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Rokua UNESCO Global Geopark alueen kuntiin Muhokselle, Utajärvelle ja Vaalaan avataan uusia Aikamatkanäyttelyitä kesän kynnyksellä. Näyttelyt kertovat Oulujärven pohjoisosien, Rokuan ja Oulujokilaakson
muodostaman Rokua Geopark alueen maiseman syntytarinan aina kallioperän ensimmäisistä
kehitysvaiheista harjun syntyyn ja jääkauden jälkeiseen ihmisasutuksen leviämiseen seudulle. Näyttelyt
rakentuvat perinteisistä elementeistä kuten kangastulosteista ja vitriineistä, mutta lisäksi niihin sijoitetaan
uusia, innovatiivisia virtuaalimalleja, jotka täydentävät näyttelyiden kerrontaa ja saatua kokemusta.
Näyttelyiden rakennesuunnittelusta on vastannut oululaisen Alt-arkkitehdit Oy:n arkkitehti Tuomas
Niemelä. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut ja toteuttanut Humanpolis Oy:n graafinen suunnittelija
Susanna Ukkola. Näyttelyt ja virtuaalimallit on käsikirjoittanut projektipäällikkö, ympäristökasvattaja Mikko
Kiuttu. Näyttelyitä on suunniteltu kunnittaisissa työryhmissä, joissa on ollut paikallisten matkailuyritysten,
koulujen, kotiseutuyhdistysten, kulttuuritoimien ja teknisten toimien edustajia.
Virtuaalimallit on valmistettu yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. KAMK on vastannut
mallinnustyöstä eli peliohjelmoinnista ja grafiikoiden luomisesta. Kuten näyttelyidenkin sisällöissä, myös
virtuaalimallien maisemissa todenmukaisuutta ovat ohjeistaneet Geologian tutkimuskeskuksen geologit
sekä Kierikkikeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan museon arkeologit pohjautuen luonnontieteiden ja
arkeologian tuoreimpaan tutkimustietoon. Virtuaalimallit on laadittu kolmesta nykymaisemaan
sijoittuvasta käyntikohteesta: Manamansalon Kilonniemen gneissikallioista, Rokuan Pookivaarasta ja
Oulujoen Pyhäkoskesta. Kustakin kohteesta on neljä näkymää menneisiin ajanjaksoihin ja yksi näkymä
nykymaisemasta. Näyttelyissä virtuaalimaisemat pääsee kokemaan VR-lasien kautta. Lisäksi kaikki mallit
tuodaan jokaisen mobiililaitteilla katsottavaksi Youtube-360-videoiden kautta, jotka on linkitetty ilmaiseen
Rokua Geopark 3D mobiilikarttasovellukseen.
Näyttelyiden avajaisia vietetään touko-kesäkuussa. Ensimmäisenä avataan Muhoksen Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen näyttelypiste 19.5.. Vaalan kirjaston näyttelypiste avataan 9.6. ja Utajärven
Torimakasiinin 16.6.. Kaikki avajaiset toteutetaan livelähetyksinä, joihin videolinkki löytyy
https://www.rokuageopark.fi/fi/koe/tapahtumat -sivulta. Avajaisten yhteydessä pidetään myös kolmen
juhlaluennon sarja Rokua Geoparkin maisemien syntyhistoriasta. Luennoille ilmoittaudutaan
Oulujokiopiston kurssitarjottimen kautta, mutta luennot ovat kaikille avoimia.
Näyttelyt ja virtuaalimallit on toteutettu Rokua Geopark Aikamatka-hankkeella, jota Pohjois-Pohjanmaan
liitto rahoittaa 70 %:n osuudella Euroopan aluekehittämisrahaston ja valtion tukiosuudella. Humanpolis Oy
ja KAMK vastaavan kumpikin osatoteutustensa omarahoitusosuuksista, jotka ovat 30 %
kokonaiskustannuksista.
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