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Grand Hotel tuo uutta  
ruokailutarjontaa

Persoonallista historiaa huokuva Lounge bar 
tarjoaa aivan uudenlaisen ruokakonseptin, 

sosiaalisen tavan ruokailla. 

Kokoat useasta pienemmästä slide / tapas 
annoksesta oman makuisesi menun.  

3-4 vaihtoehtoa riittä täyttämään isommankin 
nälän. Porukalla tilaamalla useampia annoksia, 
loihditte oman maikuisenne ruokaelämyksen.

Hallituskatu 7, 95400 Tornio   |   040 7488 200

Mustaparta Hotels  
keittiöissä kokkaavat 
myös Suomen kokki- 
maajoukkueen kokit

Puikoissa maajoukkuekonkari  
Chef Jouni Kanninen
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Vietämme täällä tänään 
Tornion historiaan jäävää 
hetkeä! Luovutimmekin 
Reijolle kaupungin arvok-
kaimman tunnuksen viirin 
ja historiat 1-3 Tornion 
eteen tehdystä työstä.  Seu-
raavan kirjaan Reijo pääse 
teoillaan ja me kaikki ava-
jaisjuhlaan osallistujina, 
muistakaa kirjoittaa ni-
menne vieraskirjaan. Pu-
heopettejien ja Alexander 
Stubin mukaan hyvässä 
puheessa täytyy olla kol-
me pointtia, niin haluan 
tässä puheessa tuoda esille 
kolmeR.ää. Reijon, Raken-
nuksen ja Rategian.

Tutkija Mika Kulju käy 
läpi tarkemmin rakennuk-
sen historia, mutta kau-
punginkin näkökulmasta 
siitä on jotakin asioita pak-
ko nostaa esille. Alkujaan 
venäläisten juuri ennen 
maailmansodan syttymis-
tä rakentama suuri tiilika-
sarmiksi korosti Tornion 
merkitystä rajakaupunki-
na. 1920 luvulla kasarmi 
peruskorjattiin ja muutet-
tiin Tornion keskikouluksi, 
mitä kautta jokaisella tor-
niolaisella sukupolvella on 
muodostunut tähän raken-
nukseen henkilökohtainen 
suhde.

Kaupungin historiallisia 
tapahtumia läpikäydessä 
on itselleni tullut esille, että 

kun Torniossa järjestettiin 
suurempi juhla, järjestäy-
dyttiin paraatiin Pohjan 
stadionille ja marssittiin lä-
pi kaupungin lyseolle, mis-
sä pidettiin pääjuhla ja ilta-
ohjelma vielä tansseineen.

Meidän suvussa yhteys 
löytyy jo 20-luvulta, kun 
mummuni hyvän ystävä 
Aili Hyvönen lähetettiin 
Rovaniemen lyseosta tänne 
kun kolmen tytön porukka 
häiriköi opetusta. Mum-
mustani ja Ailin kaksoissis-
kosta Pipasta tuli suomen 
ensimmäisiä naisham-
maslääkäreitä ja Tornion 
lyseoon lähetetystä Ailista 
myöhemmin latinankielen 
lehtori Tornion lyseoon. 
Ailin Lempinimen kuulin 
vasta hänen jo iäkkääl-
tä entisiltään oppilailtaan 
- lehtori Vitulus. Toimit-
tuaan Lapin parhaana ly-
seona vuosikymmeniä voi 
sanoa, että tällä rakennuk-
sella on tuhansia tarinoita 
ja monet niistä ovat vielä 
tosia!

Ikäluokkien pienennyttyä 
lyseo toimi Putaan kou-
lun väistötila muutaman 
vuoden ajan ja sen jälkeen 
kaupungin tilatyöryhmässä 
oli suunniteltu rakennusta 
monipalvelukeskukseksi 
perheiden taloksi. Kansa-
laisopisto ehti 2015 käyn-
nistää jo toimintaa, mutta 

loppukesästä 2015 suo-
meen vyöryi Tornion kaut-
ta turvapaikanhakijoiden 
virta ja tänne perustettiin 
Maailman ensimmäinen 
Järjestelykeskus.

Oulun kaupungin turval-
lisuuspäällikkö Heikki 
Kontsas soitti yhtenä maa-
nantai aamuna kello 8 mi-
nulle ja kysyi, että olisiko 
Torniossa rakennusta joka 
soveltuisi järjestelykes-
kukseksi. Pohjois-Suomen 
varautumissuunnitelmas-
sa sellaiseksi oli suunni-
teltu Oulun palloiluhalli. 
Kysyin, että minkälainen 
rakennus sen järjestely-
keskuksen tulisi olla? No 
vähintään kuusisataa pitää 
mahtua yöpymään ja tulisi 
olla lähellä rajaa. Lupasin 
selvittää. Aamulla meil-
lä oli elinkeinoryhmä ja 
keskusteltiin ohi mennen, 
että no lyseoonhan mah-
tuisi ja olisi ainakin lähellä 
rajaa ja keskeisellä paikal-
la. Heikki soittikin jo kel-
lo 11, että löytyykö teiltä 
tilaa. Sanoin, että voi löy-
tyäkin. muutama minuutti 
sen jälkeen soitti Oulun 
ELYn johtaja Helakoski ja 
10 minuutin päästä Nerg, 
että torstaina pitää saada 
auki Orpo tulee paikalle. 
Sanoin, että meillä kyllä 
täytyy vähän valtuuston 
kanssa keskustella kun ke-
sällä oli Kivirantaan tul-

lut kenenkään tietämättä 
Turvapaikkakeskus. No 
pidettiin tiistaina valtuus-
ton info ja lisää tietoa ha-
luttiin. Sovittiin, että pide-
tään kokous maanantaina 
ja tehdään päätös. Ilmoitin 
Nergille ja sieltä tuli yötä 
myöten painostusta avaa-
miseksi, mutta selitin että 
tämä on sen verran keskei-
sellä paikalla kaupunkia, 
että tarvitaan vähän enem-
män tietoa. Viikon mittaan 
Tornioon oltiin yhteydessä 
suoraan valtioneuvoston 
tilannekeskuksesta monta 
kertaa päivässä. No jos Or-
po olisi itse soittanut niin 
oltaisiin voitu avata. Maa-
nantaina valtuusto päätti 
ja tiistaina Lyseo oli järjes-
telykeskus käytössä, mistä 
tuli kansainvälinen menes-
tys. Päästiin New York Ti-
mesiin ja kaikkiin lehtiin. 
Tornion hotellit oli täynnä 
virkamiehiä ja bussit ajoi-
vat turvapaikan hakijoita 
etelään. 

Kaupungin rategiassa 
luottamusmiehet halusivat 
päästä osaksi Lapin mat-
kailun kasvubuumia. Tämä 
ei onnisti ilman paikallisia 
yrittäjiä, ja onneksi meillä 
on niitä monta. Matkailun 
edistäminen luo pohjaa 
uudenlaiselle talouskas-
vulle ja uusille työpaikoille. 
Uuden valtuuston strate-
giaprosessissa on noussut 

voimakas tahtotila Tornion 
matkailun ”Masterplanin” 
valmistelusta on käynnis-
tynyt syksyllä 2018 ja to-
teuttamisesityksiä on odo-
tettavissa loppuvuodesta. 
Keskeistä valmistelussa 
on saada kaikki keskeiset 
matkailutoimijat tiiviiseen 
yhteistyöhön, josta hyöty-
vät kaikki. Markkinointi ja 
viestintä tekevät Tornio-
Haaparannan erinomai-
suudet näkyväksi matkaili-
joille ja kotipaikkaa etsivil-
le yrityksille. Elinvoimai-
nen kasvattaa kaupungin 
vetovoimaa, mahdollistaa 
talouden kasvun laajem-
minkin

Rakennukselle pohdittiin 
koko ajan käyttöä elinkei-
noryhmässä, johon kuuluu 
Markus Kannalla, Sampo 
Kangastalo, Jarmo Lokio, 
Janne Vierelä ja Jukka Ku-
jala. Hotelliajatus nousi 
vahvasti esille ja ajateltiin, 
että rakennus on saanut ai-
nakin julkisuutta. Me kier-
rettiin kaikki hotelliketjut 
ja toimijat läpi ja tarjottiin 
hotellia, haettiin jopa kasi-
noa.  Kiinnosta oli, mutta 
kaikilla tuntui olevan tär-
keämpiä projekteja.  

Sitten kun Reijo innostui 
hankkeesta viime keväänä, 
niin asiat lähtivät rullaa-
maan. Elinkeinoryhmäs-
sä etsittiin yhteistä mallia 

vuokrauksesta tai kaupasta 
ja hyvässä yhteishengessä 
toimiva malli saatiin kehi-
tettyä.  Kaupungin tehtä-
vänä on mahdollistaa ja tu-
kea, ei ole onnistuttu estä-
mään näin hyvää hanketta. 

Tämän kaiken takana on 
Reijo Angeria, täytyy olla 
vahva paikallinen tunte-
mus alueen matkailu ja 
ravintolabusineksesta ja 
samalla huippu osaaminen 
ja tietämys.  Mustaparta 
sai viime vuonna Tripad-
vaisorilta Suomen parhaan 
asiakaspalautteen 9,3 ja 
käyttöaste on ollut 94 %. 
Asiat on täytynyt tehdä oi-
kein.

Reijo kertoi, että tämä ho-
telli hanke on hänelle niin 
kuin gradutyö kun yliopis-
to opinnot jäivät kesken 
latukahvilan perustamisen 
jälkeen. Minusta jo Musta-
parta on laudator tasoinen 
gradu ja Grand Hotel on 
vähintäänkin väitöskir-
jatasoinen työ eikä vasta-
väittäjiä tästä salista taida 
Reijolle löytyä. Kiitoksia 
Reijo Tornion kaupungille 
tehdystä korvaamattoman 
arvokkaasta työstä, onnea 
ja jatkuvaa menestystä ja 
hyvät ystävät hauskaa iltaa! 

Tornion kaupunginjohtaja 
Timo Nousiainen Grand 
Hotellin gaalaillassa

Grand Hotel  
Mustaparran gaalailta

Teksti: Timo Nousiainen Kuvat: Markku Lukkariniemi
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Suomalaisen hyvinvoinnin 
ovat luoneet rohkeat yrit-
täjät, jotka uskaltavat ot-
taa riskiä, investoida ja 
työllistää. Reijo on yksi 
tällainen yrittäjä. 

 
Reijoa kuvaavat parhai-
ten kolme sanaa Rohkeus, 
sitkeys, reiluus

 
Ilman rohkeutta ja riskin-
ottoa., ei tällaisia yrityksiä 
ja investointeja syntyisi. 

 
On tarvittu myös sitkeyttä. 
Matkan varrella on paljon 
onnistumisen hetkiä, me-
nestystäkin, mutta myös 
epäonnistumisenkin het-
kiä. Ne eivät ole kuitenkaan 
lannistaneet, vaan aina on 
katsottu eteenpäin.

 
Tietynlaisen sitkeyden 
ja peräänantamattomuu-
den lisäksi haluan nostaa 
yhden piirteen Reijosta. 
Hän on halunnut aina toi-
mia reilujen pelisääntöjen 
mukaisesti, niin business 
-kumppaneita kohtaan 
kuin yhteiskuntaa kohtaan. 
On ollut todella helppoa 
toimia yhdessä, kun Reijo 
on todennut, että hommat 
muuten hoidetaan niin, 
että mahdollisessa verotar-
kastuksessa tulee puhtaat 
paperit. Se on ollut kunnia-

asia.
 

Tällaiselle Rehdille yrit-
täjyydelle Suomi rakentuu. 
Reilut pelisäännöt onkin 
tärkeä. Viime aikoina on 
keskusteltu Lapin nouse-
van matkailun osalta myös 
airbnb toiminnasta. Se on 
osa tärkeä majoitustarjon-
taa eikä siinä ole mitään 
kielteistä, jos oman asun-
non tai yksi tai kaksi vuok-
rtataan. Mutta silloin kun 
sitä harjoitetaan ammat-
timaisesti, tarvitaan reilut 
pelisäännöt. On selvää, että 
tähän tarvitaan lainsäädän-
töä.

 
Haluan lopuksi kiittää 
Reijoa merkittävästä työstä 
kotiseudun ja koko Lapin 
eteen ja toivottaa onnea ja 
menestys. Kun Reijo me-
nestys Torniokin menestyy.

Perinteikäs, jo 50 vuotta 
Pirkanmaalla, Tampereen 
läheisyydessä sijaitseva ho-
tel Ellivuori liittyi 1.3.2019 
alkaen Mustaparta Hotels 
ryhmään.

”Ellivuori on kuin Lappi 
eteläisessä Suomessa. Puh-
dasta ja kaunista, kuten 
Lapissakin, mutta sijain-
niltaan paljon helpommin 
saavutettavissa. Vain parin 
tunnin etäisyydellä Elli-
vuoresta sijaitsee kaikki 
Suomen suurimmat kau-
pungit ja 2 / 3 osaa koko 

Suomen väkimäärästä. 
Lappiin on näistä asutus-
keskuksista pitkä ja kallis-
matka. Lähimatkailu kas-
vaa sekä Ellivuori kasvaa 
taas luonnostaan ja luon-
nostaa”, toteaa Mustaparta 
Hotels`n perustaja, omista-
ja ja Tj Reijo Angeria.

Nyt Mustaparta Hotels 
perheeseen kuuluu kolme 
hotellia ja kymmenkunta 
ravintolaa, Ylläksestä Elli-
vuoreen. www.ellivuorire-
sort.ri 

Hotel Ellivuori 
mukaan Mustaparta 
Hotels perheeseen

Hyvät ystävät

Markus Lohi
Kansanedustaja

Saunallinen Suite
Yhden tai kahden hengen huone, sekä perheille.

Grand Hotel Mustaparran sviitit ovat hyvällä maulla 
sisustettuja saunallisia 60 m2 huoneita. Huoneiden 
varustukseen kuuluu parivuode, vuodesohva, TV, minibaari, 
vedenkeitin, nojatuoli, kirjoituspöytä, tuoli, erillinen wc sekä 
hiustenkuivaaja. Huoneiden hintaan sisältyy aamiainen.

  Parivuode
  TV
  Oma sauna
  Sohva
  Minibaari
  Hiustenkuivaaja
  Kylpyhuonetuotteet
  WIFI Ilmainen
  Savuton
  Aamiainen sis. hintaan

Presidential Suite
Presidential Suite on ylellinen kahden makuuhuoneen sviitti 
hotellin ylimmässä kerroksessa. Tilaa huoneessa on hulppeat 
120 m2. Sviitissä on makuuhuoneiden lisäksi tilava olohuone 
sohvaryhmällä ja 12 hengen neuvottelutila, näköalasauna 
sekä erillinen wc. Varustukseen kuuluu lisäksi TV, baaritiski, 
minibaari, 2 wc, vedenkeitin sekä hiustenkuivaaja. Huoneen 
hintaan sisältyy aamiainen.

  Makuuhuone x2
  Oma sauna
  WC x2
  TV
  Sohva
  Minibaari
  Hiustenkuivaaja
  Kylpyhuonetuotteet
  WIFI Ilmainen
  Savuton
  Aamiainen sis. hintaan

Lukiokatu 8, 95400 Tornio
hotel@mustaparta.fi

Tel. +358 400 105 800
www.mustapartahotels.fi

sales@mustaparta.fi

HUONEVAURAUKSET 
+358 400 105 800 tai 

www.mustapartahotels.fi
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ALKURUOAT 
STARTERS
Gratinoituja etanoita pannussa L,G  10,90 €
Valkosipuli- tai aurajuustovoissa valintasi mukaan 

 Gratängerna sniglar i en panna med vitlök- eller ädelostsmör  
 Gratin snails in a pan with garlic butter or blue cheese butter

KEITOT / SOPPOR / SOUPS
Kermainen korvasienikeitto L,G  8,90 / 13,90 €

 Gräddig stenmurkla soppa
 Creamy morel mushroom soup

Torniolaakson lohikeitto L,G  9,50 / 14,50 €
Suurustettu lohikeitto

 Laxsoppa
 Salmon soup

SALAATIT / SALLADER / SALADS
Päämajansalaatti M,L,G  4,90 / 8,90 €
Romainesalaatti, versoseos, rucola,vesimeloni, tomaatti, marinoitu punasipuli

 Romaine sallad, skott blanden, rucola, vattenmelon, tomat, marinerade röd lök
 Romaine lettuce, sproutmix, rucola, watermelon, tomato, marinated red onion 

Punajuuri vuohenjuustosalaatti L,G  6,50 /11,50 €
Päämajansalaatti, paahdettua punajuurta, vuohenjuustoa, vaahterasiirappia ja pähkinää, 
salaatinkastiketta

 Husets sallad, rostade rödbetor, getost, lönnsirap, nötter, salladsdressing
 House salad, roasted beetroot, goat cheese, mapel syrap, nuts, dressing                               

Savukalasalaatti M,L,G  7,50 / 13,50 €
Päämajansalaatti, miedosti savustettua nieriää, marinoitua fenkolia ja salaatinkastiketta

 Husets sallad, lättrökt fjällröding, fänkol, salladsdressing
 House salad, lightly smoked Arctic char, fennel, dressing 

Kanasalaatti M,L,G  7,50 / 13,50 €
Päämajansalaatti, paistettua kananpojan rintafilettä  ja salaatinkastiketta

 Husets sallad, kycklingfilé, salladsdressing
 House salad, chicken fillet, dressing     

TAPAKSIA / TAPAS
Lammasburger M,L  5,00 €
Revittyä Merilapin-karitsan potkaa, Karkiaisen leipomon  luomukaurasämpylä, tervasinap-
pimajoneesia, marinoitua punasipulia ja salaattia

 Lokalt lammkött, Karkiainens ekologisk havrefralla, senapsmajonnäs med tjära, mari-
nerade röd lök, sallad

 Local lamb, egological oatmeal bread roll, tar flavoured mustard mayonaise, marinated 
red onion, salad

Paahdettua punajuurta M,L,G  4,00 €
Salaattia, vaahterasiirappia ja pähkinää

 Rostade rödbetor, sallad, lönnsirap, nötter
 Roasted beetroot, salad, Maple syrup, nuts

Hiillostettua siikaa L  4,00 €
Talon mallasleipää, puolukkacremeä

 Halstrad sik, maltbröd, lingoncreme
 Charcoaled whitefish,  maltbread, lingonberry creme

Miedosti savustettua nieriää L,G  5,00 €
Palsternakkapyreetä, marinoitua fenkolia

 Lättrökt fjällröding och palsternackspuré L,G
 Lightly smoked Arctic char and parsnip L,G

Villisikamakkaraa Kannon tilalta Liedakkalasta L,G  4,00 €
Salaattia, ryytisinappia

 Vildsvinkorv, sallad, husets senap
 Wild boar sausage, salad, house mustard

Västerbottenjuustoa L,G  4,00 €
Salaattia, vaahterasiirappia ja pähkinää

 Västerbottensost, sallad, lönnsirap, nötter
 Västerbotten cheese, salad, maple syrap, nuts

Lapinleipäjuustoa ja hillaa  4,00 €
Mustaparran siemennäkkäriä

 Kaffeost med hjortron, Mustapartas fröknäckebröd
 Bread cheese with cloudberry, Mustaparta’s seed cracker

PÄÄRUOAT 
HUVUDRÄTTER / MAIN COURSES

Bonsdorphin akan kasvisburgeri M,L,VEG  16,90 €
Vegaaninen kasvispihvi, Karkiaisen luomu-kaurasämpylä, nyhtökauraa, suolakurkkua, 
puolukkaa, paahdettua Torniolaakson puikulaa ja terva-sinappimajoneesia

 Grönsaksbiff, Karkiainens ekologisk havrefralla, pulled oats, saltgurka, lingon 
samt rostad mandelpotatis och senapsmajonnäs med tjära

 Vegetable steak, ekological oat meal bread roll, pulled oats, pickles, lingonberry 
with roasted almost potatoes and tar flavoured mustard mayonnaise

Emäntä Ellan kasvispihvi L,G  16,90 €
Kasvispihvi, vuohenjuustoa, vaahterasiirappia ja pähkinää, palsternakkapyreetä ja paahdet-
tua Torniolaakson puikulaa

 Grönsaksbiff, getost, lönnsipar, nötter, palsternackspuré, rostad mandelpotatis
 Vegetable steak, goat cheese, malpe syrup, nuts parsnip puree, roasted almond pota-

toes

Merenkävijän Mielitietty L,G  20,50 €
Miedosti savustettua nieriää, purjoperunapyreetä, säräjuureksia ja fenkolikastiketta

 Lättrökt fjällröding, purjolök-potatispuré, rostade rotfrukter, fänkålsås
 Lightly smoked Arctic char, leek and potato puree, roasted vegetables, fennel sauce

Päivän kalansaalis L,G  19,00 €
Hiillostettua siikaa, korvasienimuhennosta, säräjuureksia, paahdettua Torniolaakson puiku-
laa 

 Halstrad sik, stenmurkla stuvning, rostade rotfrukter, rostad mandelpotatis
 Charcoaled whitefish, morel mushroom stew, roasted vegetables, roasted almond 

potatis

Talonpojan vartaat L,G  17,50 €
Maissipaneroidut kanavartaat, paahdettua Torniolaakson puikulaa, tervasinappimajoneesia, 
paholaisenhilloa, päämajansalaatti

 Majspanerade kycklingspett, rostad mandelpotatis, senapsmajonnäs med tjära, 
djävulssylt, husets sallad

 Cornflake crumbed chicken skewers, roasted almond potatis, tar flavoured mustard 
mayonnaise, devil’s jam, house salad                                         

Piikatytön vuohenjuustokanaa L  19,50 €
Kananrintafileetä, vuohenjuustoa, sieniohrattoa, vaahterasiirappia ja pähkinää, paholaisen-
hilloa, paistettuja juureksia

 Kycklingfilé, getost, svampkornotto, lönnsirap, nötter, djävulssylt, rostade rotfrukter
 Chicken fillet, goat cheese, wild mushroom barley risotto, maple syrup, nuts, devil’s 

jam, roasted vegetables

Mustaparran burgeri L  18,20 €
150 g lappilainen naudanlihapihvi, Karkiaisen Leipomon luomu-kaurasämpylä, poronkä-
ristystä, savujuustoa, marinoitua punasipulia, suolakurkkua, puolukkacremeä, paahdettua 
Torniolaakson puikulaa ja tervasinappimajoneesia.

 150 g hamburgare av lokalproduceratnötkött, Karkiainens ekologiskhavrefralla, rens-
kav, rökt smältost, marinerade röd lök, saltgurka och lingoncreme samt rostad mandelpo-
tatis och senapsmajonäs med tjära

 150g hamburger steak of local beef, ekological oatmeal bread roll, sautèed reindeer, 
smoked cheese, marinated red onion, pickles and lingonberry creme with roasted almond 
potatis and tar flavoured mustard mayonnaise

Mustaparran pannu L,G  18,50 €
Villisikamakkaraa Kannon tilalta Liedakkalasta, ylikypsää porsaankylkeä, paahdettua Tor-
niolaakson puikulaa, ryytisinappia ja hapankaalta

 Vildsvinkorv, mörat sidfläsk, rostad mandelpotatis, husets senap, surkål
 Wild boar sausages, extra tender pork rips, house mustard, sauerkraut                                             

RuokalistaRuokalista ME
NU

ME
NU

Vegaaninen
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Iisakin leike L  22,90 €
Savuporolla ja Västerbottenjuustolla täytetty naudan ulkofileleike, terva-kermaperunaa,
paistettuja juureksia ja punaviinikastiketta

 Nötschnitzel fylld med Västerbottensost, rökt ren, potatisgratäng med tjära, rostade 
rotfrukter, rödvinssås

 Beef escalope stuffed with Västerbotten cheese, smoked reindeer, Dauphinoise pota-
toes with tar, roasted vegetables, red wine sauce                                                                                                                      

Herra Hellantinhärkää L,G  26,90 €
Härän ulkofilepihvi (200g), punaviinikastike, terva-kermaperunaa, paistettuja juureksia

 Oxytterfilé à la Anders Hellant (200 g), rödvinssås, potatisgratäng med tjära, rostade 
rotfrukter

 Steak à la Anders Hellant (200 g), red wine sauce, Dauphinoise potatoes with tar, 
roasted vegetables

Pitäjän perinteinen pippuripihvi L,G  34,90 €
Naudan sisäfilepihvi (180g), pippurikastiketta, paahdettua Torniolaakson puikulaa, palster-
nakkapyrettä, paistettuja juureksia

 Pepparstek (180g), pepparsås, rostad mandelpotatis, palsternackspuré, rostade rot-
frukter

 Pepper steak (180g), pepper sauce, roasted almond potatoes, parsnip puree, roasted 
vegetables

Chateaubriand  À la Mustaparta L,G  34,90 €
180g Naudan sisäfilepihvi, piparjuurivoita, paahdettua Torniolaakson puikulaa, palster-
nakkapyrettä, paistettuja juureksia, punaviinikastiketta

 180 g Chateaubriand, pepparrot smör, rostad mandelpotatis, rostad rotfrukter, rödvin-
sås

 180 g Chateaubriand, horseradish butter, roasted  almond potatis, parsnip puree, 
roasted vegetables, red wine sauce                                                       

Ylikypsää Meri-Lapin karitsanpotkaa L,G  25,90 €
Palsternakka-perunapyreetä, paistettuja juureksia, paahdettua punajuurta ja punaviinikas-
tiketta

 Extramört lokalt lammkött, rostade rödbetor och rotfrukter, palsternacka-potatispuré, 
rödvinssås

 Extra tender local lamb, roasted beetroot, roasted vegetables, parsnip and potato 
puree, red wine sauce

Lapinmiehen poronkäristystä L,G  23,50 €
Torniolaakson puikulaperuna-pyreetä, puolukkaa ja suolakurkkua

 Renskav, mandelpotatispuré, lingon, saltgurka
 Sautéed reindeer, almond potato puree, lingonberry, pickles

Brunniuksen poronfile L,G  34,50 € 
Poron ulkofileetä, korvasienikastike, paahdettua Torniolaakson puikulaa, palsternakkapy-
reetä, paistettuja juureksia, puolukkaa

 Renytterfilé, stenmurklasås, rostad mandelpotatis, palsternackspuré, rostade rotfruk-
ter, lingon

 Reindeer fillet, morel mushroom sauce, roasted almond potatis, parsnip puree, 
roasted vegetables, lingonberry

Pastorin poropaistos L,G  24,00 €                     
Västerbottenjuustolla gratinoitua poronkäristystä, korvasienimuhennosta, valkosipuliperu-
naa, suolakurkkua ja puolukkaa

 Renskav gratinerad med Västerbottensost, stenmurkla stuvning, vitlökspotatis, salt-
gurka, lingon

 Sautèed reindeer with Västerbotten cheese, morel mushroom stew, garlic potatoes, 
pickles, lingonberry

Naudan maksaa Maupertuis`n malliin L  19,20 €
Paistettua naudanmaksaa, puikula-perunapyreetä, paistettua sipulia ja pekonia, puolukkaa, 
paistettuja juureksia ja voisulaa

 Lever à la Maupertuis, mandelpotatispuré, stekt lök, lingon, rostade rotfrukter, bacon, 
smält smör

 Liver à la Maupertuis, almond potato puree, fried onions, lingonberries, roasted veg-
etables, bacon, melted butter

LAPSILLE  
FÖR BARN / FOR CHILDREN

Mummon lohikeitto  L,G  7,90 €
 Farmors laxsoppa
 Granny’s salmon soup

Paistettua kananpoikaa ja perunamuusia L,G  7,90 €
 Stekt kyckling med potatismos
 Fried chicken with mashed potatoes

Siikaa ja perunamuusia L,G  8,90 €
 Sik med potatismos
 Whitefish with mashed potatoes

Päämajan nugetti ja puikulaperunaa L,G  7,90 €                                                         
 Panerade kycklingspett med rostad mandelpotatis
 Crumbed chicken skewer with roasted almond potatoes

Poronkäristystä ja perunamuusia L,G  10,90 €                                      
 Renskav med potatismos
 Sautéed reindeer with mashed potatoes

Lihapullat ja perunamuusi L,G  7,90 €
 Köttbullar med potatismos
 Meatballs with mashed potatoes

JÄLKIRUOKIA
EFTERRÄTTER / DESSERTS

Lapinvouti G  10,20 €
Maarianheinä-kermassa haudutettua leipäjuustoa, hillaa ja Arctic Ice Cremin hillajäätelöä

 Kaffeost bräserad i myskgräss, hjortron, hjortronglass av Arctic Ice Cream Factory
 Bread cheese braised in sweetgrass, cloudberries, Arctic Ice Cream Factory’s cloud-

berry ice cream

Tiramisu ala Mustaparta L,G  7,50 €
Keksiä, tuorejuustomoussea, vadelmamelbaa ja marenkia

 Kex, färskostmousse, hallonmelba och maräng
 Cookies, soft cheese mousse, raspberry melba and meringue

Ellan suklaamarkiisi L,G  7,90 €
Mascarponemoussea, tyrnisiirappia

 Chokladmarkis, mascarponeskum, havtorn sirap
 Chocolate marquise, mascarpone foam, sea buckthorn syrup

Tervajäätelöä ja tervasiirappia G  3,50 €
 Tjära glass, tjära sirap
 Tar flavoured ice cream with tar syrup

Vaniljajäätelö G  3,50 €
 Vaniljglass
 Vanilla ice cream

Hillajäätelö G  4,00 €
 Hjortron glass
 Cloudberry ice cream

Mustikkajäätelö G  4,00 €
 Blåbär glass
 Blueberry ice cream

Kuusenkerkkä sorbet L,M,G  4,00 €
 Granskott glass
 Spruce tips ice cream

  Lisukevaihtoehdot Paahdettu Tornionlaakson puikula, puikulaperunapyre, 
 tervakermaperuna, metsäsieniohratto, valkosipuliperuna, vihreäsalaatti, paistetut 
 juurekset

  Tillbehör Rostad mandelpotatis, mandelpotatispuré, potatisgratäng med tjära, 
 svampkornotto, potatisgratäng med vitlök, grön sallad, rostade rotfrukter

  Sides Roasted almond potatoes, almond potato puree, Dauphinoise potatoes 
 with tar, Dauphinoise potatoes with garlic, wild mushroom barley risotto, 
 green salad, roasted vegetables

 L = Laktoositon  •  G = Gluteeniton  •  VEG = Vegaaninen
Kerrothan tarjoilijalle erityisruokavaliostasi, jotta voimme ottaa sen huomioon.  
Lisätietoja allergiaa aiheuttavista ainesosista saat tarjoilijalta.

   L = Laktosfri •  G = Glutenfri  •  VEG = Vegan
Vänligen berätta om dina allergier för oss och ställ gärna frågor om maten.

 L = Lactose-free  •  G = Glutenfri  •  VEG = Vegan
Please inform us of any allergies and ask for further details of dishes that contain 
allergens.
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Tässä puheessa ajattelin 
tuoda hieman enemmän 
esille Tornion matkailulli-
sia mahdollisuuksia, kun it-
se asiassa esitellä vain omia 
yrityksiämme.

 
Tornion – ja torniolaisten 
leipä on tullut viimeisien 
vuosikymmenien aikana 
Outokummun vanavedes-
sä. Tornioon on syntynyt 
aivan ehdottomasti Suo-
men parhaat pienkonepa-
jat, jotka ovat jo kansalli-
sesti merkittäviä konepa-
joja. Näiden seurauksena 
on syntynyt hyvinvointia 
ja vaurautta Tornioon ja 
Torniolaisille. Tämän ke-
hityksen myötä ei ole ollut 
tarvetta kehittää matkailua. 

 
Aikaisemmin Tornio on ol-
lut rajakaupan keskus ja on 
toki sitä vieläkin. Valuutta-
kurssien vaihteluiden kaut-
ta, Tornio – Haparanda on 
vuorotellut,  kumman puo-
lella on milloinkin kauppa 
käynyt vilkkaammin, aina 
on siitä alue hyötynyt, onpa 
kurssi siis ollut edullinen 
kumpaan suuntaan tahan-
sa. 

 
Torniolaisilta kysyttäes-
sä, mitä matkailua edesaut-
tavia houkuttimia alueelta 
löytyy, valitettavan useasti 
saa vastaukseksi melkoisen 
vähättelevän vastauksen; 
etteihän meillä nyt juuri-
kaan ole mitään erityistä, 
miksi matkailija tänne tuli-
si”. Se on täysin tuomittava 
ja väärä vastaus, täysin höl-
mö vastaus. Muistakaa ja 
painakaa mieleenne, meillä 
on vaikka ja mitä tarjotta-
vaa matkailullisesti. 

 
Ei ole aivan vähäpätöistä, 
että Tornion – Haaparan-
nan rajan ylittää 14 miljoo-
naa ihmistä vuodessa, se 
on enemmän kuin Turun 
ja Helsingin satamissa yh-
teensä. Siitä kun onnistum-
me saamaan muutaman-
kaan prosentin yöpymään 
ja viipymään alueella, se on 
merkittävä määrä.

 
Haluan muistuttaa, mikäli 
ette itse ole huomanneet, 
meillä on täällä Euroopan 
pisin vapaana virtaava Tor-
nionjoki, josta voi vaikka 
juoda vettä. Se ei ole itses-
täänselvyys, se on yksi mer-
kittävimmistä matkailulli-
sista voimavaroistamme.
 
Meillä on täällä kaamos, 
yötön yö, meillä on 4 vuo-
denaikaa, kevät, kesä, syksy, 
talvi, sekään ei ole miten-
kään tavanomaista, meillä 

on täällä meri, meillä on 
lappi, meillä on Meri-Lap-
pi, meillä on kaksi valtiota 
yhteen kasvaneena, meillä 
on täällä kaksi kieltä, kaksi 
valuuttaa, kaksi kulttuuria, 
kaksi kellonaikaa. 

 
Meidän sijaintimme on 
maantieteellisesti aivan 
ainutlaatuinen, olemme-
han portti Eurooppaa, 130 
km säteellä Torniosta asuu 
470  000 ihmistä  ja silti 
olemme vaatimattomana 
toteamassa, ettei meillä oli-
si mitään annettavaa turis-
mille.

 
Haloo ihmiset. Silmät auki 
ja tuodaan esille ainutlaa-
tuista aluettamme. Tornio 
ja Haaparanta muodosta-
vat yhdessä kertakaikki-
sen ainutlaatuisen alueen, 
maailman rauhallisimman 
rajan, sitä ei pidä salata ja 
vähätellä.

 
Nämä edellä mainitsema-
ni faktat ovat valtava rik-
kaus ja voimavara kehittää 
ja kehittyä matkailullisesti. 
Emme vain itse huomaa 
metsää puilta. Pitää mennä 
kauas, nähdäkseen lähelle. 
Alueen ihmisten pitää nos-
taa vain omaa itsetuntoaan, 
kotiseudun rakkauttaan, 
juuriaan ei pidä hävetä. 
Tornio, Haaparanta ja Tor-
nionlaakso on maailman 
napa ”, periaatteella pitää 
mennään eteenpäin.

 
Tornion Kaupunki täyttää 
kahden vuoden kuluttua 
400 vuotta, se on paljon 
enemmän kaupunkivuo-
sia, kuin muilla Lapin 
kaupungeilla on yhteensä. 
Torniolla on aivan oma ai-
nutlaatuinen historiansa, 
niin kauppamerenkulun 
uranuutajana, kuin lähihis-
torian osalta sekä kaikkien 
Suomen 1900 luvulla käy-
mien rankkojen sotavuosi-
en osalta.

 
Tornion taistelut ja Torni-
on maihinnousu 1944 on 
maamme historian mer-
kittäviä tapahtumia, joista 
emme monikaan tiedä mi-
tään, alueen historia tulisi 

nostaa jalustalle, ja hyödyn-
tää matkailullisesti. Me sitä 
olemmekin jo alkaneet kir-
jailija Mika Kuljun kanssa 
tekemään, tuomaan Torni-
on sotahistoriaa esille.

 
Tiesikö Teistä paikallaoli-
joista monikaan, että Tor-
niossa  kaatui 450 suoma-
laista sotilasta, se on yhtä 
paljon kuin Raatteen tiellä 
kaatui sotilaitamme. En 
tarkoita, että pitäisi alkaa 
mässäilemään sodan jul-
muuksilla, mutta meillä se 
on ollut totta, tapahtunutta 
ja lähihistoriaa. 

 
Meidän on tunnettava 
historiamme, jotta voim-
me katsoa tulevaisuuteen. 
Raatteentie on osannut 
tuotteistaa nämä rankatkin 
tapahtumat matkailullisesti 
menestyksekkääksi tuot-
teeksi. Miksei mekin sitä 
voisi tehdä. 

 
Tuomme esille histori-
aamme, se on meidän his-
toriaamme, olipa se sitten 
mukavaa tai ei, mutta se on 
meille tapahtunutta todelli-
suutta, eikä sitä pidä salata 
eikä hävetä, vaan nostaa 
jalustalle. Toki Torniossa 
on paljon, paljon muutakin 
historiaa, kuin sota.
 
Olen ilolla saanut todeta 
sen vihdoinkin, että Torni-
on kaupunki on luonut ai-
van uuden kaupunkistrate-
gian, joka keskittyy matkai-
lun kehittämiseen, täällä-
kin se on meille nyt esitelty, 
se kantaa vielä hedelmää, 
Matti Nykäsen sanoin; ”jos 
joku asia on varma, niin se 
on sitten aivan varma”.

 
Olen monesti, ehkä hie-
man kärjistäenkin sano-
nut, että matkailu on ainoa 
elinkeino, jota ei voi siirtää 
Kiinaan.   Ilman kynsiä ja 
hampaita voimme tode-
ta, että meiltä voi jokaisen 
sorvin ja sorvarin siirtää 
Kiinaan, siellä on heti 10 
miljoonaa ihmistä valmii-
na ottamaan kopin jokai-
sesta sorvistamme, mutta 
tätä luontoa ja sijaintia sekä 
historiaa, sitä meiltä ei voi 
niin vain viedä. 

 
Jotta matkailu voi kehit-
tyä, tarvitsee se ympäril-
leen lisää majoitusta, paljon 
lisää. Sen jälkeen voidaan 
alkaa puhua matkailusta 
elinkeinona, nyt se on vä-
hin niin kuin puuhastelua. 
Kun matkailijat löytävät 
alueelle ihastelemaan ja 
ihmettelemään sitä kaik-
kea mitä meillä on ja mitä 

tuossa äsken luettelin, syn-
nyttää se sitten ympärille 
muita matkailua tukevia 
palveluita. Mutta ensin pi-
tää rakentaa erilaista majoi-
tusta, sitten luodaan niille 
kysyntää, siitä syntyy mat-
kailu, josta voidaan alkaa 
puhua elinkeinona, eikä 
puuhasteluna.

 
Olen saanut olla 30 vuotta 
mukana rakentamassa ja 
seuraamassa Ylläksen mat-
kailualueen kehittymistä, 
samoin kuin siinä rinnalla 
tietenkin myös Levin kehi-
tystä, siinähän ne ovat vie-
rekkäin.

 
Avaintekijänä, jotta alue 
tulee matkailullisesti mer-
kittäväksi tekijäksi, on 
ehdottomasti  kunnan/
kaupungin sitoutuminen 
kehittämiseen, niin hen-
kisesti, taloudellisesti sekä 
tietenkin kaavoituksellises-
ti, kehittää matkailua tuke-
vien toimenpiteiden saavu-
tettavuutta. 

 
Tämä ei käy hetkessä, se 
vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
malttia. Yrittäjien yhteistyö 
koko Meri-Lapissa, Haapa-
ranta mukaan luettuna, on 
aivan oleellinen osa. Yh-
teismarkkinoinnilla pääs-
tää markkinoinnillisesti 
paljon pitemmälle, kuin 
sillä, että jokainen tekisi 
omia kynsituliaan omissa 
nurkissaan yksikseen. Yk-
sin ei pitkälle päästä, siihen 
ei riitä kenenkään rahkeet, 
olipa kuinka kova yritys tai 
yrittäjä tahansa.

 
Kun jokainen laittaa yh-
teiseen markkinointipottiin 
pienen prosentin liikevaih-
dostaan, kartuttaa se mark-
kinointikassaan mukavan 
potin, jolla pääsee valta-
kunnan rajojen ulkopuo-
lelle.

 
KV markkinoinnissa, kun 
asiakas tulee valtameren ta-
kaa, ei hän siinä sen kum-
memmin ajattele, tuleeko 
hän nimenomaan Torni-
oon, Kemiin vai Haaparan-
nalle, kuten ei ajattele poh-
joisemmassa Lapissakaan, 
onko se Levi vaiko Ylläs. 
Mennäänhän mekin Cana-
rian saarille, mennään re-
sortille eli alueelle. Ei pidä 
olla mustasukkainen lähi-
naapurista, vaan lähteä yh-
dessä hakemaan suurempia 
markkinoita. Maailmalla 
matkailijoita riittää, jos ha-
kijat eivät väsy.

 
Tämän aasinsillan jälkeen 
voisi kertoa muutaman sa-

nasen omasta 
yrityksestämme, 
Mustaparta Hotelleista.

 
Olen ollut matkailualan 
yrittäjä jo yli kolmekym-
mentä vuotta. Olen aloit-
tanut matkailuyrittämisen 
Ylläksellä ja saanut olla 
mukana kehittämässä ja 
seuraamassa sitä, miten 
Ylläksestä  rakennettiin 
kansainvälinen matkailu 
resort. Sekään ei tullut het-

kessä, mutta nyt matkai-
lun sesonki  on pidentynyt 
siellä monella kuukaudella 
vuodessa, ennen se keskit-
tyi lähinnä kevät hangille. 
Kesän suhteen on sielläkin 
vielä paljon tekemistä.

 
Meidän konserniimme 
kuuluu nyt 3 hotellia ja 
kymmenkunta ravinto-
laa. Kaksi hotelleistamme 
on Torniossa ja yksi Pir-
kanmaan seudulla, Hotel 
Ellivuori, voimakkaasti 
kehittyvän ja vetovoimai-
sen Tampereen kupeessa. 
Puolituntia Pispalasta tai 
kolmevarttia keskustorilta. 
Ellivuori resortin  vahvuu-
tena on myös sen sijainti, 
puolentoista tunnin säteel-
lä sijaitsevat kaikki Suomen 
suurimmat kaupungit, lä-
hes puolet Suomen koko 
väkiluvusta, markkinoita 
siellä siis riittää, kun saa-
daan palvelut rakennettua 
valmiiksi.

 
Sama lainalaisuus mat-
kailussa kuitenkin toimii, 
oltiinpa missä päin tahan-
sa. Ellivuori on vähän niin 
kuin Lappi etelässä. Rau-
haa ja puhdasta luontoa 
löytyy, kuten meilläkin, 
mutta etäisyydet väestökes-
kuksiin siellä on maltilliset.

 
Mustaparta Hotelsin lii-
keidea on paljolti siinä, 
että meillä on Talot, joilla 
on tarina, ja ne perustuvat 
historiaan.

 
Uudella valmistuneella 
Gran Hotellilla on huikea 

t a r i n a 
S u o m e n 

lähihistoriasta ja 
sotavuosilta. Mustaparran 
tarina on taas faktaan pe-
rustuva fantasia, josta ovat 
monet elokuvayhtiötkin ol-
leet kiinnostuneita, koska 
Mustaparran tarinassa yh-
distyy hyvät, pahat ja san-
karit. Tulihan Iisakki Mus-
taparrasta Robin Hood 
maisen maineensa siivit-
tämänä jopa valtiopäivä-
mies Tukholmaan, silloin 
Suomi ja Ruotsi  oli samaa 
valtakuntaa, tätä maailman 
rauhaisimpaa rajaa ei ollut 
silloin vielä olemassa.

 
Yhtiönä Mustaparta Ho-
tels tavoittelee tulevana 
kahtena vuotena 10 mil-
joonan liikevaihtoa, tänä 
vuonna pääsemme noin 7 
miljoonaan Euroon.

 
Loppuyhteenvetona halu-
ankin tuoda esille sen, että 
kuinka hienosta matkai-
lualueesta, Meri-Lapista/ 
Tornio-Haaparanta / Tor-
nionlaakosta onkaan kysy-
mys.

 
Sijainnillisesti ja infral-
lisesti täällä on paljon pa-
remmat mahdollisuudet 
kehittyä matkailun veto-
voima alueeksi, kuin mis-
sään muualla Lapissa. Tätä 
aluetta ei ole rakennettu 
keinotekoisesti, se on syn-
tynyt luonnostaan vuosi-
satojen saatossa, sijainnin, 
meren ja rajan ansiosta.

 
Täällä on kaikki menesty-
misen mahdollisuudet, kun 
saamme itsetunnon ja us-
kalluksen kohdalleen, alu-
eesta rakentuu merkittävä 
matkailullinen alue, kuten 
on kehittynyt merkittävä 
teollisuudenkin keskitty-
mä. Muistakaa, ettei se ole 
sattumaa, että Meri-Lappi 
tuottaa 8% koko Suomen 
viennistä ja 75% Lapin 
bruttokansantuotteesta, se 
on tarkoin valittu alue, mi-
hin ne on sijoitettu. 

 
Sijainti on tärkein mää-
ritelmä menestyvälle mat-
kailualueelle. Meillä on 
täällä peräti kolme mer-
kittävää voimavara tekijää 
matkailun kehittämiselle: 
1. Sijainti 2. Sijainti 3. Si-
jainti.

 
Näillä mennään.

Reijo Angerian puhe Tor-
nionlaakson neuvoston se-
minaarissa Haaparannalla 
13.6.2019

Arvoisat  
Tornionlaakson neuvoston 
seminaarivieraat!
Teksti: Reijo Angeria Kuva: Markku Lukkariniemi

Haaparannan 
rajan ylittää 14 
miljoonaa ih-

mistä vuodessa, 
se on enemmän 

kuin Turun ja 
Helsingin sata-
missa yhteensä.

Meri-Lappi  
tuottaa 8%  

koko Suomen 
viennistä ja 75% 

Lapin bruttokan-
santuotteesta
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Grand Hotelin kolmes-
sa vaiheessa rakennetun 
kokonaisuuden taustalla 
on värikäs tarina, joka 
on kolme vuotta pitempi 
kuin itsenäisen Suomen 
historia. Todennäköises-
ti vuonna 1914 valmistui 
hotellin vanhin osa, joka 
oli alun perin punatiilinen 
venäläisten sotilaiden ka-
sarmirakennus talleineen 
ja muine oheisrakennuk-
sineen. Kasarmirakennus 
rakennettiin, kun Venäjä 
halusi vahvistaa sotilaal-
lista voimaansa myös län-
sirajallaan ensimmäisen 
maailmansodan (1914-
1918) aattona. 

Rakentamisajankohta 
oli erittäin mielenkiin-
toista aikaa, sillä Torni-
osta tuli ensimmäisen 
maailmansodan vuosina 
kansainvälinen kaupunki. 
Kaupungissa liikkui vuo-
desta 1914 lähtien valta-
va määrä pakolaisia, sillä 
Venäjän mukana Suomi-
kin julistettiin sotatilaan 
heinäkuun lopussa. Sota-
tilan julistamisen jälkeen 
Venäjän vihollismaiden 
Saksan ja Itävalta-Unka-
rin kansalaisille annettiin 
aikaa kolme päivää pois-
tua maasta. Itämeren lai-
valiikenteen loputtua so-
dan vuoksi kulki Tornion 
kautta ainoa reitti länteen, 
joten esimerkiksi Venäjäl-
lä asuneet saksalaiset sekä 
eräät kommunistien joh-
tajat suuntasivat rajakau-
punkiin.

Ensimmäisen kahden 
sotaviikon aikana Tor-
nion läpi kulki peräti 30 
000 pakolaista, ja vuonna 
1915 pelkästään Karun-
gissa rajan ylitti noin 120 
000 ihmistä. Myöhemmin 
Tornio oli tärkeässä roo-
lissa, kun osa pakolaisista 
palasi Venäjälle. Kuului-

sin heistä oli vuonna 1917 
Lenin, joka matkasi Sveit-
sistä Tornion kautta kohti 
Pietaria tekemään vallan-
kumousta. 

Ensimmäisessä maail-
mansodassa tappiot ja 
vammautuneiden määrät 
olivat valtaisia molemmin 
puolin. Yhteensä Tornion 
läpi kulki yli 75 000 Ve-
näjän, Itävalta-Unkarin, 
Saksan tai Turkin sotilas-
ta, jotka olivat vaikeiden 
vammojensa vuoksi yli-
määräisiä taakkoja kaik-
kien osapuolten vankilei-
reille. Tornio-Haaparanta 
valikoitui vankien vaihto-
paikaksi, koska Ruotsi oli 
puolueeton maa. Aloit-
teen tekijänä oli Punainen 
Risti.

Tornio oli tärkeässä 
roolissa myös Jääkäri-
liikkeessä, kun vuodesta 
1915 lähtien suomalaisia 
miehiä siirtyi sotilaskou-
lutukseen Saksaan. Jääkä-
rit muodostivat Suomen 
sisällissodassa valkoisen 
armeijan valiojoukon, 
josta osa oli merkittäväs-
sä roolissa vielä toisessa 

maailmansodassa.

Kasarmista 
koulu-
rakennukseksi

Suomi itsenäistyi 6. 
joulukuuta 1917, jolloin 
Torniossa oli huomattava 
määrä venäläisiä sotilaita. 
Helmikuun kuudentena 
1918 valkoiset suomalai-
set kävivät rautatiease-
malla taistelun venäläisiä 
vastaan, minkä jälkeen 
vihollisjoukot riisuttiin 
aseista. Kasarmista tehtiin 
aluksi venäläisille sotilail-
le vankila, minkä jälkeen 
rakennuksen otti parik-
si vuodeksi käyttöönsä 
Tornion suojeluskunta. 
Tässä vaiheessa kasarmin 
kokonaisuus käsitti puna-
tiilisen päärakennuksen 
lisäksi viisi puurakennus-
ta, joista yksi oli vuonna 
1956 Aittakentän viereen 
siirretty ortodoksikirkko.

Vuosina 1921-1922 ka-
sarmi kunnostettiin kou-
lurakennukseksi, jossa 
keskikoulu aloitti toimin-
tansa syyslukukaudella 
1922. Lääninarkkitehti 

Otto F. Holm suunnitteli 
rakennuksen ulkonäön 
ehostukseksi tiiliset pää-
tykolmiot koristeineen. 
Keskikoulu muuttui 
vuonna 1927 nimeltään 
Tornion Yhteislyseoksi, ja 
koulurakennusta uusittiin 
ja laajennettiin vuosina 
1928-1929 ja 1934-1935. 
Jälkimmäisessä suuressa 
laajennuksessa raken-
nettiin kolmikerroksinen 
laajennusosa. Ulkoasun 
kannalta oli olennaista, 
että tässä vaiheessa ve-
näläistyylisen kasarmin 
muistot häivytettiin klas-
sismin mukaisella valkoi-
sella rappauksella. 

Hotellin rakennuskoko-
naisuuden syntyaikoihin, 
ensimmäisen maailman-
sodan aikana Tornion 
tapahtumat saivat kaiken 
kaikkiaan laajaa julkisuut-
ta, ja rajalla kävi rapor-
toimassa ulkomaisia lehti-
miehiä. Seuraavan kerran 
Tornio oli kansainvälisen 
kiinnostuksen kohtee-
na vasta lokakuun alussa 
1944, jolloin Suomi vaih-
toi toisessa maailmanso-
dassa puolta saksalaisten 

aseveljestä liittoutuneiden 
leiriin kuuluisan maihin-
nousun myötä.

SS-miesten 
aseiden arvoitus

Lokakuussa 1944 Tor-
niossa sijaitsi kaksi saksa-
laista sotasairaalaa, jotka 
olivat Wehrmachtin kent-
täsairaalaosasto 1/521 Se-
minaarissa ja 6. SS-Vuo-
ristodivisioona Nordin 
pääsidontapaikka West 
Yhteislyseolla. Jälkim-
mäisessä oli suomalaisten 
noustessa Röyttässä mai-
hin 1. lokakuuta ainoas-
taan henkilökuntaa. Suo-
malaiset eivät onnistuneet 
valtaamaan SS-miesten 
sotasairaalaa, mutta yh-
teislyseon rakennus jäi 
piiritetyksi. Saksalaiset pi-
tivät puoliaan ampumalla 
sarjoja konetuliaseilla vie-
reisille kaduille.

SS-Obersturmführer 
Schwartz oli Tornion 
kaappauksen jälkeen pyy-
tänyt miestensä vapaata 
kulkua pohjoiseen, mutta 
Suensaarella suomalaisia 
joukkoja johtanut majuri 

Thure Larjo ei vastannut 
tupakkalaatikolle raapus-
tetun kirjeen pyyntöön. 
Piirityksen jatkuessa yh-
teislyseon saksalaisten 
taistelutahto alkoi mur-
tua, ja aamupäivällä 3. 
lokakuuta Schwartz ker-
toi Larjolle neuvottelussa, 
että he olivat valmiita an-
tautumaan. Samana ilta-
na kello 19.30 Välikadul-
la seisoi 31 antautunutta 
vankia.

Yhteislyseolla olleiden 
saksalaisten konetuliasei-
ta ei koskaan löydetty. 
Talonmies arveli, että ne 
oli pudotettu ylimmässä 
kerroksessa sijainneen il-
manvaihtolaitteiston suu-
reen aukkoon. Tätä arvoi-
tusta ei ole ratkaistu vielä 
tänäkään päivänä.

Toisen maailmansodan 
jälkeen rakennus palasi 
yhteislyseon käyttöön. 
Vuonna 1954 aloitettiin 
jälleen uuden laajennuk-
sen suunnittelu, joka val-
mistui vuonna 1958. Laa-
jennuksen suunnitteli Ke-
min kaupunginarkkitehti 
Onni J. Ermala. Tuolloin 
rakennukset ja pihapiiri 
saavuttivat peruspiirteil-
tään ne puitteet, joista 
Grand Hotel tunnetaan 
meidän aikanamme.

Rakennus oli koulukäy-
tössä vuoteen 2015 asti, 
ja yhteislyseon kuuluisiin 
oppilaisiin lukeutuvat 
muun muassa Manner-
heim-ristin ritarit Alpo 
Marttinen ja Tauno Vii-
ri, kauppaneuvokset Veli 
Aine ja Matti Pörhö sekä 
journalisti Kari Lumike-
ro. Rakennus jäi Suomen 
tuoreempaan historiaan 
syksyllä 2015 turvapai-
kanhakijoiden järjestely-
keskuksena.

Grand Hotelin 
rakennuksen 
syntyhistoria

Teksti: Mika Kulju
Lähteet: Mika Kulju, Tornion maihinnousu 1944 –  
Lapin sodan avainoperaatio (Ajatus Kirjat 2009)

Ilkka Teerijoki, Tornion historia 2 (Jyväskylä 2007)



Mustaparran aviisi8

Ballroom
Tyylikäs juhlallinen tila 
arvokkaisiin tilaisuuk-

siin 250 henkilölle

Majan Wintti
Mustaparran henkeen 

sisustettu persoonaali-
nen kattohuoneisto  

60 hengelle

Otto F. Holm  
kabinetti

Yli 100 vuotta vanhan 
historiaa huokuvan 

rakennuksen paksusei-
näinen kulmahuoneisto 

10-50 henkilölle.

Auditorio 
64 paikkainen  

historiallinen luentosali.

Presidential  
Suite

Huikea 123 neliön huoneis-
to kunniavieraiden yöpy-

miseen. 12 hengen kokous- 
pöytä ja upea sauna,  

2 makuuhuonetta - suurien 
päätöksien tekemiseen.

Sijainti 
Hotellin katto-

kerroksesta, josta 
näkymä yli 

kaupungin kattojen

Tutusta ja varaa! 
+358 400 105 800 

www.mustapartahotels.fi


