
PROSPEKTORI 
Prospektorin polulla kurkistus kulta-
kaivokseen ja kullankaivuun historiaan.

Prospektorin polulla kerrotaan kullankaivuun historiasta sekä Saariselän 
ja Luttojoen kullan merkityksestä. Polun kohokohta on vanha kultakai-
vos, jonka kaivosyhtiö Prospektor rakensi vuonna 1902. Prospektorin 
kultakaivoksella on nähtävissä vanha kaivoskuilu sekä kuilun päälle ra-
kennettu tupa, josta voi kurkistaa kuiluun ja kuunnella ääninauhalle tal-
tioituja työskentelyn ääniä. Mökin pihamaalla on esillä kivikasoja ja kai-
vosvaunu raiteineen. 

Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreitit jakautuvat teemallisiin ja helppokulkuisiin 
Tunturiin-lähireitteihin sekä haastavampiin Kairaan-erämaareitteihin.

REITTIKUVAUS 

Prospektorin polulle voi lähteä joko 
Saariselältä (9 km) tai Laanilasta 
(7,4 km). Saariselältä lähdettäessä po-
lun länsipuolinen osa kulkee asutuk-
sen tuntumassa. Laanilasta voi  tehdä 
myös pikaisen, edestakaisen kävely-
retken Prospektorin kaivokselle, jolloin 
matkaa kertyy vain 2,3 km.

Prospektorin polku on helppokulkui-
nen. Polku on kauttaaltaan murske-
pintainen, tasainen ja kivetön. Yhdes-
sä kosteikkopaikassa on pitkokset. 
Useampi henkilö mahtuu kulkemaan 
polulla rinnakkain. Talviaikaan Pros-
pektorin polku on hiihtolatu. Maise-
mallisesti polku ei tarjoa samanlaista 
vaihtelua kuin muut alueen polut. Kor-
keusvaihtelut ovat vähäisiä ja loivia.  
Polku kulkee nuorehkossa mäntymet-
sässä. Siellä täällä on joukossa aihke-
ja: noin 300-vuotiaita kilpikaarnaisia, 
vankkaoksaisia ja tasalatvaisia mänty-
vanhuksia.

Polun huomattavin nähtävyys on 
Prospektorin kaivos. Sen länsipuolel-
la polku ylittää Latvajoen latvapuron. 
Jostain tästä paikasta – tarkka paikka 
ei ole tiedossa – on löytynyt Suomen 
suurin kultahippu. Sen löysi Eevert 
Kiviniemi vuonna 1935 ja se painoi 
392,9 grammaa. Hipun jäljennös on 
nähtävillä Tankavaaran Kultamuseos-
sa. Mikäli haluaa retkelle lisäpituutta, 
voi siihen yhdistää muita reittejä.

PROSPEKTORIN POLKU
Vaikeusaste: Helppo.
Pituus: Saariselältä 9 km sekä Laanilasta 
7,4 km
Kesto: Saariselältä 3–4 tuntia sekä Laani-
lasta 2-3 tuntia
Korkeusero: 40 m
Lähtöpiste: Saariselän lähtöportti 
tai Laanila.
Aktiviteetit: Patikointi, hiihto ja 
luonnontarkkailu.
Palvelut: Kuivakäymälä ja liiteri Prospek-
torin kaivoskämpän pihapiirissä.
Nähtävyydet: Prospektorin 
kaivoskämppä.
Varusteet: Ota retkelle mukaan hyvät 
kengät sekä kelin mukainen vaatetus. 
Myös pieni taukoeväs repussa juomapul-
lon kanssa voi puolestaan auttaa jaksa-
maan reitin paremmin. Talviaikaan polku 
on suosittu hiihtolatu.
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