
uumaa, kosteaa ja ahdasta, mut-
ta kukaan ei ole nyrpeä. Päin-
vastoin, vuorilla vietetyn päivän 
jälkeen sauna kutsuu. Osa poru-
kasta odottaa vuoroaan terassil-
la puissa hyppiviä korvamakeja 

kuunnellen.
Vierailin elokuun lopussa Helsingin yli-

opiston tutkimusasemalla Kenian Taitavuoril-

la osana kanslerin seuruetta. Asema sijaitsee 
lähellä Tansanian rajaa noin 100 km Momba-
sasta itään.

Ajoitus oli hyvä, viimeisen kuukauden aika-
na alueen poliittinen tilanne on kiristynyt kui-

vuuden ja poliittisten ongelmien takia. Kenian 
armeija on hyökännyt Somalian raja-alueille es-
tääkseen kidnappaukset Kenian puolella, mikä 
on taas johtanut terrori-iskuihin Nairobissa. 

Poliittisella tilanteella ja kuivuudella on 
onneksi melko vähän vaikutusta rehevällä 
vuoristoalueella sijaitsevaan Taitan tutkimus-
asemaan. Tämä entinen lähetysasema sijaitsee 
harjanteella pienen Wundanyin kylän laidalla. 
Taitan vuorialue on pieniä kotoperäisen met-
sän laikkuja lukuun ottamatta maanviljely- ja 
laidunnuskäytössä. Rehevyys johtuu vuoripil-
vistä: meren suunnasta tulevat ilmamassat tii-
vistyvät pilviksi vuorten rinteillä. 

JÄKÄLIEN KUUSI SUKUPUOLTA | Nousim-
me ylös huipuille paikallisten tutkijoiden kans-
sa tutustumaan kasveihin, jäkäliin ja maankäy-
tön ominaispiirteisiin. Mukana olivat myös 

omat professorimme Petri ”Mwakilemba” 
Pellikka ja Jouko Rikkinen. Erityisesti jäkä-
lien kuusi eri sukupuolta ovat hämmästyttäviä, 
samoin maantieteilijöiden outo tapa elää päivä 
ilman kahvia. 

Vuorten alkuperäismetsistä on jäljellä vain 
pieniä sirpaleita huolimatta niiden tärkeästä 
roolista alueen veden lähteenä. Täälläkin 
vuorten rinteille on istutettu nopeakasvuisia 
eukalyptuksia sekä erilaisia mäntyjä. Vaikka 
alkuperäislajien puun arvo on huomattavasti 
korkeampi, pidempi kasvuaika tekee niiden 
kasvattamisesta yksittäisten viljelijöiden tar-
peisiin liian hitaan sijoituksen. 

”Poliittinen tilanne 
on kiristynyt.

K
”Rehevyys johtuu 

vuoripilvistä.

Ympäristön tilaan ja ilmastonmuutokseen 
liittyvien kysymysten ohella saimme mahdolli-
suuden tutustua alueen kulttuuriin. Paikallisen 
perinteen mukaan kuolleet arvohenkilöt on 
haudattu maahan mätänemään, minkä jälkeen 
tärkeimpien ihmisten pääkallot on irrotettu 
ruumista ja viety pyhään luolaan. Pääsimme 
pitkien neuvottelujen sekä paikalliselle kyläyh-

teisölle maksetun korvauksen jälkeen yhteen 
näistä luolista.

TAUSTAA JO 1980-LUVULTA | Maantieteen 
laitos aloitti tutkimuksen alueella jo 1980-lu-
vulla. Alun lyhyet tutkimusvierailut ovat vä-

”Pääkallot on  
irrotettu ruumiista.

TaiTan asema
  Taitavuorten tutkimusasema sijaitsee Keniassa 

lähellä Tansanian rajaa noin 100 km Mombasasta 
itään.

 Helsingin yliopisto osti vuonna 1983 rakennetun 
aseman syksyllä 2009, ja sen avajaisia vietet-
tiin tammikuussa 2011. Nimeksi annettiin Taita 
Research Station.

  Majoitus asemalla maksaa 10 euroa/yö. Makuu-
huoneita on 13. Muita huoneita ovat ruokasali, 
kokoustila, kolme keittiötä, saniteettitilat, sauna, 
toimistotilat ja varastot. Asemalla on langaton 
internet, sähkö ja lämmin vesi. Pysyvänä henki-
lökuntana toimivat asemanhoitaja, talonmies, 
tutkimusapulainen ja yövahti. 

  Asemalle pääsee ottamalla Nairobista bussin 
Voihin, josta jatketaan pikkubussilla Wundanyi-
hin. Tarvittaessa aseman väki voi noutaa Voista 
tai Wundanyista. Toinen vaihtoehto on vuokrata 
auto, joiden päivähinnat vaihtelevat autosta ja 
vuokraajasta riippuen 50 eurosta 130 euroon 
päivä. Lento Nairobiin maksaa edullisimmillaan 
800 euroa.

  Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat muun mu-
assa Nairobin yliopisto, Kenian kansallismuseo, 
World Agroforestry Centre, Taita Taveta Wildlife 
Forum, East African Wildlife Society ja paikalliset 
ministeriöt.

  Jos haluaa asemalle, voi ottaa yhteyttä Petri 
Pellikkaan petri.pellikka@helsinki.fi tai aseman-
hoitaja Gideon Mumoon (gideon_mumo@yahoo.
com), +254  733 407983.

  Aseman kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/taita-
research-station/

Pääkallon-
paikalla

Helsingin yliopiston tutkimusasema Kenian Taitavuorilla palvelee etenkin 
maantieteilijöitä ja biologeja mutta sopisi muidenkin alojen tutkijoille.

hitellen laajentuneet Suomen Akatemian, 
ulkoasiainministeriön ja erilaisten yritysten 
tukemiin tutkimus- ja kehitysyhteistyöhank-
keisiin. 

Laajin tällä hetkellä käynnissä oleva hanke 
on ulkoasianministeriön rahoittama, myös 
ruoan tuotannon haasteisiin pureutuva neli-
vuotinen Climate Change Impacts on Ecosystem 
Services and Food Security in Eastern Africa 
(CHIESA), jonka osana alueelle rakennetaan 
meteorologista mittausverkostoa. 

Vuoden alussa avattu asema on pääosin 
maantieteellisen ja biologisen tutkimuksen 
käytössä, mutta hyvältä sijainniltaan ja tiloil-
taan se sopii myös muille tieteenaloille kuten 
fossiilien, kielten ja kulttuurin tutkimukseen. 

Kirjoittaja on taitan aseman tieteellisen 

neuvotteluKunnan jäsen.

Huomattava osa alueen kasvil-
lisuuden tarvitsemasta vedestä 
tulee pilvien pisaroista, joten pui-
den rungoilla elää lukuisa joukko 
kasveja, sammalia ja jäkäliä.

Lähetyssaarnaajien myötä  
vanha tapa haudata arvos-
tettujen ihmisten pääkallot 
luolaan on loppunut, mutta 
vanhoja pyhiä paikkoja kun-
nioitetaan edelleen ja niissä 
liikutaan tiukkojen sääntöjen 
mukaan. Kuvassa professori 
Petri Pellikka eräässä Taita-
vuorten pääkalloluolista.

LAURI LAAKSO | KUVAT LAURI LAAKSO 
jA PETRI PELLIKKA

Kasigau-vuoren huipulla pii-
lottelee kolme neliökilometriä 
koskematonta sademetsää.

Taitan tutkimusasemalla 
Wundanyissa on usein 
pilvistä ja lämpötilat ovat 
miellyttävät. Aseman käytännön toiminnas-

ta vastaavat asemanhoitaja 
Gideon Mumo (vas.), tutkimus-
apulainen Mwadime Mjomba ja 
talonmies Granton Riga. 

Kaunis raatokukka itäisessä 
Tsavon luonnonpuistossa 
haisee mädältä lihalta  
— sen pölytyksestä huolehtivat 
kärpäset.

Retkikunta joutui todis-
tamaan, kuinka Mgangen 
sairaalaan eksynyt gepardi 
kuoli väkivaltaisesti.

Norsun kaukainen sukulainen 
kalliotamaani viihtyy luolissa.
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