu yleiskaavassa VR-
merkinnällä osoitetulle retkeily- ja ulkoilualueelle. 
Kaavamääräyksessä alueelle saa rakentaa laavun, 

tulisijan, puuvajan ja WC:n vain tällä yleiskaavalla 
osoitettuihin kohteisiin.

4.1.3 Maisema ja kulttuuriympäristö

Ahdaskurun museosilta on mukana Museoviras-
ton valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) luettelossa alue-
rajausmerkinnällä. Kohteen valtakunnallinen arvo 
velvoittaa sillan omistajaa ja haltijaa sen arvon säi-
lyttämiseen. Opastaulun uusiminen ja taulun sekä 
sillan saavutettavuuden parantaminen ovat osa 
kohteen arvon esille tuomista. 

Kohteen aluerajaus on riittävä myös maiseman-
hoidon kannalta (kuva 40). Ympäristön karuus 
osaltaan vähentää riskiä sillan ympäristön nopeas-
ta vesakoitumisesta. Portaiden uusimisen yhtey-
dessä koivikkoa harvennetaan hallitusti maisema-
arvot huomioon ottaen.

Kuva 40. Museokohteen ja siihen liittyvän maisemanhoidon tavoitteet.
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tulisijan, puuvajan ja WC:n vain tällä yleiskaavalla 
osoitettuihin kohteisiin.

4.1.3 Maisema ja kulttuuriympäristö

Ahdaskurun museosilta on mukana Museoviras-
ton valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) luettelossa alue-
rajausmerkinnällä. Kohteen valtakunnallinen arvo 
velvoittaa sillan omistajaa ja haltijaa sen arvon säi-
lyttämiseen. Opastaulun uusiminen ja taulun sekä 
sillan saavutettavuuden parantaminen ovat osa 
kohteen arvon esille tuomista. 

Kohteen aluerajaus on riittävä myös maiseman-
hoidon kannalta (kuva 40). Ympäristön karuus 
osaltaan vähentää riskiä sillan ympäristön nopeas-
ta vesakoitumisesta. Portaiden uusimisen yhtey-
dessä koivikkoa harvennetaan hallitusti maisema-
arvot huomioon ottaen.

Kuva 40. Museokohteen ja siihen liittyvän maisemanhoidon tavoitteet.

4.1.4 Liikenneturvallisuus ja 
saavutettavuus

Ahdaskurun sillan saavutettavuus on nykyisellään 
hyvä, opastus kohteeseen selkeä ja liittymä opas-
tusalueella on liikenteen kannalta turvallinen. Liit-
tymänäkemien ylläpitäminen on osa normaalia tie-
ympäristön hoitoa. Uuden, esitettävän opastaulun 
paikka on tarkoituksenmukainen ja esteetön, ja se 
sijaitsee lähellä siltaa. Opastaulun teksti uusitaan 
ja kulku taululle järjestetään esteettömäksi.

Ahdaskurun silta on hyvin yleisön saavutettavis-
sa. Saavutettavuuteen liittyy myös kohteesta saata-
villa olevan tiedon määrä. Ahdaskurun museosillan 
saavutettavuuden parantamiseksi sillasta laaditaan 
yleisöä palveleva kohdekortti, joka liitetään Väylävi-
raston ja ELY-keskusten museokohteita esitteleville 
internet-sivuille.

4.2 Museosillan ja tämän 
lähiympäristön hoidon vastuut 
ja yleisohjeistus
Vastuu museosillan ja sen lähiympäristön kunnos-
sapidosta sekä sillan kunnostuksesta on Lapin 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alueella. Sillan kunnossapitosuunnitelmassa esi-
tetyt toimenpiteet tulevat sisältymään seuraavaan 
Kittilän maanteiden hoitourakkaan.

Sillan yleistarkastuksen avulla seurataan muse-
osillan kuntoa ja korjaustarpeita. Tarpeen vaatiessa 
voidaan sillalle tehdä erikoistarkastus. Hoitourak-
kaan sisältyvän vuositarkastuksen avulla määritel-
lään vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja varmistetaan 
sillan liikenneturvallisuus. Museokohteen hoito ja 
kunnossapito tehdään perusväylänpidon määrära-
hoilla, joista Väylävirasto tienpitäjänä vastaa Lapin 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alueen perinneyhdyshenkilö vastaa museosillan ja 
sen lähiympäristön vuosittaisesta tarkastuksesta. 
Tarkastuksissa havaitut toimenpidetarpeet kirja-
taan tarkastusmuistoon ja toimenpiteille määritel-
lään vastuutahot ja aikataulu. Tarkastuskäynneillä 
todetaan myös edellisenä vuonna kirjattujen toi-
menpidetarpeiden tilanne ja toteutuminen.

Mahdollisissa museosillan historiaan, tieliikenne-
historiaan tai erityispiirteisiin liittyvissä kysymyksis-
sä asiantuntijana toimii tieliikenteen valtakunnalli-
nen vastuumuseo Mobilia.

4.3 Maanteiden 
hoitourakkaan sisällytettävä 
museosillan ja tämän 
lähiympäristön kunnossapito

Ahdaskurun silta sisältyy Kittilän maanteiden hoi-
tourakkaan. Uusi hoitourakka kohdistuu aikavälille 
1.10.2023–1.10.2027 ja se kilpailutetaan vuonna 
2023.

4.3.1 Museosillan ja siltaympäristön 
hoito

Hoitourakan ensimmäisenä vuonna tehdään seu-
raavat Ahdaskurun siltaa koskevat (vesistösilta nro 
L-228) toimenpiteet: 

- Sillan eteläpuolella sillan viereiset ja uomaan kas-
vaneet puuvartiset kasvit (mm. koivu) poistetaan 
juurineen. Reunapalteet puhdistetaan. Siltakeilo-
jen kiveysten välissä kasvavaa kiviä sitova sammal 
ja heinä saa jäädä paikalleen. Veteen ja luiskaan 
pudonneet sekä heinän ja maa-aineksen peittämät 
kivipaadet nostetaan ylös ja siirretään hyödynnettä-
viksi maisemankatselupaikan reunalla.  

- Sillan oikeassa keilassa tuella 2 on eroosiovaurio-
ta, joka korjataan. Keilan materiaali on sora. Vau-
rioluokka on 1: Lievä. Vaurion laajuus on 3 m2, kor-
jaustoimenpiteen laajuus on noin 5 m2. Vauriosta 
on kirjattu samanlaiset havainnot vuosien 2008 ja 
2013 sillan yleistarkastuksissa. Sillan inventointi-
suunta on etelästä pohjoiseen päin.

- Sillan kohdalle rakennetaan siltakaiteet Väylävi-
raston ohjeen 9k/2022 Siltakaiteiden suunnittelu, 
koekäytössä mukaan ja niihin liittyvät tiekaiteet 
Väyläviraston ohjeen 26/2022 Tiekaiteiden suunnit-
telu 1.5.2022 mukaan. Uusien tiekaiteiden pituus 
tulosuunnassa ennen siltaa tulee olla vähintään 90 
m ja sillan jälkeen vähintään 63 m. Sillan kohdalle 
rakennetaan tiekaiteen lisäksi kaiteen korotusosa, 
jonka toimintaleveys N2Wn on enintään 2,1 m.

- Tien reunalla kulkevat avo-ojat tulee avata ja 
kallistaa niin, että vedet pääsevät vapaasti virtaa-
maan Ahdaskurun uomaan. 
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Vuosittaiset toimenpiteet:

- Sillan vuosittaisessa hoidossa noudatetaan Väy-
läviraston Siltojen hoito (29/2014) -ohjetta. Talvi-
hoitokauden päättyessä sillalle tehdään kevät-
puhdistus ja vuositarkastus Väyläviraston Siltojen 
vuositarkastusohjeen (TIEH 2200020-09) mukaan. 
Hoitourakoitsijan on tarkkailtava sillan kuntoa ym-
päri vuoden ja korjattava liikenneturvallisuutta vaa-
rantavat vauriot heti. 

- Museosillan kohdalta yläjuoksun puolelta poiste-
taan uomasta keväisin sohjo pois kaivinkoneella, 
jotta vesi pääsee virtaamaan vapaasti. Sillan ke-
vätpuhdistus tehdään viimeistään 15.6. mennessä. 
Kevätpuhdistuksessa kaiteet pestään painepesul-
la. Rikkakasvit poistetaan kaidepylväiden juuresta 
ja jätteet poistetaan siltapaikalta. 

- Keilojen kivistä ladotut tukimuurit näyttäisivät ole-
van asemassaan, ja isompia siirtymiä ei ole ha-
vaittu. Ladottujen kivien välissä on isoja sauman 
koon vaihteluita. Saumoja tulee tarvittaessa puh-
distaa kasvustosta ja purkautuneita saumoja tilkitä. 
Kivien mahdollisia siirtymiä tulee seurata.

4.3.2 Museosillan lähiympäristön 
hoito

Viherhoito

Tieympäristön viherhoidon laatuvaatimukset on esi-
tetty maanteiden hoitourakoiden tuotekorteissa, joi-
ta täydentävät työkohtaiset tarkennukset. Valtatien 
viherhoitoluokkana säilyy N2. Museosillan ympäris-
tön viherhoitoluokaksi esitetään E2, luonnonmukai-
nen erityisalue (kuva 41). Muilta osin viherhoidon 
käytännön toteutusta on ohjeistettu voimassa ole-
vassa Väyläviraston ohjeessa Viherrakentaminen 
ja -hoito tieympäristössä.

Sillan lähiympäristössä on valtatien länsipuolella 
tiealuemetsää, joka ulottuu aina sillan uomaan asti 
(viherhoitokuvio 1). Puustoa on tarpeen harventaa 
niiltä osin, mitä portaiden uusiminen uudelle paikal-
le vaatii. Muutoin puustoa ei poisteta.

Viherhoitokuviot numero 2 ja 3 ovat nurmi/ niitty-
pintaisia luiskia, joiden pinnan tulee olla kasvillisuu-
den sitomaa valumavesien aiheuttaman eroosion 
estämiseksi. Jyrkimpiin luiskiin kylvetään tarvitta-
essa pysäköintialueen reunalla kuivan niityn sie-

Kuva 41. Esitys valtatien viherhoitoluokan säilyttämiseksi ny-
kyisellään (N2) ja museosillan ympäristön ja pysäköintialueen 
viherhoitoluokaksi E2.

menseosta ja jos reunalla kasvaa varvikkoa, sitä 
suositaan, eli säilytetään mahdollisimman laajasti. 
Valtatien itäpuolella sillan ympäristössä estetään 
vesakoituminen ja aluetta hoidetaan niitty/ varpu-
kasvustona.

Kuvassa 42 on näkymä pysäköintialueen luiskasta 
kesäkuun alussa, jolloin kasvillisuus ei ole vielä kai-
kilta osin näkyvillä. Tarvittaessa reunan kylvö tähän 
ympäristöön soveltuvalla kuivan niityn siemenseok-
sella voi estää pintamaan valuntaa. 

Siltaympäristön hoidon tavoitteena on sillan lä-
hiympäristössä ylläpitää museointiajankohdan il-
mettä. Sillan eteläpuolella sillan viereiset ja uo-
maan kasvaneet puuvartiset kasvit (mm. koivu) 
poistetaan juurineen. Reunapalteet puhdistetaan. 
Siltakeilojen kiveysten välissä kasvavaa kiviä sito-
va sammal ja heinä saa jäädä paikalleen. Veteen ja 

Kuva 42. Pysäköintialueen reunalla olevaa maaluiskaa, jota 
valumavedet ovat syövyttäneet.
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Kuvassa 42 on näkymä pysäköintialueen luiskasta 
kesäkuun alussa, jolloin kasvillisuus ei ole vielä kai-
kilta osin näkyvillä. Tarvittaessa reunan kylvö tähän 
ympäristöön soveltuvalla kuivan niityn siemenseok-
sella voi estää pintamaan valuntaa. 

Siltaympäristön hoidon tavoitteena on sillan lä-
hiympäristössä ylläpitää museointiajankohdan il-
mettä. Sillan eteläpuolella sillan viereiset ja uo-
maan kasvaneet puuvartiset kasvit (mm. koivu) 
poistetaan juurineen. Reunapalteet puhdistetaan. 
Siltakeilojen kiveysten välissä kasvavaa kiviä sito-
va sammal ja heinä saa jäädä paikalleen. Veteen ja 

luiskaan pudonneet sekä heinän ja maa-aineksen 
peittämät kivipaadet nostetaan ylös ja siirretään 
hyödynnettäviksi maisemankatselupaikan reunalla.  

Kuva 42. Pysäköintialueen reunalla olevaa maaluiskaa, jota 
valumavedet ovat syövyttäneet.

Talvihoito

Museosillan opastusalueella ei ole talvikunnossapi-
toa ja toistaiseksi ei siihen esitetä muutosta.

4.3.3 Varusteet ja laitteet

Museosillan opasteet ja viitoitus hoidetaan tavan-
omaiseen tapaan. Opasteiden kunto tarkastetaan 
keväisin ja opasteet puhdistetaan.

4.4 Sillan ja siltaympäristön 
pitkän aikavälin kunnossapito

4.4.1 Sillan korjaustarve

Sillan hakatuista kivistä tehty holvirakenne on ryh-
dissään ja merkittäviä kivien siirtymiä ei ole havait-
tu. Alkuperäisten suunnitelmapiirustusten mukaan 
silta on perustettu ladotun kiviarinan varaan. Suun-
nitelmadokumenttien mukaan sillassa ei ole vede-
neristettä, eikä vedeneristettä ole siltaa oletettavas-
ti jälkikäteenkään asennettu.

Sillan keilat on tuettu ladottujen kivien varaan. Ki-
vien saumaukset on väljät, ja niissä on maa-ainesta 
ja kasvustoa. 

Siltapaikalla on teräksiset pengerkaiteet, jotka 
ylittävät siltapaikan matalana. Sillan kohdalla kaiteis-

sa on sumupaalut. Kaiteiden pituudet ennen ja jäl-
keen sillan eivät ole ohjeistuksen mukaiset ja on esi-
tetty uusittaviksi hoitourakan ensimmäisenä vuonna.

Tiensuuntaisesti tien reunoilla kulkevat avo-ojat, 
jotka laskevat vetensä Ahdaskurun uomaan.

Holvirakenteen vesivuodoksi on tarkastuksissa 
merkitty Seuranta, vesivuodot ei toistaiseksi aiheuta 
toimenpiteitä. Kiviholvisillan vaurioituneet saumara-
kenteet tulee käydä läpi, ja tarvittaessa saumaraken-
teita tulee kunnostaa. Peruskorjauksen yhteydessä 
sillan mahdollinen vedeneriste tulee uusia, tai jos 
sellaista ei ole, tulee sellainen asentaa.

Keilojen kivistä ladotut tukimuurit näyttäisivät ole-
van asemassaan, ja isompia siirtymiä ei ole havait-
tu. Ladottujen kivien välissä on isoja sauman koon 
vaihteluita. Saumoja tulee tarvittaessa puhdistaa 
kasvustosta ja purkautuneita saumoja tilkitä. Kivien 
mahdollisia siirtymiä tulee seurata.

4.4.2 Siltaympäristön kunnossapito

Ahdaskurun silta sisältyy Lapin ELY-keskuksen Kit-
tilän maanteiden hoitourakkaan. Uusi hoitourakka 
kohdistuu aikavälille 1.10.2023--1.10.2027.

Valtatien viherhoitoluokka on N2. Museosillan ja 
siihen liittyvän opastusalueen viherhoitoluokaksi on 
esitetty E2. Museosillan ja sen ympäristön hoitoa 
varten on laadittu kunnossapitoa koskeva työkoh-
taisen tarkennuksen liite, joka on tämän raportin 
liitteenä.

4.4.3 Museosillan saavutettavuus

Museosillan saavutettavuutta parannetaan yleisölle 
tarkoitetun kohdekortin (liite 3) ja opastaulun (ku-
vat 43 ja 44) uusimisen avulla. Kohdekortissa on 
perustiedot sillasta ja sen sijainnista sekä etäisyyk-
sistä lähimpiin taajamiin. Lisäksi kortissa on muse-
osillan lähestymiskartta ja tarkempi kartta yksityis-
kohtaisine tietoineen. Korttiin lisätään mahdollisia 
kohteesta lisätietoa tarjoavia internet-linkkejä. Uusi 
opastaulu sijoitetaan nykyisen opastaulun sijainti-
paikan sijaan asfaltoidun alueen reunalle, jossa se 
on helposti saavutettavissa. Opastaulun tekstisisäl-
tö päivitetään vastaamaan voimassa olevia ohjeita. 
Seuraavassa esitetty alustava tekstisisältö on Mo-
bilian laatima:



46

” Käsivarren saamelaiset ovat vuosisatoja siirtyneet 
paikasta toiseen luonnon antimien mukaan. Torni-
on- ja Muonionjokea ja Könkämäenoa seuraileva 
kulkureitti Kilpisjärvelle ja sieltä Norjan Skibotniin 
on perinteinen kulkuväylä Lapin metsävyöhykkeel-
tä Jäämerelle, missä on kalastettu ja käyty kaup-
paa. Suurporonhoidon myötä väylä oli myös osa 
porolaumojen vuosittaisia muuttoreittejä. Porot pai-
mennettiin kesäisin meren rannalle, missä oli vä-
hemmän hyönteisiä kuin eteläisillä talvilaidunmail-
la. Kesäisin jokireittiä kuljettiin venein ja talvella 
jäällä poropulkalla tai hiihtäen ja koskipaikat ohitet-
tiin maaston kautta. Suomalainen väestö, joka yritti 
pärjätä maanviljelyksellä ja karjanhoidolla, alkoi le-
vitä alueelle 1800-luvun lopulla. Heidän perässään 
valmistui maantie 1890-luvulla Muonioon ja 1903–
1906 Palojoensuuhun ja Hettaan. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana Kilpisjärven reitti oli keskei-
nen materiaalikuljetusväylä Englannista Venäjälle.

Käsivarrentien suunnittelu matkailun tarpeisiin 
alkoi 1930-luvula. Siilastuvan viereen nousi Suo-
men Matkailijayhdistyksen retkeilymaja ja maan-
tietä ryhdyttiin jatkamaan Kaaresuvantoon. Tiehan-
ke sai vauhtia toisen maailmansodan katkaistua 
Itämeren yhteydet ja ja Neuvostoliiton miehitettyä 

Petsamon talvisodan aikana. Väliaikainen talvitie 
valmistui talvella 1940–1941 ja väliaikaiselle kesä-
liikenteelle tie avautui 1942. Jatkosodan sytyttyä 
ammattitaitoinen työvoima joutui rintamalle ja työtä 
jatkettiin Etelä-Suomesta tuotujen työvelvollisten ja 
Sotavankileiri 9 vankien avulla. Sotavankien osal-
ta kuolleisuus työmaalla oli huomattava. Dipl. ins. 
Suune Sirolan suunnitelman mukaan rakennettu 
kivestä holvattu yksiaukkoinen Ahdaskurun silta 
valmistui kesällä 1943. Pääosa Käsivarrentien sil-
loista tehtiin betonista, mutta logististen ongelmi-
en takia Ahdaskurun silta suunniteltiin paikallisista 
rakennusaineista. Käsivarrentien rakennustyö ei 
jatkosodan oloissa ollut kiireellinen hanke, koska 
Jäämeren meriyhteydestä ei ollut alun perin suun-
niteltua hyötyä. Hankkeen valmistumista ryhdyt-
tiin kiirehtimään vasta saksalaisten vaatimukses-
ta alkuvuodesta 1944. Lapin sodassa perääntyvät 
saksalaiset räjäyttivät kaikki Käsivarrentien sillat ja 
rummut. Ahdaskurun silta jäi kuitenkin ehjäksi, luul-
tavasti, koska se sijaitsi saksalaisten puolustuslin-
jojen takana. Sodan jälkeen TVH:n insinööri Bruno 
Niemi, joka oli vastannut tiehankkeesta jo vuodesta 
1940, sai tehtäväkseen rakentaa tien siltoineen ja 
rumpuineen uudelleen.”

Kuvat 43 ja 44. Nykyinen museotien opastusalueen opastaulu ja ehdotus uuden taulun sijoitta-
miseksi. Taulun lopullinen paikka sovitetaan maastossa.
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Kuva 45. Ehdotus kulkureitin rakentamiseksi portaille ja maisemankatselupaikalle. 
Kuva 46. Porrasmalleja. Mustan metallikaiteen kuva: https://www.luontoon.fi/pisamalahti/teke-
mistajanakemista

Opastaulu läheisyydessä parannetaan museosillan 
saavutettavuutta seuraavin toimenpitein (kuva 45):

- Pysäköintialueen eteläpäässä rakennetaan ki-
vituhkapintainen, esteetön kävelyreitti uusille por-
taille. 

- Maastoa muotoillaan niin, että luiskaa saa-
daan loivennettua nykyisestä. Vähäiset ylimääräi-
set maa-ainekset muotoillaan siististi paikan päällä 
reitin ympäristöön, jos maa-aineksia on enemmän, 
kuljetetaan ne pois. Kävelyreitin leveydeksi esite-
tään 2 metriä, ei talvikunnossapitoa. 

- Nykyisten portaiden tilalle rakennetaan uudet 
portaat (kuva 46) vähintään sijansa kauemmak-
si nykyisistä portaista siten, että luiskan yläosasta 
on esteetön näkymä sillalle. Paikka tarkennetaan 
maastossa.  Tavoite on, että puustoa on tarve pois-
taa vain vähäinen määrä. 

- Portaiden yläpäähän rakennetaan pieni kivituh-
kapintainen näköalatasanne. Tasanne rajataan Ah-
daskuruun uomaan ja uoman viereisiin luiskiin pu-
dotetuista, vanhoista sillan kaidetolpista asettaen 
ne reunakivinä tasanteen tien ja uoman puolelle. 
Kivien tarkka määrä ei ole tiedossa, osa kivistä on 
mahdollisesti kasvillisuuden peitossa. Tarvittaessa 
paikalle tuodaan erikseen muutama kivi lisää. Nä-
köalatasanteen reunalle rakennetaan putoamista 

estävä puu- tai metallinen kaide riippuen portaiden 
materiaalivalinnasta

4.5 Tiedonhallinta

Arvokohteita koskeva tiedonhallinta perustuu mu-
seosiltakohteiden osalta Väyläviraston taitoraken-
nerekisteriin, johon kaikki museosiltaa koskevat 
tiedot tallennetaan. Taitorakennerekisteri toimii tai-
torakenteiden osalta tiedon pääjärjestelmänä, jol-
loin tulee ensisijaisesti huolehtia taitorakenteiden 
tietosisällön oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta 
järjestelmässä. Tietojen tulee olla helposti saata-
villa ja muutosten ja toimenpiteiden vietävissä re-
kisteriin. Taitorakenteiden tiedon käsittelyssä nou-
datetaan ohjetta: Taitorakenteiden tiedon käsittely. 
Tiedon syöttäminen taitorakennerekisteriin ja doku-
menttien toimittaminen arkistoon. Liikenneviraston 
ohjeita 36/2018.
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Kuva 47. Esimerkki taitorakennerekisterin näkymästä Ahdaskurun sillan osalta.

Korjattujen taitorakenteiden tiedot päivitetään 
taitorakennerekisteriin (kuva 47). Rakennuttaja/ ti-
laaja (YSE 1998, KSE 2013) vastaa, että taitora-
kenteiden piirustukset ja laskelmat sekä hallinnol-
liset dokumentit toimitetaan taitorakennerekisteriin 
sekä arkistoon. Piirustukset ja laskelmat toimite-
taan lisäksi Väyläviraston arkistoon. Korjaussuun-
nitelmavaiheessa toimenpiteitä ovat peruskorjaus, 
perusparannus, uusiminen tai ylläpitokorjaus. Kor-
jausvaiheessa päivitetään rakennekuvaus toteutu-
neen korjauksen mukaiseksi. Vastaanottotarkastus 
suoritetaan aina kaikkien korjaus- tai muutostöiden 
jälkeen paitsi ylläpitokorjaustapahtuman jälkeen.

Arvokohteita koskeva tieto kootaan Taitoraken-
nerekisteristä ja Tievelhosta maanteiden hoitoura-
kan lähtötietoihin. Kohdekohtainen erityisohjeistus 
saadaan laaditusta kunnossapitosuunnitelmasta, 
tai erityisohjeistuksesta laaditaan työkohtainen tar-
kennus. Tarvittaessa tiedot varmistetaan ELY-kes-
kuksen perinneyhdyshenkilöltä ja siltainsinööriltä. 
Arvokohteille tehdyt toimenpiteet ja vuositarkastuk-
set raportoidaan HARJA-järjestelmän kautta. Vaik-
ka museosiltojen tiedonhallinnan osalta on taitora-
kennerekisteri keskeisin, liittyy HARJA-järjestelmä 
niihin mm. siltoihin liittyville teille ja opastusalueille 
tehtävien toimenpiteiden kautta.
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Työkohtaisen tarkennuksen liite 
Ahdaskurun museosilta, maantien hoitourakan työkohtainen tarkennus, 27.12.2022 (päivitys) 

Lapin ELY-keskus 

Sijainti valtatiellä E8/ 21, Käsivarrentie, 21/237/9035. Siltatunnus L-228 

Liite 1.



1. Yleistä 
Tässä asiakirjassa tilaaja tarkentaa laatuvaatimuksia, vuosittaisen töiden ja tehtävien työmääriä, ajoitusta 
ja työrajoja. Jos töitä tai tehtäviä ei ole tässä asiakirjassa tarkennettu tai muuten rajattu, merkitsee se 
sitä, että työ tai tehtävä suoritetaan muiden urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla. 

 

Kuva: Museosillan maisemanhoidon ja kunnossapidon aluerajaus ja hoidon tavoitteet. Kiinteistörajat 
punaisella. Karttapohja https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/  

2. Liikenneympäristön hoito 

2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito 
Ensimmäisenä urakkavuonna nykyinen museokohteen opastaulu poistetaan ja korvataan uudella taululla 
päällystetyn pysäköintialueen reunalle. Opastaulun sisällössä ja ulkoasussa hyödynnetään ohjetta 
”Museoteiden ja siltojen opasteet, malleja ja suosituksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 7/2011”. 
Taulun malli hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta.  

Uuden opastaulun teksti on esitetty seuraavassa. Taulun kieliversiot ovat suomi, pohjoissaame, ruotsi ja 
englanti.  

” Käsivarren saamelaiset ovat vuosisatoja siirtyneet paikasta toiseen luonnon antimien mukaan. Tornion- 
ja Muonionjokea ja Könkämäenoa seuraileva kulkureitti Kilpisjärvelle ja sieltä Norjan Skibotniin on 
perinteinen kulkuväylä Lapin metsävyöhykkeeltä Jäämerelle, missä on kalastettu ja käyty kauppaa. 
Suurporonhoidon myötä väylä oli myös osa porolaumojen vuosittaisia muuttoreittejä. Porot 
paimennettiin kesäisin meren rannalle, missä oli vähemmän hyönteisiä kuin eteläisillä talvilaidunmailla. 
Kesäisin jokireittiä kuljettiin venein ja talvella jäällä poropulkalla tai hiihtäen ja koskipaikat ohitettiin 
maaston kautta. Suomalainen väestö, joka yritti pärjätä maanviljelyksellä ja karjanhoidolla, alkoi levitä 
alueelle 1800-luvun lopulla. Heidän perässään valmistui maantie 1890-luvulla Muonioon ja 1903–1906 
Palojoensuuhun ja Hettaan. Ensimmäisen maailmansodan aikana Kilpisjärven reitti oli keskeinen 
materiaalikuljetusväylä Englannista Venäjälle. 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/


Käsivarrentien suunnittelu matkailun tarpeisiin alkoi 1930-luvula. Siilastuvan viereen nousi Suomen 
Matkailijayhdistyksen retkeilymaja ja maantietä ryhdyttiin jatkamaan Kaaresuvantoon. Tiehanke sai 
vauhtia toisen maailmansodan katkaistua Itämeren yhteydet ja Neuvostoliitto miehittyä Petsamon 
talvisodan aikana. Väliaikainen talvitie valmistui talvella 1940–1941 ja väliaikaiselle kesäliikenteelle tie 
avautui 1942. Jatkosodan sytyttyä ammattitaitoinen työvoima joutui rintamalle ja työtä jatkettiin Etelä-
Suomesta tuotujen työvelvollisten ja Sotavankileiri 9 vankien avulla. Sotavankien osalta kuolleisuus 
työmaalla oli huomattava. Dipl. ins. Suune Sirolan suunnitelman mukaan rakennettu kivestä holvattu 
yksiaukkoinen Ahdaskurun silta valmistui kesällä 1943. Pääosa Käsivarrentien silloista tehtiin betonista, 
mutta logististen ongelmien takia Ahdaskurun silta suunniteltiin paikallisista rakennusaineista. 
Käsivarrentien rakennustyö ei jatkosodan oloissa ollut kiireellinen hanke, koska Jäämeren meriyhteydestä 
ei ollut alun perin suunniteltua hyötyä. Hankkeen valmistumista ryhdyttiin kiirehtimään vasta 
saksalaisten vaatimuksesta alkuvuodesta 1944. Lapin sodassa perääntyvät saksalaiset räjäyttivät kaikki 
Käsivarrentien sillat ja rummut. Ahdaskurun silta jäi kuitenkin ehjäksi, luultavasti, koska se sijaitsi 
saksalaisten puolustuslinjojen takana. Sodan jälkeen TVH:n insinööri Bruno Niemi, joka oli vastannut 
tiehankkeesta jo vuodesta 1940, sai tehtäväkseen rakentaa tien siltoineen ja rumpuineen uudelleen.” 

Uusi opastaulu ja opasteet ja liikennemerkit puhdistetaan vuosittain 31.5. mennessä. Liikennemerkkien 
ja opasteiden kunto tarkastetaan urakan 1. ja 3. vuotena 31.8. mennessä. Löystyneet kiinnitykset 
kiristetään ja tolpat oikaistaan tarvittaessa. Toimenpiteet raportoidaan urakoitsijan tarkoitusta varten 
laatimalla lomakkeella sisältäen valokuvan. Muina urakkavuosina tehdään silmämääräinen tarkastus, 
jonka tulokset raportoidaan ja vauriot korjataan 31.9. mennessä. 

 

Kuvat: Nykyinen museotien opastusalueen opastaulu ja ehdotus uuden taulun sijoittamiseksi ja 
kulkureitin rakentamiseksi portaille ja maisemankatselupaikalle. Taulun lopullinen paikka sovitetaan 
maastossa. 

2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito 
Pysäköintialueen eteläpäässä rakennetaan kivituhkapintainen, esteetön kävelyreitti uusille portaille. 
Maastoa muotoillaan niin, että luiskaa saadaan loivennettua nykyisestä. Vähäiset ylimääräiset maa-
ainekset muotoillaan siististi paikan päällä reitin ympäristöön, jos maa-aineksia on enemmän, kuljetetaan 
ne pois. Kävelyreitin leveydeksi esitetään 2 metriä, ei talvikunnossapitoa.  

Nykyisten portaiden tilalle rakennetaan uudet portaat vähintään sijansa kauemmaksi nykyisistä portaista 
siten, että luiskan yläosasta on esteetön näkymä sillalle. Paikka tarkennetaan maastossa.  Tavoite on, 
että puustoa on tarve poistaa vain vähäinen määrä. Portaiden yläpäähän rakennetaan pieni. 
kivituhkapintainen näköalatasanne. Tasanne rajataan Ahdaskuruun uomaan ja uoman viereisiin luiskiin 
pudotetuista, vanhoista sillan kaidetolpista asettaen ne reunakivinä tasanteen tien ja uoman puolelle. 
Kivien tarkka määrä ei ole tiedossa, osa kivistä on mahdollisesti kasvillisuuden peitossa. Tarvittaessa 
paikalle tuodaan erikseen muutama kivi lisää. Näköalatasanteen reunalle rakennetaan putoamista estävä 
puu- tai metallinen kaide riippuen portaiden materiaalivalinnasta. 



 

Kuva: Viitteellinen ohje opastusalueen ympäristön ja portaiden uusimiseksi. Vaihtoehdot portaiden 
materiaaliksi. Metallikaiteen kuva: https://www.luontoon.fi/pisamalahti/tekemistajanakemista 

2.3 Viheralueiden hoito 
 

Käsivarrentien viherhoitoluokka on N2 ja tieympäristön viherhoitoa jatketaan viherhoitoluokan 
mukaisesti. Museosillan ympäristön kohdalle viherhoitoluokaksi muutetaan E2. Viherhoitoluokkien N2 ja 
E2 laatuvaatimukset on esitetty maanteiden hoitourakoiden tuotekorteissa. N2 -luokassa niitto on 
ulotettava vähintään 4 metrin etäisyydelle päällysteen reunasta. Liittymien ja risteysten näkemät on 
pidettävä kunnossa. Niittokertoja on 1–2 kertaa kesässä, niittokerrat määritellään työkohtaisessa 
tarkennuksessa. Viherhoitoluokan E2 (luonnonmukainen) niittokertoja on 2–3 kesässä ja niittokerrat 
määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa. Viherhoitotoimenpiteet määritellään Väyläviraston 
ohjeessa Viherrakentaminen ja hoito tieympäristössä, päivitetyn ohjeen tultua voimaan.  
 

 

Kuvat: Sillan alajuoksun puoli ja sillan yläjuoksun puoli. 



Uusien portaiden kohdalta poistetaan puut ja pensaat työalueen vaatiman tilan mukaan. Uusien 
portaiden ja tien/ sillan väliseltä alueelta poistetaan myös mahdolliset puuvartiset kasvit, jotta näkymä 
portailta ja maisemankatselupaikalta sillalle on esteetön. 

2.4. Siltojen ja laitureiden hoito 
Hoitourakan ensimmäisenä vuonna tehdään seuraavat Ahdaskurun siltaa koskevat (vesistösilta nro L-
228) toimenpiteet:

Sillan eteläpuolella sillan viereiset ja uomaan kasvaneet puuvartiset kasvit (mm. koivu) poistetaan 
juurineen. Reunapalteet puhdistetaan. Siltakeilojen kiveysten välissä kasvavaa kiviä sitova sammal ja 
heinä saa jäädä paikalleen. Veteen ja luiskaan pudonneet sekä heinän ja maa-aineksen peittämät 
kivipaadet nostetaan ylös ja siirretään hyödynnettäviksi maisemankatselupaikan reunalla.   

Sillan oikeassa keilassa tuella 2 on eroosiovauriota, joka korjataan. Keilan materiaali on sora. 
Vaurioluokka on 1: Lievä. Vaurion laajuus on 3 m2, korjaustoimenpiteen laajuus on noin 5 m2. Vauriosta 
on kirjattu samanlaiset havainnot vuosien 2008 ja 2013 sillan yleistarkastuksissa. Sillan inventointisuunta 
on etelästä pohjoiseen päin. 

Sillan kohdalle rakennetaan siltakaiteet Väyläviraston ohjeen 9k/2022 Siltakaiteiden suunnittelu, 
koekäytössä mukaan ja niihin liittyvät tiekaiteet Väyläviraston ohjeen 26/2022 Tiekaiteiden suunnittelu 
1.5.2022 mukaan. Uusien tiekaiteiden pituus tulosuunnassa ennen siltaa tulee olla vähintään 90 m ja 
sillan jälkeen vähintään 63 m. Sillan kohdalle rakennetaan tiekaiteen lisäksi kaiteen korotusosa, jonka 
toimintaleveys N2Wn on enintään 2,1 m. 

Vuosittaiset toimenpiteet: 

Sillan vuosittaisessa hoidossa noudatetaan Väyläviraston Siltojen hoito (29/2014) -ohjetta. 
Talvihoitokauden päättyessä sillalle tehdään kevätpuhdistus ja vuositarkastus Väyläviraston Siltojen 
vuositarkastusohjeen (TIEH 2200020-09) mukaan. Hoitourakoitsijan on tarkkailtava sillan kuntoa ympäri 
vuoden ja korjattava liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot heti.  

Museosillan kohdalta yläjuoksun puolelta poistetaan uomasta keväisin sohjo pois kaivinkoneella, jotta 
vesi pääsee virtaamaan vapaasti. Sillan kevätpuhdistus tehdään viimeistään 15.6. mennessä. 
Kevätpuhdistuksessa kaiteet pestään painepesulla. Rikkakasvit poistetaan kaidepylväiden juuresta ja 
jätteet poistetaan siltapaikalta.  

Keilojen kivistä ladotut tukimuurit näyttäisivät olevan asemassaan, ja isompia siirtymiä ei ole havaittu. 
Ladottujen kivien välissä on isoja sauman koon vaihteluita. Saumoja tulee tarvittaessa puhdistaa 
kasvustosta ja purkautuneita saumoja tilkitä. Kivien mahdollisia siirtymiä tulee seurata. 



Nimi AHDASKURUN MUSEOSILTA
Numero L-228
Tierekisteriosoite 21/238/1095
Koordinaatit N 7675710 E 251740
Silta Ahdaskurun silta, Ahtaankurunjoen ylittävä kivinen holvisilta
ELY-keskus Lappi
Maakunta/ kunta Lappi/ Enontekiö
Sijainti tieverkolla Valtatien 21 varrella Siilasjärven itäpuolella
Käyttötarkoitus Muonion ja Kilpisjärven välisen valtatien vesistösilta
Omistaja Väylävirasto
Kunnossapitäjä 10/2022 YIT
Rakentaja ja valmistumisvuosi TVH 1943
Museointiajankohta 1983
Sillan museoarvo Ahdaskurun silta rakennettiin osana Suomen huoltovarmuudelle tärkeätä Käsivarrentietä 

vuonna 1943. Silta rakennettiin paikallisesti helposti saatavilla olleista kivistä toisin kuin tien 
pääosin betoniset muut sillat. TVH käytti tien rakentamisessa työvelvollisia ja 
neuvostoliittolaisia sotavankeja. Tien viimeistelytyöt jaettiin TVH:n ja saksalaisten 
sotilasorganisaatioiden kesken 1944. Lapin sodan yhteydessä Norjaan perääntyvät 
saksalaiset tuhosivat Käsivarrentien mm. siltapaikkojen osalta. Ahdaskurun silta säilyi, koska 
se sijaitsi saksalaisten puolustuslinjan takana. Silta on Lapin ELY-keskuksen alueen ainoa 
kiviholvisilta.

Sillan tekniset tiedot Kokonaispituus 7,5 m, hyötyleveys 6,5 m, holviaukko 2,5 m
Hoitoluokat Viherhoitoluokka E 2, opastusalueella ei talvihoitoa

Liikennemäärät (KVL) sillan kohdalla on 315 ajoneuvoa/ vrk, kesällä 456 ajoneuvoa/ vrk 
(KKVL). Raskaan liikenteen osuus 83 (KVLYHD)ja 100 (KAVLYHD) ajoneuvo/ vrk. 

KVL Laskentavuosi 2021 vuorokaudessa. Laskentavuosi on 2021.
Dokumentit Ahdaskurun  museosillan kunnossapitosuunnitelma 70/2022

Aikamatkalla Suomessa: 
https://vayla.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=237973a7fcf94f75a4398
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AHDASKURUN MUSEOSILTA 
 

Näkymä sillalle etelän suuntaan 
 

Sillan itäinen suuaukko 

Sillan läntinen suuaukko Näkymä sillalle pohjoisen suuntaan 



AHDASKURUN MUSEOSILTA 

Näkymä sillalle etelän suuntaan 

Sillan läntinen suuaukko 

Sijaintitiedot 

Kunta: Enontekiö 

Karttalehti: 182312, W3413 

Tieosoite: 21/238/1095 

Koordinaatit: N 7675710 E 251740 

Pituus: 7,5 m 

Etäisyydet: Kilpisjärvi 4 km 

Palojoensuu 151 km 

Enontekiö (Hetta) 177 km 

Tromssa 158 km 

Sillan itäinen suuaukko 

Liite 3 Yleisöviestintä, kohdekortti
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