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Itä-Lappi havittelee entistä 
enemmän televisio- ja mainos-
tuotantoja alueelleen. Markki-

nointiin on nyt hyvä työkalu, kun 
alan pitkän linjan ammattilainen Ilk-
ka Mukkala kiersi kuvaamassa seu-
dun kuvauspaikkoja ja teki niistä 
kaikille avoimen arkiston nettiin. 
Kuva-arkiston rahoittivat Itä-Lapin 
kunnat. Työ tehtiin kuntayhtymän 
East Lapland Film Productions 
-hankkeessa. 

– Olen näyttänyt kuvia monille 
ammattilaisille, ja kaikki sanovat, et-
tä wau, kemijärveläislähtöinen Lo-
cationhouse Finland Oy:n yrittäjä 
Ilkka Mukkala sanoo. Muualta La-
pista ei ole vastaavaa galleriaa. 

Lumi, tykkypuut, kaamos ja ke-
sän yötön yö houkuttavat kuvausvä-
keä Lappiin. Itä-Lapin vahvuuksia 
ovat Mukkalan mukaan myös hyvä 
saavutettavuus, majoituskapasiteet-
ti ja se, että tunturien laelle pääsee 
hyvin kuvausryhmän kanssa. Kiin-
nostusta herättävät myös monet hie-
not kylämiljööt, kuten Pelkosennie-
men kylänraitti, kauniit järvet ja 
metsät. – Ei voi luvata, että hank-
keen myötä tulee hillitön ryntäys Itä-
Lappiin, mutta kuvat edistävät tuo-
tannon tuloa. Nyt on näyttää, mitä 
täällä on, Mukkala sanoo. 

Työ on jo tuottanut tulosta. Jou-
lun alla televisiossa pyöri Itä-Lapissa 
kuvattu Tokmannin mainos, jossa 
joulupukille sattui onnettomuus ja 
kauppaliikkeen rekkamies tuli aut-
tamaan. Paikka, jossa joulupukki re-
kineen tupsahtaa metsään, on Perä-
posiontiellä, lahjat jaetaan kemijär-
veläisiin taloihin ja lopussa näkyy 
komea maisema Soppelasta. Mainos 
kuvattiin viime maaliskuussa. 

– Mainostuotanto jätti Kemijär-
velle 40 000 euroa, Mukkala laskee. 
Mainoksen suunnittelijat kiinnos-
tuivat, kun hän esitteli heille kuvia 
esimerkiksi öisestä Vapaudenkadus-
ta. 

Porvoossa asuva Ilkka Mukkala 
etsii työkseen kuvauspaikkoja elo-

kuviin, televisiosarjoihin ja mainok-
siin. Lisäksi hän hankkii erilaisia lu-
pia ja tekee käytännön järjestelyjä 
kuvauksia varten. 

Mukkala siirtyi alalle hiihdonopet-
tajan ja luonto-oppaan työstä lähes 
30 vuotta sitten. Työuralle mahtuu 
tuhansia mainoksia ja kymmeniä 
elokuvia. Esimerkiksi uudessa Tun-
temattomassa sotilaassa nähdään 
kemijärveläistä kädenjälkeä. Viime 
aikoina on työllistänyt kansainväli-
nen jännityssarja Ivalo. 

– Televisiosarjoja tehdään Suo-
messa todella paljon, ja niitä tulee 
koko ajan lisää. Kansainvälinen kiin-
nostus on lisääntynyt Suomeen 

vuonna 2017 luodun elokuva-alan 
kansainvälisen kannustinjärjestel-
män myötä. Ala on kovassa kasvus-
sa. 

Elokuva-alaa varten kuvatut ku-
vat eroavat matkailun markkinoin-
tikuvista. Televisioryhmät etsivät 
hyvinkin rouheita kohteita, kuten 
vanhoja rintamamiestaloja ja autioi-
ta pihapiirejä. Ei haittaa, jos baari on 
suljettu 1980-luvulla, kun kyltti on 
jäljellä, ja sää saa olla pilvinen. Teki-
jät haluavat tietää, millaisia teitä, sil-
toja, metsiä ja maisemia alueella on. 

Kuvaustuotanto tuo työtä yllättä-
vän monien alojen ihmisille. Ruokai-
lu- ja majoituspalveluiden lisäksi 
voidaan tarvita koulutettuja poroja, 
moottorikelkkoja tai Kelloniemeltä 
autonosturia, kuten Tokmannin 
mainoksen kuvauksissa. Myös pai-
kallisia avustajia tarvitaan. 

Kuvauspaikkojen järjestäjä muis-
tuttaa, että tuotannot eivät ole uusi 
asia Itä-Lapissa. Pyhällä on kuvattu 
paljon, muun muassa vuonna 2018 
palkittu Hartwallin Vichy Novelle 
-mainos. Tulevaisuudessa tiedekes-
kus Heurekan planetaariossa näh-
dään itälappilaisia maisemia.

Lumi houkuttelee
kuvausryhmiä Lappiin
Ilkka Mukkala: Lapissa ei ole vastaavaa galleriaa.
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Tiedekeskus Heu-
rekan planetaarios-
sa nähdään itälap-
pilaisia maisemia.

East Lapland Film production hanke:
n Hankeaika 1.6.2019 - 29.2.2020
n Tavoitteena Itä-Lapin alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin lisää-
minen sekä alueen asukkaiden osallistaminen.
n Hankealueeseen kuuluu Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Sal-
la ja Savukoski.
n Hankkeen kokonaisbudjetti on 13 556 euroa, rahoitus Pohjoi-
simman Lapin Leader (64 %), Itä-Lapin kunnat (16 %) sekä yksi-
tyiset rahoittajat (20 %).
n Mikäli alueelle saadaan edes yksi keskisuuri tv-tuotanto (50 
000 - 100 000 euroa), kattaa alueelle tuleva raha panostuksen 
moninkertaisesti.
n Alueella kuvattiin kaksi mainostuotantoa ja kaksi tv-sarjatuo-
tantoa on osoittanut kiinnostuksensa alueeseen.
n Tokmannin joulumainostuotanto, Kemijärvi kevät 2019, jätti 
alueelle noin 40 000 euroa.
n Heurekan mainos, Posio ja Pyhä helmi-maaliskuu 2019, jätti 
alueelle noin 10 000 euroa.

East Lapland
Film production

Kuvauspaikkojen etsimistä varten 
Locationhouse Finland Oy toteutti 
avoimen Itä-Lapin alueen kuvapan-
kin. Pankin rahoittivat alueen kun-
nat.

Pankki esittelee mahdollisia ku-
vauspaikkoja viiden kunnan alueel-
ta neljältä vuodenajalta.  Pankin ku-
va-arkistosta löytyy kesän, syksyn, 
talven ja kevättalven kuvia. Se on 
suunnattu ensisijaisesti av-alan toi-
mijoiden ja kuntien omaan käyt-
töön.

Tavoitteena on houkutella lisää 
tuotantoyhtiöitä tekemään kuvauk-
sia Itä-Lappiin. Pankkia voidaan 
hyödyntää myös matkailun tarpei-
siin.

Kuvapankki otettiin esille koulu-
tuksessa, että alueen asukkaat ja 
yrittäjät osaavat tarpeen tullessa oh-

jata potentiaalisen tuotantoyhtiön 
katsomaan kuvauslokaatioita pan-
kin kuva-arkistosta.

Kuvapankki
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▪▪ Lokaatiokuvapankki Itä-Lapin 
kuntayhtymän ja Locationhouse 
Oy:n sivuilla: https://locationhou-
se.pic.fi/kuvat/01+East+Lapland/

Elokuva-, tv- ja mainostuotannot 
tuovat huomattavia positiivisia vai-
kutuksia. Ne lisäävät alueen elinvoi-
maa ja hyvinvointia sekä osallistavat 
alueen asukkaita. Tuotannot tukevat 
yrityksien verkostoitumista, moni-
puolistumista ja mahdollisesti tuo-
vat alueelle uutta elinkeinotoimintaa 
ja uusia työpaikkoja.

Esimerkiksi Lapissa kuvattu Ailo, 
pienen poron suuri seikkailu eloku-
va, jätti alueelle noin 316 600 euroa 
ja Ivalossa kuvatun Ivalo tv-sarjan 
kuvauksiin osallistui yli 400 paikal-
lista. Lisäksi tv-sarjoista ja elokuvis-
ta tutut paikat kiinnostavat matkai-
lullisesti yleisöä vielä vuosia sarjan 
päättymisen tai elokuvan esityksen 
loppumisen jälkeen.

Kemijärvellä kuvattu tv-sarja Tai-

vaan tulet toi kuvauspaikoista kiin-
nostuneita matkailijoita alueelle pit-
kään sarjan päättymisen jälkeen. 
Kuvauksiin osallistui paljon paikal-
lista väkeä.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 
neljä koulutusta: kaksi Kemijärvellä 
ja kaksi Sallassa. Kouluttajana hank-

keessa toimi Ilkka Mukkala Locati-
onhouse Finland Oy:stä.

East Lapland Film production 
-hankkeessa tavoitteena oli kehittää 
alueen yrityksien ja asukkaiden 
osaamista palvelemaan ja avusta-
maan mahdollisia tuotantoyhtiöitä.

Kouluttajana Ilkka Mukkala ker-
toi kuvauspaikan etsinnästä, sen la-
vastuksesta ja järjestämisestä sekä 
siitä, miten yksityiset henkilöt ja 
yrittäjät voivat ansaita tuotannoista. 
Koulutuksiin osallistuneista kehittyi 
paikallinen osaaja- ja kontaktipank-
ki.

Tuotannoista huomattavia positiivisia vaikutuksia

LISÄTIETOJA

▪▪ Kuntayhtymän johtaja Dina So-
latie, dina.solatie@kemijarvi.fi, 
puh. 040 354 8370
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Pienen poron suuri 
seikkailu jätti Lap-
piin noin 316 600 
euroa.

KEMIJÄRVI / SALLA / SAVUKOSKI / PELKOSENNIEMI / POSIO

 Porvoossa asuva kemijärveläislähtöinen Ilkka Mukkala etsii työkseen ku-
vauspaikkoja: ”Esimerkiksi Tokmannin joulun mainoskuvaus jätti Kemijär-
velle 40 000 euroa”, hän kertoo.

Lumi, tykkypuut, kaamos ja kesän yötön yö houkuttavat kuvausväkeä Lap-
piin. Itä-Lapin vahvuuksia ovat Ilkka Mukkalan mukaan myös hyvä saavu-
tettavuus.


