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Pienessä neljän hengen yh-
teismajoitushuoneessa Ivalon 
matkailumajassa on jo joita-
kin kuukausia asunut helsin-
kiläinen johtaja Otto Hag-
lund. Hän ei liiku paljon pi-
täjällä, hoitelee vain päivät 
päästään puhelimitse, kirjeit-
se ja apulaistensa avulla liike-
toimiaan, jotka ovat päässeet 
pahasti solmuun. Mutta Ina-
rinjärven etelärannalla ja laa-
jemmaltikin Lapissa on Hag-
lundin nimi höllässä pahansi-
suisten tukkijätkien ja muiden 
velkojien huulilla.

Haglundin itsensä ker-
tomana tarina tuntuu varsin 
mutkattomalta.

– Taisimme lähteä hieman 
syyhymättä saunaan, kun tu-
limme Lappiin opettelemaan 
pohjanperän puuhommia, 
mutta yritys tuntui aluksi lu-
paavalta.

– Puutavarayhtiö Suo-Nor 
perustettiin viime syyskuussa. 
Osakepääoma oli vain kolme-
sataatuhatta ja osakkeenomis-
tajia kolme, kaikki helsinkiläi-
siä, johtaja Vilho Leikas, met-
sänhoitaja Runar Ceder ja 
minä, joka onnettomuudekse-
ni jouduin toimitusjohtajaksi. 
Ostimme Mäntyvaarasta Ina-
rin seudulta valmiin leimikon. 
Helsinkiläinen johtaja Jussi 
Kahma oli omistanut sen ai-
kaisemmin ja hänellä oli ollut 
epäonnistunut savotta samoil-
la paikoilla. Hän lupautui yh-
tiön välitysmieheksi norjalai-
siin ostajiin, ja hänelle luvat-
tiin pieni osuus voitosta.

– Norjasta löytyikin pian 
ostaja, puutavarakauppias 
Kaare Andersen Oslosta, 
joka puolestaan aikoi myy-
dä tavaran eteenpäin erään 
englantilaisen puutalotehtaan 
omistajalle, Mr. Harropille. 
Kuljetus järjestettiin norjalai-
sille autoilla Inarista Karigas-

niemen kautta norjalaiseen sa-
tamaan.

– Tarkoituksena oli ensim-
mäistä kertaa kokeilla näin 
suuressa määrin aivan uutta 
menetelmää, tukkien sahaa-
mista heti hakkuupaikoilla. 
Mutta siinä juuri osoitti La-
pin luonto ja pohjolan suuret 
mittakaavat voimansa. Sirk-
kelit eivät saaneet tavoittei-
taan täytetyksi, ja tavara al-
koi ruuhkautua heti alusta pi-
täen sahausvaiheeseen. Sy-
däntalven ankarat pakkaset 
laskivat yllättävästi sirkke-
lien työtehoa, niistä rikkoon-
tui osia, jotka oli uudistettava 
Rovaniemeltä saakka sirkke-
limiesten odottaessa kalliilla 
palkalla viikkokausia työttö-
mien koneiden ääressä. Olim-
me hajottaneet sirkkelit kym-
menien kilometrien säteel-
le ympäri savottaa mahdolli-
simman lähelle kaatopaikko-
ja. Se oli selvästi virhe, ne oli-
si pitänyt keskittää, ja paikalle 
järjestää täydellinen varaosa-
huolto ja korjaamo.

– Kauppasopimuksessa 
määrättiin, että tavara makse-
taan, kun se on sahattuna las-
tattu autoihin Mäntyvaarassa. 
Mutta norjalainen ostaja teki 
hieman oudon tempun avaa-
malla remburssin kauppaso-
pimuksen vastaisesti niin, että 
maksu suoritetaan vasta tava-
ran saavuttua norjalaiseen sa-
tamaan. Kun helmikuun lo-
pussa sitten odottamatta tuli-
vat voimakkaat lumituiskut, 
jotka täysin tukkivat Norjan 
puolen tiet, niin yhtiö ei enää 
saanut penniäkään, kun autot 
seisoivat Norjan puolella pää-
semättä lastinhakuun Mänty-
vaaraan. Emme kyenneet enää 
maksamaan enempää tilejä 
kuin muitakaan velkoja. Lap-
pi oli jo toisen kerran näyttä-
nyt mahtiaan etelän tottumat-
tomille yrittäjille.

– Miehet rupesivat vä-
hän väliä riitelemään tileis-
tään, eivätkä jaksaneet odot-
taa hetkeäkään tuiskun tukki-

mista teistä välittämättä. Osa 
heistä, 21 työmiestä, useim-
mat hevosmiehiä, laati sitten 
lääninhallitukselle anomuk-
sen jo valmiin tavaran taka-
varikosta tilisaataviensa ta-
keeksi. Anomus hyväksyttiin, 
ja nyt on Mäntyvaaran savo-
talla noin 1 800 000 markan 
arvosta sekä pyöreätä että sa-
hattua puuta kuljetuskiellossa. 
Savotalla on työsulku, kulje-
tukset ovat pysähdyksissä ja 
suurin osa miehistä on lähte-
nyt kotiinsa tai muille metsä-
työmaille. Miesten tilivelka 
on yhteensä noin 2 800 000 
markkaa, mutta Mäntyvaaras-
sa on jo valmista tavaraa rei-
lusti sen summan yli, joten 
palkat voidaan  maksaa heti, 
kun yhtiö saa siitä rahan nor-
jalaiselta ostajalta.

– Ja kaiken kukkuraksi oli 
samaa savottaa hoitanut aikoi-
naan Jussi Kahma, joka väli-
tysmiehenä on mukana myös 
meidän yrityksessämme. Hä-
nen nimellään on aika huono 
kaiku edellisen epäonnistumi-
sen vuoksi.

Johtaja Haglund ilmaisi 
asian aika lievästi. Kaikkial-
la pitäjässä kuulin kovia sa-
noja Kahmasta. Lapin asuk-
kaat noituivat minullekin, että 
”siltä Kahmalta pitäisi kieltää 
pääsy tälle puolen tunturin”. 
Itse Inarin kunnanjohtajakin 
ihmetteli hänen puuhiaan.

Ivalon ja Inarin lähiseu-
duilla on vaikea olla törmää-
mättä Suo-Nor Oy:n velkojiin. 
Ivalon vuokra-autoilijat ovat 
kaikki saamassa kyytimak-
suja Mäntyvaaraan, eräs jopa 
viisikymmentätuhatta. Savo-
tan puhelin on jo aikoja sul-
jettu maksamattomien lasku-
jen vuoksi. Ja kaikkein suu-
rin saamamies on ivalolainen 
kauppias Toivo Välitalo, joka 
järjesti savotalle rakennustar-
peet ja muuta tavaraa. Hänen 
laskunsa nousee miljoonaan 
seitsemänsataantuhanteen. 
Sitäpaitsi juuri hän pitää sa-
votalla kauppaa, jonne jätkät 
ovat ruoka- ja vaateostoksis-
taan velkaa pari miljoonaa. 
Mutta kauppias Välitalo tun-
tui rauhalliselta mieheltä, joka 
ei hermoillut rahojensa vuoksi 
eikä ketään kironnut; hän sa-
noi hyvin ymmärtävänsä yhti-
ön pulmat sirkkelimunausten 
ja lumituiskujen jälkeen. Kui-
tenkin on perussyynä epäpä-
tevyys ja kokemattomuus La-
pin metsäyrityksissä, oli Väli-
talonkin selvä mielipide.

Mäntyvaaran savotalla 
odottelee vielä parikymmentä 
miestä. Muutamien päissä kie-
huvat vielä edellisen illan kal-
jat. Kuultuaan, että olen lehti-
mies, pari jätkää kipuaa kan-
nonnokkaan pitämään ankaraa 
puhetta yhtiöstä, jolle he Kah-
man mukaan ovat antaneet ni-
men ”voimistelu- ja urheilu-
seura Mäntyvaaran Kahmaisi-
jat”. Rauhallisemmat naures-
kelevat sopertelijoiden ym-
pärillä, ja vihdoin pääsen pu-
heisiin työmaan luottamus-
miehen Eino Pöykiön kans-
sa, joka verkkaisan rauhalli-

sesti selvittää miesten asiaa:
–Kun työt alkoivat, niin 

kaikille luvattiin tili aina 
kahden viikon perästä. Tätä 
lupausta ei ole pidetty. Heti 
alusta alkaen oli tilin saan-
ti epäsäännöllistä. Ne jotka 
jaksoivat vähän väliä käydä 
toimistossa riitelemässä, sai-
vat rahaa, mutta eräät ovat ol-
leet täysin ilman palkkaa vii-
me vuodesta saakka. Sitäpaitsi 
on töissä ollut miehiä, joiden 
nimiä ei ole missään kirjois-
sa eikä kansissa, ja kuitenkin 
monet juuri heistä saivat tilin-
sä. Tämän vuoden alussa ku-
lui kuukausi ilman tiliä, tam-
mi-helmikuun vaihteessa sit-
ten maksettiin, mutta ei kai-
kille silloinkaan. Sen jälkeen 
ei ole rahoja näkynyt. Petos-
maista työhommaa tällainen 
meidän mielestämme on.

– Noin kahdella ja puolel-
lasadalla työläisellä on nyt ti-
lisaatavia yhteensä lähes kol-
me miljoonaa. Keskimäärä ti-
liveloissa on neljä-viisikym-
mentätuhatta markkaa, ja suu-
rin nousee lähelle kahdeksaa-
kymmentätuhatta. Meidän ei 
auttanut muuta kuin järjestää 
takavarikko saatavien takeek-
si ja lopettaa työt. Täällä savo-
talla on nyt viiden miljoonan 
varasto valmista työtä  - siitä 
riittää pari miljoonaa vielä yli-
kin palkkojen maksamiseen.

Yhtiön joutui köyhyydes-
sään lisäksi sellaiseen pulma-

tilanteeseen, että vaikka joku 
mies olisi ollut kuinka laiska 
ja rettelöivä, niin häntä ei voi-
tu erottaa, koska ei ollut an-
taa lopputiliä jätkän käteen. 
Niinpä kuriton aines saat-
toi rauhassa oleilla savotalla 
ja paiskia töitä oman tahtin-
sa mukaan.

Mutta suurin osa oli tie-
tenkin reilua ja rivakkaa poh-
jolan jätkää, jotka varsin ym-
märrettävästi tuntevat jou-
tuneensa nenästä vedetyksi 
lähdettyään elantonsa ansait-
semiseen palkattomalle työ-
maalle. Heidän kukkaroaan 
eivät hiventäkään paikkaa oi-
keatkaan selitykset lumituis-
kuista ja sirkkelivaurioista 
ja kansainvälisistä remburs-
seista. Jätkät vain kyselevät, 
että mikä sellainen ”reen pur-
si” on, joka antaa velkalapun 
käteen tilipussin sijasta ja jär-
jestää toistuvasti Inariin niitä 
Kahman aavesavotoita.

Eikä siihen kysymykseen 
voi olla yhtymättä. Suo-Nor 
Oy:n helsinkiläiset liikemie-
het lähtivät Lapin kairojen 
puumarkkinoille ilman asian-
tuntemusta, pätevyyttä, ko-
kemusta, tehokasta työnjoh-
toa ja tarpeellista pääomaa. 
Hyvästä ja vilpittömästä yri-
tyksestä huolimatta oli silloin 
romahdukseen kaikki edel-
lytykset. Ja kun etukäteen ei 
voitu olla tietämättä, että yh-
tiö tulee mahdollisten vastoin-

käymisten sattuessa vetämään 
mukanaan kurun pohjaan sa-
doittain peräpohjolan asukkai-
ta, niin tällainen yritteliäisyys 
saa edesvastuuttoman keinot-
telun leiman. Asiaa ei voi-
da siltä kannalta enää korja-
ta, vaikka tilit ja velat mak-
settaisiin korkoineen, ja autot 
ajaisivat solkenaan Mäntyvaa-
ran petäjää Norjan vuonoihin.

Simopekka Nortamo

Jätkillä lähes kolmen 
miljoonan tilirästit 
tyhjälle perustetulta 
tukkiyhtiöltä.

Aavesavotta Inarin kairalla

Simopekka Nortamo kirjoitti Inarin aavesavotasta Viikko-Sanomiin 1.4.1954. Lehden 
kansikuvassa on aavesavotan luottamusmies Eino Pöykiö.

Norjalainen jälleenmyyjä Kaare Andersen, englantilai-
nen ostaja Mr. Harrop ja Suo-Nor Oy:n toimitusjohtaja 
Otto Haglund alkoivat Ivalon matkailumajassa neu-
vottelut sotkuisten solmujen selvittämiseksi, jotta yhtiö 
pääsisi vihdoin tilien ja velkojen maksuun. Vasemmalla 
Harrop, Haglund ja Andersen.

Onko sinulla arkistoissa 
tai kenkälaatikossa pölyt-
tymässä vanhoja Inarin 
ja Utsjoen historiasta 
kertovia lehtileikkeitä? 
Inarilaisen toimitus ottaa 
niitä mielellään vastaan. 
Kaikille, jotka toukokuun 
aikana lähettävät julkai-
sukelpoisia lehtileikkeitä, 
luovutetaan Inarilaisen 
toimituksessa paketti Pre-
sidentti-kahvia (suodatin-
jauhatus).

Viikko-Sanomat 1.4.1954:


