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ESIPUHE 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tenojoen tutkimusasema kääntyi Urho 

Kekkosen kansallispuiston puoleen vuonna 1992 ja pyysi rahoitusta kansallis

puiston alueen jokien lohenkalastukseen liittyvän muistitiedon keräämiseksi. 

Kansallispuistoa asia kiinnosti, koska puiston tehtäviin kuuluu myös alueensa 

kulttuurihistorian tallentaminen. Tiedonkeruun eräs tavoite on ollut antaa taus

tatietoa keskusteluun toimista lohen palauttamiseksi Ylä-Tuuloman vesistö

alueen Suomen puoleisin jokiin, jotka nykyisin virtaavat pääosin kansallispuis

ton alueella. Alkuperäisten kalalajien kantojen vahvistaminen ja palauttamisistu

tukset vanhoille esiintymisalueille ovat luonnonsuojelun kannalta oikeansuun

taisia toimenpiteitä. 

Jarmo Pautamo ja Maija Pulliainen ovat keränneet lohenkalastusmuistoja kirjai

mellisesti viimeisillä hetkillä. Monet haastatelluista henkilöistä ovat kuolleet en

nen kuin tämä työ valmistui. Haastattelut ovat kartuttaneet tietojamme Koillis

kairan alueen luonnon käytöstä entisinä aikoina sekä kansallispuiston luonnon

tilaisista kalakannoista. Kansallispuistosta Jäämereen laskevien jokien vaelluska

lakantojen hoito on kahden valtion välinen asia. Näihin julkaisuihin koottu tieto 

vaikuttaa toivottavasti siihen, että taimen pääsee esteettä nousemaan Venäjältä 

Suomen puolelle ja että lohen palauttamisen mahdollisuudesta kiinnostutaan 

entistä laajemmin. 

Kansallispuiston työlle asettama tavoite on saavutettu; Tuulomajoen lohen vai

heet ja niihin liittyvä suomalaisten lohenkalastushistoria ovat luettavissa Metsä

hallituksen luonnonsuojelujulkaisujen A-sarjassa kahtena niteenä: Tuulomajoen 

vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille ja Lohenkalastus Lutto- ja Nuortti

joella - kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta. Toivomme, että julkaisut osal

taan edesauttavat kansallispuiston vaelluskalakantojen vahvistumista ja puiston 

kalavesien säilymistä luonnontilaisina. 

Arja Vasama 
Urho Kekkosen kansallispuiston johtaja 

Metsähallitus 
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1JOHDANTO 

Vielä 1900-luvun alkupuolella Tuulomajoen latvavedet Lutto- ja Nuorttijoki oli

vat hyviä lohijokia. Tuulomajoen voimatalousrakentaminen 1960-luvulla esti lo

hen nousun vesistöalueen yläosiin ja nykyisin lohi on niistä kadonnut. Ala-Tuu

loman voimalaitoksen kalaportaan kautta lohi nousee yhä edelleen, mutta nousu 

pysähtyy Ylä-Tuuloman voimalaitoksen alapuolelle. Nykypolville Suomen puo

len Lutto- ja Nuorttijoen lohenkalastuksen historia on hämärtynyt, eikä lohta 

juuri tiedetä näissä joissa edes olleen. Vain muutamat vanhat ihmiset muistavat 

Luton ja Nuortin hyvät lohisaaliit. 

Tuulomajoen lohi nousi vielä 1960-luvulla Nuorttijärveen laskeviin lohijokiin, 

muun muassa Suomen puoleiseen Luttoon ja Nuorttiin. Siten Tuulomajoen ve

sistön hyvät ja huonot lohivuodet ovat näkyneet myös Suomen puolella. Jos loh

ta on noussut hyvin, se on näkynyt hyvinä lohisaaliina, tai jos vesistön alaosissa 

lohen nousu estyi, sen on täytynyt näkyä lohien katoamisena myös Suomen 

puolella. Näitä lohikantojen muutoksia sekä lohenkalastukseen liittyviä koke

muksia ja perinnetietoa on selvitetty haastatteluilla. 

Nuortti- ja Luttojoen vesistöalueiden lohenkalastuksen historian kerääminen 

aloitettiin 1980-luvun lopussa. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut sekä haastat

telu- että kirjallisuustiedoin selvittää, millaisia Tuulomajoen vesistön lohikannat 

ja lohenkalastus ovat aikoinaan olleet ja etsiä syitä Nuorttijärven yläpuolisten ve

sistöalueiden lohikantojen tuhoutumiseen. Lisäksi on pohdittu lohen palautta

mismahdollisuutta Nuorttijärven yläpuolisille vesistöalueille. Tutkimus on jul

kaistu sen laajuuden vuoksi kaksiosaisena (Metsähallituksen luonnonsuojelujul

kaisuja, sarja A: Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille ja Lo

henkalastus Lutto- ja Nuorttijoella - kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta). 

Suurin kiitos tämän työn toteutumisesta kuuluu haastatelluille henkilöille. Kiitän 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tenojoen tutkimusaseman johtajaa Ee

ro Niemelää ja Metsähallituksen Perä-Pohjolan puistoalueen tuolloista aluejohta

jaa, Kerttu Härköstä sekä Urho Kekkosen kansallispuiston johtajaa, Arja Vasa

maa tämän työn rahoittamisesta. Lisäksi tahdon erityisesti kiittää FL Jaakko Er

kinaroa ja FK Jarmo Aaltoa neuvoista ja opastuksesta. FK Vuokko Hirvosta kii

tän haastattelumateriaalien kielentarkastuksesta. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Lähteistä 

Tuulomajoen vesistön lohenkalastuksesta on julkaistu vähän suomenkielistä kir

jallisuutta. Tutkimustietoa lohesta ei Suomen puoleisilta vesistönosilta ole ollen

kaan, vaikka lohi katosi niinkin myöhään kuin 1960-luvun lopulla. 

Tämän työn tärkeimpinä kirjallisia lähteinä ovat olleet historiaa tallentavat teok

set (Fellman 1907, Itkonen 1948) sekä kertomusluontoiset muistiinpanot (Kelti

kangas 1977, Wallenius 1951, Itkonen 1991, Lokka 1993) ja haastattelut. Tärkeitä 

tietolähteitä Tuulomajoen lohikannoista ovat olleet myös venäläisten antamat 

saalistiedot, joita on saatu sekä tieteellisistä julkaisuista että virallisista ja epävi

rallisista raporteista. Lisätietoa Tuulomajoen vesistöalueen lohen historiasta on 

saatu myös suullisina tiedonantoina venäläisiltä asiantuntijoilta. 

Haastattelujen toimeksiantaja oli suomalais-neuvostoliittolainen rajavesistöko

missio ja haastattelut teki Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tenojoen tut

kimusasema vuosina 1987-1995. Haastateltaviksi pyrittiin saamaan mahdolli

simman monia alueella 1960-luvulla ja sitä aikaisemmin kalastaneita, joilla oli 

omakohtaisia tietoja. Suurin osa haastatteluista on nauhoitettu. Haastatteluja 

nauhoitettiin 55 henkilöltä, joista Nuorttijoen alueella kalastaneita oli 31 (synty

neet vuosina 1903-1938) ja Lutto- ja Tuulomajoen alueella kalastaneita 24 (synt. 

v. 1904-1941). Haastattelunauhoja säilytetään Riista- ja kalatalouden tutkimus

laitoksen Tenojoen tutkimusasemalla Utsjoella. Haastatteluilla on täydennetty

Venäjältä saatuja saalistietoja ja muita lähteitä. Haastattelujen aineistosta on

koottu tähän selvitykseen liittyvä julkaisu Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella -

kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta.

2.2 Tutkimusalue 

Tuulomajoen vesistöalue sijaitsee 68. leveysasteen pohjoispuolella ja joki laskee 

Barentsinmereen. Vesistöalue on pääosin Venäjän puolella, vain ylimmät latva

vedet ovat Suomen puolella (kuva 1). Koko vesistöalueen valuma-alue on noin 

21 500 km2 (Sharov ym. 1990). Suomen puolella valuma-alueen koko on 3 240 

km2 (Luttojoki 1 682 km2
, Nuorttijoki 935 km2

, Jauru 237 km2
, Anteri 151 km2 ja 

Hirvas 149 km2) (Ekholm 1992). Vertailun vuoksi esimerkiksi Tenon vesistön va

luma-alue on noin 16 389 km2 (Anonyymi 1990). 
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Tuulomajoen pääuomaan on rakennettu kaksi suurta voimalaitosta (Ala-Tuulo

man voimalaitos v. 1934-36 ja Ylä-Tuuloman voimalaitos v. 1962-65, kuva 1). 

Ylä-Tuuloman voimalaitoksen pudotuskorkeus on 62 metriä ja rakennetun maa

padon korkeus 35 metriä. Padon yläpuolella altaana toimivan Nuorttijärven ve

denpinta nousi patoamisen jälkeen yli 30 metriä luonnolliselta tasoltaan. Ylä

Tuuloman voimalaitoksen ympäristövaikutukset ovat todennäköisesti olleet 

suuria: laitos esimerkiksi esti lohen nousun Tuulomajoen vesistöalueen yläosiin. 

Ala-Tuuloman voimalaitoksen toimivien kalaportaiden kautta lohi nousee vielä 

nykyisinkin vesistöalueen alaosiin (kuva 2). 

3. Nuorttijärvi (nykyisin
�t,ntii"1 "Venä) 

NO�A 

RUOTSI 

SUOMI 

Kuva 1. Tuulomajoen vesistöalueen sijainti. 
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Kuva 2. Lohen nykyinen levinneisyys ja entiset lohialueet Mattssonin (1994) ja Pautamon haas

tattelututkimusten mukaan. 

3 LOHEN ELÄMÄNKIERTO 

Pohjoisissa, Barentsinmereen laskevissa, joissa lohi kutee syys-lokakuussa. Mäti 

kehittyy talvella joen kutualueiden soraikoissa. Poikaset kuoriutuvat seuraavan 
vuoden kesäkuussa ja elävät ruskuaispussin ravinnon turvin soraikossa noin 

kuukauden. Heinäkuun puolivälissä ne nousevat soraikon pintaan ja alkavat 

käyttää ulkoista ravintoa. Tässä vaiheessa poikasen pituus on hieman yli kaksi 
cm. Poikaset elävät jokien kivikkoisilla virta- ja koskialueilla, missä niillä on run

saasti suojapaikkoja. Lisäksi lohenpoikasia esiintyy myös järvialueilla (Erkinaro

ym. 1995). Vanhemmat poikaset voivat tehdä kesän aikana pitkiä vaelluksia ve

sistön eri osiin hyödyntäen näin kasvualueinaan pieniä puroja ja jokien latva
osia, joihin merestä kutemaan vaeltaneet lohet eivät nouse (Erkinaro 1995).

Lohenpoikanen viettää joessa Tuulomajoen vesistöalueella keskimäärin kolmes

ta neljään vuotta (vaihteluväli 2-8 vuotta, vrt. kuva 3; Sharov ym. 1990). Sen jäl

keen poikanen smolttiutuu eli muuttuu vaelluspoikaseksi, jolloin siinä tapahtuu 

morfologisia ja fysiologisia muutoksia: kylkien jokipoikaslaikut häviävät, väri 

muuttuu hopeiseksi ja poikasen aineenvaihdunta muuttuu suolaista merivettä 
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kestäväksi. Vaellukselle lähtiessään smoltti on 13-19 cm pitkä. Vaellus ajoittuu 
kesä-heinäkuuhun, jolloin veden lämpötilan on noussut +10° C:een (Koli 1990, 
s. 76-77).

60 

50 

40 

� 30 

20 

10 

0 

2 3 4 5 

Smolttiutumisikä (v) 

Kuva 3. Tuulomajoen vesistön lohenpoikasten yleisimmät smolttiutumisiät ja ikäluokkien 

vuosittaiset prosenttiosuudet. Keskiarvo on laskettu vuosilta 1961-1981 (Sharov ym. 1990). 

Lohi viettää meressä yhdestä neljään vuotta, jonka jälkeen se saavuttaa suku
kypsyyden ja palaa kudulle syntymäjokeensa. Merivaelluksen pituus on par
haimmillaan useita tuhansia kilometrejä ja se voi ulottua Grönlannin rannikolle 
asti. Merivaelluksen kesto vaikuttaa kutulohen kokoon (Koli 1990). Merivuosien 
mukaan lohet voidaan jakaa selviin kokoluokkiin. Tenolla esimerkiksi käytetään 
termejä titti, lohijalka ja lohi eri kokoluokista puhuttaessa siten, että titti tarkoit
taa yhden merivuoden ikäistä, 1-3 kg:n painoista lohta ja lohijalka kahden meri
vuoden ikäistä lohta, jonka paino on 3-7 kg. Nimitystä lohi käytetään kolmen 
merivuoden ikäisestä tai sitä vanhemmasta !ohesta, joka painaa yli 7 kg. 

Lohen kutupopulaatio koostuu joki- ja merivuosiltaan erilaisista yksilöistä. Teo
reettisena esimerkkinä ovat vuoden 1929 kudusta kuoriutuneet kalat (taulukko 
1). Esimerkiksi kutulohen elämänkierto taulukon 1 ensimmäisellä rivillä: poika
nen kuoriutui kesäkuussa vuonna 1930 ja aloitti ensimmäisen jokivuosikasvun
sa. Vuonna 1931 poikanen täytti kesäkuussa ensimmäisen kokonaisen jokipoi
kasvuoden. Toinen jokipoikasvuosi täyttyi vuoden 1932 kesäkuussa, jolloin poi
kanen smolttiutui ja vaelsi mereen (kesä-heinäkuussa). Kesäkuussa vuonna 1933 
lohi täytti ensimmäisen merivuotensa (2 joki vuotta + 1 meri vuosi), jolloin myös 
ensimmäiset lohet saapuivat takaisin jokeen kudulle. 
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Taulukko 1. Vuoden 1929 kudusta syntyneiden lohien joki- ja merivuosiyhdistelmät. JP = joki
poikanen (luku ilmoittaa kokonaiset jokivuodet). Smolttiutumisikä on lihavoitu. Paksummalla 
viivalla on kuvattu ikäluokkia (jokivuodet + merivuodet), joiden osuus kudulla on noin 90 % .

Joki- Smolt- VUOSI 

vuosien tiutu 1929 1930 1m1m1m1�1�1�1m1�1m1�1�1� 

määrä mi-

nen 

2 1932 Kutu Kuoriut JPl JP2 2+1 2+2 2+3 2+4 

3 1933 Kutu Kuriut JP1 JP2 JP3 3+1 3+2 3+3 3+4 

4 1934 Kutu Kuoriut JP1 JP2 JP3 JP4 4+1 4+2 4+3 4+4 

5 1935 Kutu Kuoriut JP1 JP2 JP3 JP4 JPS 5+1 5+2 5+3 5+4 

6 1936 Kutu Kuoriut JPl JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 6+1 6+2 6+3 6+4 

7 1937 Kutu Kuoriut JPl JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 7+1 7+2 7+3 7+4 

8 1938 Kutu Kuoriut JPl JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 JPS 8+1 8+2 8+3 8+4

4 KALASTUS TUULOMAJOELLA 

4.1 Kirjallisuusmaininnat entisestä lohenkalastuksesta 

Lohenkalastus Tuulomajoella on luultavasti alkanut heti ensimmäisten ihmisten 

ilmaannuttua Kuolan vuonolle. Kuolan kaupunki mainitaan jo vuonna 1263. 

Kuolan vuonolla ja Muurmannin rannikon länsiosalla oli Jäämeren kalarikkauk

sien vuoksi suuri vetovoima. Venäjän hallitus suosi siirtolaisuutta, ja vuonna 

1868 annettiin julistus, jonka mukaan siirtolaiset saivat määrävuosiksi verova

pauden. Vuonna 1899 pohjoisrannikolla oli 2 156 asukasta (Nickul 1970). 

Nuorttijärven alueen ensimmäiset asukkaat ovat ilmeisesti olleet kolttasaamelai

sia. Suonikylän kolttayhteisö Nuorttijärven luoteispuolella on ollut asuttu aina

kin 1600-luvulta lähtien (Aikio 1992). Myöhemmin Nuorttijärven vesistöalueelle 

on muuttanut suomalaisia uudisasukkaita (Lokka 1993). 

Tuuloman köngäs kuului jo vuoden 1574 venäläisen maakirjan mukaan yhtei

sesti Nuorttijärven ja Suonikylän koltille pysyen yhteisenä aina Tarton rauhaan 

vuoteen 1920, jolloin Suonikylän koltat menettivät omistusoikeutensa könkää

seen. (Itkonen 1948) 

Ajoittain könkään kalastus oli vuokrattuna venäläisille, esim. 1820-luvulla kuola

laiselle kauppiaalle Popoville, joka vuokranaan maksoi kaikki kolttien verot. En

simmäiset kirjalliset tiedot Tuulomajoen lohenkalastuksesta ovat juuri Popovin 
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ajalta, josta kirkkoherra Jacob Fellman kirjoitti (1907 suomennetussa) matkaker

tomuksessaan: 

"Se huoli, jota Popoff piti lappalaisistaan, oli heille, joilla kuitenkin oli oikeus tuottavaan 

lohikalastukseen Tuulomassa ja Kuolanjoessa, ehkå' terveellinenkin, heidän kehittymättö

måä'n asemaansa nähden, sillå' siten oli heille turvattu toimeentulo sekå' hyvänä että pa

hana aikana. Että tämä tuotti Popoffille voittoa, sehän on luonnollista, ja kyllä se olikin 

påä'lähteenå' hänen paikkakunnalla tavattomaan rikkauteensa. 

Tå'mä Tuuloman koski oli siksi kalarikas, että' sinne kalastusaikana lähetettiin joka viikko 

kaksi viisihankasta venettå' noutamaan suolattuja lohia, kaikki Popoffille kuuluvia. Kalas

tusoikeus tosin oli lappalaisten, mutta sen haltija oli nyt elinajakseen Popoff ainoastaan 

sillä', että hå'n maksoi lappalaisten verot. Itse kalastuksen suorittivat kunnollisimmat lap

palaiset eri maksua vastaan. Saaliin sanottiin vuosittain nousevan 5 000 puutaan (5 000 

puutaa = 81 9 00 kg, kirj. huom.), jota paitsi tuleville ja meneville näkyi olevan maksuton 

ruokailu. Mutta olivathan ne kaikki lappalaisia, Popoffin 'lapsia'." 

Kolttien Tuulomajoen lohen kalastustapaa kuvaili Itkonen (1948) seuraavasti: 

"Patunan kylän kohdalla Tuulomajoessa oli lohenpyyntiä varten padon paikka. Padon ar

veltiin periytyvä'n jo 1500-luvulta, 'hollantilaisten ajoilta'. Siinä' oli kaksi katiskaa, ra

kennetut suipon huoneen muotoon. Ne koettiin kahdesti vuorokaudessa ja saalis nousi 

4 000-5 000 puutaan vuodessa. 1910-luvulla Patunassa oli rannalla kaksi kalapirttiä', 

toinen Nuorttijärven, toinen Suonikylän - molemmissa yhtä monta kalastajaa. Padon te

kivä't kummankin kylä'n lähettämät miehet jää'nlähdön jälkeen, ei itse Tuulomajokeen, 

vaan noin 70 metriä' leveän putaan poikki, jonka läpi käy virta kevättulvan aikaan. Padon 

puuosat jätettiin paikoilleen usein talveksikin. Patosilta (sabbar-mos 't) rakennettiin poi
kittaisista rangaista viisi- tai kuusijalkaisten renkkujen varaan, joiden pä'ällä lepäsivät ki

vipainot. Keskellä' patoa oli ulkonema sekå' siinä' vintturilla ylös ja alas siirreltävä, noin 

11/2 syitä pitkä, nielulla varustettu så'lemerta (meärs). Molemmin puolin pingotettiin 

verkko tiheåä'n asetettuja pystysalkoja vastaan. Padon yläpuolella vedettiin rannoilta kä

sin lohinuottaa, kooltaan 8 x 3 syitä. Patopyyntiä harjoitettiin kesäkuun alusta syyskuun 

loppuun. Kuolaan vietiin kolmasti viikossa isoilla veneillä' 50-70 puutaa lohta ja tulo 

jaettiin tasan kummankin kylän ja sitten nä'iden miespuolisten asukkaiden kesken. Pik

kulohta suolattiin ja jaettiin niin ikå'än, hyvinä' vuosina jokainen perhe sai toistasataa ki
loa sellaista kalaa" (Itkonen 1948). 

Ensimmäinen virallinen saalistilasto Tuulomajoelta on vuosilta 1870-1902, jolloin 

vuotuinen saalis oli 1 200-15 300 kg (Sharov ym. 1990). 

Nuorttijärveen laskevissa joissa on todennäköisesti kalastettu lohta niin kauan 

kuin alueella on ollut asukkaita. Nykyisen Suomen puolella olevan Luton ja 
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Nuortin lohenkalastajat ovat olleet pääasiassa suomalaisia (Lutolla Ivalosta, So

dankylästä ja Vuotsosta tulleita sekä Nuortilla Kemijoen varren asukkaita). Ve

näläisten arvio Suomen puoleisten alueiden (Lutto- ja Nuorttijoki) lohisaaliista 

1900-luvun alussa on 15 000 kg (Kuzmin, henk.koht. tiedonanto 1993). Kalastus

tapoja ovat olleet mm. tuohustus, verkkopyynti ja jokinuottaus. Vapakalastus 

yleistyi toisen maailmansodan jälkeen. 

Suomen puoleisella Luton vesistöalueella on lisäksi harrastettu poikkipadoilla 

kalastusta ainakin 1910-luvulta toisen maailmansodan alkuun saakka. Lisäksi 

mahdollisia patopyyntipaikkoja on ollut muuallakin Tuulomajoen Nuorttijärven 

yläpuolisilla vesistöalueilla sekä Suomen että Venäjän puolella. Näiden patoka

lastusten saalismääristä ei ole tietoja. Keltikangas (1977) mainitsee, tosin epäsuo

rasti, mahdollisen patopyynnin Luttojoella vuonna 1938. Matti Huru (s. 1925) 

kertoi haastatteluissa Keltikankaan kirjan aikaan liittyen: 

"Nå'inå' vuosina oli tåä'llä niin sanottu nälkåaika. Oli kato perunasta ja kato viljasta, ja 

sodanmainingit oli vielå' sotkenut kaupankäynnin Suomesta päin. Silloin ivalolaiset ja 

akujärvelå'iset kulki Lutolla kalastamassa. Padottiin nuo joet ja tuohustettiin ja otettiin 

ne ainuakki kalat sillå' kertaa, kun käytiin tåä'llå' kalastamassa. Sillon kun on ruoasta ky

symys ja nå'lå'stä, silloin ei ollu miståä'n lajista kysymys, vaan otettiin syyväkseen kala. 

Eikä ollu mikåä'n tarkoitus myyvä mihinkåä'n sitä. Suurin osa syötiin tåä'llä jokivarressa 

ja sitten kotia vietiin se, mikå' liikeni tuonne Akujärvelle ja Ivaloon. Hevosilla kulkivat 
tämå'n metså'taipaleen tå'nne. Kattajå'rveltå' päå'sivät sitte veneellä tuonne Lutolle. 

Ei päässyt lohta nousemaan, eikå' muutakaan kalaa. Kattajärven yläpuolella on oikein 
matalia hietikkosuvannon pätkiä, vettä niissä ei ole kun korkeintaan toista metriä. Niissä 

oli sitte helppo saaha ne verkolla ja tuohuksella, atraimella kiinni. Taas tåä'llä alempana 

oli, tuossa Suomunkönkåä'n tai Luttokönkåä'n yläpuolella semmonen paikka, josta ne sai 

kanssa suvantopaikasta. Usiasti pantiin vielå', kun oli ensinnä pantu poikkiverkot, niin 

sitte pantiin toinen viereen, niin siitä väliköstä saatiin sitte lopukki pyyvettyå·." 
(M. Huru 1994) 

Ainoat kirjalliset kuvaukset lohen meripyynnistä ovat Itkosen retkeltä Kuolaan 

v. 1914. Hän kuvaili kolttien lohen meripyyntiä Kuolavuonosta läheltä Tuuloma

joen suuta:

"Oli kesäkuun 1. päivä saapuessamme jokisuulle vuonon peråä'n, mistä oli kahdeksan 

virstan soutumatka Kuolaan. 

Lohenpyynti pakotti perheet olemaan kotosalla alinomaa, kalastus nimittå'in tapahtui 

'vahtuu' - eli 'oottonuotalla', joka potketaan liki rantaa mutkalle siten, että pyydyksen 

toinen påä' on kiinni rannassa. Nuottaa pitelevät alallaan merivirralta ja vuorovedeltä 
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yläpaulaan tartutettavat puukoukut, jotka jokainen on sidottu riippakiven ankkuroimaan 
kelluvaan poloonsa. Nuotan avoimesta siulapäästä' kå'y pitkå' vetoköysi maalle ja edelleen 

tuvan tai kodan sisälle seinään tehdystä aukosta. Jonkun perheen jäsenistä täytyy aukos
ta katsellen pitää' silmällä' nuottaa suurimman osan vuorokautta, paitsi muutamina yön 

hetkinä. Kun yksi tai useampi lohi ui nuotan mutkaan, havaitsee köyden hoitaja - mies, 

vaimo ja varttunut lapsi vuoron perää'n - sen veden värystä, jopa tuulisellakin sää'llä: 

taito, johon vaaditaan pienestä pitäen saatu harjoitus. Nyt hän alkaa tuvassa seisoen 

vimmatusti kiskoa nuotan siulapää'tä rantaan. Muu väki juoksee sinne ja auttaa köydestä' 

vetäen, niin että kekseliäästi asetellut puukoukut irtoavat yläpaulasta. Joku voi siinä kii
reen kiihkossa kompastuakin, mutta TJYStyyn pää'styää'n hän alkaa viskellä kiviä' nuotan 
siulapuolelle, jotta kalat TJYSyisivät saarroksissa. Niitä on useimmiten 1-3 kappaletta, 
mutta joskus puoli tusinaakin 10-25 kilon painoisia vonkaleita. 

Iloiten kiskotaan nuotan mutkaan joutunut TJYristelevä' saalis maalle - varsinaista povea 

eli perää' ei nuotassa ole. Mukana tulee tavallisesti muitakin, pienempiä merikaloja, ku

ten kampeloita ja simppuja. Sitten lykätää'n vene vesille ja nuotta potketaan entiseen 

asentoonsa. 10-30 minuutin kuluttua toistuu sama näytelmä', johon lappalainen ei kyl

lästy. Jos pyyntipaikka on matalahko, nuotta jää' luoteen aikana kuiville. Isot lohet myy

dää'n tuoreeltaan, pienet yksi- tai kaksikiloiset - mikå'li niitä· tulee - joutuvat omaan pa
taan tai ne suolataan. 11 (Itkonen 1991) 

Muurmannin rannikon asutus alkoi lisääntyä 1860-luvulta lähtien, jolloin Venä

jän tsaarin hallitus tuki Muurmannin rannikon asuttamista uudisasukkaiden ve

rovapaudella. Uudisasukkaiden joukossa oli runsaasti suomalaisia (Lokka 1993), 

joiden kalastuksesta Kuolavuonossa Itkonen (1991) mainitsi: 

11Venä'lå'iset kalastajat olivat koettaneet estää' suomalaisten pyynnin muassa valittamalla 
Arkangelin kuvernöörille, että suomalaiset sulkivat lohiverkoillaan eli 'harvoilla' koko 

vuonon. Kuvernå'öri antoi Salomon tuomion: mää'räsi, että· verkot saavat ulottua vain 

rannasta puoliväliin vuonoa. Nyt tuli venä'lå'isille kalastajille hå'tä käteen, koska suoma

laiset olisivat tämän pää'tiiksen nojalla saaneet tehdä' verkkojatansa kymmentä· kertaa pi
temmiksi kuin ne todellisuudessa olivat. 11 (Itkonen 1991) 

Saaliit Kuolanvuonossa (josta Tuuloma- ja Kuolajokiin nousevat lohet kalastet

tiin) olivat vuosina 1870-1902 13 800-58 900 kg ja vuosina 1916-1928 16 500-

41 600 kg. (Sharov ym. 1990). 
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4.2 Varhaisimmat muistitiedot !ohesta Lutolta ja 
Nuortilta 

Jussi Hirvasvuopio (s.1909) kertoi käyneensä Lutolla kalassa isänsä kanssa yh

deksänvuotiaasta asti. He kulkivat hevosella kalassa, veneitä pidettiin jokivar

ressa. Siellä oli useampia veneitä, joka joella omansa (Hirvasvuopio 1992). 

Wallenius mainitsee 1900-luvun alusta (tarkka vuosiluku tuntematon, kirj. 

huom.): 

"Tuo ei ole kosken åä'ntå', kalaa siellå' on, kalaa totisesti, ja isonlaisia. Jokohan oli joku lohi 

påä'ssyt Patunan padosta sivu. Ei muutoin kuin mikäli se on så'rkynyt. Sillä tiesin koltil

la olevan kylå'kunnan kalastusoikeuden Patunaan ja heidå'n patoavan sen umpeen. Hir

mumåä'rå'n lohia he siellå' vuorollaan vahtien pyytå'vät, ja tulos jaetaan påä'luvun mukaan 

asukkaiden kesken. Kiersin siiman rullalle ja pyörå'ytin veneen ympå'ri. Kalaa siinå· oli, 

totisesti. Kolme neljäkin saattoi olla samalla kertaa ilmassa. Lohia ne ei tosin olleet, tie
tystikäå'n, mutta isoja tammakoita, kauheita, kilosta kahteen. "(Wallenius 1951, s. 235) 

"Lohi! Ja komea! Olipa taaskin kerran så'rkynyt Patunan kuulu pato ja påä'stå'nyt lohen 

nousemaan, Luttoon, Nuortiin ja Jauruunkin eksyläisen, nå'in pieneen jokeen." 
(Wallenius 1951, s. 250) 

Matti Lakelalla (s. 1919) oli muistikuvia lohista 1930-luvun alkuvuosilta, joista 

hän kertoi: 

"Kun olin poikanen, moni muisteli niitä' lohisaaliita Nuorttista, mutta ei niitä' niin tar

kasti pannut mieleen kun Kemijoestakin sai lohta. Se oli aikasemmin tietenki Venäjå'n 

vallan aikana. Ne oli aivan mahottomia lohi saahliita saahneet. Nehå'n oli aikoinaan kul

kenheet siellå' rajasta alaskå'sin nuotan eli inan (= jokinuotta) kans. Lohia inanneet ja sin

ne suolanneet. Isä' oli kans ollu pyytå'mässå' ja muisteli sitä lohiaikaa, kun oli ollut kovas

ti. Ne ovat saaneet lohta ja olleet ihan sitä varten Nuorttilla. Vasta rajasta alaspå'in ne oi

keat lohipaikat olivat. 

Jokelan Kaaleppi kå'vi kalassa Nuorttilla. - - Kaaleppi muisteli, että Sotajoen suusta hå'n 

sai melko ison må'tilohen. Se lohi oli kymmenen kilon seutuvilla. Se oli vuonna 1930 tai 
pikkusen päå'lle, mutta niillä' seutuvilla. (Ks. kuva 4.) 

Se oli vuosi 1933, kun kå'vin ensimmäisen kerran Nuorttilla, 13-14-vuotiaana, raja-aitaa 

(=poroaitaa) korjaamassa. Oltiin useampia viikkoja rajalla. Meitä' oli lå'hemmå's parin

kymmenen miehen porukka, jotka olimma töissä siellä. Meillå' oli porukan pyynti. Joka yö 

oli verkot veessä, ja kalaa tuli, lohiakin. Yhessäkin lyhyessä' verkossa oli viisi lohta, yksi 

suuri, neljä' suutaria, 3-4 -kiloisia. Kyllä nekin lohia olivat, mutta ne olivat sen ikäluo-
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kan lohia, joita suutariksi kutsuttiin. Se oli juuri rajavyöhykkeellä, siinå' matalassa su

vannossa, Kolsankosken niskassa - - . Se oli niin kova nousu, että niitå· oli vaikka kuinka 

paljon. Kun syksyllä se lohi nousi kutheen, sitä' oli, ja muuta kalaa kans oli, ettå' sitä riit
ti." (Lakela 1991 ja 1995) 

N 

s 

10 km 

©Metsähallitus 1996 

Kuva 4. Nuorttijoen latvojen ylimmät lohensaantipaikat Kaaleppi Kilpelän haastattelun mukaan. 

Haastatteluiden mukaan kalat olivat 1900-luvun alkupuolella kookkaita. Lutolla 

ja Nuortilla lohen saalismäärät olivat runsaita ennen Ala-Tuuloman voimalaitok

sen rakentamista ja useiden haastateltujen mukaan lohi oli suurikokoista. Esi

merkiksi Niilo Huru (s. 1919) kertoi Luton lohisaaliista ennen Ala-Tuuloman voi

malaitoksen rakentamista: 

"Lohisaaliit oli muistelusten mukkaan semmoisilta henkilöiltä kuultuna, jotka minä olen 

nähnyt ja osan kanssa olen käynyt pyynnisså'kin. Ei ollut kalat kortilla siihen aikaan kun 

soutamalla ja sauvomalla kuljettiin. Eri paikkoihin koottiin astioihin kalat ja talvella 
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haettiin, että se ei ollut mitään hi-ppuhommaa. Eikähän turhaan kannattanut lå'hteå' esi

merkiksi Sodankylå'n puolelta ja muualtakin lå'nsikairasta pyyntiin, ettå' kalastusalueet ja 
kalamäärät olivat tievossa vanhoilla. 11 (N. Huru 1994) 

Nuorttijoen vesistöalueella ennen Ala-Tuuloman voimalaitoksen rakentamista 

saadut lohet ovat olleet kookkaita, ehkä kookkaampia kuin Lutolla. Esimerkiksi 

Kaaleppi Kilpelä (s. 1908) kertoo Nuortin lohen koosta ja saaliista: 

"Ensimmäisen kerran kävin Nuorttilla vuonna 1923 ja siitä asti joka kesä. Yhtenäkin yö

nå· saivat 18 oikeaa merilohta Suomen puolelta ja isoja, kun niitä pieniå' pentuja ei nous
sut. Merilohet olivat 6:sta kilosta 25:een ja jopa 30-kiloisia. Syksyllä ne nousivat kuteh

maan Suomen puolelle. Niitä saattoi olla niinki monta, ettå' neljå•, viisi yhesså· kuopassa." 
(Kilpelä 1991. Ks. kuva 4.) 

4.3. Ala-Tuuloman voimalaitos 

Ennen Ala-Tuuloman voimalaitoksen rakentamista, vuosina 1931-1933, lohisaa

lis oli Tuulomajoessa 4 900-13 300 kg (Popov 1993). Ala-Tuuloman voimalaitok

sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1934, jolloin kaikki Tuulomajoen rannan 

asukkaat joutuivat muuttamaan tulevan patoaltaan alta pois. Koska koneita oli 
tuolloin vähän, voimalaitos tehtiin suurimmaksi osaksi käsityönä. Maapadon sa

rat kuljetettiin hevosilla ja miesten työntämillä kottikärryillä. Rakennustyömaal

la olikin monia tuhansia työmiehiä. Ala-Tuuloman vesivoimalaitos ja sen ympä

ristön asutus rakennettiin kahdessa vuodessa (Lokka 1991). Voimalaitoksen ra

kentamisen aikana lohen emokaloja ei laskettu Tuulomajoen vesistöalueelle 

(Popov 1993). Tämän vuoksi todennäköisesti kolme vuosiluokkaa lohia jäi syn

tymättä (ks. liite 2). 

Myös haastattelut osoittavat, että Ala-Tuuloman voimalaitoksen rakentaminen 

ja lohen nousun estäminen kokonaan ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen 

puoleisiin lohisaaliisiin. Kenelläkään haastateltavista ei ollut muistoissaan lohi

saaliita tältä aikaväliltä. Esimerkiksi Niilo Huru kertoi Lutosta Suomen puolelta: 

"Mutta sitten tuli kuollut aika. Sitä ei enå'än kestänyt paljon puhuakkaan, sanottiin, että 
pöljå'hå'n sinä oot, kun puhut Luton ja Suomun kaloista. Se on semmonen omituinen vai

he ollu siinä. Se on siinä kolomenkymmenen, mitä siihen nyt sanois, ennen kuitenki tå'tä 
viimistä sotaa, oli riittiset ajat." (N. Huru 1994) 

Nuorttijoen alueelta Uuno Yrjänheikki (s. 1920) kertoi vastaavaa: 

"Kyllå' se oli mahotonta tuloa. Kalat olivat harria ja tammukkaa, kilon ja parin kaloja. 
Silloin ei ollut enåä' lohta, se on joskus 30-luvulla loppunut." (U. Yrjänheikki 1991) 
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Kutemaan lohet pääsivät uudestaan vuonna 1937, jolloin laitoksen kalaporras 

otettiin käyttöön (Popov 1993). Kalaportaan käyttöönotto havaittiin myös Suo

men puolella, esimerkiksi Taimi Yrjänheikki (s. 1918) kertoi viimeisestä saamas

taan !ohesta Nuorttista: 

"Neljätoista kiloa painavan lohen saimma isän kanssa. Olemme saahneet isoimman Sota
joensuusta ylöspäin Nuorttista. Mustanvaatimenmukasta karkas toinen mätilohi. Met 

näimmä sen monta kertaa, mutta me emmä saahneet sitä. Silloin kun iså' sen lohen pisti, 
minä, että vene kaatuu, paino sitä pohjaa vasten. Potki siellä, sitten sai sen venheesseen, 

oli se jytå'kkå'. Se oli vuonna 1936 taikka -37, minä olin koko kesän siellå'. Kyllä net sai 

niitä lohia. Minä en tiennyt niitä kutupaikkoja muita kuin siinä Sotajoen suussa, mistä 

met saimma sen ison lohen. Lohi painoi 14 kiloa ja toinen karkas meiltä." 
(T. Yrjänheikki 1991 ja 1995) 

Ala-Tuuloman kalaportaiden yläpäässä oli pyyntilaite, jossa laskettiin kudulle 

vaeltavien lohien lukumäärät. Vuosina 1937-1940 nousevien lohien määrä vaih

teli vuosittain 932:sta 4 474 kappaleeseen (Popov 1993). Voimalaitoksen kalapor

taita käyttäneiden lohien lukumäärä on tilastoitu vuodesta 1945 alkaen (liite 2). 

1950-luvulta lähtien kaikki lohisaaliit otettiin ainoastaan pyyntilaitteesta. Venä

läisiltä saatujen saalistilastojen mukaan Ala-Tuuloman voimalaitoksen yhteyteen 

rakennettu kalaporras toimi ja toimii nykyisinkin hyvin. Venäläisten seurannan 

mukaan portaan kautta kulkevista lohista hyödynnettiin 50 % - joka toinen päi

vä kalat laskettiin vaeltamaan kohti kutualueita ja joka toinen päivä ne otettiin 

ravinnoksi (Sharov ym. 1990). 

4.4 Toisen maailmansodan vaikutus lohikantaan 

Toisen maailmansodan alkamisen jälkeen (1940) Ala-Tuuloman kalatie suljettiin, 

eikä nousevia lohia päästetty kudulle (Popov 1993, Kuzmin henk.koht. 

tiedonanto 1993). Sodan vuoksi neljä lohen vuosiluokkaa jäi syntymättä 

Tuulomajoen vesistöalueella. Haastatelluista Antti Huhtamella (s. 1907) kuului 

sodan aikana Luton seudulla taistelleeseen Pennasen pataljoonaan. Hän oli 1940-

luvun alussa tiedusteluretkellä Tuulomajoen alueella ja hänen havaintonsa mu

kaan lohi pyydettiin Tuulomajoen suussa: 

"Minå'hän kävin yhtenä yönä partioreissulla misså· joki putoaa jyrkkå'nä mereen. Se mei

jå'n johtaja, hullu äijä, sehå'n meinas ... Sodankylän poika sano, jos astut yhenkin aske

leen, saat kuulan ottaan. Vasiten tapattamaan tuommoseen paikkaan. Aukia tunturi lå'h
tee laskemaan siitä ojankurusta ... , niin ilman muutahan ne olis tappanut meijå't siihen. 

Kulkihan ne vielä kaksi kertaa siellä, mutta minä en kå'ynyt ennåä' niissä partioreissuissa, 
kun olin niissä porohommissa. Siinä oli lohenpyyntitammi ja silta sitten joen yli ja mitä 
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helkatin rakennuksia oli ne isot rakennukset joita rakensivat kahen puolen sitä' jokea?" 
(Huhtamella 1994) 

Kalaportaat avattiin vasta sodan jälkeen 1945, jolloin Ala-Tuuloman voimalai

toksen· kalaportaissa laskettiin 1 800 kudulle nousevaa lohta (Popov 1993). Suo

men puoleisiin lohikantoihin sodanaikainen lohien nousun estäminen ·heijastui 

useiksi vuosiksi eteenpäin. Heti sodan jälkeen kudulle tulevat yksilöt olivat van

hoja suurikokoisia lohia, jotka · olivat peräisin sotaa edeltäviltä kutuvuosilta 

1937-40. Huonoin lohivuosi taulukossa 2 esitetyn laskelman perusteella on vuosi 

1948. Vuonna 1949 nousi kudulle ensimmäinen ikäluokka (2+1) vuoden 1945 

kudusta. 

Taulukko 2. Kudulle palaavien lohien arvioitu ikäluokkajakauma vuosina 1945-1952 jokipoikas
ten smolttiutumisiän (2-5 v.) ja merivaelluksen keston (1-3 v.) perusteella. Jokaisen 
kutuikäluokan kohdalle on merkitty prosenttiluku smolttiutumisiän perusteella (vrt. kuva 3.) ja 
vuosiluku, josta kutemaan noussut lohi on peräisin. Prosentit kuvaavat eripituisen 
merivaelluksen tehneiden lohipopulaatioiden heikkenemistä vuoteen 1949 ja kantojen kehitystä 
siitä eteenpäin. Sota-aikana (1941-1944) lohen kudulle pääsy oli estynyt, mikä näkyy taulukossa 
puuttuvina ikäluokkina. 

Joki- + 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

meri-
vuodet 

Kutu• Kutu• Kutu• Kutu- Kutu- Kutu• Kutu- Kutu-

% vuosi % vuosi % vuosi % vuosi % vuosi % vuosi % vuosi % vuosi 

1 meri- 2+1 9 1945 9 1946 9 1947 9 1948 

vuosi 3+1 57 1940 57 1945 57 1946 57 1947 

4+1 32 1939 32 1940 1945 32 1946 

5+1 2 1938 2 1939 2 1940 2 1945 

2 meri- 2+2 9 1940 9 1945 9 1946 9 1947 

vuotta 3+2 57 1939 57 1940 57 1945 57 1946 

4+2 32 1938 32 1939 32 1940 32 1945 

5+2 2 1937 2 1938 2 1939 2 1940 

3meri- 2+3 9 1939 9 1940 9 1945 9 1946 

vuotta 3+3 57 1938 57 1939 57 1940 57 1945 

4+3 32 1937 32 1938 32 1939 32 1940 

5+3 1936• 2 1937 2 1938 2 1939 2 1940 

,. Ala-Tuuloman voimalaitoksen vuoksi kutu estyi. 

Suomen puolella kalastaneiden henkilöiden haastattelut vahvistavat lohien ka

toamisen sodan jälkeen. Sota vaikutti eniten yhden merivuoden ja vähiten 

kolmen merivuoden lohiin (taulukko 2), joita esimerkiksi haastateltava Akseli 

Paarman (s. 1904) todennäköisesti näki vuonna 1945 Muorravaarakkajoella 

(Luton vesistöalue, ks. kuva 5): 

"Taimen oli, se voi olla siinä" kolmen ja puolen kilon, neljä'n kilon paikkeilla suurin. En 

minä' suurinta saanut, kaksi isoa taimenta oli siinä suvannossa. Me monta kertaa yri

tettiin. Ne oli pitkå'sti toista metriä' kumpikin. Minä oletin, että kumpaa nuo nyt on, onko 

lohet vai taimenet, kun ne ei ottaneet minkå'ä'nlaista syöttiå·. Aina kun menimmä' sen su-
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vannon toiseen päähän niin ne laskeutu toiseen päähän, mutta ne oli isoja. Minä arvelin 

että ne on siinä kymmenen ja viientoista kilon välillä' kumpikin, siinä' oli pariskunta. "

(Paarman 1992) 

Haastattelutietojen perusteella ensimmäiset lohet sodan jälkeen Suomen puolelta 

sai Luttojoesta (ks. kuva 5) Kauko Mannermaa (s. 1913): 

"Seuraavan kerran kävin vasta sotien jä'lkeen vuonna 1949. Kolmoskosken puolivälissä· 

heitin, me emme tienneet ollenkaan, eikä Hurun Einokaan tienny, että sinne ois lohta 

noussu vielä. Minä lähin harria pyytämään. Tarttuiki kaks lohta. Minä en tienny, että 

ne ovat lohia, kun minä' en ollu lohta nä'hny. Luulin että· ne on taimenia, mutta Eino sa

no, että' tä'mä on selvä· merilohi. Otettiin muutama valokuvakin niistä'. Ne oli siinä' kaksi
kiloisia. Ne oli ensimmäiset lohet, siis vuonna 1949, en muista mikå' kuukausi oli, kyllä 

kai se oli jo elokuuta. Eino sanoi, että' nämä" ovat ensimmå'iset lohet, mitä on sotien jä'l

keen saatu Lutosta. Hän ei ole kuullut, että kukaan oisi saanut, eikå' siellä kukaan kalas

tanutkaan. Hurun väki kalasti, muttei ne olleet saanu siihen mennessä· yhtään lohta. Mi

nä· sain ensimmäiset. Eino vielä selitti, kun menimme veneellä, niin Kolmoskosken ylä
puolella oli muistaakseni semmonen tiukka niva, mutta se oli syvä. Eino sanoi, että· tuos

sa lohi aina ennen seiso ja arinalla pistivät niitä. Mutta se oli ennen sotia - joskus minä 
vuonna lie. Sanoi, että· isä·nsä· kertoi. " (K. Mannermaa 1992) 

Nuorttijoelta sodan jälkeen lohisaaliiksi luokiteltavia havaintoja oli vain kaksi. 

Esimerkiksi Olavi Kuosku (s. 1931) kertoi: 

"Nuortin suutareista puhuttiin ennen paljonki, mutta se on ollu ennen sotaa se suutari

aika. Kyllä' me yhtenä' kesä'nä· saatiin kaksi semmosta, että ne oli niitä' suutareita. Minä· 

sen toisen suolasin ja toin kotia. Minä näytin sitä täälläki, ja nuo vanhat miehet sanot, 

että se on suutari. Ei ne ainakaan kahta kiloa enempää painannu, että mieluummin alle 

kaks kiloa. Se oli kyllä' lohen mallinen, koukkuleuka, niin kuin kojamollaki olis. Ne oli 

niin kuin lohet, mutta pienet vain. Niin kuin kojamo on, mutta pienempi kokonen. Se oli 

lohen värinenki semmonen vähän hopian värinen. Eikå' niitä' pilikkoja ollu ollenkaan. 

Kyllä mulla on semmonen kå'sitys, että' aivan tavallinen lohi, mutta se on vain keskenkas

vunen. Suutariksi ne niitä ennen sanot. Minusta vielä hoikkasempi, mutta tietenki se oli 

hoikkanen, kun se ei ollu täyskasvunen. Se oli kesä', kun sain ne kalat. Se saatto olla hei

näkuu tai elokuu, luultavasti se oli elokuuta. En minä ole muuta nä'hnykkåä'n kuin ne 

kaks. Samana kesänä, vaikka lie sama päiväki. Me saatiin Ylimmäisen Hirvashauvan ala

puolelta, siitä· Multakosken niskasta. Se on ollu 1950-1960 -lukujen vaihteessa, jonaki 
niinä' vuotena." (Kuosku 1995) 

Sotaa edeltävältä ajalta kalojen keskikoko oli suomalaisten kalastajien mukaan 

pienentynyt huomattavasti, keskikoko oli noin 2-4 kiloa. Matti Huru muisteli 

Luton lohen koosta seuraavaa: 
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"Ennen sotia lohisaaliit olivat kaikkein suurimmillaan ja koko vaihteli, sanotaan nyt nel

jå'stä kilosta tuonne kymmeneen kiloon. Keskikoko voisi olla tuommonen 6-7 kiloakin, ai

nakin kojamojen suhteen. Ja må'tikala oli sitten, rHppuen siitå· mihin aikaan vuodesta sai 

sen; kesempå'nå' se oli kolmesta viiteen kiloon, ja sitten se oli jo syksyllä, kun mätipussit 

oli kasvanut isoksi, niin se oli siellå' viiden ja kuuden kilon paikkeilla. Sodan jälkeen se 

laski, sitte vuoden 1945 ja siitå' myöhemmäksi, niin että kolmesta kilosta neljäå'n kiloon 

tämä mätikala ja viidestä seitsemään kiloon oli kojamo. Se oli harvempi joka oli yli seitse
män kilon." (M. Huru 1988 ja 1994) 

Sodan jälkeiset saalismäärät urheilukalastajilla olivat suurimmillaan 1950-60-lu

kujen vaihteessa, jolloin myös Ala-Tuuloman kalaportaan kautta on kulkenut 

runsaasti lohia (liite 2, ks. myös valokuvia liitteessä 1). Tuohon ajankohtaan sat

tui myös tapaus, jolloin venäläiset Lapin Rajavartioston komentajan, eversti Ki

vikon, pyynnöstä laskivat lohia Suomen puolelle. Mm. Mauno Alakahrakuusi (s. 

1933) kertoi vuoden 1959 kalastuksestaan Luttojoella (ks. liite 1, valokuva 3): 

"Vuonna 1959 oli komentajana eversti Kivikko, innokas kalamies. Hå'n oli rajavaltuutet

tuna täällä' Lapissa. Komentajat olivat ainoita henkilöitä, jotka voivat ottaa virallisesti 

yhteyttå· naapurimaan rajavaltuutettuun. Hän kertoi, että hå'n tuli juuri tuolta neuvotte

luista (vuonna 1959) ja ilmoitti, että nyt naapuri laskee lohta tulemaan Suomen puolelle. 
Venå'lå'iset olivat laskeneet lohia 2 500 kappaletta ja laskivat kahden viikon påä'stä saman 
verran lisää'. Se piti paikkansa, sieltä tuli parvi, iloisesti pomppien ylittivät rajan, ja sil

loin me lå'hdettiin ilmoittamahan kiiresti komentajalle, että nyt kalalle. Lohet tuli isoissa 

parvissa, niitä oli satakunta kerralla. Lohet jäi monttuihin, mistä niitä pysty räknää
måä'n. Siinä' meni seitsemå'n vuorokautta. Kolmas päivä heinå'kuuta laskivat lohet irti ja 

kymmenes på'ivä ylitti ensimmå'inen parvi Suomen ja Venåjå'n rajan. 

Sekin piti paikkansa, ettå· venå'lå'iset laski kahden viikon påä'stå' toisen satsin lohia - niitä 
oli sitten. Lohet nousi ylös sivupuroja, mitkä laski Luttoon tässä tien varressa. Metsurit 

nauro, kun olivat yrittå'neet silmukalla kalastaa lohia, kun niillä ei ollut kalavehkeitä. Lo

het oli nousseet pienen puron pikku monttuun, jossa pikkusen lirisi vesi, Uudellajoella. 

Kolmenkymmenenyhden kappaleen lohisaalis punnittiin. Tuovinen laski, että kaks ja 

puoli kiloa tuli keskipainoksi. Ei ne suuria ollu, jotta mikå' viidestä kilosta meni yli niin 

siinå· oli jo lapinlisät. Enimmäkseen ne oli semmosta kolmen kilon kummaltakin puolen, 
neljå'n kilon oli jo suuri." (Alakahrakuusi 1993) 



27 

'=iI�=-· 
' ,· Urho Kekkosen kansallispuiston raja 

SUOMI •' VENÄJÄ 
t 

t 
• 

1 
-

1 
• 

1 

• 

1 
·a •

' 
• 

1 
• 

1 
• 

1 
• 

1 
• 

1 
-

1 10km 1 
©Metsähallitus 1996 

Kuva 5. Ylimmät lohensaantipaikat Luttojoen alueella haastattelutietojen perusteella. 
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4.5 Ylä-Tuuloman voimalaitos 

Vuoden 1961 maaliskuussa venäläiset tekivät suomalaisten kanssa sopimuksen 

suuritehoisen Ylä-Tuuloman vesivoimalaitoksen rakentamisesta Tuulomajokeen. 

Sopimus oli osa Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppasopimusta. Voimalai

tos rakennettiin vuosina 1962-1965, ja rakennustöiden ollessa vilkkaimmillaan 

siellä oli noin 3 500 suomalaista työntekijää, joille oli varattu kalastus- ja retkeily

alueeksi Luttojoen ja työmaalle Suomesta johtavan tien välinen maasto noin 100 

km:n matkalta (Ala-Louko 1972). 

Voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin kalatie lohen nousua varten. Kalatie val

mistui noin puoli vuotta ennen voimalaitostyön loppumista. Kalatie oli kolmi

osainen: alimpana oli kalaporras, välissä lepoallas ja ylimpänä kalahissi. Kala

tiessä lohi nousi noin 200 metrin pituisessa, kallion sisään louhitussa tunnelissa 

sijaitsevassa kalaportaassa 20 metriä ylöspäin. Kalaportaan yläosassa oli ns. le

poallas. Loput 40 metriä ylöspäin lohi saatiin nousemaan kalahissin avulla, jo

hon lohet uivat virtaavan veden houkuttelemina lepoaltaasta. Sähköllä toimiva 

automatiikka sulki niiden takana luukun ja vesi alkoi nousta hissikuilussa. V e

den ollessa yläaltaan tasolla luukku avautui ja lohet pääsivät uimaan patoaltaa
seen. Hissin yhteydessä oli elektroninen laskija, joka laski ylösnousseiden lohien 

lukumäärän (Ala-Louko 1972). 

Laitoksen rakentamisen jälkeen nousulohen määrä väheni. Vuonna 1965 lohi 

nousi ensimmäisen kerran pelkästään Ylä-Tuuloman kalatien kautta. Voimalai

toksen kalatietä käyttäneiden lohien kappalemääräksi laskettiin ensimmäisenä 

vuonna (1965) 271 kalaa. Seuraavina vuosina (1966-1969) lohien lukumäärät oli

vat 131, 220, 133 ja 25. Lohien keskipaino vaihteli vuosittain 2,3:n ja 3,7:n kg:n 

välillä. Ala-Tuuloman voimalaitoksen pyyntilaitteen kautta kulkeneista lohista 

ainoastaan 1-10 % käytti Ylä-Tuuloman kalatietä hyväkseen. Alhaisen hyötysuh

teen takia kalatie suljettiin vuonna 1970, ja lohien nousu päättyi voimalaitoksen 

alle (Sharov ym. 1990). 

Ylä-Tuuloman voimalaitostyömaalla työskennelleen Juho Mursulan (s. 1926) 

mukaan lohta nousi kalaportaassa venäläisten antamia tietoja enemmän: 

"Minå' en nyt ihan kappaleen tarkkuudella voi sitä muistaa. Sanoisin, että noin kaksi ja 

puoli tuhatta, silloin parhaimmalla nousukautena, meni ylös siitå· sen mittarin mukaan. 
Ilmeisesti se oli 1965 syksy. Se oli oikein yleinen kattaminen." (Mursula 1994) 

Lohien salakalastus lienee ollut yleistä Tuulomajoella. Ala-Louko (1972) totesi 

sekä venäläisten että suomalaisten kalastaneen lohia atraimella Ylä-Tuuloman 

voimalaitoksen kalahissin lepoaltaasta. Vaikka venäläiset asettivat kalapoliisin 
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lohien nousun turvaksi lepoaltaan viereen, se ei paljon asiaa korjannut, koska 

vartija oli helppo lahjoa vaikkapa nailonpaidalla. Lohien koosta kertoi Ylä-Tuu

loman voimalaitoksella työskennellyt Veikko Suutari (s. 1926): 

"Tulvaluukkuja pidettiin auki puolesta tunnista tuntiin ja otettiin lohet pois. Siinä oli 

sitten pienempääkin, semmosta kakskiloista lohta. Yleensä ne isommat lähtivät sen tul

van mukana alaspäin, mutta nämå' pienimmät, paljon siihen jäi lätäköihin ja ne oli hel

posti käsin otettavia. Isommista altaista otettiin haavilla. Tämä oli sitä semmosta, joka oli 

jå'nnå·ä. Eihän se ole jå'nnää siitä lätäköstä kalan ottaminen, vaan siinä kun se on kiellet

tyä ja aseistettu mies on vartiossa, niin se loi siihen semmosen viehätyksen. Ja niitä oli 

sitten joskus meidå'nkin ammeessa, taisi olla kymmenen lohta. Suurin oli muistaakseni 

12-kiloinen. Keskipaino oli, siinä oli pientäkin joukossa, 5-6 kilon luokkaa. Ne oli aika

isoja, eihän niitå' punnittu montaakaan, mutta kyllä ne isoja körmylöitä olivat ne lohet."

(Suutari 1993)

Haastattelujen perusteella viimeiset lohet Suomen puoleiselta Luton vesialueelta 

on saanut Kauko Mannermaa vuonna 1964, jolloin lohi pystyi viimeistä vuotta 

nousemaan luonnonuomaa pitkin vesistön yläosiin: 

"Jos minä hyppåä'n niin pitkå'lle, että vuoteen 1964. Se oli viimeinen kesä kun lohi nousi 

nå'ihin kumpaankaan, Luttoon ja Suomuun, koska Tuuloman voimalaitos sulki joen. 

Mutta silloin vielä nousi. Minä olin låä'kintöneuvos Leskisen ja hänen rouvansa kanssa 

ja minun vaimo oli mukana. Mentiin Suomujoelle. Sanottiin tosiaan siniseksi nivaksi si

tä, tai siinå· oli aika tiukka virta. Minå· näin pohjalla, että siellå' on lohia ja aloin heittele

måä'n. Koukkasin niitä monta ja otin filmillekin, filmasin niitå'. Muistan vielä sen uisti

men, se oli Professori-uistin millå' minä sain kuusi lohta, silloin yön aikana, aivan sa

masta paikasta kaikki. Se oli jo vähän niinku kutuhommaa, oli vihasia ne lohet, niin ne 

otti silloin hyvin. Se on Muorravaarakan suun alapuolella tämä paikka, noin kilometrin 

Muorravaarakan suusta Suomua alaspäin. - -

Minå' olen melko varma, että vuoden 1964 jälkeen ei ole noussut yhtåä'n lohta Suomuun 

eikå' Luttoonkaan. En ole ainakaan kuullut, että kukaan olisi saanut. Kyllä jå'lkeenpå'in 

sanoivat, että ovat niin ja niin monta lohta saaneet, mutta ne on olleet taimenia - ne ei 

ole tunteneet kalaa. Viimeisenä lupapå'ivänä (9.9.1964) olin ja silloin sain kuus lohta." 
(K. Mannermaa 1992) 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

Ensimmäiset Tuulomajoen lohisaalistiedot ovat 1800-luvun alusta, jolloin koltat 

saivat parhaimpina vuosina 82 000 kg lohta (Fellman 1907). Vuosisadan loppuun 

mennessä uudisasukkaiden määrä alkoi kasvaa Muurmannin alueella. Asukas-
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määrän kasvu alueella ja todennäköisesti tehostunut kalastus Kuolavuonolla 

heikensivät Tuulomajoen saalismääriä. Saalistilastojen perusteella suurin osa 

1800-luvun lopulla Tuulomajokeen kutuvaellukselle nousevista lohista pyydet

tiin jo merellä (Kuolavuonolla) (Sharov ym. 1990). 

Jo 1900-luvun alkupuolella saattoi lohenpyynti olla ajoittain liian voimakasta 

merialueella ja Tuulomajoella, mikä on vaikuttanut myös Nuorttijärven yläpuo

listen jokien lohikantoihin. Myös Wallenius (1951) mainitsi lohen nousun estämi

sestä noihin aikoihin, ja haastattelutiedotkin viittaavat samaan suuntaan. Jos lo

hien nousu on todella estetty joinakin vuosina, seurauksena on ollut sekä lohien 

puuttuminen kutualueilta että saalismäärien aleneminen viiveellä noin seitse

män vuoden kuluessa. Suomen puoleisen Luton alueella harjoitettiin poikkipato

pyyntiä joinakin vuosina 1910-luvulta lähtien. Jos patopyynnillä pyydettiin nou

sulohet totaalisesti, vaikutus oli sama kuin muullakin lohen nousun estämisellä. 

Vaikutus vain koski pienempää aluetta (poikkipadon yläpuolinen alue). 

Haastatellut henkilöt eivät ole muistaneet ajalta ennen vuotta 1915 yksityiskoh

taisia vuosilukuja tai lohisaaliita Lutto- ja Nuorttijoilta. Kuitenkin joillakin haas

tateltavilla oli omakohtaisia muistikuvia vanhoista hyvistä lohisaaliista 1900-lu

vun alusta. Tarkat vuosiluvut lohensaantivuosista olivat hajanaisia ajalta ennen 

toista maailmansotaa, mutta muistetut vuosiluvut sattuivat hämmästyttävän hy

vin yhteen venäläisten antamien tietojen kanssa. Luton osalta ei haastatelluista 

henkilöistä kukaan muistanut tarkkoja lohensaantivuosilukuja toista maailman

sotaa edeltävältä aikakaudelta. Kuitenkin monilla Lutolla ja Nuorttilla kalasta

neilla henkilöillä oli lohista muistoja, jotka olivat vanhempien ihmisten heille 

kertomia. Päästääksemme tarkemmin vuosisadan alun tietoihin haastattelut oli

sikin pitänyt kerätä n. 20 vuotta aikaisemmin, edelliseltä sukupolvelta. Sillä olisi 

ollut tietoja vuosisadan alun lohisaaliista ja vuosista, jolloin lohta ei ole näkynyt 

Nuorttijärveen laskevissa joissa. 

Ensimmäinen varsinainen lohen nousueste oli Ala-Tuuloman voimalaitos. Joki 

oli rakentamisen aikana kolme vuotta (1934-1936) suljettuna, jolloin myös lohen 

nousu estyi koko Tuulomajoen vesistöalueelle. Kudun estyminen heijastui vii

veellä 1930-luvun loppuun, painottuen kuitenkin 1940-luvun alkupuolelle. Vuo

sina 1937-1940 Ala-Tuuloman kalaportaan kautta kudulle laskettujen lohien lu

kumäärä oli vain 932-4 474 kalaa (Popov 1993), mitä voidaan pitää hyvin alhai

sena vesistön laajuuteen nähden. Ala-Tuuloman voimalaitoksen rakentamisen 

aikainen lohien nousun estäminen ei luultavasti ole voinut näin voimakkaasti 

vaikuttaa nousulohien määriin. Ilmeisesti Ala-Tuuloman kalaportaassa on ollut 

voimakasta lohenpyyntiä. Toisena mahdollisuutena on voimakas nousulohen 

pyynti Tuulomajoella tai merellä 1920-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa, jolloin 

puuttuvat lohen ikäluokat osittain heijastuisivat juuri tähän ajankohtaan. Tätä 



31 

tukee osittain myös Pauli Ollilan haastattelu, jossa hän mainitsi lohen loppuneen 

Nuorttijoesta vuonna 1928. 

Lohet ehtivät lisääntyä Ala-Tuuloman voimalaitoksen valmistumisen jälkeen 

vain neljän vuoden ajan, koska Tuulomajoki jälleen suljettiin sotavuosiksi 1940-

1944. Sodan aikana jäi syntymättä neljä lohivuosiluokkaa. Sodan jälkeen nous

seet lohet olivat peräisin kutu.vuosilta 1937-1940, jolloin nousulohien määrä oli 

erittäin vähäinen verrattuna vesistöalueen laajuuteen. Tuolloin lohia nousi 

saman verran kuin heti toisen maailmansodan jälkeen, ja välillä lohen nousu 

estyi sodan vuoksi (liite 2). Näiden ajanjaksojen lohikantojen romahdus oli 

erittäin raju, mitä myös suomalaisten haastateltujen muistikuvat tukevat. 

Haastattelutietojen perusteella (Kauko Mannermaa) ensimmäiset lohet Suomen 

puolelta sodan jälkeen saatiin vuonna 1949, jolloin myös ensimmäinen sodan jäl

keen (vuoden 1945 kudusta) syntynyt lohen ikäluokka nousi kudulle. 1950-lu

vulla lohikannat alkoivat elpyä (liite 2), mikä näkyi myös suomalaisten urheilu

kalastajien ja haastateltavien hyvinä saalismäärinä. Saaliit olivat suurimmillaan 

1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Tuulomajoen lohikannat eivät kuitenkaan il

meisesti koskaan ehtineet toipua vastaamaan vesistön todellista tuotantokykyä. 

Ala-Tuuloman kalaportaan kautta kulkevista lohista pyydettiin 1950-luvulta läh

tien 50 % (Sharov ym. 1990), mikä hidasti lohikantojen elpymistä. Kudulle nou

sevien lohien määrä oli niin vähäinen, ettei lohia riittänyt kaikille Tuulomajoen 

vesistön kutu.alueille. Vähäisyys näkyy hyvin Nuorttijoella, jossa ensimmäinen 

sodan jälkeinen lohi saatiin 1950-1960-luvun vaihteessa, jolloin Ala-Tuuloman 

kalaportaan kautta nousevien lohien määrä oli runsaimmillaan (liite 2). Tämä 

viittaa mahdollisesti lohen kutualueiden täyttymiseen tuolloin Nuorttijoen ala

osissa, jolloin lohi on alkanut nousta myös vesistön yläosiin, 1900-luvun alku

puolen lohen entisille lisääntymisalueille. 

Lopullisesti lohen nousu estyi Ylä-Tuuloman voimalaitoksen rakentamisen 

(1962-1965) jälkeen. Laitoksen yhteyteen rakennettiin lohille kalatie, jonka toimi

vuus oli huono. Kalatie suljettiin vuonna 1970, lohen nousu loppui ja Nuorttijär

ven yläpuoliset lohikannat tuhoutuivat. Pääosa Tuulomajoen vesistöalueen lo

hen poikastuotantoalueista jäi lohettomaksi. Seurauksena oli, että suomalaisten 

muistikuvat ja historiantuntemus Tuulomajoen Suomen puoleisten lohijokien 

kukoistavasta menneisyydestä unohtuivat ja hävisivät. 

Nuorttijoelta on toisen maailmansodan jälkeen tiedossa vain kaksi lohihavain

toa. Nuortilla kalalajien tunnistaminen ei ole ilmeisesti ollut yhtä varmaa kuin 

Lutolla, jolla on käynyt kalassa kala-alan ammattilaisia, ja lohisaaliita on myös 

dokumentoitu valokuvin ja kaitafilmein (ks. valokuvat liitteessä 1). 
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Tuulomajoen lohi oli kookasta ennen sotia. Nuortista saatiin haastattelutietojen 

perusteella ennen toista maailmansotaa yli 20-kiloisia lohia. Suurin Lutosta saatu 

lohi oli noin 20-kiloinen. Myös Itkonen (1991) mainitsee 10-25-kiloisia lohia saa

dun Kuolavuonon Vajengassa v. 1914 (olivat nousemassa Tuuloma- ja Kuolajo

kiin). Sotien jälkeen lohikannat romahtivat Tuulomajoen vesistössä. 1950-luvulla 

lohikannat alkoivat elpyä. Suomen puolella saatujen lohien koko oli kahdesta 

neljään kiloa, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 

Ala-Tuuloman voimalaitoksen kalaportaan kautta vuosina 1952-1988 kulkenei

den lohien keskikoko on venäläisten mukaan ollut 2,3-3,7 kiloa (Sharov ym. 

1990), mikä vastaa Suomen puolella saatujen lohien kokoa. Ala-Tuulomasta on 

noussut suurempiakin kaloja, sillä Ylä-Tuuloman voimalaitoksella työskennellei

den suomalaisten arviot nousulohen keskikoosta ovat lähempänä kymmentä ki

loa, jollaisia haastateltavatkin muistivat saadun Suomen puolelta ennen toista 

maailmansotaa. 

Vaikka Tuulomajokeen on rakennettu kaksi voimalaitosta, ovat venäläiset voi

malaitosrakennuttajat olleet esimerkillisen kaukokatseisia rakennettuaan jo 1930-

luvulla toimivan kalaportaan Ala-Tuuloman voimalaitoksen yhteyteen. Ala

Tuuloman kalaportaalla varmistettiin Tuulomajoen alajuoksun lohikantojen säi

lyminen. 

6 TUULOMAJOEN VESISTÖALUEEN TULEVAISUUS 

6.1 Toimenpiteet lohen palauttamiseksi 

Poikastuotantoalueiden hyödyntämiseksi lohi tulisi palauttaa Tuulomajoen ve

sistöalueen yläosiin. Hanke Tuulomajoen Suomen puoleisten vesistöalueiden ka

lataloudellisen merkityksen parantamiseksi käynnistyi vuonna 1988. Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitoksen Tenojoen tutkimusasema aloitti vaelluskalaselvi

tykset Luttojoessa. Samalla kartoitettiin Lutto- ja Suomujoen lohelle soveltuvia 

kutualueita (Mattsson 1988). Luton ja Nuortin Suomen puoleisilla alueilla tehdyt 

tutkimukset osoittavat, että vaelluskalojen poikastuotanto ei tällä hetkellä vastaa 

potentiaalista tuotantoa. Osa koskista on tyhjillään, sillä taimen ei ole kyennyt 

hyödyntämään lohelta vapautuneita poikastuotantoalueita (Aalto ym. 1995). 

Pohjois-Atlantin lohen suojelujärjestö (NASCO) tutustui vuonna 1989 Ylä-Tuulo

man kalaportaisiin ja teki myöhemmin kirjallisen aloitteen lohen palauttamisesta 

vesistön yläpuolisiin osiin. Myös Inarin kunnanhallitus ja Nellimin kolttien kylä

kokous pyysivät vuonna 1991 ulkoasiainministeriön oikeudellista osastoa neu

vottelemaan (yhdessä Inarin kunnan kanssa) Neuvostoliiton viranomaisten 
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kanssa toimivan kalaportaan rakentamisesta Tuuloman voimalaitoksen ohi. Li

säksi suomalais-venäläisessä rajavesistöjen käyttökomissiossa suomalaiset ovat 

ehdottaneet samaa vuonna 1993. Toistaiseksi asia ei ole edistynyt. Savukoskella 

keväällä 1995 pidetyssä kalastusseminaarissa asia otettiin jälleen esille. Esitys lo

hen palauttamiseksi Tuuloman latvavesiin on vireillä suomalais-venäläisenä 

yhteistyönä. 

Lohen palauttaminen Tuulomajoen latvoille on mahdollista, mutta tämä edellyt

tää ennen kaikkea lohen nousureitin avaamista Ylä-Tuuloman voimalaitospadon 

ohi sekä koko vesistöalueelle yhtenäistä kalastussääntöä, jonka tulisi koskea 

myös jokisuun edustalla Kuolavuonossa tapahtuvaa meripyyntiä. Säännössä tu

lisi huomioida eritoten kutuvaelluksen aikainen kalastus jokialueella, etenkin ka

laportaissa, joista lohet on helppo pyydystää. Lisäksi kalastussääntöön tulisi si

sällyttää pyydysrajoitukset, rauhoitusajat ja mahdolliset poikastuotantoalueiden 

rauhoitusalueet. Kalastussääntö turvaisi lohen lisäksi myös Nuorttijärveen vael

tavien taimenkantojen elpymisen. 

Lohen palauttamishankkeen keskeisin kysymys on Ylä-Tuuloman kalaportaan 

toiminnan varmistaminen tai vaihtoehtoisesti padon ohittavan kanavan rakenta

minen. Kutuvaelluksen lisäksi olisi varmistettava turvallinen vaellusreitti alas

päin lohen vaelluspoikasille, smolteille, jotka voisivat vaurioitua Ylä-Tuuloman 

turbiinitunneleissa etenkin niiden suuren pudotuskorkeuden (62 m) aiheutta

man paineen takia. Parempi vaihtoehto smolttien kannalta voisi olla voimalai

toksen ohittava erillinen kanava, johon smoltit ohjattaisiin esimerkiksi sähköai

dalla, jota pitkin myös nousevat lohet voitaisiin ohjata padon ohi. 

Ylä-Tuuloman voimalaitoksen alapuolella Tuulomaan laskevassa Petsjoessa on 

vielä vahva lohikanta. Petsjoen !ohesta voitaisiin istutuksilla luoda luontaisesti 

lisääntyvä kanta Ylä-Tuuloman voimalaitoksen yläpuolisiin vesiin. 

Jos kalatien rakentaminen ei onnistu, on luontaisesti lisääntyvän Jäämeren lohen 

kotiuttaminen Ylä-Tuuloman yläpuolisiin vesistöihin mahdotonta. Tällöin eräs 

vaihtoehto on järvilohi, jonka poikasvaiheiden elintavat ovat samanlaisia kuin 

merilohella, mutta järvilohi vaeltaa kasvamaan meren sijasta järveen. Se jäisi 

luultavasti syönnökselleen Nuorttijärveen eikä vaeltaisi voimalaitosten läpi. Jär

vilohi ei kuitenkaan kasva yhtä kookkaaksi kuin merilohi, ja se saattaisi olla 

kasvualueillaan Nuorttijärvessä myös taimenen ravintokilpailija. 

6.2 Arvio Tuulomajoen lohentuotantokyvystä 

Vesistön poikastuotanto on optimaalista, kun emokaloja on riittävästi kaikille 

kutualueille ja syntyville poikasille on riittävästi sopivia elinympäristöjä. Kalas-



34 

tusta säädellään kalastussäännöllä esimerkiksi Tenolla, jossa on tavoitteena lo

hen luontainen lisääntyminen kaikilla mahdollisilla kutualueilla. Lohisaaliit on 

tilastoitu vuosittain vuodesta 1972 lähtien sekä Suomen että Norjan puolella. 

Vuosina 1978-1994 lohen saalismäärä (Suomi ja Norja) oli 74 000-184 000 kg ja 

lohien keskipaino 3,3-6,4 kiloa (vaihteluväli 0,7-28 kg). Saaliiksi saatujen lohien 

lukumäärä vuosina 1978-1994 oli 17 740-51 165 kalaa (Niemelä ym. 1996). Te

noon nousevien lohien lukumäärä on kuitenkin huomattavasti suurempi, koska 

jokeen on toimivan kalastussäännön turvin jäänyt luontaisesti kuteva lohikanta. 

Vuodesta 1970 lähtien Tuulomajoen vesistöstä noin kaksi kolmasosaa, eli Nuort

tijärveen laskevat joet, jäivät lohen lisääntymisalueina hyödyntämättä. Tärkeim

mäksi lohen lisääntymisalueeksi jäi Ylä-Tuuloman voimalaitoksen alapuolelle 

laskeva Petsjoki, jonka tuotantoa suureksi osaksi ovat Tuulomajoen nykyvuo

sien parhaat vuosisaaliit (n. 20 000 kg, liite 2). 

Viime vuosiin asti saalistilastointi on ollut puutteellista ja epätarkkaa. Kun huo

mioidaan haastatteluissa ilmoitetut Tuulomajoen Suomen puoleisten latvaosien 

hyvät lohisaaliit, meripyynti, Patunan padon ja Ala-Tuuloman lohisaaliit, luon

nontilaisella Tuulomajoella olisi ollut mahdollisuus tuottaa ainakin 100 000-

200 000 kg:n lohisaalis. Tuulomajoen vesistön poikastuotanto ja lohisaaliit ovat 

todennäköisesti olleet ainakin Tenojoen vertaiset. 

Tuulomajoen vesistöalue on suurempi kuin Tenojoen vesistöalue, joka on yksi 

Euroopan parhaista luonnontilaisista lohijoista. Suurin osa Tuulomajoen vesistö

alueen lohelle soveltuvista kutu- ja poikastuotantoalueista on tällä hetkellä lohta 

tuottamatonta. Lohi lisääntyy vain Ala-Tuuloman ja Ylä-Tuuloman voimalaitos

ten välisissä vesistön osissa. Venäjän puolella osa poikastuotantoalueista on 

muuttunut: Nuorttijärven pinnan nousu ja Ala-Tuuloman voimalaitosallas peit

tävät alleen aikaisemmin kutu- ja poikasalueina olleita jokiosuuksia. Suomen 

puolella poikastuotantoalueet ovat lähes luonnontilaisia. Nuorttijärveen laske

vista joista tiedossa on noin kymmenkunta entistä lohijokea (Lutto-, Suomu-, 

Kulas-, Nuortti-, Jauru-, Anteri-, Hirvas-, Vuva- ja Akkajoki), lisäksi alueella on 

muitakin suurempia jokia, jotka kokonsa puolesta sopisivat lohijoiksi (ks. kuvan 

2 kartta). 

Vaikka osa poikastuotantoalueista on pysyvästi tuhoutunut patoaltaiden alle, 

voidaan Tuulomajoen vesistön arvioda tuottavan lohenpoikasmäärän, joka vas

taa n. 40 000-80 000 kg:n vuosisaalista. Koska Suomen puoleiset vesistönosat 

ovat edelleen lähes luonnontilaisia, voidaan olettaa, että niiden osuus lohikan

nasta vastaisi hyvinkin vuosisadan alun tasoa, saalismääränä n. 10 000 kg. 
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6.3 Tuulomajoen lohen palauttamisen hyödyt 

Vaikka kalaportaiden rakentaminen ja poikasistutukset maksavat miljoonia 

markkoja, olisi lohen palauttaminen onnistuessaan taloudellisesti kannattava in

vestointi tulevaisuuteen. 

Lohen palauttaminen kehittäisi ensisijaisesti urheilukalastukseen liittyvää mat

kailua. Lisäksi lohi loisi pohjaa myös muun elinkeinoelämän monipuoliselle ke

hittämiselle rajan molemmin puolin. Esimerkiksi Tenojoella lohen virkistysar

voksi urheilukalastajalle tulee 433 mk/kg. Jos matkakulut otetaan huomioon, on 

virkistysarvo 819 mk/kg. Jos kalat otetaan pelkästään teolliseen käyttöön, hyöty 

!ohesta on huomattavasti alhaisempi, noin 30-70 mk/kg. Lohen vuoksi saapu

neet urheilukalastajat tuovat paikkakunnalle tuloja usealle elinkeinoelämän osal

le (taulukko 3). Jos Tenon lohen virkistysarvo suhteutetaan arvioituun Tuuloma

joen lohensaalismäärään (40 000-80 000 kg), vuotuinen hyöty olisi 17-35 miljoo

naa markkaa.

Taulukko 3. Virkistyska.lastajien Tenojoen alueella käyttämän rahamäärän jakautumi-
nen Suomen puolella vuonna 1991. (RKTL/Tenojoen tutkimusasema, Utsjoki: Teno-
joen virkistyska.lastajille v. 1991 tehdyn kyselyn tuloksiin perustuva aroio ). 

Menokohteet % n.mk

1 Elintarvikeostot 26,8 3 487000 

2 Kalastuslupamenot 18,4 2 402 000 

3 Majoituskulut 17,8 2 292 000 

4 Hotelli-ravintola.;_kahvilakulut 8,4 1 101 000 

5 Venevuokrausmenot 7,5 978 000 

6 Kalastusvälineostot 5,3 687000 

7 Muut polttoainekulut 4,1 539 000 

8 Matkamuistot 3,2 420 000 

9 Venepolttoaineostot 3,0 393 000 

10 Lohen ostot 2,2 292 000 

11 Muut palvelukulut 1,7 229 000 

12 Soutu palvelut 1,5 200 000 

13 Kalastusvälineiden vuokramenot 0,1 1 200 

Yhteensä 100 n. 13 032 000

Lohen palauttaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet olisivat onnistuessaan talou

dellisesti sekä Suomelle että Venäjälle kannattavia. Lohi toisi tuhansille ihmisille 

myös elämyksiä, joita ei voida rahassa mitata. Teolla olisi mahdollista saada 
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myös kansainvälistä huomiota, sillä Tuulomajoen vesistöllä on edellytyksiä ko

konsa ja suhteellisen puhtaan ympäristönsä ansiosta tulla yhdeksi Euroopan 

parhaimmista lohijoista. 

Suomen puolella Luton ja Nuortin vesistöalueesta on huomattava osa Urho Kek

kosen kansallispuiston alueella. Istutuksilla ja vaelluksen turvaavilla toimenpi

teillä palautettaisiin vesistöön lähes alkuperäinen merilohikanta saman vesistön 

toisesta osasta ja siten tuettaisiin kansallispuistojen tavoitetta ylläpitää luonnon

tilaisia ekosysteemejä. 
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41 Liite 11(4) 

VALOKUV ALIITE 

Valokuva 1. Timo Mannermaan Lutosta 1950-luvun puolivälissä saamia lohia, joiden -pyrstöihin 
oli lovettu merkki. Timo Mannermaan valokuva-arkisto. 



42 Liite 1. 2(4) 

Valokuva 2. Veli Mannennaa (vas.), Kauko Mannermaa ja vuorineuvos Railo sekä Lutosta v. 
1956 saatu lohi. Veli Mannermaan valokuva-arkisto. 
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Valokuva 3. Mauno Alakahrakuusen Lutosta -pyytämä lohi. Kuva 1950-luvun lopulta. Mauno 
Alakahrakuusen valokuva-arkisto. 
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Valokuva 4. Aivan Lutto- ja Suomujokien yhtymäkohdan alapuolelta v. 1958 saatu lohi, jota 
esittelee Kari Mannermaa. Lohi painoi 3-4 kg. Kauko Mannennaan valokuva-arkisto. 
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Liite 2. 

1954 Liite 2. 
Taulukossa on esitetty lohen kutuvuodet 1928-1945 ylei-
simpien joki- (2--5-vuotiaat) ja merivuosiyhdistelmien 
mukaan (1-3-vuotiaat). Taulukon joki- ja merivuosiyhdis-
telmien perusteella joka vuosi lohenkutuun osallistuu 12 
erilaista lohi-ikäluokkaa. Ala-Tuuloman voimalaitoksen 
rakentamisen (1934-1936) ja toisen maailmansodan 
(1941-1944) aikana lohen kutunousu oli estetty 
Tuulomajoen vesistöön. Harmaalla rasterilla on kuvattu 
näiden kahden ajanjakson lohen nousun estämisvuosia ja 
niistä syntymättä jääneitä lohen kutuikäluokkia 
Ooki+meri). 

5+3 
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