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Kullalla ja kullankaivulla on ollut keskeinen merkitys Lapin ja erityisesti Inarin muuttumisessa viimeisen 150 
vuoden aikana. Kullankaivu on vauhdittanut myös koko maan geologista tutkimusta, kartoitusta ja luonut 
pohjaa vuosisataista untaan nukkuneelle Pohjois-Suomen matkailulle. Oma roolinsa kullankaivulla on 
Suomen itsenäistymisprosessissa ja integroitumisessa läntiseen kulttuuriin. 

Selkeän kuvan kullankaivun vaikutuksista saa tarkastelemalla Lapin kehitystä vuosisatojen perspektiivillä. 
Ennen Ivalojoen kultaryntäystä 1870 tämä seutu oli tuntematonta Ultima Thulea, ulointa Pohjolaa, jonka 
ihmisistä, luonnosta, eläimistä ja elämisen vaikeuksista maailman matkakirjailijat loivat vieläkin elävän 
myytin. Kirjailijat ja tutkijat liikkuivat kuitenkin pääasiassa Länsi-Lapissa ja itäinen osa oli paljon 
tuntemattomampi maan kolkka. 

Katsotaanpa hetki Inarin Lapinmaan vaiheita ennen kullankaivajien tuloa. Inarin väkiluku oli 1800-luvun 
alussa noin 400 ihmistä, vuosisadan puolivälissä 637 ja 1870 720. Saamelaisia oli 1870 514 ja suomalaisia 
uudisasukkaita 206. Posti kulki Kittilän kruunuvoudilta Inarin nimismiehelle kerran kuukaudessa Pokan 
kautta vievää vanhaa kulkukeinoa pitkin. Kittilä oli Lapin kihlakunnan keskuspaikka ja siellä toimi lähin 
lääkäri, vankila, tuomari ja monet muut hallinnot.  

Tähän vuosisatoja jatkuneeseen hiljaiseloon alkoivat muutokset tuulet puhaltaa 1800-luvun loppupuolella 

Kullankaivajien tulon ohella Inarin ja Sodankylän alueella tapahtui muitakin ilmiöitä, jotka muuttivat 
oleellisesti kehityksen suuntaa ja joilla on vaikutusta  tähänkin päivään. Saamelaisia oli muuttanut Norjasta 
Suomeen 1852 voimaan astuneen rajasulun jälkeen. He asettuivat ensin Enontekiön ja Utsjoen laajoille 
erämaa- ja tunturialueille levittäytyen sieltä vuosisadan loppupuolella etelämmäksi Inarin, Kittilän ja 
Sodankylän. Kullankaivu tuli Ivalojoen, Sotajoen, Tankavaaran ja Lemmenjoen alueelle hieman muuttaneita 
porolappalaisia aikaisemmin. 

Kolmas Inarin elämään vaikuttanut ilmiö oli kruununmetsätorppien perustaminen. Kullankaivu  eli 
alkuvuosina erillisenä toimintonaan, jota hallinoitiin valtion, kuvernöörin, kruunuvoudin ja oman 
poliisikunnan toimesta.  

Olen vuosien varrella käsitellyt Ivalojoen ja kultaryntäyksen vaikutusta Inarin ja Lapin kehitykseen niin 
monta kertaa, että tunnen jo toistavani itseäni ja turhauttavan kuulijoitani. Siksi poimin tästä aiheesta 
muutamia ilmiöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttamassa nykypäivään eivätkä ole saaneet riittävästi 
huomiota historiakirjoituksessa. 

 

Idän ja lännen taistelu 

Suomen Suurruhtinaanmaan asetus kullanetsinnästä Kemin Lapinmaassa  8. huhtikuuta 1870 on 
merkittävä virstanpylväs ja tienviitta Suomen kasvamisessa länsimaiseksi ja eurooppalaiseksi 
yhteiskunnaksi. Kaksi vuotta aikaisemmin julkisuuteen tullut senaatin retkikunnan kultatutkimukset 
Ounasjoella, Tenojoella, Utsjoella, Vaskojoella ja Ivalojoella saivat aikaan kiinnostavan prosessin, jonka 
lopputuloksena Suomi integroitui länsimaiseen demokratiaan. Kulta ja muut jalometallit olivat kautta 
aikain olleet hallitsijoiden ja hallitusten yksinoikeutena. Tämä perinne muuttui Amerikan Kalifornian 
Eldoradon kultakentillä 1800-luvun puolivälissä, jolloin kaikille annettiin mahdollisuus rikastua tai köyhtyä 
kullanetsinnässä. Hallitsijan oikeus lienee vieläkin voimassa itänaapurissa. 
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Venäjän keisari, suuret kultayhtiöt ja viranomaiset koettivat  monin tavoin vaikuttaa Suomen päättäjiin, 
jotta kullanetsintäoikeus Lapissa annettaisiin yksinoikeudella Venäjän suuryhtiöille. Meillä otettiin iso askel 
kohti itsenäisyyttä ja Eurooppaan, kun lain lopulliseksi sanamuodoksi tuli  ”Jokainen hywämaineinen mies 
Hänen Majesteettiinsa alamaisista Keisarikunnassa ja Suomen Suurruhtinaanmaassa Mooseksenuskoiset 
tätä kuitenkin erotettuina, saa siihen hankittuansa asianomaisen  luwan, Suomen Lapissa etsintöjä 
toimittaa kultaa tuottawain maakerrosten löytämiseksi ja ne sitten huuhtoa”. 

Tämä Suurruhtinaanmaan asetus kullankaivusta loi pohjan kaikille myöhemmille kaivoslaille ja –asetuksille 

Lapin kullankaivun erityislaki kumottiin 12.11.1883 julkaistulla valtaus- ja kaivoslailla, josta lähtien 
kullankaivusta on kaikissa kaivoslaeissa ja –asetuksissa ollut omat erityismääräyksensä. Näin myös 
voimassa olevassa vuodelta 2011 kaivoslaissa, jonka pelätään lopettavan yli 140 vuotta jatkuneen 
kullankaivun. 

Laki on yhteiskunnallinen sopimus, joka jos mikä peilaa sitä imagoa ja asennetta, mitä lain säädökset 
koskevat. Tärkeä on kuitenkin huomata se, että lain sisältö on aina monien tahtojen ja taistelujen tulos. 
Tätä oli jo ensimmäinen ”julistus” Lapin kullankaivusta ja näin on myös uudistuvan kaivoslain kohdalla! 

Kartat tarkentuivat kullankaivun ansiosta 

Kullankaivun myötä kuva Inarista ja Lapista muuttui ja selkiintyi. Parhaiten tämä konkretisoituu kartoissa. 
Tarkimpia karttoja ennen Ivalojoen kultaryntäystä lienee ollut Lindemanin Posti- ja tiekartta vuodelta 1864. 
Kartta on varsin ylimalkainen, vaikka kylät ovatkin jo löytäneet oikean paikkansa. 

Aurenin Ivalojoki: Oulun kuvernööri Alfthan komensi maanmittari Petter Wilhelm Aurenin kartoittamaan 
Inarin pitäjää ja Ivalojoen laaksoa keväällä 1870. Petter ja hänen veljensä Josef olivat laatineet Lapin 
yksityiskohtaiset pitäjäkartat 1860-luvun lopulla. Viimeisenä niistä valmistuivat Inarin ja Sodankylän kartat. 
Se valmistui loppuvuodesta 1870. Nämä pitäjäkartat valmistuivat suurimmalta osaltaan ennen 
kultaryntäystä, mutta Aurénin veljekset olivat keskeisesti mukana Ivalojoella 1870 ja tuon ensimmäisen 
ryntäysvuoden valtaukset eli tehdaspiirit ehtivät mukaan tähän Sodankylän pohjoiosan karttalehteen. 

Jernströmin geologinen kartta 1874: Kullankaivu aloitti myös koko Suomen geologisen kartoituksen. A. 
Mauritz Jerström laati maamme ensimmäisen geologisen kartan Lapista ja se valmistui 1874 mittakaavassa 
1:800 000. Kartan tekeminen on edellyttänyt hyvin laajoja kenttätutkimuksia, esimerkiksi koko 
granuliittikaaren kartoittamista Luttojoelta Tenon laaksoon. 

Prospektorin kartta 1901: Kartat muuttuivat vuosikymmenien kuluessa entistä yksityiskohtaisemmiksi. 
Kultahistorian ensimmäinen suuri kultayhtiö Prospektor kartoitti tarkoin Sodankylän pohjoisosan, Laanilan 
ja Saariselän. Tuloksena syntyi käsin piirretty ja väritetty kartta vuonna 1901. Saman kultayhtiön toimesta 
laadittiin yksityiskohtainen Laanilan geologinen kartta. 

Kultateistä valtateiksi 

Lapin valtaväylä, nelostie saa paljolti kiittää kullankaivua nykyisestä sijainnistaan. Kultaryntäyksen syttyessä 
pääasiallinen kulkureitti veneellä, kävellen, hevosilla ja poroilla kulki Rovaniemeltä Kittilän ja Pokan kautta 
Inariin ja Ivalojoelle. Vähäisemmin oli kulkijoita Kemijärven, Ruijan keinojen ja Rovasen tien reiteillä. 
Kittilän kautta kuljettiin vielä 1910-luvulle saakka, jolloin valmistui tie Sodankylästä Ivaloon. Tien kulkuun 
vaikutti ratkaisevasti se, että kultayhtiö Prospektor oli rakentanut kärrytien Vuotson eteläpuolelta 
Laanilaan.  

Todellinen valtioneuvos, senaattori ja Espoon kartanon omistaja August Ramsayn kautta yhdistyvät 
kullankaivu ja Lapin matkailu. Hän toimi kultayhtiö Prospektorin johtokunnan puheenjohtajana ja vaikutti 
myöhemmin  ratkaisevasti siihen, että Suomen Matkailijayhdistys aloitti matkailutyön Lapissa ja 
Petsamossa 1920-luvun alussa. Matkailusta Ramsay löysi korviketta kullankaivun tuomille pettymyksille.  

Kalliokultakuume oli hetkeksi hiipunut 1900-luvun alkupuolella odottamaan uutta  kultayhtiöiden ryntäystä 
1920-luvulla. Siinä välissä itäinen Lappi, Inarinmaan, näki uuden aikakauden tulon Petsamon maantien 
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rakentamisen ja valmistumisen myötä. Tappionsa nielleet kultayhtiöt olivat vetäytyneet pois kultakentiltä 
jättäen jälkeensä  maanteitä, siltoja, kämppiä, rakennuksia, avattuja kultakaivantoja, koneita,  laitteita, 
rautaromua. Paikallinen väki osasi käyttää niitä hyväkseen ja siinä on minusta yksi kullankaivun keskeisin 
historiallinen anti ja merkitys; kulta on aina tuonut hyvän lisäansion yksityiselle ihmiselle, kullankaivajalle, 
vaikka se on pettänyt suurten kultayhtiöiden toiveet ja unelmat. 

Kullankaivu pohjusti matkailun tuloa 

Kullankaivu on liittynyt erottamattomana osana Lapin ikivanhoihin myytteihin, jonka maailman 
matkakirjailijat loivat  1700- ja 1800-luvuilla; kesäyön aurinko, revontulet, villi luonto, ruska, kaamos, porot, 
saamelaiset ja kullankaivu.  Ivalojoen Kultala sekä Prospektor Oy:n Laanilan pääkonttori ja siitä kunnostettu 
Laanilan majatalo olivat koko olemassaolonsa ajan myös matkailukohteita. Uusi ja vanha aika kohtasivat 
Laanilan majatalossa 1920-luvulla; uuden ajan hiihtoturisti ja šamaani  Niila Hirvasvuopio, auto ja poro, 
uusi maantie ja ikivanha Ruijan kulkukeino, kullankaivaja ja häntä kameralla kuvaava matkailija tai 
reportteri, menneet ja tulevat vuosisadat. 

Hauska historiallinen anekdootti kullankaivun ja matkailun yhteydestä on Lapin kultahistorian 
kuuluisimman sankarin, veijarin ja huijarin Heikki Kivekkään yritys rakentaa terveyskylpylä Saariselälle 
1910-luvun loppupuolella. Hirret olivat jo paikallaan Luttojoen Aittajärven rannoilla, kun  paikallinen 
hevosmies kuljetti hankkeen helsinkiläistä rahoittajaa katsomaan rakennuspaikkaa. Hevosmies oli 
kuiskutellut   kyydittävänsä korvaan ihmettelynsä, miksi tämä menee rahoittamaan Kivekkään kaltaisen 
huijarin toimia. Hanke kaatui siihen ja edesmennyt ystäväni Luppo-Matti kertoi pari vuosikymmentä sitten 
hirsien löytyvän vielä siltä paikalta, minne kylpylän piti nouseman. 

Kullankaivu on monella tavalla vauhdittanut Pohjois-Lapin muuttumista, jota voinee myös kehitykseksi 
kutsua. Inarin pitäjän väkiluku kaksinkertaistui parissakymmenessä vuodessa Ivalojoen kultaryntäyksen 
jälkeen. 1890 pitäjän 1155 asukkaasta oli  915 tilallisia, 240 maata omistamatonta, 714 ”aitoja lappalaisia”, 
19 syytinkiläistä, 12 köyhää ja ruotivaivaista, 16 huonokuntoista vanhusta, 5 varatonta lasta, 3 sokeata ja 3 
mielipuolta, kertoo maanmittari Josef Aurén kirjassaan ”Matkani Lapimaassa 1867”. 

Inarissa oli 2012 asukkaita 6739 ja heistä saamelaisia 2137.  Matkailussa kirjattiin 375 000 
yöpymisvuorokautta majoitusliikkeissä.  

 

Alustuksessa käytetyt valokuvat (kts. seuraava sivu) löytyvät netistä tästä osoitteesta: 

https://picasaweb.google.com/105942603283991965184/IvalojoestaKaikkiAlkoi 
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