Kultaunelmat törmäyskurssilla
Kullankaivajat, konflikteja yhteiskunnan kanssa jo vuodesta 1869

Lapin kultahistoria alkoi tästä Ivalojoen Saariporttikosken rantakivikosta, josta löytyi syyskesällä
1869 noin 2 kiloa kultaa. Löytöpaikasta riideltiin viisi vuotta oikeudessa. Kuvassa vasemmalla näkyy
kruunuvouti Plantingin kämppä, jonka hän menetti maineensa, omaisuutensa ja henkensä lisäksi.
Takana Paavonkalliolla on pitkä vesiränni, jolla tuotiin vesi harjun takaa pienestä putouksesta
huuhdontapaikalle. Riidat ja oikeusjutut ovat keskeinen osa kultahistoriaa niin meillä kuin kaikilla
maailman kultakentillä.
Kuva on GTK:n arkistosta 1900-luvun alusta.
.
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Kultaunelmat törmäyskurssilla:

Riidat ja oikeusjutut nousevat kultaryntäysten kiihkosta
Kultahipulle Seppo J. Partanen

Tästä alkoi Lapin kultahistorian ensimmäinen oikeusriita. Merimiehet Ervast ja Lepistö kaivoivat ojan
syyskesällä 1869 kaivupaikalleen, josta löytyi 2 kiloa kultaa. Kruunuvouti Planting valtasi löytöpaikan, otti
käyttöön vesiojan ja menetti oikeusjutussa kultansa, omaisuutensa, maineensa ja henkensä. Hän valvoi
myös Kultalan rakennustöitä keväällä 1870. Puron luonnonuoma laskee oikealle Ivalojokeen, kaivettu oja
johtaa suoraan Kultalan pihan halki noin 200 m päähän.

Kullanetsintään on aina ja kaikkialla latautunut valtava määrä odotuksia, mahdollisuuksia, uskoa,
toivoa ja epätoivoa. Kulta on sytyttänyt kansainvaelluksia, maiden ja alueiden valloituksia, riitoja ja
oikeusjuttuja. Näin meilläkin ja riidat alkoivat heti, kun Ivalojoen kultaryntäys oli syttymässä 18681870. Yksi kultahistorian suurista sankareista Lapin kihlakunnan kruununvouti Konrad Wilhelm
Planting (1799 – 1875) muuttui hetkessä sankarista konnaksi. Seurauksena oli vuosia kestänyt
oikeustaistelu, joka päättyi kunniallisen virkauran tehneet miehen kuolemaan ja maineen, kunnian
ja rahojen menettämiseen.
Tarina lienee pääpiirteissään tuttu, mutta lyhyt kertaus lienee paikallaan. Siihen sisältyy aineksia,
joista on riidelty kaikkialla maailman kultakentillä ja taidetaan riidellä tänäkin päivänä.
Vuosikymmeniä Kuusamon nimismiehenä palvellut Planting muutti Kittilään ollakseen lähempänä
olettamiaan kultaesiintymiä. Hän oli 1847 - 1850 innolla mukana Kuusamon ja Pudasjärven
tutkimuksissa. Virkamatkoillaan hän kantoi vaskoolia mukanaan löytäen kullan merkkejä monilta
joilta ja puroilta. Hän valmisteli kullanetsintäretkeä Tenojoen vesistöön 1867 geologi Tellef Dahlin
tutkimusten aikana ja antoi virka-apua Konrad Lihrin etsintäretkelle 1868. Hän oli lähettänyt
Vuorihallitukselle kirjeen, jossa kehotti tutkimaan kultapitoisuuksia monista Lapin joista ja
puroista. Hän teki monia palveluksia autonomisen senaatille; muun muassa kartoitti salaa PohjoisNorjassa Suomelle sopivia satamapaikkoja Jäämeren rannalta.

1

Kruununvoudin toimistoon Kittilässä astui kaksi merimiestä, oululainen Jakob Ervast ja raahelainen
Nils Lepistö kesän lopulla 1869. He levittivät 70-vuotiaan voudin pöydälle 2 kiloa kultaa, kertoivat
löytäneensä sen Ivalojoen Saariporttikoskelta.
Tuota vouti oli etsinyt koko elämänsä Kuusamossa,Tenolla, Kietsimäjoella, Vaskojoella,
Lemmenjoella, Lutolla, Ounasjoella, Ivalojoella. Kullan merkit löytyivät, mutta näin suuresta
kultamäärästä hän oli vain uneksinut.
Nyt nuo kaksi merimiestä – onnenonkijat, golddigerit - tulivat käväisemään Lapissa ja löysivät sen,
mitä hän oli ikänsä etsinyt. Planting komensi miehet matkustamaan Ouluun maaherra Alfthanin
luo näyttämään kultaansa. Miesten poistuttua hän kirjoitti kirjeen vuorihallitukselle anoen
itselleen valtausta Saariporttikoskelta eli seuraavana vuonna valmistuvan Kultalan kohdalla.
Kun kultaryntäys keväällä 1870 alkoi Planting oli saanut valtauksen omiin nimiinsä. Ervast ja
Lepistö saapuivat paikalle kesäkuussa kuten valtausasioita hoitava 38 miehinen virkamieskunta.
Vouti oli tullut jo huhtikuussa valvomaan Kultalan Kruunun Stationin rakennustöitä ja samalla
hoitamaan omaa valtausasiaansa.

Jaakko Ervastin epätoivoinen kirje langolleen Väyryselle Ivalojoen Kultalasta kesällä 1870 hänen
havaitsessaan edellisen kesän valtauksen ojineen ja kaivauksineen menneen muiden käyttöön. Kirje löytyy
Oulun Maakunta-arkistosta.

Tästä alkoi Lapin kultahistorian ensimmäinen riita ja viisi vuotta jatkunut oikeusjuttujen sarja. Se
päättyi Plantingin häviöön, maineen ja rahojen menetykseen ja hänen kuolemaansa.
Merimiehetkään eivät saaneet työskennellä kauan oikeuden heille määräämällä valtauksella, sillä
lakeja ja säännöksiä muutettiin niin, että heidän löytöpaikkansa siirtyi valtion haltuun. Syynä tähän
lienee ollut se, että virkamieskunta oli lopen kyllästynyt ratkomaan riitoja omassa pihapiirissään.
Tätä todistaa muun muassa se, että oikeuden määräämiä uusia tehdaspiirejä ei Kultalan rannassa
merkitty maastoon kesällä 1872 merimiesten saatua löytöpaikkansa hetkeksi hallintaansa. Heidän
saaliikseen jäi siltä kesältä 5 kg kultaa, ja seuraavan vuoden alussa alue siirtyi valtiolle.
Plantingin teko on mietityttänyt minua vuosikymmeniä. Mikä sai tämän kuulun kuusamolaisen
oikeudenpalvelijoiden suvun jälkeläisen, pohjoisen Lapin korkeimman laillisuusvalvojan, iäkkään ja
kunnioitetun virkamiehen syyllistymään tekoon, jolla hän menetti kaiken, elämänsäkin.
Tarina on sinänsä tuttu muiltakin maailman kultakentiltä. Kapteeni John August Sutter, yksi
Kalifornian rikkaimmista maanomistajista, menetti maansa, valtansa ja omaisuutensa suuren
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kultaryntäyksen kulkiessa yli hänen maittensa ja mantujensa. Meksikon valanpitäjiltä saatu
omaisuus tallautui uusien lakien ja laittomuuksien alle Kalifornian siirtyessä Amerikan
Yhdysvalloille ja tuhansien kullanetsijöiden rynnätessä American Riverin latvajoille. Lopun
elämänsä Sutter vaati ja kerjäsi oikeutta Yhdysvaltain senaatin portailla kantaen kylähullun
mainetta.

Tämän myllysahan rakennustöistä löytynyt kultahippu käynnisti yhden maailman suurimmista
kultaryntäyksistä Kalifornian Americanriverillä. Alue oli samaan aikaan siirtymässä Meksikolta
Yhdysvalloille, lait muuttuvaivat, oli laittomuuksien aika. Alueen rikkain maanomistaja ”kapteeni” Sutter
menetti maansa ja omaisuutensa kultaryntäyksen jaloissa. Saman kohtalon koki parikymmentä vuotta
myöhemmin kruunuvouti Planting Suomen Lapissa.

Planting koki olevansa oikeutettu valtaamaan hänelle ilmoitetun löytöpaikan. Olihan hän
vuosikymmeniä kulkenut Lapin jokivarsia, tehnyt koevaskauksia, löytänyt kullan merkit ehkä
Ivalojoeltakin. Yleisen oikeuskäsityksen mukaan kullan ensimmäisellä löytäjällä on etuoikeus
löytöpaikkaan. Ehkä teossa oli ripaus myös siitä, että kulta ja jalometallit kuuluvat hallitsijoille ja
valtiovallalle, jota hän itse edusti. Nälkävuosista toipuva maa tarvitsi Lapin kultaa!
Kova laki
Pitkän poliittisen väännön, Venäjän keisarin ja kultayhtiöiden painostuksen jälkeen huhtikuussa
1870 voimaan tullut laki kullanetsinnästä ”Kemin Lapinmaassa” heijastelee aikansa asenteita. Lain
53 pykälässä säädeltiin tarkoin kaikki ne asiat, joita kullankaivajien piti Ivalojoella noudattaa ja sitä
valvomaan lähetettiin 38 päinen virkamieskunta.
Seurauksena Australian ja Amerikan kultakenttien kapinoista ja laittomuuksista monista rikkeistä
tai rikoksista määriteltiin kovat sakot ”maksettavaksi ilmiantajalle”; 150 mk jos kaivoi ilman lupaa,
300 mk jos aloitti kaivamisen ennen valtauskirjan antamista, 25 mk jos jätti paalut poistamatta
lopetettuaan jne. Työmiehen päiväpalkka oli 3 mk.
Suuri periaatteellinen askel läntiseen maailmaan oli se, että kullanetsintäoikeus annettiin
”jokaiselle hyvämaineiselle miehelle Venäjän Keisarikunnassa ja Suomen Suurruhtinaanmassa
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Mooseksen uskoiset siitä kuitenkin pois lukien…” Kuninkaan oikeus poistui laista, mutta kuninkaan
tilalle astui rahan oikeus ja niin oli käynyt ja käy edelleen lähes kaikissa maailman
kuntaryntäyksissä.
Lapin kultahistorian riitoja
Lapin pian 150 vuotta jatkunut kullankaivu sisältää riitoja ja oikeusjuttuja, jotka lienevät tuoneet
rahaa asianajajille enemmän kuin itse kullankaivu. Riitoja on syntynyt yleensä silloin, kun eletään
kiihkeätä kultaryntäyksen kasvun aikaa. Kultahistoriassa on pitkiä hiljaisia aikoja, jolloin yksittäiset
kaivajat ovat möyrineet kultapurojen varsilla ilman valtaus- tai kaivuoikeuksia. He ovat olleet
”laittomia kullankaivajia”, joiksi nykyään kutsutaan Afrikan tai Etelä-Amerikan paikallisia asukkaita,
jotka yrittävät henkensä uhalla löytää kultaa, timantteja tai muita arvokkaita mineraaleja
hylätyistä kaivoksista. Monissa maissa näin on tehty sukupolvien ajan.
Etelä-Afrikassa on kultaa kaivettu yhtä kauan kuin Suomen Lapissa. Siellä on satoja vanhoja
kaivoksia, joista laittomat kullanetsijät, ”zama-zamat” koettavat löytää yhtiöiltä jääneet
kultamuruset. Viime syksyn aikana valtio ja kaivosyhtiöt ovat vanginneet noin 800 kullankaivajaa ja
koettaneet tukkia kaikki kaivoksiin johtavat kulkureitit, ilmastoaukot, huoltotunnelit jne. Suuri osa
kullanetsijöistä on laittomia maahanmuuttajia, joiden katoamista ei kukaan huomaa.
(Lähde: Esa Paloniemi / asfalttikukka.blogspot.com)
Viime vuosisadan alkuvuosikymmenillä 1900 – 1930-luvuilla Lapin kultamailla nähtiin ennen
kokematon kultaryntäys kaivosyhtiöiden kilpaillessa ja riidellessä keskenään kaivosoikeuksista,
maanteiden ja siltojen käytöstä, osaavista kaivosmiehistä. Kaikkien kultayhtiöiden elinkaari jäi
lyhyeksi, 3-8 vuoden mittaisiksi. Toiminta ei päättynyt uskon loppumiseen yhtiöiden toimijoilta,
vaan rahoittajat sulkivat rahahanat.
Tänä aikana oikeuslaitos sai hoitaakseen useita konkursseja ja velkasaneerauksia. Kemijärveläinen
kaivosyrittäjä Henry Kerkelä kävi 1914 oikeutta kaivosyhtiö Finnish-American Mining Co:n kanssa
saamatta jääneistä osuuksista. Hän oli myynyt 1906 perustamansa Laanilan kaivoksen Orijärven
kultakaivoksen omistajalle ja vaati huikeata 600 000 markan korvausta. Hän kuten lukuisat muut
yhtiöön sijoittaneet Amerikan suomalaiset menettivät rahansa. Osakkaina yhtiössä olivat muun
muassa Klondyken kultakentillä rikastuneet Joutsenet veljekset.

Arkkitehti Thieden maansiirtolaite Tankavaarassa 1930-luvun lopulla. Kuva Max Peronius/sukuarkisto Antti
Peronius.

Tankavaarassa käydyt valtausriidat sävyttivät kultahistoriaa 1930-luvun lopulla. Napit vastakkain
olivat muun muassa O.V. Itkonen ja saksalainen Werner Thiede, joka lopulta karkotettiin maasta.
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Hänen kaivuoikeutensa pohjautui bulvaanin eli suomalaisen asianajan valtauksilla tehtävään
työhön, jota laki ei sallinut.
Sotien jälkeen koettiin Lemmenjoen kultaryntäys 1940-luvun lopulla. Tyypillisiä tälle ajalle olivat
kullankaivajien keskinäiset erimielisyydet valtausoikeuksista. Tämä oli yksi syy Lapin
Kullankaivajain liiton perustamiselle syyskesällä 1949; sovitella kullankaivajien keskinäisiä riitoja.
Samanlainen tehtävä oli 1882 tarkastajien Solitander ja Tigerstedt kokoamalla välimiesoikeudella,
jossa oli kaksi virkamiestä ja kaksi kullankaivajien edustajaa.
Liitto ja sen uusi puheenjohtaja Jaakko Kangasniemi joutuivat ”myrskyn silmään” 1980-luvun
alkupuolella, jolloin koettiin vuosikymmenien hiljaiselon jälkeen voimakas nousukausi.
Monisyisessä jutussa liitto haki oikeutta Kultamuseoyhdistystä ja Kauko Launosta vastaan. Se oli
luovuttanut perustamansa kultamuseon museoyhdistykselle, mutta asiat eivät kanteiden mukaan
menneet sopimusten mukaan. Liitto hävisi oikeusjutun, se johti välirikkoon, useiden kultakisojen
järjestämiseen ja moniin muihin nykyisyyteenkin vaikuttaviin asioihin. Jouduin mukaan tähän
riitaan kehottaessani panemaan jäitä hattuun, mutta tilanne oli kärjistynyt niin pahaksi, että sain
monelta taholta kuulla olevani vihollisen leirissä.
30 vuotinen sota
Yksi sitkeimmistä kiistoista Lapin kultahistoriassa on yli 30 vuotinen sota Lemmenjoen
konekaivusta. Siinä kullankaivajat ovat voittaneet monta taistelua, mutta näyttävät häviävän
sodan. Taustalla on luonnonsuojeluaate ja kansallispuisto: perustettu 1956, laajennukset 1971 ja
1981. Kullankaivualueet jätettiin puiston ulkopuolelle, mutta otettiin sisälle laajennuksissa
lupaamalla porohoidon, puun käytön, kullanhuuhdonnan ja retkeilyn säilyvän ennallaan.
Kahdeksan kansanedustajaa teki kesäkuussa 1982 hallitukselle kyselyn koneellisen kullankaivun
aiheuttamasta uhkasta Lapin luonnolle. Liitto ja Inarin kunta kumosivat kyselyn esittämät
perustellut, mutta sodanjulistus oli annettu ja sota alkoi. Metsähallituksen Lemmenjoen
kansallispuiston käyttösuunnitelmassa esitettiin joulukuussa 1985, että kullankaivu sallitaan
valtauksilla ja kaivospiireissä käsikaivumenetelmillä ja konekaivu tarkkaan rajatulla alueella.
Suunnitelma hyväksyttiin metsähallituksessa joulukuussa 1987. Puistossa oli tällöin toiminnassa 9
konekaivuyksikköä ja siellä työskenteli 20-25 henkilöä.
Tästä alkoi ajojahti koneiden ajamiseksi ulos Lemmenjoelta, vaikka järjestyssääntö salli konekaivun
jatkuvan voimassa olevan valtauskauden loppuun saakka. Lapin lääninhallitus ja monet muut tahot
asettuivat puolustamaan konekaivua. Korkein hallinto-oikeus kumosi Kari Merenluodon valituksen
perusteella elokuussa 1989 metsähallituksen päätöksen ja palautti sen uudelleen käsittelyyn.
Taistelu jatkui, välit kiristyivät, poliisit kuulustelivat. Maaliskuussa 1991 korkein hallinto-oikeus
antoi päätöksen kaivajien valitukseen; ”Metsähallituksella ei ole oikeutta kieltää konekaivua
järjestyssäännöllä”.
Uskalsin 9 vuotta sitten tässä samassa laivaseminaarissa 2008 arvioida, että ”140 vuoden ajan
kullankaivu on etsinyt mittakaavaansa ja imagoaan, joka nyt näyttää löytyneen; siinä yhdistyy
pienessä mittakaavassa ammattilaisuus, vapaa-ajan harrastus, matkailu ja luonnonläheisyys”.
Kuvittelin tuolloin, että kullankaivu oli vihdoin saanut rauhan ja löytänyt sovun itsensä ja
ympäröivän yhteiskunnankin kanssa, mutta väärässä olin; siirryttiin aikaan, jota voisi luonnehtia
välirauhaksi tai asemasodaksi näkökulmasta riippuen. Uutta kaivoslakia valmisteltiin
vuosikymmeniä ja se loi pelkoja, jotka toteutuivat. Laki nuiji kullankaivun samaan koriin suurten
malmikaivosten kanssa, ajaa alas koneellisen kullankaivun Lemmenjoella, lisää valvontaa,
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byrokratiaa ja kustannuksia, hajottaa sen näennäisen tasapainos, jonka luulin löytyneen 1980luvun oikeusjuttujen jälkeen.
Eikä tässä vielä kaikki. Arvaamattomalta taholta tuli uusi isku kullankaivua kohtaan.
Saamelaiskäräjät keksi ottaa kullankaivun keppihevosekseen oikeutetussa taistelussa omien
oikeuksiensa puolesta. 150 vuotta nämä kaksi kulttuuria ovat eläneet rinnakkain ja sisäkkäin jokien
ja purojen rannoilla. Toinen tuli etelästä, toinen pohjoisesta, kohtasivat, tukivat toisiaan ja
hyötyivät toistensa osaamisesta. Joka kolmas kultatyömaa on ollut suljettuna Saamelaiskäräjien
valitusten takia uhkana sille perinteiselle kulttuurille, joka muutti näihin maisemiin silloin, kun
kullankaivajat siellä jo olivat.
Yhteenveto
 Riitojen, oikeusjuttujen ja ”kapinoiden” taustalla ovat olleet viranomaisten ja
kullankaivajien ristiriidat, lakien ja määräysten tulkinnat
 ”Kuninkaan oikeus”; kulta ja jalometallit kuuluvat hallitsijoille
 Kuka omistaa sen kullan, mitä ei ole vielä löydetty ja miten se mitataan
 Ilot pienet on täällä ja suuret surut

mut suuriksi tehdään ne pienetkin murut
ja surut ne pieniksi pilkataan
miesvoimin ne nuuskaksi nauretaan
ne vuorenvaltavat surut
Yrjö Jylhän runosta Ilot ja surut

Yksi kullankaivun yleisin riidanaihe on ollut veden saanti kultatyömaalle siihen aikaan, kun vesi oli
johdettava jopa kilometrien päästä koskien tai sivupurojen virran voimalla. Tässä Max Peroniuksen kuva
Sotajoen pitkistä vesiränneistä 1920-luvulta, todennäköisesti Ivalojoki Oy:n työmaalta. Sukuarkisto/ Antti.
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