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Kullan emäkalllo on

löytämättä - onneksi

On Inarin onni, ettei kullan
emäkalliota ole koskaan lö1tynyt. Tai oikeastaan sen lö1tämättä jiiiiminen on Inarin kun-

tai paremminkin Kyrön§liiän
nousi I 920Juvulla kyröläisille
komeita, nimenomaan kullankaivulla tienattuja hirsitaloja.

nalle lottovoitto, tuumaili kir-

Partanen vakuulti, että iva-

jailija

lolaiset rakensivat komeita talojaan kullan ansiosta.
-Se tapahtui 1920-luvulla
paljolti niin, että suuret yhtiöt
pistivät rahansa likoon Ivalojoella, muffa yhtiöiltä loppuivat

Seppo J. Partanen esitelmöidessään Ivalon kirjastossa
Lapin kullan historiasta.

-Sukupolvet ovat vaihtu-

neet ja

aina on tullul uusi sukupolvi kultaa etsimään. Se on

ja loime-

liaisuutta. Lapin kullankaivun

rahat. Maastoon jäivät vehkeet
ja avatut montut. Sinne tulivat

loppumista on povattu jo mon-

sitten Kyrönkylän isännät ja

ta kertaa. Kun lvalojoen kultaryntäys alkoi 1870-luvun alus-

he §rhjensivät montut kullasta.

tienny lnarille

lyö1ä

Partasen mukaan paikallinen väki osasi aina käyttää
hyviikseen kultayhtiöiden jälj i1tä jiiäneitä maanteitä, rakennuksia, avattuja kultakaivantoja ja

niin saman vuosi§mmenen
jo oletettiin, että kyllä
se kulta on nyt Ivalojoesta kaivettu, kertoi Partanen.
Hän sai oman kultakuusa,

lopussa

kaikenlaista maastoon jiiänyt-

meensawonna 1968, kun Suo-

tä romua.

men Matkailuliiton retkeilyosaston johtaja Martti Helenius houkutteli Seppoa ja tä-

-Tässä on minusta yksi kullankaivun keskeisin historiallinen anti ja merkitys. Kulta on

män Leena-vaimoa opastetulle

aina tuonut hyvän lisäansion
yksityiselle ihmiselle, vaikka

retkelle Lemmenjoelle. Lem-
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menjoella Seppo tapasi muutamia elinkautisia kaivajia, jotka
tekivät häneen lähtemäflömän
vaikutuksen.

suurten kultayhtiöiden toiveet j a

-Siellä oli muutama kai-

.iolti kiittää kullankaivua nykyi-

askel kohti itsenriisyyttli ja Eu-

gust Ramsay jäi myös histonaan

Kultaryntä-

rooppm, kun lain lopullista sa-

miehenä, jossa yhdistyvät kullankaivu ja matkailu. Ramsay

sa Sdrkelö

Kumpikin toivoi, ettii Lapin kullankaivun historia jatkuisi
vielö pitkiiiin, vaikka uhkakuvia ilmassu onkin-

unelmat se onkin usein pettänyt.
Partanen muistutti, että Lapin valtaväylä Nelostic saa pal-

vaja, jotka olivat tottuneet elä-

sestä si.iainnistaan.

mään Lernmenjoella ja unohtuneet sinne. Kullan hinta oli
io niin alhaalla- ettei sitä kan-

yksen syttyessä pääasiallinen

Laissahan sanottiin sit-

toimi kultuyhtiii Prospcktorin

hevosilla ia poroilla krulki Rova-

ten. enä iokainen hyvärnainei-

puheeni olrtai ana.
i ohtokunnan

joh-

vielä I 910-luvulle saakka, jolSeppoJ.PartasestatuliHel- loin valmistui tie Sodan§lässingissäkullankaivajienluotto- tä Ivaloon. Tien kulkuun vaikaveri. Joskultamiehiätulilna- kutti ratkaisevasti se, että kulristaHelsinkiin, niintiesi se si- tayhtiö Prospektor oli rakentatii, efiä Partanen sai lähteä työ- nut kärrltien Vuotson eteläpuotava, tautr,

paikaltaan Suomen Matkailulii- lelta Laanilaan.
tosta useinkin pois kesken työ-

päivänheilleoppaaksijakylti- Köyhät tulivat

mieheksi.

§ömiehiksi

-Oma tarinansa oli se, kun
Raumalan Nipa, Korhosen Yrjö, Kokko Heikki ja Ranta-Mari saivat kutsun itsenäisyyspäivän j uhliin presidentinlinnaan. Marin oli helppo lähteä
juhlaan, sillä hän pukeutui lapinpukuun. Miehillä ei kuitenkaan ollut mitiiän juhlaan sopivaa päällepantavaa.

ti,

Seppo J. Partanen muistutettä kun lvalojoen kultaryn-

maassa, mooseksenuskoiset tästä kuitenkin erotettuina, saa

sii-

hen hankithransa asianmukaisen luvan, Suomen Lapissa etsintöjä toimittaa kultaa tuottavain maakerrosten löytämiseksi ja ne sitten hur"rhtoa.
Tämä S uurruhtinaantnaan
asetus kullankaivusta

loi

poh-

jan kaikille myöhemmille kaivoslaeille ja -asetuksille.

Ierveys§lpylåå
puuhattiin Lutolle

rooppalaiseksi vapaaksi yhteis-

kunnaksi.

-Venäjän keisari ja suuret

mukaan kultayhtiöt

koettivat monin ta-

kullallajakullankaivullaonol- voin vaikuttaa Ivalojoen kullutkeskeinenmerkitysLapinja taryntäyksen aikana Suomen
erityisesti Inarin muuttumisessa päätt?ij iin, j otta kullanetsintä
viimeisen 150 vuoden aikana. Lapissa annettaisiin yksinoiYleisön puolelta §syttiin, keudella Venäjän suuryhtiöiloliko todella niin, että Ivaloon le. Meillä otettiin kuitenkin iso

Matkailusta Ramsay löysi korviketta kullankaivun tuo-

mille petffmyksille. Myös kirjoitusten sävy muuttui. Vielä
vuonna 1887 Ramsay on kirjoittanut, ettei ainakaan lnariin kenenkään kannata lähteä, koska
matka on rasittava, eikä perillä
ole tarjolla muuta kuin syöpä-

Partanen puhui tämmöllä ystävästään Luppo-Matista,

nryiihliislri.
Nyt on puhuttu vankilciri-

tä kun kuitenkin puhut suomea
melkein yhtii hyvin kuin ruotsia,
niin kirjoita suomeksi.

tysti hyvä asia. Toivottavasti
kaikki muukin Lapin sotaan liit-

Kirja oli jo menossa painoon, kun Stigzelius ja Partanen isluivat veneessä lvalojoella matkalla kohti Lihrin kullan löytöpaikkaa. Vene karahti pahasti kivelle ja sitä irroteltiin hyvän aikaa siitä irti. Stigzelius oli astmaattinen ja aika tukevan kokoinenkin, ioten Partanen tuskitteli mielissiiän, että

toivottavasti retki päätt1ry hyvin. Kun rannalle pästiin, vitsaili Stigzelius, että kirjan arvohan olisi noussut, jos hän olisi
hukkunut.

Kittilä sijoittui usein poikittais-

sen käsityksen, ettei

kään yritys rakentaa terveyskylpylä Saariselälle 1910-luvun loppupuolella.
Hirret olivat jo paikallaan
Luttoj oen Aittaj ärven rannoilla,
kun paikallinen hevosmies kuljetti hankkeen helsinkiläistä ra-

joka hiinen mielestään on
yksi tienviitta Suomen kehittymiselle ny§isenkaltaiseksi eu-

sa I 920-luvun alussa.

rrrcnlrrrrrincrr olisi ollrrl hitlusll.'l'trtrrnlsrrr I lcrmannillc, cl-

pin vanhojen kulkureittien historiaan.
-Kun puhutaan Lapin vanhoista kulkureiteistä, niin silloin
huomataan, että moni reitti kulki itä-länsi-suunnassa, eli maakunnan poikki. Yksi reitti kulki Enontekiöltä Vaskon varteen
ja siitä Norj aan. Hallintokeskus

karin ja veijarin Heikki Kivek-

teen,

ellli Strotttt'tt

Mllkrrilrjrrylrtlrslys rrlt»rtli rrtttlkail utyön Lapissa ja I)ctsanros-

joka perehdytti hänetkin La-

Ei heillä ollut sellaiseen varaa.
- Valtaosa valtauksen omistajista oli rikkaita kauppiaita,
jotka olivat kotoisin muun mu-

hiä tai työmiesten ryhmän, etsimiän kultaa.
Lapin kullankaivun historiasta Partanen on löy,tiiny kiiän-

krrrscvrrslr srrlrcrr,

Hauska historiall inen yksi-

hät suomalaiset olisivat rynnän-

muovisäkkeihin frakit, kengät ja
kaiken mahdollisen. Juhlat menivät hyvin. mutta Marin lapinpul.un huivin hapsut takertuivat
ionkun herran kunniamerkkeihin ja niitä sitten inoteltiin pitkä tovi kuin kaloja verkosta.

Vanhat ystiivyksct, Laanilan Savottakahvilun emiintii Kqija kirjailija Seppo J. Partanen vaihtoivut kuulumiset lvalon kirjastossa ennen tilaisuuden virallistu alkua.

Fliin vaikutti myöhenrmin rat-

läisiä täynnä olevia lapintaloja.

neet sinne valtauksia tekemään.

assa Kemin ja Tomion suunnalta. He sitten pestasivat työmie-

Seppo J. Partasen

nen mies Hänen Ma.lesteettins:r ltllunlisisllr Kcislrrikrrrrrrlssa .ja Sltorrrcrr Srrrrr rrrlrtirralrr

tyiskohta kullankaivun ja matkailun varhaisesta yhteydestä on Lapin kultahistorian san-

täys alkoi [870-luvulla, ei se
tarkoittanut sitä, etlä rutiköy-

-Minä sain käskyn marspukuwokaamoon j a lappoa

Vaikutti
lnarin kasvuun

namuotoa hiottiin.

kulkureitti veneellä, kävellen,

nattanut kaivaa. RaumalanNi- niemeltäKittilänjaPokankautpan kämpällehän me juutuim- ta Inariin.ia lvalojoclle . Viihriisemmin oli kulkijoita Kcnriiärme tannolmaan.
Partanensairastuikultakuu- ven, Ruijan keinojen ja Rovameeseen, joka on kuolemaan sen tien reiteillä.
paiättyvä mutta ei onneksi
-Kittilän kautta kuljettiin

sia

iJ*

hoittaj aa katsomaan rakennuspaikkaa. Hevosmies oli kuiskutellut §ydittävänsä korvaan ihmettelynsä, miksi tiimä menee
rahoittamaan Kivekk?iän kaltai-

huijarin toimia.
Terveys§lpylästä ei tullut
mitiiän, mutta hirretjäivätAittasen

järven rantaan lahoamaan. Seppo J. Partanen kertoi ystävänsä
Luppo-Matti Toivolan paikantaneen nuo himet

par§mmentä

vuotta siltä paikalta mihin ter-

veys§lpylän piti nouseman.
Valtioneuvos. senaattori ja
Espoon kartanon omistaja Au-

reittien varrelle.

Partanen huomautti, et-

tä kun Lapin kullan historian
tallentamisesla puhutaan. niin
silloin ei voi unohtaa sellaista
miestä kuin Herman Stigzelius.
-Kulta-Hermanni, GTK :n
vanha ylijohtaja, alkoi jo vähän närkäsffä, kun me nuoremmat kirjoitimme Lapin kullasta, vaikka hän oli ainoa joka siitii tiesi. Minä ylll,tin hiintä kirjoittamaan kirjaaja Herman innostui ajatuksesta. Herman alkoi kirjoittaa kirjaansa ruotsiksi, mutta sellaisen ammattitermejä tiiynnä olevan kirjan suo-

Saamelaiset
kultaa kaivamassa
Seppo J. Partanen harmit-

teli sitä, että Saamelaiskäräjien
kannanotoista

saa j

oskus sellai-

kullankaivu olisi saamelaisten perinteinen elinkeino.

-Saamelaiset suvut, kuten
Aikio ja Ranttila,
kuuluvat kuitenkin olennaisena
osana Lapin kultaan. Saamelaiset ovat asuneet keskellä kultaJomppanen,

alueita j a he ovat hyödynt?ineet
kultaa. Lapissa yleensiikin kaikki nivoutuu yhteen. Ei tiiällä ole
koskaan ollut niin, ettäjokainen

kulttuuri eläyksin ja erikseen.
Partanen siwsi kultaesitelmänsä pliätteeksi myös Lapin
sodan historiaa ja toivoi, että

tiimän sodan jäljet ehdittäisiin
inventoida ennen kuin on liian

en inventoimisesta ja se on tie-

tyvä muistetaan, kuten se, että
Vuotsossa oli saksalaisilla valtava huoltokeskus jatkosodan
aikana. Siellä oli muun muassa leipomo, ompelimo, sotaka-

luston korjaamoita, lentokent-

tä sekä elokuvateatteri. Siellä

oli nykyisen kaupan

kohdalla
myös Rasthaus Vuotso eli taukotalo N orjaan, Petsamoon, Rovaniemelle ja Sallan suuntaan
matkustaville sotilaille.

-Toivottavasti Vuotson
aluekin muistetaan kartoittaa.
Partanen on viime aikoina syventynyt uteliaisuuttaan

myös Pallaksen matkailuho-

tellin historiaan ja sen merkitykseen matkailuelinkeinolle.
Hotelli valmistui keskelle erämaata 1938 ja se aloitti uuden
aikakauden Lapin matkailussa.
Matkailun ajatusmaailma ei lähtenytkiiiin eniiä siitä että hotelli pitäisi sijoittaa paikkaan, joka olisi kulkureittien varella ja
keskellä asutusta.
-Alkuperäinen Pallaksen
hotelli eli kaksi talvea, kunnes
saksalainen räjäytti sen lähtiessään. Suomen matkailu oli
3 0Juvulla kesåimatkailua, mutta
Pallas tähtåisi talvimatkailuun.
Pallaksen visio talvimatkailusta jäi elämään ja se visio eliiä
myös tiimän päiviin Saariselällä.

Jaakko Pehomaa

