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80° pohjoista leveyttä

LAURA ARPPE

Näkymiä helikopterista, Spitsbergenin jäätikkövirta. Kuva: Laura Arppe.
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Ruotsalais-suomalais-sveitsiläisen tutkimusryh-
män jäsenet rakensivat kansainvälisenä geofysii-
kan vuonna 1957–58 Kinnvikan tutkimusaseman 
Murchinsonvuonolle, Huippuvuorten Koillismaal-
le. Asema – perustettaessaan maailman pohjoisin 
– lainasi nimensä Pohjoismaiden suurimmalle nel-
jännen kansainvälisen polaarivuoden (IPY) mo-
nitieteelliselle projektille: ”Kinnvika” – Change 
and variability of Arctic Systems Nordaustlandet, 
Svalbard. Kevät- ja kesäretkikunnissa tutkimuk-
sensa suorittaviin ryhmiin ottaa osaa yhteensä yli 
50 tutkijaa yli kymmenestä eri maasta. Kinnvikan 
tutkimusasema 80. pohjoisella leveyspiirillä toimii 
retkikuntien keskuksena ja päätukikohtana.

Koillismaa – Nordaustlandet – on 90%:sesti 
jään peitossa. Austfonna, Huippuvuorten suurin 
yksittäinen jäätikkö, peittää Koillismaan itäosaa; 
saaren länsipuolta hallitsee Vestfonna. Jäätiköi-
tä erottaa noin 10 km leveä maakaistale. Pitkäl-
ti 1980-luvulla suoritetun, Huippuvuorten ja Jan 
Mayenin jäätiköt kattavan inventoinnin mukaan 
Austfonnan kattama maapinta-ala on 8450 km2,
ja Vestfonnan 2455 km2 (Hagen et al., 1993). Jää-
tiköt lukeutuvat suurimpiin Grönlannin ulkopuo-
lisiin arktisiin jäätiköihin.

Huippuvuoret sijaitsevat ilmastollisesti herkäl-
lä Pohjois-Atlantin merivirran päätealueella. Si-
jainti Pohjoiselta jäämereltä peräisin olevien ark-
tisten ja Atlantilta saapuvien ilmamassojen koh-
taamisalueella, sekä nopea vaste ilmastovaihtelui-
hin tekevät Huippuvuorten jäätiköistä ainutlaatui-
sia tutkimuskohteita. Ne kuitenkin sijaitsevat lä-
hellä merenpinnan tasoa, ja altistuvat korkeille ke-
sälämpötiloille, minkä vuoksi jäätiköissä esiintyy 
kausittaista sulamista ja sen aiheuttamaa primääri-
sen ilmastorekordin kerrostumisen jälkeistä muut-
tumista. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on pystyt-
ty osoittamaan, että alueen jääkairanäytteistä voi-
daan haasteista huolimatta saada merkityksellistä, 
osin jopa vuosittaiseen tarkkuuteen yltävää tietoa 
Arktiksen lähihistorian ilmastomuuttujista (esim. 
Pohjola et al., 2002; Isaksson et al., 2005; Grin-
sted et al., 2006).

Kinnvika-projektin kevään 2008 retkikuntaan 
kuului 6-henkinen jääkairausryhmä, Hanke, jon-
ka tavoite oli kairata Koillismaan Vestfonna-jää-
tiköltä 300-350 m pituinen jääkairanäyte, oli La-
pin yliopiston Arktisen keskuksen johtama. Aiem-
mat, venäläisten ja japanilaisten ryhmien kairauk-
set 1980- ja 1990-luvulla olivat yltäneet noin 200 
metrin syvyyteen. Jääkoori sisältäisi potentiaali-

sesti ilmastotietoa vuosituhansien takaa hyytävässä 
syleilyssään. Perusopintovaiheen muinainen haave 
päästä osalliseksi jääkairaustutkimuksiin kävi yl-
lättäen toteen, kun sain ryhmään pestin mittaamaan 
jään lämpötilaprofiili kairatusta reiästä. Myöhem-
min analysoisin saadusta kairasydämestä jään hap-
pi- ja vetyisotooppikoostumusvaihteluita ilmastore-
konstruktioita ja koorin ajoittamista varten.

Huhtikuun lähestyessä löysin itseni keskel-
tä hektisiä lähtövalmisteluja ja varustehankinto-
ja. 8. huhtikuuta astuin lentokoneesta Longyear-
byenin jäätävän tuuliselle lentokentälle seurassani 
noin 50 kiloa retkivarusteita ja mittausvälineitä, ja 
jääkairanäytteen kemiallisista analyyseista vastaa-
va Emilie Beaudon Arktisesta keskuksesta. Seu-
raavien päivien ajan sukkuloimme edestaas Huip-
puvuorten pääkaupungin ainoaa katua etsien puut-
tuvia varusteita, tavaten kevätretkikunnan muita 
osanottajia ja pakaten kuormia Kinnvikaan lentä-
viin helikoptereihin. Itse pääsimme matkaan suun-
nitellusti 11.4., mutta siihen suunnitelmien mu-
kaan eteneminen loppuikin. Ryhmämme törmäsi 
myrskyisen sään, logististen hankaluuksien ja ka-
lusto-ongelmien muodossa yhä uusiin vaikeuksiin, 
kunnes lopulta siihen ylitsepääsemättömään: tai-
punut kairauskaluston sisempi piippu, jonka kor-
jausyritykset kilpistyivät huonon sään vuoksi pe-
ruutettuihin helikopterikyyteihin. Jääkairausryh-
mä palasi Longyearbyeniin toukokuussa saavut-
tamatta tavoitettaan. Pettymyksen ja epäonnistu-
misen tunteita, ja epäonnistumiseen johtaneita ta-
pahtumia käytiin läpi uupumukseen saakka. Mat-
ka ei kuitenkaan ollut turha. Mikäli uusi mahdol-
lisuus Vestfonnan kairaamiseen esittäytyy ensi ke-
väänä, Kinnvika-projektin viimeisen kenttätyövuo-
den käynnistyessä, tämän vuoden kokemukset aut-
tavat välttämään osan sudenkuopista.

Otteita kenttäpäiväkirjasta:

8.4. Longyearbyen, Spitsbergen Guesthouse

’Ikkunan takana valkeudesta nouseva vuori. Tääl-
lä ollaan, matkatavaratkin selvisivät vaihdoista pe-
rille saakka. Yritettiin paikallistaa Arturia ja kai-
rauskalustoa, Airliftin hallissa autiota. Iltapalave-
ri Kinnvika-jengiläisten kanssa Kroassa, aiemmin 
sovitut helikopterivuorot ovat historiaa ja tilalla 
kaaos. Yritimme pitää kiinni kairakaluston lähet-
tämisestä heti ensimmäisen lastin mukana kuten 
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oli sovittu. Järjettömän kylmä. Tuulivaikutus on 
hurja; mittarissa viaton –20°C, poskelle jäädyttää 
valkoista läikkää -50°C puhuri. Pitää kaivaa mat-
katavaroista järeämpiä villoja.’

10.4. Longyearbyen, Spitsbergen Guesthouse

’Viela Longyearbyenissa. Eilen lastattiin matkaan 
yhteensä kolme helikopteria, mukaanlukien kai-
rausjoukkomme ensiaalto Sakari, Venkata ja kai-
ramestari Mike. Suurin murheenkryyni on kairaus-
kalusto, joka istuu edelleen tiukasti Airliftin hallis-
sa. Se oli tarkoitus lennättää helikopterin alapuo-
lella roikkuvassa verkossa, mutta sitkeä sumu ja 
liian kova tuuli Nordaustlandetilla on toistaiseksi 
estänyt kuljetuksen.

Austfonnalle menossa ollut ryhmä joutui kään-
tymään takaisin huonon sään takia. Airliftin hal-
lissa on kurjistuneen kairauskaluston lisäksi kiuk-
kuisia ja turhautuneita jäätikkötutkijoita. Aikatau-
lut menevät luultavasti uusiksi jälleen tänä iltana, 
mutta jos alkuperäisen suunnitelman mukaan men-
nään, lähden Emilien kanssa huomenna aamulen-
nolla kohti Kinnvikaa.’

11.4. Kinnvika, 80°N

’Pohjoinen tukikohtamme tuntuu heti kodilta. ’Sau-
nassa’ on tulet. Lattia on yhä jäässä, mutta sisäpuo-
lella voi ottaa vähän takkia pois. Iltaruoaksi valas-
muhennosta ja spagettia. Sakari kokkasi, retkikun-
ta istui lauteilla odottamassa kolmessa kerroksessa. 
Täällä ei oikein tiskata. Astiat pyyhitään talouspa-
perilla, jota retkikunnan käytössä on huoneellinen. 
Ennustan kommunaalisen bakteerikannan räjähdys-
mäistä leviämistä. Jäämassatase- ja virtausmiehet 
rakentelevat tutkiaan ja gps-laitteistojaan pajoissa 
ja testaavat niitä pihalla. Kätevää ettei tarvitse yök-
sikään lopettaa – aurinko ei laske. Jatkuvan fluns-
sakuumeen lisäksi ennustan unirytmivaikeuksia... 
Nukkumarakennus pyramiditalo on synkeä, ikku-
naton bunkkeri. Punkkani on vanha puuovi rauta-
kehikon päällä ilmastointiaukon edessä.’

13.4. Kinnvika

’Vieläkin täällä. Jäätikölle pääsy vaikuttaa mah-
dottomalta, Vestfonnalla myrskyää. Turhauttaa, ai-
kataulu kituu. Kuinka kauan huono sää voi jatkua? 
Tänään ampumaharjoitukset. Pärjäsin kohtalaises-
ti, harjoittelusta Tapanin kanssa oli varmasti hyö-
tyä. Testasin lämpötila-anturit, paristotilanne huo-

lestuttaa tässä pakkasessa. Yöllä heräsin kasvoil-
le satavaan lumeen ja nipistelevään nenänpäähän. 
Pyramiditalon sisälämpö oli kuulemma ollut noin 
–25°C sanoi joku. Tänään teippasin umpeen sei-
nässä ammottavan tuuletusreiän.’

16.4. Vestfonna, N 71°58’46’’, E 20°07’18’’, 
619 mmpy

’Jäätiköllä. Kello paljon. Leiri –messiteltta, ma-
kuuteltat – saatiin pystyyn sakenevassa lumipy-
ryssä ja voimistuvassa tuulessa. Toisessa teltas-
sa minä ja Emilie, toisessa Mike ja Piotr. Saka-
ri ja Venkata messiteltassa. Nukkumaan menos-
sa, makuupussi on hyinen. Kattoverkossa killuu 
ladattu haulikko.’

17.4. Vestfonna

’Myrsky, päivä 1. Heräsin yöllä viuhunaan ja 
höykytykseen, myrsky oli alkanut. Emilie kuva-
si oloamme Scott-teltassa hyvin: ”like being in a 
giant washing machine”. Messitelttaan saadaan 
tänään toivottavasti asennettua kamiina.’

20.4. Vestfonna

’Myrsky, päivä 4. Miten kauan tätä voi kestää? 
Tuuli on kovempi kuin koskaan aiemmin. En pys-
ty nukkumaan tukkoisen nenän ja telttaa väkival-
taisesti riepovan tuulen vuoksi. Tämä ääni! Nuk-
kumaan mennessä Emilie sitoi itsensä ’pelastus-
köyteen’, josta roikkumalla olisi tarkoitus estää 
teltan irtoaminen tuulen matkaan. Tajusi kuitenkin 
heti, ettei painostaan olisi mitään vastusta, vaan 
lentäisi teltta purjeenaan jonnekin Austfonnalle, 
ja irroitti itsensä. Viisautta.’

22.4. Vestfonna

’Myrsky, päivä 6. Tuuli on loputon. Pahin päi-
vä tähän mennessä. Tuuli rikkoo ennätyksiä, ul-
kona on vaikea liikkua tai pysyä pystyssä. Lun-
ta pöllyää maasta, tai kenties sataa, täysin mah-
dotonta erottaa.’

23.4. Vestfonna

’Aurinko. Generaattori hurisee, akut latautuvat. 
Tavarat ja kelkat kaivettu esiin, työt voivat alkaa. 
Tämä avaruus ympärillä!
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26.4.–3.5. Vestfonna

’Kairausteltta pystytetty impromptu päällisineen. 
Kairasydämen käsittelyä varten rakennettiin jat-
ke lumiharkoista. Lattia tasoitetaan ja jäädytetään 
tänä yönä, vanerit kiinnitetään huomenna.’

’Generaattorin muuntajan kanssa on jotain on-
gelmaa… kuopasta toiseen.’

’Tämä missio on kirottu. Poran sisempi piip-
pu on vääntynyt, ilmeisesti sisälle pakatun moot-
torin vaikutuksesta. Vääntyneellä putkella ei voi 
kairata. Nyt alkaa hymy hyytyä. Ei saada yhteyt-
tä Kinnvikaan.’ 

’Happi-asetyleenipulloja ei saa lennättää tänne, 
säännösten vastaista. Ainoa vaihtoehto on lennät-
tää piippu takaisin Longyearbyeniin ja takaisin. 
Tällä sää- vs. lentotiheysrekordilla? Tässä aikatau-
lussa? Sormet ristissä, henkeä pidätellen.’

’Jäätikköleiri evakuoidaan, Veijon (retkikunnan 
johtaja) määräys. Rankka myrskyrintama tulossa, 
leiri ei kestäisi. Tähänkö tämä nyt päättyy?’

7.5. Kinnvika

’Nyt se on ohi. Päätettiin lopettaa yritykset piipun 
suoristamiseksi. Valtava pettymys.’

12.5. Longyearbyen, Spitsbergen Guesthouse

’Oppeja. Täällä työskennellään sääolosuhteiden 
mukaan, menestytään tai epäonnistutaan, eletään 
ja kuollaan niiden armosta. Vestfonna on vähän 
tutkittu paikka- ilmiselvästi syystä! Vaikea, vihai-
nen paikka. Wreckfonna (kampanjan aikana rikot-
tiin ennätysmäärä kalustoa). Worstfonna. Yhtäkkiä 
se leppyy ja näyttää uskomattoman kauniit kas-
vonsa - kaukana horisontissa Spitsbergenin vuoret, 
Lady Franklin -vuono ja sinisenä väikkyvä piirto 
Murchinson Bayta. Tunnottomiksi menneet var-
paat, halkeilleet sormenpäät ja paleltumat kasvois-
sa annetaan anteeksi. On vain kiitollinen, että sai 
olla täällä. Nähdä tämän.’

Kinnvikan rakennuksia – etualalla sauna, takana pyramiditalo. Kuva: Laura Arppe.
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Varusteita pakataan rekiin jäätikölle lähtöä varten. Kuva: Laura Arppe.

Jäätikköleiri purettiin huononevassa säässä. Taustalla purettu kairausteltta. Kuva: Laura Arppe.
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Näkymiä helikopterista, Spitsbergenin 

jäätikkövirta. Kuva: Laura Arppe.

Myrskyn jälkeen. Punaiset asuinteltat, taustalla messiteltta. Kuva: Laura Arppe.
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Kiitos Geologian valtakunnalliselle tutkijakou-
lulle, Kinnvika-Geo –hankkeelle, ja Geologian tut-
kimuskeskukselle, ensimmäisten kiitosten henkilöi-
tyessä eritoten professori Veli-Pekka Saloseen, ja 
viimeisimmän tutkimusprofessori Ilmo Kukko-
seen, joiden ansiosta sain mahdollisuuden osal-
listua Koillismaan tutkimuksiin.

www.kinnvika.net
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