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Abstract
The harnessing of Kemijoki-river became topical at the end of 1944 after the second world war
when Pohjolan Voima Ltd, founded by industrial representatives, combined the re-building of the
destroyed bridges and building of Isohaara power plant. The government eagerly supported the
project. Kemijoki-river was the most important salmon river in Europe, and therefore the fishing
issue concerned many. The power company and the politicians promised to handle the fishing
issue after it had been thoroughly examined. At first fish transfers were attempted, for which the
company expropriated the water areas below the dam. The fish transfers were managed by Lapin
läänin Kalastuskuntain liitto. The transfers faced a lot of critique from the beginning, but no
intervention took place. Most of the salmon were sold to cover the expenses. As the discontent
increased, a fish lift was built in summer 1951. As expected, it could not meet the expectations.
However, it could be considered to be the fish transfer device required by law. The next step was
to focus on the fish farming, which was widely advertised. But unfortunately also those results
were meager.
A state-run Kemijoki Ltd, founded in 1954, built also the other power plants of the river
Kemijoki. The outlook of Kemijoki Ltd to the fishing issue was similar to Pohjolan Voima Ltd; it
was simply inessential for the nation. Fish ladders were not considered necessary, and officially
not even credited. The politicians and other authorities also agreed with this view. The local
fishing spokesmen still insisted on demanding fish roads, or at least proper compensations for the
losses of salmon fishermen, but the issue seemed to be delayed indefinitely due to various
problems. In 1964 the Isohaara power plant received the final planning permission.
Simultaneously, it also defined the compensations, which raised discontent and started a thread of
complaints.
The main reason for the disappearance of salmon in Kemijoki-river can be concluded to be
due to the unofficial alliance of the industry and the politicians; the water power of Kemijoki-river
needed to be harnessed quickly to serve the development of the society. It was advertised
especially for the advanced well-being of Lapland. Furthermore, this action was supported
specifically from the point of view of the local employment. Pohjolan Sanomat, the organ of
Maalaisliitto, strongly supported the power plant building of northern waters argumenting the
regional policy. This dampened most of the criticism. It can be stated that all the other functions
of Kemijoki-river were underestimated. The function of the river was only to produce electricity,
which quickly led to the extinction of migratory fish by the 1960s. The salmon in Kemijoki-river
had become history.

Keywords: fishing, Kemijoki Ltd, migratory fish, Pohjolan Voima Ltd, power plant
building, salmon
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Tiivistelmä
Kemijoen valjastaminen tuli ajankohtaiseksi loppuvuodesta 1944, kun teollisuuden edustajien
toimesta perustettu Pohjolan Voima Oy yhdisti tuhoutuneiden siltojen ja Isohaaran voimalaitoksen samanaikaisen rakentamisen. Valtiovalta kannatti hanketta nopeasti. Kemijoki oli Euroopan
tärkein lohijoki, joten kalakysymys huolestutti. Voimayhtiö ja poliitikot lupasivat hoitaa asian,
kun sitä olisi ensin tutkittu. Aluksi kokeiltiin ylisiirtoja, joiden järjestelyjä varten yhtiö pakkolunasti padon alapuolisen vesialueen. Ylisiirrot sai hoitaakseen Lapin läänin Kalastuskuntain liitto. Toimintaa arvosteltiin alusta pitäen, mutta siihen ei puututtu. Suurin osa lohista myytiinkin
kulujen kattamiseksi. Tyytymättömyyden lisääntyessä rakennettiin kalahissi, joka valmistui
kesällä 1951. Kuten oli arveltu, se ei kyennyt täyttämään odotuksia, mutta sen voitiin katsoa olevan lain edellyttämä kalansiirtolaite. Seuraavaksi päätettiin tehostaa kalanviljelytoimintaa, jota
mainostettiin laajasti. Myös sen tulokset jäivät kehnoksi.
Vuonna 1954 perustettu valtiojohtoinen Kemijoki Oy rakensi joen muut vesivoimalaitokset.
Kemijoki Oy suhtautui kalakysymykseen kuten Pohjolan Voima; asia oli toisarvoinen. Kalaportaita ei pidetty tarpeellisina, eikä niihin virallisesti edes uskottu. Myös poliitikot ja muut päättäjät asettuivat samalle kannalle. Paikalliset kalastuksen edustajat vaativat yhtä kalateitä tai ainakin kunnollisia korvauksia, mutta asia tuntui erilaisten ongelmien takia aina vain viivästyvän.
Vuonna 1964 Isohaaran voimalaitos sai lopullisen rakennuslupansa. Siinä määriteltiin myös korvaukset, jotka herättivät laajaa tyytymättömyyttä ja saivat aikaan valituskierteen.
Tärkein syy lohen katoamiseen löytyy teollisuuden ja poliitikkojen epävirallisesta liitosta:
Kemijoen vesivoima haluttiin nopeasti valjastaa palvelemaan yhteiskunnan kehittämistä. Hanketta markkinoitiin erityisesti Lapin hyvinvoinnin edistämisellä. Toimintaa kannatettiin nimenomaan työllisyysnäkökulmasta. Myös Maalaisliiton äänenkannattaja Pohjolan Sanomat tuki voimakkaasti pohjoisen vesirakentamista aluepoliittisin perustein. Tämä oli omiaan vaimentamaan
kritiikkiä. Voidaan todeta, että Kemijoen kaikkia muita käyttöarvoja aliarvioitiin. Joen tehtäväksi
jäi vain ja ainoastaan sähköntuottaminen, joka johti vaelluskalakantojen nopeaan sukupuuttoon
1960-luvulle tultaessa. Kemijoen lohesta oli tullut historiaa.

Asiasanat: kalastus, Kemijoki, Kemijoki Oy, lohi, Pohjolan Voima Oy, vaelluskalat,
voimalaitosrakentaminen

Esipuhe
Tutkimuksen alku liittyy kalastusharrastukseeni, joka sai miettimään, miksi Kemijokeen ei aikanaan rakennettu kalaportaita. Vuonna 1993 aloitin Oulun yliopiston silloisessa historian laitoksessa Suomen ja Skandinavian historian opintoni,
jolloin kiinnostukseni asiaan kasvoi.
Isohaaraakaan ei päivässä tehty ja sama koski omaa tutkimustani, joka poiki
kun poikikin lopulta väitöskirjan. Ensisijaiset kiitokset osoitan emeritusprofessori
Jouko Vahtolalle ja ma. professori Reija Satokankaalle, jotka erinäisistä vastoinkäymisistä huolimatta uskoivat kärsivällisinä onnelliseen lopputulokseen toimien
samalla työn ohjaajina. (Oletan aiheuttaneeni varsinkin Reijalle ylimääräistä iltapuhdetta.) Kiitokset myös esitarkastajina toimineille dosentti Ismo Björnille ja
dosentti Jukka Nyyssöselle arvokkaista kommenteista. Edelleen kiitän Pohjolan
Voima Oy:tä, Kemijoki Oy:tä ja Tornionlaakson maakuntamuseota mahdollisuudesta käyttää heidän arkistojaan.
Työn toteutin lähes kokonaan peruskoulun opettajan toimen ohessa. Kouluyhteisöön liittyen kiitollisuutta on osoitettava rehtori Helena Niemitalolle, jonka
järjestelyt edesauttoivat tutkimusta merkittävästi. Kiitokset kieliasun tarkastuksesta lehtori Arja Korhoselle, filosofian maisteri Hanna Littowille ja filosofian maisteri Pirjo Ylimaulalle.
Vuonna 2000 sain Lapin Kulttuurirahastosta apurahan väitöskirjan aloittamiseen. Myös historian laitos on avustanut tutkimusta pienimuotoisesti. Kiitokset
näistä.
Erikoismaininta kuuluu puolestaan filosofian tohtori Pia Nybergille, joka
kannusti (tai paremminkin välillä patisti) laiskuuden tms. iskiessä takaisin sorvin
ääreen, ja on lisäksi jaksanut suhtautua ymmärtäväisesti hieman aikaa vievään
harrastetoimintaani.
Lyhyestä virsi kaunis: lopuksi kiitän – varmuuden vuoksi – kaikkia, jotka kokevat jotenkin vaikuttaneensa vuosien saatossa enemmän tai vähemmän pontevaan uurastukseeni.
Kemijoen törmällä Tavissa syksyllä 2013

Kari Alaniska
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Johdanto

Historiallinen tausta
Suomen pisin joki on Kemijoki, jolla on mittaa 512 km. Sen lähteet sijaitsevat
Saariselän sekä Pallas- ja Ounastunturin tienoilla.1 Ylä-Kemijoen sivuhaaroista
laajin on Kittilän Pomokairasta alkava Kitinen, jonka juoksuksi on laskettu 235
km. Itä-Lapista syntynsä saa 195 km:n pituinen Kemihaara, johon vetensä johtavat lukuisat pienemmät joet. Samalta suunnalta löytyy myös 220-kilometrinen
Luiro. Suurin sivujoista on Ounasjoki. Yhdessä Kemijoen kanssa ne muodostavat
53 000 km²:n sadealueen.2 Luonnontilaisessa Kemijoessa oli 40 koskea, joista 31
mitatun yhteispituus oli lähes 24 km.3 Mahtavimmat virtapaikat, kuten Taivalkoski, Ossauskoski, Narkauskoski, Petäjäskoski ja Valajaskoski sijaitsevat alajuoksulla.4
Varsinkin alisen Kemijoen putouksissa oli rakennuskapasiteettia. Tekninen
kehitys ja energiantarpeen kasvu irrottivat vesivoiman erilliseksi ja omalaatuiseksi omistuksen kohteeksi, jonka käyttöönotto-oikeudelle haluttiin antaa lisää suojaa.5 Suomen lainsäädännössä määriteltiin 1930-luvun alussa, että mikäli rakennusyritys tuotti sanottavaa vahinkoa jollekin tai jos vesivoimalaitoksesta aiheutui
suurempaa haittaa väylää käytettäessä, niin rakennuslupa oli evättävä. Ainoastaan
valtio olisi erikoisasemassa. Lain mukaan vesimassat eivät olleet kenenkään
omaisuutta, mutta vesialueen haltijalla oli ensisijainen oikeus niiden käyttöön.
Tällöin tuli kuitenkin rakentamisesta aiheutuvan hyödyn olla moninkertainen
vahinkoihin verrattuna. Professori KYÖSTI HAATAJAN mukaan oli otettava huomioon, että kysymys oli kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta. Vaikeutena oli
kuitenkin, että vahingon ja hyödyn keskinäistä suhdetta ei lainsäädännössä ollut
määritelty. Samalla oli ongelmallista arvioida kysymyksiä, joita oli hankala rahallisesti mitata. Voimalaitoksen rakennusluvan saannin kannalta hyötysuhde muodostikin monimutkaisen lainopillisen pulman, johon silloinen lainsäädäntö ei
pystynyt antamaan tyhjentävää vastausta.6 Näihin vaikeasti mitattaviin seikkoihin
kuuluivat erityisesti kalastus sekä kulttuuri- ja luontoarvot.
1

Kurimo 1967, 7.
Itkonen 2001, 6–9, 15–18.
3
Hurme 1958, 41.
4
Hurme 1962, 153.
5
Löyttyjärvi 2011, 4.
6
Haataja 1949, 10–12.
2
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Syrjäisen sijaintinsa vuoksi Kemijokeen ei ennen sotia kiinnitetty mainittavaa
huomiota. Pohjoisen voimalaitosrakentaminen liittyy toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, vaikka jo sitä ennen oli suunniteltu Oulujoen valjastamista.7 Talvisota aiheutti Suomen taloudelle suuria ongelmia, kun Moskovan rauhassa menetettiin Karjalan kannaksen mukana neljännes rakennetusta vesivoimasta ja osa
teollisuuslaitoksista.8 Tärkeää oli edelleen saada lisää tehoa Suomeen jääneistä
voimalaitoksista ja kasvattaa niiden määrää.9
Talvella 1941 säädettiin poikkeuslaki (laki vesivoiman käyttöönoton helpottamisesta n:o 196/1941), jonka oli määrä olla voimassa vuoden 1945 loppuun
saakka. Se määräsi, että voimalaitosta suunnittelevan hakijan tuli omistaa tarpeellinen maa-alue laitostaan varten ja kaksi kolmasosaa vesivoimasta. Lisäksi hankkeelta edellytettiin yleisehköä eli hyödyllistä merkitystä. Näiden pohjalta hakijalle
voitiin myöntää väliaikainen lupa, jonka seurauksena voimalaitospadon rakentaminen oli mahdollista. Luvan myönsi Vesistötoimikunta eikä katselmustoimitusta
eikä asian käsittelyä oikeudessa tarvittu. Vesistötoimikunnan antamasta väliaikaisesta luvasta ei voinut valittaa.10 Toimikunnalla olikin laajat valtuudet. Lähes
kaikki 1940–50-luvuilla Suomessa rakennetut voimalaitokset tehtiin sen myöntämien lupien nojalla.11
Kyseisen vesilain perusteluissa todettiin erityisesti halu nopeuttaa asioiden
käsittelyä, koska sodan takia olosuhteet olivat muuttuneet: vesivoimaa tarvittiin ja
työllisyyttä piti parantaa, sillä vientiteollisuus oli vaikeuksissa.12 Intressivertailuja
ei väliaikaisen luvan käsittelyn ohessa suoritettu, mutta hakijan tuli lopullisen
päätöksen mukaisesti maksaa korvaus aiheutetusta vahingosta. Vuoden 1941 lain
hyväksymistä perusteltiin sillä, että aiempi poikkeuslaki koski lähinnä entisten
voimalaitosten tehon kasvattamista, mutta ei mahdollistanut uusien laitoksien
tarpeeksi nopeaa rakentamista.13 Lain tuli aluksi olla voimassa vuoteen 1945,
mutta sitä jatkettiin lopulta vuoteen 1962 saakka. Väliaikaisilla luvilla valmistui
Suomeen 61 vesivoimalaitosta. Tähän joukkoon kuuluu myös Kemijokisuulle

7

Myllyntaus 1991a, 85, 113.
Jutikkala 1968, 217.
9
Voimaa koskesta 1991, 36–37.
10
Laki toimenpiteistä vesivoiman käyttöön ottamisen helpottamiseksi 21.2.1941. Valtiopäivät 1941.
Asiakirjat I–II, N:o 18, 2–3.
11
Hoffman 1993, 196.
12
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä vesivoiman käyttöön ottamisen helpottamiseksi. Valtiopäivät 1941. Asiakirjat I–II, N:o 18, 2–3.
13
Pesonen–Lemmetty 1977, 15.
8
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rakennettu Isohaara.14 LÖYTTYJÄRVEN mukaan vesirakentajien toiminta täytti
aikanaan poliittisen legitiimisyysvaatimuksen, mikä riitti valjastamisen syyksi.15
Voi kiteyttää, että vesilainsäädännön muutokset tähtäsivät maan energiahuollon
nopeaan turvaamiseen ja teollisuuden kehittämiseen.
Joka tapauksessa vuoteen 1939 tultaessa oli Suomessa pääpiirteittäin padottu
etelän tärkeimmät vesistöt.16 Etelä-Suomessa jokien valjastaminen oli jo tuhonnut
merkittäviä lohikalakantoja, joten kokemuksia vesirakentamisen seurauksista oli
käytettävissä.17 Suotuisan sijaintinsa vuoksi esimerkiksi Kymijokea ryhdyttiin
rakentamaan verraten aikaisin. Sen ensimmäiset voimalaitokset valmistuivat vuosina 1903–09. Vesien voimakkaan saastumisen ja patojen vuoksi joen lohikanta
katsottiin pelastusyrityksistä huolimatta menetetyksi vuoden 1940 tienoilla. Myös
Kokemäenjoen lohi kuoli vesirakentamisen seurauksena sukupuuttoon 40luvulla.18
Jatkosodan jälkeen Suomi oli vielä pitkään vaikeuksissa. Yhteiskunnallinen
tilanne edellytti nopeita toimia, joiden seurauksena suomalaisten toimeentulon
perusteet muuttuivat ratkaisevasti muutamassa vuosikymmenessä. JOUKO VAHTOLAN mukaan rakennemuutoksen alkuvaiheen tyypillisinä suurina työmaina esille
voidaan nostaa esimerkiksi Oulujoen ja Kemijoen voimalaitokset, jotka työllistivät tuhansittain ihmisiä ja toivat helpotusta energiapulaan.19 Kemijoen varaaminen voimatalouskäyttöön onkin yksi Suomen mittavimpia ja eniten ympäristöä
muuttaneita hankekokonaisuuksia. Rakentamisella katsotaan olleen myös suuri
symbolinen vaikutus.20
Suomi oli siis menettänyt Karjalan mukana merkittävän osan vesivoimaloistaan, joita tarvittiin muutenkin lisää tyydyttämään sähköntarpeen kasvua ja elintason kohottamiseksi. Suurimmat vesivoimareservit sijaitsivat Oulujoella, Kemijoella, Tornion–Muonionjoella ja Iijoella, joiden valjastamista alettiin valmistella.
Asiaan vaikuttivat myös rakentamisen työllistävät vaikutukset lisäarvoineen, ja
varsinkin Kemijoen osalta Lapin sodassa tuhoutuneiden Isohaaran siltojen korvaaminen.21 Tutkimuksellisestikin niiden tuhoa voidaan pitää sananmukaisesti
lähtölaukauksena.
14
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Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalaitos sulki Kemijoen loppuvuodesta
1948 ja esti vaelluskalojen22 matkan kutualueilleen. Kaikkiaan joen Rovaniemen
alapuoliselle osuudelle rakennettiin 70-luvulle tultaessa viisi voimalaitosta, joista
Kemijoki Oy rakensi neljä.23 Vuonna 1947 myönnetyssä väliaikaisessa rakennusluvassa Pohjolan Voima velvoitettiin rakentamaan voimalaitokseen kalatie ja
siirtämään sen yläpuolelle lohia jatkamaan sukuaan. Pohjolan Voima pakkolunasti
itselleen padon alapuolisen vesialueen ja teki Lapin läänin Kalastuskuntien liiton
kanssa ylisiirtosopimuksen, jonka nojalla osa kaloista tuli toimittaa padon ylitse.
Varsinaisia kalaportaita ei tehty, vaan vuonna 1951 patoon rakennettiin kalahissi.24
Suomen valtio kiinnostui Kemijoesta varsinaisesti vuonna 1950. Tammikuussa 1952 tehtiin hallituksessa pääministeri Urho Kekkosen johdolla periaatepäätös
valtiojohtoisen Kemijoki Oy:n perustamisesta. Viivästysten jälkeen aloitettiin
ensimmäisenä työmaana Petäjäskosken voimalaitoksen rakentaminen vuonna
1953. Seuraavaksi alajuoksulla valjastettiin Valajaskoski, sitten Ossauskoski ja
viimeisenä Taivalkoski.25 Joen mahtavimman putouksen kohtalo jää tutkimuksen
aikarajauksen vuoksi käsittelemättä, mutta todettakoon, että Taivalkosken rakentaminen käynnistyi joulukuussa 1969 ja laitos valmistui kesällä 1976.26 Kosken
patoaminen ei tapahtunut enää Kemijoki Oy:n omin voimin, vaan pääurakoitsijana toimi Yleinen insinööritoimisto Oy. Tämän jälkeistä Kemijoen vesistöalueen
rakennustoimintaa on luonnehdittu jäähdyttelyksi.27
Tutkimuskohde ja -tehtävä
Tässä työssä ensisijaisena tehtävä on tutkia, mikä oli Kemijoen vaelluskalojen
kohtalo valjastamisen tuoksinassa ja miksi tehtyihin ratkaisuihin päädyttiin. Väitöskirja kiteytyy kysymykseen, minkä takia alisen Kemijoen voimalaitoksiin ei
patoamisen yhteydessä rakennettu kunnollisia kalaportaita, vaikka Isohaaran yläpuolelle jäi Tervolaan saakka kymmeniä kilometrejä vapaata jokiosuutta vaelluskalojen kutupaikaksi 1970-luvulle asti.28 Pääpaino on siis selvittää syyt, jotka
aiheuttivat Kemijoen luonnonkutuisen merilohen katoamisen vesistöstä.
22

Merilohi, meritaimen ja vaellussiika.
Oy Keskuslaboratorio Ab 1972, 18.
24
Satokangas 1997c, 456–458.
25
Voimaa koskesta 1991, 182–189.
26
Seppälä 1976, 261.
27
Voimaa koskesta 1991, 189–190.
28
Seppälä 1976, 199–200.
23

18

Tutkimuksen aikarajaus vuosiin 1943–1964 perustuu seuraaviin tapahtumiin:
Pohjolan Voima Oy:n perustava kokous pidettiin Helsingissä heinäkuussa 1943,
jolloin diplomi-insinööri Erkki Aalto esitti suunnitelmansa Kemi- ja Iijoen patoamisesta.29 Vuonna 1964 Isohaaran voimalaitos sai puolestaan lopullisen rakennuslupansa, mikä ei merkittävästi muuttanut vuoden 1949 väliaikaisen luvan määräyksiä.30 Tänä aikana Kemijoen merilohi käytännössä hävisi elävien kirjoista.
Mielenkiintoisin ajanjakso on mielestäni kuitenkin 1940-luvun loppu ja varsinkin
50-luvun alkupuoli, jolloin kalan kohtalo sinetöitiin. Maantieteellisesti tärkeimpinä kohteina ovat Kemin maalaiskunta (vuodesta 1979 lähtien Keminmaa31) ja
Tervolan kunta. Tutkimuksellisesti se kattaakin Rovaniemen alapuolisen Kemijoen, joka oli lohenkalastuksen kannalta merkittävimmässä asemassa. (Ks. liite 1.)
Kokonaisuuden kannalta on tärkeää tutkia, miten Pohjolan Voima Oy ja Kemijoki Oy suhtautuivat loheen ja kalaportaiden rakentamiseen voimalaitoksiinsa.
Millä tavalla kalakysymys oli esillä valjastamisen aikoihin, miten se vaikutti patoamiseen ja ennen kaikkea, kuinka asiaa hoidettiin? Tähän liittyy siis kiinteästi
toisen maailmansodan jälkeinen aika, jolloin Suomen talous oli saatava nopeasti
elvytettyä. Tutkinkin kalastuksen merkitystä tässä prosessissa seurauksineen.
Keskustapuolueen entisen kansanedustajan, ministerin ja Lapin läänin maaherran Hannele Pokan mukaan paikallisessa mediassa oli 1970-luvulle saakka
hyvin vähän kriittisiä arvioita Kemijoen lohikysymyksestä.32 Lehtiä moitittiinkin
siitä, etteivät ne olleet ottaneet jämerästi kantaa asioihin.33 On jopa väitetty, että
varsinkaan Pohjolan Sanomat ei julkaissut esimerkiksi Isohaarasta ollenkaan
rakentamisen seurauksia käsitelleitä kielteisiä artikkeleita.34 Toisaalta sanomalehden historiikin laatineen Pentti Jussilan mukaan Lapin vesien valjastaminen oli
maakunnalle aidosti hankala kysymys, mutta lehti kykeni käsittelemään tapausta
niin, että vastustajat ja kannattajat saivat reilusti äänensä kuuluviin. Sen sijaan
oma mielipide ei ollut ”helposti muodostettavissa”.35 Tästä voidaan päätellä, että
varsinaista kantaa asiaan ei ilmennyt.
Lohikysymyksen paikallinen julkisuuskuva muodostaakin yhden tutkittavan
lisäseikan. Oliko lehdellä oma näkökulma vesirakentamiseen, ja jos oli, niin millainen? Peruskysymys on kuitenkin, miten Pohjolan Sanomat kirjoitti Kemijoen
29
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rakentamisprosessista. Tutkimuksen kannalta kiinnostavinta antia ovat pääkirjoitukset ja uutiset. Pääkirjoitusten avulla voidaan hahmottaa lehden politiikkaa ja
toimien perusteluja. Uutiset puolestaan kertovat siitä, mitä tapahtui, eli ne laajentavat osaltaan tapahtumahistorian kuvausta. Lehden, uutisen tai artikkelin tarjoama kuvaus peilaa yleensä niiden tekijöiden tai taustavaikuttajien arvomaailmaa ja
pyrkimyksiä, joiden avulla luodaan lukijakunnalle myös kuva tilanteen
kehityksestä.
Loheen vaikuttaneen toiminnan keskipisteessä ovat olleet tietyt avainhenkilöt, joilla on todennäköisesti ollut parhaat mahdolliset tiedot viiteryhmänsä toiminnasta ja motiiveista. Siksi on viisasta kohdistaa huomiota heihin.36 Työn selkeyttämiseksi ryhmittelin tutkimuksen keskiössä olevat toimijat (ks. liitteenä 9
oleva henkilöluettelo intressiryhmittäin). Ideana on tunnistaa ja asemoida heidät
mahdollisine sidoksineen tapahtumaketjuun.
Pääpiirteittäin jako noudattaa seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Teollisuus
Poliitikot
Kalastuksen edustajat
Virkamiehet
Tutkijat

Pohjoisen suurten lohijokien valjastaminen oli valtakunnallisestikin mittava työ.37
Tutkin myös Oulujoen ja Iijoen ensimmäisten voimalaitosten rakentamista ja
erityisesti sitä, kuinka lohikysymys siellä ratkaistiin ja millä tavoin saadut kokemukset pätivät tutkittavien jokien kala-asian hoitamisessa? Iijoen osalta olennaisinta on selvittää, vaikuttivatko Oulu- ja Kemijoelta saadut opit kysymyksen järjestämiseen. Oulujoki Oy:n pystyttämä Merikosken voimalaitos sai rakennusluvan ennen talvisodan syttymistä, mutta sotien aiheuttamien viivästysten vuoksi
ensimmäinen koneisto käynnistyi vuonna 1949. Virallisesti se valmistui syksyllä
1954. Isohaaran jälkeen Pohjolan Voima Oy rakensi Kemijoen vesistöalueella
enää Jumiskon voimalaitoksen. Eri vaiheiden jälkeen sen seuraava urakka alkoi
Iijoen Pahkakoskella, joka kytkettiin verkkoon kesällä 1961.38
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Lähteet ja tutkimuskirjallisuus
Tutkimusongelman ratkaisemiseksi oli olennaista, että POHJOLAN VOIMA OY
myönsi minulle tutkimusluvan. Pääsy yhtiön arkistoon oli ensiarvoisen tärkeää
siinäkin mielessä, että sitä on tietääkseni aiemmin tutkimuksessa käyttänyt vain
yhtiön historian kirjoittanut filosofian tohtori KAI HOFFMAN. Arkiston keskeistä
materiaalia ovat toimitusjohtaja Erkki Aallon henkilökohtainen kirjeenvaihto,
yhtiön johdon kokousten pöytäkirjat ja lohikysymykseen liittyvät dokumentit.
Valtaosa asiakirjoista on alkuperäisiä, mutta joukkoon mahtuu myös jäljennöksiä
ja runsaasti lehtileikkeitä voimayhtiön toiminnasta ja erityisesti kala-asiasta. Täältä löytyneet ja tutkimuksessa käytetyt leikkeet olen merkinnyt sen muodostajan
lyhenteellä lähdeviitteisiin. Nämä tiedot ovat mielenkiintoisia, sillä niiden säilyttäminen osaltaan kertoo, että asiaan on kiinnitetty huomiota. Ja mikä parasta,
leikkeitä on paljon eri lehdistä. Tämä on myös yksi perustelu sille, miksi en käynyt systemaattisesti läpi muuta lehdistöä kuin Pohjolan Sanomia vuosilta 1943–
64.
Myös Kemijoki Oy salli minun perehtyä arkistoonsa. Sinne on tallennettu
monenlaisia voimayhtiön asiakirjoja, kuten kokousten pöytäkirjoja sekä lohikysymyksen käsittelystä tehtyjä selvityksiä ja myöhempiin oikeudenkäynteihin liittyviä dokumentteja. Osa niistä on kopioita tai tiivistelmiä alkuperäisistä papereista, mutta mielestäni tämä ei vaikuta tutkimustulokseen. Yhtiöiden hallussa on
verrattain laaja materiaali, jonka avulla saatoin rakentaa kuvan tapahtumien kulusta. Nämä muodostavatkin tutkimuksen päälähteet.
Tutkimusluvissani oli käyttörajoituksia. En voinut käyttää liikesalaisuudeksi
luokiteltua materiaalia (esimerkiksi kauppakirjoja), ja tämä hieman haittasi työtä
koskikauppoja tutkittaessa. Rajoitetta ei voi kuitenkaan pitää olennaisena, sillä
tutkimustehtävänä oli selvittää, missä valossa valjastaminen tuotiin erityisesti
kaupanteossa esille. Toisaalta vesiosuuksista maksetuista summista löytyi tietoja
esimerkiksi Pohjolan Sanomista, jonka uutisten perusteella saatoin muodostaa
johtopäätöksiä myös taloudellista seikoista.
Voimayhtiöiden arkistot ovat siis väitöskirjan kannalta keskeisimpiä lähteitä.
Niiden avulla voidaan selvittää yhtiöiden toiminnan logiikkaa ja motiiveja. Erityisen kiinnostavaa on, mitä mieltä aikanaan oltiin. Kvalitatiivisesti voidaan myös
arvioida, kuinka merkittävänä esimerkiksi lohta johtoportaissa pidettiin. Huomionarvoista on lisäksi se, mitä jätettiin sanomatta tai jopa käsittelemättä. Kuten
todettua, alkuperäismateriaalin avulla voidaan rekonstruoida menneisyyden tapahtumia, joiden tutkimisessa varsinkin yrityksen ja päättäjien kirjeenvaihto on
21

tärkeässä asemassa. Myös kokousten pöytäkirjat muodostavat hyvän aineiston.
Oletusarvona lienee ollut, että näitä ei tarkoitettu koskaan julkaistavaksi, joten
tältä osin ne tarjoavat ainutlaatuisen materiaalin tutkimukselle.
AHTI RISKU oli Rovaniemen vesipiirin vanhempi insinööri.39 Lisänsä työlle
antoi hänen Tornionlaakson maakuntamuseon kotiseutuarkistossa oleva kokoelmansa. Joidenkin lausuntojensa johdosta Riskua syytettiin virheellisten tietojen
levittämisestä ja työnantajansa suoranaisesta sabotoinnista.40 Aiemmin oli Lapin
vesipiirille esitetty Pohjolan Voiman toimesta huomautus diplomi-insinööri Riskusta. Tarkoituksena ei ollut yhtiön mukaan syyttää vesipiiriä, joka täytti viranomaistehtäväänsä. Sen sijaan Ahti Riskua pidettiin puolueellisena hoitamaan tarkastuksia ja esittämään Isohaaran vaikutusalueella mitään velvoitteita, koska hänen väitettiin suhtautuvan vihamielisesti Pohjolan Voimaan. Hänelle tilalleen
vaadittiin valittavaksi esteetön henkilö.41 Vastapainoisesti katselmuksien uskottujen miesten väitettiin ajoittain olleen voimayhtiöiden määräysvallassa.42 Tämäkin
väite kaipaa lisäselvitystä. Kerrottakoon, että Kustaa Vilkuna käytti Lohikirjassaan Ahti Riskua yhtenä lähteenä.43 Maakuntamuseoon on talletettuna Riskun Kemijoen valjastamiseen liittyvää kirjeenvaihtoa, puheita, esitelmiä, selvityksiä ja lehtileikkeitä.
Merkittävän lisän lähdemateriaaliin tuovat Kansallisarkistossa oleva MAATALOUSHALLITUKSEN KALATALOUSOSASTON ARKISTO ja Oulun maakunta-arkiston
LAPIN LÄÄNIN KALASTUSKUNTAIN LIITON ja AARNE PARTASEN KOKOELMAT. Käytännön tasolla lohikysymystä hoiti viran puolesta mainittu maatalousministeriön
alainen Maataloushallituksen Kalatalousosasto. Vuonna 1918 perustettiin Kalastushallitus, joka siirrettiin Maataloushallituksen alaisuuteen 1924. Tuolloin toimintansa aloittivat myös Kalatalousosasto ja Kalataloudellinen tutkimustoimisto.
Osaston tehtäväksi määriteltiin hoitaa kaikki valtion hallussa oleva kalataloudellinen toiminta alan tutkimusta lukuun ottamatta.44
Viranomaisten kantoja raottaa Kansallisarkistossa oleva Kalatalousosaston
kokoelma, johon on tallennettu erilaista aineistoa viraston toiminnasta. Tähän
sisältyy Kemijoen valjastamiseen ja sen seurauksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on
mukana sekä alkuperäisiä että kopioituja dokumentteja. Siihen kuuluu esimerkiksi
39
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Kalatalousosaston kalastusneuvos Pekka Brofeldtin laatimia selvityksiä, eri tahojen kirjeenvaihtoa ja raportteja. Lapin läänin Kalastuskuntain liitto puolestaan sai
hoitaakseen lohien ylisiirrot Isohaaralla. Sen johtohenkilöt (kuten kunnallisneuvos
Janne Koivuranta ja kalastusmestari Sulo Ahvonen) ottivat julkisuudessa usein
kantaa Kemijoen lohikysymyksen hoitamiseen. Kalastuskuntain liiton asiakirjojen
paras anti löytyy sen kokousten pöytäkirjoista ja kirjeenvaihdosta. Kalatalousneuvoja Aarne Partasen paperit sisältävät hänen laatimiaan kirjoituksia, selvityksiä ja
kirjeitä Kemijoen ja Iijoen osalta. Partanen oli yksi harvalukuisista osallisista,
jotka julkaisivat kirjoituksia tapahtuneesta. Siinä mielessä häntä voi pitää erityisen kiinnostavana lähdemiehenä. Myös Janne Koivuranta oli kala-asian suhteen
aktiivinen varsinkin 1940–50-luvulla. Torpparina aloittanut Koivuranta toimi mm.
hätäaputöiden johtajana, Pohjolan Sanomien toimittajana ja Maalaisliiton kansanedustajana vuosina 1919–45 ja 1948–51.45
Kaiken kaikkiaan arkistoista löytyy käyttökelpoisia ensi käden lähteitä tutkimuksen perustaksi. Tässäkin mielessä Oulun maakunta-arkistossa oleva materiaali (siis Lapin läänin Kalastuskuntain liitto ja Aarne Partanen) on arvokasta, sillä
se on suoraan tutkimuksen aihepiiristä. Niistä saatujen tietojen avulla pystyn täydentämään kuvaa tapahtuneesta ja vastaamaan esitettyihin ongelmiin. Erityisen
avartavia ne ovat selittämään kalakysymyksen hoitamista käytännössä. Käytän
arkistolähteitä tutkimustradition mukaisesti sekä avatakseni tilanteen kehittymistä
että analysoidakseni tapahtumia ja niiden motiiveja.
On todettava, että samoja asiapapereita löytyy esimerkiksi voimayhtiöiden ja
viranomaisten hallusta. Tämä pohjautuu arkistonmuodostajien keruuperiaatteeseen, jossa kalakysymykseen liittynyt paperi lähetettiin yleensä kopioituna osapuolille, jotka tallensivat ne mahdollista tarvetta varten. Mikäli tiettyä originaalia
asiakirjaa ei löytynyt läpikäymistäni dokumenteista, niin moniste tai parikin saattoi löytyä lähteitä kaivellessa. Yhtenä esimerkkinä olkoon Pekka Brofeldtin laatima tilasto Isohaaralla vuonna 1951 merkityistä lohista. Kopio listasta on Pohjolan Voimalla, alkuperäinen Kansallisarkistossa. Edelleen jäljennöksiä vaikkapa
saalisilmoituksista ja oikeudenkäyntipöytäkirjoista löytyy eri kokoelmista.
Esille tullut kalastusneuvos PEKKA BROFELDT oli monessa mukana. Hän oli
aikanaan Suomessa tunnustettu lohiasiantuntija,46 joka vastasi pitkälti ministeriön
Kalatalousosaston toiminnasta.47 Brofeldt vaikutti lisäksi komiteoissa, suunnitteli
45

Luettelo kansanedustajista: http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hxent.htm
6.12.2012).
46
Pohjois-Pohja 19.6.1951. 3.9.6. PVA.
47
Pokka 1994, 136.

(luettu

23

kalahissin ja toimi asiantuntijana kalakysymyksessä. Mikä parasta, hän tuli dokumentoineeksi havaintojaan, jotka muodostavat antoisan lähdemateriaalin. Tutkimuksen kannalta kiintoisa henkilö oli myös U. V. HALONEN. Asessori Halonen
työskenteli 40-luvulla Lapin lääninhallituksessa koskiasioiden esittelijänä ja sai
Pohjolan Voimalta jo vuonna 1943 tunnustusta uutteruudestaan.48 Vielä 1960luvulla yhtiö tarvitsi hänen ammattitaitoaan.49 Uno Halonen osallistui lohiasian
käsittelyyn esimerkiksi Kemijoen kalanviljelykomitean puheenjohtajana ja laati
asiantuntijalausuntoja, joita on myös käytetty tässä tutkimuksessa.
Niin ikään kalakomiteat tutkivat lohikysymystä varsinkin 1950-luvulla. Niistä
on mainittava Pohjois-Suomen lohikomitea, Kemijoen kalanviljelykomitea ja
Kemijoen rakennusvahinkokomitea eli Säipän komitea, jotka tehtävänsä suoritettuaan julkaisivat johtopäätöksensä mietinnöissään. Myös Vaelluskalakomitea
pohti lohijokien tilannetta. Tämän osalta on huomattava, että sen asiakirjoja löytyy Maataloushallituksen Kalatalousarkiston kokoelmista. Luonnollisesti käytin
niitä hyväkseni. Komiteat olivat valtioneuvoston asettamia, joten niiden töistä
heijastuu osaltaan yhteiskunnan osuus tapahtumien kulussa. Ne ovat erityisen
hyödyllisiä, koska niistä löytyy tietoa siitä, mitkä seikat vaikuttivat tilanteen kehittymiseen. Samasta syystä tutkin myös eduskunnan pöytäkirjoja, joista hain
erityisesti lohen kohtaloon liittyviä tietoja. Tätä tutkimusaineistoa en tosin käynyt
järjestelmällisesti läpi, koska ensisijaisena tehtävänähän oli nimenomaan selvittää, mitä voimayhtiöissä ajateltiin ja kuinka ne kala-asian parissa operoivat.
Vuonna 1958 maisteri SEPPO HURME laati tutkimuksen Kemijoen rakentamisen kalastusmenetysten korvauskysymys, joka oli yksi ensimmäisistä kokonaisvaltaisista esityksistä tapauksesta. Erityisesti on huomattava, että selvitystä laadittaessa tilanne oli vielä ajankohtainen. Työssä perehdyttiin laajasti Kemijoen lohikysymyksen hoitamiseen ja vaelluskalakantojen kohtaloon. Hurme kirjoitti myös
muita asiaa sivuavia tutkimuksia. Lähdemiehinä Hurme käytti mm. mainittua
kalatalousneuvoja AARNE PARTASTA ja useissa yhteyksissä esiintyvää Kemin maalaiskunnasta kotoisin olevaa lohimiestä, maanviljelijä OTTO LÄÄKKÖÄ.50
Professori ERKKI HALME toimi monissa kalatalouteen liittyvissä tehtävissä.
Hän työskenteli esimerkiksi Kalataloudellisen tutkimustoimiston johtajana. Halme laati myös lukuisia selvityksiä, kuten vaikkapa vuonna 1957 tutkimuksen
Kemijoen vesistöalueen kalastusolojen selvittämisestä. Lisäksi Halme antoi lau48
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suntoja Pohjolan Sanomille ja Lapin läänin Kalastuskuntain liiton asiantuntijana
kommentoi varsinkin Suomen kalanviljelyn tilaa ja kehittämistä. Käyttökelpoiseksi osoittautui edelleen Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisema Jatuli-sarja. Siihen kirjoitti myös Perämeren kalastajien Keskusliitossa työskennellyt
Aarne Partanen. Lopuksi on mainittava talousneuvos YRJÖ ALARUIKKA, joka
toimi aikoinaan esimerkiksi Kemijoen Kalastuskuntien liiton puheenjohtajana51 ja
Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä.52 Hänen näkemyksiään nousi esille
erityisesti lehdistön välityksellä. Todettakoon tässä, että varsinaisia haastatteluja
en tehnyt ainuttakaan, koska lähteistö on mielestäni ilman niitäkin riittävä. Käytin
kuitenkin muutamissa kohdin isovanhempieni kanssa käytyjen keskustelujen
lomassa saamiani tietoja, jotka olen nootittanut.
Pohjolan Sanomat
Kansalaisten käsitykseen ympäristöstään vaikuttavat osaltaan tiedotusvälineet.53
Simosta Tervolaan ulottuvan alueen luetuin sanomalehti oli Pohjolan Sanomat,
jota seurattiin ylempänäkin jokivarressa. 40-vuotisen historian kunniaksi ilmeisesti juhlatunnelmissa laaditussa reportaasissa maisteri Matti Hakkarainen totesi, että
julkaisu on saavuttanut Lapissa vahvan valtalehden aseman, mutta että sitä seurattiin tarkoin myös koko maassa totuuden julistamisesta seuranneen arvonannon
vuoksi. Myös Urho Kekkonen korosti lehden ansioita Lapin puolestapuhujana.54
Pohjolan Sanomien ensimmäinen numero ilmestyi elokuussa 1915. Päätoimittajana aloitti Heikki Kokko. Työtä jatkoivat UUNO HANNULA (1917–44) ja
VELI SIIKALA (1944–72). Jussilan mukaan sisällissodan mukanaan tuomat ongelmat saivat aikaan kiistoja maaseudun ja kaupunkien välillä. Lehden oli valittava
puolensa, jolloin katsottiin parhaaksi tukeutua maaseutuun ja nousussa olevaan
Maalaisliittoon, jota Pohjolan Sanomat tuki avoimesti jo kesän 1917 vaaleissa.
Yhteistyölle oli tilausta, sillä lehden kehitys polki paikallaan ja puolue tarvitsi
äänenkannattajan. Niinpä lokakuussa 1918 tiedotettiin, että ”oma sanomalehti
maalaisliitolle Peräpohjolaan”. Päätoimittaja Hannulan ote oli toimituksessa
vahva.55 Uuno Hannulan kerrotaan pitäneen tärkeänä, että sanomalehti noudatti
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tinkimätöntä maalaisliittolaista linjaa. Se jatkui myös Siikalan aikana.56 Koko
tutkimusajankohdan lehti oli siis avoimesti Maalaisliiton (vuodesta 1965 lähtien
Keskustapuolue) tukija. Tämä näkyi erityisen hyvin vaalien alla, jolloin sen kirjoituksissa opastettiin lukijoille oikeaa äänestyskäyttäytymistä.57
Lehdistön avulla voidaan saavuttaa yleiskuva tapahtumista ja niihin liittyvistä
keskusteluista. Tiedotusvälineitä hyödynnettäessä on tietysti muistettava kenen
etuja, näkökulmia ja mitä tarkoitusperää käytettävä lähde ajaa.58 Sanomalehtikirjoitukset osaltaan siis täydentävät tietoja tutkimuskohteesta ja eri tekijöiden välisistä suhteista.59 On muistettava, että uutisointi voi olla sensaatiohakuista. Skandaaleja tärkeämpää on pyrkiä ymmärtämään niitä voimia, jotka vaikuttavat sekä
yksilön että yhteiskunnan tekemiin valintoihin. Esimerkiksi sosiaalisilla ja taloudellisilla seikoilla on paljon suuremmat vaikutukset kuin yksittäisellä tapahtumalla. Jotta asiat voidaan paremmin käsittää historiallisena kokonaisuutena, on ymmärrettävä yhden osa-alueen liittyvän aiempaan kehityskulkuun. Hyvänä lähestymistapana tämänkin suhteen on nähdä tapaus osana laajempaa kontekstia, vaikka arvostukset muuttuvat ajan myötä.60
Pohjolan Sanomista olen siis hakenut tietoja voimalaitosprosessin etenemisestä, näkemyksiä lohen kohtalosta ja suhtautumisesta tilanteen kehittymiseen.
Käytän lehteä sekä tapahtumien kulun selvittämiseen että näkemyksien selittämiseen. Tavoitteena on ollut hahmottaa, miten sanomalehti kertoi tilanteesta ja kuinka alueella sen mukaan suhtauduttiin tapahtumien kulkuun. Kyse onkin uutisoinnin kulusta ja lehden asenteesta. Miten hankkeen eteneminen siis näkyi kirjoittelun perusteella? Tässä yhteydessä on todettava, että Pohjolan Sanomien näkökulmaa ei voida samaistaa paikallisten kannaksi, vaan kirjoitukset heijastavat pikemminkin toimituksen tarkoitusperiä. Huomionarvoista on, että aikalaistoimittajilla oli usein käytössään tuoreita tietoja ja sitä kautta parempi tuntuma tapahtumiin, mutta heillä saattoi olla harvoin aikaa tai halua paneutua laajemmin uutisen
taustoihin, jotta niiden yhteiskunnalliset ja historialliset merkitykset tulisivat selvitetyiksi. Historiantutkijan voidaan katsoa jatkavan siitä, mihin journalisti on
lopettanut.61
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Aihetta aiemmin käsitellyt kirjallisuus
Tutkimuskohdetta ei ole juurikaan käsitelty historian tutkimuksessa, joten aiheeseen suoraan liittyvä kirjallisuus on vähäistä. Tästä tulee mainita KAI HOFFMANIN
Pohjolan Voima Oy:n historia, joka nimensä mukaisesti kertoo yhtiön historiasta.
Suurpadot - Suomen osasto ry:n toimittama teos on puolestaan Suomen vesivoiman kehityksestä laadittu Voimaa koskesta – Suomen vesivoiman rakentamisen
vaiheita. Raimo Seppälän Nykyinen Kemijoki taas kuvaa Kemijoki Oy:n toimintaa. Nämä kirjat kertovat valjastamisesta pitkälti voimayhtiöiden näkemyksiä
myötäillen.
Kemijoen lohenkalastuksesta on ehdottomasti todettava KUSTAA VILKUNAN
ja T. H. JÄRVEN tutkimukset. Kansatieteilijänä Vilkuna tutki 1950–70-luvulla
laajasti pohjoisen lohenkalastusta. Ensimmäiset artikkelit aiheesta ilmestyivät jo
1930-luvulla. Kustaa Vilkunan pojanpojan Janne Vilkunan mukaan hän ei koskaan voinut hyväksyä Kemijoen ja sen vanhojen elinkeinojen kohtaloa.62 Aikanaan tunnetuimpia lohen ja sen kalastajien puolestapuhujia olikin akateemikko
Vilkuna, joka korosti kalastuksen merkitystä jokivarren asukkaille. Järvi puolestaan tutki Kemijoen lohta jo 30-luvulla luonnontieteilijän näkökulmasta. Järven
perustavaa laatua olevat tutkimukset loivat pohjan sille, että lohta pidettiin 1960luvulle tultaessa biologisesti Suomen parhaiten tutkittuna kalalajina.63
Myöhemmin Kemijoesta laaditusta ja tässä työssä käytetystä kirjallisuudesta
kannattaa ottaa esille ainakin ANTERO PESOSEN ja PEKKA LEMMETYN Tutkimus
Kemijoen vesistön rakentamisesta aiheutuneista vahingoista ja haitoista sekä
niiden korvausjärjestelmässä olevista puutteista. Aihetta käsitteli myös Oy Keskuslaboratorio Ab:n laatima selvitys Kemijokeen rakennetun Isohaaran voimalaitoksen aiheuttamat kalataloudelliset vahingot. Mainittu tutkimus oli Pohjolan
Voiman kustantama, ja osin tästä syystä sitä arvosteltiin puolin ja toisin. Sosiologeista mainittakoon TIMO JÄRVIKOSKI ja Juha Kylämäki, jotka laativat tutkimuksen Isohaaran padosta Kemijoen karvalakkilähetystöön. Suomen sähköistämistä
on tutkinut TIMO MYLLYNTAUS, joka julkaisi kirjan Electrifying Finland. The
Transfer of a New Technology into a Late Indrustrialising Economy. Tämä työ
kuvaa ja selittää hyvin tapahtumien yhteiskunnallista ja taloudellista taustaa. Myllyntaus on kirjoittanut myös ympäristöhistoriasta, jota selventää J. DONALD
HUGHESIN Maailman ympäristöhistoria. Myös ILMO MASSA on tutkinut aihetta.
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Kalateiden lainopillista puolta ovat Lapin Ympäristökeskuksen esiselvityksessä
tutkineet MATTI HEPOLA ja TONI LEPPÄNEN. Osin samaan tematiikkaan kuuluu
MARJA-LIISA LÖYTTYJÄRVEN väitöstutkimus Kemijoen vesistön rakentaminen ja
Vuotos-oikeuden ajattelu, joka keskittyy vesirakentamisen lupaedellytyksiin ja
luonnon arvottamiseen.
Omaan tutkimukseeni liittyy luonnollisesti REIJA SATOKANKAAN väitöskirja
Talonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain – Kemijokisuun agraariyhteisön
murros 1860–1938. Satokangas katsoo, että yksi yhteisön hajaantumista edistänyt
seikka teollistumisen ohella oli kalastukseen oikeutettujen suhde sellaisiin henkilöihin, joilla ei tätä etua ollut. Tämä vaikutti väestön keskinäisiin väleihin varsinkin, kun pyyntiä vaille jääneiden määrä kasvoi nopeasti. Talonpojat suhtautuivat
muutokseen omalla tavallaan, jossa vanhaan tukeuduttiin silloin, kun se itselle
sopivimmalta tuntui. Varsinkin Kemijokisuulla talonpoikaisväestöllä ja erityisesti
lohitalonpojilla64 oli merkittävä asema. Elannon hankinta ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät kysymykset hiersivät välejä sekä saivat aikaan erimielisyyksiä
teollisuuden edustajien ja talollisten välillä. Satokankaan mukaan tämä näkyi juuri
Kemijoessa ja sen käytössä.65
Kokonaisuudessaan Satokankaan väitöskirja tuo esille, että lohenkalastuksen
merkitys väheneni jo ennen valjastamista, koska maatalous kehittyi ja Suomi
teollistui, mikä ennusti tulevaa. Edelleen se auttaa ymmärtämään tapahtunutta
prosessia, jossa heijastuu hyvin väestön asennoituminen muutokseen, joka väistämättä kohtasi aluetta. Tutkimukseni voidaan nähdä jatkumona tälle työlle. Käytännössä tämä tarkoittaa murroksen toisen vaiheen avaamista: nyt uiton ja puuteollisuuden osan ottivat voimayhtiöt. Luonnontilaisen Kemijoen viimeisissä vaiheissa lohi ja kalamiehet kohtasivat siis uuden toimijan. Osaltani tutkinkin, miten
Satokankaan kuvaama konflikti kehittyi.
Suoraan pohjoisen vesistöjen valjastamiseen liittyvä tutkimuskirjallisuus on
siis vähäistä. Varsinkin kalakysymystä on tutkittu mielestäni liian vähän. Kaikkiaan teolliseen edistysuskoon ja taloudelliseen kilpailukykyyn liittyy edelleen
kansallinen yksimielisyys luonnonvarojen hyväksikäytöstä. MASSAN mukaan
juuri teknis-taloudellinen huuma seurauksineen onkin jäänyt selvästi liian vähälle
huomiolle.66 MATTI ENBUSKEN mukaan Lappia on vielä viime vuosien yhteiskuntatutkimuksessa tarkasteltu siirtomaana, jonka luontoa on sekä Suomessa että
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muissa Pohjoismaissa hyödynnetty asukkaista piittaamatta.67 MASSA puhuu väitöskirjassaan suoranaisesta ”ryöstötaloudesta,” joka tarkoittaa teollistuneissa
yhteiskunnissa harjoitettua luonnonvarojen liiallista hyväksikäyttöä. Yhtenä esimerkkinä tästä Massa nostaa esille vesivoimatalouden, joka aiheutti hänen mukaansa Pohjois-Suomessa suoranaisen ekokatastrofin.68
Varhaisin kriitikko oli kuitenkin KUSTAA VILKUNA, joka kirjassaan Lohi tuomitsi Kemijoen kohtalon jyrkkäsanaisesti. Vilkunan pojanpojan mukaan asia oli
ainoa, josta Urho Kekkosen lojaalina työtoverina ja taustavaikuttajana toimineella
akateemikko Vilkunalla oli erimielisyyksiä presidentin kanssa. Hän oli myös
nähnyt vesioikeuksien hankinnassa suorastaan ”gangsterimaisia” piirteitä. Janne
Vilkunan mukaan Kustaa Vilkuna ei olisi ottanut kantaa lohen puolesta, ellei hän
olisi uskonut, että jotain olisi ollut saavutettavissa, vaikka olikin realiteetit tunnustanut.69 Niinpä tutkin myös, onko oikeutettua puhua rosvoretkestä vai tuleeko
pidättäytyä kannassa, jossa pohjoisen vesirakentaminen nähtiin pakon sanelemaksi. Toisaalta on myös havaittava tapauksen historiallinen konteksti asenneilmapiireineen.
Tutkimukseni rajauksen ulkopuolelle jäi monia mielenkiintoisia tapahtumia.
Esimerkkinä tästä Kemijoen lohikysymyksen päätösvaiheet vuosina 1979–80,
jolloin karvalakkilähetystön70 myötä saatiin aikaan ratkaisu kalakorvauksista
kompensaatioineen. Lähetystön syntyyn liittyi voimayhtiön vaatimus, että asia
palautettaisiin uuteen käsittelyyn lisäselvitysten laatimiseksi, jolloin maksujen
pelättiin jälleen siirtyvän kauas tulevaisuuteen.71 Jo tämän selvittäminen olisi
edellyttänyt aikarajauksen laajentamista, ja se olisi paisuttanut työtä keväisen
tulvan lailla. Pidän tekemääni rajausta kuitenkin perusteltuna, sillä tuona aikana
Kemijoen vaelluskalakannat tulivat siis tiensä päähän. Tästä huolimatta tarjoaa
aihe historioitsijoille työnsarkaa jatkossakin.
Menetelmistä näkökulmiin
Vesivoiman merkitys oli suuri sodan jälkeiselle Suomelle, jonka talouden ja teollisuuden kehittyminen sekä elintason nostaminen edellyttivät voimakasta sähkön67
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tuotannon lisäämistä. Jo talvisodan myötä oli sähkönsaannin turvaamista jouduttu
harkitsemaan uudelleen. Jatkosodan jälkeen maa tarvitsi entistä enemmän energiaa ja työpaikkoja, joita voimalaitokset tarjosivat. Yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että vesirakentaminen oli keskeinen osa Suomen selviytymiskamppailua. Toisaalta tämän voi katsoa vaikeuttavan aiheen tutkimusta, sillä tuota näkökulmaa
pidetään monilla tahoilla yksiselitteisesti ainoana vaihtoehtona ja osin sen nojalla
patoamisten haittapuolia on jopa vähätelty. Vallitseva visio avaakin portin tuoreille tulkinnoille.
Eriävien näkökantojen muodostaminen on ongelmallista. H. G. GADAMERIN
mukaan tutkijan kannalta merkitsevää on kuitenkin kyky havaita kysymyksiä,
joiden avulla voidaan murtaa vakiintuneita ennakkonäkemyksiä ja niistä johtuvia
päätelmiä. Vasta mahdollisuus asettaa käsittelemättömiä probleemia vastauksineen avaa uusia väyliä tutkimukselle.72 SATOKANKAAN mukaan Suomessa ei sanottavastikaan ole tutkittu agraariyhteisöjen ja teollisuuden kohtaamista eikä varsinkaan suhdetta maaseudun – tässä tapauksessa erityisesti lohen ja lohimiesten –
näkökulmasta.73
Aihe on historiallisessakin perspektiivissä vielä läheinen. Siksi kyseessä on
lähihistoria, johon liittyy käsite ”oman ajan historia”. Niin Suomessa kuin läntisen Euroopan maissa sen ajalliseksi rajapyykiksi on määrittynyt vuonna 1945
loppunut toinen maailmansota. Yksi lähihistorian tutkimuksen keskeisimpiä ongelmia on, saako tutkimusaiheeseen riittävästi henkistä ja ajallista etäisyyttä, samoin kuin se, että lähteitä on toisaalta runsaasti, toisaalta niukasti. Etäisyyden
saavuttaminen intohimoja herättävään aiheeseen vaatii aikaa, eikä sekään välttämättä riitä viilentämään tunteita. Välimatka edellyttää tutkimusta, jonka avulla
saadaan luotua historiallisia selityksiä pitkän aikavälin analyysillä.74 Varsinkin
ympäristön (tässä tapauksessa Kemijoen) suhteen on mietittävä, miten se on
muuttunut ja millaisen kehityskulun kautta ratkaisuihin päädyttiin.75
Lähdekritiikki on olennaista analyysissä. Siksi on tärkeää selvittää, kuinka
luotettavia lähteet ovat. Arviointi perustuu osaltaan siihen, mistä näkökulmasta
informaatiota tarkastellaan. Tämä edellyttää tervettä harkintaa, jossa lähdettä ja
sen funktiota erittelemällä voidaan päätellä, kuinka paikkansapitäviä tiedot ovat.76
Materiaalista merkittävä osa on siis ensikäden aineistoa. Siksi
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arkistonmuodostajien dokumenteilla on myös pyritty edistämään omaa asiaa.
Tämän vuoksi on pohdittava, mitä varten läpikäyty dokumentti on valmistunut ja
minkä vuoksi sitä ei aina voi pitää objektiivisena. Käytetyn lähteen kohdalla pitää
edelleen miettiä, miten hyvin tekijä on tuntenut tapauksen, ja ennen kaikkea on
arvioitava lähdehenkilön mahdollista subjektiivisuutta. Historiantutkijan
työskentely perustuu loogiseen päättelyyn toisistaan riippumattomien hypoteesien
yhdistelmän avulla. Johtopäätösten testaamiseen tarvitaan kriittisyyttä, jotta ei
jouduttaisi pelkän materiaalin viemäksi. Aluksi tarvitaan ulkoista lähdekritiikkiä,
joka kertoo käytetyn aineiston funktion. Tämä ei välttämättä aina riitä, jolloin
käyttöön otetaan sisäinen lähdekritiikki, jonka avulla määritetään käytetyn tiedon
osuus kokonaisuudesta.77 Ulkoisen kritiikin avulla arvioin informaation alkuperää
ja aitoutta. Sisäisellä lähdekritiikillä pyrin puolestaan avaamaan tietojen
tarkoitusperiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvioin lähteen
uskottavuuden ja annan saamalleni tiedolle painoarvon, jonka mukaan käytän sitä
vastatessani asetettuihin kysymyksiin.
Pohjolan Sanomien osalta peruskysymys on, miksi se kirjoitti tapahtumasta
omaksumallaan linjalla. Tältä osin tutkimusmenetelmänä on ollut motiivianalyysi,
jonka avulla voidaan havainnollistaa menneisyyden toimijoiden (tässä
tapauksessa sanomalehden) tavoitteet ja arvostukset. Haluan siis selvittää, mihin
toimituksessa pyrittiin. Syysuhteiden ja motiivien erottaminen on kuitenkin
vaikeaa, koska vaikuttimillakin on omat taustansa. Tyypillistä mm.
motiivianalyysille on historiallis-kvalitatiivinen menetelmä, jossa lähdekritiikin
avulla pyritään arvioimaan käytettyjä lähteitä ottamalla huomioon esimerkiksi
niiden synty-ympäristö. Systeemissä voidaan vertailla myös useampien lähteiden
tarjoamia sisältö- ja syntyeroja toisiinsa. Monilta osin tutkija tekee silti työtään
erittelemättä tarkemmin, miksi kulloinkin käytettyä analysointitapaa tulisi
nimittää. Tärkeintä on, että tehdäänpä tutkimusta minkä tahansa metodin avulla,
niin johtopäätökset eivät saa olla ristiriidassa yhdenkään empiirisen jäänteen
kanssa.78
Ympäristöhistoriallisen näkökulman lisäksi työ nojautuu keskeisiltä osin historiatieteiden perinteiseen hermeneuttiseen tutkimukseen, joka pyrkii selvittämään ja varsinkin selittämään asiat, tapahtumat ja ilmiöt oman historiallisen aikansa taustaa vasten. Siihen liittyen on suojattava oikea tulkinta rajoittuneilta
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ajattelutottumuksilta ja kohdistettava katse keskiöön.79 Hermeneutiikan ongelmina esille voidaan nostaa esimerkiksi tapahtumien tulkinta, niiden historialliset
ehdot ja tekojen selittäminen.80 Omalta osaltani tämä näkyy tavoitteessa kuvata
mahdollisimman tarkkaan tapahtumahistoria ja siten selittää prosessia, mikä osaltaan altistaa deskriptiiviselle otteelle.
Ympäristöhistoriasta
Annales-koulukunta81 korosti viime vuosisadan alkupuolella esimerkiksi maantieteellisen tutkimuksen tärkeyttä ja antoi samalla sysäyksen ympäristöhistorian
kirjoittamiseen. Tästä kehityskulusta syntynyt historian ja luonnontieteiden liitto
on tuottanut runsaasti aineksia ympäristöhistoriaan. J. D. HUGHESIN mukaan historian oppikirjoista on löydyttävä sille enemmän tilaa, sillä on esitetty, että 1900luvun tärkeimmäksi aiheeksi voidaan nostaa ihmisen ja luonnon välinen suhde,
joka on oleva keskeinen tulevien sukupolvien kannalta.82 Monitieteellinen ympäristöhistoriantutkimus tuo tullessaan tiettyjä ongelmia. Yksi näistä liittyy aineistoon, josta on joskus haettava vastauksia sattumanvaraisesti. Tietoa onkin kaivettava ajoittain sirpaleista. Niitäkään ei voi pitää objektiivisina faktoina, vaan pikemminkin alkuolettamuksina ja historiallisiin vaiheisiin liittyvinä tulkintoina.
Tämän vuoksi usein edessä siintää vaikeasti koottava palapeli, josta voi puuttua
paljon osia, minkä vuoksi kokonaiskuva on vaarassa jäädä summittaiseksi.83
Näkökulmaani voi luonnehtia tietyiltä osin myös ympäristöhistorialliseksi.
Tutkin siis luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta menneisyydessä. Ympäristöä
sivuavaa historiantutkimusta on tehty antiikin ajoista lähtien, vaikka alun painotukset pyrkivät lähinnä selvittämään luonnon vaikutusta elinolosuhteisiimme.
Varsinaisena käsitteenä ympäristöhistoria oli tuntematon 1900-luvun loppupuolelle saakka. Vasta 60-luvulla ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat tiedostettiin
ja siitä aiheutunut ympäristöliikkeen syntyminen heijastui yliopistoihin. Kuluneiden vuosikymmenten aikana tutkimus on kehittynyt moniarvoiseksi tieteenalaksi,
jolla ei ole vain yhtä agendaa ajettavanaan. Perinteiseen historiaan verrattuna
moderni ympäristöhistoria korostaa ihmisen riippuvuutta ympäristöstään lajimme
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erityisominaisuuksista huolimatta. Älyllisen kapasiteettimme seurauksena aikaansaatu kehitykseksi kutsuttu mullistus ei silti ole vapauttanut meitä elinympäristömme aiheuttamista rajoituksista ja biologisista lainalaisuuksista.84 Sinänsä lohdullista, että ihmistä ei pidä nähdä pelkkänä hyväksikäyttäjänä, vaan olentona,
joka voi myös muuttaa suhtautumistaan.85
Varhainen tutkimus ei ollut mainittavammin innostunut luontosuhteesta, sillä
kiinnostus suuntautui poliittiseen ja taloudelliseen toimintaan. Jos ympäristöä
sivuttiin, niin se tehtiin myönteisestä näkökulmasta, jossa kulttuurin ja teknologian edistyminen vapautti ihmisen luontoriippuvuudesta ja tarjosi keinoja hyödyntää luonnonvaroja.86 MYLLYNTAUKSEN mukaan virallinen historiankirjoitus vaikeni Suomessa pitkään ympäristöön liittyvistä ongelmista. Perinteinen tutkimus
lähestyi tapahtumia siis taloudellisen kasvun näkökulmasta eikä harjoitettua talouspolitiikkaa kritisoitu ympäristötietoisuuden puutteesta, vaan joskus jopa liioitellusta ystävällisyydestä.87
MASSAN mukaan historia on aina ollut enemmän tai vähemmän voittajien kirjoittamaa. Ympäristöhistorian kannalta se onkin ollut lähinnä luonnonvalloituksen
kuvaamista. Siinä häviäjän osa on noussut esille vasta myöhemmän ympäristötietoisuuden nousun myötä. Joka tapauksessa suuri luonnonmullistus liittyi juuri
toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja teollistumiseen.88 HUGHESIN mukaan
nykypäivän historioitsijat eivät voi olla kiinnittämättä huomiota siihen valtavaan
ja nopeaan muutokseen, joka on kohdannut ympäristöämme. Siihen sopeutumiseen ei riitä enää ”tabujen ja perinteiden muuttaminen ajan kuluessa”. Muutoksen perässä ei ole tahtonut pysyä edes tutkimuksiin ja niiden varmentamiseen
perustunut tiede, joten vahinko on monissa tapauksissa ehtinyt syntyä, ennen kuin
sitä on ryhdytty ennaltaehkäisemään tai lieventämään, puhumattakaan siitä, että
tietoa haitoista tai niiden syistä olisi ollut olemassa.89
Ympäristöhistorian ominaispiirteinä pidetään ensinnäkin pitkää tarkastelujännettä. Muutokset voivat tapahtua hyvinkin nopeasti, mutta niillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia. Toiseksi siihen liittyy usein globaali aspekti, jossa luonnon rajat
ovat ihmisten asettamia linjoja tärkeämmät. Kolmanneksi ympäristöhistoriaan
kytketään monitieteellisyys, sillä suuntaus pyrkii tarkastelemaan kohdettaan laa-
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joissa asiayhteyksissä. Neljäntenä tunnuspiirteenä on ongelmakeskeisyys. Probleemat eivät ole pelkästään akateemisia, vaan aitoja ja ajankohtaisia pulmia, joilla
on laajat historialliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.90 Omassa tutkimuksessani
ympäristöhistoriallinen näkökulma avautuu, kun Isohaaran padon myötä menetettiin nopeasti tuhansien vuosien aikana kehittynyt vaelluskalapopulaatio, sen perimä ja vuosisatojen saatossa vakiintunut kalastuskulttuuri. Ongelmaksi muodostui,
mitä olisi pitänyt tehdä, kun taloudelliset tekijät kohtasivat muut arvot.
Humanistisena tutkimuksena ympäristöhistoriassa nousee esille, mitä luonnosta on ajateltu ja miten ihmisten asenteet vaikuttavat tekoihin. Viime vuosisadan aikana ympäristö muuttui rajummin ja laajemmin kuin koskaan ennen.91 Nykyään keskeisinä tutkimuskohteina ovat juuri ympäristötekijöiden asettamien
rajoitusten vaikutukset ihmiskuntaan ja varsinkin ihmisen osuus muutoksiin. Toisin sanottuna ympäristöhistorian avulla pyritään ymmärtämään, miten ja millaisin
seurauksin luontoa on muokattu ja hyödynnetty. MIKKO SAIKUN mukaan on vaikea kuvitella tätä tärkeämpää tutkimuskohdetta, sillä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tutkimisella on paljon annettavaa ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa. Parhaimmillaan saavutettu tietämys voi auttaa ymmärtämään aiheutuneita ympäristöongelmia – ja mikä parasta – tarjota taustatietoa
niiden ratkaisemiseen. Saikku pitääkin historioitsijoiden ammattitaitoa arvokkaana, kun esille nousee ympäristöä käsittelevien lähteiden tulkinta ja niiden sitominen aikakautensa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin.92
Yhtenä tavoitteena voidaan pitää juuri halua ymmärtää tapahtumia ajallisessa
ulottuvuudessa. Ympäristöhistoriallisia ilmiöitä onkin tarkasteltava oman aikansa
lähtökohdista käsin.93 MYLLYNTAUKSEN mukaan ympäristöhistorian tehtävänä on
tuottaa perustavaa laatua olevaa tutkimusta ihmisen toiminnan seurauksista ja
pyrkiä havainnollistamaan, millaisin seurauksin ympäristöä on muokattu. ”Ekohistorian” tunteminen on välttämätöntä, jos halutaan luonnon säilymisen olevan
jatkossa keskeinen yhteiskunnallinen tavoite.94
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Mielelekäs tutkimusmatka ja työn suuntaviivat
Historian yhtenä tehtävänä on selvittää, mitä itse asiassa todella tapahtui.95 Tämä
viitoittaa tutkimukseni lohenpunaista lankaa. Omissa pohdinnoissani tavoitteena
on saada aikaan historiatieteellinen kertomus siitä, miten Kemijoen
vaelluskalakannoille sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kävi ja millä tavalla
teollistamispyrkimyksiin olennaisesti liittynyt vesivoimarakentamisen aiheuttama
muutos perusteltiin. Työssäni tutkin patoamisen aiheuttamia laajamittaisia
yhteiskunnallisia vaikutuksia, mitä tulee voimalaitosten aiheuttamiin ilmiöihin ja
niiden tasoihin. Yleisesti ottaen tutkimus selvittää valtakunnallista
teollistamispyrkimystä seurauksineen, mutta yksilöiden kannalta nousevat esille
esimerkiksi paikalliset tapahtumat ja lohenkalastajien käsitykset uuden murroksen
aikana, joka koetteli myös Kemijoen ekosysteemiä.96
Esityksen komposition suhteen edessä on aluksi tilanne, jossa tutkija joutuu
sovittamaan yhteen argumentaation ja rekonstruktion vaatimukset. Rakenteen on
sallittava toimijoiden esiintyminen itsenäisinä subjekteina huolimatta siitä, että
työn keskeinen elementti on vakuuttaa lukijakunta.97 Kvalitatiivisen tutkimuksen
keskiössä on siis Kemijoen valjastaminen, minkä seurauksia tutkin jakamalla
aihepiirin osiin ja selvittämällä niiden suhteet. Näin muodostan lopulta
jäsentyneet vastaukset tutkimusongelmiin. Niitä lähestytään pääpiirteittäin
kronologisesti eli koskikauppojen ja voimalaitosten rakentamisen kautta edetään
kalakysymyksen ratkaisuhetkiin. En noudata aikajanaa orjallisesti, vaikka
tapahtumat ovatkin monesti linkittyneet toisiinsa, sillä tavoitteena on luoda
looginen kokonaisuus, jolla pystyn vastaamaan asettamiini kysymyksiin.
Luvuissa asioita on käsitelty kronologian pohjalta systemaattisesti, sillä siten on
helpompi muodostaa kuva lohien ylisiirroista, kalanviljelykokeiluista, kalahissin
historiasta ja varsinkin siitä, miksi kunnollista kalaporrasta ei Isohaaralle
rakennettu.
Kaavojen sanotaan kangistavan ja lähteiden rusentavan, mikäli niiden takaa ei
haeta elävää elämää. Tapahtumien selvittämiseen liittyvän tutkimusmatkan mielekkyys syntyy osaltaan siitä, että jo työhön valmistauduttaessa ikään kuin paetaan vanhoja auktoriteetteja ja ratkaisumalleja. Tässä tutkijoiden olisi tunnistettava omat arvonsa ja inhimillisyytensä, jotta kyettäisiin luomaan silta historiaan ja
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siihen liittyneisiin henkilöihin. Mielen avoimuus on nähtävä tilaisuutena kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja rohkeutena esittää näennäisesti kummallisia kysymyksiä. Löytyneet vastaukset voivat siten muokata historiakuvaa ja avata lukijakunnalle tien ymmärtää paremmin menneisyyttä, nykyisyyttä ja jopa tulevaisuutta.98 Historiantutkijan ja yleisön suhde on pohjimmiltaan monologi, jossa argumentaatio on hallitsevassa asemassa. Näin siksi, että tutkimuksen mielekkyys
pohjautuu tavoitteeseen tuottaa uutta tietoa tai oikaista vanhaa.99
Väitöskirjan kannalta tärkeäksi nousee tavoite kuvata tapahtumia juuri aikaansa vasten, sillä viime kädessä kyseessä on lähteiden tulkitseminen. Sen avulla
voidaan myös tieteellisesti työstää mahdollisia ennakkokäsityksiä. Johtopäätökset
tulee silti suojata päähänpälkähdyksiltä ja rajoittuneilta ajattelutottumuksilta.
Huomio on keskitettävä itse asioihin. Yhtenä kriteerinä oikealle ajattelulle voidaan pitää yksityiskohtien yhteensovittamista.100 Tämä rakentuu todellisuuden,
kokemusten ja niiden havainnollistamisen ympärille. Tähän liittyvä ilmaisu ei ole
staattinen teksti, vaan prosessi, jossa ihmiset toimivat kulttuurisessa ja historiallisessa ajassa.101 Ns. ”hermeneuttinen kehä” johtaa myös itse ymmärryksen korjaamiseen.102
Nämä teesit on otettava huomioon, sillä aihe houkuttelee jälkiviisauteen.
Postrationalisointi onkin historian perusongelmia. Se tarkoittaa yritystä rakentaa
jälkikäteen menneisyydestä kertomus, ikään kuin tapahtumat olisivat olleet toimijoiden valintojen ja päämäärien tavoitteiden mukaisia.103 Aikomuksenani on kuitenkin esittää asiat vain ja ainoastaan lähteistä saadun tiedon perusteella. Tapahtuma voidaan määrittää toimintojen sarjaksi, jolla on alku, loppu ja nimi.104 Niinpä avaan kehän talvella 1943 käynnistyneistä koskikaupoista ja suljen sen osaltani
vuoden 1964 vesioikeuden päätöksen myötä.
Yhteiskunnallista keskustelua ympäristökysymyksistä on käyty useiden
näkökulmien pohjalta.105 Korostaisin vielä lähdekritiikin merkitystä, sillä osa
materiaalista on muodostunut jälkikäteen. Monesti joudutaan muodostamaan
kokonaiskuvaa sekä vanhan että uuden ympäristötietoisuuden vallassa tuotetusta
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aineistosta. On tärkeää pitää mielessä, missä yhteydessä lähde on syntynyt.106
Esimerkkinä mainittakoon myöhempään korvauskäsittelyyn liittyvät dokumentit,
joilla on tarkoitusperänsä. Varsinkin ajan kuluessa tarinoilla on taipumuksena
värittyä ja asiasisältö voi muuttua kertojan katsomusta vastaavaksi. Tämän hyvänä puolena on, että lausunnoista voidaan osaltaan päätellä, mitkä seikat olivat
asianosaisen aspektin kannalta olennaisia.
Vesivoimasta puhuttaessa teollisuuden asiamiehillä on oma kantansa, joka
poikkeaa huomattavasti luonnonsuojelullista katsantoa edustavien perspektiivistä.
Näitä vertailtaessa samastakin asiasta löytyy erilaisia näkemyksiä. Joku korostaa
jokien patoamisen myötä saavutettuja etuja, toisella ovat mielessä menetetyt
luonnonarvot. Yhteistä näille on, että oma visio arvioidaan lähinnä oikeaa olevaksi. Väitöskirjassa käytetyissä painamattomissa ja painetuissa lähteissä vallitseekin
pääpiirteittäin kaksi totuutta. 1970-luvun lopulla rakennuspäätöksen tekijöitä
onniteltiin siitä, että he olivat ratkaisseet energiaongelmat ottamalla Kemijoen
voimatalouden palvelukseen.107 Jotkut puolestaan puhuvat häikäilemättömästä
ryöstöstä.108 Vesivoimapiirejä tukevat teokset lähinnä toteavat tapahtuneen, mutta
korostavat vesirakentamisen etuja haittoihin nähden. Sama tosin koskee tutkimuskirjallisuuttakin. Mm. HOFFMAN kuvaa ansiokkaasti Pohjolan Voiman historiaa, mutta myötäsukaisesti yhtiön aiheuttamia vahinkoja. Vastapuolelta mainittakoon esimerkiksi VILKUNA ja MASSA, jotka ajoittain arvostelevat rakentajia ankarasti. Tämä jako perustuu osaltaan siihen, että päähuomio on Suomen tutkimuksessa usein ollut siis taloudellisissa lähtökohdissa. Selittelevä sävy koskee monia
tutkimuksessa käytettyjä lähdekirjoja, kuten vaikkapa muistelmia.
Eräät kirjallisuudesta ja lehdistä saadut kuvaukset ovat luvalla sanottuna värikkäitä. Voisi sanoa, että monilta osin vastuu jää lukijalle, sillä syytöksiä esitettiin molemminpuolisesti. Erityisesti lähteenä käytetystä kirjallisuudesta kannattaa
muistaa, että ainutkaan niistä ei kykene esittämään yksiselitteisesti tapahtumia,
mutta niistä selviää ainakin tekijän kanta tilanteeseen, joten siltä osin ne tuovat
aina tarpeellista lisätietoa käsittelyyn ja auttavat vastaamaan väitöskirjassa esitettyihin kysymyksiin. Massan mukaan ns. toisen käden lähteitäkään ei tule täysin
väheksyä, sillä ne valaisevat omalta osaltaan kuvaa tapahtumista.109 ”Saastuneella” aineistolla on siis käyttöä, vaikka siihen historiantutkimuksessa suhtaudutaan
epäillen. Tärkeää on huomata, että lähdetiedon puuttuva validiteetti ei suinkaan
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merkitse täydellistä käyttökelvottomuutta. Sen sijaan epäilyttävän materiaalin
avulla voidaan testata jotain esitettyä ongelmaa tai peräti luoda uusi hypoteesi.110
Tutkimuksessa tulee esille myös muistitietoa. Se määritellään tiedoksi, joka ei
pohjaudu kirjallisiin lähteisiin, vaan tiedonantajan muistiin. Informaatiota
pidetään luotettavana, kun sen antaja kertoo kokemuksistaan. Todistusvoimaa
lisää edelleen, jos aiheesta löytyy yhtäpitäviä lausuntoja. Käytännössä se, mitä
muistaa ja miten havaintonsa tulkitsee, on sidoksissa poliittisiin, kulttuurisiin ja
henkilökohtaisiin arvoihin. Keskeistä muistitiedossa on historiallisen muistin
käsite, sillä muisti on sekä yksilöllistä että sosiaalista. Muistamisen kannalta
tärkeää on myös kyky unohtaa, valita ja hylätä materiaalia. Historioitsijat ovat
suhtautuneet varauksellisesti muistitiedon käyttämiseen. Kuitenkin se, mitä
ihmiset uskovat, on osaltaan historiallinen fakta siinä missä todellinen
tapahtumakin.111
Laadullisessa tutkimuksessa kirjoitustyyli on yksi onnistumisen kriteeri, joten
siihen kannattaa kiinnittää huomiota.112 Elävöitän tapahtumien kulkua verraten
runsailla yksityiskohdilla, jotka toivoakseni lisäävät tekstin kiinnostavuutta ja
vahvistavat
tutkimustuloksen
kokonaiskuvaa.
Karrikoiden
ilmaistuna
tavoitteenani on saada aikaan selkokielistä ”populaarihistoriaa Kemijokivarrelta”.
KALELAN mukaan historiantutkijalla on oikeus hyödyntää eri tyylilajeja, joissa
voidaan käyttää hyväksi retoriikkaa ja monimerkityksellisiä ilmaisuja. Esityksen
tulee tosin pidättäytyä sellaisessa tiedollisessa aineksessa, josta voidaan sanoa,
onko se totta vai ei. Tuloksia pitääkin kyetä arvioimaan tietoteoreettisin kriteerein.
Tutkijalle voidaan silti laskea eduksi, mikäli hänen tekstinsä kykenee tarjoamaan
lukuelämyksen. Kirjoituksen esteettisillä näkökohdilla on onneksi oma asemansa
myös historiantutkimuksessa. Yleisön vakuuttamisen ohella työn on kuitenkin
tehtävä oikeutta sen kohteena oleville toimijoille.113
Lukujen sisällä käytän kursiivilla merkittyjä tarkentavia alaotsikkoja, joita ei
näy sisällysluettelossa. Idean taustalla on halu parantaa työn luettavuutta. Silloin
tällöin esiintyvän proosan tai puhekielisten ilmaisujen käyttö ei luonnollisesti saa
vaikuttaa tieteellisyyteen. Yksinkertainenkin tarina sisältää silti aina selityksen.
Siksi kertovan ja analyyttisen tekstin vastakkainasettelu on jopa mahdotonta, sillä
monimutkaisinkin asiakokonaisuus voidaan hahmottaa kertomuksena.114
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Aikakaudet ovat hahmottaneet maailmaansa kukin omalla tavallaan ja
samalla määritelleet, miten hyödyntää resursseja ja mikä on ympäristölle
haitallista. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä siihen, miten luonto on
vaikuttanut ihmiseen (perinteinen luontodeterminismi), tai siihen, millä tavoin
ympäristöä on työstetty ihmiskunnan eduksi (moderni edistysoptimismi).
Ympäristöhistoria tutkii siis luonnon ja ihmisen monitahoista, jatkuvasti elävää
vuorovaikutusta. Se luo tuoretta tietämystä alalta, jota ei ole aiemmin otettu
huomioon. Toisaalta se lähestyy asioita luonnon kannalta.115
Väitöskirjassani tarkastelen tapahtumia juuri vahinkoja kokeneiden perspektiivistä. Myös historiantutkijan on saatava äänensä kuuluviin, sillä maailman sivu
on aiempia tapahtumia käytetty harjoitetun politiikan oikeuttamiseen. Samalla
tarjoutuu tilaisuus puuttua epämääräisten tai mahdollisesti jopa väärien tietojen
käyttämiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Historioitsija ei kuitenkaan ole
moraalinvartija, vaan muistin tulkitsija. Yhteiskunnan kypsyydestä puolestaan
kertoo, miten vapaasti tutkijat voivat kirjoittaa kansallisesta menneisyydestä.
Toisaalta on lausuttu, että se mikä vielä parikymmentä vuotta sitten aiheutti
polemiikkia, päätyy nykyään julkisuuteen väitöskirjan tulkintana.116
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2

Kalastuksen merkitys Kemijoella

2.1

Lohen biologiasta

Tutkimusongelman selvittämiseksi on hyvä ymmärtää hieman ekologiaa117 ja
lohen lisääntymisstrategiaa. HUGHESIN mukaan ihmiskunta oli jo 1950-luvulle
tultaessa muuttanut monia maapallon ekosysteemejä ja harvassa olivat paikat,
joissa sen toiminnan seuraukset eivät olisi näkyneet. Vaikutukset luontoon lisääntyivät suuresti erityisesti 1900-luvun loppupuolella. Myös Kemijoella kohtalokkaat voimalaitospadot vaikuttivat ympäristöön radikaalisti, kun nousevan veden
alle jäi ekosysteemejä, jolloin padottujen alueiden biodiversiteetti kaventui ratkaisevasti. Ympäristöhistoria korostaa nykyään, kuinka tärkeää on huomata ihmisen
suhde muihin lajeihin ja elämän mahdollistaviin olosuhteisiin.118
Professori T. H. JÄRVEN mukaan jo 1930-luvulla oli hyviä syitä päätellä, että
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin joista peräisin olevat merilohet (Salmo salar
L.) muodostivat suurimman osan Itämeren lohiparvista.119 Ennen valjastamista
lohet vaelsivat Kemijokea ylös aina päähaarojen latvoille 10–20 kilometrin päivävauhtia. Myös meritaimenen (Salmo trutta trutta) tiedetään varmasti nousseen
Enontekiön tienoille.120 Itämeren piirissä elävälle lohelle kertyi uintimatkaa poikasreviiristä takaisin kutupaikalleen reippaat 3000 km. Merivaellus kesti yhdestä
kuuteen vuotta, minkä jälkeen kala palasi kotijokeensa lisääntymään. Siellä naaras valitsi sorapohjaisen kutupaikan, jossa virtasi vettä keskimäärin 0,5–2 metriä.
Koiraan eli kojamon hedelmöitettyä mätimunat naaras peitti ne pyrstöllä kaivamaansa sorakuoppaan, josta poikaset kuoriutuivat 6–7 kuukauden kuluttua.121
Lohi kutee silloin, kun veden lämpötila on jäähtynyt noin neljäasteiseksi.
Kemijoessa tämä tarkoitti 30-luvulla lokakuun alkupuolta ja Oulujoessa loppupuolta. Oulujoella oli havaittu, että lohi lisääntyi karikkojen läheisyydessä, jossa
pohjasora oli kahvipavun kokoista. Kutupaikan läheisyydessä oli myös syvänteitä,
joihin kala saattoi paeta vaaran uhatessa. Soveliailla kutualueilla kojamot valvoivat paikan omistusoikeutta.122 Kuoriuduttuaan keväällä ja kulutettuaan ruskuaispussinsa energian loppuun poikaset lähtivät liikkeelle ja valmistautuvat ensim117
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mäiseen ruokailuun 2–2,5 cm:n mittaisina. Löydettyään reviirin jokipoikaset viettivät elämää joessa tavallisesti kahdesta kolmeen vuotta, minkä jälkeen ne muuttuivat smoltiksi (vaelluspoikanen). Tuolloin niiden pituus oli 12–20 cm. Samalla
kalat valmistautuivat sopeutumaan merielämään ja aloittivat laskeutumisen alavirtaan touko-heinäkuussa. Eri joista Pohjanlahteen saapuneet lohet siirtyivät rannikkoa myöten Merenkurkkuun, jatkoivat vaellusta Selkämerelle ja lopulta Itämerelle, jossa niiden tärkeimmät syönnösalueet sijaitsivat. Ravintonaan ne käyttivät
pikkukaloja. Nopeimmin sukukypsiksi kehittyneet yksilöt aloittivat jo vuoden
kuluttua vaelluksen kohti syntymäjokeaan. Pohjois-Suomen jokiin lohet palasivat
alkukesästä yleensä kolmen merivuoden jälkeen, jolloin ne painoivat 9–12 kg.123
Kudun herkin ajanjakso osui talvikaudelle, jolloin veden korkeussuhteet ja
pakkasilmiöt vaihtelivat kausittain suuresti ja vaikuttivat lisääntymistulokseen.
Myös kuteneiden yksilöiden määrä vaikutti olennaisesti populaation kokoon.124
Vain viisi lohta sadasta kuti useammin kuin kerran eläessään. Kerättyjen suomunäytteiden perusteella oli vuonna 1939 voitu todeta, että Perämeren lohista noin
kymmenesosa oli ollut kosseja (keskipaino 1,64 kg), ¼ pieniä lohia eli jalkoja
(5,83 kg), pääosa tavallisia lohia (11,3 kg) ja kymmenesosa isoja tai suurlohia
(16,1 ja yli 20 kilon painoisia viiden merivuoden kaloja).125
JÄRVI esitti vuonna 1938 julkaistussa tutkimuksessaan, että lohien nousu jakaantui eri vaihe- eli vaellusryhmiin sen mukaan, kuinka kauan ne olivat meressä
olleet. Ensin tulivat kossit ja niiden jälkeen toista, kolmatta ja joskus jopa neljättä
kertaa kutemaan nousevat. Nousuaikana lohet eivät enää syöneet, vaan elivät
koko kutuajan ruumiiseensa kerätyllä vararavinnolla. Myös mädin tuottaminen
vaati suuria voimavaroja. Tämän johdosta kutenut lohi oli yleensä menehtymäisillään oleva yksilö.126 Mielenkiintoista sinänsä, että omat havaintoni (vuodesta
1989 lähtien) Kemijoen Isohaaralta ja Tornion–Muonionjoelta osoittavat kiistattomasti, että ensin nousevat isommat lohet. Vasta heinäkuun loppupuolella alkaa
jokiin tulla enemmän kosseja, joiden nousu jatkuu elokuulle. Kemijoessa tämä voi
selittyä sillä, että Isohaaralle nykyään tulevat lohet eivät ole joen alkuperäistä
kantaa, koska sitä ei itse asiassa enää ole olemassa.
Järven mukaan jo vuonna 1939 näytti selvältä, että lohenpyynti oli muuhun
kalastukseen verrattuna eniten uhattuna, sillä maan teollisuuden oli pakko laajen123

Pulliainen–Pietilä 1997, 8–21.
Järvi 1938, 5–6.
125
T. H. Järvi. Perämeren lohista ja lohensaaliista suomunäytteiden antamassa valaistuksessa
19.1.1939. APK A:5. OMA.
126
Järvi 1938, 42.
124

42

tuessaan hankkia voimaa koskista, mikä tekisi selvää vaelluskalakannoista. Kalahautomot lammikoineen, saati kalatiet, eivät voineet kehitystä estää ja tuskin
mainittavammin hidastaakaan, vaikka toistaiseksi lohenkalastuksella oli Suomessa saalisvaihteluista huolimatta oma merkityksensä.127 Järvi tutki myös meritaimenta, joka jäi selvästi lohen varjoon.128 Kaikkiaan vaelluskalojen elämänehtona oli, että ne pääsivät virtapaikkoihin kutemaan ja palaamaan takaisin mereen.129
Kaikkiaan voidaan todeta, että jo 30-luvulla tiedettiin lohen biologiasta ja valjastamisen seurauksista. Tämän vuoksi kalan tulevaisuus ei näyttänyt erityisen
valoisalta edes ennen Kemijoen patoamista, josta ei ollut tuolloin vielä mitään
tietoa. Merilohen kannalta oli siis edullisinta vaeltaa mereltä takaisin jokialueen
syntysijalle, joka tarjosi uudelle sukupolvelle parhaat olosuhteet. Joen osalta tämä
tarkoitti riittävää määrää ravintoa ja suojapaikkoja, joiden avulla poikaset valmistautuivat vaeltamaan Itämeren syönnösalueille. Niiden ravintoresurssit takasivat
puolestaan populaatiolle nopean kasvun ja sitä kautta mahdollisimman tehokkaan
lisääntymisen. Joki kykeni elättämään poikaset, mutta sen ravintovarat eivät olleet
riittäviä pitemmällä tähtäimellä.
2.2

Pyynnin historiaa

Väitöskirjan tavoitteiden täyttämiseksi on selvitettävä Kemijoen vanhat vaelluskalasaaliit, joista on esitetty erinäisiä laskelmia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 1930-lukuun ja aikaan ennen Isohaaran rakentamista, jotta saataisiin luotettava
kuva kalasaaliista ja valjastamista seuranneista menetyksistä. Siksi on aiheellista
paneutua tarkemmin pyyntiin, jotta kyettäisiin muun muassa arvioimaan voimalaitoksen rakentamisen syitä seurauksineen. Erityisesti kalastuksen arvon määrittäminen on olennaista.
Merilohta pidettiin Suomen arvokkaimpana kalana, jonka rinnalla pyydettiin
meritaimenta ja vaellussiikaa. Nämä lajit muodostivatkin jokivarsien asukkaille
tärkeän elinkeinon aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Itämerestä jokeen kudulle pyrkivät valtavat lohimäärät houkuttelivat jo varhain pyytäjiä sopiville kalapaikoille. Kalastajat viipyivät aluksi paikalla vain parhaimman pyyntiajan, minkä
jälkeen palattiin takaisin omille asuinpaikoille. VILKUNAN mukaan pyyntiporukoilla oli kullakin oma kala- eli majakenttänsä, josta on voitu käyttää myös nimi127
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tystä ”kemi”. Myöhemmin suurpatojen yhteydessä lähimmällä rantatörmällä oli
kenttä eli kemi, jonne sydänkesän elämä keskittyi monimuotoisena. Kenttää reunustivat aitat ja lohikellarit, joissa arvokasta saalista säilytettiin tulevaa käyttöä
varten.130 ”Kemi” on alun perin tarkoittanut yleisesti kovapohjaista kenttää, ketoa
tai huonosti kasvavaa rantaniittyä.131
Lohenpyyntiä on Kemijoesta harjoitettu Rovaniemen alapuolella yhtä kauan,
kuin joki on ollut olemassa eli noin 7000–8000 vuotta, siis kivikaudesta lähtien.
Merilohta oli runsaasti ja pyytäjiä vähän, jolloin ensimmäiset kalamiehet seurasivat luonnon vuosirytmiä. 1100-luvulta lähtien Kemijoen lohi oli kysytty vientiartikkeli, joka houkutteli apajille muita heimoja.132 Suolan käyttö lohen säilömisessä alkoi Kemijoella viimeistään 1200-luvulla, jolloin kalaa voitiin syödä ja kaupitella ympäri vuoden. Samalla pyynti tehostui. Todennäköisesti myös saksalaisia
kauppiaita jäi tuolloin asumaan jokisuulle kalastuksen vuoksi. Vanhimmat asiakirjatiedot Kemijoen lohenpyynnistä löytyvät tosin vasta 1500-luvun puolivälistä,
mutta silloin pyynti oli jo saavuttanut vuosisatojen kuluessa vakiintuneet muotonsa.133 Pitkän kehityksen seurauksena talot kyläkuntineen ryhmittyivät jokivarteen,
josta käsin alussa mainitut lohitalonpojat hoitivat kalastuksen.134 Lohen lisäksi
asukkaita houkuttelivat jokakeväisen tulvan lannoittamat rantaniityt, jotka osaltaan olivat sitomassa väkeä alueelle.135
Lohi aloitti nousunsa jokeen toukokuun lopulla ja ensimmäiset kalat ehtivät
juhannuksen tienoilla Kittilään asti. Kalat olivat koko matkansa ajan erilaisen
kalastuksen kohteena. Pyyntimiehet välttäneet yksilöt jatkoivat kutuvaellustaan,
mutta osa niistä jäi jokivarren syntymäalueilleen odottamaan syksyistä lisääntymisaikaa. Koko Kemijoen voitiin katsoa olleen kesä- ja syyskausien ajan lohen
asuttama, joten jokeen nousseen kalan määrän on HURMEEN mukaan täytynyt olla
varsin suuri, jotta se olisi voinut kannan lisäksi ylläpitää ajoittain voimakkaan
kalastuksen.136
Peräpohjolan lohenkalastus vaikutti aikanaan jopa kirkollisiin oloihin, kun
Turun ja Upsalan piispat kävivät alueen hallinnasta kovaa kilpailua 1300-luvulla.
Hiippakuntien raja vedettiin lopulta Kemijoen ja Kaakamajoen väliin Rajaojalle,
mikä merkitsi Kemijoen lohikymmenysten jäämistä Turun piispan nautittavak130
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si.137 Kirkolle lohenpyynnillä olikin merkitystä vuosisatojen ajan, sillä piispalle ja
papistolle suoritettiin lohisaaliista ajoittain huomattaviksi nousseita lohikymmenyksiä.138 Tiettävästi suurimmat maksut tehtiin vuonna 1560, jolloin tilikirjoihin on merkitty luovutetuksi 99 tynnyriä eli lähes 12 000 kg lohta. Koko saalis
voidaan puolestaan arvioida vähintään kymmenkertaiseksi. Näin isoista määristä
Kemijoella ei myöhemmin ollut luonnollisestikaan kyse, mutta Kemin, Tervolan
ja Rovaniemen seurakunnat maksoivat lohikymmenyksensä vuoteen 1945 asti,
jolloin ne viimeisenä kuittasi Könkään lanapadolta Tervolan silloinen kirkkoherra
Gunnar Ervamaa.139
VAHTOLAN mukaan 1500-luvun lopulla kalastuksen tuotto alkoi laskea. Syynä
ei välttämättä tuolloin ollut lohen väheneminen, vaan tuloksen heikkeneminen
saattoi johtua epävakaista oloista, huonoista olosuhteista ja väen vähyydestä.140
Toisaalta LUUKON mukaan lohenpyynti muodostui 1500-luvulla PohjoisPohjanmaan lohijokien varsilla muuta kalastusta tärkeämmäksi elinkeinoksi.
Pyynti oli tarkasti säänneltyä, sillä apajille pyrki uusia asukkaita. Kalaa haettiin
omaan pöytään, kauppiaille ja ennen muuta veroja varten kruunulle. Talonpoikien
kuvattiin maksaneen kahdeksaa erilaista lohiveroa.141 Vuonna 1560 tiedetään
Kemijoen kalastuksesta suoritetun valtiolle 176 tynnyriä142 suolattua lohta eli noin
23 000 kg. Koko saaliin paino oli tällöin 117 000 kg. Kalasaaliin vuotuinen määrä
oli 1600-luvulla parhaimmillaan 360 000 kg. 1700-luvun ensimmäisten vuosikymmenten jälkeen lohisaalis romahti joskus vain kymmenesosaan parhaimmista
saaliista.143 Tähän vaikuttivat Pohjan sota, iso- ja pikkuviha144 sekä jälleenrakennus, joka vaati runsaasti työvoimaa. Yhdeksi syyksi saaliin vähenemiseen mainittiin tuolloin myös maan kohoaminen ja siitä johtuva jokien madaltuminen.145
Kaikkiaan lohenkalastusta pidettiin Kemijoella elinkeinona, jolla oli karjanhoidon
ohella ratkaiseva vaikutus toimeentuloon. Myös siialla oli oma merkityksensä.146
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JUTIKKALAN mukaan vielä 1700-luvulla Peräpohjolan jokivarsien asukkaat elivät
pitkälti lohipatojensa tuoton varassa.147
Joen menneisyydessä kalastus olikin erityisen tärkeä elämänala, joka jätti jälkensä arkeen ja juhlaan.148 Kalastus muodosti pohjoispohjalaisen talon työkierrossa sarjan vakinaisia toimia, jotka aloitti talvinen mateenpyynti. Yksin lohenpyynnissä oli useita vaiheita, sillä kalan käyttäytyminen muuttui vuodenajan mukaan. Tämä puolestaan edellytti monien pyyntivälineiden peräkkäistä käyttämistä.
Esimerkiksi kevättulvan aikaan kalaa tavoiteltiin erilaisin padoin, mutta syksymmällä kulteella ja atraimella.149 Myös muita kalalajeja pyydettiin mahdollisuuksien mukaan. Kalastus vei monissa taloissa niin paljon aikaa, että se suorastaan esti
maatalouden laajentamisen ja tehostamisen. Maatyöt jäivät naisten harteille, kun
miehet kulkivat kalassa. VIRRANKOSKEN mukaan pyynnin merkitystä kuvaavat
hyvin myös lukemattomat riitajutut, joita lohen takia aikojen saatossa käytiin.150
Kehitys oli silti viemässä siihen, että kalastuksen korostunut asema alkoi
1800-luvun alussa heiketä. Siihen vaikuttivat myös isojakotoimitusten loppuun
vieminen ja kalastukseen osalliseksi pääsemättömien määrän kasvu.151 Tosin
vuonna 1887 katsottiin, että Kemijokisuulla pyynti vei edelleen liikaa huomiota
maataloudelta.152 Myös asessori U. V. Halosen mukaan erityisesti 1880-luvulla
lohenkalastus oli hyvin tuottoisaa, vaikka sitä edeltävät pari vuosikymmentä olivat selvästi heikompaa aikaa.153
Lohi ja uitto
Pulmista huolimatta 1800-luvun alku oli Kemijoella seesteistä aikaa, jolloin talonpojat maksoivat suosiolla kalastuksesta veronsa valtiolle. Vasta 1860-luvulla
tilanne alkoi muuttua, kun lohisaalis väheni kolmannekseen aikaisemmasta. Huolestuneet lohimiehet kokoontuivat keskustelemaan asian tiimoilta, mutta selvää
syytä ei kyetty osoittamaan. Jotkut kuitenkin epäilivät kalastuksen olleen liian
tehokasta. Uiton helpottamiseksi määrättiin vuonna 1868 ns. väylätuomio, joka
velvoitti pitämään kolmanneksen joesta avoimena. Luonnollisesti kuninkaan-
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väylään ei saanut rakentaa patoja. Täten tukkilautoilla oli hyvin tilaa seilata alas
Kemijokea, mutta silti irtouitto haittasi kalastusta.154
Vuonna 1869 kartoitettiin senaatin toimesta Perämeren laskevien jokien kalastusta. Pelkästään Kemin maalaiskunnan alueella oli 14 karsinapatoa, joiden
rakentaminen vaati paljon työtä. Lisäksi heti joen vapauduttua jäistä tehtiin runsaasti yksityisiä rantapatoja, joiden pituus vaihteli muutamasta metristä neljäänkymmeneen metriin.155 Vuosina 1869–70 oli Kemijoessa 46 lohipatoa, joilla oli
pituutta yli seitsemän kilometriä. Kehitykseen vaikutti myös kalastamoiden siirtyminen kruunun haltuun. Lisäksi vuonna 1888 perustettiin Kemin kruununkalastusarentiyhtiö, jolla oli oikeus vuokrata kalapaikkoja. Manttaalimiehet156 boikotoivat toimitusta, mutta joitain paikkoja silti vuokrattiin ja kalastus jatkui vähäisempänä. Merkittävä vaikutus oli myös sillä, että valtio vähensi vuokrattavien
paikkojen lukumäärää ilmeisesti sahanomistajien toivomuksesta.157 Pienten rantapatojen ei sen sijaan katsottu kuuluneen arentikalastukseen.158
Keisarillisen senaatin toimesta J. Alb. Sandman laati vuonna 1896 selostuksen lohen ja taimenen esiintymisestä sekä kalastuksesta Kemijärven, Sodankylän,
Kittilän ja Enontekiön alueella. Merestä tulevista lohista osa ui Ounasjokeen ja
toiset jatkoivat Kemijärveen hajaantuen Kitiseen ja Luiroon. Kemijoen päähaarassa lohen sanottiin nousseen lähelle Keminkönkään koskea, joka sijaitsi Nivatunturin ja Sotataipaleen välillä. Taimenten kerrottiin tulleen jokeen aina ennen
lohia, mutta uineen pitemmälle. Lohen kutuaika oli Kemijärvellä ”viikko ennen ja
viikko jälkeen Mikonpäivän”159 eli kaksi viikkoa Ounasjoen kutua myöhemmin.
Asiakirjan mukaan tosiasiana pidettiin tuolloin lohen laajaa kalastamista eri pitäjissä. Kemijärven alapuolisella alueella oli Sandmanille vakuutettu yhden kulleporukan saavan kesässä helposti 150 leiviskää (1275 kg) suolattua lohta.160
Sandman toimi myöhemmin kalastuksentarkastajana, Suomen Kalastusyhdistyksen sihteerinä ja puheenjohtajana.161
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Kalastus säilyi 1800-luvulla Kemijoen alueella tärkeänä elinkeinona maanviljelyn ohella. Toiminta perustui lohen käyttäytymisen tuntemiseen ja vanhoihin
pyyntimenetelmiin, jotka toistuivat suuremmin häiriintymättä 1870-luvulle saakka. Tällöin kasvava metsäteollisuus ja sen myötä lisääntyvä uitto alkoivat haitata
kalastusta. Vuosisadan viimeiset vuosikymmenet olivatkin käräjöintiä lohitalonpoikien ja puutavarayhtiöiden välillä. Vuonna 1900 annetussa lauttaussäännössä
uiton oikeudet kasvoivat huomattavasti. Kiista saatiin päätökseen vasta 1930luvulla.162
Kemijoen uittoa tutkineen Martti Itkosen mukaan senaatti antoi vuonna 1874
järjestyssäännön metsätuotteiden uittamisesta, mutta tuo asetus piti vielä kalastusta tärkeämpänä kuin uittoa, ja uittoaika jäi joella lyhyeksi. Uiton alati kasvavan
merkityksen myötä myös riidat kalastajien kanssa kiristyivät ja näin ollen valtiovallan oli lopulta tarkistettava säädöksiä uiton eduksi.163 Toisaalta uiton ei sanottu
haitanneen vaelluskalojen nousua laisinkaan. Kutuvaellus ajoittui alkukesään,
jolloin uittotoiminta oli käynnissä vasta yläjuoksulla. Kun puut huilasivat alavirrassa, olivat pääparvet ehtineet nousta jokeen. Uittotyöt vaikeuttivat lähinnä
pyyntiä.164 Tämä vaikuttaa hyväksyttävältä näkemykseltä, sillä lohien pääparvien
nousu alkoi alajuoksulla kesäkuun alussa ja oli huipussaan juhannuksen tienoilla.
Erityisen merkittäväksi tämän kannan tekee se, että suuren osan lohista arveltiin
kutevan nimenomaan Rovaniemen alapuolisilla vesialueilla, joissa kalastuskin oli
runsainta. Uitto häiritsi nimenomaan kalastusta, mutta ei mainittavammin haitannut kalojen kutuvaellusta.
Vähä vähältä valtio siis omi 1800-luvun lopulla itselleen lohenkalastusoikeuden. Vain yksityinen rantapatokalastus ja kullepyynti jäivät oikeuden ulkopuolelle. Kemijoen lauttausyhdistys vuokrasi arentiyhtiöltä kaikki valtion kalastamot ja
siirsi ne edelleen kalastajille omine lisäehtoineen, jotka takasivat uiton häiriöttömän jatkumisen. Täten uiton avulla pystyttiin tehokkaasti valvomaan kalastusta.
Arentiyhtiön toiminta-aika loppui vuonna 1920, jolloin asia jäi auki. Valtio asetti
komitean tutkimaan tapausta uiton jatkuessa rajoituksetta. Mietintö saatiin valmiiksi vuonna 1922. Tuolloin valtio vuokrasi kalavedet kymmeneksi vuodeksi
jokivarren kalastuskunnille, jotka huutokaupalla myivät apajat eniten tarjoaville.
Vuokrahinnat nousivat varsin suuriksi, ja vuonna 1922 lohipatojen rakentamista
oli säännelty siten, että Kemin maalaiskunnassa rakennettiin vain yksi karsinapa-
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to. Vuoteen 1932 mennessä oltiin tilanteessa, että isojen patojen aika oli Kemijoessa käytännössä ohitse.165 Sen sijaan yksityisten pienpatoja oli joessa yhä sopivissa paikoissa, eikä niiden vaikutusta kalastukseen kannata vähätellä. Rantojen
läheisyydessä sijainneet pyydykset eivät olleet myöskään niin herkkiä uiton puiden aiheuttamille vahingoille, joten kalastus niillä jatkui pitkälti entiseen malliin.
Myös suuria patoja käytettiin paikoin. Kuitenkin lohen taloudellis-elinkeinollinen
merkitys oli selvästi laskenut parhaista päivistä. Luontoarvot olivat tietysti ennallaan, vaikka niiden arvottaminen onkin erityisen hankalaa. Silti maanviljelyksen
ja karjanhoidon asema oli jo kalastusta suurempi.
2.3

Lohilaman pelkoa 30-luvulla

Kalaa saatiin silti vaihteluista huolimatta ajoittain hyvin. Esimerkiksi sanomalehti
Kalevassa kerrottiin Kemijoen Korvan padon saaliista vuodelta 1916, jolloin
kesäkuun alussa lohta oli tullut runsaasti. Seitsemänteen päivään mennessä oli
saatu jo 11 000 kg lohta ja määrän arveltiin nousevan nopeasti 12 500 kg:aan,
jolloin kaikkien kustannusten laskettiin tulevan katetuksi.166 Mutta myös huonoja
vuosia oli vastapainona hyville kalakesille. Patojen pyyntitulokseen vaikutti myös
joen vedenkorkeus. Esimerkiksi mainittu Korva antoi parhaan saaliin ”keskiveden” aikaan.167
Rovaniemeläinen vanhaisäntä Frans Eemil Tiuraniemi muisteli Pohjolan Sanomien haastattelussa 1900-luvun alun lohenkalastusta Muurolassa. Hänen kertomuksensa perusteella lohta oli aikoinaan saatu Petäjäskosken alta uistimellakin
niin paljon, kuin kehtasi pyytää. Syksymmällä kalastettiin laillisen patopyynnin
lisäksi kulteilla ja tuulastamalla, vaikka nämä tavat olivat kiellettyjä. Parhaana
vuotena oli Tiuraniemen mukaan Muurolan padosta saatu yli sataa lohta päivässä
– tosin huonojakin vuosia oli ollut useita. Mutta silloin, kun lohta tuli, saatiin sitä
runsaasti.168 Niskanperän iäkkäin asukas, 84-vuotias Arvid Niska, puolestaan
muisteli Valajaskosken kalastusta. Hänen mukaansa alueella kalasti parhaimmillaan kolmisenkymmentä inakuntaa, jotka saattoivat saada runsaastikin kalaa.
Esimerkiksi vuonna 1919 suuren kevättulvan aikana kalaa saatiin kolmen päivän
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aikana niin paljon, kuin vain ehdittiin ottaa.169 Tämä kertoo osaltaan paikallisten
suhtautumisesta loheen hyödykkeenä.
Perämeren lohijokien kalastusta 1930-luvulla tutkinut Lauri Temmes puolestaan piti selviönä, että Kemijoki oli parhaimmillaan antanut 3000 tynnyrin lohisaaliita.170 Esitetyt väitteet yli 300 000 kg:n lohisaaliista vaikuttavat olevan
totta. SATOKANKAAN mukaan esimerkiksi vuoden 1851 tuotto oli jo pelkästään
Kemin maalaiskunnassa lähes 300 000 kg. Satokankaan tiedot pohjautuvat nimismiehen ja maaherran tilastoihin kruunun kalastamoista. Toisaalta on todettava,
että saman tilaston mukaan vuonna 1880 lohisaalis oli alle 50 000 kg.171 Edelleen
JÄRVEN tutkimuksista paljastuu, että lohisaaliit saattoivat joinain vuosina olla
todella isoja. Esimerkiksi kesällä 1921 pelkästään Kemijoen Korvan padosta saatiin 3548 lohta eli yhteensä 39 129 kg. Paras päiväsaalis oli ollut kesäkuun 20.
päivänä, jolloin padosta oli noussut lohta 3390 kg (272 kappaletta). Tosin huonoimpina vuosina (1928 ja 1931) Korvasta tuli vain noin 70 lohta kesässä. Syy ei
ollut yksin kalan vähyyden, vaan padon rakenteen muuttaminen ja uitto olivat
mainittuina vuosina olleet osasyyllisiä heikkoon tulokseen.172 Tämänkin perusteella voidaan todeta, että saalisvaihtelut olivat suuria.
T. H. Järven mukaan vuonna 1935 oli havaittavissa noususuuntausta lohenkalastuksessa.173 Toisaalta siinä havaittiin myös taantumaa 30-luvulla. Erityistä
huolta kannettiin juuri Pohjois-Suomen suurten lohijokien kohtalosta, sillä esimerkiksi kesällä 1937 saaliit olivat Perämerellä olleet heikoimmat miesmuistiin.174 Lohen pelättiin vallan loppuvan. Syyksi tähän arveltiin jokisuun tehtaiden
levittämiä myrkkyjä ja liiallista pyyntiä merellä. Kalastajien mielestä tämän puolesta todisti se, että kehnot kalavuodet vaikuttivat toistuvan vuodesta toiseen.
Enää ei voitu puhua satunnaisista huonoista ajoista, sillä kehitys vaikutti vievän
kohti katoa. Jos suunta ei muuttuisi, niin lohen suurpyynnin pelättiin jäävän muistoihin. Siikaa oli sen sijaan saatu aiempaa paremmin.175
Kalastuksen vähenemiseen viittaa sekin, että vuosina 1920–32 valtion omistamista patopaikoista Kemijoella pystytettiin enää Korvan, Könkään ja Muurolan
lohipadot. Tämän jälkeen kalastuspaikat Maataloushallitukselta haltuunsa saanut
Kemijoen Uittoyhdistys ei niitä enää vuokrannut, mutta sen sijaan pienpyynti
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jatkui.176 Tervolan Koivun kylässä koko ikänsä asunut vanhaemäntä Irja Alaniska
(1921–2007) muisteli kalastamista seuraavasti: Pyynti aloitettiin monissa taloissa
heti, kun voitiin. Kevään tulvien aikana rannoille rakennettiin pieniä lanapatoja,
joilla tavoiteltiin erityisesti taimenia ja kirsilohia eli ensimmäisiä, jopa jäiden
seassa nousevia isoja kaloja. Veden laskun myötä aloitettiin suurempien patojen
rakennustyöt, joihin osallistui kylän miehiä. Syksymmällä koettiin laiskoja, ja
iltojen pimetessä aloitettiin kutukalojen tuohustaminen. Pojat onkivat harreja tai
kalastivat harrilaudoilla ja miehet pyysivät lohta. Osa kaloista syötiin tuoreeltaan
ja loput suolattiin tynnyreihin myöhempää tarvetta varten. Joskus Koivusta saatuja lohia myytiin mm. Rovaniemen Pohjanhoviin.177
Urheilukalastuksesta
Uisteleminen oli jokivarressa paikallisten keskuudessa hyvin suosittu harrastus.
Myös vieraita kävi harvakseltaan. Tasavallan presidentti L. K. Relanderin178 kerrotaan saaneen Koivun kylän kohdalta parhaana päivänä kahdeksan lohta. Suosittuja uistelupaikkoja olivat Koivun lisäksi Peuran, Louen ja Jaatilan tienoot. Viimeksi mainitussa paikassa ulkopaikkakuntalaisille jopa vuokrattiin soutuveneitä.179 Frans Tiuraniemen mukaan Petäjäskosken ja Jaatilan suvannon sanottiin
olleen helsinkiläisten urheilukalastajien vuokraamia. Vuokrana oli pidetty 5000
mk kaudelta ja vuokramiesten kerrottiin palkanneen vartijan estämään luvatonta
kalastusta. Myös Lauri Relander oli kesällä 1925 kalastanut alueella, mutta oli
korkean tulvan vuoksi jäänyt silloin ilman saalista. Toisaalta kerrottiin, että lääkärit Rugius, Castrèn, Lindberg ja hammaslääkäri Vasenius olivat saaneet uistimella
parhaimmillaan 80 isoa lohta päivässä, kossit ja hauet kaupanpäälle. Suurin lohi
oli kuulemma painanut 23 kg.180 Välillä siis nyki hyvin, mutta toisaalta huonojakin vuosia koettiin. Tämä ei sinänsä ollut mitenkään poikkeuksellista, sillä lohikannoissa esiintyi vuosittaisia vaihteluita, joihin pyyntipaineen intensiivisyys
luonnollisesti liittyi. Myös vesitilanne vaikutti kalastukseen.
Taimenen ja lohen soutaminen oli yleistä varsinkin Taivalkosken alapuolella.
Pelkästään Liedakkalassa oli kauden aikana käytössä noin 80 uisteluvenettä, min-
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kä johdosta useat saivatkin kaiken kalantarpeensa uistimella.181 Esimerkiksi Hirmulan jakokunta ilmoitti alueellaan olleen 65 uistinkalastajaa, jotka saivat puolet
kaikesta kalasta.182 Kemijoella uisteleminen oli jokamiehen kalastusta.183 Osa
pyytömiehistä oli perehtynyt soutamaan kevätjäihin ilmestyneissä sulissa, joista
taitavien kalastajien kerrottiin saaneen taimenia myyntiin saakka.184 Vaikka Kemijoki oli kuuluisa kalaisuudestaan, ei siellä käynyt kovin runsaasti turisteja. Syinä
tähän olivat joen syrjäinen sijainti ja kehnohkot palvelut mahdollisille matkailijoille.185 Jorma Tiitisen mukaan yritykset kehittää Kemijoen kalastusmatkailua
katkesivat alkuunsa paikallisten asukkaiden piittaamattomuuteen valtion regalesta. Vuonna 1921 lopetettiin kokeilu, jossa Suomen Urheilukalastajien liitto oli
joulukuussa 1919 vuokrannut Kalastushallitukselta 11 km pitkän alueen Muurolasta urheilukalastajien käyttöön. (Ilmeisesti tähän F. Tiuraniemikin viittasi.) Jokivartiset eivät olleet piitanneet vuokrasopimuksesta, vaan olivat jatkaneet pyyntiä mielensä mukaisesti. Lisäksi Kemijoen lohta ei ollut pidetty tarpeeksi haasteellisena kalastaa.186 Voi jopa arvella, että kalaa oli ajoittain saatu liian hyvin. Tämä
tulee vääjäämättä mieleen, kun palataan esimerkiksi Tiuraniemen muisteluksiin,
vaikka niiden todistusvoimaan tulee suhtautua varauksellisesti. Myös paikallisten
välinpitämättömyys säännöistä lienee vaikuttanut asiaan.
Vanhaisäntä Matti Alaniska (1918–1989) oli nuoruudessaan innokas kalamies, jonka kotitilalla Tervolan Koivun kylän Narkauskoskella (ks. liite 2) kalastettiin lohta kiinteiden pyydysten lisäksi uistamalla. Tarinat lohestuksesta olivat
mieleenpainuvia. Suurin kotirannan lanapadosta saatu lohi olikin painanut reippaasti yli 20 kg. Esimerkiksi jatkosodan aikana hän oli rintamalta lomilla ollessaan käynyt soutamassa kosken niskalla ja oli kertomansa mukaan saanut yhdellä
reissulla useita lohia lyhyen ajan sisällä. Varusteet olivat olleet vaatimattomat.
Soutuvene oli sauvottu rantoja pitkin ylävirtaan, jonka jälkeen kalastus aloitettiin
laskemalla veteen vanhasta kuparipannusta taotut laput, jotka olivat kiinni punotussa haukilangassa. Yleensä kaksi siimaa pyyntöineen laskettiin jokeen veneen
laidassa olevien lyhyiden vapojen kautta ja alkeelliset puusta veistetyt rullat jäivät
soutajan jalkoihin. Jos lanka loppui, niin hätätilassa siima yksinkertaisesti solmittiin sauvoimeen, joka paiskattiin niine hyvineen veteen, missä lohi aikansa rim181
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puiltuaan – mikäli ei karannut – hyytyi ja koukattiin ylös. Väsytystä elämyksen
vuoksi ei tunnettu, vaan tarkoituksena oli saada kala mahdollisimman nopeasti
hengiltä. Narkauskoski oli myös niin vuolas, että veneellä laskijaa odotti melko
varmasti noutaja. Erityisen hyvänä soutuaikana pidettiin juhannuksen seutua ja
syksyä, jolloin lohi otti ärhäkkäästi uistimeen.187
2.4

Sota-aika ja kalastuksen viimeinen huippukausi

Iijoen lohenkalastusta tutkineen Raija Komulaisen mukaan koko Pohjois-Suomen
pyyntialueelta saatiin vuonna 1940 niin paljon lohta, että sitä riitti myös vientiin.
Toisaalta edeltävät pari vuotta olivat olleet puolestaan kehnoja.188 U. V. Halosen
mukaan lohenkalastuksen viimeinen varsinainen kultakausi koettiin 40-luvulla,
jolloin toisen maailmansodan takia jokiin nousi runsaasti kalaa. Myös kalastus
saavutti huippunsa miesmuistiin.189 Tämä selittyy sillä, että sota tyrehdytti meripyynnin sotatoimialueella, minkä johdosta enemmän lohta nousi jokiin. Pyytäjistäkin oli pulaa. Suuri kalamäärä ja Suomen vaikea elintarviketilanne aiheuttivat
sen, että kalastusoikeutta laajennettiin valtion toimesta vuonna 1941 toimeentulon
ja siirtoväen aseman helpottamiseksi.190 Tästä huolimatta salapyynti oli poikkeuksellisen voimakasta, sillä vallitsevien olojen seurauksena virka- ja kalastuskunnat
eivät mainittavammin piitanneet kalastussäännöksistä. Toisaalta kaikki laillisten
kalastusoikeuksien haltijat eivät eri syistä olleet kyenneet kalastamaan, joten monissa tapauksissa nämä tekijät kompensoivat toisiaan saalistilastoinnissa.191
Kemijoesta ensimmäiset lohet pyydettiin Taivalkoskelta toukokuun lopulla.192
JÄRVEN mukaan Kemi- ja Tornionjoen alue oli aikoinaan Suomen lohenkalastuksen keskus. Lohen keskikoko oli suuri, sillä meripyynti oli vielä 1930-luvun alussa olematonta ja kohdistui alueelle, joka ei kuulunut kalojen vaellusreitille.193
Myös sota-aikana huutokaupattiin keväisin jakokuntien kalastusoikeuksia. Esimerkiksi vuonna 1943 Jaatila–Muurolan jakokunta kauppasi omistamiensa kalastuspaikkojen pyyntioikeudet 14 300 mk:lla.194 Ainakin into kalastaa oli kasvanut,
mistä kertoo se, että Rovaniemen jakokunta myi vesialueensa huutokaupalla ja
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summat nousivat edellisvuodesta kaksinkertaiseksi Muurolan tavoin. Pyyntipaikkojen hinnat vaihtelivat Rovaniemen jako- ja kalastuskunnan vesialueella 63
mk:sta aina 1 300 mk:aan.195
Lohenpyynti joella oli nähtävästi hyvin kannattavaa ja tämän saattoi havaita
siitäkin, että kalastuskuntien perimät vuokratulot saattoivat parhaimmillaan Koivunkylän jakokunnan kohdalla nousta 100–200 % vuodessa.196 Selvää innostusta
oli ilmassa vielä vuonna 1946, kun Koivun jakokunnan rantapatopaikat myytiin
50 % aiempaa paremmalla hinnalla, jolloin summaksi kertyi 30 000 mk.197 Liedakkalassa hinnat jopa kolminkertaistuvat.198 Myös inflaatiolla oli ilmeinen osansa kehityksessä, vaikka lohikuumekin aiheutti paineita hintojen nousuun.
Kalastuksella oli vielä jokivarsilla vielä 40-luvulla oma merkityksensä, vaikka ammattimainen pyynti oli selvästi vähentynyt. Silti Peräpohjolan maanviljelysseura ehdotti vuonna 1943 alueen kalastuselinkeinon tehostamista.199 Myös eduskunnalle toivottiin tehtävän esitys, joka vapauttaisi lohenkalastuksen valtion hallinnasta Pohjois-Suomessa, jotta sitä voitaisiin kehittää.200 Sota-aikanakaan kalastus ei joka kesä onnistunut. Esimerkiksi vuonna 1943 saalis oli ollut selvästi edellisvuotta huonompi.201 Seuraavankaan kauden tulokseen ei ainakaan merellä oltu
lopulta tyytyväisiä.202 Perämerellä pyynti oli laajaa myös jatkosodan aikana. Esimerkiksi vuonna 1942 meren lohisaaliiksi raportoitiin 200 000 kg. Hinta oli säännöstelty siten, että pienten eli alle viisikiloisten lohien kilohinta oli 72 mk, kun
suurempien osalta se nousi 86 mk:aan kilolta.203 Muun ohella normaalit kausivaihtelut vaikuttivat sodankin aikana saaliiden määrään, mikä varmasti selittää
osin vuosien 1943–44 tulosta.
Keväällä 1944 valtiovalta helpotti uudemman kerran kalastusta lyhentämällä
rauhoitusaikoja ja lisäämällä kalastusmahdollisuuksia. Tästä huolimatta lohen
omistusoikeuden katsottiin yhä kuuluvan valtiolle.204 Kesäkuun alussa 1944 saaliit olivat Perämerellä olleet erittäin hyviä ja Taivalkoskelta lohia oli jo saatu saaliiksi, mutta pyyntiä oltiin vasta aloittelemassa Muurolassa ja Jaatilassa.205 Myös
195

Pohjolan Sanomat 21.4.1943.
Pohjolan Sanomat 9.4.1944.
197
Pohjolan Sanomat 6.4.1946.
198
Pohjolan Sanomat 11.4.1946.
199
Pohjolan Sanomat 16.5.1943.
200
Pohjolan Sanomat 28.10.1943.
201
Pohjolan Sanomat 2.10.1943.
202
Pohjolan Sanomat 9.7.1944.
203
Pohjolan Sanomat 4.4.1943.
204
Pohjolan Sanomat 4.5.1944.
205
Pohjolan Sanomat 18.6.1944.
196

54

Tornionjoen Kukkolankoskelta oli saatu hyvin kalaa.206 Sota-aikana myös Oulujoen lohisaaliit olivat olleet hyviä, sillä kesällä 1944 pelkästään Merikoskesta oli
nostettu lohta 10 000 kg.207 Lisäksi uskon, että myös ylempänä Oulujokivarressa
lohta yhä kalastettiin, vaikka Merikosken voimalaitostyömaan vaikutuksesta parhaat apajat olivatkin padon liepeillä.
2.5

Salakalastus

Yleisesti ottaen kalastuksen tuloksista on hyvin vaikeaa saada faktoja, sillä kaikkea saalista ei kirjattu muistiin verottajan tai pelkän välinpitämättömyyden vuoksi.208 Talousneuvos Yrjö Alaruikan käsityksenä oli, että veroja haluttiin kiertää ja
lohisaaliista ilmoitettiin verottajalle ”vain neljännes, joskus puolet”.209 Myös
JÄRVEN mukaan tilastotiedot Suomen lohisaaliista eivät olleet alkuunkaan ensiluokkaisia, vaan niissä esiintyi huomattavaa epätarkkuutta. Mereltä ilmoitettuja
lukuja voitiin pitää käyttökelpoisina, mutta jokialueiden osalta niitä ei voitu tarkasti eritellä.210 Kaikesta huolimatta tietoja kalastuksen tuotosta oli saatu kerättyä,
vaikka tilastoja ei voida pitää missään nimessä kattavina. Tässä oli salapyynnillä
oma merkityksensä.
Kulteella eli ajoverkolla kalastaminen oli ollut kiellettyä jo vuodesta 1922.211
Lisäksi jokialueella lohen ja taimenen kaikenlainen kalastus oli kiellettyä syyskuun 11. päivästä lähtien aina seuraavan vuoden huhtikuun loppuun.212 Kalan
lumoissa ja tarpeessa olleet jokivarren asukkaat eivät aina malttaneet pyytää pykälien mukaan, vaan jännittävä kalastus jatkui kieltoaikanakin, eikä virkakuntakaan sitä pahemmin häirinnyt.213 Varsinkaan luvatonta kalastusta ei luonnollisesti
tilastoitu mitenkään, vaikka sen tiedettiin olevan yleistä. Tällä linjalla oli myös
asessori Uno Halonen. Varsinkin huonoina vuosina pyynti kokonaisuudessaan oli
hänen mukaansa huomattavan vähäistä. Kalastuskunnat jatkoivat silti apajapaikkojen vuokrausta ja kauppasivat lohen ja taimenen uistelulupia. Muurolan suvannossa kerrottiin, että Kemijoen Uittoyhdistyksen kalastuksenvartija Liljeberg
joutui 1930-luvulla ammutuksi ollessaan raivaamassa luvattomia laiskoja. Halo206
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sen mielestä laiton kalastus lisääntyi räjähdysmäisesti jo 1900-luvun alussa. Salakalastuksen varsinainen sesonki oli kuitenkin 40-luvulla, jolloin lohta nousi jokeen ennennäkemättömän runsaasti. Pyynnin mainittiin olleen laajaa ja häikäilemätöntä: “Millään ei ollut mitään väliä.” Ylipäänsä kalannousun ja uiton hyväksi
tehtyjä rajoituksia ei jokivarressa tahdottu ymmärtää. Ne nähtiin lähinnä herrojen
keksinnöiksi, joihin suhtauduttiin paikoin vihamielisesti. Uittoyhdistyksellä mainitaan olleen omiakin kutukalan pyytäjiä, joilla oli poliisivaltuudet valvoa kalastusta. Lisäksi alueen apulaisnimismies oli Halosen mukaan osallistunut innokkaasti laittomaan inapyyntiin. Tämä oli herättänyt hämmennystä paikallisten keskuudessa.214 Tai paremminkin tarjonnut huonon esikuvan.
Samantyyppisiä kertomuksia saattoi kuulla jokivarren vanhojen ihmisten
suusta. Irja Alaniska muisti kuulleensa ammuskelusta, joka oli koskenut syksyistä
kutukalanpyyntiä. Tapaukset olivat harvinaisia ja pääsääntöisesti tuli oli avattu
pelottelumielessä. Toisaalta suhtautumisessa oli ollut havaittavissa tiettyä ymmärrystä salakalastajia kohtaan. Jatkosodan aikaan kylän alueella toiminut valvoja oli
takavarikoinut Narkauskosken niskalla syksyllä pyynnissä olleita luvattomia laiskoja, mutta oli tullut taloon kertomaan seuraavaa:
”Vanhan isännän sopii hämärisä tulla verkkonsa takasin hakemhan, sillä net
riippuvat yhen syrjemmäsä olevan lavon seinälä kuivasa.”215
Tervolan tapahtumat kiinnittivät vielä syksyllä 1945 huomiota myös Pohjolan
Sanomissa, jossa kerrottiin Koivussa harrastettavan laajaa salakalastusta.216 Luvaton pyynti houkutteli, sillä jopa kirkonmiehiä oli epäilty kataluuksista. Tästä oli
Halosen mukaan maininta 1860-luvulta, jolloin kalastuksentarkastaja arvioi kirkkoherrojen salanneen lohitulojaan. Tieto perustui kalastajien ilmoittamiin saalismääriin, jotka nähtävästi poikkesivat papiston vastaavista ilmoituksista. Hän kuitenkin katsoi, että hengenmiehet voitiin takautuvasti julistaa syyttömiksi, sillä
selitys saaliiden ristiriitaisuuksiin löytyi lohikantojen voimakkaasta vaihtelusta,
jota ilmeni Halosen mielestä juuri 1860-luvulla. Lohisaalis oli hänen mukaansa
vuonna 1869 huonoimmillaan, vaikka ei silloinkaan ollut niin alhaalla kuin vuosina 1900–40.217
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Kirkonmiesten epätäsmällisiin lohisaaliisilmoituksiin viittaavat myös VILKUtutkimukset. Erityisesti Kemissä oli lohikymmenyksillä saatu huomattavia
tuloja. Vuonna 1870 oli rovasti Appelgren valitellut saaliiden pienuutta, jolloin
hän oli kertonut saaneensa tuloina 31 tynnyriä lohta, mutta kalastuksentarkastajan
mielestä kirkkoherran ilmoitus oli liian pieni. Vilkunan mukaan ilmoitukset huonoista lohituloista riippuivat osaksi heikoista vuosista, mutta juuri kalastajilta
vuosina 1853–65 saatujen tietojen nojalla saaliit olivat olleet keskimäärin yli 1500
tynnyriä vuodesta, joten kymmenykset olisivat tuon perusteella olleet ilmoitettua
selvästi suuremmat.218 Voidaan olettaa, että hengellisen säädyn edustajatkin halusivat ilmoittaa omat lohitulonsa totuutta pienemmiksi. Sinänsä tämä tukee käsitystä, että koko lohisaalista ei tuotu julki, mikä oli sinänsä inhimillistä.
Halonen arvioi kalastuksen normaalivuosina olleen verraten vähäistä, mutta
ryöstäytyneen käsistä sota-aikana, jolloin pyynti oli suurimmaksi osaksi luvatonta.219 Laittoman pyynnin oletettiin olleen tehokasta aina Isohaaran valmistumiseen
saakka. Useimmiten salakalastus tapahtui tutkija Jorma Toivosen mukaan paikallisten viranomaisten tieten, mutta he harvoin puuttuivat siihen. Osa kalasti itsekin.
Salaa saatuja lohia ei tilastoitu, mutta määrät olivat nähtävästi isoja.220 Tätä tukee
se, että Halosen mukaan suuria lohipatoja rakennettiin varsinkin sotien aikaan
ilman lupia.221 Hänen mielestään lohen ja taimenen kalastus ei näin ollen voinut
muodostaa sellaista oikeutta, josta olisi pitänyt maksaa korvauksia. Kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että suuri osa kalastuksesta oli ollut luonteeltaan laitonta.222
Myös Kemijoen Uittoyhdistykselle aiheutui Kemijoen salakalastuksesta ongelmia. Aikanaan kontrollointi oli kuulunut kruununkalastusarentiyhtiölle, jonka
mainittiin selvinneen tehtävistään tyydyttävästi. Tilanne heikkeni huomattavasti,
kun Uittoyhdistyksestä tuli kalastusoikeuksien haltija, jolle kuului valvontavelvollisuus. Erityisesti syksyiselle salakalastukselle eivät jokivarteen sijoitetut pari
poliisia voineet paljoakaan, sillä paikalliset kalastivat varsin omavaltaisesti tyytymättöminä vanhojen oikeuksiensa menettämiseen. Patopaikkojen vuokraaminen
Uittoyhdistykselle ei siis kyennyt estämään muilla tavoin tapahtuvaa kalastusta,
joka oli jatkunut vanhaan tapaansa.223
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Uittoyhdistyksellä sanotaan olleen ennen sotia 34 kalastuksenvartijaa, jotka
olivat valvoneet etupäässä syksyistä luvatonta kalastusta. Sotien jälkeen ei ollut
enää valvontaa, joten joella oli vallinnut ”laiton ja kalakantojen uusiutumista
rajoittava tila”.224 Pohjolan Voiman juristina toiminut Lauri Louekari kertoi henkilökohtaisesti tutustuneensa Kemijokeen sen latvoja myöten ja todenneensa, että
lohta pyydettiin valtavan paljon luvattomasti. Hänen vakaumuksensa oli, että se
lohimäärä, joka oli jäänyt voimaperäisen pyynnin jälkeen Kemijokeen pitämään
yllä sukuaan, oli ollut lopulta varsin pieni.225 Nämä Halosen ja Louekarin lausunnot liittyvät enemmän tulevaan korvauskäsittelyyn, mutta ne ovat myös omiaan
vahvistamaan näkemystä salapyynnin yleisyydestä.
Salakalastus ei ollut vain Kemijokeen pesiytynyt ilmiö, vaan sitä tavattiin laajasti Oulujoellakin.226 Myös Tornionjoella harjoitettiin luvatonta kalastusta siinä
määrin, että se oli haitannut laillistakin pyyntiä.227 Sotien jälkeen lohta saatiin
ajoittain hyvin Simojoestakin. Siellä oli heti havaittu runsasta verkkokalastusta,
joka oli osoittautunut laittomaksi touhuksi, vaikka se paikkakuntalaisten mielestä
oli aina ollut sallittua puuhaa. Asia oli esillä myöhemminkin, sillä vielä vuonna
1964 raportoitiin, että Simon edustalla oli havaittu luvatonta kalastusta.228 Edelleen Iijoella oli nousukalan pyynnin todettu pitkään olleen liian voimakasta ja
myös salakalastus oli ollut tavallista jopa rauhoitusaikoina.229 Komulaisenkin
mukaan salapyynti oli alueella yleistä, sillä suurehko osa kalasta oli saatu juuri
luvattoman pyynnin avulla, joten virallisiin tilastoihin oli suhtauduttava varauksellisesti. Tästä hän mainitsee esimerkkinä vuoden 1922, jolloin saalistilaston
mukaan Iijoesta saatiin lohta 32 100 kg, kun taas samana vuonna rautateitse etelää
kohti Iistä lähetettiin kalaa peräti 165 000 kg.230 Tämä luku kuvaa osaltaan salakalastuksen merkitystä, vaikka se tuskin on näin suurta ollut. Viitteellisenä sitä voi
silti pitää. Tärkeää on ymmärtää, että epäselvyyksillä oli tulevaisuudessa omat
seurauksensa.
Korvauskysymyksiä Pohjolan Voiman palkollisena hoitaneen diplomiinsinööri Alpo Ahoniemen mielestä pääosa kaloista saatiin viranomaisten valvo-
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mista pyydyksistä, joten tilastojen ulkopuolinen saalis oli vähäinen.231 Tämäkin
näkemysero vaikuttaa myöhemmin kalakorvauskäsittelyssä. Toisaalta tutkija Jorma Toivosen kanta oli, että kunnallismiehillä ja poliisilla ei ollut selvää näkemystä edes isojen patojen saaliista.232 Edelleen Pohjois-Suomen lohikomitea uskoi,
että yksityinen pyynti tapahtui pääsääntöisesti ilman tarkkailua ja että saamapuolta oli kalastajille tyypilliseen tapaan salailtu.233 Keskuslaboratorio Oy:n tutkimuksissa oli puolestaan käynyt ilmi, että Kemijoen alajuoksulla salakalastus oli ollut
sangen pientä, mutta Rovaniemen yläpuolisilla vesialueilla luvattoman pyynnin
osuudeksi oli arvioitu jopa 50–80 % kokonaissaaliista. Lohen lisäksi laittomasti
kalastettiin taimenta. Saaliin salaaminen verojen kiertämiseksi oli osaltaan pienentänyt varsinkin virallisia lukuja. Edelleen osa laittomasta kalastuksesta pohjautui tietämättömyyteen, sillä kuturauhoituksen merkitystä ei paikoin ymmärretty. Tähän liittyi myös alamittaisten lohen- ja taimenenpoikasten pyynti, joka oli
ollut verraten yleistä.234 Sitäkin voi selittää oppimattomuudella: osa luuli kalastavansa taimenen pienikokoista jokimuotoa eli tammukkaa. Harjaantumattomalle
eri lajien poikasvaiheen yksilöiden tunnistaminen aiheutti varmasti hankaluuksia.
Myös välinpitämättömyys vaikutti, kun kalastettiin syötävää.
Toivosen esittämään käsitykseen voi yhtyä. Luvatonta kalastusta harrastettiin
mahdollisuuksien ja varsinkin tarpeen mukaan eikä sen tuloksista varmasti raportoitu kenellekään. Lisäksi on perusteltua olettaa, että lohen rauhoituksen merkitystäkään ei ymmärretty, vaan se nähtiin pikemmin pelkäksi herrasväen juoneksi,
jonka rikkomista ei pidetty mitenkään kunniattomana tekona. Kanta kalastukseen
ja sen rajoittamiseen muodostui myös sitä kautta, mikä oli asianosaisen suhde
siihen. Edelleen taloudellisilla seikoilla lienee ollut osuutta asiaan. Eikä salakalastus ollut pelkästään Kemijoelle rantautunut ilmiö, vaan sitä harrastettiin – ja harrastetaan – todennäköisesti kaikissa lohikalavesistöissä, kun vain silmä vältti.
Omat kokemukseni vahvistavat näin tapahtuvan edelleen esimerkiksi Tornion–
Muonionjoella.
Salakalastajien määrää pidettiin siis paikoin suurena. Erityisesti latvavesillä
laittomuus suorastaan rehotti. Myöskään rauhoitusajoista ei piitattu. Käytetyistä
välineistä mainittiin aina kulle- ja inakalastus sekä tuohustaminen, joka oli suosittua syksyisessä kutukalanpyynnissä. Sen sanottiin vaikuttaneen lohen lisääntymi-
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seen erityisen tuhoisasti.235 Mielestäni salakalastuksen määrää voidaan pitää paikallisesti merkittävänä tekijänä saalistilastoissa: Sen vaikutus ei näkynyt statistiikassa mitenkään. Tilastoja tarkastelevan henkilön suhde voimayhtiöihin näkyy
selvästi siinä, kuinka suureksi laittoman kalastuksen merkitystä arvioidaan. Yhtiöitä lähellä olevat tahot pitivät salapyynnin merkitystä pienenä, vaikka salapyytäjiä arvioitiin ajoittain olleen paljon. Muut tutkijat arvioivat harmaan kalastuksen
merkityksen selvästi isommaksi. Tämä tuntuu luontevammalta, sillä tarkkoja
lukuja oli hyvin vaikeaa saada edes virallisesta kalastuksesta, saati sitten hiljaisten
miesten pimeästä pyynnistä, mistä ei arvatenkaan huudeltu pitkin jokivarsia.
Myös valvonnan tehokkuus jää osin arvailujen varaan. Osa vahdeista oli paikkakuntalaisia, eikä tämä voinut olla vaikuttamatta siihen, miten salakalastukseen
suhtauduttiin. Edelleen alue oli niin laaja, että jo senkin puolesta tehokas valvonta
oli vaikeaa.
2.6

Vapaana virranneen joen kalasaaliit

Kemijoen saaliiden määrittämistä voi hyvällä syyllä pitää vaikeana tehtävänä,
joten joudun aluksi palaamaan hieman ajassa taaksepäin. VILKUNAN mukaan
Kemijoen lohisaaliit olivat 1600-luvulla parhaimmillaan olleet 357 000 kg kesässä.236 Myös U. V. Halosen mukaan joen oli arvioitu enimmillään tuottaneen 3000–
3500 tynnyriä lohta vuodessa. (3000 tynnyrillistä tarkoitti 375 000 kg lohta.) Hänen mielestään se oli lähinnä satua, jota oli sitten myöhemmin käytetty lähtö- ja
vertailukohtana huonommista ajoista valitettaessa. Tämän puolesta todisti Halosen mielestä se, että sama määrä lohta, taimenta ja siikaa saatiin vuosina 1877–
1953 yhteensä koko Suomen vesistöistä. Uno Halonen arvioi kalastuksen olleen
normaalivuosina verrattain vähäistä. Kemijoen lohisaaliit olivat Halosen mielestä
1900-luvun alussa keskimäärin 5000 lohta vuodessa, mikä tarkoitti 47 000 kg
kalaa.237
Vuonna 1910 kala-asiaa selvitteli Itkosen mukaan uiton toimesta Metsähallituksen insinööri K. Lindberg. Vuosina 1904–10 oli Uittoyhdistys maksanut Kruununkalastusarentiyhtiölle vuosittain 100 000 mk. Vuosien 1904–05 tietojen mukaan uiton vuokrapaikoilta kalaa oli noussut seuraavasti: lohta 19 399 kg ja
20 161 kg, taimenta 1288 kg ja 391 kg sekä siikaa 305 kg ja 421 kg. Nettotuloiksi
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muutettuna se tarkoitti 40 000 mk, vaikka luotettavia tietoja tarkoista määristä ei
täältäkään ollut saatavissa.238 Nämä ja myöhemmät luvut asettavat Halosen arvion
kyseenalaiseksi. Kemijoen ohella lohen kalastaminen oli yleistä myös Ounasjoella, josta sitä saatiin ajoittain runsaasti.239 Tämä kävi ilmi katselmuskokoustenkin
pöytäkirjoista. Lohen mainittiin olleen harvoin alle kymmenenkiloista ja asukkaiden kuvailtiin olleen kalan suhteen omavaraisia. Lisäksi kalastettiin yleisesti taimenta ja siikaa.240
Kemin maalaiskunnan, Tervolan ja Rovaniemen alueilta saatiin vuosina
1921–42 lohta 11 000 kg:sta (1931) 73,5 tonniin (1922) asti. Vielä sodan jälkeen
pystytettiin Kemijoen suurista lohipadoista Könkään ja Muurolan padot, joka
antoivat kalaa viimeisinä vuosinaan 4300–14 300 kg. Viimeinen suurpato rakennettiin Muurolaan, josta lohta saatiin 13 000 kg.241 Pelkästään Taivalkosken Alapaakkolan jakokunnan osalta vuotuisen saaliin keskimääräinen arvo nousi vuosina
1945−48 kerättyjen tilastojen mukaan yli 18 miljoonaan mk:aan. Muista koskista
poiketen suurinta merkitystä siellä näytteli siika 54 000 kg:n saaliilla. Lohen
osuus oli 26 000 kg, taimenen 7000 kg ja myös madetta kalastettiin 5000 kg.
Kaikkiaan arvioitiin kotitarvekäyttöön menneen 15 % pyydetystä kalasta. Suurin
osa myytiin. Taivalkoskella valtaosa kalasta (60 %) saatiin lipolla ja padoilla (24
%). Loput pyydettiin kulteella ja uistellen.242
Keväällä 1945 Könkään patopaikkaa ei vuokrattu, koska uiton määräämää
hintaa oli pidetty liian suurena.243 Alkukausi oli ollut Taivalkoskella suotuisa ja
useita yli 20-kiloisia vonkaleita oli nostettu rannalle.244 Isohaaran voimalaitosuutisten jälkeen optimismia ei ollut enää kesällä 1947, sillä silloin Pohjolan Sanomissa uumoiltiin joella olevan käynnissä viimeinen lohivuosi.245 Silloin tehtiin
vihoviimeinen iso lohipato Kemijokeen.246 Silti vielä keväällä 1948 Taivalkoskella ja Muurolassa kalastuspaikat huutokaupattiin. Summat jäivät neljäsosaan edellisestä.247
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Hintojen laskua voidaan selittää Isohaaran padon valmistumisen lähestymisellä ja sen oletetuilla seurauksilla. Toisaalta Kemijoen Uittoyhdistys vuokrasi
Rovaniemen kauppalassa vuodeksi 400 000 mk:lla Isohaaran yläpuolisen lohenkalastusoikeuden valtiolta vuonna 1948, koska ”lohi kuluvana vuonna pääsee
Kemijokeen sanotun voimalaitospadon läpi vesistöön”.248 Vielä Kemijoen patoamisvuonna 1948 lohta raportoitiin saadun lippoamalla aika runsaasti esimerkiksi Taivalkoskesta.249 Voidaan otaksua, että epävarma tulevaisuus heijastui kalastukseen, joka joella jatkui soutamalla, rantapadoilla ja arvatenkin laittomilla
konsteilla.
Kala oli arvossaan. Lohen arvoa voi verrata siihen, että sodan jälkeen maataloustyöntekijän tuntipalkaksi määrättiin 19 mk.250 Korkein Pohjolan Sanomissa
ilmoitettu kalan kilohinta oli 308 mk. Lohduttavaan sävyyn kirjoitettiin, että hyvä
hinta osaltaan korvaisi huonoja saaliita.251 Vuonna 1949 lohen kilohinta oli 180–
230 mk.252 Hinta muodostui pitkälti kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Kun
saalista tuli vähän, hintakin nousi. Osansa oli jälleen inflaatiolla. Vuoden 1949
osalta hinnan lasku selittyy pitkälti padon alapuolisen pyynnin alkamisella, jolloin
saalista tuli myyntiin runsaasti. Isohaaran uuden voimalaitoksen ohi ei kala enää
alun toiveikkuudesta huolimatta tuolloin päässyt. Tällöin kuvattiin vahingon olleen kalastuksen kannalta täydellinen.253 (Tästä lisää luvussa 3.) Pyynnin intensiteettiä selittää osaltaan lohesta saatu hyvä hinta, vaikka itse pyynti-innon merkitystäkään ei tule vähätellä.
Pohjois-Suomen lohikomiteankin mukaan lohisaaliista oli hyvin vaikeaa saada varmoja tietoja, sillä esimerkiksi komitean tutustumismatkan aikana huomattiin, että jokaisella jokinäkymällä oli vedessä ollut kymmeniä verkkoja, joiden
pyyntitulos ei näkynyt missään listassa. Pääpiirteittäin oli kyetty silti hahmottamaan, että jokialueelta pyydettiin yli puolet meri- ja jokipyynnin kokonaismäärästä, joka arvioitiin noin 250 tonniksi vuodessa.254 Myöhemmin katselmuksia suorittaneiden toimitusinsinöörien papereissa Kemijoen huippusaaliiden määräksi
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laskettiin 278 600 kg lohta.255 Tiettävästi suurin julkisesti esitetty arvio on Yrjö
Alaruikan esittämä 500 000 kg kesässä.256 Käsittääkseni tätä ei ole pidetty kovin
uskottavana. Ainakaan se ei tullut missään virallisissa yhteyksissä esille.
Lohisaaliista ennen Isohaaran rakentamista on runsaasti ristiriitaisia tietoja.
Eri lähteissä saaliin painoksi saatiin patoamisen jälkeen aluksi 50 000–130 000
kg. Näissä arvioissa tosin heijastui jälleen laatijan suhde orastavaan kalakorvauskysymykseen. Vuosina 1921–44 pyydettyjen lohien keskipaino oli 9,4 kg. Kaikkiaan lohi muodosti 80 % Kemijoesta pyydetyistä jalokaloista. Sillä oli arvoa
myös yläjuoksulla, sillä osa lohista nousi kutemaan aina 400 km:n päähän merestä. Vaellussiian (Coregonus lavaretus L.) ja varsinkin nahkiaisen (Lampetra fluviatilis257) arveltiin jäävän joen alajuoksulle.258 Myös näiden pyynnillä oli paikoin
suurta merkitystä.
Seuraavasta kuviosta ilmenevät Kemijoen lohisaaliit ennen joen patoamista
eri tahojen arvioimina. (Kuvio on yhteenveto väitöskirjassa julkitulevasta aineistosta.)
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Kuvio 1. Arvioita Kemijoen lohisaaliista.

Muiden kalalajien merkitys
Vaellussiian kalastuksen paikallisina erikoispiirteinä olivat Taivalkosken ja Könkään siikapäivystysyhtymät.259 Vaellussiian pyynti alkoi ikimuistoisen tavan mukaan Jaakon päivänä,260 jolloin lohen nousuaika oli ohitse, mutta siika vasta tuloillaan. Taivalkoskella siikaa pyydystettiin lippoamalla. Saaliiksi oli VILKUNAN
mukaan laskettu 54 000 kg vuodessa. Keväällä kalastamisen sai aloittaa se, joka
ensin rannalle ehti, mutta kun lippoportaita ryhdyttiin rakentamaan, niin kalastusoikeus siirtyi talollisille. Kesä kului koskella lohestuksen merkeissä, minkä jälkeen hallinta vaihtui päivyydelle, johon kuuluivat vanhat manttaalitalot jokisuulta
Tervolan Runkaukseen saakka. Kaikilla osakkailla ei ollut kalastajia omasta ta259
260

Hurme 1962, 168.
Heinäkuun 25. päivä.

64

kaa, jolloin palkattiin ammattimaisia lippomiehiä. Könkäällä lanapato puolestaan
siirtyi Tervolan Koivun ja Runkauksen kylien siikapäivyyden hallintaan. Varsinainen siikakausi kesti elokuun loppuun asti.261 Siian kalastus keskittyi Kemijoen
alajuoksulle, vaikka siikaa tavattiin ja pyydettiin joen kaikissa osissa. Useissa
tapauksissa kyseessä olivat kuitenkin Coregonus-suvun muut alalajit kuin merestä
noussut vaellussiika. HURMEEN tutkimuksessa näkemykset siikasaaliista vaihtelivat vajaasta 8000 kg:sta reiluun 45 000 kg:oon, mutta esimerkiksi Lapin läänin
Kalastuskuntain liitto laski saaliin määräksi keskimäärin 30 000 kg vuodessa.262
Tärkeänä pyyntikohteena Kemijoella oli myös nahkiainen. HURMEEN mukaan
niitä saatiin vuosittain keskimäärin 300 000 kappaletta.263 Pääkalastuspaine oli
Taivalkoskella, josta sitä mainittiin nostetun vuosien 1945−48 tilastojen nojalla
jopa lähes 500 000 kappaletta kaudessa.264 Nahkiaista väitetään tosin tavatun vielä
Rovaniemen maalaiskunnankin alueella.265 Nahkiaisen osalta tilanne lienee selvin, sillä merkittävintä sen kalastus oli Kemin maalaiskunnassa. Jokialueella tavattiin kylläkin pienempää, paikallista pikkunahkiaista,266 jota ei kalastettu.
Meritaimensaaliiden määrittelyä pidettiin lohta selvästi ongelmallisempana,
sillä taimenta kalastettiin enemmän uistelemalla kuin kiinteillä pyydyksillä. Siksi
kalastajien lukumääräkin oli huomattava. Saatujen taimenien keskipaino oli Kemijoella 2,5 kg. Taivalkosken ja jokisuun väliseltä jokialueelta niitä ilmoitettiin
pyydetyn 8500 kappaletta vuodessa eli 21 250 kg. Kemijoen kalanviljelykomitean
arvio oli 7500 kg, kun HURME osaltaan arvioi saaliin määräksi 15 000 kg. Meritaimenen levinneisyysaluetta pidettiin lohen kaltaisena, mutta varsinkin pienet
sivuhaarat ja purot kuuluivat taimenen valtakuntaan. Vaellus oli kaksivaiheinen:
lohen tuloa edeltänyt taimenen kevätnousu ja pienempi syysnousu. Kumpiinkin
ajankohtiin kohdistui pyyntipainetta, sillä lihavaa ja punalihaista kalaa arvostettiin.267
Pyynti aloitettiin siis varhain, sillä huhtikuun lopulla raportoitiin Taivalkoskesta saadun kirkkaita eli jokeen vasta nousseita meritaimenia.268 Innokkaan urheilukalastajan, pormestari Ilmari Ervamaan kirjoituksesta käy ilmi, että kevät261
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pyynti tapahtui juuri uistelemalla. Saaliskalat painoivat yleensä 0,6–5 kg. Suurimman uistamalla saadun taimenen sanottiin olleen 12-kiloinen. Eniten pyyntiä
harjoitettiin siis jokisuun ja Taivalkosken alueella, vaikka taitavia kalamiehiä oli
paljon muuallakin.269 Kemijoen Kalastuskuntain liitto arvioi, että uistinkalastajien
saaliit olivat noin ¼ kullepyyntiin verrattuna.270
Kalastuksen arvosta
Kemijoen vaelluskalojen saaliin arvo oli laskujen mukaan 1940-luvulla vuodessa
62 miljoonaa.271 Vuosina 1948–50 Suomen koko kalansaaliista oli lohta 12 %.
JÄRVIKOSKEN ja KYLÄMÄEN arvion mukaan merkittäviä lohituloja sai jokivarressa 800–900 henkeä.272 Lohen asemaa Perämeren alueella kuvaa hyvin seuraava:
HURMEEN mukaan Kemi-Tornion merialueelta oli pyydetty keskimäärin peräti ⅔
Suomen lohisaaliista.273 Paljoutensa lisäksi Kemijoen lohi oli myös kookkainta,
mikä edelleen nosti sen arvoa.274 Joen vaikutuspiiri kalastoon nähden kattoi kokonaisuudessaan vesistöalueen sivuvesineen aina Itämerelle saakka.275 JÄRVEN mukaan Suomen suurimpana lohien pyyntikeskuksena oli ammoisista ajoista lähtien
ollut juuri Perämeren rannikkoalue Oulusta Tornioon. Kalastus oli tapahtunut
pääasiassa jokien alajuoksuilla, mutta 30-luvun lopulla pyyntipaine oli kohdistunut yhä enemmän jokien suuosiin ja läheiselle merialueelle.276 Myös Pohjolan
Sanomissa todettiin maaliskuussa 1950 lohen aivan viime aikoihin saakka muodostaneen jokivarren asukkaille tuntuvan sivuansiolähteen.277 Tämä on samalla
yksi harvoista lehden pääkirjoituksista, jossa kysymykseen otettiin suoraan kantaa. Myös se kertoo osaltaan varovaisesta suhtautumisesta asiaan, mutta tunnustaa
silti kalastuksen arvon.
Kalastuksen merkitystä voi yrittää hahmottaa myös pyytäjien lukumäärää arvioimalla. ERKKI HALME ja ATSO ARTIMO tutkivat vuonna 1945 Suomen kalastusta harjoittaneen väestön määrää. Saalistilastojen lisäksi Suomen kalastajaväestöä
koskevia tilastotietoja pidettiin epätäydellisinä, eikä niistä voinut saada kuin
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summittaisen käsityksen kalastajien lukumäärästä ja asuinpaikoista. Vuonna 1934
oli Maataloushallituksen Kalatalousosaston toimesta suoritettu kuitenkin kalastajaväestöä koskeva tiedustelu. Sen mukaan Suomessa oli tuolloin ollut 66 000
kalastusta harjoittanutta ruokakuntaa, joista suurin osa oli kotitarvekalastajia.
Päätoimisia ammattikalastajia oli 4400, ja heistä 88 % omisti lisäksi maata. Tilastoa täydennettiin vuonna 1941, jolloin Suomessa laskettiin olleen vajaat 65 000
viljelmää, joissa pyyntiä harjoitettiin. Lapin läänin osalta otannassa oli ollut mukana vain Kemin maalaiskunta. Keskimäärin oli tultu siihen johtopäätökseen, että
Suomessa noin 17 tilalla sadasta harjoitettiin kalastusta.278 On todennäköistä, että
Kemijokivarressa tämä luku oli huomattavasti suurempi. Kaiken kaikkiaan kalastus oli ennen sotia paikallisesti tärkeä sivutulonlähde.
Joka tapauksessa yleisenä havaintona oli pantu merkille, että kotitarvekalastuksen määrä oli ollut suoraan verrannollinen kalavesien laatuun. Halmeen mukaan koko Kemijoen alueella oli ammattimaista kalastusta harjoittanut väestöstä
vain 0,2–1 %, kun sitä sivuelinkeinonaan oli harrastanut noin 15 %. Sen sijaan
kotitarvekalastajien määräksi arvioitiin yli 30 % Kemijoen vesistöalueen väestä.
Vuoden 1945 otannan tiedot ovat peräisin kunnantoimistojen ja kalatalousneuvojien ilmoituksista. Niiden mukaan Kemin maalaiskunnassa oli 770 taloutta, joista
ammatikseen kalasti 15 (1,9 %). Sivutoimisia pyytäjiä oli kymmenessä talossa
(1,3 %) ja kotitarpeiksi kalaa haettiin 220 asumuksessa (28,6 %).279
Esitettyihin lukuihin on aiheellista suhtautua varovaisesti, koska salapyynti
oli yleistä. Onkin perusteltua olettaa, että myös kalastajien määrä oli kerrottua
suurempi. Ilmoitetut luvut sivutoimisten kalastajien määrästä eivät tunnu luontevilta, varsinkin kun kalastuksen aktiivisuuden todettiin liittyvän kalavesien laatuun, eikä entinen Kemijoki ollut varmasti huonoimmasta päästä. Vertailun vuoksi
esimerkiksi Ruotsin lohisaaliiden arvioitiin olleen kokonaisuudessaan kaksinkertaiset Suomen lukuihin verrattuna. Osaltaan tämä selittyi lohijokien lukumäärällä
ja pitemmällä rannikolla. Pohjanlahdella kalaa nousi 53 % kokonaissaaliin määrästä. Vuosina 1920–35 keskimääräinen saalis oli siellä 230 300 kg. Kaikkiaan
Itämeren keskiarvoksi tilastoitiin tuolloin 1 202 400 kg lohta. Hyvien ja huonojen
lohivuosien rytmittyminen merkitsi, että maksimivuosien edellä ja jäljessä seurasi
huonoja vuosia. Kaikki viittasi siihen, että lohenpyynnissä oli tekijöitä, jotka ta-
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soittivat yksilörunsautta ja pyyntitulosta.280 Kala liikkui Ruotsissakin ja kävi pyydykseen. Tällä oli merkitystä ruotsalaisten katsantokantaan.
Tornion–Muonionjoen lohisaaliit ovat vuosien 1982–2011 seurannan mukaan
olleet parhaimmillaan yli 70 000 kg (1997). Tornionjoellakin vaihtelut ovat suuria, sillä 1980-luvun alussa lohta saatiin vain muutamia tuhansia kiloja kesässä ja
esimerkiksi vuonna 2010 joesta nousi kalaa 23 700 kg.281 Väylän osalta täytyy
muistaa, että yksi suurimmista sen lohikantoihin – ja saalisiin – vaikuttavista
tekijöistä on merikalastuksen määrä. Nykyisten tilastojen kannalta merkittävää
on, että ne muodostuvat urheilukalastajien ilmoituksista eli virallisesti joella kalan
pyytävät vapakalastajat. Määrät ovat itse asiassa suurempia, sillä lippoajat, kullemiehet, osa urheilukalastajista ja luonnollisesti salakalastajat eivät ilmoita yhtään
mitään. Kannattaa pohtia, kuinka paljon kalaa Kemijoesta on tosiasiassa parhaina
vuosina noussut, kun pelkällä uistimellakin saalista saadaan hyvin, kun lohta vain
jokeen asti pääsee.
2.7

Aika kultaa muistot?

Voimatalouden edustajat olivat varatuomari Aulis Suvanteen mielestä vastustaneet huippuvuosien ottamista huomioon saalistilastoissa, koska niitä pidettiin
sodan aiheuttamien seurausten takia liian suurina. Toisaalta Suvanne katsoi, että
ei ollut edes mahdollisuutta harjoittaa voimakasta kalastusta, koska pyynti oli
jäänyt lasten ja vanhusten harteille. Lisäksi ankara säännöstely oli vaikeuttanut
tarpeiden hankintaa.282 Lapin läänin Kalastuskuntain liittokin keräsi saalistietoja
Isohaaran rakentamisen aikoihin, jolloin päätettiin tilastoida Kemi- ja Ounasjoen
saaliit alkaen Vallitunsaaren padon yläpuolelta.283 Liitossa koottua saalistilastoa
pidettiin vuonna 1947 liian pienenä, mutta aikaansaatu tilasto päätettiin hyväksyä
kalastuksesta saatujen tulojen pohjaksi.284 Myöhemmin tulosta pidettiin liian vaatimattomana.285 Tästä olen samaa mieltä. Myös eduskunnassa talvella 1946 käydyssä keskustelussa kansanedustaja Niskala otti kantaa pohjoisten jokien merki280
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tykseen, joita hän piti Suomen parhaimpina lohijokina. Markus Niskalan mielestä
niillä oli myös merikalastuksen kannalta suurta arvoa.286 Tämä kannattaa muistaa
varsinkin, kun sitä verrataan alueen kansanedustajien myöhempiin lausuntoihin
Kemijoen lohen merkityksestä ja erityisesti tulevaisuuden näkymistä.
Pohjolan Voiman diplomi-insinööri Alpo Ahoniemi tuli ilmeisen leikkisästi
maininneeksi, että lohenpyynnin loppuminen ei ollut vähentänyt jokivartisten
laiskottelua, juopottelua ja köyhtymistä. Lohenkalastuksen historia Kemijoella oli
hänen mielestään ollut lähinnä päihteiden käyttöä, riitoja, tappeluita ja miestappoja. Kaikkiaan voimayhtiöiden suhtautumista kuvaa Ahoniemen esitelmä Suurpadot ry:n vuosikokouksessa. Yhtiöiltä vaadittujen korvausten nähtiin jälleen pohjautuvan runsaaseen liioitteluun. Tästä käytettiin esimerkkinä vuosien 1947, 1957
ja 1973 aikana suoritettuja tiedusteluja, jotka puhujan perusteella poikkesivat
huomattavasti toisistaan ja saaliit kasvoivat vuosi vuodelta. Tämän johdosta esitettiin mehevä letkautus, jossa kehotettiin lisäämään insinöörikoulutukseen kurssi
aiheena “aika kultaa muistot”. Ihmismielen raadollisuus oli Ahoniemen mielestä
paisuttanut korvausjupakkaa. Valjastamisen edetessä vapaita Perämereen laskevia
lohijokia olivat Suomen puolella enää Tornion–Muonionjoki ja Simojoki, joissa
myös oli ollut havaittavissa kalamäärän vähenemistä. Ahoniemen mukaan voitiin
hyvin olettaa, että ilman Isohaaraakin saalis olisi Kemijoella laskenut alle kolmasosaan sota-ajan saaliisiin verrattuna ja erityisesti kalastajien nuoruusmuistoihin jääneistä huippuvuosien määristä olisi tosiasiassa saatu pyydetyksi vain 10
%.287 Mm. Maalaisliiton kansanedustajana, monikertaisena ministerinä ja Lapin
maaherrana toimineen Martti MIETTUSEN mukaan kala olisi Kemijoesta kadonnut
varmasti ilman patojakin Itämeren tehostuneen pyynnin takia.288 Merkillepantavaa on voimayhtiön edustajan ja Miettusen yhtäpitävä näkemys lohen kohtalosta.
Vastapuoli esitti oman kantansa: Maatalousministeriölle lähettämässään kirjeessä Kemijoki-toimikunta oli tehnyt tiettäväksi kalastuksen tärkeän merkityksen. Todettiin, että ”väitettäköön sitten lohen omistusoikeudesta Kemijoessa mitä
tahansa”, tosiasia oli, että jokivarren asukkaat olivat alusta alkaen ottaneet ”ensimmäisen särpimensä” Kemijoen kalasta ja riistasta. Vahinkoa kärsineillä tiloilla
oli toimikunnan mukaan merkinnät oikeudesta kalastukseen ja vesiin, joiden tuotto oli merkitty lisänä talojen manttaaleihin. Kiistämättömänä tosiasiana esitettiin,
että ”aivan tänne asti” ne olivat maksaneet veronsa niiden mukaan ja kalasta
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saatu tienesti oli jokivarren enemmistölle ollut aikanaan suurempi tulonlähde kuin
karjanhoito.289
Kemijoki oli merkinnyt sukupolvien ajan luonnon suomaa etuutta alueen
asukkaille, jotka olivat tarkoin perehtyneet kalan nousuun ja oppineet aikojen
saatossa pyynnin salat.290 Lauri Temmeksen mukaan 1900-luvun vaihteeseen
tultaessa merikalastus oli laajentunut niin merkittäväksi, että sen katsottiin vaikeuttaneen kalastusta joella. Myös uitolla ja teollisuuden kehityksellä arvioitiin
olleen kielteisiä vaikutuksia. 30-luvulla ei jokipyynnillä ollut enää entisen kaltaista merkitystä, mutta tästä kehityksestä huolimatta kalamiehet eivät olleet halukkaita luopumaan vanhoista oikeuksistaan ja tavoistaan.291 Tästä yhtenä esimerkkinä voidaan pitää myös aiemmin esillä ollutta kutuajan salakalastusta. Temmeksen
ja Järven näkemyksissä voidaan havaita ristiriita, sillä Järven mukaanhan merikalastus oli 1930-luvulla vielä olematonta ja kohdistunut alueelle, joka ei kuulunut
Perämeren lohen syönnösvaellusreitille. Lisäksi on muistettava, että jo 1860luvulla arveltiin meripyynnin lisääntymisen olleen yhtenä syynä lohikantojen
taantumiseen. Varmana voidaan pitää ainoastaan sitä, että mitä enemmän mereltä
kaloja pyydettiin, sitä vähemmän niitä jokeen nousi. Lisäksi merisaaliisiin vaikuttivat lohien luontaiset kausivaihtelut, jotka näkyivät tilastoissa. Myöskään lohikantojen kykyä nopeaan vahvistumiseen ei saa unohtaa. Tämähän näkyi erityisen
hyvin toisen maailmansodan ja sitä seuranneiden vuosien aikana.
Myös SATOKANKAAN mukaan lohenkalastuksella oli maa- ja karjatalouden
rinnalla merkittävä asema Kemijoen talonpoikien elämässä. Ne täydensivät toisiaan. Paikalliset asukkaat eivät olleet sidoksissa pelkästään maanviljelyyn, joka loi
toimeentulon perustan, sillä särvin ja tarpeelliset lisätulot saatiin joesta. Toisaalta
uiton aiheuttamien ongelmien lisääntymisen ja patokalastuksesta luopumisen
myötä huomiota alettiin kiinnittää enemmän maa- ja karjatalouden kehittämiseen.292 Myös Komulainen korostaa kalastuksen merkitystä tärkeänä lisäansioiden
tuojana, koska maanviljelyn tuotto pysytteli pitkään pienenä.293 Martti Miettusen
mukaan kalastus saattoi tarjota hyviä mahdollisuuksia lisätuloihin, mutta useina
huonoina vuosina vain vaivat jäivät pyytäjien palkaksi. Lisäksi pyyntimahdollisuus oli pienistä tuotoista huolimatta aiheuttanut kateutta siitä osalliseksi pääse-
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mättömissä.294 Valtakunnan ylimmän metsästyksenvalvojan Tauno V. Mäen mukaan Miettunen oli simolaisena tosin kiinnostunut enemmän meripyynnistä.295
Tämä tieto voi tietyllä tapaa selittää myöhempiä kommentteja.
Vasta patoaminen esti vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen ja lopetti
pyynnin. Vaikka kalastuksen asema oli Kemijoella jo ennen valjastamista hiljalleen vähentynyt, niin se oli jokivartisille vielä tärkeä. Kasvavan kalastuksen ja
tehokkaampien pyydysten kehittymisen arveltiin osaltaan vähentäneen lohisaaliita. Kalastus ja maatalous säilyivät joka tapauksessa 1800-luvun jälkipuoliskolle
Kemijokivarren asukkaiden toimeentulon runkona. Lisääntyneen uiton ja vähentyneen lohen myötä pyynti hiljalleen hiipui ja talonpoikien huomio alkoi siirtyä
karjatalouden kehittämiseen. Myös väestön lisääntyessä kalasta tuloja saavien
suhteellinen määrä laski. Tästä voi hakea vastauksia kalastuksen aseman muuttumiseen. Koska yhä suuremmalle osalle kalastus ei merkinnyt enää niin paljon, sen
yleinen painoarvo pieneni. Teollisuuden ja vesirakentajien kannalta tämä kehitys
oli luonnollisesti suotuisa, sillä se raivasi esteitä valjastamisen tieltä potentiaalisten vastustajien määrän harventuessa. Toisaalta lohestusta harrastavien kannalta
kalastus tuntui varmasti yhtä tärkeältä asialta kuin ennenkin, vaikka siitä saatavan
tulon määrä väheni. Pääasia lohimiehille oli, että sai pyytää. Monelle kyseessä oli
elämäntapa, jota on ainakin minusta mahdotonta arvottaa.
Kvantitatiivisesti katsoen Kemijoen kalastuksen merkitystä kuvastaa osaltaan
myös se, että Pohjolan Sanomat kirjoitti siitä 40-luvulla runsaasti, kun lohen
pyynnin edistymistä selostettiin lukijoille. Esimerkiksi vielä vuonna 1947 lehdessä oli 44 kalastusta koskevaa artikkelia, kun puolestaan Pohjolan Voimaa käsitteleviä juttuja löytyi 25 kappaletta. Seuraavana vuonna kalastusta sivuttiin 38 kirjoituksessa, kun yhtiön toiminnasta raportoitiin 37 artikkelissa.296 Katseet olivat
toimituksessa kääntymässä uusille urille.
Yksi tutkimustehtävistä oli siis saada tietoa entisen Kemijoen kalasaaliista.
Lohen lisäksi pyydettiin muitakin kalalajeja ja Taivalkosken alueella nahkiaista
kalastettiin runsaasti. Huonoista vuosista huolimatta erityisesti kotitarvekalastuksen merkitys oli alueella suuri. Se tarjosi lisäravintoa ja toi tarpeellisia lisäansioita, vaikka ammattimainen pyynti oli hiljalleen vähentynyt. Tämän tutkimuksen
perusteella väitän, että kalastuksen arvo katsottiin voimalaitosten rakentamisen
aikaan liian pieneksi, jopa ilmeisen tarkoitushakuisesti. Viimeinen sesonki koet-
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tiin siis toisen maailmansodan aikana. Sota tyrehdytti meripyynnin, minkä takia
jokiin pääsi nousemaan runsaasti lohta ja kalastus oli käytännössä vapaata. Ongelman muodostaa kalasaaliiden tarkka määrittäminen, sillä niiden tilastointia voi
luonnehtia puutteelliseksi. Saalismääristä oli vaikea saavuttaa yksimielisyyttä
varsinkin, kun kysymys kalakorvauksista alkoi tulla ajankohtaiseksi. Pääsääntöisesti voimayhtiöt katsoivat, että kalastuksen merkitystä oli yleisesti liioiteltu ja
erityisesti sota-ajan saaliit näkyivät liian suurina tilastoissa. Vahinkoja kärsineet
olivat tietysti toista mieltä.
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3

Kemijoki 1940-luvulla: uuden alku ja vanhan
loppu

Pohjolan Voima Oy:n perustaminen 1943
Suomessa ei ennen sotia koettu varsinaista energiapulaa. Vesistöjen patoaminen
kulki rinnan puunjalostusteollisuuden laajenemisen kanssa. Teollisuuden aktiivikausi vesivoiman rakentamisessa jatkui sodan alkamiseen saakka.297 Pohjoisen
vesien valjastamisen suunnittelu ja rakentaminen alkoi 1930-luvulla Oulujoella,
mutta mitään varsinaista kiirettä ei pidetty.298 Ensimmäisen kerran mielenkiinto
Kemijoen koskiin heräsi vuosisadan alussa rautatiesuunnitelmien ohessa, mutta
silloin asiasta lähinnä vain puhuttiin. Seuraavina vuosikymmeninä rakennuspaineet olivat etelän koskilla.299 Vielä 30-luvulla pidettiin osaa pohjoisen joista sekä
teknisesti että taloudellisesti rakentamiskelvottomina. Talvisodan jälkeen mielenkiinto pohjoisen vesivoimaan heräsi, mutta sammui taas jatkosodan alun menestyksen myötä. Talvella 1942–43 alkoi tosin näyttää siltä, että sodan lopputulos ei
olisi toivotun kaltainen.300
Pohjolan Voiman perustava kokous pidettiin Helsingissä kesällä 1943. Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n puolesta
johtaja C. G. Björnberg, Ab Kemi Oy:n puolesta tekniikan tohtori Stig Weckman,
Kajaanin Puutavara Oy:n puolesta toimitusjohtaja Niilo Kanto, Kymi Oy:n puolesta vuorineuvos K. E. Ekholm, Enso-Gutzeit Oy:n puolesta johtaja Einari Asplund, Veitsiluoto Oy:n puolesta asessori Toivo J. Komsi ja Rauma-Raahe Oy:n
puolesta insinööri Paavo Honkajuuri. Lisäksi perustettavan yhtiön edustajina
läsnä olivat insinöörit Erkki Aalto ja Aarne Hollmén sekä tuomari Lauri Pentti,
joka samalla piti kokouksen pöytäkirjaa.301 Ennen Pohjolan Voiman perustamista
Aalto oli ollut mm. Yhtyneiden Paperitehtaiden palveluksessa vuodesta 1937
lähtien.302 Kun arvioidaan uuden firman perustamisen takana olleita voimia, niin
käy selväksi, että Pohjolan Voiman taustalla olivat lähinnä paperiteollisuuden
edustajat. Heillä oli luonnollisesti omat intressinsä, joita edistämään yhtiökin
perustettiin.
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Puheenjohtajana toiminut Niilo Kanto selitti, miksi kokous oli kutsuttu koolle. Sitten Erkki Aalto esitti laatimansa selostuksen Kemi- ja Iijoen omistussuhteista sekä rakentamis- ja ostomahdollisuuksista. Aallon mukaan Suomen energiankulutuksen kasvu ennen talvisotaa oli ollut 8,5 % vuodessa. Sodan alkaessa rakenteilla tai muuten vireillä olevat rakennustyöt jatkaisivat kehitystä samassa
tahdissa vuoteen 1945 asti. Luvut täsmäsivät myös Ruotsissa tehtyjen laskelmien
kanssa, joissa kasvuksi oli laskettu 6,5 % vuodessa. Ero johtui siitä, että Ruotsin
oli arvioitu olleen Suomea edellä vuonna 1930 teollisuuden kehityksessä kahdeksalla vuodella, mutta vuoteen 1938 mennessä eron oletettiin tasoittuneen viiteen
vuoteen. Sodan arveltiin hidastavan teollisuuden kehitystä kahdella vuodella,
mutta sen loputtua arvioitiin tahdin jatkuvan ennallaan, joten energiantarve lisääntyisi vuoteen 1960 mennessä huomattavasti. Kemi- ja Iijoen pääuomien oletettiin
tulevan rakennetuiksi vuosien 1947–62 välisenä aikana. Valtakunnallisen energiantarpeen tyydyttäminen vaati lisäksi, että Oulujoki Oy saisi hankkeensa valmiiksi ja että Etelä-Suomen kosket tulisivat vuoteen 1953 mennessä valjastetuiksi.
Kemi- ja Iijoesta oletettiin saatavan vuodessa niin paljon sähköä, että määrä vastaisi 30 % maan vesivoimaenergiasta.303 Yhtiön perustaminen uutisoitiin lyhyesti
Pohjolan Sanomissa syyskuussa 1943.304
3.1

Koskikaupat ja mielikuvat kalastuksen kohtalosta

3.1.1 Päreajasta sähkön aikakauteen
Lohikysymyksen perspektiivistä keskeisenä tutkittavana seikkana ovat voimalaitosten rakentamista edeltäneet Kemijoen vesiosuuksien hankinnat eli koskikaupat,
joiden avulla 1940-luvun alussa patoamista valmisteltiin. On tärkeää selvittää,
millainen kuva kauppojen aikana annettiin vesirakentamisen seurauksista ja minkälaisia vaikutuksia tiedonannoilla oli kaupantekoon. Tämä siksi, että voidaan
päätellä, kuinka esitetyt arviot mahdollisista seuraamuksista näkyivät prosessissa.
Kemistä Rovaniemelle kulkevan rautatien valmistuttua vuonna 1909 saapui
Rovaniemen maalaiskunnan Jaatilaan asemapäälliköksi Elias Lönnqvist, joka
kalamiehenä kierteli jokivartta ja tutustui sen väestöön. Lönnqvistin luona vieraili
pankinjohtaja Olof Nykopp, joka oli kiinnostunut vesivoiman käyttömahdollisuuksista. Kaupanteossa esillä oli paikallista teollisuutta koskevia rakennussuun303
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nitelmia. Keväällä 1916 Nykopp ostikin Tervolan Koivussa olleen Narkauskosken. Tiettävästi Kemijoen ensimmäinen koskikauppa oli syntynyt. Lohikysymys
oli nähtävästi aiheuttanut huolta, sillä kauppakirjassa oli maininta, että myyjät
olivat esteettömiä jatkamaan kalastusta koskella, jos siitä ei aiheudu mitään haittaa perustetuille laitoksille. Tehdaslaitokset jäivät Nykoppilta rakentamatta, sillä
lokakuussa 1918 hän myi Narkauskosken oululaiselle Hugo Åströmille. Tämä
päätti marraskuussa luopua omistuksestaan ja myi mainitun kosken Suomen valtiolle.305 Senaattori Hj. Castrénin aloitteesta valtio hankki samana vuonna omistukseensa isoja alueita Taival- ja Narkauskoskesta.306 Partasen mukaan myös
Lönnqvist oli kiinnostunut koskien omistamisesta. Loppusyksystä hän osti kahdenkymmenen talon osuudet Petäjäskoskesta. Kaupan yhteydessä kalastuksen
taattiin jatkuvan kuten ennenkin. Lisäksi luvattiin 10 000 markkaa hehtaarilta
mahdollisesti veden alle jäävästä maasta.307
Yrjö Alaruikka kuvailee kaupantekoa Petäjäskoskella vuonna 1918 seuraavasti: Ostajan toimesta tehtiin selväksi, että päreajasta oli nyt aika jokivarressa
siirtyä sähkön aikakauteen. Isännille selostettiin, että kun voimalaitos olisi saatu
kosken rantaan, heti perään rakennettaisiin tehdas rautateineen. Elettiin uskossa,
että myyjät saisivat sähkön ilmaiseksi tiloilleen.308 Myytyä manttaalia kohti luvattiin korvauksetta ”50 luonnollista hevosvoimaa vastaavan määrän sähkövirtaa”.309 Lönnqvist kuului ostaneen vesiä jopa ilman rahaa. Hänen kerrotaan
luvanneen, että heti laitoksen valmistumisen jälkeen myyjät saisivat tietyn määrän
virtaa ilman eri kustannuksia. Jos tämä ei houkuttanut, niin varakkaammalle osapuolelle taattiin lisää ilmaista sähköä ja köyhempi sai sen edestä käteistä.310 Petäjäisen kauppakirjoissa puolestaan sovittiin, että ostaja sitoutuu rakentamaan tulevan tehtaan yhteyteen myllyn, sahan ja pärehöylän sekä antamaan näille vapaata
sähkövaloa ja moottorivoimaa niin kauan, kuin voimalaitos vain toimii. Mikäli
omistusoikeus siirtyisi kolmannelle osapuolelle, sähkövoimaa vaadittiin siinä
tapauksessa kylälle 300 hevosvoiman edestä. Lisäksi haluttiin tuhannen kynttilän
edestä muuta vapaata sähköä. Patosillasta toivottiin sellaista, että siitä pääsisi
hevoskärryillä ylitse. Petäjäskoskella ei tuolloin vaadittu patoon kalaportaita,
vaikka kalastusoikeus joessa säilyikin. Voimalaitoksen rakentajalla oli kauppakir-
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jan mukaan oikeus, vaan ei velvollisuus, rakentaa kalaportaat laitokseensa, jos
siltä tuntui.311 Jaatilassa varmaan tuumittiin, että nyt merestä nousevan lohen oli
pakko jäädä kosken alle. Näin sitä olisi padon alta kätevä kalastaa. Alaruikan
mukaan ihmisten ahneutta, tietämättömyyttä ja hyväuskoisuutta käytettiin hyväksi
kauppoja hierottaessa. Puhuttiin sähköstä ja voimalaitosten lähelle rakennettavista
tehtaista. Keskustelua oli käyty hurmoksessa, niin kuin seuroissa oltaisiin. Kyläläiset koettivatkin hartaasti tehdä pirteissä selkoa kaupoista ja niiden eduista.312
Lisää liiketoimia tehtiin tammikuussa 1918, jolloin Einar Åström osti Alapaakkolan alueella olleet koskiosuudet ja myi ne saman vuoden marraskuussa
valtiolle. Myös Olof Nykopp jatkoi kaupantekoa ja perusti Koskivoima Oy:n,
joka maaliskuussa 1920 osti lisää Muurolan kylän koskiosuuksia. Tämän jälkeen
kaupat joella laantuivat.313 Koskivoimakomitea mittautti 20-luvulla joen pituusprofiileja, mutta Imatrankosken rakentaminen vesitti toistaiseksi valjastamisen.
Joidenkin yksityishenkilöiden kerrotaan silti hankkineen Kemijoesta haltuunsa
koskivoimaa 1920- ja 30-luvuilla.314 Joen ensimmäiset koskikaupat olivat lähinnä
yksityisten liiketoimia. Kaupoista käy alusta pitäen ilmi, että valjastamisen haitallisista seurauksista ei ollut juuri mitään käsitystä. Osin tästäkin syystä paikalliset
asukkaat pääsääntöisesti tervehtivät ilolla vesirakentamisen mukanaan tuomia
uusia mahdollisuuksia.
3.1.2 Pohjolan Voima Oy:n ostotoiminta 1943–1944
Toisen maailmansodan ratkaisun alkaessa häämöttää kiinnostus Kemijokeen heräsi uudelleen. Ilmeistä vaikutusta oli myös inflaatiolla, jota talonpojat eivät liikemiesten lailla ymmärtäneet. Tällöin kannatti sijoittaa uhkarohkeiltakin tuntuviin
kohteisiin.315 Riskun mukaan Pohjolan Voima Oy:n ensimmäiset Kemijoen valjastamiseen varsinaisesti tähtäävät kaupat tehtiin talvella 1943, kun Erkki Aalto ja
maanmittausinsinööri Väinö Taskinen ostivat Yhtyneiden Paperitehtaiden laskuun
Auttin jakokunnan Rovaniemen ja Kemijärven välisen Pirttikosken koskiosuudet.316 Seppälän mukaan Aallolle oli henkilökohtaisesti kaupattu koskesta erään
talon osuutta, joka olikin ostettu saman tien.317 Liikematkaa tehtiin hevosreessä.
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Varustukseen kuului laukullinen seteleitä, joiden avulla kaupat syntyivät nopeasti.318 Tapaus uutisoitiin maaliskuussa Pohjolan Sanomissa otsikolla ”Huomattava
koskikauppa”. Siitä kävi ilmi, että jakokunta oli tehnyt Yhtyneiden Paperitehtaiden kanssa Kemi- ja Auttijoessa 22 kauppaa koskiosuuksista yhteensä 2,6 miljoonalla markalla. Vesiosuudet oli Pohjolan Sanomien mukaan tarkoitus käyttää
myöhemmin teollisiin tarkoituksiin ja lääninhallitus oli jo antanut siunauksensa
kaupoille.319
Alusta pitäen asiat etenivät siis yhtiön kannalta nopeasti viranomaisten avittamina. Käteinen tuntui houkuttelevalta ja vettä näytti olevan kaupan. Seppälän
mukaan Aalto oli ehdottanut puolustusministeri, kenraali Rudolf Waldenille,320
että nyt kannattaisi ostaa, sillä eipähän sitten tarvitse muilta kysellä, kun voimalaitoksia tekee. Walden oli ollut samaa mieltä. Niinpä Yhtyneet Paperitehtaat Oy
valtuutti Aallon ostamaan kaiken vesivoiman, jonka vain irti saisi. Aiemmin mainitulle rekimatkalle osallistui Aallon ja Taskisen lisäksi myös ”Lapin keisari
Sunkku”321 eli Kemi Oy:n metsänhoitaja Jarl Sundqvist. Myymisen into tarttui
moneen sellaiseen, jolla ei varsinaisesti ollut mitään kaupattavaa. Niinpä miehet
tulivat epähuomiossa ostaneeksi myös sellaisia alueita, joita myyjä ei omistanut.
Seppälän mukaan liiketoimien taustalla oli Waldenin aavistus sodan lopputuloksesta, joka edellytti osaltaan voimatalouden uudelleenorganisointia.322 Yhtiöiden
intresseissä oli siis valmistautuminen pohjoisen vesien valjastamiseen. Tähtäimessä olikin Pohjolan Voiman avulla varmistaa edullisen energian hankinta
turvaamaan erityisesti paperiteollisuuden kehittämistä.
Myöhemmin ostoja päätettiin jatkaa. Erkki Aalto nimitettiin johtamaan toimintaa. Aalto oli vapautettu armeijasta, joten hän saattoi keskittyä hoitamaan
yhtiön asioita. Pääpaino oli koskien ostamisessa.323 Pohjolan Voiman papereista
löytyy ensimmäinen alajuoksua (Rovaniemi – Kemin maalaiskunta) koskeva
merkintä toukokuulta 1943. Kirjeen mukana tuli Väinö Taskiselta kartta, josta
ilmenivät alisen Kemijoen vesialueen omistajat. Siitä kävi ilmi, että alueella oli
vain yksi koskitila Taivalkoskella ja koko muu vesialue oli kirjaimellisesti vapaana.324 Tuomari Koskinen Lapin lääninhallituksesta oli lupautunut hoitamaan vesi318
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oikeuksien lainopillisen puolen. Taskinen aikoi tehdä kaikki kauppakirjat ja ilmoitti täydentävänsä niitä mahdollisuuksien mukaan. Edelleen hän kertoi selvittäneensä Tervolan jakokunnat, joilla kullakin oli omat vesialueensa. Nämä olivat
jakautuneet arviolta 100–250 osaan, joista oli toistaiseksi muodostettu kaksi koskitilaa Narkauskoskella. Kaikki muut kosket kuuluivat vielä jakokuntien taloille,
mutta niiden osuudet olivat keskimäärin pieniä.325
Heinäkuussa 1943 tuomari Koskisen tilalle otettiin vanhempi lääninsihteeri
Halonen. Samalla harmiteltiin Koskisen lähtöä, sillä hän oli itse suoraan esitellyt
alan asiat maaherralle ja tehnyt samalla suuren työn koskiasioitten selvittämisessä.326 Kauppoja jatkettiin heinäkuussa, mutta Valajaskoskella jakokunta ei hyväksynytkään vesialueistaan annettuja tarjouksia.327 Pohjolan Sanomien mukaan
aiemmin parhaan tarjouksen oli jättänyt Yhtyneet Paperitehtaat, mutta myöhemmin oli ”toiselta taholta” saapunut uusi ehdotus. Sen sijaan Koivun jakokunta ei
toistaiseksi ollut halukas luopumaan vesialueistaan.328 Hieman myöhemmin osan
Valajaisesta osti ”toinen taho” eli Kemi Oy.329 Kaupat saivat yleensä nopeasti
viranomaisten hyväksynnän, sillä Lapin lääninhallitus todisti elokuussa, ettei
Auttin, Juotasniemen ja Saunavaaran jakokunnista muodostetuista koskitiloista
ollut määräaikaan mennessä kukaan valittanut eli kaupat olivat näin ollen lainvoimaiset ja vedet Yhtyneiden Paperitehtaiden omistuksessa.330
Syyskuussa kauppoja hierottiin jälleen ”erään yhtiön” toimesta Tervolan
Alapaakkolan Jänkälän talossa.331 Lokakuussa Hirmulan kalastuskunta myi Pohjolan Voimalle vesialueensa 240 000 mk:lla manttaalilta.332 Marraskuussa kaupat
oli solmittu Tornionjoen Vuennonkoskesta 3,6 miljoonalla.333 Lisäksi Kemin maalaiskunta myi omistamansa vesialueet Pohjolan Voimalle Alapaakkolasta 250 000
mk:lla ja muissa jakokunnissa 240 000 mk:lla manttaalilta.334 Vertauksena mainittakoon, että Jaatilan–Muurolan kalastuskunta jakoi vuonna 1943 osakkuusrahoja
1500 mk pyyntikaudelta manttaalia kohden.335 Myös Rovaniemellä maksettiin
vuonna 1944 osakkaille tuloina 4000 mk manttaalilta, kun taas Tervolassa summa
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jäi 300 mk:aan336 Tarjousten tasoa voi arvioida vaikkapa hevosten hinnoilla, sillä
huutokaupassa niistä maksettiin 2000–25 000 mk. Ns. tyyppitalojen kustannukset
nousivat puolestaan 180 000 mk:aan.337 Summista voi tehdä johtopäätöksen, että
tehdyt tarjoukset tuntuivat varmasti houkuttelevilta varsinkin niille, joiden hallussa oli suuria osuuksia.
Marraskuun lopussa 1943 Pohjolan Voima omisti Iijoessa 63 000, Tornionjoessa 11 000 ja Kemijoessa 70 000 kW:n edestä vesivoimaa. Ostot olivat Kemijoella rajoittuneet koskemaan suupuolta ja Tervolan pitäjää, mutta täällä yhtiöllä oli
jo omistuksessaan 63 % vesivoimasta, joten näiltä osin oli saatu määräämisvalta.
Kauppoihin oli käytetty 17,4 miljoonaa markkaa. Kemijoen vesivoiman hinta oli
ollut 22–377 mk kilowattitunnilta. Keskimääräinen hinta oli 158 mk kilowattitunnilta. Kemijärven ja meren välillä jakaantuivat vesivoiman omistussuhteet vuonna
1943 seuraavasti: Pohjolan Voimalla oli hallussaan 15 %, sen osakasyhtiöillä 47
%, jakokunnilla 13 % ja valtiolla 25 %.338
Pohjolan Voiman johtokunnan aikaisempi päätös oli käsittänyt jokien pääuomien vesivoiman ostamisen yhtiön haltuun. Ainoastaan Iijoen osalta olivat
toimet alkamatta työvoimapulan vuoksi. Tosin niidenkin arveltiin pääsevän alkuun jouluun 1943 mennessä. Kemi- ja Iijoen jälkeen arvokkaimmiksi kohteiksi
todettiin Ounasjoki ja Tornion–Muonionjoki, joiden lisäostoista olisi päätettävä.
Näissä joissa laskettiin olevan vesivoimaa 188 000 kW:n edestä. Yhtiössä arvioitiin, että siitä olisi hankittavissa 80 %. Hinnan oletettiin pysyvän samana kuin
aikaisempia osuuksia lunastettaessa, joten pääomaa arvioitiin tarvittavan vielä 30
miljoonaa jo käytetyn 18 miljoonan markan lisäksi.339
Toiminta suunnattiin siten, että ostot tehtiin Pohjolan Voiman toimesta. Myös
hankinta-alueet pyrittiin rajaamaan tarkasti. Yhtiön ostajat eivät juuri kohdanneet
kilpailua, ja alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli keskittyä Ii- ja Kemijokeen. Myöhemmin päätettiin ostot ulottaa myös Tornionjoelle. HOFFMANIN
mukaan eri tahojen ostajien välillä vallitsi ”herrasmiessopimus”, jonka mukaan
vesivoimasta ei alettu kilpailla.340 Koskikauppojen laajentaminen muihin vesistöihin oli tosin herättänyt johtokunnan keskuudessa epäilyjä pääoman liiallisesta
sitomisesta, mutta toiminta koettiin tarpeelliseksi, jotta mahdolliset kilpailijat
eivät pääsisi alueisiin käsiksi. Samalla todettiin kaupanteon herättäneen huomiota.
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Tämän vuoksi oli tarpeen ryhtyä suunnittelemaan voimalaitoksia, jotta ei näyttäisi
siltä, että kyseessä olisi pelkkä sijoitustoiminta.341
Suut suppuun
Pohjolan Sanomien lisäksi myös muissa lehdissä oli syksyllä 1943 kirjoiteltu
käynnissä olevista koskiostoista. Esimerkiksi sanomalehti Kaleva oli julkaisut
syyskuussa 1943 uutisen koskiostoista, joista tiedon heille oli toimittanut paikallinen asiamies. Kaiku-lehtikin oli kysellyt kaupoista Väinö Taskiselta, mutta hän
oli kieltänyt kirjoittamasta aiheesta. Taskinen kertoi Aallolle saaneensa kyselyjä
asian tiimoilta. Todettiin, että aiheesta ei ole sopivaa toistaiseksi raportoida. Samaa mieltä olivat Kajaanin Puutavara Oy:n lakimies Toivo Muttilainen ja Kemi
Oy:n Stig Weckman, joka oli ilmaissut tuohtumuksensa tapahtuneen johdosta.342
Asiaa käsiteltiin vielä lehdissä, jolloin Weckman ilmoitti Aallolle, että uutisointi
saisi luvan loppua. Hän totesi keskustelleensa johtaja Aarne Linnan (Oulu Oy) ja
johtaja Niilo Kannon (Kajaani Oy) kanssa, ja he lupasivat tehdä kaikkensa, jotta
moinen ei toistuisi. Samalla mainittiin, että Kemissä ja Rovaniemellä oli lehdille
tehty selväksi, että koskiostoista ei saanut levittää uutisia.343 Kaikkiaan Pohjolan
Sanomissa koskikaupoista kirjoitettiin ennen moitteita kymmenkunta lyhyttä
juttua, joten mistään sensaatiosta ei nähtävästi ollut kyse. Esimerkiksi loheen ja
kalastukseen liittyvät uutiset olivat moninkertaisia, sillä pyynti oli tuolloin selvästi tärkeämmässä asemassa kuin vesivoimasuunnitelmat. Tämä johtui nähdäkseni
siitä, että voimalaitosten rakentamisesta ei ollut vielä paikkakunnalla tietoa. En
usko, että hiljaisuus johtui mitenkään lohesta.
Uutisvuotoja puitiin vielä johtokunnan kokouksessa keväällä 1944. Osanottajille annettiin tiedoksi Yhtyneiden Paperitehtaiden johtaja J. W. Waldenin paheksunta sen johdosta, että lehdistö oli saanut tietoja Pohjolan Voiman toiminnasta.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että asiasta ei annettaisi lausuntoja, ennen kuin
päätös Iijoen Raasakan voimalaitoksen rakentamisesta olisi tehty.344 Painostus
tuotti tulosta, sillä vuonna 1944 Pohjolan Sanomat kirjoitti koskikaupoista vasta
toukokuun lopulla viitaten lyhyesti Kemin maalaiskunnan aiempiin tapahtumiin.345 Vaikenemisen taustalla oli minun ymmärtääkseni halu pitää toiminta
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omissa käsissä mahdollisten kilpailijoiden takia. Tähän viitannee aiemmin mainittu herrasmiessopimus, jolla kontrolloitiin myös hintoja. Yleiseen mielipiteeseen
tällä ei tuolloin ollut vaikutusta, vaikka myöhemmin kauppoja arvosteltiinkin.
Joulukuussa 1943 ostotoimintaa oli päätetty laajentaa. Tornionjoella ja Ounasjoella ilmaantui ei-toivottuja kilpailijoita, kun Vuoksenniska Oy ja Atri Oy
ryhtyivät ostamaan koskiosuuksia. Atrin kanssa päästiin pian sopuun. Atri Oy oli
Ahlström Oy:n sekä Tampereen Pellava- ja rautateollisuus Oy:n eli myöhemmän
Tampella Oy:n omistama yhtiö. Sekä Vuoksenniska Oy että Atri Oy olivat olleet
halukkaita osakkaiksi Pohjolan Voimaan, mutta toive ei ollut toteutunut, joten ne
alkoivat omaan laskuunsa hankkia koskiosuuksia. Koskikauppoja teki myös tuomari Muttilainen, joka hankki vesialueita lähinnä Iijoelta. Kemi Oy:n metsäpäällikkö Sundqvist huolehti Kemijoesta. Toimintaan osallistui lisäksi Kemi Oy:n
lakimies Nils Ehrnrooth. Erkki Aalto itse johti toimintaa Jämsänkoskelta ja Myllykoskelta käsin. Hänen apulaisenaan toimi Väinö Taskinen, joka oli päätyössään
maanmittausinsinöörinä perehtynyt hyvin alueen maakysymykseen ja osasi hyödyntää viranomaisten palveluja. Taskinen osteli myös itse koskiosuuksia ja muodosti niistä koskitiloja.346
Erkki Aalto kehotti aluksi hankkimaan Kemijoesta kokonaan Pohjolan Voiman haltuun seuraavat alueet: Koivukylän, Alapaakkolan ja Lautiosaaren kolmannen lohkon. Myös Kemin maalaiskunnan kirkonkylän vesialueen voisi myös
ostaa sopivaan hintaan. Rovaniemen suunnalta haltuun tuli saada Jaatilan–
Muurolan alue. Edelleen Tornionjoessa mainittiin olevan tärkeitä kohteita.347
Vuoden loppuun mennessä oletettiin saatavan omistukseen tarvittava ⅔ vesivoimasta.348 Myös Simojoella oli ilmeinen mahdollisuus tulla varhain valjastetuksi,
sillä senkin koskia oli kesällä 1944 haaveiltu rakennettaviksi.349 Aaltoa kiinnostivat myös muiden mahdollisten ostajien puuhat, ja hän kehotti selvittämään, kenen
asioilla väkeä Ounasjoella liikkui.350 Ajatuksena oli, että Jarl Sundqvist tekisi
Lauri Louekarin kanssa sopimuksen vesien ostamisesta, johon Taskisen tuli myös
osallistua.351 Kruununvouti Louekari suostui ja aikoi ryhtyä koskikauppoihin.
Työn tosin aloittaisi tuomari Ehrnrooth. Ensin tarkoituksena oli saada suuret jakokunnat myymään, jolloin muutkin olisivat helpommin suostuteltavissa kaup-
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poihin.352 Atri Oy:n kanssa saatiin sovittua, että se ostaisi Kittilän kylän jakokunnan alueet Ounasjoella ja myös siitä pohjoiseen päin olevat vedet. Pohjolan Voima hankkisi itselleen etelään päin olevat vesialueet.353
Myöhemmin hintoja määriteltäessä tähdennettiin Atrin kanssa tehdyn etupiirijaon merkitystä.354 Ostajia kehotettiin liikkumaan muina miehinä huomion välttämiseksi. Vaikka koskia alkoi olla tarpeeksi, arveltiin, että kaupan olevat alueet
olisi lunastettava jo siksi, että niitä voitaisiin käyttää mahdollisesti vaihdossa. Yhä
pidettiin tärkeänä, että mahdolliset kilpailijat eivät pääsisi sekaantumaan asioihin.355 Keskeistä oli, että samat miehet hoitaisivat hommia. Myös Tornionjoen
ostot oli saatava käyntiin aloittamalla parhaista vesistä.356 Lauri Louekari oli ahkeroinut, joten huomattava osa Kittilän jakokunnasta oli ostettu hänen toimestaan.357
Toiminta oli päätetty ulottaa siis myös Ounasjokeen sekä Tornion- ja Muonionjokeen, mutta kulkuvaikeudet, metsätyöt sekä sopivan työvoiman puute olivat
aiheuttaneet, että kaupantekoa ei ollut kunnolla käynnistetty. Tornionjoelta oli
tarkoitus ostaa vain parhaat putoukset, koska ne voitaisiin myöhemmin vaihtaa
Suomen valtion omistamiin Kemi- ja Iijoen osuuksiin. Tulevan säännöstelyn kannalta koettiin tärkeäksi, että kutakin jokea hallitsisi yksi taho.358 Kauppa kävi
tosiaan rivakkaan tahtiin, sillä maaliskuussa 1944 Pohjolan Voima omisti Aallon
mukaan lähes kaiken tarvitsemansa vesivoiman Kemijoen lisäksi Ii-, Ounas- ja
Tornionjoella.359 Tiukka tiedostuslinja piti, sillä vuoden 1944 toinen maininta
koskikaupoista Pohjolan Sanomissa oli, että Kittilän kunta ei ollut myynyt vesiosuuksiaan.360
Ostotoiminnan aktiivikautta olivat siis vuodet 1943–44, jolloin huomattavia
määriä pohjoisen vesiosuuksia siirtyi nopeasti Pohjolan Voiman ja muiden valjastamisesta kiinnostuneiden toimijoiden haltuun. Työt pyrittiin keskittämään, jotta
saataisiin aikaan kustannustehokkuutta ja vältyttäisiin kilpailulta. Liiketoiminnalle ei haluttu julkisuutta. Ainakin Pohjolan Sanomat noudatti nähtävästi myös sille
annettuja ohjeita ja vältti kirjoittamasta asiasta. Tällä viittaan aiemmin esitettyihin
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yhtiön johdossa käytyihin keskusteluihin, joiden nojalla katsottiin tarpeelliseksi
informoida alueen lehtiä, jotta nämä rajoittaisivat uutisointiaan. Tottelevaisuuden
taustalta löytyvät osaltaan uuden yrityksen taustavoimat, jossa paperiteollisuudella oli vahva edustus. Esimerkiksi Pohjolan Sanomissa pelkästään Kemi Oy:n
merkitystä pidettiin maan ja varsinkin maakunnan kehityksen kannalta suurena.361
Toisaalta sotakin saattoi olla syynä varovaisuuteen. Kokonaisuudessaan metsäteollisuudella oli Suomessa vahva asema: sillä oli käytössään runsaat luonnonvarat,
kotimaista kasvupohjaa ja lupaavia vientiresursseja. Näin ollen sillä oli myös
tärkeä osa rakennemuutoksen syntyyn.362 Metsäteollisuus on ollut suomalaisen
yhteiskunnan vaurauden taustalla, mutta sen kasvun turvaamiseksi on tehty myös
suuria poliittisia linjauksia. Ala saattoi pitkään luottaa siihen, että yhteiskunta
kantoi huolta sen toimintaedellytyksistä.363 Tähän kehitykseen myös Kemijoki
valjastettaisiin.
3.1.3 Luotettavan miehen maineessa olevat henkilöt
Talvella 1943 oli siis kaikessa hiljaisuudessa ryhdytty hankkimaan lisää koskiosuuksia puutavarayhtiöiden ennestään omistamien alueiden lisäksi.364 Ostajat
kiersivät jokivarsissa talosta toiseen. Isännät olivat kaupanteon aikaan useimmiten
rintamalla.365 Kauppakirjan allekirjoittivat silloin yleensä poissaolevan vanhemmat tai puoliso. Rintamalomilla olleita ei asia juuri kiinnostanut, joten kaupat
syntyivät nopeasti.366 Esimerkiksi Tervolan Alaniskassa ne solmi käteisellä talon
vanhaemäntä.367 Koskikauppoja solmittiin edelleen valtakirjojen välityksellä.368
Lapin sodan syttyminen syksyllä 1944 oli haitannut ostotoimintaa, mutta sitä
ennen tehdyt hankinnat olivat lähes kaikki saaneet lainvoiman ennen ”uuden
savotan” alkamista.369 Lapin sodan syttyminen keskeytti siis työn, mutta saksalaisten vetäytymisen myötä alkoivat koskikaupat uudelleen. Silloin oltiin yhtiössä
tosin sitä mieltä, että oli syytä odottaa väestön palaamista evakosta. Se olisi ko-

361

”Kemiyhtiö” (pk.). Pohjolan Sanomat 31.7.1943.
Kerkelä 2006, 74.
363
Donner-Amnell 1991, 265.
364
Satokangas 1997c, 455.
365
Miettunen 1983, 269.
366
Pokka 1994, 123, 154–155.
367
Irja Alaniskan suullinen tiedonanto 2007.
368
Matti. J. Laitin kirje Isohaaran voimalaitoksen täydentävälle katselmustoimitukselle 16.4.1974. 2.
Kalastus (kalakorvaus). KEJOA.
369
Väinö Taskisen kirje Erkki Aallolle 23.9.1944. 1.7. PVA.
362

83

vassa rahapulassa, jolloin kaupanteolle olisi suotuisat edellytykset.370 Ahti Riskun
mukaan kauppoja tehtiin lisäksi juuri ennen evakkoon lähtöä.371 ”Uusi savotta”
viittaa työn jatkamiseen saksalaisten häätämisen jälkeen, jolloin ostotoiminnalle
nähtiin muodostuvan hyvät olosuhteet. Tämän voi tulkita siten, että ihmisten hädänalaista tilaa käytettiin jopa härskisti hyväksi. Myös sota-ajan epävarmuus ja
huoli huomisesta edesauttoivat kaupantekoa.
Tervolassa pidettiin elokuussa 1943 kokous, jossa neuvoteltiin vesivoiman
myymisestä. Pohjolan Voiman edustajana toimi metsänhoitaja Sundqvist. Paikalla
olleiden todistajien mukaan tilaisuudessa oli selostettu voimalaitosten rakentamista Kemijokeen. Sundqvistin väitetään sanoneen selvästi, että kyseessä oli pelkkä
vesivoiman ostaminen. Mikäli kalastukselle koituisi vahinkoja, ne kyllä korvattaisiin erikseen.372 Varatuomari Onni Kora todisti myöhemmin samansuuntaisesti.
Kauppamiehet vakuuttivat useaan otteeseen, etteivät myyjien oikeudet kalastukseen sekä siitä saataviin tuloihin vähene lainkaan koskikauppojen myötä.373
Lokakuussa 1943 kauppoja hierottiin Ilmolassa agronomi Väinö Jänkälän sekä tuomarien Nils Ehrnroothin ja Onni Koran toimesta. Miehet ilmoittivat haluavansa ostaa Kemijoen alajuoksun vedet. Samalla vakuutettiin kalastusoikeuksien
säilyvän ennallaan, sillä kaupoissa menisi vain vesivoima. Tarjous sai aikaan
riemastuneen vastaanoton, sillä luvassa oli rahaa pelkästä ohi juoksevasta vedestä
ja kalaa saataisiin kuin sumpusta, kun Taivalkoski aikanaan padottaisiin. Vain
yksi isäntä oli kieltäytynyt myymästä ja varoitellut samalla muitakin.374 Muistitiedosta käy hyvin ilmi, että yleensä vesirakentamiseen suhtauduttiin alueella
myönteisesti, sillä seuraamusten kuvattiin jäävän vähäisiksi. Yhtenä selittävänä
syynä innokkuuteen oli odotetun sähkön saapuminen paikkakunnalle voimalaitosten myötä. Toisaalta tässäkin yhteydessä on muistettava lähdekriittisyys, vaikka
muitakin samansuuntaisia lausuntoja on.
Kun Isohaaraa alettiin lopulta rakentamaan, se oli iso yllätys ainakin myyjille.
Myöhempien katselmusten yhteydessä esitettiin Pohjolan Voiman toimesta väittämä, että Kemijoen ensimmäistä voimalaitosta oli alusta alkaen suunniteltu juuri
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Isohaaraan.375 Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Alapaakkolan miehet ja heidän mukaansa myös ostajat otaksuivat, että voimala tehdään Taivalkoskeen. Tällöin eivät
ainakaan myyjät osanneet kuvitella, että jokisuulle rakennettaisiin voimalaitos,
joka sittemmin tuli estämään kaiken kalannousun Kemijokeen ja lopettamaan
pyynnin.376
Pohjolan Voiman väittämän taustalla oli halu todistella, että kaikille oli tullut
selväksi alusta lähtien ensimmäisen padon sijoituspaikka ja siitä aiheutuvat seuraukset. Väite kiistettiin myöhemminkin jyrkästi: Otto LÄÄKÖN mukaan ensimmäisen padon uskottiin yleisesti tulevan Taivalkoskelle. Tätä tuki se, että Isohaaran
alkuperäiset rautasillat olivat koskikauppojen aikaan ehjiä eikä ainakaan saksalaisten uskottu ryhtyvän tuolloin niitä tuhoamaan. Kentällä toimineiden ostajien
kuvattiin lisäksi olleen paikkakunnalta kotoisin olleita,
”luotettavan miehen maineessa olevia henkilöitä”.377
Yhtenä luottavana miehenä mainittiin agronomi Jänkälä, jonka kerrottiin useaan
otteeseen vakuuttaneen, että lohta on ja tulee aina olemaan Kemijoessa. Näin
jäätiin hyvään uskoon eikä osattu pelätä pahinta.378 Muistitietoon on jälleen aiheellista suhtautua varovaisesti johtopäätöksiä vedettäessä. Silti väitteitä ei voi
jättää vaille huomiota.
Aikoinaan oli Taivalkoskesta laadittu epäselviä merkintöjä siitä, tuliko vesialueen mukana osuus muihin jakokunnan vesiin. Toimitusmiesten tosin ilmoitettiin etukäteen ”päättävän”, ettei valtiolla ollut oikeutta Kemijokeen mainitun
koskitilan kohdalta.379 Ennustus osui kohdalleen, sillä asiasta riideltiin vielä kesällä 1947 Pohjolan Voiman ja valtion välillä. Yhtiötä tyydyttävä päätös asiasta annettiin heinäkuussa. Valtion edustajana toiminut Koskivoimatoimikunta kylläkin
valitti ratkaisusta.380 Päätös tukee tältä osin väittämää, että ajoittain toimitusmiehet peesasivat voimayhtiöitä päätöksissään.
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Vesiämpäreitä, virkavaltaa ja venäläisiä
Joidenkin ostajien kerrotaan havainnollistaneen vesiämpäreitä hyväksikäyttäen,
että kyseessä oli vain ohi juoksevan veden ostaminen.381 Valjastamisen haitoista ei
paikallisilla ollut mitään tietoa.382 Monet jakokunnat ja isännät puhuivatkin ”koskikaupoista”, joissa luovuttiin pelkästä vesivoimasta, mutta pidettiin itsellä täysi
kalastusoikeus.383 Paikoin väitetään pelotellun, että Lappi jouduttaisiin luovuttamaan Neuvostoliitolle, joten nyt kannatti myydä, kun vielä saisi muutaman markan.384 Valtiopäivien pöytäkirjojen mukaan tämä voi pitää paikkansa. Kansanedustaja Toivo Sormusen (SKDL) mukaan syksyn 1944 evakuoinnin yhteydessä
oli liikkeellä huhuja, joiden mukaan Pohjois-Suomi tultaisiin Oulujoelta pohjoiseen antamaan venäläisille.385 Tämän kaltaiset kuulopuheet antoivat varmasti
ostajille hyvän aseman koskikauppoja solmittaessa.
Myös pakkolunastuksilla väitetään uhkaillun.386 Niitä ei kuitenkaan tarvinnut
paljoakaan suorittaa. Ihmiset olivat yleensä halukkaita myymään osuutensa. Vastahakoisia tiettävästi suostuteltiin myymään vetensä antamalla ymmärtää, että
muuten ei olisi sähköäkään luvassa. Yleisenä käsityksenä vallitsi, että samahan
tuo oli myydä, kun tyhjän panttina virtasi ja kun joku siitä suostui jotain maksamaan. Osa ihmisistä jäi siihen uskoon, että vedenpinnan korkeuteen ei voimalaitoksilla ollut mitään vaikutusta. Vesi vain menisi niiden lävitse. Myöskään kalastuksen ei voimalaitosten myötä oletettu muuttuvan. Kauppakirjoihin kirjattiin silti
yleisesti ehtoja, joiden mukaan myyjät olivat edelleen oikeutettuja jatkamaan
kalastusta joella edellyttäen, ettei se aiheuttaisi haittaa voimalaitoksen toiminnalle.387
Kaupanteossa väitetään käytetyn hyväksi paikallista virkakoneistoa ja kauppamiesten suhteita.388 Esimerkiksi Iijoella itse vallesmannikin oli ostajien mukana.389 Rovaniemen maalaiskunnassa puolestaan liiketoimia hierottiin paikallisen
konstaapelin kotona.390 Myöhempien Kuusamon koskikauppojen yhteydessä käy381
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tettiin hyväksi myös eräiden sukujen asemaa, jotta ”tarvittaessa voisi vakuuttaa
isännille kannatuksestamme kouriintuntuvasti”.391 Tärkeää olikin nopeasti saada
omistukseen mielellään vaikutusvaltaisten sukujen hallussa olevia isoja alueita.
Kaupanteossa ilmeisesti uskottiin esimerkin kannustavaan voimaan. Ostajilla oli
monesti tarkat tiedot talojen osuuksien arvoista, väen tavoista ja taloudellisesta
asemasta.392
Taktiikkana oli saada ensimmäiset kaupat syntymään kovallakin hinnalla, jotta voitiin sanoa ”senkin” jo myyneen. Laukkasen mukaan ilmoitetusta hinnasta ei
kiireisillä kauppamiehillä yleensä ollut tapana tinkiä.393 Tarpeen tullen rahasta
voitiin kyllä joustaa, mikäli kyseessä oli jokin paikallisesti arvovaltainen porukka,
jonka kanssa oli parempi pysyä väleissä.394 Väitteet virkamieskunnan hyväksikäytöstä eivät ole turhia puheita, sillä tässä vaiheessa esimerkiksi U. V. Halonen,
Lauri Louekari ja Väinö Taskinen osallistuivat koskikauppoihin.
Valtioneuvos Martti Miettusen mukaan hänenkin nimensä oli tullut kytketyksi
Kemijoen vesien myyntiin, mikä kiistettiin jyrkästi. Hän oli nimittäin ollut lokakuuhun 1945 saakka asepalveluksessa eikä tämän takia tiennyt mitään koko touhusta. Miettunen kylläkin komennettiin keväällä 1944 Rovaniemen asevelipiiriin
edistämään maataloutta, minkä vuoksi hän omien sanojensa mukaan kiersi ahkerasti pitkin jokivartta.395 On hankala uskoa, että koskikaupoista ei olisi tuolloin
puhuttu alueella mitään. Toisaalta läpikäymissäni dokumenteissa ei Miettusen
nimeä mainita ostotoiminnan yhteydessä. Syyt hänen asettumisestaan puolustuskannalle selviävät myöhemmin.
3.1.4 Pohjoisen ”valkoisen hiilen” hinta
Kosken valjastaminen vaati, että rakentaja omisti kosken tai osan siitä. Omistusoikeus veteen voidaan hankkia myös ostamalla. Tämä katsotaan määräalan kaupaksi, joka voidaan jaolla erottaa ja muodostaa omaksi alaksi. Omistusoikeus ei
siirtynyt heti kauppakirjan allekirjoittamisen myötä, vaan ensin vaadittiin lohkon
erottaminen. Koski saattoi kuulua yhteisesti useammalle omistajalle, ja silloin oli
tehtävä toimitus, joka muodosti alueellisen jaon. HAATAJAN mukaan tämän teki
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hankalaksi se, että kaikki kosken osat eivät olleet yhtä edullisia vesilaitoksen
rakentamiselle. Ehtona oli, että erotettava osa voitiin tarkoituksenmukaisesti käyttää voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen. Jakoa oli anottava maaherralta. Usein piiri-insinöörin asiantuntijana toimi tie- ja vesirakennusinsinööri maanmittarin suorittaessa teknisen työn.396
Jos juttua ei saatu sovittua, tuli maaherran jättää asia kihlakunnanoikeuden
ratkaistavaksi. Mikäli kiista ratkaistiin käräjillä ostajan eduksi, niin jako voitiin
suorittaa ja muodostaa haluttu koskitila. Alue lohkottiin, uudelle tilalle annettiin
nimi ja numero ja siitä muodostettiin uusi maakirjatalo. Koskitilan tultua maarekisteriin siirtyi vesivoiman omistusoikeus ostajalle. Vaikka jotain osaa ei saatukaan hankittua, ei se vielä merkinnyt rakentamismahdollisuuksien estymistä.
Vesilaista löytyi pykälä, joka antoi mahdollisuuden käyttää toisten osakkaiden
koskiosuuksia. Kuitenkin rakentajan tuli tarjota putouksen omistajalle tilaisuus
ryhtyä osakkaaksi koskiosuutensa arvon mukaan. Vaikka suostumusta ei saataisi,
voitiin rakentajalle myöntää oikeus koskeen käypää korvausta vastaan.397
Huhuja aiheutti myöhemmin kysymys, minkä takia valtio ei itse suoraan ostanut koskiosuuksia. Lähes kaikki Kemijoen suuret koskiosuudet siirtyivät juuri
välittäjien avulla voimayhtiön, valtion tai sen omistaman yhtiön haltuun.398 Yksityisten yhtiöiden toiminnassa nähtiin etuja. Niiden oletettiin saavan urakan nopeammin tehdyksi, vaikka valtionkin toiminnassa oli ajoittain ollut havaittavissa
”saamattomuuden ohella lisäksi häikäilemättömämpää etuilua kuin konsanaan
firmojen piirissä”.399
”Valkoinen hiili” piti saada nopeasti käyttöön sen sijaan, että se valuisi jatkuvasti hukkaan.400 Väkeä haluttiin myös rauhoitella ja osoittaa, että elämän tulee
tarmokkaasti jatkua eikä suunnitteilla ollut koskien pakko-ottoja.401 Toisaalta
yhtiö osoitti myös yhteistyöhalukkuutta. Kemijoen veden nostamisen myötä esille
nousi katoavien maa-alueiden korvaaminen.402 Pohjolan Voima suostui omalla
kustannuksellaan mm. rakennusten vapaaehtoisiin siirtoihin uhanalaisilta alueilta.403 Kysymyksessä oli tosin vaatimaton menoerä verrattuna siihen, että Isohaaran aiheuttamiksi maa- ja rakennusvahingoiksi toimitusmiehet olivat laskeneet 93
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miljoonaa.404 Esimerkiksi priimaluokan peltohehtaarin hinta oli 100 000 mk, kun
joutomaaksi luokiteltu maa hinnoiteltiin 100 mk:ksi hehtaarilta.405
Vesivoimasta maksetut summat olivat aikanaan muuhun hintatasoon verraten
käsittääkseni kohtuullisia. Sama trendi jatkui, kun kyseessä olivat korvaukset
menetetyistä maista. Toisaalta tätä voi tulkita toisinkin: joko maanomistajat eivät
tienneet reaalihintoja tai myivät maansa pakkolunastuksen pelossa yhtiön tarjousten perusteella. Muita ostajia oli tuskin vaivaksi asti, sillä veden nouseminen tiedettiin yleisesti. Myös rahapula edesauttoi kauppojen syntyä, joten korvaus menetettävästä alueesta otettiin joka tapauksessa ilahtuneena vastaan. Kysynnän ja
tarjonnan laki osoitti toimivuutensa, vaikka herrasmiessopimus oli vaikuttamassa
hintatasoon.
Toukokuussa 1950 todettiin Pohjolan Voiman johtokunnan kokouksessa, että
yhtiön haltuun oli siirtynyt kiinteistöjä Kemin kaupungin ja maalaiskunnan alueelta. Noita alueita oli sittemmin luovutettu vahinkoja kärsineille maanomistajille
rantamaiden vastikkeina tilusvaihtomenetelmää käyttäen. Erityisen mielenkiintoinen tieto on, että yhtiössä oltiin tyytyväisiä, koska esimerkiksi peltohehtaarin
korvaushinta oli aiemmin ollut yhtiön mukaan 150 000 mk, mutta nyt ostetut
pellot olivat tulleet maksamaan keskimäärin 48 000 mk hehtaarilta. Yllättävää
kyllä, myös maanomistajien todettiin olleen kauppoihin tyytyväisiä.406
Myös SEPPÄLÄN mukaan valtaosa myyjistä oli tyytyväisiä kauppoihin. Esimerkkeinä onnellisista tapauksista tuotiin esille anonyymit kaupat Petäjäs- ja
Ossauskoskelta. Sundqvistin kerrottiin luvanneen eräälle isännälle Petäjäskosken
osuudesta 100 000 mk, jolloin naamat olivat kalvenneet, koska niin iso summa oli
ollut suorastaan järkytys. Sotien jälkeen oli Ossauksella maksettu vesiosuudesta
180 000 mk, jolloin eräs mies oli kertomuksen perusteella tehnyt mielestään niin
hyvät kaupat, että oli innostuneena läpytellyt käsiään. Vertailun vuoksi kyseisen
myyjän koko tilan arvon kerrottiin olevan 360 000 mk.407 Monissa tapauksissa
vesivoimaan suhtauduttiin suopeasti. Tämä näkyi mm. siinä, että joillain paikkakunnalla puuhattiin oma-aloitteisesti sivuvesistöihin pienvoimalaitoksia. Esimerkiksi Tervolan Vähäjoen Myllykönkääseen valmisteltiin vuonna 1943 innokkaasti
voimalaa. Samaa mietittiin Rovaniemen maalaiskunnan Vikakönkäälläkin.408
Myös Kemijoen Taivalkosken rakentaminen nousi varhain esiin.
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Teoksessa Nykyinen Kemijoki valaistaan voimayhtiöitä lähellä olevien tahojen
näkemyksiä silloisesta kaupanteosta. Siitä ilmenee, että jokivarressa oli jälkikäteen harmiteltu, kun kosket oli myyty halvalla. Kauppojen alkuvaiheessa maksettuja summia pidettiin edullisina, sillä kukaan ei ollut kyennyt sanomaan virtaavan
veden arvoa, mutta osuuksista pyrittiin maksamaan oikeudenmukaiset hinnat.
Alussa koskia ostaneet ja niitä myöhemmin myyneet saivat niistä kyllä tuntuvia
voittoja. Toisaalta se, joka koskia ensin osti, otti tuntuvan riskin. Tuurilla saattoi
ajan kuluessa onni tosin potkia. Osuuksien arvot nousivat myöhemmin jopa kaksikymmenkertaisiksi. Tämä hinnan suotuisa kehitys luonnollisesti harmitti koskensa myyneitä. Selvä vaikutus oli myös inflaatiolla, joka sai kauppasumman
tuntumaan entistä pienemmältä. SEPPÄSEN perusteella vain pieni osa asukkaista
koki kärsineensä vääryyttä, mutta se piti sitten ääntä muidenkin edestä. Katkeruuden luonnehdittiin päässeen pintaan, kun korvausrahat oli käytetty ja jäljelle jäi
pettymys.409
Seppälän näkemyksiin alussa maksetuista hinnoista voi osittain yhtyä, kuten
selvisi esimerkiksi Pohjolan Voiman suorittamista peltojen lunastuksista. Myös
talousneuvos Yrjö ALARUIKKA tuli kommentoineeksi korvauksia. Hänen mukaansa Kemijoen koskiosuuksien hankinnoissa oli käytetty keinoja, joita hyvin voitiin
arvostella. Tästä huolimatta hän rohkeni Pohjolan Sanomien haastattelussa tammikuussa 1954 toivoa, että asiasta ei tarvitsisi loputtomiin riidellä, vaikka talonpojat olivatkin halvalla koskensa myyneet.410 Tämän perusteella kaikkia ei onni
siis ollut suosinut.
3.1.5 Kauppakirjojen tulkintaa
Pohjolan Sanomissa vuonna 1980 haastatellun varatuomari Aulis Suvanteen mukaan koskikauppakirjat olivat ostajain tekemiä. Ne oli laadittu yleisesti siten, ettei
myyjillä ollut mahdollisuutta hahmottaa sopimusten todellista sisältöä. Esimerkiksi rovaniemeläisen Pekka Ylianttilan mukaan kauppoja solmittiin sodan aikana, jolloin kaikki mitä tarjottiin, otettiin ilomielin vastaan. Jaakko Jänkälä Muurolasta painotti, etteivät isännät olisi myyneet vesioikeuksiaan, jos olisivat tienneet,
että niiden mukana menisi kala.411 Olen pitkälti samaa mieltä, vaikka tietoisuus
lohen kohtalosta olisi tuskin synnyttänyt täyttä boikottia ainakaan niiden kohdalla,
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joille kalastuksella ei ollut merkitystä. Paineet hintojen nousemiseen olisivat kuitenkin olleet ilmeisiä. Joka tapauksessa muisteluksia tai kirjallisuudesta saatuja
kuvauksia arvioitaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä niiden luonteeseen. Eri
osapuolien kohdalla voidaan havaita tiettyä tarkoitushakuisuutta. Tämä on tyypillistä varsinkin lähdekirjallisuudelle.
Kemi Oy:n ja Pohjolan Voiman edustajana koskikaupoissa toiminut varatuomari Nils Ehrnrooth lausui valaehtoisesti seuraavaa: Hän sanoi jatkosodan aikana
osallistuneensa kaupantekoon. Koskivoimaa hankittaessa ei yhtiöiden intresseissä
ollut kalastusoikeuden hankkiminen. Kun oivallettiin, että kalastusoikeus oli se
vesialueiden tuottama hyöty, mikä kiinnosti eniten myyjiä, haluttiin oikeus säilyttää heillä mahdollisimman laajasti. Yhtiöiden kerrotaan olleen tietoisia siitä, miten valjastaminen muuttaisi jokea, vaikka voimalaitokset varustettaisiin kalahissein tai muunlaisin kalatein. Siksi ostajat halusivat välttyä oikeudenkäynneiltä ja
kauppakirjoihin sisällytettiin kalastusoikeuden säilyttäminen seuraavin ehdoin:
Myyjät ovat vapaita kalastamaan luopumillaan vesialueilla edellyttäen, että siitä
ei aiheudu haittaa tai vahinkoa ostajan laitoksille. Kalastukselle kenties aiheutuvien vaikeuksien ja hankaluuksien johdosta ei myyjillä ollut oikeutta mahdollisiin
korvausvaatimuksiin. Ehrnroothin mukaan myyjille haluttiin jättää yhtiölle tarpeeton kalastusoikeus ja toisaalta suojautua käräjiltä, joita olisi odotettavissa heikentyvien pyyntiolosuhteiden takia.412
Lainsäädäntöneuvos Ensio Kytömaan kanta lausumasta oli, että sopimuksilla
todellakin yritettiin suojautua kalastusmahdollisuuksien heikentymisestä johtuvista vaatimuksista.413 Pohjolan Voiman mukaan Ehrnroothin todistuksesta ilmeni
korkeintaan, että kauppakirjan sanamuoto haluttiin sellaiseksi, että se varjelisi
ostajaa korvausvaatimuksilta, jotka koskivat kalastuksen huonontumista.414 Yhtiössä tiedettiin siis, mitä oli luvassa. Näin ollen katsottiin parhaaksi varautua siihen hyvissä ajoin. Tässä monimutkainen sopimus osoittautui oivaksi työkaluksi.
Alaruikan mukaan maalla oli tapana uskoa miehen sanaan eikä siellä välttämättä ymmärretty sopimusten koukeroita.415 Voimayhtiöillä oli myös tavoitteena
sisällyttää tehtyihin sopimuksiin asioita, joista ei ollut edes tarkoitus sopia tai joita
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toinen osapuoli ei ymmärtänyt.416 Tulkinnanvaraa riitti, sillä Kemijoen koskiosuuksia ostettaessa käytettiin Riskun mukaan 22 erilaista kauppakirjaa. Kaupat
tehtiin 1940-luvulla pääsääntöisesti niin, että vesialue myytiin kokonaan. Joidenkin mielestä papereihin olisi – varmuuden vuoksi – saatava merkintä, että kalastus
joella olisi sallittua. Joissain tapauksissa myyjät pidättivät itselleen täyden oikeuden kalastukseen. Tällainen muoto oli 50-luvuilla tehdyissä sopimuksissa yleinen.417 Aiemmin kauppakirjoja tyypitettiin 13, mutta niitä on ilmeisesti ollut siis
enemmän. Voinee pitää paikkansa, sillä sopimuksiin kirjattiin erilaisia toivomuksia tai muuta sellaista, mikä muutti asiakirjojen rakennetta. Yhtäpitäviä ne ovat
sen suhteen, että vesivoima meni ostajille ja mahdolliset vahingot myyjille. En
pidä sopimustyyppien lukumäärää merkittävänä asiana, sillä kontrahdista riippumatta lopputulos oli joka tapauksessa se, mikä oli.
Myös Kemijoen rakennusvahinkokomitea ruoti koskikauppoja. Yleisesti ne
oli tehty siinä luulossa, että kalastusoikeus jäi myyjälle. Liiketoimien yhteydessä
oli puhuttu lähinnä vesien ja koskien sekä vesivoiman tai energian hankkimisesta.
Käsitteitä oli kansanmiehen vaikea hahmottaa, mutta vesioikeuksien omistajat
eivät olisi saamallaan hinnalla myyneet oikeuksiaan, mikäli olisivat tienneet lohen
katoavan. Kauppakirjojen sanamuodot ja kaupantekotilaisuudessa annetut käsitykset tukivat osaltaan komitean mielestä kuvatun kaltaisia tapahtumia.418 Tästä
olen samaa mieltä.
Pohjolan Voimassakin otettiin kantaa kauppoihin. Yhtiössä oltiin sitä mieltä,
että niiden myötä kalastusoikeus pääsääntöisesti siirtyi ostajan haltuun. Koska
omistusoikeus oli näin ollen vaihtunut, ei myyjillä ollut oikeutta korvauksiin voimalaitoksen aiheuttamasta vahingosta. Kauppakirjat olivat ostajan sanelemia,
mutta myyjillä oli ollut oikeus olla hyväksymättä niitä. Luovuttajille mainittiin
tehdyn selväksi, että Kemijokeen tulee voimalaitoksia Isohaarasta alkaen ja kalastaa sopi, sikäli kuin se onnistui. Jos jotain oli jäänyt epäselväksi, ei sitä vuosien
päästä voinut ryhtyä muuttamaan. Mikäli näin välttämättä tahtoi menetellä, oli
todistustaakka ja näyttövelvollisuus myyjäpuolella.419
Myöhemmin Pohjolan Voimassa vedottiin professori Ilmari Melanderin esitykseen, jossa kalastusoikeuden tulkittiin siirtyneen ostajalle. Ajattelun ytimen
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muodosti lähtökohta, jonka mukaan tilan omistusoikeus yhteiseen vesialueeseen
oli myyty vesioikeuksineen. Kun kalastusoikeus oli yksi vesioikeuden osa, niin
kalastusoikeus menetettiin aina kaupan mukana. Tulkintaan sisältyi ajatus, että
kalastukselle aiheutunutta haittaa ei tarvinnut korvata. Sopimusten sanamuodosta
oli turha kiistellä.420 Melander oli jo vuonna 1956 antanut lausunnon Kemijoen
vesioikeuskaupoista. Tähän viitaten myös Keskuslaboratorio Oy totesi osaltaan,
että koskikauppoja oli tehty monenlaisin kauppakirjoin, joten kalastusoikeuden
hallinta oli jäänyt monesti epäselväksi. Lohimiesten tarkoituksena oli pääsääntöisesti ollut pidättää valtuus kalastukseen, mutta he eivät kauppakirjoja laadittaessa
olleet osanneet valvoa etujaan. Kuitenkin useimmissa tapauksissa oikeus pyyntiin
ja korvauksiin oli menetetty. Riidanalaisissa tapauksissa olisi viimeistään katselmusten yhteydessä selvitettävä, mihin kalastusoikeus oikeastaan perustui, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin.421
En siis saanut käyttööni voimayhtiöiden kauppakirjoja. Tämä on harmillista,
sillä alkuperäisten lähteiden arvoa ei voi olla korostamatta. Kemijoen rakennusvahinkokomitean pyynnöstä professori Melander perehtyi tosin kolmeentoista
kauppakirjatyyppiin ja niiden tulkinnassa ilmenneisiin ongelmiin, jotka julkaistiin
liitteenä komiteamietinnössä.422 Myös Antero Pesonen ja Pekka Lemmetty ovat
tutkineet asiaa.423 Siitä ei kuitenkaan ole epäselvyyttä, etteikö kaupanteko olisi
jälkeenpäin herättänyt keskustelua eri tahoilla. Monet paikalliset tunsivat tulleensa huijatuiksi, kun ei valtio eivätkä poliitikot olleet heitä auttaneet. Osa myyjistä
toimi kuitenkin täydessä ymmärryksessä, vaikka kaikki eivät kunnolla tajunneet,
mistä oli kyse. Sopii olettaa, että ilmeisesti osa kansalaisista rinnasti aluksi voimalaitosten patorakennelmat sivujokien pieniin tammiin, jotka jättivät varsinaisen
pääväylän auki. Tämä harhaluulo oikeni varmasti Isohaaran myötä.
Maalaisliittolaiset kansanedustajat Martti Miettunen ja Markus Niskala olivat
tehneet hallitukselle kysymyksen Kemijoen korvausten hoitamisesta, mikä uutisoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla. Siihen saatiin tammikuussa 1954 vastaus,
kun ministeri R. E. Serlachiuksen (sit.) mukaan erikoista huomiota olikin kiinnitetty Isohaaran lupien myöhästymiseen. Harmillista oli, että viivästykset olivat
aiheuttaneet tyytymättömyyttä, mutta epätyydyttävää tilannetta oli helpotettu
suorittamalla korvauksia ja antamalla rakentajalle ohjeita haittojen poistamisek-
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si.424 Myöhemmin Miettunen lähestyi Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ongelmaa Seppälän mukaan seuraavasti: Selvittely oli ollut hyvin vaativaa ja monitahoista. Neuvotteluteitse uskottiin kuitenkin päästävän sopuun.425
Erityisesti Pohjolan Voiman näkökulma on tärkeä. Sieltä kommentoitiin yhtiötä vastaan esitettyjä todistuksia seuraavasti: Piti ottaa huomioon, että tapahtumia ei voinut enää luotettavasti muistaa. Useita väittämiä pidettiin korvausten
toivossa selvästi väritettyinä. Jotkut taas mitätöivät aiemmat sanomiset tai kyseenalaistivat ne. Lausuntoja oli annettu lähiomaisten puolesta, mikä ei voinut
olla vaikuttamatta sisältöön. Osa dokumenteista oli lisäksi jäljennöksiä, mikä
laski validiteettia.426 Kiteytettynä vastapuolen näkemykset siis kiistettiin. Toisaalta valjastamiseen liittyneissä katselmuksissa Pohjolan Voiman toimintaa monesti
arvosteltiin. Esimerkiksi vuonna 1968 Kittilän kokouksessa ilmoitettiin totutun
siihen, että yhtiön toimintaa leimasivat ”valhe ja vilppi, vääryys ja vääristely”
sen pyristellessä irti vastuustaan.427 Asian laajuutta kuvaa, että vielä vuoden 1980
käsittelyssä kauppakirjojen tulkinnat aiheuttivat vesiylioikeudelle työtä, sillä
kaikkiaan valittajia oli 1800 ja korvausyksityiskohtia noin 10 000 kappaletta.428
Asianosaisia lienee ollut alun perin enemmänkin, mutta osa heistä oli jo kuollut.
Ongelmia siis riitti. Esimerkiksi 1960-luvulla Maanmittaushallitus joutui ottamaan kantaa koskitilojen muodostamiseen. Yhteisen kosken erottaminen tilojen
omistamista koskitiloista oli suoritettava sen käsityksen mukaisesti niin, että osallisilta vaadittiin suostumus lohkomiseen. Vastaavasti oli voitava selvittää luovutuksen tapahtuneen jokaisen omistajan puolesta. Maanmittaushallitukselle oli
esitetty väitteitä, joiden mukaan Pohjois-Suomessa oli erotettu joitain yhteisiä
vesialueita koskitiloiksi, vaikka laillisia edellytyksiä tähän ei ollut. Siksi oli käynnistetty selvitys, mikä osoitti eräiden rekisteröintien tapahtuneen laittomasti.
Myös toimitusmiesten työssä katsottiin olleen puutteita ja tiedottamista arvosteltiin. Lisäksi tiloja lohkottiin sodan aikana, jolloin omistajia oli ollut sotapalveluksen vuoksi vaikea saada paikalle ja omistusoikeus oli saattanut jäädä lopulta epäselväksi. Maanmittaushallituksella oli oikeus tehdä esitys virheiden korjaamises-
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ta, mutta se päätti alistaa näin laajakantoisen kysymyksen maatalousministeriön
harkintaan.429
Vesilain muutosten jälkeen voimalaitoksen sai periaatteessa pystyttää haluamaansa paikkaan, mikäli hankkeen hyödyt arvioitiin aiheutuneita haittoja suuremmaksi. Toisaalta tämän määrittäminen jäi monilta osin avoimeksi, sillä laki ei
vaatinut intressivertailua. Esimerkiksi Kemijoella jäivät kalastukselle aiheutetut
vahingot arvioimatta. Vesioikeuden asiantuntija Kyösti Haataja luonnehti silloista
lakia tulkinnanvaraiseksi. Taustalla vaikutti siis tarve nopeuttaa valjastamista.
Siitä seurasi, että voimalaitosten rakentamisen ei haluttu vaarantuvan epäolennaisena pidettyjen seikkojen, kuten lohen takia. Erityisesti kalatiekysymyksestä kiinnostuneille voi suositella luettavaksi Lapin ympäristökeskuksen esiselvitystä
”Loikkaako lohi Ounasjokeen? Vaelluskalojen palauttaminen Kemi/Ounasjokeen”. Sen toisessa osassa on perehdytty aihealueen juridiikkaan.430
3.1.6 Isänmaan rakentajia vai koskirosvoja?
Osa paikallisista asukkaista uskoi pitkään, että Kemijoessa olisi jatkossakin lohta.
Vasta vuosien päästä huomattiin, että yhtiössä oli aina tiedetty, mitä valjastaminen
joelle merkitsi. Vaihtoehtoisesti arveltiin, että sellaista patoa, joka Kemijoen tukkisi, ei voitaisi kerta kaikkiaan tehdä. ”Iso-isäntä” näyttäisi kyllä keväällä voimansa. Keväällä 1948 pidettiin Taivalkosken nuorisoseuralla tavanmukainen
tulevan kesän pyyntipaikkojen vuokrauskokous. Tunnelma oli ollut myrskyisä,
eikä kilpailua apajista enää ilmennyt.431 Voimalaitokseen ei virrankaan mahti
ulottunut. Kesällä 1949 oli edessä totinen paikka. Joki virtasi Kemijoessa Isohaaraa lukuun ottamatta vapaana ja kevään tulva oli ollut kova niin kuin ennenkin.
Kalastaakin olisi saanut edellyttäen, ettei siitä koitunut laitokselle vahinkoa. Lohta vain ei kuulunut ja tieto tilanteesta oli saatettu jokaisen nähtäville. Katkeruus
oli Aarne Partasen mukaan ollut sanoinkuvaamatonta.432
Rovaniemellä pidetyssä neuvottelukokouksessa agronomi Reino Kurkela totesi, että kalastusta oli jokivarressa pidetty niin tärkeänä, että vesialueiden myyjät
olivat yleensä pidättäneet itselleen kalastusoikeuden. Koskikauppoja oli siis tehty
erilaisten kauppakirjojen pohjalta, joita tutkiessaan professori Melander oli pääty429
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nyt tulokseen, että jos omistusoikeuden kohteena oleva jaettu vesialue luovutettiin
toiselle, seurasi kalastusoikeus kauppaa, mikäli toisin ei erikseen mainittu. Kauppakirjojen moninaisuuden vuoksi useissa tapauksissa tämä oli jäänyt epäselväksi,
ja kun tähän kytkettiin vielä kysymys valtion omistusoikeudesta loheen, niin tuntui Kurkelasta jo siltä, että kalastusoikeudestaan kiinni pitävien kannattaisi pyrkiä
hoitamaan asioitaan yhteisesti. Ongelmia tuotti edelleen vesirakentamisen hyötyjen ja haittojen vertailun määrittäminen ja ennen muuta kalastukselle aiheutuneen
vahingon arviointi. Yleisesti voitiin sen sijaan havaita, että vesioikeuksia myydessään olivat maanomistajat antaneet kalastukselle suuren merkityksen. Paljon vaikeampaa oli ollut ymmärtää, mitä vesioikeuksien mukana menevä voima merkitsisi, kun taas hyödyttömänä virranneen kosken oli jokainen voinut käsittää. Kurkelan mukaan vesivoiman sähköarvo oli kuitenkin loheen verrattuna moninkertainen. Monilta ristiriidoilta olisi kyllä vältytty, jos osapuolet olisivat paremmin
ymmärtäneet toisiaan, sillä ainakin maallikon oli vaikea tajuta niitä keinoja, joita
oikeusteitse oli käytettävissä.433 Kurkelan selittelevä kanta on osaltaan ymmärrettävä, vaikka siitä on havaittavissa jälkiviisautta, jolla oli poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen ja Kemijoen jatkorakentamiseen liittyvät syynsä.
Joka tapauksessa vain 8 % tarvittavista alueista hankittiin pakkolunastusteitse. Vesilain mukaan rakennusluvansaajalle voitiin myöntää oikeus pakkotoimiin,
mutta ilmeisesti tieto tästä uhasta sekä osaltaan halu päästä erilleen hankalasta
tilanteesta kannustivat ihmisiä tekemään nopeita kauppoja. Kun ihmiset lisäksi
myöhemmin tajusivat, että he joutuisivat lähtemään talostaan viimeistään veden
noustua kuistille, oli toimitus ostajan kannalta helppoa.434 Toisaalta Pohjolan
Voima pyrki alueita hankittaessa mieluusti vapaaehtoisiin sopimuksiin tai vaihtokauppoihin, joilla arvioitiin vuoden 1948 loppuun mennessä säästetyn huomattavia summia pakkolunastuksiin verrattuna.435 Pohjolan Sanomissa kerrottiin, että
yhtiö oli halunnut oma-aloitteisesti helpottaa maanomistajien ahdinkoa tarjoamalla heille vastikemaita.436 Myöhemmin Kemijoki Oy puolestaan sai Seppälän mukaan kaupoista 90 % suoritettua vapaaehtoisuuden pohjalta.437
Mitä mieltä ostajat itse mahtoivat olla keinoistaan? Eräässä yhteydessä – nähtävästi palkanmaksusta johtuvien epäselvyyksien takia – vihjailtiin Aallolle, että
hänen olisi aihetta ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, sillä muuten voisi julki433
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suuteen vuotaa seikkoja, jotka olisi parasta pitää omana tietonaan.438 Voidaan silti
olettaa, että kaupat pyrittiin tekemään lakien mukaisesti, mieluusti vapaaehtoisesti, joko vaihtamalla tai maksamalla tietty korvaus, sillä se oli ostajalle edullisempaa kuin hidas käräjöinti ja siitä mahdollisena seurauksena oleva pakkolunastus
kuluineen. Kyseenalaisiakin keinoja kuitenkin käytettiin. Vesivoimasta saatavaa
energiaa pidettiin niin tärkeänä, että joskus tarkoitus pyhitti keinot. Tämän suuntaisia viitteitä löytyi Pohjolan Voiman dokumenteista, kun johtokunta hyväksyi
”näennäisesti laillisten”439 keinojen käyttämisen. Kuvattu tapahtuma tosin liittyi
myöhempään Ossauskosken valjastamiseen.440
Oma työ vesirakentamisen saralla koettiin välttämättömäksi, joten sen eteen
oli taisteltava kaikin voimin. Kun esimerkiksi Kemijärven säännöstelyä suunniteltiin, insinööri Sirola piti kyseenalaisena, kannattaisiko vähäarvoisia alueita edes
yrittää pelastaa ja aprikoi, että ”olisiko koko perkaus suoritettava melkein kylmästi vain vesivoiman käyttöä silmälläpitäen”. Täten olisi siirryttävä suoraan säännöstelyyn eikä mihinkään tutkimuksiin, sillä Kemijärvi oli arvokas vesien tasauspaikka ja sitä olisi käytettävä hyväksi. Sirolan mielestä työ kannatti tehdä vaikka
omalla kustannuksella, sillä asia oli siinä pisteessä, että kaikki mahdollinen tuli
tehdä järven pelastamiseksi voimatalouskäyttöön.441 Jo varhain voidaankin havaita, että vesivoiman rakentamista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä tekijänä, ja se
syrjäytti muut näkökulmat.
Ei ole mikään varsinainen ihme, että Isohaaran rakentaminen seurauksineen
herätti jälkikäteen kiivaita keskusteluja ja riitoja.442 Niitä edesauttoivat varmasti
edellä kuvattujen kaltaiset tapahtumat. Presidentti Kekkonen piti Lapin evakosta
paluun 30-vuotisjuhlissa kesällä 1975 puheen, minkä jälkeen perustettiin toimikunta pohtimaan Lapin ongelmien ratkaisemista yhtenä kokonaisuutena.443 Sittemmin toimineen Lappi-projektin neuvottelukunnan tutkimuksessa neuvotaan
tapahtuman uusiutumisen estämiseksi noudattamaan seuraavia sääntöjä: Alueista
olisi maksettava korvaukset samojen julkisten hintaperusteiden mukaan. Näin
siksi, että yhtiöt luonnollisesti halusivat tehdä kaikkensa kustannusten minimoimiseksi ja niinpä ”vapaaehtoisista” sopimuksista pyrittiin tekemään ostajan kannalta mahdollisimman edullisia. Lisäksi kaupat tuli tehdä juridisesti oikein ja
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yksiselitteisesti. Myyjien puolesta mukana tulisi olla asiantuntija, jotta sopijapuolet eivät olisi eriarvoisessa asemassa. Urakoiden lopullisista vaikutuksista tulisi
antaa todellisuutta vastaavat tiedot. Tutkimuksessa mainitaan, että vaikka tehtyjen
kauppojen kohdalla ei voitu suoraan väittää, että petoksen tunnusmerkit olisivat
täyttyneet, niin mainittuja perusteita noudattamalla vältyttäisiin arvostelulta ja
luotaisiin selvät pelisäännöt tulevaisuuteen.444 Neuvottelukunnan suositukset
olivat linjassa muiden viranomaisten näkemysten kanssa. Jotain pientä erimielisyyttä oli ilmennyt, mutta vastaisuudessa asiat oli aikomus hoitaa osapuolia tyydyttävässä hengessä. Mitään varsinaista uutta ei siis ilmennyt.
MIETTUSEN mukaan yhtiöt eivät voineet mielin määrin joustaa neuvotteluissa,
joissa oli keskusteltu vapaaehtoisista toimista. Hintasuositukset olivat yleensä
syntyneet perusteellisissa keskusteluissa, joissa maanomistajia olivat edustaneet
heidän luottamusmiehensä. Kauppoja solmittaessa olivat vastassa lopulta vaikeimmat tapaukset, joiden kohtuuttomat vaatimukset uhkasivat kumota aiemmat
sopimukset, sillä niihin suostuminen olisi ollut epäoikeudenmukaista. Tämä olisi
nimittäin pitänyt hyvittää maksamalla kaikille osuuksistaan luopuneille lisää korvauksia, mikä olisi johtanut kestämättömään tilanteeseen. Toisaalta Miettunen
myöntää, että sodan aikana tapahtuneet kaupat tehtiin osuuksien todellista arvoa
halvemmalla.445 Todettakoon, että Martti Miettunen oli loppuvuodesta 1945 kovin
huolissaan vesivoimalaitosten perustamisen seurauksena menetettävistä maaalueista, joiden korvaukset olivat jäämässä sellaisiksi, etteivät ne vastanneet alkuunkaan aiheutuvia tappioita. Asia oli tärkeä erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa
oli Isohaara rakenteilla ja suunnitteilla lisää suuria voimalaitoksia. Maanomistajat
olivat menettäneet parhaat rantamaansa ja inflaation vuoksi heitä odottivat jatkossa suuret tappiot, joten hallitukselta toivottiin ripeitä toimia epäkohtien korjaamiseksi. Kuvaavaa on, että lohesta ei sanottu sanaakaan.446
HOFFMANIN mielestä tilanne olikin ollut juridisesti hyvin kiperä. Siksi viipyivät myös oikeusistuinten päätökset. Oli vaikea ratkaista, ketkä olivat oikeutettuja
korvauksiin. Visaisen ongelman aiheutti myös kalastuksen merkityksen arviointi.
Asiasta ei päästy yksimielisyyteen koska siitä ei Kemijoella ollut tutkittu. Yhtiössä oltiin kuitenkin sitä mieltä, että kysymyksen hoitamiseksi oli tehty kaikki voitava.447 Samoilla linjoilla ollaan Nykyinen Kemijoki -kirjassakin. Sen mukaan
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tyytymättömyyttä oli lähinnä aiheuttanut voimayhtiöistä riippumaton asioiden
viivästyminen, joka ei ollut yhtiöidenkään edun mukaista. Kemijoella asiat olivat
kehittyneet myönteisesti, vaikka kaikki eivät yhteiskunnan muutosta tahtoneetkaan käsittää.448
Tavallaan näkökulma on ymmärrettävä. HOFFMANIN mukaan ajan henkeä kuvasi hyvin koskien patoamiseen liittynyt innostus. Voimalaitosten odotettiin yleisesti tuovan tullessaan paremman tulevaisuuden. Myös voimatalouden painoarvo
suhteessa luonnonsuojeluun oli ylivoimainen.449 Tästä arviosta voin olla täysin
samaa mieltä. Pohjolan Sanomissa korostettiin hyvissä ajoin, kuinka sähkö poistaisi takapajuisuuden maakunnasta. Monesti asiantuntijana lehden uutisissa oli
Erkki Aalto.450 MASSA sen sijaan esittää omia epäilyjään yhtiöiden motiiveista.
Hänen mielestään sota-ajan kaupanteon taustalla vaikuttivat lähinnä mahdollisuus
käyttää hyödyksi alueen asukkaiden taloudellista ahdinkoa ja tietämättömyyttä.451
Selvitettäessä tutkimustehtävänä olevien koskikauppojen luonnetta on muistettava, että kyseessä olivat taloudellista voittoa nopeasti havittelevat yritykset,
joiden toiminta ja tavoitteet olivat laajasti hyväksyttyjä. Esimerkiksi Partasen ja
Laukkasen kirjoituksista saa käsityksen, että lähes jokainen kauppa tehtiin epärehellisesti. Väitteeseen on suhtauduttava varauksellisesti, vaikka kaikki tapaukset
tuskin olivat hyvän kauppatavan mukaisia. Käsittääkseni valtaosa myi vesiosuutensa vapaaehtoisesti kohtuullisena pitämäänsä korvausta vastaan. Osa myyjistä
jäi toki siihen uskoon, että lohta tulisi joessa aina olemaan ja kalastus säilyisi
ennallaan, sillä omalta kannaltaan ymmärrettävistä syistä ostajat eivät tätä väärinkäsitystä ryhtyneet oikaisemaan. Yhtiöt puolestaan saivat haltuunsa tarvitsemansa
alueet omien intressiensä mukaisesti.
Kalastuksen tulevaisuudesta annettiin yleensä vääriä todistuksia, ja jos ei suoraan valehdeltu, niin ainakin jätettiin olennainen kertomatta. Myös katteettomia
lupauksia lausuttiin. Tämä oli tavallaan ymmärrettävää, sillä koskikauppoja ja
varsinkaan voimalaitoksia ei haluttu lohen vuoksi vaarantaa. Tätä tutkimusta
varten en voinut käyttää voimayhtiöiden arkistojen kauppakirjoja, joista olisi
selvinnyt pennilleen maksetut summat ja kauppojen tekijät. Tällä ei kuitenkaan
ole olennaista merkitystä. Lähteiden pohjalta voi päätellä, että koskikauppoihin
oltiin alkuvaiheessa molemminpuolin tyytyväisiä. Samoin voi yhtyä myös siihen
näkemykseen, että hinnat yritettiin saada mahdollisimman alhaisiksi. Yhtenä ta448
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voitteena oli saattaa ostot muutamien avainhenkilöiden käsiin, jolloin hintatasoa
voitiin kontrolloida. Kauppoja tekivätkin pääsääntöisesti samat henkilöt, jotka
olivat paikkakunnalla ennestään tunnettuja miehiä. Edelleen pyrkimys säästäväisyyteen oli voimayhtiön kannalta luonnollista, vaikka summat olivatkin joissain
tapauksissa verraten suuria. Hyviä hintoja maksettiinkin lähinnä sellaisista alueista, jotka olivat voimataloussuunnitelmien kannalta elintärkeitä: kauppojen käynnistäminen ostamalla nopeasti isojen jakokuntien tai vaikutusvaltaisten sukujen
omistamia alueita oli yhtiöiden kannalta omiaan edistämään hanketta.
3.1.7 Koskirakennus Oy
Pohjois-Suomen koskikaupoissa esille on otettava vielä Koskirakennus Oy, johon
on yhdistetty pitkäaikaisen presidentti Urho Kekkosen ohella muitakin vaikuttajia.452 Onkin perusteltua tarkistaa, mikä oli erityisesti Kekkosen rooli yhtiössä.
Edelleen on aiheellista selvittää, ovatko kaupanteosta esitetyt epäilyt toiminnan
laittomuuksista tai hämäristä järjestelyistä todenperäisiä.
Heinäkuussa 1950 pääministeri Urho Kekkonen vieraili Isohaaralla. Pohjolan
Voiman puolesta isäntinä toimivat Erkki Aalto ja Lauri Louekari. Tapaamisen
yhteydessä Kekkonen oli keskustellut paikallisten kalastajien kanssa heidän asemastaan ja ongelmistaan.453 Juhani Suomen mukaan tavalliset kansalaiset kääntyivätkin useasti murheineen Kekkosen puoleen tämän kansanedustaja- ja ministeriajoista lähtien.454 Kalamiehet olivat olleet kovasti huolestuneita Kemijoen
lohen kohtalosta, jolloin UKK oli luvannut, että hädän hetkellä kannattaa tulla
hänen luokseen. Lohen hävittyä joesta lähtikin lähetystö tasavallan presidentiksi
valitun Kekkosen luokse. Tamminiemessä järjestyi audienssi, jossa presidentti oli
ilmoittanut, että asia ei kuulunut hänen, vaan pääministerin toimialueeseen. Miehet lähtivät pettyneinä takaisin kotiinsa.455
Tämä oli varmasti suuri takaisku, sillä Kekkosen suosio alueella oli – ja on
osin vieläkin – vankkumatonta. Seppäsen mukaan Kekkosen valtakunnallinenkin
kannatus on säilynyt muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta laajana.456
Esimerkiksi Pohjois-Suomessa vaikutusvaltaiset lestadiolaiset tukivat UKK:n
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ajamaa politiikkaa.457 Tässä tutkimuksessa esille nousseista vaikuttajista Rauhanyhdistykseen kuului mm. Kekkosen myöhempänä luottomiehenä tunnettu
Martti Miettunen, joka piti aatetta suurena rakentavana voimana.458 Itse uskon
siihen, että lestadiolainen liike tuki pääpiirteittäin vesirakentamista. Tällä kannatuksella lienee ollut vaikutusta paikalliseen asenneilmapiiriin. Joka tapauksessa jo
vuoden 1954 eduskuntavaalien alla Pohjolan Sanomien etusivulla todettiin tohtori
Urho Kekkosella olevan suorastaan valtava tuki Lapissa.459 Hannele Pokan mukaan Kemijoen vesiä ei juuri koskaan ostettu suoraan valtiolle, vaan koskikauppoihin liittyi usein välikäsi, joka myi vetensä eteenpäin hyvällä katteella.460 Yksi
näistä oli Koskirakennus Oy.
Kruununvouti Lauri Louekari osteli siis aluksi Pohjolan Voiman laskuun vesiosuuksia. Työskennellessään yhtiön lakimiehenä hän perusti myöhemmin vuorineuvos R. E. Serlachiuksen ja professori Pauli Soisalon kanssa Koskirakennus
Oy:n, joka alkoi hankkia Kemijoen koskia. Laukkasen mukaan yhtiön osakkaiksi
liittyivät myös Erkki Aalto ja Louekarin vanha tuttu U. K. Kekkonen.461 Mainittu
yritys päivättiin perustetuksi 7.9.1954. Toimialaksi määriteltiin ”hankkia ja ostaa
vesivoimaa, rakentaa ja omistaa voimalaitoksia ja voimajohtoja, säännöstellä
vesistöjä sekä ostaa ja myydä vesivoimaa”. Kotipaikkana oli Helsinki ja yhtiön
osakepääomaksi säädettiin viisi miljoonaa markkaa. Omistajia olivat Serlachius,
Soisalo ja Louekari.462 Pauli Soisalo vaikutti myös pääministeri Kekkosen henkilääkärinä.463 Mainitun yhtiön toimintaa johti myöhemmin Jussi Kekkonen.464
Pokka kuvaa kirjassaan Lauri Louekaria liukaspuheiseksi mieheksi, joka oli
erityisen sopiva voimayhtiön juristiksi. Hän osasi neuvotella, päinvastoin kuin
Erkki Aalto,465 jota luonnehdittiin tarmokkaaksi, mutta johtamistyyliltään yksinvaltaiseksi ja yhteistyökyvyiltään heikoksi.466 Louekaria arvostettiin Pohjolan
Voimassa. Häntä pidettiin yhtenä Suomen pätevimmistä vesivoimajuristeista, jolla
oli asiantuntemusta hoitaa vaikeaa kalakysymystä.467 Voimalaitosrakentamisessa
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kieltämättä ansioitunut Aalto joutui lopulta lähtemään. HOFFMANIN mukaan voimakastahtoinen yritysjohtaja suunnitteli ydinenergian hyväksikäyttöä ja kiinnostui öljynporauksesta, mikä synnytti epäluottamusta, jonka todettiin haitanneen
yhtiön kehitystä. Myöhemmin Erkki Aalto siirtyi Rautatiehallituksen pääjohtajaksi.468 Myös Lauri Louekari erosi yhtiöstä. Pohjolan Voiman väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin diplomi-insinööri Aarne Hollmén. Uudeksi toimitusjohtajaksi
valittiin vuonna 1958 DI Pentti Hintikka ja lakimieheksi Olli Ahvenjärvi.469 Pohjolan Sanomissakin arveltiin jo elokuussa 1956, että Aallosta tulisi VR:n johtaja.470 Asia varmistui, kun hänet nimitettiin tehtävään lokakuussa.471 Rekolan mukaan tuolloin oli ollut ilmassa huhuja, joiden perusteella presidentti Kekkonen oli
pelastanut nimityksellä ystävänsä voimayhtiön julkisilta potkuilta.472 Luottamuspulan syntyä Aallon ja Pohjolan Voiman välillä edesauttoivat osaltaan Kuusamon
koskikauppojen tapahtumat: tällöin esitettiin syytöksiä valtakirjojen väärinkäytöstä ja Aalto oli tullut esille oudossa valossa.473
HOFFMANIN mukaan Koskirakennus yhtiön alku liittyi Kuusamon koskikauppoihin 1950-luvun alussa, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriö oli kieltänyt
kaupanteon alueella. Toiminta oli pannassa vuosina 1951–54. Tuona aikana Pohjois-Suomeen ilmaantui uusia koskien ostajia, jotka kilpailun puuttuessa hankkivat edullisesti viimeisiä vapaita vesiosuuksia. Pohjolan Voiman historiassa Urho
Kekkosen arveltiin yleisesti kuuluneen yhtiön taustavoimiin, mutta osakkaaksi
häntä ei mainittu.474 UKK oli siis vesivoiman käytön vannoutunut kannattaja.
Kirjasessaan ”Onko maallamme malttia vaurastua?” Kekkonen kiinnitti vuonna
1952 huomiota myös Lapin teollistamiseen ja näki erityisen suuria mahdollisuuksia metsäteollisuuden ja juuri vesivoiman saroilla.475 Päällimmäisenä hänen mielessään liikkui Kemijoen patoaminen.476 Lohen mukaan ohjelma sai sanomalehdistössä pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton.477
Juhani SUOMEN mukaan Urho Kekkosen ajatuksissa Kemijoen nopealla valjastamisella oli tärkeä rooli Pohjois-Suomen teollistamisessa. Voimalaitosraken468
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tamiseen mainittiin liittyneen myös kielteisiä ilmiöitä. Erityistä huomiota olivat
kiinnittäneet koskikaupat, joihin useiden tuon ajan yhteiskunnallisten vaikuttajien
tavoin myös Urho Kekkosen väitettiin sekaantuneen. Tutkimuksistaan huolimatta
Suomi ei ollut löytänyt tästä sitovaa näyttöä, vaan pelkkiä vahvistamattomia huhuja. Suomi korostaa, että tuskin mikään muu liiketoiminta oli ollut niin vapaamuotoista kuin vesivoiman ostaminen ja myyminen, joten sen jäljittäminen oli
osoittautunut hyvin vaikeaksi tehtäväksi. Kekkosen myönnettiin kuuluneen ystäväjoukkoon, joka ”juristin” opastamana osteli vesiosuuksia. Toiminnan alkaessa
saada ”epäterveitä piirteitä” myi UKK osuutensa veljentyttärelleen. Sen sijaan
Jussi Kekkonen toimi useissa koskikauppoihin liittyneissä yhtiöissä, joiden taustavaikuttajana oli liikemies Ragnar Nordström.478 Myös Urho Kekkonen tunsi
Nordströmin, jonka kanssa hänellä oli ollut yhteisiä liiketoimia Lapin vesirakentamisessa.479
Koskirakennus Oy myi joulukuussa 1957 osuutensa Kemijoesta Tampella
Oy:lle.480 Kekkosen päiväkirjojen mukaan tammikuussa 1958 pidettiin Koskirakennus Oy:n karonkka, johon olivat tasavallan presidentin lisäksi osallistuneet
Serlachius, Soisalo, Aalto ja Louekari. Myydyistä koskiosuuksista oli jaettu osakasta kohden 4,8 miljoonaa markkaa, ja Louekari oli luvannut vielä kolmen miljoonan bonuksen.481 Sittemmin yhtiö lopetti toimintansa Riskun mukaan veroista
aiheutuneiden vaikeuksien takia.482 Varsinaisesti tämä tapahtui 17.3.1959.483 Voidaan siis päätellä, että Kekkonen oli presidenttinä toimiessaan yhtiön osakas,
vaikka varsin epävirallisesti.
Myös Sosialistinen aikakausilehti kirjoitti Urho Kekkosen kuuluneen Koskirakennus Oy:n johtoon tai osakkeenomistajiin ja siirtäneen omistuksena veljelleen
Jussi Kekkoselle. Yhtiön sanottiin hankkineen huomattavia vesiosuuksia ja myyneen ne eteenpäin 10–15-kertaiseen hintaan. Lehti väitti firman muodostuneen
erityisen kannattavaksi, kun osakekanta realisoitiin arviolta 60–70 miljoonalla
markalla, minkä jälkeen toiminta purettiin. Erityisiä terveisiä kirjoituksessa lähetettiin Erkki Aallolle, jonka kerrottiin vapautuneen siinä määrin huolistaan, että
oli saattanut tehdä useita viikkoja kestäneen maailmanympärysmatkan. Myös
Kuusamon koskisodan laineiden mainittiin vielä liplattelevan, sillä lukuisat tilalli478
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set olivat katteettomien lupausten nojalla myyneet osuuksiaan jopa useampaan
kertaan.484 Pohjolan Sanomien mukaan Aallon matkan taustalla oli tutustuminen
eri maiden rautateihin ja niiden johtajiin.485 Kauppoja ei mainittu.
Myös Helsingin Sanomien toimitus piti Koskirakennus Oy:tä tuottoisana.
Lehti oli huhtikuussa 1959 vastaanottanut yhtiön toiminnasta kaksi Erkki Aallon
kirjoitusta. Alussa AALTO selvitti omistussuhteita, joiden mukaan R. E. Serlachius
omisti osakekannasta 60 %, Pauli Soisalo 20 % ja Lauri Louekari 20 %. Aalto
kertoi itsekin omistaneensa osakkeita, mutta ei perustamisesta lähtien. Tämä oli
koskenut hänen laillaan muutamia muitakin osakkaita, mutta myöskään heidän
nimiään ei löytynyt kaupparekisteristä. Aalto ja Louekari eivät kertoneet, keitä
nämä henkilöt olivat. Sen sijaan Lauri Louekari esitti, että asiasta ei enää kirjoitettaisi ja että hän osaltaan vaikenisi.486 Aallon väite siitä, että hän ei alusta pitäen
ollut yhtiön osakas, pitänee paikkansa.
”Talonpoika pohjolasta” kirjoitti huhtikuun lopulla 1959, että Helsingin Sanomissa oli julkaistu Lauri LOUEKARIN vaatimus, jotta Koskirakennus Oy:n toiminnasta ei saisi enää kirjoittaa sanomalehdissä. Kehotuksen sanottiin ilmeisesti
tepsineen, mutta silti kansan keskuudessa vallitsi epätietoisuutta yrityksen vaikuttimista, toiminnasta ja taustavoimista. Arvovaltaiset nimet sen hallituksessa ja
johtokunnassa olivat kirjoittajan mukaan luotettavia ja kunniallisia, samoin pätevät tilintarkastajat.487 Uskallan väittää, että talonpojan takaa löytyy Louekari.
Erkki Aalto antoi omien sanojensa mukaan asiasta lausuntoja, koska Koskirakennus Oy:stä oli esitetty vääriä tietoja. Ensinnäkin tasavallan presidentti Urho
Kekkonen ei ollut johtokunnan jäsen tai omistaja. Yhtiö oli perustettu, koska
haluttiin ryhtyä suunnittelemaan ja rakentamaan vesivoimalaitoksia sekä myymään niistä saatua energiaa. Se oli hankkinut haltuunsa myös osuuksia Kemijoelta voidakseen vaihtaa ne pienempiin alueisiin lähinnä etelän vesistöissä. Yhtiön
toiminta estettiin tiettyjen vasemmistopoliitikkojen ja voimatalouden sosialisointia ajavan Imatran Voiman taholta, minkä seurauksena ei ollut muuta vaihtoehtoa
kuin myydä se koskineen Tampellalle. Kemijoen vesiä hankittaessa oli Koskirakennus Oy maksanut niistä paremman hinnan kuin niitä kilpaa ostanut Imatran
Voima, joten mistään maanomistajien pettämisestä ei voinut olla kyse.488 Aallon
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näkemyksestä löytyy totuus, mutta vain osaksi. Kekkonen ei varmaankaan ollut
johtokunnan jäsen, mutta jonkin sortin osakas varmasti. Tätä todistavat hänen
Koskirakennukselta saamansa rahat.
Eduskunnan pöytäkirjojen mukaan kansanedustaja Sulo Hostila (SDP) oli
esittänyt valtiopäivillä epäilyjä, että Kemijoki Oy:n osakepääomaa korotettaessa
oli mukaan ollut pyrkimässä muuan Koskirakennus Oy, joka oli perustettu aikana,
jolloin Kemijokea ryhdyttiin valtion toimesta valjastamaan. Alkuvaiheissa sen
osakkeenomistajiin kuului hänen mukaansa myös pääministeri Urho Kekkonen.
Hostilan lausuntojen nojalla yhtiö oli ostellut pääuoman osuuksia sieltä täältä, kun
todelliset rakentajat joutuivat hankkimaan tarvittavan vesivoiman enemmistön.
Edelleen poleemisesti esitettiin, että vuonna 1957 Koskirakennus oli tuottanut
Valtion Rautateiden pääjohtaja Aallolle kymmenkertaisen palkan päätoimeen
verrattuna. Edustaja Hostila olikin nähnyt aiheelliseksi tiedustella, tunnettiinko
hallituksessa Koskirakennus Oy:n taustat ja toimintamallit, sillä pohjoisesta kantautuneiden tietojen nojalla mainittu yhtiö oli perustettu vain keinottelemaan ja
”vetämään nenästä” Kemijoen talonpoikia. Koska asia oli Hostilan mukaan nyt
ensimmäistä kertaa esillä eduskunnassa, niin SDP:n pääministeri Fagerholmia tai
kauppa- ja teollisuusministeri Hiltusta pyydettiin valaisemaan Koskirakennuksen
mysteeriä.489 Mainittakoon, että pääjohtaja Aaltoa arvosteltiin hetkeä aikaisemmin
eduskunnassa, sillä hänen sanottiin rakennuttaneen Sääksmäen tiluksilleen VR:n
varoilla ”perheylikäytäväsillan”. Ministerivastuutakin penättiin uudemman kerran.490 Tämä saattoi toimia samalla sysäyksenä Koskirakennuksen käsittelyyn.
Minä en löytänyt vastauksia esitettyihin kysymyksiin.
Tapaus uutisoitiin Pohjolan Sanomissa, mutta tarkemmin siihen ei otettu kantaa. Lopuksi julkaistiin Erkki Aallon lausunto, että maan päämies ei ollut mitenkään mukana yhtiön toiminnassa.491 Puolustelevan asenteen tekee osaltaan ymmärrettäväksi, että myös Urho Kekkosen päiväkirjoista päätellen tasavallan presidentti oli Aallon kavereita.492 Pokan mukaan Kemijoen rakentaminen oli presidentti Kekkoselle myöhemmin hankala kysymys, josta hän pyrki vetäytymään
taustalle, kuten myös Koskirakennuksen toiminnasta.493 Hannele Pokan tietojen
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arvon voi tietysti kyseenalaistaa toisen käden lähteenä, mutta pitkäaikaisena keskustavaikuttajana hänellä voi olla sisäpiiritietoja Kekkosen toiminnasta.
Juhani Suomen mukaan Urho Kekkonen kannatti vesirakentamista ja oli yhtiön osakas, vaikka esimerkiksi Hoffmanin ja Aallon tulkinta toista väittääkin.
Mitä tulee ystäväjoukkoon ja epäterveisiin piirteisiin kaupanteossa, ei professori
h.c. Suomi valitettavasti tarkenna näkemyksiään, vaikka lähteistä selviää ainakin
se, ketkä olivat firman toiminnassa keskeisessä asemassa. Pohjolan Sanomissa
yhtiöstä kirjoitettiin ilmeisesti vain kerran, eikä siinä yhteydessä viitattu tasavallan presidenttiin, mikä ei hämmästystä. Muutenkin koskikauppojen pimeästä
puolesta löytyi suhteellisen vähän materiaalia. Osaltaan sekin kertoo jotain. Koskirakennus Oy:n osakkaita oli kuitenkin lohen kannalta ratkaisevissa asemissa,
kun kalateitä ja kalatalousvelvoitteita ryhdyttiin julkisuudessa puimaan, mikä ei
voinut olla vaikuttamatta käsittelyyn. Vääjäämättä ainakin tehtyjen ratkaisujen
jääviyskysymykset kiinnostavat. Erkki Aallon ura Valtion Rautateilläkin päättyi:
Arvo Korsimon (ML) kanssa junailtu veturitilaus, mainittu siltajupakka ja myöhempi skandaali eduskunnassa pakottivat pääjohtajan eroamaan tehtävästään.494
Sittemmin Kekkosta kannattanut Aalto osallistui aktiivisesti Perustuslaillisen
kansanpuolueen toimintaan.495
3.2

Isohaaran rakentamisprosessi 1943–1951

3.2.1 Kemijoen ylikulku ja patopaikan valinta
Pohjolan Voima Oy:n ja samalla Kemijoen ensimmäisen voimalaitoksen rakennuspaikka on tutkimuksen kannalta kiehtova aihe: miten paikka valittiin ja miten
luvat rakentamiseen hankittiin ja vaikuttiko lohikysymys mitenkään siihen, että
laitos sijoitettiin Vallitunsaareen? Toisaalta myöhempien katselmusten yhteydessä
esitettiin siis väite, että Kemijoen ensimmäinen voimalaitos olisi alun perin suunniteltu Isohaaraan.496 Miksi voimalaitos rakennettiin juuri jokisuulle, vaikka sen
tiedettiin olevan kohtalokasta joen vaelluskalakannoille? Tästähän oli saatu viitteitä jo Oulujoen ja etelän lohijokien patoamisista. Vaikuttivatko aiemmat havainnot päätöksenteossa? Jyrkimmissä linjauksissa on esitetty jopa väitteitä Euroopan
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suurimman lohijoen tahallisesta tuhoamisesta.497 Tällä viitataan näkemykseen,
jonka mukaan Kemijoen lohikysymys ratkaistiin siten, että vaelluskalakantojen
”annettiin” kuolla sukupuuttoon, kun Isohaaran padon takia lohet eivät enää päässeet kutualueilleen. Näin uusien voimaloiden rakentamisen yhteydessä ei lohesta
olisi enää tarvinnut huolta kantaa. On välttämätöntä ottaa selville, mikä on tämän
hypoteesin todellinen laita.
Pääpiirteittäin vesistön rakentamis- ja käyttömahdollisuuksista todettiin Pohjolan Voimassa seuraavaa. Verrattuna Etelä-Suomen vesistöihin nähtiin Kemijoessa seuraavat erikoisuudet: hyvin voimakas kevättulva ja jäidenlähtö, suuri hyytövaara ja pitkä etäisyys teollisuusalueista. Tulvien voimakkuus johtui vesistön
pienestä järvisyysprosentista, mikä myös vähensi säännöstelymahdollisuuksia.
Tätä haittaa arveltiin voitavan eliminoida käyttämällä hyväksi järvien kapasiteettia ja muodostamalla sopiviin kohtiin keinotekoisia tulvavesialtaita. Haitallisista
luonnonilmiöistä suunniteltiin päästävän eroon rakentamalla voimalaitokset portaittain alavirtaan päin. Vaikein ongelma oli kuitenkin sähkön johtaminen etelään.498 Jo varhaisessa vaiheessa esille nousi siis aikomus käyttää energiaa juuri
Etelä-Suomessa, jossa yhtiön omistajatkin etupäässä vaikuttivat. Myös oikeaa
rakentamisjärjestystä pidettiin järkevänä.
Joulukuussa 1943 Erkki Aalto esitti suunnitelmansa Pohjolan Voiman lähivuosien toiminnasta. Huolimatta Oulujokeen valmistuvista voimalaitoksista uhkasi Pohjois-Suomea tehonvajaus. Näin ollen suunniteltiin, että Pohjolan Voima
rakentaisi välittömästi sodan jälkeen Iijoen alajuoksun kaksi helpointa koskea.
Rakentamiseen arvioitiin menevän pari vuotta. Vaikka lähdettäisiinkin liikkeelle
siitä, että ensimmäiset voimalaitostyöt olisivat ajankohtaisia vasta muutaman
vuoden kuluttua sodan loppumisesta, olisi nopeasti saatava koskiostojen lisäksi
käyntiin runsaasti aikaa vaativat tutkimus- ja valmistelutyöt.499
Keväällä 1944 Aalto halusi vauhtia Kemijoen tutkimuksiin. Joenpohjan peilauksella oli tutkittava voimalaitosten sijoittamista Taival-, Narkaus- ja Ossauskoskiin.500 Hoffman mainitsee myös Isohaaran yläpuolella olleen mietovirtaisen
Ämmänkosken. Yhtiön ensimmäinen voimalaitos piti kuitenkin rakentaa alun
perin Iijoen Raasakankoskeen. Tuohon ratkaisuun päädyttiin rakennusteknisten
seikkojen ja kustannusten perusteella.501 Raasakan ohella tutkittiin aikaisessa
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vaiheessa myös Maalismaata.502 Molemmat kosket sijaitsivat Iijoen alajuoksulla.
Pohjolan Voiman urakan suunniteltiin siis alkavan Iijoelta. Tämän puolesta puhuvat sitovasti myös lähteet.
Alkuvaiheessa ei voitu ottaa tarkemmin kantaa jokien rakentamiskustannuksiin. Kemijoessa oli suoritettu Kemijärven ja meren välillä silmämääräinen tutkimus, jonka perusteella oli laadittu porrastussuunnitelma, johon kuului 12 voimalaitoksen tekeminen. Olosuhteet rakentamiselle arveltiin hyviksi, vaikka paikoin
haittaa aiheuttaisivat matalat rannat ja sivujoet. Pohjolan Voiman ensimmäinen
voimalaitos Kemijoessa valmistuisi arviolta viiden–kuuden vuoden kuluttua.
Iijoen ja Kemijoen pääuomat oli tarkoitus valjastaa kokonaisuudessaan 20–25
vuodessa.503 Alusta pitäen siis suunniteltiin molempien jokien pääuomien patoamista sarjatyönä. Tämä linjaus vaikutti myös kalakysymyksen käsittelyyn.
Lähtölaukaus
Kemijoen ylikulku oli Laurilan kohdalla pitkään lähinnä lossien varassa, kunnes
kesäkuussa 1903 otettiin käyttöön joen ylittävä 425 metriä pitkä rautatiesilta.504
Sen kohtalo vaikutti ratkaisevasti tapahtumien kulkuun. Lapin sodan aikana suomalaisilla joukoilla oli Kemin valtauksen yhteydessä tehtävänään saada Kemijoen
sillat haltuunsa ehjinä. Tämä jäi haaveeksi, sillä saksalaiset räjäyttivät ne aamulla
8.10.1944.505 Ylikulku saatiin Suomen armeijan toimesta nopeasti käyntiin, sillä
kesällä 1945 pääsi ensimmäinen junakin jälleen Kemijoen ylitse pioneerien rakentamaa väliaikaista siltaa pitkin.506 Marraskuun puolivälissä helsinkiläinen
Cyklop Oy valmistautui aloittamaan uusien siltojen rakentamisen.507 Joulukuun
alussa hanke olikin jo edennyt: aluetta oli raivattu ja rakennusvalmisteluita tehty.508 Joka tapauksessa siltojen räjäytys oli alku Isohaaran voimalaitokselle, sillä
vesirakentajien katseet kohdistuivat nyt Kemijokisuulle. Tutkimuksen perusteella
väitän, että ilman Isohaaran siltojen tuhoa koko voimalaitosta ei olisi ikinä edes
suunniteltu.
Marraskuussa 1944 Erkki Aalto selvitti Pohjolan Sanomissa valjastussuunnitelmia, jotka olivat osoittaneet, että padottavia jokia oli Suomessa riittävästi.
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Maastotutkimuksia olikin suoritettu useissa vesistöissä, mutta yksityiskohtaisia
skenaarioita oli yhtiössä laadittu vain Iijoen valjastamisesta. Koska padot vääjäämättä nostaisivat veden pintaa alkuperäistä huomattavasti korkeammalle, olisi
aihetta harkita, mihin pienrakennuksia tulevaisuudessa pystytettäisiin, että ne
eivät häiritsisi Pohjolan Voiman urakoita.509 Tämä oli kaikkiaan vuoden kolmas
yhtiön toimintaan liittyvä uutinen Pohjolan Sanomissa. Toivottu uutispimento oli
siis otettu lehden toimituksessa tosissaan.
HOFFMANIN mukaan Isohaaran voimalaitoksen valmistelu aloitettiin lähes välittömästi välirauhansopimuksen510 jälkeen, mutta alue oli kiinnostanut Aaltoa
aiemminkin. Yleisimmäksi syyksi Isohaaran rakentamiseen esitetään saksalaisten
hävittämien siltojen korjaamistarvetta. Rautatiehallitus olikin pohtinut, miten
Kemijoen ylikulku nopeasti järjestettäisiin ja tullut siihen tulokseen, että paras
keino oli tehdä tilapäinen silta.511 Rautatiehallituksessa arvioitiin joulukuussa
1944, että junalla päästäisiin Kemijoen ylitse seuraavassa maaliskuussa. Vuoden
1945 alussa oli väliaikaisen sillan paikka päätetty ja vanhan raunioita oltiin purkamassa. Uuden sillan arveltiin olevan käytössä keväällä 1946.512 Kovin kiinnostavaa on, että ministeri Eemil Luukan mukaan rautatiesillan tuli valmistua jo heinäkuussa 1945. Voimalaitoksesta ei sanottu tässä yhteydessä mitään.513 Toki väliaikaisratkaisu on aivan eri asia kuin pysyvä ylikulun varmistaminen.
Isohaaran voimalaitoksen valmistelusta syyskuusta 1944 lähtien en löytänyt
ainuttakaan vihjettä, sillä huomio kiinnittyi tuon vuoden loppuun saakka vallan
muualle. Milloin Isohaara sitten valikoitui yhtiön ja samalla Kemijoen ensimmäisen voimalaitoksen rakentamispaikaksi? Keväällä 1944 olivat Pohjolan Voiman
johdossa esillä Iijoen Raasakankosken yleissuunnitelmat, joita puitiin pitkin syksyä.514 Johtokunnan vuoden 1945 toukokuun tapaamisessa olikin kiinnitetty huomiota siihen, että vielä 8.12.1944 oli käsitelty vain Raasakan rakentamiskysymystä ja periaatteessa päätetty sen toteuttamisesta.515
Patoamista varten Pohjolan Voima oli anonut kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriöltä 22.12.1944 lupaa saada ostaa Päämajan linnoitusosastolta työkoneita
ja -välineitä sekä esittänyt pyynnön, että yhtiö sijoitettaisiin ensimmäiseen tärke509
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ysluokkaan. Tätä perusteltiin sillä, että Iijoen Raasakankoskeen ryhdyttäisiin
rakentamaan voimalaitosta heti, kun se olisi mahdollista.516 Lähteiden pohjalta voi
siis sitovasti päätellä, että ennen joulua –44 mietittiin vain Iijoen valjastamista.
Näin ollen väite Isohaaran voimalaitostyömaan valmistelujen alkamisesta syyskuussa 1944 ei tunnu luontevalta. Myöskään Kemijoen siltoja ei ollut vielä tuolloin tuhottu.
Iijoelta Isohaaraan
Todennäköisesti innovaatio Isohaarasta ajoittuu lähelle joulua, sillä yhtiö tiedusteli Suomen Ilmavoimilta 27.12.1944, oliko seutua ilmakuvattu. Tarkoituksena oli
tutkia, mitä mahdollisuuksia oli tehdä tuhottujen siltojen kohdalle voimalaitos ja
pato, jota voisi käyttää tienä.517 Tämä on ensimmäinen viittaus Isohaaraan voimalan paikkana. Tosin jo aiemmin oli pyydetty koko Kemijoen kuvaamista, mutta
armeijan lentäjät eivät Neuvostoliiton hyökkäyksen takia kesällä 1944 ehtineet
sitä tehdä. Niinpä yhtiössä oli puntaroitu mahdollisuuksia pyytää Luftwaffea kuvaamaan jokialuetta.518 Saksalaisiakaan ei lopulta voitu käyttää, mutta Ilmavoimat
ilmoitti suostuvansa pyyntöön heti, kun se olisi muiden kiireiden jälkeen mahdollista.519 Tämä tapahtui kesällä 1946, jolloin esimerkiksi liitteenä oleva kuva Narkauskoskesta otettiin.
Helsingissä tammikuun 31. päivänä vuonna 1945 pidetyssä Pohjolan Voiman
johtokunnan kokouksessa tuotiinkin julki suunnitelma, jonka toiminnanjohtaja
Aalto oli keksinyt: voimalaitos rakennettaisiin Kemijoen hävitettyjen rautatiesiltojen kohdalle. Samalla varmistettaisiin ylikulku rautatie- ja maantieliikenteelle
voimalaitospatoa pitkin. Tästä oli ehditty käydä Rautatiehallituksen kanssa neuvotteluja, ja se oli lupautunut puoltamaan sopimusta, jossa valtio suorittaisi yhtiölle 80 % arvioidusta sillanrakentamiskustannuksista. Täten päätettiin ryhtyä
asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin kuului myös saatavissa olevien työkoneiden
hankkiminen. Diplomi-insinööri Aarne Holmeń lausui kokousväelle, että yhtiön
tehtävänä oli rakentaa voimalaitoksia, joista jaettaisiin sähköä ensisijaisesti osakkaille. Tämä oli tosin osoittautunut verotuksen taksia vaikeaksi hoitaa. Tuomari
Lauri Pentille annettiin tehtäväksi seurata tilanteen kehitystä.520 Yllä oleva Hol516
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meńin huomautus kannattaa painaa mieleen, kun myöhemmin käsitellään Isohaaran rakentamisen syitä.
Aikanaan ihmeteltiin, miten jokisuulle tehtiin voimalaitos ilman putousta.521
Vilkunankin mukaan ajatus lähti juuri Aallolta, jonka kerrottiin pitäneen ilmeisenä, että valtio saataisiin näin osallistumaan hankkeeseen suurella summalla ja
muutenkin tukemaan työtä.522 Koska Kemijoen sillat olivat tuhoutuneet, ehdotti
Pohjolan Voima tammikuun alussa 1945 Rautatiehallitukselle, että uusien siltojen
tekeminen Kemijokeen yhdistettäisiin voimalaitostyöhön. Vaikka laitokselle olisi
löytynyt tarkoituksenmukaisempikin paikka, oli yhtiö kuitenkin päättänyt, että
voimalaitos pystytettäisiin hävitettyjen siltojen kohdalle. Oli suunniteltu, että
Vähähaara täytetään maavallilla ja pato aukkoineen tehtäisiin Isohaaraan siten,
että niiden päälle voidaan sijoittaa yhdistetty rautatie- ja maantiesilta. Näin säästettäisiin vähiä rakennustarvikkeita ja työvoimakustannuksia. Rakennustyön tulisi
yhtiö suorittamaan itse, mutta siten, että Rautatiehallitus maksaisi mahdollisimman suurelta osin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat tuhottujen siltojen rakentamisesta. Lisäksi toivottiin, että Rautatiehallitus luovuttaisi Pohjolan Voimalle
käyttöoikeuden niihin maa-alueisiin, jotka valtiolla tuolla alueella oli.523
Helmikuun alussa Aalto ilmoitti Oulu Oy:n toimitusjohtaja Aarne Linnalle,
että rahoittamissopimuksessa mainitut yhtiöt kelpuuttivat suunnitelmat. Sopimusehdotus oli periaatteessa hyväksytty, mutta Rautatiehallitus odotti vielä valtioneuvoston päätöstä allekirjoittaakseen sen.524 Idea syntyi siis ilmeisen nopeasti
Aallon toimesta, joka huomasi tilaisuuden saada aikaan säästöjä. Rakentamispaikkaa ei pidetty parhaana mahdollisena, mutta vanhojen siltojen tuhon myötä
uuden ylikulun valmistelu voitiin nyt koplata voimalaitoksen tekemiseen. Pohjolan Voima sai tilaisuuden esittäytyä eräänlaisena pelastajana, kun se ”suostui”
rakentamaan sillan osana omaa projektiaan. Tämä oli tärkeää työn imagonkin
takia.
3.2.2 Pohjolan ensimmäinen voimalaitos vastatuulessa
Vielä helmikuun 1. päivänä 1945 kerrottiin Cyklop Oy:n jatkavan siltaurakkaansa.525 Yleisö sai tietää voimalaitoksesta reilun viikon päästä, kun Pohjolan Sano521
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mat uutisoi suuren voimalan rakentamisesta Kemijoen alajuoksulle. Ministeriö
puolsi hanketta ja samalla ilmoitettiin ratkaistavan kiperät sähkö- ja siltakysymykset. Lohikysymystä ei mainittu. Pian informointia jatkettiin siten, että kulkulaitosministeriö esitti suunnitelman hyväksymistä ja että sitä pidettiin valtioneuvostossa mielenkiintoisena. Voimatalouskomitean lausunto oli pyydetty kiireellisenä, jotta asiasta voitaisiin tehdä päätös.526
Pohjolan Voima pyysi valtioneuvostoa helmikuussa 1945 kiirehtimään ratkaisua. Yhtiö totesi, että vesivoiman absoluuttista tarvetta 2–3 vuoden sisällä oli
vaikea arvioida. Hankkeen suhteen olikin parasta luottaa sen takana olevien tahojen harkintakykyyn. Väite, että Isohaaran energia olisi ollut kalliimpaa kuin etelän
laitosten, oli yhtiön mielestä perätön. Kun pato oli lisäksi tarkoitus toteuttaa suurelta osin maapatona, jäisivät kustannukset pieniksi.527 Isohaaran myötä luvassa
olivat siis seuraavat edut: maan rakennustarviketilanne helpottuisi, valtio saisi
voittoa, nopea ylikulku varmistuisi ja Pohjois-Suomen sähköistys edistyisi. Siksi
yhtiö toivoikin, että valtioneuvosto kiireellisesti oikeuttaisi Rautatiehallituksen
allekirjoittamaan sopimuksen.528 Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun alussa, että
koska asia oli laajakantoinen ja koski yleistä etua, se oli antanut tapauksen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätettäväksi. Rautatiehallitus oli antanut
suosituksen, jossa se piti suunnitelmaa valtion edun mukaisena. Valtioneuvostokin
oli suostunut yhtiön ehdotukseen.529 Kolmas uutinen asiasta Pohjolan Sanomissa
oli maaliskuun 1. päivänä, jolloin kerrottiin Isohaaran tehoksi 80 000 hv. Vettä
siltojen kohdalla nostettaisiin 12 m. Taivalkoski jäisi vaikutusalueen ulkopuolelle,
vaikka joitain alavia maita joutuisikin altaan alle.530 Muista haitoista ei puhetta
ollut.
Yhteyksiä oli pidetty myös eri päättäjiin. Esimerkiksi aivan helmikuun lopulla ministeri Kaarlo Hillilä kaipasi Aallolta tarkempia tietoja Isohaaran suunnitelmista.531 Myös maaherra Uuno Hannulan kerrottiin välittömästi innostuneen
hankkeesta.532 Voimalaitoksen rakentamispäätöksen aikana hallituksessa istuivat
sisäasianministeri Hillilän lisäksi mm. oikeusministeri Urho Kekkonen, puolustusministeri Rudolf Walden (sit.) ja maatalousministeri Eemil Luukka Maalaislii-
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tosta.533 Konsultointien jälkeen Suomen valtion puolesta sopimuksen Pohjolan
Voiman kanssa allekirjoitti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. Mainittakoon, että Erkki Aalto oli työskennellyt virallisesti ministeriön alaisuudessa aina
huhtikuuhun 1944 saakka.534 Waldenia lukuun ottamatta edellä mainittujen henkilöiden panos nousee esille vielä uudemman kerran.
Ei vain meinaa kelvata kaikille
Maaliskuun alussa 1945 kerrottiin valtion hyväksyneen Pohjolan Voiman suunnitelmat.535 Yllättäen voimalaitos oli alkuvaiheessa vastatuulessa. Vilkunan mukaan
Voimatalouskomitean helmikuun 15. päivänä antama lausunto voimalaitoshankkeesta oli ollut kielteinen.536 Tämä pitää paikkansa. Komitea ei halunnut – ilmeisesti Imatran Voiman vastustuksesta – hyväksyä suunnitelmaa, koska rakentamisen nähtiin haittaavan pahasti muita pohjoisen voimalaitosten töitä.537 Arveltiin
myös, että Oulujoen laitokset tuottaisivat tarpeeksi voimaa Pohjois-Suomelle.538
Kauppa- ja teollisuusministeriökin suhtautui hankkeeseen varauksellisesti.539
Pohjolan Sanomien etusivun uutisessa kerrottiin huhtikuussa 1945, että yhtiö
aikoisi rakentaa parikymmentä voimalaitosta, joista ensimmäisenä valmistuisi
Isohaara, josta jaettaisiin virtaa koko Pohjois-Suomeen.540 Myöhemmin Aalto
korosti edelleen, että voimalaitokset turvaisivat nimenomaan pohjoisen sähkön
saannin ja toisivat alueelle teollisuutta.541 Laitoksista saatavan energian tuotannon
myötä olisivat näkymät maan pohjoisten osien kehitykselle suorastaan ennennäkemättömät.542 Jälleen korostettiin siis Lapin sähköntarvetta. Näin hanketta haluttiin markkinoida tavallisille kansalaisille. Taustalla vaikuttivat kuitenkin valtakunnallinen energiapula ja yhtiön sekä sen osakkaiden omat motiivit.
Helsingissä pidettiin huhtikuussa 1945 kokous, jossa käsiteltiin Aallon alustavaa konseptia Isohaaran voimalaitoksesta sekä yhtiön tekemiä sopimuksia valtion ja Cyklop Oy:n välillä. Lisäksi esillä oli suunnitelma voimajohtojen vetämises533
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tä etelään ja päätöksestä ottaa Kansaneläkelaitokselta lainaa.543 Silloinen Edistyspuolueen valtionvarainministeri Sakari Tuomioja suhtautui aluksi nihkeästi hankkeeseen. Toukokuussa 1945 Tuomioja lähetti Kansaneläkelaitokselle kirjelmän,
jossa totesi, että hänen mielestään Kelan rahoja ei ollut syytä käyttää kyseessä
olevaan tarkoitukseen ehdotetussa määrässä. Valtion lisätukea Pohjolan Voima
voisi saada vain lainana padon ja väliaikaisen sillan rakentamisen rahoittamiseksi
arvion mukaan 50–70 miljoonaa markkaa. Perusteluinaan ministeri Tuomioja
esitti, että osa Merikosken energiasta joudutaan jo nyt käyttämään siirtomahdollisuuksien puuttuessa sekundääriseen tarkoitukseen eli lämmitykseen, joten kiirettä
ei voitu perustella Pohjois-Suomen sähköntarpeella. Voimatalouskomitean selvitysten mainittiin tukevan tätä käsitystä.544
Erkki Aalto palasi nopeasti asiaan kirjeessään Kelan pääjohtaja V. A. Arolalle.
Hänen mukaansa Rautatiehallitus antaisi hanketta varten lainaa 45 miljoonaa ja
vuokraisi tarvittavaa kalustoa. Väite, että Isohaaran energia olisi vaikeasti hyödynnettävissä, torjuttiin ehdottomasti. Sähkön oli Aallon mukaan tarkoitus palvella nimenomaan pohjoisen tarpeita. Täten olisi luonnollista, että rakentamista kiirehdittäisiin kaikin mahdollisin keinoin, sillä laitoksen sähkö tulisi lisäksi olemaan halvempaa kuin minkään muun rakenteilla olevan voimalan tuottama energia, joten yhtiö toivoi, että sen laina-anomukseen sellaisenaan suostuttaisiin.545
Vesivoiman rahoitukseen piti saada vauhtia ja varmuutta. Hallitus- ja maaherrauran jälkeen Kaarlo Hillilä nimitettiin ensin Kansaeläkelaitoksen hallituksen
väliaikaiseksi jäseneksi ja myöhemmin johtajaksi, sillä voimalaitosinvestointeihin
lähteneen laitoksen katsottiin tarvitsevan pohjoisten olojen asiantuntijaa. Hänet
kutsuttiin myös valtionvarainministeriön toimikuntaan, jonka tehtävänä oli laatia
tulevien hankkeiden rahoitussuunnitelmia. TUIKAN mukaan Kelan varojen väljä
sijoittaminen mahdollisti hallituksen tärkeiksi katsomien hankkeiden luotottamisen, joten siitä tehtiin tietoisella politiikalla valtion johtaman energiateollisuuden
tärkeä rahoittaja, jossa keskeistä oli kansallinen projekti eli vesivoiman rakentaminen. Hillilän sielu kuulemma sen sijaan vuodatti lukuisia katkeria kyyneliä
lohen kohtalon takia.546
Vastustusta aiheutti lähinnä pelko siitä, että Isohaaran rakentaminen veisi pois
resursseja muulta kiireelliseltä rakennustoiminnalta. Erityisesti sen pelättiin vaikeuttavan Oulujoen valjastamista. Kaikki tahot eivät myöskään olleet sitä mieltä,
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että pohjoisessa olisi tarve pikaisesti lisätä energiantuotantoa. Isohaaran markkinoinnissa korostettiin siis laitoksen merkitystä juuri lappilaisille, vaikka yhtiön
ensisijainen tehtävä oli tuottaa energiaa osakkailleen. Silti ihmisten annettiin ymmärtää alusta lähtien, että voimalaitosten avulla kehitettäisiin Lapin teollisuutta ja
siten parannettaisiin asukkaiden elintasoa.
Kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takin (SDP) joulukuussa 1945 allekirjoittamassa muistiossa todettiin, että Suomessa on 500 miljoonan kilowattitunnin
energiavajaus, jota täytettäisiin vesivoimalla. Rakennusjärjestystä harkitessaan oli
Voimatalouskomitea päätynyt siihen, että ensin oli saatava valmiiksi keskeneräiset Oulujoen laitokset. Koska mainitut rakennushankkeet eivät riittäisi täyttämään
vajausta, olisi tehtävä lisää voimalaitoksia seuraavassa järjestyksessä: Vuoksen
yläjuoksun Tainionkoski, Oulujoen Nuojua, Isohaara, Enon Ala-Koitajoen Pamilo
ja Kymijoen Mankala. Rakennusjärjestystä määriteltäessä oli otettu huomioon
laitoksista saatava energiamäärä ja sen hinta sekä sijoittamismahdollisuudet.547
Ei liene mikään yllätys, että VILKUNA esittää asian lopulta kaikkein kärkevimmin: Suomen valtio olisi pystynyt omin avuin rakentamaan pelkät Kemijoen
sillat ja vieläpä halvemmalla.548 Niiden hinnaksi arvioitiin aluksi siis 70 miljoonaa
markkaa.549 Valtion alkuperäinen osuus oli 40–45 miljoonaa, mutta toukokuussa
1945 sitä nostettiin vielä kaksi miljoonaa markkaa. Lopulta hinnaksi saatiin 78
miljoonaa markkaa. Lisäksi valtion rakennuttama väliaikainen silta maksoi 15
miljoonaa.550 Helmikuussa 1946 yhtiössä arvioitiinkin valtiolta menevän hankkeeseen 79 miljoonaa markkaa.551 Toisaalta Rautatiehallituksen laskelmien mukaan siltojen tekeminen omin voimin olisi merkinnyt Lapin jälleenrakennukselle
suuria vaikeuksia ja lisäkustannuksia.552 Myös Miettunen korostaa uuden sillan
merkitystä päätöstä tehtäessä.553
Kustannusten nousua voidaan perustella myös sodan jälkeisen ajan inflaatiolla, mutta joka tapauksessa valtion osuus nousi arvioitua suuremmaksi. Ylikulun
varmistaminen oli mielestäni ainakin Pohjolan Voimalle toisarvoista. Sillat olisi
joka tapauksessa rakennettu mahdollisimman nopeasti. Voimalaitos kuitenkin
pystytettiin jokisuulle ja sen tuloksena saatiin sähköä sekä uudet sillat, joista oli
hyötyä kaikille. Ilmari HUSTICHIN mukaan voimalaitostyömaa edusti kesällä 1945
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sodan runtelemassa Lapissa ”jotain todella uutta ja suuripiirteistä”. Kaikkialla
voitiin havaita reipasta jälleenrakennustyötä, joka heijasti uskoa huomiseen.554
Hustichin kuvaus ajan hengestä on osuva ja osaltaan selittää asennoitumista rakentamisesta aiheutuneisiin seurauksiin.
Pohjolan Sanomissa korostettiin alusta pitäen sähkön merkitystä. Nimenomaan Isohaarasta ja Merikoskesta saatavaa energiaa katsottiin tarvittavan kipeästi, muuten olisi luvassa ongelmia teollisuudelle.555 Usko asiaan oli vahva, sillä
Aallon mukaan yhtiössä valmistauduttiin tietyin varauksin Taivalkosken rakentamiseen jo kesällä 1948.556 Myös jokivarren kunnat suhtautuivat hankkeisiin
myönteisesti.557 Esimerkiksi Kemin maalaiskunnan valtuusto näki mielihyvin
alueelle syntyvän teollisuutta Pohjolan Voiman suunnitelmien seurauksena.558
Pohjolan Sanomien kirjoituksissa Kemijoen valjastamiseen suhtauduttiin myönteisesti ja vaadittiin sen nopeuttamista.559 Huonoja uutisia tuli huhtikuussa 1949,
kun Aallon mukaan Taivalkoskea ei vielä padottaisi, vaan odoteltaisiin suotuisia
suhdanteita.560 Tämän voi ymmärtää myös siten, että sähköstä ei ollut kovin suurta pulaa. Vesirakentamisen avulla aikaan saatavaa parempaa huomista odotettiin
paikkakunnalla kuitenkin hartaasti.
Yleisellä tasolla Pohjolan Voiman perustamisen ja Suomen vesivoimalaitosten rakentamisen pääsyynä oli luonnollisesti maan nopean teollistamisen vaatima
energiantuotannon lisääminen. Tässä vesivoimalla katsottiin olevan ratkaiseva
asema.561 Kemijoen rakennusvahinkokomitean mukaan vallitsevat olosuhteet eli
sähkön ja uusien siltojen tarve sanelivat joen rakentamisjärjestyksen.562 Eräässä
pääkirjoituksessa palattiin vesirakentamisen vaiheisiin. Silloin todettiin, että Kemijoen patoaminen olisi tuskin alkanut jokisuulta, ellei tavoitteena olisi samalla
ollut siltayhteyksien nopea uusiminen.563 HOFFMANIN mukaan alun perin ”Pohjolan I voimalaitoksen” rakentamista puolsi eniten juuri ylikulun varmistaminen.564
Jos jokisuun siltoja ei olisi räjäytetty, niin yhtiön pöytäkirjojen mukaan ensimmäinen pato olisi Kemijoella tehty todennäköisesti Taivalkoskelle. Pohjolan Voi554
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ma halusikin rakentaa sen Isohaaran jälkeen, mutta mm. vaikean taloudellisen
tilanteen ja Jumiskon hankkeen vuoksi työtä jouduttiin lykkäämään.565 Valaiseva
tieto tuli julki, kun Erkki Aalto kertoi yhtiön kymmenvuotishaastattelussa Isohaaran olleen Kemijoen pääuoman portaista vaikein rakennettava, mutta urakkaan oli
ryhdytty, koska valtion odotettiin tukevan tehokkaasti hanketta sillan takia.566
Kaikkiaan kirjoituksen sävy oli lievästi sanottuna vesirakentamista ihannoiva.
Lohta ei otettu esille, vaikka kysymys oli tuolloin varsin ajankohtainen.
Uuno Hannulan arvion mukaan Isohaaran padon avulla nopeutettiin Lapin
jälleenrakennusta parilla vuodella.567 Ylikulun ripeä varmistaminen olikin yleensä
tärkeimpien perusteluiden joukossa, kun Isohaaran voimalaitoksen sijainnista
keskusteltiin.568 Samoin Lapin energian saannin turvaaminen.569 Arviot jälleenrakentamisen nopeuttamisesta parilla vuodella vaikuttavat mielestäni vähäisiltä
aiheutettuihin vahinkoihin verrattuna. Toisaalta esillä olleiden Hillilän kyyneleiden tavoin projektin haittapuolet tuskin tuntuivat missään päätöksiä tehtäessä.
Nähdäkseni tärkein edellytys Isohaaran rakentamiseen olikin tilaisuus saada valtio
taloudellisesti tukemaan hanketta. Myös rakennuslupien saamiseksi yhteiskunnan
tuella oli suuri merkitys. Eikä energiantarvettakaan käy kiistäminen, mutta se ei
pohjoisessa ollut aivan niin akuuttia, kuin silloin annettiin ymmärtää. Myöskään
työllisyysnäkökulmaa ei voi sivuuttaa. Pohjolan Voima ei toiminut pyyteettömästi, sillä sen johtotähtenä ei ollut ylikulun varmistaminen ja edullisen sähkön tuottaminen kuluttajille, vaan mielessä olivat lähinnä yrityksen ja sen omistajien taloudelliset edut.
Pohjolan Sanomat raportoi Isohaarasta myönteisesti. Kirjoituksissa korostettiin sähkön merkitystä edistyksen ja hyvinvoinnin tuojana. Pohjolan Voima saikin
näkemyksilleen hyvin palstatilaa. Esimerkiksi vuonna 1946 yhtiön toimista raportoitiin lehdessä 45 kertaa, joista vain kymmenkunnassa mainittiin jonkinlainen
kielteinen asia, kuten onnettomuus tai lakko. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
kalastuksesta tehtiin 28 juttua. Veden nostamisen aloittamisvuotena 1948 Isohaarasta julkaistiin 37 kirjoitusta, kun lohesta tai kalastuksesta ylipäänsä laadittiin 38
artikkelia. Paljon huomiota kiinnitettiin veden alle jäävien alueiden korvauskysymykseen, joiden odotettiin saavan ratkaisunsa vuoden 1949 aikana.570 Kalakor-
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vauksista ei mainittu vielä sanallakaan. Lohen kohtalosta oltiin toimituksessa
muutenkin melko vaitonaisia. Enemmän alettiin sen sijaan kiinnittää huomiota
mielipideilmaston muokkaamiseen vesirakentajien hyödyksi. Toisaalta loheen ei
välttämättä osattu tai edes haluttu kiinnittää huomiota, sillä sen taloudellista arvoa
pidettiin sodan runtelemassa Pohjolassa pienenä.
3.2.3 Lupia ja luottamuksellisia suhteita
Isohaaran rakentaminen voitiin silloisen lain mukaan aloittaa ilman katselmuksia
ja rakennuslupaa. Yhtiö omisti tarvittavan osan vesivoimasta ja hankkeella katsottiin olevan vaadittu yleinen merkitys.571 Voimalaitoksen tontista on esitetty erilaisia arvioita. On jopa epäilty, että sen omistuksesta ei katselmuksen yhteydessä
vaadittu näyttöä, vaikka lakikin sitä edellytti.572 Voi hyvinkin pitää paikkansa,
sillä mainitun palstan omisti Valtion Rautatiet. Pienistä puutteista huolimatta saatiin silti väliaikainen lupa.573 Lopulta alue luovutettiin Pohjolan Voiman hallintaan
ikuisiksi ajoiksi, mutta VR ilmeisesti omisti mainitun alueen.574
Kesäkuussa 1946 insinööri Jalo Tuloisela kirjoitti Aallolle tehtävästään toimitusmiehenä. Hänen tuli laatia Vesistötoimikunnalle ehdotus väliaikaisista lupaehdoista, joiden nojalla Pohjolan Voima saisi lisenssin ryhtyä rakentamaan voimalaitosta. Asiasta oli sovittu insinööri H. S. Paasilahden kanssa siten, että tämä
valmistelisi pykälät ja Tuloisela täydentäisi niitä tarpeen mukaan. Asialla oli kiire
ja Paasilahdelle olikin annettu Vesistötoimikunnan päätös, josta selvisi, mitä luvan tuli sisältää. Viitaten tuomari Pentin lausuntoon Jalo Tuloisela ennusti vaikeuksia. Arveltiin, että toimikunnan on hankala antaa siitä ratkaisua, joten Aallolle
ehdotettiin neuvotteluja ennen esityksen tekemistä.575 Pohjolan Voima sai mahdollisuuden vaikuttaa ehtoihin. Vaikka läpikäymistäni lähteistä ei löytynyt viitteitä virallisesta tapaamisesta, voi arvella, että yhtiö tuskin laiminlöi tilaisuutta keskustella toimitusmiesten kanssa. Myös ohjeistus rakennusluvan myöntämisen
edellytyksistä on kuvaava.
Pohjolan Voiman anomuksen pohjalta Vesistötoimikunta pyysi ensin tie- ja
vesirakennus- sekä maatalousviranomaisilta (Kalatalousosastolta576) asiasta lau-
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suntoa. Lauri Pentin johdolla toimikunta suoritti katselmuksen kesäkuussa
1946.577 Mielenkiintoinen kysymys on puheenjohtaja Pentin suhde Pohjolan Voimaan, sillä esimerkiksi yhtiön perustavaan kokoukseen hän otti osaa pöytäkirjanpitäjänä.578 Toimikunnan puheenjohtajana toiminutta Lauri Penttiä luonnehdittiin
värikkääksi tyypiksi: itsepäiseksi, eteväksi, nopeaksi, oikeudenmukaiseksi ja
vaatimattomaksi kansan mieheksi, jonka kerrotaan lausuneen: ”Vesilaki olen minä.”579
Joka tapauksessa väliaikainen lupa hankkeelle myönnettiin heinäkuussa 1947.
Siinä vaadittiin lupaehtojen noudattamista, määriteltiin putouskorkeudeksi kahdeksan metriä sekä annettiin uittoa, suojapenkereitä ja kalateitä koskevia määräyksiä. Lisäksi yhtiöltä edellytettiin valmiutta mahdollisten korvausten maksamiseen.580 Vesistötoimikunnan päätös ei ollut yksimielinen. Luvanannossa oli lähdetty siitä, että lohi säilyisi joessa. Toimitusinsinöörit Toimi Martin ja H. S. Paasilahti pitivät toteutusta ongelmallisena, mutta periaatteessa myönteisenä. Tärkeää
on huomata, että toimikunnassa epäiltiin vaelluskalan mahdollisuuksia päästä
voimalaitoksen ohitse. Maanviljelysinsinööri Suksenniemen mielestä lupaa ei
tämän takia voitaisi myöntää. Hänen näkökulmansa sivuutettiin, sillä Martinin ja
Paasilahden lisäksi Lauri Pentti ja insinööri Armas Olari kannattivat luvan myöntämistä.581
Luottamukselliset suhteet luovat perustan toiminnalle
Lohikysymyksen eri ratkaisuvaiheissa tiiviisti mukana olleen kalastusneuvos
Pekka Brofeldtin mukaan kaikki rakennuslupia koskevat ehdot suunniteltiin huolellisesti yhteistyössä niitä valvovien viranomaisten, toimitusinsinöörien ja päätöksen anojien kanssa. Hän rohkeni väittää, että
”melkeinpä kaikki kalastusta koskevat kohdat lupapäätöksissä olivat yhteisymmärryksen nojalla syntyneitä”.582
Monesti päätöstä vailla olevat suostuivat etukäteen alustavien neuvottelujen pohjalta laadittuihin ehtoihin, eikä kalatalousviranomaistenkaan niihin tarvinnut juuri
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muutoksia vaatia. Tämä oli osoituksena siitä hyvästä yhteistyöstä, joka eri tahojen
välillä vallitsi. Suomen kalatalousviranomaisten ja muiden tarpeellisten asiantuntijoiden määrää ja resursseja Brofeldt kuvaili niin pieniksi, ettei ollut mahdollisuuksia selvittää haittojen laajuutta, vaan lausunnot jouduttiin antamaan ylimalkaisesti jopa käymättä paikalla. Tämän vuoksi ei kyetty laatimaan tarkkoja lopullisia määräyksiä, vaan myöhemmin oli turvauduttava lisätutkimuksiin. Tällöin
mainittiin, että erityisesti hyvistä ja luottamuksellisista suhteista oli ollut apua.583
Varhaisesta verkostoitumisesta oli tietysti hyötyä muuallakin. Esimerkiksi
Pohjolan Voiman seuraavasta rakennuskohteesta, Kemijärven kaakkoispuolella
olevasta Jumiskojoesta, Aalto saattoi todeta, että kalastuksesta oli siellä käyty
alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa. Heidän mielestään ei ollut mitään
syytä olettaa kysymysten tuottavan juurikaan vaikeuksia rakentajalle, vaikka projekti oli vasta suunnitteluasteella.584 Kaikesta päätellen yhteistyö viranomaisten ja
yhtiön kesken sujui alusta pitäen vähintään joustavasti. Myös asiaa tutkinut Löyttyjärvi on samaa mieltä. Lakeja voitiin tulkita tarpeen tullen väljästi.585 Isohaaran
voimalaitoksen tontin järjestelyt ovat tästä yhtenä todisteena.
3.2.4 Voimalaitoksen valmistuminen ja ensimmäiset korvaukset
Lukuisista vaikeuksista huolimatta Isohaaralla työt etenivät suunnitelmien mukaisesti. Uusi patosilta oli valmis vuoden 1946 lopussa, mutta liikenne siirtyi sille
vasta seuraavana kesänä.586 Rakennushaluja riitti ja Pohjolan Sanomissa raportoitiin yhtiön jättäneen anomuksen Isohaaran kaltaisen järjestelyn käyttämisestä
Rovaniemen Suutarinkorvassa kahdeksan metrin padotuksella.587 Tervosen mukaan se jäi tekemättä, sillä paikkaa ei pidetty teknisesti sopivana.588 Myöhemmin
keskusteltiin valtion koskiosuuksien luovuttamisesta Pohjolan Voiman haltuun,
jotta Kemijoen seuraavaa porrasta olisi päästy tekemään mahdollisimman nopeasti.589
Kova lyönti oli päällä, sillä Iijoen Raasakan voimalaitoksen rakennustöiden
ilmoitettiin alkavan viimeistään vuonna 1947.590 Joulukuun alussa vuonna 1948
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oltiin Kemijoella tilanteessa, että vettä huilasi voimalaitoksen ohitse mereen enää
patoluukkujen kautta.591 Jatkossa uutisoitiin toiveikkaana, että jouluvalot voitaisiin kenties sytyttää Isohaaran sähköllä. Vesi oli padon yläpuolella noussut viisi
metriä ja seuraavalla viikolla oli vedenpinnan tarkoitus olla 8,5 metrissä.592 Myöhemmin kerrottiin, että Isohaara on kytketty valtakunnan verkkoon uudenvuoden
yönä 1949. Vastaisuudessa laitos jakaisi virtaa pääsääntöisesti valtakunnan käyttöön, sillä pohjoisen tarpeet olivat melko pienet, vaikka ne luonnollisesti olisivat
ensisijaisia.593
Käsittely aiheuttaa alusta pitäen ongelmia
Voimalaitoksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi oli jätetty 138 valitusta. Nootin
asiasta jättivät mm. Kemijoen Uittoyhdistys ja Kemin maaseurakunta.594 Rovasti
Tuomo Itkonen katsoi asiakseen huomauttaa maaliskuussa 1948 pidetyssä Kemin
maalaiskunnan katselmuksessa, ettei voimalaitoksen rakentamisessa ollut menetelty kaikilta osin laillisesti.595 Helmikuussa 1949 Pohjolan Voima kiisti sitä vastaan esitetyt väitteet sekä vaateet ja katsoi, että valtaosa vahinkoa kärsineistä oli
ollut tyytyväisiä korvauksiin. Tosin jotkut olivat esittäneet kohtuuttomia vaatimuksia. Todisteeksi julkaistiin myös sopimukseen tyytyväisten nimiä. Hylkäyksiä
Pohjolan Voima perusteli selittämällä, että kaikkia vaateita ei ollut saatu lainvoimaisesti käsiteltyä, joten päätöksiä niistä ei ollut yksinkertaisesti voitu tehdä.596
Nouseva kapinahenki ja viivästykset eivät siis olleet yhtiön mielestä sen vika.
Myöhemmin varatuomari Louekari ilmoitti, että korvaukset olivat arviomiesten riidattomiksi toteamia ja yhtiö aikoi välittömästi ryhtyä maksamaan niitä konttoristaan Vallitusta käsin.597 Hukkamaiden hankinta oli aloitettu jo vuoden 1945
alussa. Kyseessä oli tiheään asuttu ranta-alue, jossa oli runsaasti rakennuksia ja
peltoja. Vaihtoehtoina olivat suojapatojen rakentaminen tai huomattavan ”tönömäärän” mittaaminen ja arviointi.598 Jo ensimmäisissä laskelmissa oli arvioitu
315 hehtaarin suuruisen alueen taloineen joutuvan veden alle.599
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HOFFMAN kuvaili, että maa-alueiden hankkiminen oli vaikeampaa kuin vesiosuuksien haltuun saaminen. Ratkaisuja haettiin mm. siirtämällä rakennuksia,
vaihtamalla maita tai ostamalla kokonaisia tiloja. Ongelmalliseksi muodostui
vahinkojen määritteleminen. Väliaikaisten lupien myöntämisten yhteydessä katselmusinsinöörit tarkistivat myös vahinkoalueen, mutta jo ensimmäisten katselmusten havaittiin antaneen varsin oikean kuvan haittojen suuruudesta. Rahat pyrittiin kuitenkin maksamaan heti, kun niistä oli päästy yksimielisyyteen. Suurin
osa korvauksista hoidettiin vapaaehtoisin sopimuksin. Verrattuna kalakysymykseen asian hoitaminen osoittautui selvästi helpommaksi.600 Rakennusaika oli saatu
pysymään normaalina ja voimalaitoksen ensimmäinen koneisto alkoi tuottaa tuloja melko aikaisessa vaiheessa.601
Pohjolan Voiman lakiosastollakaan ei ollut maattu rokulissa. Kiperiksi olivat
osoittautuneet eräät padotuslupaa varten tarvittavat korvaus- ja lunastuskysymykset. Vesiostoja ei enää suoritettu, mutta aikaisempien hankintojen selvittelyt olivat
käynnissä. Kauppoja oli käsitelty oikeusasteissa ja koskitilojen muodostamista
jatkettu. Kesän aikana keskityttiin korvausasioihin ja saatiin pakkolunastettua
Isohaaran alapuolinen 500 metriä pitkä alue kalastukseen.602 Nämä ovat muuten
Pohjolan Voiman kokouspöytäkirjoista löytyvät ensimmäiset varsinaiset maininnat, jotka liittyvät kalakysymyksen hoitamiseen. Tätä ennen sitä oli lähinnä lyhyesti sivuttu.
Pulmista huolimatta Isohaaran toinen koneisto saatiin käyttöön vuoden 1950
lopulla. Havaittiin, että Kemijoki oli säännösteltävissä paljon tehokkaammin, kuin
oli edes uskallettu kuvitella. Lakiasiainosastoa työllistivät edelleen aikaisempien
kauppojen selvittelyt, Taivalkosken pakkolunastusanomus, vahingonkorvaukset,
uittoon liittyvät erimielisyydet ja kalakysymys, jota kuvailtiin enteellisesti erityisen visaiseksi.603 Isohaaran voimalaitos ja säännöstelypato oli lopullisessa käyttökunnossa vuoden 1951 keväällä. Yhtiön vapaana oleva henkilöstö ja työkoneet
siirrettiin muihin töihin, kunnes päätös Jumiskon rakentamisesta lokakuussa 1951
tehtiin.604
Vuonna 1951 professori HAATAJA lausui voimalaitosten rakennusluvista seuraavasti. Muuttuneen lainsäädännön mukana oli vesien säännöstely tullut mahdolliseksi, jolloin joen korkeuserot saivat suuren arvon. Tämän hyödyntämiseksi oli
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veden pintaa täytynyt nostaa. Maanomistajan oikeudet turvasi kuitenkin hallitusmuodon 6 §. Haatajan mukaan pakkotoimin ei ollut mahdollista lunastaa ranta- tai
vesialueita. Vuoden 1941 poikkeuslaki edellytti kahden kolmasosan hallintaa
vesivoimasta sekä rantatontin omistusta, joita ei väkisin voinut saada. Jos pakkokeinoja oli käytetty ja viranomaiset rakennusluvan olivat myöntäneet, oli lupa
lainvastainen ja näin mitätöitävä. Isohaaran kohdalla oli oikeuskansleri tutkinut
asian Kemin talonpoikien kantelun johdosta, mutta ei ollut löytänyt huomauttamista. Haataja esitti eriävän mielipiteensä, sillä Vesistötoimikunnan antama päätös ei ollut lopullinen, mutta sen mukaan alueiden alkuperäiset omistajat menettivät silti ranta- ja vesialueensa pysyvästi. Haataja ehdotti perustettavaksi komiteaa,
joka tutkisi kaikki epäillyt laittomuudet.605 Pohjolan Sanomien talvella 1952 haastatteleman oikeusasiamies Paavo Kastarin mukaan suurvoimalaitoksia oli Suomessa tehty oikeudellisesti epävarmalle pohjalle, joten lainsäädäntöä tuli tarkentaa.606 Uutisesta saa samalla vaikutelman, että lakeja piti sorvata vesirakentajien
kannalta yksiselitteiseksi.
Vesilakeja viimeisteltiin sotien aikana yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti
niin, että lohikalapitoisten suurten vesistöjen rakentaminen tuli mahdolliseksi.
Valjastamisen edellytykseksi riitti, että hankkeen edut arvioitiin haittoja suuremmiksi, vaikka tästä ei olisi tehty mitään varsinaisia tutkimuksia. Lisäksi rakentajan
oli omistettava tarvittava tontti ja kaksi kolmasosaa vesialueista. Kärjistäen voi
sanoa, että voimalaitoksen sai pystyttää sopivaksi katsomaansa paikkaan se, joka
suostui hankkeen maksamaan. Kalakysymyksen hoitamiseksi rakentajalle jätettiin
mahdollisuus toimia lähestulkoon oman neuvokkuutensa nojalla, sillä viranomaiset antoivat patoajille melko vapaat kädet. Voidaan lähteä liikkeelle oletuksesta,
että katselmustoimitukset olivat pelkkiä muodollisuuksia. Voimalaitoksia pidettiin
taloudellisesti niin tärkeinä, että esimerkiksi kysymys tontin omistuksesta oli
toisarvoinen. Edelleen silloinen laki mahdollisti vesirakentajien kannalta edullisen
menettelyn. Myös Pohjolan Sanomien vesivoimauutisointi oli lähtökohdiltaan
alusta pitäen hyväksyvää.
Kemijoen vanhojen siltojen tuhoutuminen oli Lapin sodan seuraus, joka jätti
ympäristöönsä pysyvät jäljet Isohaaran voimalaitoksen muodossa. Oletettiin, että
luvat saadaan jouhevasti, vaikka kala-asiasta uumoiltiin koituvan ongelmia. Paikkakunnalla rakentamiseen suhtauduttiin myönteisesti, sillä sen odotettiin paranta-
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van työllisyyttä. Tämä heijastui myös Pohjolan Sanomien kirjoituksissa. Erimielisyyksiä ilmeni lähinnä veden alle jäävän maan korvaamisesta. Lohikysymyksen
hoitaminen tuli esille varsinaisesti vasta veden nousemisen myötä. Siitä ei tässä
vaiheessa löydy yhtiön asiakirjoista kuin pari mainintaa, mikä antaa selviä viitteitä kehityksen suunnasta. Jos asiaa tarkastellaan ympäristöhistoriallisesta näkökulmasta, voidaan todeta, että kalaan ja ylipäänsä luontoon kohdistuneista haitallisista vaikutuksista ei puhuttu rakentamisen alkuvaiheessa juuri mitään. Tämä
kertoo siitä, että ne jäivät alusta pitäen toissijaisiksi taloudellisten tekijöiden paineessa.
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4

Vuosikymmen vaihtuu – lohi padon
pyörteissä

4.1

Huoli kalan kohtalosta

Kansanedustaja Janne Koivuranta teki Isohaarasta 21.3.1945 ensimmäisen kirjallisen kysymyksen valtioneuvostolle. Hän tiedusteli, ymmärrettiinkö, mitä vaikeuksia sinänsä toivottu vesirakentaminen aiheuttaisi paikallisille asukkaille ja erityisesti kalastukselle. Asia kiinnosti, eikä siitä tiedetty paikkakunnalla oikeastaan
mitään. Ihmisiä askarrutti, miten padon aiheuttamia haittoja oli tutkittu ja kuinka
ne aiottiin korvata. Lisäksi mieltä painoi, eikö rakennusluvassa ollut huolehdittu
kalan nousun turvaamisesta.607 Vastauksessaan maalaisliittolainen kulkulaitosministeri Onni Hiltunen selitti laveasti rakentamistarvetta, mutta ei varsinaisesti
vastannut Koivurannalle. Kala-asiaan palattaisiin kyllä jatkossa, jahka määrättäisiin ehdot, joilla ”rakennusyritys saadaan suorittaa”.608
HOFFMANIN mukaan Lapin parlamentaarikot olivat voimalaitoksen rakentamisen aikaan huolestuneita kalastuksen kohtalosta.609 Esimerkiksi vuoden 1945
eduskuntavaaleissa Pohjolan Sanomat oli liputtanut avoimesti Maalaisliiton vaalimenestyksen eteen. Äänten keskittämisessä neuvottiin toimimaan siten, että
esimerkiksi Simon ja sen lähiseutujen asukkaiden tulisi äänestää Martti Miettusta,
kun rovaniemeläisten edusmieheksi kaavailtiin Janne Koivurantaa. Markus Niskalan vaalialueena toimi Tornionjokilaakso, ja Lauri Kaijalaisen kannatusta kaivattiin läänin pohjoisosista.610 Neuvonta tuotti tulosta ja ehdokkaat valittiin kansanedustajiksi suunnitelman mukaisesti. Koivuranta tosin jäi varamieheksi.611
Maaliskuussa 1945 voimalaitosta ja lohikysymystä käsiteltiin ensimmäisen
kerran Pohjolan Sanomissa. Kalataloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja T. H.
JÄRVI totesi lehden uutisessa, että Kemijokeen olisi rakennettava kunnolliset kalaportaat, muuten 10–12 vuoden kuluessa lohi katoaisi joesta. Asiaa ei autettaisi
millään ”naurettavilla hissilaitteilla”, vaan mallia olisi otettava Amerikasta. Siellä Columbia-joessa oli saatu erittäin hyviä kokemuksia kalateistä, jotka oli tehty
riittävän laajoiksi. Patojen omistajien arveltiin Suomessa tällaisia vastustavan,
sillä niihin menisi runsaasti vettä. Tätä ei Järvi pitänyt mitenkään olennaisena,
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sillä parhaan nousun aikana Suomen lohijoet tulvivat, joten vettä juoksutettaisiin
muutenkin turbiinien ohitse. Lisäksi kalatie voitaisiin pitää kiinni heinäkuun puolivälistä lähtien. Mikäli portaita ei tehtäisi, lohikadon myötä kalastuselinkeino
häviäisi, mistä aiheutuisi 15–20 miljoonan markan vuotuiset tappiot.612 Varhain
oli siis tiedossa, että maailmalta löytyi esimerkkejä toimivista kalateistä. Aivan
oikein arveltiin, että vesirakentajat vastustaisivat niiden tekemistä. Järven kommenteista voidaan myös päätellä, että epävarman kalahissin mahdollisuus Isohaaralla oli alusta pitäen suunnitelmissa.
Pulmat arvellaan voitavan hoitaa ilman isoja järkytyksiä
Paikallisista ensimmäisinä kunnollisia kalaportaita Kemijoelle vaativat Ilmolan ja
Koroiskylän jakokunnat kevätkokouksessaan huhtikuussa 1945.613 Pohjolan Sanomista kävi ilmi, että toimituksessa ei juuri uskottu kalansiirtolaitteiden tehokkuuteen, koska Isohaaran tapauksessa portaista arveltiin koituvan suuria kustannuksia padon korkeuden vuoksi.614 Alusta pitäen siis vaadittiin kalaportaiden
rakentamista Isohaaraan. Niitä esittivät lähinnä kalastuksen edustajat, kun sen
sijaan lehdessä niihin suhtauduttiin varauksellisesti. Selittävää syytä näkemykseen
voidaan hakea aiemmista vesirakennushankkeista, joiden yhteydessä kalaportaita
ei Suomessa tehty. Voi hyvin olla, että toimituksessa oletettiin kehityksen pääpiirteittäin noudattavan aiempia linjauksia, minkä takia lehti ei arvatenkaan halunnut
antaa puhtia vaatimuksille, joiden toteuttaminen oli epävarmaa. Tämän taustalla
olivat taloudelliset ja poliittiset näkökulmat, jotka osaltaan muokkasivat kirjoitusten sävyä.
HOFFMANIN mukaan toimitusjohtaja Aalto toi jo kesällä 1945 selkeästi ilmi,
että lohi katoaisi Kemijoesta. Vaatimuksista huolimatta kalaportaiden teko ei olisi
järkevää.615 JÄRVIKOSKEN ja KYLÄMÄEN tutkimuksessa todetaan Aallon kesällä
1945 olleen päinvastoin sillä kannalla, että lohikysymys oli hoidettavissa parhain
päin.616 Tämä tuntuu uskottavammalta, sillä Aalto kommentoi – Pohjolan Sanomien etusivulla – lohikysymystä ensimmäistä kertaa elokuussa 1945 esitellessään
yhtiön rakennustyötä. Hän totesi tuolloin, että patoaminen huonontaa kalastusta,
mutta haitan pienentämiseksi suunniteltaisiin asiantuntijoiden kanssa tehokkaat
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kalaportaat. Hän rohkenikin toivoa, että lohta ainakin tälle sukupolvelle riittäisi.
Aallon mukaan kenelläkään ei ollut vielä mitään tietoa, mihin uudet voimalaitokset tehtäisiin. Myös järvikalojen istuttaminen jokeen voisi tulla kyseeseen. Sen
sijaan esityksiin tehdä Kemijoen pohjoispuolella virtaavan Kaakamojoen kautta
lohelle kiertotie padon ohitse suhtauduttiin skeptisesti. Kuitenkin muita mahdollisia nousuväyliä oli tarve tutkia. Lehtikirjoituksen sävy osoitti luottamusta siihen,
että asiat kyettäisiin sovinnossa järjestämään.617
Kiinnostavaa tässä yhteydessä on, että nyt Aallon mukaan Pohjolan Voimalla
ei siis ollut mitään jatkosuunnitelmia joen patoamisesta, vaikka totuus oli toinen.
Esimerkiksi heinäkuussa 1943 yhtiössä suunniteltiin Kemijokeen rakennettavaksi
12 voimalaitosta. Myös lohen kohtalosta oltiin julkisuudessa varovaisen optimistisia, vaikka esimerkiksi Hoffmanin tulkinta tapauksesta on toinen. Epämääräisten
lausuntojen taustalta löytyy halu olla lietsomatta epäluuloja yhtiön toimintaa kohtaan ja toisaalta pelko siitä, että todelliset aikeet olisivat voineet kasvattaa vastarintaa lohen kohtalosta huolestuneiden keskuudessa. Luonto-arvoja ei mainittu
mitenkään. Sama heijastui myös Pohjolan Sanomien kirjoittelussa.
Tosin jo heinäkuussa 1945 Martti Miettusen usko oli vaakalaudalla. Ennen
niin tärkeän lohen kalastuksen merkitys oli vähenemässä. Menetelmät lohikantojen turvaamiseksi olivat enemmän tai vähemmän epäonnistuneet, joten alettiin
miettiä, josko joitain jokia säästettäisiin tai kunnostettaisiin lohille sopiviksi, eikä
ainakaan uusia valjastamisia käynnistettäisi, ennen kuin Oulu- ja Kemijoki olisivat kokonaan rakennetut. Silti toivottiin, että väsymättömällä työllä ja uurastuksella saavutettaisiin tuloksia.618 Suomen Kalastusyhdistyksestä puolestaan ehdotettiin, että lohet ohjattaisiin Isohaaran ohitse Kaakamojokeen tehtävällä sivuväylällä. Aiempien kokemusten perusteella ei kalahissien myötä ollut odotettavissa hyviä tuloksia.619 Elokuussa Pohjolan Sanomissa mainittiin kalastuksen järjestelyiden olevan vielä avoinna, mutta muiden probleemien tavoin se arveltiin voitavan hoitaa ilman suuria järkytyksiä.620 Uskoa asiaan pidettiin siis alusta pitäen
yllä.
Kalatalousosaston kalastusneuvos Pekka BROFELDT laati syksyllä 1945 vaelluskalakysymyksestä muistion, jossa hän tunnusti kalastuksen suuren merkityksen. Kemijoen suuhun rakennettavan voimalaitoksen todettiin hävittävän kalojen
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kutupaikat padon alapuolelta ja estävän kutuvaelluksen, mutta syntyvää vahinkoa
Brofeldt piti muuten vähäisenä. Lisäksi laitoksen omistaja voitiin velvoittaa poikasistutuksiin. Kalaportaat olisi suunniteltava huolellisesti ja tehtävä riittävän
avariksi sekä vettä viisi kuutiometriä sekunnissa vetäviksi. Juoksutus olisi ohjattava niihin voimakkaana pintavirtana, jotta lohet löytäisivät tiensä. Kalatie oli
lisäksi pidettävä auki jäiden lähdöstä joulukuun alkuun, mikäli ei toisin päätettäisi.621
Voimatalouden edustajat olivat Brofeldtin mukaan tarkkoja vedestä, joten
useimmissa tapauksissa oli tehdyistä kalateistä muodostunut kompromissi, joka ei
tyydyttänyt ketään. Jatkossa kalatiet olisi laadittava tarkoituksenmukaisiksi ja
huolehdittava riittävästä vesimäärästä, jonka ei tarvinnut rasittaa voimataloutta.
Apuna voitiin nimittäin käyttää tulvien liikavettä tai kalaportaiden käytön säätelyä. Lohen kannalta olisi edullisinta louhia riittävän avara kulkutie rantakallioihin,
mutta kustannusten vuoksi selvästi edullisempaa olisi rakentaa lyhyen kalatien ja
hissin yhdistelmä. Olennaisinta olisi laitteen sijoitus. Lisäksi voitaisiin kokeilla
Oulujoen Merikosken mukaisia ylisiirtoja, vaikka siinä oli vaarana, että kalojen
käsittely olisi leväperäistä, sillä pyytäjillä voisi olla mielessä lähinnä oma etunsa
ja välistäveto. Parhaaksi nähtiin kannustaa pyyntimiehiä tähän tehtävään lupaamalla heille osa saaliista, jotta asia hoidettaisiin huolellisesti.622 Brofeldtin ensimmäinen lausunto Isohaaran kalakysymyksestä on huomionarvoinen, sillä se
käsitteli kalaportaiden käyttömahdollisuuksia asianmukaisesti. Myös ylisiirtoihin
liittyvät ongelmat tiedostettiin.
”Tunnettu Oulujoen lohenkalastaja” Yrjö Kesti kommentoi syyskuussa 1945
Kemijoen tilannetta. Hän sanoi, että mikäli ei ryhdyttäisi pikaisiin toimenpiteisiin
ja valvottaisi, että voimayhtiö huolehtii lohikannan turvaamisesta, kala katoaisi
Kemijoesta. Kalaportaiden rakentaminen oli vaikeaa, joten parempi tulos saavuttaisiin laajojen ylisiirtojen avulla.623 Myös Aarne Partanen epäili lohen tulevaisuutta, sillä ratkaisumallit olivat osoittautuneet epävarmoiksi. Pohjolan Sanomien
mukaan parhaat tulokset olivat luvassa kenties kalanviljelyn tai esille nostettujen
korvikejokien avulla.624
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Merikosken voimalaitos oli aiemmin tukkinut Oulujoen, joten kokemuksia
jokien patoamisesta alkoi Pohjois-Suomessakin olla.625 Isohaaran rakentamisen
alussa epäiltiin, että lohenkalastus ei Kemijoessa voisi jatkua ilman erityistoimia.
Varsinkin Perämeren kalastajat olivat huolissaan, mutta keskusteluun osallistuivat
myös kalatalousviranomaiset ja maakunnan poliitikot. Alkuvaiheessa ei puhuttu
hankkeen hyötyjen ja haittojen jakautumisesta tai korvaamattomista vaikutuksista.
Silti paikoin ymmärrettiin, että toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä. JÄRVIKOSKEN ja
KYLÄMÄEN mukaan esimerkiksi kalatutkija Järvi oli sitä mieltä, että lohen säilyminen joessa voitaisiin turvata kunnollisilla kalaportailla. Kantana oli, että lohen
ja kalastuksen tuli säilyä edelleen tärkeänä tulonlähteenä. Myös Pohjolan Voiman
edustajien mainittiin olleen tällä linjalla. Kokoukseen osallistuneet T. H. Järvi ja
Pekka Brofeldt kannattivat kalaportaita sekä kalojen siirtoja ylävesiin. Yhtiö ei
sen sijaan tarkasti ilmaissut, mikä olisi sen mielestä sopivin keino. Kokonaisuudessaan neuvottelujen ilmapiiriä kuvattiin myönteiseksi.626 Näin ainakin asiasta
kerrottiin julkisuudessa. Taustalla tilanne oli kuitenkin kallistumassa pessimismin
suuntaan.
Kemijoen kalakantojen hoidosta järjestettiin kokouksia Pohjolan Voiman tiloissa. Marraskuussa 1945 julkaistun uutisen perusteella Lauri LOUEKARIN mukaan pidettiin voimayhtiössä tärkeänä lohikannan säilymistä Kemijoessa, ja se
tekisi asian eteen kaikkensa. Asiantuntijat olivat saapumassa paikalle ja ehdotukset oli aikomus ottaa tarkoin huomioon, mutta mistään skenaarioista ei ollut vielä
aihetta puhua.627 Yksi kokoontuminen, johon Kalatalousosaston virkamiesten ja
kalastajien edustajien lisäksi osallistui myös T. H. Järvi, pidettiin vuoden 1945
marraskuun 10. päivänä. Järven mukaan mitään suunnitelmia ei ollut. Ainakin
seuraavana vuonna Kemijoki olisi vielä vapaa, joten se tehtäisiin, mitä vain voitiin. Vilkkaaksi luonnehditun keskustelun jälkeen toimitusjohtaja Aalto oli kiittänyt osallistujia ja luvannut ottaa huomioon tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat sekä
laatia niistä kustannusarviot, jotka esitettäisiin vuoden 1946 alussa pidettävässä
kokouksessa.628
Nämäkin Pohjolan Sanomien uutiset tukevat osaltaan käsitystä, jonka mukaan Pohjolan Voima loi alkuvaiheessa kuvan, että Kemijoen vaelluskalakannoista huolehdittaisiin asianmukaisesti. Kalaportaiden toimivuuteen uskottiin, kunhan
ne tehtäisiin kunnolla. Tosin asiaan suhtauduttiin myös epäillen. Nähdäkseni suu625

Hoffman 1993, 202.
Järvikoski–Kylämäki 1981, 9–14.
627
Pohjolan Sanomat 3.11.1945.
628
Pohjolan Sanomat 11.11.1945.
626

129

rimpana syynä tähän olivat huonot kokemukset aiemmista kalateistä. Kuitenkin
asiantuntijat olivat aluksi kalaportaiden kannalta, mikä näkyi esimerkiksi uutisoinnissa.
Siitoskaloja siirtämään
Marraskuun 10. päivänä 1945 pidetystä kokouksesta kerrottiin seuraavaa: Aalto
oli selostanut suunnitelmia, joiden nojalla Kemijokeen tulisi 20 vuoden kuluessa
useita voimalaitoksia. Pekka Brofeldtin mielestä tämä uhkasi tehdä lohikannoista
lopun, joten hän suositteli kalaportaiden rakentamista. T. H. Järvi oli kertonut
jälleen Amerikan mallista, mutta sekä hän että Einar Hellevaara suhtautuivat
epäillen siihen, että toimivat kalaportaat saataisiin jopa kymmeneen voimalaitokseen. Vaihtoehdoiksi olivat nousseet lohien tankkiautokuljetukset patojen yläpuolelle ja kalastusyhtymän perustaminen. Tämä organisaatio huolehtisi kalojen pyydystämisen ja siirtämisen.629 On kiintoisaa, sillä ylisiirtojen mahdollisuus nousi
esille siis verraten varhain. Myös virkamiehet muuttivat nopeasti kantaansa, mikä
antaa aihetta aprikointiin.
Kansanedustajat Martti Miettunen, Lauri Kaijalainen ja Markus Niskala olivat helmikuussa 1946 sanojensa mukaan Perämeren kalastajien tavoin huolestuneita sen johdosta, että maan parhaimpia lohijokia eli Kemi- ja Oulujokea oltiin
valjastamassa voimatalouskäyttöön. Työt olivat jo käynnissä, mutta toistaiseksi
niissä oli kyse vain yhdestä alajuoksulla sijainneesta sulkupadosta, joten arveltiin,
että siitoskaloja on mahdollista siirtää padon ohitse. Koska voimalaitoksia oli
tulevaisuudessa kuitenkin aikomuksena rakentaa lisää, niin se tiesi jokien kutupaikkojen tuhoutumista ikävine seurauksineen. Siksi toivottiin, että mataloitumisen takia heikentyneistä joista ruopattaisiin lohille uusia lisääntymisalueita korvikkeeksi menetyksille. Kalateitä ei sen sijaan mainittu.630 Tämä myös uutisoitiin,
kun kerrottiin, että oli tehty esitys Simojoen syventämistä lohelle sopivaksi.631
Siihen suhtauduttiin lehdessä varovaisen hyväksyvästi.632
Isohaaralla vieraili myös viranomaisia. Esimerkiksi Einar Hellevaara tutustui
uudelleen Peräpohjolan tilanteeseen huhtikuussa 1946. Korkeamman tason visiitti
oli kyseessä, kun ministeri Uuno Takki seurueineen kävi Isohaaralla maaliskuussa
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1947.633 Kala-asiaa pidettiin esillä Pohjolan Sanomissakin: T. H. Järvi puhui nyt
korvikejokien puolesta.634 Tätä kannatettiin myöhemmin etusivulla ja ehdotettiin
Iijoen, Simojoen ja Tornion–Muonionjoen rauhoittamista lohien reservaatiksi.635
Ajatusta tukivat myös kansanedustajat Miettunen, Kaijalainen ja Niskala, jotka
olivat laatineet uuden, yhteisen aloitteen Kaakamojoen ja Simojoen ruoppaamisesta kutupaikoiksi.636 Vuonna 1948 Brofeldt pitikin lohikannan olemassaoloa
kansantaloudellisesti niin tärkeänä, että sen eteen kannatti uhrata rahaa.637 Toisaalta jälkeenpäin on esitetty arveluita, että alkuvaiheen näennäisen yhteensovittamisen tarkoituksena oli ainoastaan pehmentää mielialoja ja edistää vesirakentamista. Lohen ja sen kalastuksen jättäminen tyystin huomiotta olisi merkinnyt
hankkeelle lisääntyvää vastustusta.638
Mielestäni tuossa ajatuksessa on ideaa. Sen sijaan on vaikea uskoa, että esimerkiksi pienestä Kaakamojoesta aidosti kuviteltiin ruoppaamalla saatavan aikaan Kemijoen korvaaja. Tämäkin liittynee enemmän tarpeeseen luoda mielikuvaa, että kysymystä hoidettiin. Kalakannan säilymistä ja varsinkin kalaportaiden
tehoa alkoivat pian epäillä myös alan asiantuntijat. Vuoden 1946 lopulla esimerkiksi T. H. Järvi oli nähtävästi menettämässä uskonsa asiaan. Jatuliin innokkaasti
kirjoittanut Perämeren kalastajien Keskusliiton neuvonantaja Aarne Partanenkin
arveli, ettei mikään auttaisi, koska kutupaikat olivat Kemijoessa tuhoutumassa.
Ilmeisesti tällaiset lausunnot vaikuttivat yhtiön kantaan. Epävarmuuden kasvaessa
jäi voimatalouden näkemyksille enemmän pelivaraa.
4.2

Komiteoiden kautta kohti ratkaisua

4.2.1 Pohjois-Suomen lohikomiteaa vaivaa kalabiologinen
epätietoisuus
Terminologiassa komitealla tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistunnossa asetettua
toimielintä. Ministeriön nimittämää työryhmää kutsutaan toimikunnaksi.639 Edustajat Miettunen ja Niskala laativat huhtikuussa 1945 toivomusaloitteen, jossa
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esitettiin, että hallitus asettaisi kiireesti komitean tutkimaan valjastettavien jokien
kalakantojen turvaamista. Varsinkin pohjoiseen oltiin rakentamassa runsaasti
voimalaitoksia, joihin suhtauduttiin alueella mielihyvällä, vaikka kalastajat alkoivat olla huolissaan.640 Aloite pantiin merkille Pohjolan Sanomissa. Samalla ilmoitettiin, että pikapuoliin ryhtyisi asiantuntijatoimikunta selvittämään, miten odotetun voimalaitosrakentamisen uhkaamat kalakannat säilytettäisiin.641 Maatalousministeriö nimitti maaliskuun 7. päivänä 1946 komitean, jonka tehtäväksi määriteltiin laatia ehdotus, miten pohjoisen rakennettavat joet säilytettäisiin lohipitoisina. Pohjois-Suomen lohikomitean puheenjohtajana toimi Kemin pormestari Ilmari
Ervamaa. Jäseniksi kutsuttiin Oulujoki Oy:n voimalaitosten suunnittelija, diplomi-insinööri Niilo Saarivirta, kansanedustaja O. H. Kekäläinen Kemistä (SDP),
toimitusjohtaja Klaus Jauhola ja maanviljelijä Yrjö Kesti. Kekäläinen kuoli elokuussa 1948 ja Jauhola puolestaan lokakuussa 1949, eikä heidän tilalleen nimetty
uusia jäseniä.642
Joulukuussa vuonna 1946 Lapin läänin Kalastuskuntain liiton puheenjohtajaksi valittiin kunnallisneuvos Janne Koivuranta. Kokouksessa päätettiin valtuuttaa johtokunta seuraamaan tilannetta ja ottamaan yhteys Ervamaan komiteaan.643
Huhtikuussa työryhmä oli aloittanut tehtävänsä selvittämällä ensin rakennettujen
vesistöjen tilaa ja tutkimalla, mitä oli saatu aikaan kalakantojen turvaamiseksi.
Tarkoituksena oli tutustua myös Merikoskeen ja Isohaaraan, jossa piti perehtyä
Pohjolan Voiman suunnitelmiin, vaikka sihteeriä toimikunnalle ei ollut vielä valittu.644 Komitea piipahti Isohaaralla, jossa neuvoteltiin Aallon ja Louekarin kanssa.
Sihteeriksi oli lopulta saatu Lapin läänin poliisitarkastaja Armas Alhava. Vierailun
jälkeen ryhmä päätti mennä Helsinkiin neuvottelemaan eri instanssien kanssa.645
Joulukuussa 1948 Pohjolan Sanomien etusivulla julkaistiin Ervamaan komitean kanta, jonka mukaan vain laaja kalanviljelys voisi pelastaa lohen ja siian.646
Toukokuussa 1949 ilmoitettiin Ervamaan komitean mietinnön valmistuvan tulevana kesänä, vaikka sihteeri Alhava oli juuri nimitetty Suojelupoliisin päällikök-
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si.647 Pohjolan Sanomissa oltiin kovin toiveikkaita työn tuloksesta.648 PohjoisSuomen lohikomitean mielestä käsittelyä mutkisti huono kalabiologinen tietämys
sekä kotimaassa että ulkomailla. Sen mielestä ei esimerkiksi ollut täyttä tieteellistä varmuutta siitä, palaisiko lohi vain synnyinjokeensa lisääntymään. Lisäksi taimenen elämä muodosti täyden mysteerin.649
Väitteisiin on suhtauduttava varauksellisesti. Esimerkiksi kalastusneuvos
Brofeldt kirjoitti vuonna 1948 asianmukaisesti lohen biologiasta.650 Myöhemmin
hän arveli lohen laskevan mätinsä pääasiallisesti kerran elinaikanaan, mutta jotkut
yksilöt saattoivat kutea jopa kolme kertaa. Vaikka kutukerrat olivat melko vähäisiä, oivalsi hän siinä myös muita arvoja. Kudun jälkeen kala voisi palata mereen
lihomaan, minkä jälkeen se olisi jälleen pyydettävissä.651 Vuosina 1921–35 tekemänsä tutkimuksen perusteella JÄRVI oli sitä mieltä, että jokaisella lohijoella oli
oma kantansa, jonka yksilöt palasivat kotijokeensa kutemaan merivaelluksen
jälkeen.652 Emeritusprofessori Erkki Pulliaisen mukaan lohen leimautuminen
kotijokeensa hajuaistinsa perusteella oli kyetty tieteellisesti todistamaan jo 1940luvulla.653 Näin ollen vetoaminen kalabiologisen tiedon puutteeseen ei tunnu uskottavalta. Silti Pohjolan Sanomissa todettiin komitean rajalliset mahdollisuudet.
Siksi se näin ollen ei voinut muuta kuin ehdottaa väliaikaisia toimenpiteitä ja
asian jatkuvaa tutkimista.654
Komitean työ saatiin valmiiksi tammikuussa 1950. Asia oli laaja ja monitahoinen, ja siksi ennen lopullista päätöstä oli aiheellista suorittaa lisätutkimuksia.
Pohjois-Suomen lohikomitea ehdotti, että maatalousministeriön tuli perustaa uusi
kalatoimikunta, jossa olisivat edustettuina Vesivoimayhdistys, Suomen puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, Suomen Uittoyhdistys, ministeriön Kalatalousosasto
ja Kalataloussäätiö. Tutkijoina toimisivat yksityisten intressipiirien palkkaamat
vesirakennusasiantuntijat ja Kalatalousosaston edustajat. Kemijokea pidettiin
selvästi merkittävämpänä lohijokena kuin esimerkiksi Oulujokea tai Iijokea,
vaikka niidenkään vaikutusta vaelluskalakantoihin ei haluttu vähätellä. Patoamisen edistymisen myötä tuli ryhtyä rakentamaan tehokkaita laitoksia kalakantojen
turvaamiseksi. Niiden pitäisi kyetä korvaamaan luonnollisen kudun vähenemisen
647
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aiheuttamat vaikutukset.655 Pohjolan Voiman historiassa lohikomitean mietintöä
luonnehdittiin perusteelliseksi.656 Ensimmäisen ryhmän toiminta ja tulokset viitoittavat hyvin tulevaa kehitystä. Mielestäni tämän komitean työ edustaa lähestulkoon parasta antia, vaikka sitä leimaa selvä pyrkimys kompromisseihin. Myös
esitys uuden komitean kokoonpanosta on suuntaa-antava varsinkin lohen kannalta.
4.2.2 Vaelluskalakomitean työn moninaiset ongelmat
Helmikuun alussa vuonna 1949 käytiin Tukholmassa neuvotteluja Pohjoismaiden
teollisuuden ja kalastuksen edustajien kesken. Tarkoituksena oli sopia yhteistyöstä
ja koettaa järjestää Suomessa tutkimustyötä Ruotsin esikuvan mukaisesti. Kun
suuntaviivat oli saatu hahmoteltua, päätti Vesivoimayhdistys ry. maaliskuussa
ehdottaa maatalousministeriölle toimikunnan asettamista. Aloitetta alettiin panna
toimeen huhtikuussa. Lohitoimikunnan nimellä aloittanutta Vaelluskalatoimikuntaa johti vuorineuvos R. E. (Ralph Erik) Serlachius ja sihteerinä vaikutti Pekka
Brofeldt. Muita jäseniä olivat Veikko Pohjanpelto, Einar Hellevaara ja Kaarlo
Hillilä. Toiminnan kustansivat teollisuuden edustajat ja vesivoimalaitokset. Tavoitteisiin kuului kerätä tietoa lohen käyttäytymisestä, kiinnittää huomiota rakennettujen jokien kalataloudellisiin edellytyksiin sekä toimia neuvoa-antavana elimenä, jonka puoleen niin yksityiset henkilöt kuin yhtiötkin saattoivat kääntyä.
Tärkeintä oli kuitenkin saada aikaan konsensus eri intressipiirien välille. Toimikunnan työtä vaikeuttivat alusta saakka rahoitusongelmat, tiedon puute ja epäilyt
sen puolueellisuudesta.657 Ajatus lähti siis liikkeelle Vesivoimayhdistyksestä,
vaikka ensimmäinen komiteakin oli korostanut jatkotutkimusten tarvetta. Myös
työryhmän jäsenistö on mielenkiintoinen.
Kemissä neuvoteltiin lohikysymyksestä heinäkuussa 1949. Ministeri Jussi
Raatikaisen (SDP) mukaan tarkoituksena oli ensi hätään perustaa toimikunta.658
Maatalousministeriö ilmoitti syyskuussa 1949 asettavansa työryhmän, joka selvittäisi, miten kalojen kulkumahdollisuudet hoidetaan padotuissa joissa sekä samalla
tutkisi, mitä mahdollisuuksia kalakantojen säilymiseen oli.659 Maatalousministeri
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Raatikainen totesi, että Kalataloudellinen komitea oli mietinnössään nähnyt parhaaksi, että merilohelle etsitään sopivia kutupaikkoja ja lohiporraskysymystä
selvitetään. Myös muita positiivisia ehdotuksia oli tehty, kuten ajatus sellaisen
asiantuntijaelimen nimittämisestä, joka tutkisi perusteellisesti tilannetta. Jäseniä
toimikuntaan ei vielä nimetty, mutta ideana oli turvata asianosaisten mahdollisuus
osallistua työhön, jonka kustantaisivat voimalaitokset.660 Tällä viitattiin Vaelluskalatoimikunnan perustamiseen. Sen esikuva oli vuonna 1946 perustettu Ruotsin
Vandringsfiskutredningen, johon oli kuulunut viisi teollisuuden ja viisi kalatalouden edustajaa. Sen toimintaa rahoittivat teollisuus- ja voimayhtiöt. Vuotuiset
avustukset nousivat 200 000 kruunuun. Tutkimustyötä pidettiin tärkeänä ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi.661 Harri DAHLSTRÖMIN mukaan Ruotsin kalatoimikunnan662 tehokas toiminta oli saanut aikaan sen, että rajan toisella puolella
oli lohiasiat hoidettu erittäin hyvin – varsinkin Suomesta käsin tarkasteltuna.663
Tällä viitataan laajaan kalanviljelyyn ja kalateiden rakentamiseen.
Lauri Louekari oli tammikuussa 1950 lähettänyt kala-asiaa käsittelevän kirjeen (sävystä päätellen ilmeisen hyvälle tuttavalleen) Suojelupoliisin päällikkö
Alhavalle, joka vastauksessaan totesi, että oli saanut suoritettua vaikean ja epäkiitollisen tehtävän. Jo toinen ”johtajakomitea” oli asetettu viemään asioita eteenpäin. Ensimmäisessä kokouksessa oli oltu toiveikkaita, että kysymys selvitettäisiin nopeasti. Vanha ystävä ”Kalle” Hilliläkin oli totuttuun tyyliinsä ollut tietoinen
linjasta, jolla lohi voitaisiin pelastaa. Kirjeessään Alhava totesi, että jahka Hillilä
olisi lukenut vaivalla aikaansaadun selvityksen, niin käsitys kyllä muuttuisi.664
Ainakaan Alhavalla ja Louekarilla ei siis ollut uskoa komiteoiden työhön, saati
kalan tulevaisuuteen.
Vesivoimayhdistys ry. oli luvannut huolehtia uuden kalatoimikunnan rahoituksesta. Toimikunnan varapuheenjohtajana toimi hallitusneuvos Martti Kemppainen. Muita jäseniä olivat diplomi-insinöörit Niilo Saarivirta, Henrik Kurten ja
Ernst Löhtner. Uuden työryhmän aloitus ei sujunut aivan ongelmitta. Ilmeisesti
kalastajien painostuksen takia Kemppainen ja Hillilä erosivat tehtävistään. Tilalle
nimitettiin kesäkuussa 1953 kalastusneuvos Arthur Wikström ja Perämeren kalas-
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tajain Keskusliiton puheenjohtaja Eino V. Posti. Käytännön työtä Partanen kuvasi
lähinnä kokouksiksi.665
Väitteet Vaelluskalatoimikunnan puolueellisuudesta eivät liene perättömiä,
sillä jäsenien taustat ja rahoitus herättivät epäluuloja. Esimerkiksi Niilo Saarivirta
oli Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja. Myös rahoituspuoli toi tullessaan ongelmia.
Vaelluskalatoimikunnan ylittäessä budjettinsa se joutui anomaan lisää varoja.
Eräässä Serlachiuksen ja Brofeldtin laatimassa anomuksessa mainittiin tietysti
vaelluskalakysymyksen ratkaiseminen. Lisäksi toimikunta aikoi pohtia, kyettiinkö
vesivoimalaitosten omistajat jotenkin vapauttamaan kalaportaiden rakentamisesta.
Työn luonteen vuoksi Vaelluskalatoimikunnan kustannukset olisi jätettävä vesivoimalaitosten maksettavaksi.666 On muistettava, kuka komiteaa ehdotti, joten
siinä mielessä vapautuksen tavoittelu oli ymmärrettävää.
Edellä oleva Vaelluskalakomitean kirjeen sisältö on avartava. Siinä pohditaan
nimenomaan, millä tavoin valjastaja voitaisiin saada laistamaan kalaportaat. Myös
rahoitus oli riippuvainen vesirakentajista. Jo nämä kaksi tekijää selittävät toimikunnan myöhempiä linjauksia. Kalakomitean työtä kohdannutta epäilyä kuvaa
osaltaan seuraava uutinen. Lohikysymystä pohdittiin Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa toukokuussa 1950. Siinä todettiin, että asiaa miettimään oli asetettu
uusi komitea. Alueen asukkaat olivat tyytymättömiä, koska siihen ei kuulunut
yhtään kalastuksen edustajaa. Pelättiin, että kalastusintressit eivät näyttelisikään
työn ratkaisevinta osaa, joten lehdessä vaadittiin jäsenistöä täydennettäväksi siten,
että paikkakunnallakin toiminta koettaisiin omaksi.667 En usko, että tilanne olisi
yhden kalastuksen edustajan myötä muuttunut. Lähinnä sillä olisi ollut moraalista
vaikutusta. Oletan näin ajatellun toimituksessakin.
Mm. useaan kertaan maatalousministerinä toiminut edustaja Eemil Luukka
oli tehnyt hallitukselle kyselyn, jossa tiedusteltiin, aiottiinko maassa tehdä päätöksiä, joiden nojalla voimalaitokset vapautettaisiin tekemästä kalateitä ja jokien
menetetty kalakanta korvattaisiin vahinkoa kärsineille tuotettavan sähkön ja uitettavan puutavaran arvon perusteella. Eduskunnan puhemies K. A. Fagerholm
(SDP) oli helmikuussa 1956 pyytänyt vastaavan ministerin näkemystä. Maalaisliiton Viljami Kalliokoski vastasi, että lain mukaan vesistön rakentaja saatettiin
velvoittaa kalaportaan sijasta suorittamaan määräsuuruinen maksu, jos kalatie
aiheuttaisi suhteettomia ponnistuksia. Koska kalakantojen ylläpitäminen Kemijo-
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essa oli erittäin vaikea kysymys, niin oli odotettavissa, että Vaelluskalakomitean
mietintö valmistuisi kyselyssä esitetyn olettamuksen mukaisesti. Maatalousministeriössä pidettiin viisaampana odottaa selvityksen valmistumista, ennen kuin päätettäisiin lopullisista toimenpiteistä.668 Muutkin siis pohtivat, kuinka voitaisiin
välttää kalateiden tekeminen. Koska tutkimukset olivat kesken, ei varsinaisiin
toimenpiteisiin kannattanut vielä ryhtyä.
Brofeldtin mukaan Vaelluskalatoimikunnan perustamisen yhtenä edellytyksenä oli ollut, että valtio ei joutuisi maksamaan sen toimintaa. Näin avustuksia oli
anottava juuri teollisuudelta ja voimayhtiöiltä. Rahoituksen järjestäminen tuotti
toisinaan ongelmia, sillä Vaelluskalatoimikunnan raha-anomuksiin ei aina vastattu
suopeasti.669 Suhtautuminen erilaisiin raha-anomuksiin riippui pitkälti rahatilanteesta. Jos se oli kireä, ei varojakaan yleensä herunut.
Suomen Vesivoimayhdistykseen kuuluneet yksitoista yritystä olivat vuonna
1950 lahjoittaneet Vaelluskalakomitealle 228 000 mk, seuraavana vuonna tukea
olivat myöntäneet 33 yhtiötä yhteensä 570 000 mk ja vuonna 1953 rahaa olivat
antaneet 20 yhtiötä yhteensä 366 000 mk. Lisäksi muut tahot olivat tukeneet toimintaa 10 000–60 000 mk:lla. Kaikkiaan apua oli saatu niin paljon, että vuoden
1952 jälkeen avustuksia ei ollut tarvinnut anoa ja rahaa oli jäänyt säästöönkin.
Tästä huolimatta Lapin läänin Kalastuskuntain liitto oli myöntänyt komitealle
vielä 50 000 mk.670 Koska varat olivat verraten rajalliset, oli toimikunnan työn
laatu ja laajuus sen mukaista. Sihteeriä lukuun ottamatta käytössä ei ollut palkattua työvoimaa, eikä toimikunta ollut turvautunut ulkopuolisiin asiantuntijoihin.
Myös kaikki kirjalliset esitykset ja lausunnot olivat sihteerin laatimia.671
Koska yhteiskunta ei toimikuntaa avustanut, se pystyi työskentelemään suhteellisen vapaasti ja ottamaan käsiteltäväkseen niitä kysymyksiä, joita itse piti
tärkeinä. Kovin helposti ei haluttu antaa julki mietintöjä. Näin tahdottiin varata
mahdollisuus tarkistaa kantoja, jos jotain uutta ilmenisi tai olisi tarvetta lisäselvityksiin.672 Mitään kiirettä ei siis pidetty. Vaelluskalatoimikunta näyttääkin pitäneen kiinni linjastaan pidättäytyä lopullisten kantojen antamisesta, sillä mitään
erityistä se ei esimerkiksi Kemijoen osalta saanut aikaan. Työn tuloksena toimi-
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kunta laati kuitenkin eri vesistöjen kalakysymyksistä 19 erilaista muistiota, julkaisua ja muuta kirjoitelmaa.673
Vaelluskalatoimikunnan työ keskittyi lähinnä teollisuuden, uiton ja kalastuksen välisten suhteiden selvittämiseen ja ongelmien lieventämiseen. Mitään tieteellisiä tutkimuksia komitea ei suorittanut. Tietoa oli ollut saatavissa varsinkin Ruotsista, ja sitä olisi olosuhteiden samankaltaisuuden vuoksi kyetty Suomessakin
soveltamaan. Silti myönnettiin, että tutkittavaa olisi täälläkin löytynyt, mutta työ
olisi kuulunut Kalataloudelliselle tutkimustoimistolle.674 Ulkopuolista asiantuntemustakaan ei käytetty, vaan oli tyydytty omaan tietotaitoon ja sihteerin osaamiseen.
Vuonna 1957 julkaisi Vaelluskalatoimikunta loppuraporttinsa, jonka olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Serlachius ja sihteeri Brofeldt. Kaikkiaan toimikunnan työtä luonnehdittiin viranomaisten hyväksymäksi ja sen todettiin saaneen
yleistä kannatusta. Sen sijaan vaelluskalakysymyksen ratkaisemista osapuolia
tyydyttävällä tavalla pidettiin haastavana tehtävänä. Siihen vaikuttaisivat monet
seikat. Toiminnan jatkamista ei enää pidetty tarpeellisena, joten Vaelluskalatoimikunta päätti lakkauttaa itsensä.675 Tätä pidettiin 60-luvulla jopa syynä lohiasioiden
silloiseen alennustilaan.676
Vaelluskalatoimikunnan anti jäi odotuksiin nähden laihaksi. Osaltaan tämä
selittyy jäsenistöllä ja rahoituksella. Myös komitean tavoite tutkia, millä tavalla
voimalaitokset voitaisiin vapauttaa kalaportaista, on suuntaa-antava. Tällaiset
linjaukset vaikuttivat varmasti laajemmallekin, kun asiasta keskusteltiin päättävissä elimissä. Komitealla olisi ollut varaa myös perusteellisiin tutkimuksiin, koska
rahaa mainittiin jääneen säästöiksi asti. Voi epäillä, että aivan täysillä ei lohen
edestä ollut painettu.
4.2.3 Kemijoen kalanviljelykomitean lypsävä lehmä
Puheenjohtaja Janne Koivuranta selosti helmikuussa 1947 Kalastuskuntain liiton
johtokunnan kokouksessa näkemyksiään Kemijoen lohenkalastuksesta. Samalla
päätettiin ehdottaa maatalousministeriölle, että valtio asetettaisi uuden komitean
tutkimaan kalastuksen tulevaisuutta. Johtokunta päätti ehdottaa Koivurantaa sen
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jäseneksi.677 Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kevätkokouksessa oli lohiasia
uudemman kerran esillä: Koivuranta esitteli kokousväelle maatalousministeriölle
laatimaansa muistiota, joka aiheutti vilkasta keskustelua kalaportaista ja tuoreen
komitean asettamisesta.678 Merikalastajat olivat erityisen huolestuneita, ja heidän
lähetystönsä kävikin esimerkiksi toukokuussa 1949 Helsingissä.679 Aarne Partasen
mukaan suunnitellut toimet herättivät vain epäilyksiä, ja kalastajat esittivät pikaisia toimenpiteitä. Päästäkseen vaatijoista eroon maatalousministeriö perusti vuonna 1950 Kemijoen kalanviljelykomitean, johon kuuluivat lääninasessori U. V.
Halonen, varatuomari Lauri Louekari ja kunnallisneuvos Janne Koivuranta.680
Sihteerinä toimivat kalastusmestari Sulo Ahvonen ja maisteri Tapani Sormunen.
Avustavina asiantuntijoina kuultiin esimerkiksi kalastusneuvos Einar Hellevaaraa
ja Pekka Brofeldtia. ”Kokeneita ammattimiehiä” edustivat myös professori Erkki
Halme ja osastopäällikkö Tauno V. Mäki.681
Komiteassa arveltiin, että lohi saattoi tuulen tai virtausten mukana harhailla
vallan hyvin muihin jokiin kutemaan, jos sen pääsy Kemijokeen olisi estynyt.
Lohen oli jo havaittu vähentyneen Isohaarasta. Syiksi mainittiin tehokas merikalastus sekä ilmastolliset, hydrologiset ja biologiset seikat. Lisäksi Kemijoella oli
aiemmin kalastettu ehdottomasti liikaa. Luonnontieteellisten syiden todettiin silti
olleen määräävässä asemassa. Lohenkalastuksen tuottoa kuvailtiin 1940-luvulla
poikkeuksellisen hyväksi. Vaikka lohikannat olivat komitean mielestä selvässä
laskussa, oli maakuntaan levinnyt aiheeton kiihtymys, koska aiemmat saaliit olivat vielä tuoreessa muistissa. Näytti kuitenkin huolestuttavasti siltä, että Kemijoen lohi olisi joka tapauksessa menetetty viimeistään 50-luvun lopulla.682
Kunnallisneuvos, kansanedustaja ja komiteajäsen Koivuranta totesi sähköistämisen avanneen valtavia mahdollisuuksia Lapin kehitykselle, mutta saapuva
edistys uhkasi vanhoja arvoja. Maakunnassa kysyttiinkin huolestuneina, loppuiko
Kemijoesta sen ylpeys – lohi. Samalla oltiin epätietoisia siitä, valvottiinko kalan
elintilan säilymistä laisinkaan. Janne Koivurannan mukaan kysymyksiin vastaaminen oli hankalaa, mutta komiteat etsivät ratkaisuja lohikantojen ylläpitoon.
Lappilaisten jyrkkä vaatimus oli, että kala oli joessa säilytettävä. Puhetta oli ollut
kalaportaista, hisseistä, siirroista ja viljelyksestä. Silti luvassa oli uusia ongelmia,
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kun muita Kemijoen koskia rakennettaisiin. Asia oli Ruotsissa saatu tyydyttävästi
järjestettyä, joten odottaa sopi sen hoitamista myös Suomessa. Muuten edessä
olisi lohen häviäminen, ja sitä kuvattiin maakunnalliseksi häpeäksi.683 Koivuranta
viittasi Ruotsissa käytettyihin menetelmiin: ylisiirtoihin, istutuksiin ja kalateihin.
Myös ruotsalaisten tietämys alalla tunnustettiin. Muuten puhe oli linjassa sen
suhteen, miten kalakysymystä alkuvaiheessa käsiteltiin julkisuudessa. Tapausta
pidettiin vaikeana, mutta siihen suhtauduttiin virallisesti toiveikkaasti, vaikka
käytännössä tilanne oli aivan toinen.
Kalanviljelykomitean toimintaa valaisee hyvin Sulo Ahvosen kirje kalastusneuvos Hellevaaralle, jonka Ahvonen nähtävästi tunsi hyvin. Kesällä 1952 Halonen olisi halunnut lopettaa jahkailun ja kirjoittaa komitean lausunnon aikaansaatujen tulosten pohjalta, mutta Janne Koivurannan mielestä ”lypsävää lehmää” ei
kannattanut tappaa. Myöskään Lauri Louekarilla ei ollut mitään viivyttelyä vastaan, koska Pohjolan Voimalle ei ollut haittaa siitä, etteivät asiat varsinaisesti
edenneet.684 Myös tämä lausunto on karakteristinen, kun mietitään Kalanviljelykomitean toimintaa. Päätehtäväksi ei niinkään katsottu pikaista ratkaisua, vaan
paremmaksi nähtiin käsittelyn pitkittäminen vetoamalla erilaisiin syihin.
Tilanteen kehitys ei edelleenkään tyydyttänyt lohimiehiä. Toukokuussa 1952
Kemijokivarren maa- ja vesialueiden omistajat kokoontuivat Tervolaan, jossa
vaadittiin valtiovaltaa ryhtymään heti toimeen kalaportaiden tekemiseksi Isohaaraan, sillä Kemijoen ilmoitettiin alkavan pikku hiljaa olla lohivapaata aluetta.
Koivuranta oli selostanut kokousväelle liiton suorittamia toimia kalakantojen
hyväksi ja ehdottanut samalla uutta toimikuntaa.685 Vuonna 1953 esittivät Erkki
Aalto ja Lauri Louekari maatalousministeriölle, että Pohjolan Voima halusi ottaa
aikalisän. Komiteat setvivät vielä asioita, joten yhtiössä haluttiin odottaa mietintöjä, ennen kuin tehtäisiin ratkaisuja.686 Taas vedottiin työn keskeneräisyyteen, jonka perusteella voitiin viivyttää päätöksiä.
Kemijoen kalanviljelykomitea tutki asiaa pitkään, ja syksyllä 1956 työ oli
vihdoin valmis. Tämän jälkeen maatalousministeriö pyysi kommenttia Lapin
läänin Kalastuskuntain liitolta. Partasen mukaan lausunnon antamista ei enää
uskottu liiton johdolle, koska sitä pidettiin jäävinä. Jo vuonna 1953 oli Ilmolan–
Koroiskylän jakokunnan kokouksessa käyty kiivasta keskustelua Lapin läänin
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Kalastuskuntain liiton toiminnasta ja esitetty uuden yhdistyksen perustamista.687
Arvostelua herätti yhä komitean kokoonpano, sillä siihen ei kuulunut yhtään varsinaista kalastuksen edustajaa. Määräysvalta oli Partasen mukaan ollut voimatalouden edustajilla ja mietinnöstä oli tullut sen mukainen.688 Tammikuussa 1957
uutisoitiin, että Kemijoen kalastuksen hoitoyhtymän kokousväki ei hyväksynyt
kalanviljelykomitean mietintöä, jonka puheenjohtaja Halonen, jäsenet Louekari ja
Koivuranta olivat allekirjoittaneet. Komitean mukaan Kemijoen kalastusoikeus
kuului valtiolle ja voimayhtiöille, jotka olivat koskikaupoilla hankkineet hallintaansa 92–94 % alueen vesistöistä. Niin ikään myöskään kalaportaita ei kannattanut rakentaa, vaan niiden sijaan voitiin suorittaa määräsuuruinen maksu ja perustaa säätiö huolehtimaan kalanviljelystä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut
Otto Lääkkö vaati korvauksia täysimääräisenä eikä niitä saanut kytkeä kalanhoitoon. Partanen osallistui tilaisuuteen sihteerin ominaisuudessa.689 Myös tämän
komitean työ muistutti olennaisesti aiempien saavutuksia. Erinäiset vaikeudet ja
epäselvyydet olivat viivästyttäneet työtä, mikä ei kaikesta päätellen ollut Pohjolan
Voiman kannalta epämieluisaa.
4.2.4 Säipän komitea mielten rauhoittamiseksi
Maaliskuussa 1953 ilmoitettiin, että Lapin lääninhallitus oli ehdottanut komitean
perustamista tutkimaan esitettyjen vaateiden perusteita.690 Valtioneuvosto asetti
seuraavana kesänä hallitusneuvos Paavo Säipän johtaman Kemijoen rakennusvahinkokomitean eli ns. Säipän komitean tutkimaan kalakorvauskysymystä.691 Siihen kuuluivat myös varatuomarit Lauri Louekari ja Vilho Väyrynen, Oulujoki
Oy:n toimitusjohtaja Niilo Saarivirta, piirikuntapäällikkö Juha O. Alm sekä
maanviljelijät Janne Annala ja Paavo Portaankorva.692 Sihteereinä toimivat lainoppineet Antti Ruokanen, Olli Ahvenjärvi ja Veikko Kerimaa. Agronomi Eino
Kurkela toimi sijaisena.693 Perustaminen uutisoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla. Siinä kerrottiin, että Kemijoen koskivahinkoja tutkimaan oli määrätty valtio-
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neuvoston toimesta tuore komitea.694 Odotukset toiminnan tarkoituksesta ja työn
tuloksista vaihtelivat. Pohjolan Voiman lakimiehenä toimineen Olli Ahvenjärven
mukaan uusi komitea perustettiin lähinnä ”mielten rauhoittamiseksi”.695 Mainittakoon, että Paavo Säippä oli toiminut mm. Valtiollisen poliisin päällikkönä vuosina 1938–41. Hän oli myös Urho Kekkosen vanha ystävä.696
Kesällä 1953 lähti Helsinkiin jälleen jokivarren jakokuntain lähetystö. Tapaaminen oli järjestynyt ministeri Martti Miettusen kanssa. Hän totesi valtion
asettaneen komitean tutkimaan tapausta ja toivotti omasta puolestaan onnea työlle.697 Syyskuussa Pohjolan Sanomissa mainittiin komitean tutkivan yhä patoamisvahinkoja, eikä se ollut katsonut toistaiseksi voivansa esittää kantaansa.698 Vastaus
ei nähtävästi tyydyttänyt, sillä Liedakkalan jako- ja kalastuskunta päätti Otto Lääkön johdolla lähettää asialle uuden lähetystön panemaan vauhtia Vesistötoimikunnan päätöksiin, kalavahinkoihin ja muutenkin kalaporrasasioihin.699 Lääkkö
oli vaatinut Isohaaran aiheuttaminen vahinkojen pikaista korvaamista, jolloin
Paavo Säippä oli todennut, että ensimmäinen tehtävä oli tutkia esityksiä. Vasta
sitten niistä voitiin keskustella kalastajien kanssa.700 Marraskuussa 1954 Säippä
kertoi, että komitean aineisto alkoi olla koossa ja kaikki esitetyt näkökohdat otettaisiin huomioon.701
Syyskuussa 1955 Rovaniemen eteläpuolisen alueen kalastushoitoyhtymä vaati kalastusvahinkoja maksettavaksi ja aikoi kääntyä asiassa jälleen Säipän komitean puoleen, sillä työryhmän katsottiin saaneen jopa virheellisiä tietoja. Lokakuussa 1955 kerrottiin, että komitea oli kokoontunut Rovaniemellä, missä päätettiin
pyytää uusi lausunto jokivarren manttaalikunnilta eli Kemijoki-toimikunnalta,
jonka tehtäväksi jäi määritellä, mitä oli korvattava. Kommentointi jätettiin toimikunnan puheenjohtajan Aappo Narkaukselle ja sihteeri Janne Koivurannalle. Säipän komitean aikomuksena oli marraskuussa saattaa joitain osia työstään tarkastettavaksi.702
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”Vihoviimeiset selvitykset”
Aika kului. Huhtikuussa 1956 Muurolan jako- ja kalastuskunnan kokouksessa
valtuutettiin toimikunta ottamaan yhteyttä Pohjois-Suomen lohikomiteaan ja Säipän komiteaan.703 Tammikuussa 1957 Säipän komitea päätti tilata vielä asiantuntijalausunnon professori Melanderilta regaalioikeudesta ja koskikauppojen osuudesta mahdollisiin kalastusoikeuden menetyksiin. Hallitusneuvos Säipän mukaan
kyseessä olisi vihoviimeinen tarvittava selvitys. Sen valmistumisen jälkeen aloitettaisiin mietinnön laatiminen, johon arveltiin kuluvan jonkin aikaa kysymyksen
visaisuuden vuoksi.704 Lisätietoja kuitenkin kaivattiin. Komitea kutsui huhtikuussa 1958 Kemiin koolle edustajia saadakseen paikkakuntalaisten mielipiteitä kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Alajaoston jäsenenä tilaisuudessa esiintyi mm.
agronomi Kurkela. Kalastuskysymys nähtiin yleisvaltakunnallisena asiana, joka
kuuluisi valtion vastuulle. Myös korvauksista ja lohisaaliista puhuttiin. Niistä
haluttiin täsmällisiä tietoja, jotta tehtävä saataisiin suoritetuksi.705
Arviot työn venymisestä pitivät paikkansa, ja jatkuva viivästyminen lisäsi ärtyisyyttä. Kesäkuussa 1959 odotettiin yhä Säipän komitean mietintöä. Viivästysten mainittiin Pohjolan Sanomissakin hidastaneen tapauksen käsittelyä.706 Lopulta
etusivulla uutisoitiin, että mietintö oli valmistunut ja se jätettäisiin valtioneuvostolle.707 Hieman myöhemmin kerrottiin komitean kokoontuvan vielä kerran miettimään korvauskysymystä, joten tutkimustulosten luovuttamiselle ei ollut päätetty
päivämäärää.708 Kalastuksen edustajat tyrmäsivät tuloksista tihkuneet johtopäätökset. Komitean jäsenistöä pidettiin jäävinä ja kaiken kaikkiaan vesirakentajia
suosinut työ herätti levottomuutta. Alettiin vaatia johtopäätösten tarkistamista,
sillä pidettiin vääryytenä, että valtion varoilla toiminut komitea antoi asiasta perin
yksipuolisen kuvan.709
Partasen mukaan lähetystö oli joulukuussa 1959 käynyt puhumassa lohikysymyksestä Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimon kanssa. Hänen kerrottiin
antaneen komitealle määräyksen, että mietinnön olisi aiheellista valmistua seu-
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raavan vuoden alkuun mennessä.710 Kyseessä lienee poliittinen lupaus, sillä tuskin
Korsimolla oli suoraa käskyvaltaa komiteaan, vaikka hän toimikin kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministerinä vuosina 1959–61.711 Mikäli sitä oli, niin silloin puolueen asema prosessissa ansaitsisi tarkempaa huomiota. Tammikuussa 1960 voitiin ilmoittaa, että Säipän mietintö oli valmis ja se luovutettaisiin valtioneuvostolle kuun puolivälissä.712 Kemijoen kalastuskuntien koolle kutsumassa kokouksessa
maaliskuussa 1960 komiteanjäsen Paavo Annala luonnehti työtä alun perin ajateltua haastavammaksi, minkä johdosta julkistaminen oli venynyt. Myös vahinkoalue oli muodostunut odotettua isommaksi.713 Loppujen lopuksi Kemijoen rakennusvahinkokomitean raportti valmistui vasta kesällä 1961.714 Siinä todettiin, että
annettu tehtävä oli osoittautunut yllättävän laajaksi, vaikeaksi ja monivivahteiseksi. Oli jouduttu pitämään lukuisia kokouksia ja seuraamaan muutenkin tilannetta,
jotta olisi kyetty muodostamaan oikea kuva.715
4.2.5 Muut työryhmät
Syyskuussa 1952 kalataloutta järkeistämään oli perustettu Kalataloudellinen neuvottelukunta hallitussihteeri Veikko Pohjanpellon johdolla.716 Huhtikuussa 1955
Pohjolan Sanomien etusivulla uutisoitiin puolestaan ministeri Miettusen lausunto,
jonka mukaan komiteoiden hallintojaosto oli tutkimassa Kemijoen erikoiskysymyksiä.717 Mitään tarkempaa selitystä työryhmistä ei mainittu, eikä niiden tuloksistakaan löytynyt myöhemmin uutisia. Maaherra Hannulan johtama suomalaisruotsalainen lohikomitea esitti heinäkuussa 1955, että Tornionjoelle olisi saatava
kalastussääntö, jotta pyyntiä Väylällä voitaisiin rajoittaa. Myös Perämeren lohisaaliiden todettiin pienenevän. Syytä tähän ei mainittu.718
Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 1957 uuden komitean miettimään yleiseen
kalatalouteen liittyvien tieteenhaarojen yhteistyötä. R. E. Serlachiuksen johdolla
laaditun mietinnön mukaan säännöstellyissä vesistöisissä viisainta oli korvata
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menetykset uudella arvokalakannalla. Niiden ohella voitiin harkita myös kalateitä,
ylisiirtoja tai istutuksia ja varsinkin tutkimustoiminnan tehostamista.719 Talvella
1958 Kemijoen rannanomistajien yhdistys aloitti toimintansa. Eräänä tavoitteena
oli opastustoiminta Isohaaran asian edistämiseksi yhteistyössä viranomaisten
kanssa. Pohjolan Sanomissa korostettiin, että tarkoitus ei ollut missään nimessä
estää vesirakentamista, vaan saada aikaan tasapuolinen toiminta osapuolten välillä.720
Urho Kekkosen Kirjeitä myllystäni -kokoelmassa julkaistiin valikoituja presidentin kirjeitä. Helmikuun 2. päivänä 1958 yhteyttä otettiin ministeri Paavo
Kastariin (sit.). Aiheena oli Kemijoen vesivoiman rakentaminen, josta Kekkonen
oli sanojensa mukaan alati kiinnostunut. Hänen käsityksensä mukaan Lapin ja
yhteiskunnan etu vaati, että säännöstelyyn liittyvät pulmat ratkaistaisiin nopeasti.
Tällä tavoin ei muodostuisi vuosikymmeniä kestäviä riitoja, jotka katkeroittaisivat
mieliä ja antaisivat huonon pohjan voimalaitosten rakentamiselle. Siksi oli välttämätöntä perustaa Lapille ikioma vesistötoimikunta. Niinpä metsästyksenvalvoja
Tauno V. Mäki oli saanut presidentiltä tehtävän laatia muistio, jonka toivottiin
ministeri Kastarin toimesta johtavan lakiehdotukseen toimikunnasta.721 Mäki ja
Kastari kuuluivat Kekkosen henkilökohtaiseen ystäväpiiriin.722 UKK:n mielestä
oli siis tärkeää varmistaa vesirakentamisen jatkuminen, jota syntyneet ristiriidat
uhkasivat.
Samoihin aikoihin Pohjolan Sanomissa vaadittiin omaa vesistökomiteaa, sillä
oli syntynyt ristiriitoja, joita ei saatu sovittua. Oikeusturvan kannalta olotila oli
arveluttava. Vallitseva tilanne ei ollut kenenkään etu, sillä Kemijoen valjastaminen oli pahasti kesken. Kaivattiin paikallista asiantuntemusta, jotta ruuhkautuneet
erimielisyydet saataisiin hoidettua.723 Talvella 1958 perustettiinkin pääjohtaja
Väinö Seppälän johdolla komitea tutkimaan Kemijoen vesistön säännöstelyn
oikeudellisia edellytyksiä.724 Pohjois-Suomen voimatalouden aiheuttamia ristiriitoja tutki myös apulaisoikeuskansleri E. Mannerin vetämä komitea.725
Voimatalouden myötä oli seurannut erilaisia pulmia, jotka johtuivat pääasiassa vanhentuneesta lainsäädännöstä. Siksi haluttiin säätää laki sinänsä hyödyllisen
Kemijoen säännöstelystä, varsinkin kun valtaosa energiasta meni etelään haittojen
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jäädessä pohjoisen harmiksi. Pohjolan Sanomissa todettiin, että valtion toimesta
olikin perustettu komitea pohtimaan asiaa.726 Helmikuussa 1962 kerrottiin lehden
pääkirjoituksessa, että jälleen oli lähetystö vaatimassa Lapin työllisyyden parantamista, vaikka maakuntien miehiin ei pääkaupungissa aina suhtauduttukaan suopeasti. Yhtenä syynä tähän mainittiin delegaatioiden aiheuttama ”inflaatio”. Kirjoituksen mukaan joka kerta asiat eivät olleetkaan niin tähdellisiä, että niitä olisi
kannattanut käydä esittelemässä.727 Tulkitsen tätä arviota osin niin, että toimituksessa haluttiin rauhoitella kärjistyvää tilannetta. Myöhemmin jopa arvuuteltiin,
oliko lähetystöillä ylipäänsä koskaan saavuttu varsinaisia tuloksia.728
Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa arvosteltiin komiteajärjestelmää mm.
turhan kankeaksi ja kalliiksi. Komiteoita mainittiin perustetun köykäisin perustein. Esille oli noussut, että perustettaisiin ministeriöiden alaisia elimiä, jotka
nopeammin saisivat asiat hoidettua. Silti työryhmistä arveltiin olevan vaikeaa
tyystin luopua niiden ”joustavuuden” takia, mutta valtion tehtävien monipuolistumisen myötä oltiin tilanteessa, että hallinnollisia perusparannuksia oli tapahduttava.729 Toisaalta komiteoita on pidetty tehokkaina valmistelueliminä, koska niihin on voitu asettaa jäseniksi asiantuntijoita valtionhallinnon ulkopuolelta ja myös
eri intressipiirien edustajia. Toimikuntia väitetään käytetyn joskus myös keinona
kartuttaa virkamiesten tuloja.730
Valtioneuvoston vuonna 1962 asettama Kalastuskomitea vieraili Kemissä ja
Torniossa pääjohtaja Hans Perttulan johdolla. Lausuntoja ei haluttu antaa, sillä
kyseessä oli harrastusluonteinen tutustumismatka, jonka anti näkyisi valmistuvasta mietinnöstä.731 Keväällä 1963 perustettiin Kemijoen kalatoimikunta tehtävänään laatia kalastuksen hoitokorvaus Maataloushallituksen ohjeiden mukaisesti.
Perustamiskokouksessa puhuivat maaherra Miettunen, kalastusneuvos Wikström
ja maisteri Toivonen, Siihen osallistuivat myös kunnallisneuvos Koivuranta ja
kalastusmestari Ahvonen.732 Lisäksi laadittiin monia muita suunnitelmia ja tutkimuksia. Läpimurtoja ei saatu aikaan.733
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Miksi asiat eivät luistaneet? Jo vuonna 1949 Aarne Partanen totesi viranomaisten ainoana varsinaisena tekona olleen asettaa komitea tutkimaan asiaa.734
Alkuvaiheessa Suomen valtio hoiti lähinnä työryhmien kautta Kemijoen lohikysymystä. Erityisen aktiivinen oli Maataloushallituksen Kalatalousosasto.735 Komiteoita käytettiin Hannele Pokan mukaan 50-luvulla eräänä keinona lykätä hankalan jutun käsittelyä. Kun asioiden päätöksiä tiedusteltiin, ilmoittivat virkamiehet
yleensä komitean vasta tutkivan kysymystä.736 Ministeri Esko Rekolan mukaan
toimikunnat olivat joskus paikkoja, joihin ikävä asia työnnettiin pois silmistä.
Hän jopa arveli niissä joskus käytetyn istumalihaksia enemmän kuin aivoja.737
SUOMEN KUVALEHDEN mukaan kalakomiteat olivat olleet puolueellisia. Käsittelyä oli tahallisesti viivytetty, jotta lohi ehtisi Kemijoesta hävitä eikä mitään olisi
enää tarvinnut tehdä.738 Pulliaisen mukaan poliittisesti kiusallista lohiasiaa pui
kaikkiaan parikymmentä toimikuntaa. Suomea hän luonnehtikin komiteoiden
luvatuksi maaksi.739 Näkemykselle löytyy pohjaa, sillä esimerkiksi vuonna 1958
maassa istui 361 erilaista komiteaa, joihin upposi rahaa 114,3 miljoonaa markkaa
vuodessa, joten alkoi ilmetä tarvetta supistaa menoja.740
Ahvenjärven ja Ahvosen lausunnot tukevat Hannele Pokan esittämää näkemystä, jossa komiteoiden tehtävänä ei ollut nopean ratkaisun löytäminen, vaan
lähinnä vetoaminen keskeneräisyyteen ja tarpeeseen suorittaa lisätutkimuksia.
Mielestäni voidaan puhua vitkuttelusta. Haluttiin osoittaa, että asiaa tutkittiin ja
siten rauhoitella ihmisiä, mutta keskeneräisestä jutusta ei ollut aihetta tehdä päätöksiä. Yhtä kaikki komiteoiden tulokset jäivät lohen osalta vaatimattomiksi.
Lähinnä esitettiin laadittavaksi lisäselvityksiä ja uusien komiteoiden perustamista.
Loppulausunnot olivat luonteeltaan varovaisia suosituksia, joissa tilanteen valitettava kehitys myönnettiin. Varsinaisia ratkaisumalleja ei kyetty tarjoamaan.
Kannanotot ymmärtää, kun tuntee työryhmien jäsenistön taustat ja esimerkiksi Vaelluskalatoimikunnan rahoituksen. Moni komitealainen oli kiinteästi kytköksissä teollisuuteen ja vesivoiman rakentajiin, esimerkkeinä vaikkapa Niilo Saarivirta ja Lauri Louekari. Perustellusti voidaan väittää, että heidän intressinsä oli
edistää vesirakentamista. Näin ollen ei liene mikään yllätys, että Kemijoen lohen
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katsottiin 1950-luvulla olevan lähinnä historiaa. Tätä osaltaan todistaa esimerkiksi
Vaelluskalakomitean lakkauttaminen. Pohjolan Sanomien kirjoittelussa ei otettu
kantaa töiden jatkuvaan viivästymiseen tai tuloksiin. Pääsääntöisesti artikkelit
myötäilivät komiteoiden kantoja. Tärkeänä pidettiin, että tapaus tutkittaisiin ennen ratkaisuja, jotka tehtäisiin, kun aika olisi kypsä. Sanotaan, että tulevaisuuden
ennustaminen on vaikeaa. Lohen kannalta tämä toteamus ei kalakomiteoiden
osalta vaikuta pitävän paikkaansa.
4.3

Kalastuskuntain liitto kiinnostuu pyynnistä Isohaaralla

Lapin läänin Kalastuskuntain liitto perustettiin Rovaniemellä kesäkuussa 1937.
Puheenjohtajaksi pyydettiin tuomari Hillilää, mutta hän kieltäytyi tultuaan nimitetyksi Lapin maaherraksi. ”Lapin ylimmäinen kalastaja” Kaarlo Hillilä oli intohimoinen kalamies, joka myös konsultoi liittoa.741 Aloite perustamisestakin lienee
tullut häneltä.742 Aluksi toimintavuodet kuluivat rauhallisesti. Siitä huolimatta
tutkittiin esimerkiksi uiton aiheuttamia haittoja Kemijoen kalastukselle, edistettiin
kalakauppaa, järjestettiin valvontaa ja oltiin kiinnostuneita kalavesien hoidosta.
Tammikuussa 1941 palvelukseen otettiin kalastusneuvoja Aarne Partanen, mutta
sodan aikana toiminta jäi muodolliseksi. Vuonna 1946 johtoon valittiin kunnallisneuvos Koivuranta. Sihteerinä vaikutti myös kalastusneuvoja Martti Ahonen,
kunnes kalastusmestari Sulo Ahvonen palasi tehtävään hoitaen sitä vuoteen 1964
asti.743 Alun perin Peräpohjolan maanviljelysseuran kalastuskonsulenttina toiminut Ahvonen oli samalla Tauno V. Mäen vanha perhetuttu.744
Kansanedustajat Martti Miettunen ja Markus Niskala uskoivat huhtikuussa
1945, että valtion suostumuksella tehtävät voimalaitokset uhkaisivat kutupaikkoja, joten yhteiskunnalla oli velvollisuus valvoa, että kaikki mahdollinen tehtäisiin
vaelluskalakantojen hyväksi. Kymijoen huonot kokemukset kalahissistä olivat
masentava tosiasia, joka ei saisi toistua. Sen sijaan Ruotsissa oli kokeiltu uutta
menetelmää lohien siirtämiseksi sulkupatojen ohitse, mitä pidettiin taloudellisesti
edullisempana. Siksi oli ensisijaista tutkia, miten Suomessa voitaisiin huolehtia
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rikkaista kalakannoista.745 Tämä on ensimmäisiä löytämäni viittauksia ylisiirtojen
mahdollisuudesta Isohaaralla. Kalastuksen arvo tuli jälleen tunnustetuksi.
Maataloushallituksen Kalatalousosasto piti kesällä 1946 Kemijokea Suomen
tärkeimpänä lohijokena, johon nousi huomattavasti muutakin arvokalaa. Jotta
nousukalan pyytäminen olisi jatkossakin mahdollista, oli ensin ryhdyttävä valmistelemaan ylisiirtoja.746 Lapin läänin Kalastuskuntain liitossa keskusteltiin marraskuussa 1947 pyynnin järjestämisestä Isohaaran alapuolella. Sitä kannatettiin yksimielisesti. Lisäksi Janne Koivuranta ja Sulo Ahvonen valtuutettiin tutustumaan
Merikosken kalastukseen.747 Otaksun, että tutustumismatka toimi lopullisena
kimmokkeena Kemijoen pyynnin järjestämiseen, sillä Oulun oppeja alettiin toteuttaa myös Isohaaralla. (Merikosken tapaus tulee esille luvussa 4.1.1.)
Kalastuskuntain liiton kokouksessa oli itse asiassa toukokuussa 1947 käsitelty
kalastusneuvos Hellevaaran ja kunnallisneuvos Koivurannan keskustelun pohjalta
lohen ja taimenen ylisiirtämistä. Koska Isohaaran yhteyteen rakennettavien kalaportaiden valmistumista jouduttaisiin odottamaan, olisi aiheellista turvata kalojen
nousu muulla tavoin.748 Koivurannan mukaan aloite siirtopyynnistä tuli ”maalaisliittolaiselta maatalousministeriltä”.749 Johtokunta päätti kutsua Rovaniemelle
kalastuskunnat, joilla olisi laillinen oikeus Kemijoen kalastukseen. Tarkoituksena
oli perustaa yhtymä, joka ryhtyisi harjoittamaan pyyntiä padolla.750 Ajatus ylisiirroista ei tullut tässäkään yhteydessä ensimmäistä kertaa esille, sillä marraskuussa
1945 T. H. Järvi ja Einar Hellevaara olivat pitäneet niitä mahdollisina Isohaaralla.
Koivurannan mukaan ajatuksen taustalla oli siis maalaisliittolainen maatalousministeri, jona toimi huhtikuusta 1945 maaliskuuhun 1946 asti Eemil Luukka.751
Isohaaran alapuoliseen kalastukseen liittyvästä eduskuntakeskustelusta löytyy
merkintä helmikuulta 1946, jolloin edustaja Miettunen arveli patoon syntyvän
sellainen kalapaikka, ettei paremmasta väliä.752
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Koivuranta ei valitettavasti avannut ministerin henkilöllisyyttä tarkemmin.
Keväällä 1945 oli siis ensimmäisen kerran noussut esille mahdollisuus järjestää
siirtopyyntiä Isohaaralla Merikosken mallin mukaisesti. Mielestäni ministeri
Luukka tuntuu luontevimmalta vaihtoehdolta Kemijoen ylisiirtoidean esittelijäksi,
sillä myöhemminkin hän oli useaan otteeseen mukana kala-asian käsittelyssä.
Toinen varteenotettava henkilö voisi olla kalastusneuvos Einar Hellevaara, joka
oli alusta pitäen ainakin hengessä mukana. Hellevaara ei tosin ollut ministeri,
mutta saattoi hyvin olla Luukan sittemmin hyväksymän idean isä.
Toukokuussa 1947 pidettyyn Kalastuskuntain liiton kokoukseen saapuivat
kutsuttujen tahojen edustajat. Ensimmäisen puheenvuoron piti kalastusneuvos
Hellevaara. Hänen mukaansa Oulujoella siirrettiin kolmasosa saaliista padon
ylitse ja loput kaupattiin. Myyntituloista valtio sai 30 %. Hellevaara kannatti vastaavaa järjestelyä myös Kemijoella, koska mitään muutakaan vaihtoehtoa ei ollut,
ja kysymykseen liittyi vielä Kaihuan kalanviljelylaitoksen toiminnan jatkuminen.
Laitos oli perustettu uitosta Kemijoen kalakannoille aiheutuneiden vahinkojen
korvaamiseksi. Se oli valmistunut vuonna 1926 Rovaniemen Kaihuaan, mutta
jouduttiin rakentamaan uudelleen vuonna 1945 saksalaisten poltettua sen.753
Lauri Louekari totesi puolestaan, ettei Isohaara pyyntipaikkana ollut Merikosken veroinen. Asia voitaisiin järjestää muullakin tavoin. Kulletuksen avulla
pitäisi selvittää lohien kerääntymispaikka padon alla, sillä Pohjolan Voiman tarkoituksena oli rakentaa Isohaaraan kymmeniä miljoonia maksavat kalaportaat.
Uittopäällikkö P. V. Pentikäinen arvioi puuttuvan uittorännin aiheuttavan ongelmia, sillä ilman sitä puut jouduttaisiin laskemaan tulvaluukuista. Kaikkiaan pyynti
puhutti kokousväkeä. Esimerkiksi Hellevaaran mielestä se oli järjestettävä jo
kalastuksen valvonnan vuoksi. Sulo Ahvonen luotti siihen, että käytäntö opettaisi
nopeasti parhaat konstit ja asia kehittyisi, koska lohta kertyisi padon alle valtavia
määriä. Kalastaja Sotisaaren mielestä pyynti oli saatettava Pohjolan Voiman vastuulle. Tähän Ahvonen kommentoi, että koska Oulujoellakin oli päästy tuloksiin,
niin samaan oli syytä uskoa Isohaarasta. Hellevaaran mukaan tämä piti paikkansa,
sillä Kemijokea pidettiin Oulujokeen verrattuna selvästi parempana lohijokena.
Paikalliset huomauttivat, että syyllinen tilanteeseen oli Pohjolan Voima ja että
jokeen nousi paljon muutakin kalaa. Samalla tiedusteltiin, mitä niiden hyväksi
aiottiin tehdä. LOUEKARI myönsikin yhtiön olevan vastuussa tilanteesta ja velvol-
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linen sen hoitamaan.754 Lauri Louekari suhtautui tässä vaiheessa selvästi myötämielisesti kalaportaisiin ja tunnusti yhtiön vastuun tapahtuneesta. Myös lausunnot
Oulujoen siirtojen ”onnistumisesta” ovat kiinnostavia.
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton valtuuskunta tutustui tammikuussa 1948
Isohaaraan ja totesi siellä olevan hyviä mahdollisuuksia lohenpyyntiin.755 Koivurannan mukaan liiton jäsenistö kannatti tätä yleisesti, minkä jälkeen keskusteltiin
kalastuksen järjestelyistä. Kalastusneuvos Hellevaaran mielestä Isohaaran yläpuolinen pyynti oli aiheellista kieltää, ja hän ehdotti, että Lapin läänin Kalastuskuntain liitto ryhtyisi suunnittelemaan toimintaa yhteistyössä Pohjolan Voiman kanssa. Lupa saataisiin kyllä vaikka lakia muuttamalla.756 Tammikuun lopulla 1948
ilmoitettiin, että tulevana kesänä toiminta aloitettaisiin. Pohjolan Voima oli luvannut järjestää kalastajille asunnot ja jääkellarin sekä huolehtimaan ylisiirrettävien
lohien kuljetuksista.757
Maaliskuussa 1948 kokoonnuttiin Rovaniemellä pohtimaan Isohaaran kalastusta. Tapaamista johti varatuomari Halonen. Valtion puolesta kokoukseen osallistui Einar Hellevaara. Kemijoella oli odotettavissa Oulujoen kaltainen tilanne,
joten pidettiin tärkeänä järjestää kalastus niin, että sen avulla voitaisiin säilyttää
lohikanta siirtämällä osa saaliista. Erillistä kalastusyhtymää ei ollut perustettu,
vaan Lapin läänin Kalastuskuntain liitolle annettiin lupa valmisteluihin.758 Lohien
siirtoa oltiin tekemässä mahdolliseksi lainmuutoksella, joka salli kalastuksen
padon alapuolisella 100 m:n vesialueella maatalousministeriön asettamilla ehdoilla.759 Siirtopyynnin valmistelu eteni ripeästi.
Janne Koivuranta lähetettiin Helsinkiin neuvottelemaan kalastuskuntain liiton
nimissä Isohaaran kalastuksesta. Lisäksi päätettiin ottaa 200 000 mk:n laina
pyynnin järjestelyihin.760 Koivuranta selosti myöhemmin neuvottelujen tuloksia.
Niiden nojalla kalastukseen voitiin ryhtyä Isohaarasta aina merirajalle ulottuvalla
alueella. Oli huolehdittava, etteivät merikalastajat harjoittaisi jokisuulla lainvas-
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taista pyyntiä. Urheilukalastus voitiin sallia kuitenkin pientä korvausta vastaan.
Pyynti-isännäksi valittiin Pekka Marski.761
Kesäkuun alussa 1948 Maataloushallitus kirjelmöi K. J. Ellilän ja E. Hellevaaran toimesta maatalousministeriölle, että Isohaaran voimalaitos uhkasi lohen
nousua. Mikäli kala ei näyttäisi pääsevän padon ohitse omin avuin, olisi valtiolle
kuuluvan lohen ja taimenen kalastus järjestettävä Oulujoen ylisiirtomenettelyn
tavoin. Maataloushallituksen mielestä pyynti tuli luovuttaa Lapin läänin Kalastuskuntain liitolle, joka oli anonut kalastusoikeutta 25 vuodeksi. Vuokraksi esitettiin viideltä ensimmäiseltä kokeiluvuodelta 5 % bruttotuloista ja sen jälkeen 8 %.
Näin pitkään sopimukseen ei katsottu voitavan suostua, sillä olosuhteet joella
olivat muuttumassa. Siksi yli viisivuotista ei voitu tehdä ilman irtisanomisoikeutta. Myös esitetty korvaus oli liian alhainen. Sopiva menettely olisi 5 % alle 7000
kg:n saaliista ja ylimenevästä osasta 25 % aina 40 000 kg:oon saakka, jonka ylittävästä määrästä olisi suoritettava vielä 30 % bruttomyyntihinnasta. Maataloushallitus esitti maatalousministeriölle, että se oikeuttaisi liiton harjoittamaan vuosina 1948–52 kalastusta voimalaitospadon alla.762 Näyttääkin siltä, että myös
Maataloushallitus oli mukana yhtenä kantavana voimana Isohaaran siirtopyyntihankkeessa. Sen mielestä toimenpide oli järjestettävä Oulujoen esimerkin mukaisesti, minkä takia virastosta otettiin K. J. Ellilän mukaan yhteyttä Lapin Läänin
Kalastuskuntain liittoon.763
Tuumasta toimeen
Siirtoasian käsittely jatkui kesäkuun lopulla 1948. Tulvan laskettua oli havaittu
lohien kykenevän ylittämään keskeneräisen padon, mutta kalat kuitenkin pysähtyivät sen alle. Lohta olikin saatu onkimisen varjolla siten, että kalat oli yritetty
tartuttaa kiinni ulkopuolelta – eli rokastamalla – ja lohia haavoittui runsaasti
koukkujen repiminä. Valvonnasta huolimatta röyhkeä toimi jatkui, joten Maataloushallitus esitti kalastuskieltoa padon alapuoliselle 100 m:n alueelle muille paitsi
Kalastuskuntain liitolle. Myös soutu-uistelussa oli havaittu väärinkäytöksiä, joten
kalastuskieltoa haettiin merelle asti. Liitto velvoitettiin samalla myymään uistelu-
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lupia kohtuulliseen hintaan.764 Pyynnistä kirjoitettiin kesäkuun Pohjolan Sanomissa. Erityisesti lippomiesten kehuttiin saaneen Pietarin kalasaaliita. Ylisiirtoja ei
mainittu mitenkään.765
Vallitunsaaressa pyyntiä harjoittaneiden mukaan kesän 1948 kalastusta alettiin valmistella heti, kun toimikunta oli päättänyt ryhtyä neuvotteluihin. Tuolloin
mainittiin, että alueella oli vallinnut tunnoton ryöstöpyynti, jonka viranomaiset
kielsivät. Kalastuskuntain liiton edustajat eivät rötöstelyyn osallistuneet. Myöhemmin liitto sai luvan pyytää padon alapuolella, mutta se ei tuottanut enää mainittavaa tulosta, sillä tulvan laskettua lohet pääsivät patoaukkojen ohitse. Myös
nuottaus tuotti huonon pohjan vuoksi heikosti, vaikka Pohjolan Voiman sukeltajat
olivat aluetta raivanneet. Veneestä lippoaminen antoi parhaat tulokset, vaikka
pyyntiryhmän omat voimat eivät riittäneetkään tehokkaaseen toimintaan. Tulosta
paransi olennaisesti, että ulkopuolisille sallittiin kalastus sillä ehdolla, että ne
luovuttaisivat puolet saaliistaan yhtymälle. Työ tehostui huomattavasti ja mikä
parasta, käytäntö vähensi tuntuvasti aiheutunutta arvostelua.766 Tämä lausunto on
tärkeä, sillä siinä myönnetään järjestelyn herättäneen välittömästi moitteita.
Syksyllä 1948 Kemijoen tilanteesta kirjoitettiin myös Helsingin Sanomissa,
jossa teknikko Eino Honkanen kertoi lohien nousseen hyvin Kemi- ja Ounasjoessa vanhoille kutupaikoilleen latvavesiä myöten, vaikka Isohaaran rakennustyöt
olivat melko pitkällä. Syyksi lohien nousuun selitettiin keväinen jäiden lähtö ja
tulva, jonka takia sulkuportteja oli ollut pakko pitää auki. Samalla Honkanen
toivoi, että voimalaitos varustettaisiin sellaisin sulkuportein, jotta lohet vastaisuudessakin pääsisivät nousemaan kutuvesilleen.767 On muistettava, että esimerkiksi
vuonna 1946 lohta kerrottiin saadun hyvin Ounasjoelta aina Kittilän Kaukosesta.768
Kala oli käynyt siis pyydykseen. Kolmen viimeisen vuoden suotuisa tulos
yläjuoksulla selittynee osaksi sillä, että Isohaaran takia alajuoksun pyynti oli selvästi vähentynyt, joten kalaa pääsi nousemaan ylemmäs suhteessa aiempaa
enemmän. Alkuvaiheessa kalaa siis tuntui riittävän. Vesialueiden omistajat järjestelivät innokkaasti omaa pyyntiään. Asiaa edistämässä olivat varsinkin Kalastuskuntain liiton puheenjohtaja Koivuranta ja sihteeri Ahvonen. Siitä oli kiinnostunut
764

Maataloushallituksen kirjelmä maatalousministeriölle 21.6.1948. II-127/N:o 42-48.1948. MthKaltA. Ha1. KA.
765
Pohjolan Sanomat 8.6.1948.
766
Kertomus Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimikunnan Vallitun pyyntiryhmän toiminnasta
vuonna 1948. KKLK. Dc:1. OMA.
767
Helsingin Sanomat 12.10.1948. MthKaltA. Ha1. KA.
768
Pohjolan Sanomat 14.7.1946.

153

myös Maataloushallituksen Kalatalousosaston kalastusneuvos Hellevaara, joka
havaitsi lohessa hyvän tulonlähteen valtiolle,769 jolle se hänen mukaansa riidattomasti kuului.770 Idea Isohaaran ylisiirroista lähti siis liikkeelle mitä ilmeisimmin
maatalousministeriöstä, jonka edustajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen
asiaa alkoi ajaa Janne Koivuranta. Hän neuvotteli siirroista Pohjolan Voiman
kanssa, minkä jälkeen ryhdyttiin käytännön valmisteluihin viranomaisten kanssa.
Kalateistä ei ollut juurikaan puhetta. Tämän puolesta todistaa sekin, että Kalastuskuntain liiton pyyntioikeus oli Isohaaralla voimassa vuoteen 1952.
4.4

Voimalaitoksen alapuolisen vesialueen pakkolunastus

Syyskuussa 1948 oli Suomen kalastusyhdistyksen sihteeri Yrjö Vuorentaus korostanut korvikejokia lähes ainoana keinona turvata lohikantojen tulevaisuus; kalahissien tai -portaiden toimintaan hän ei liiemmälti uskonut.771 Seuraavan vuoden
helmikuussa Pohjolan Voiman tiloissa pidettiin kalastustoimikunnan kokous,
jossa päätettiin rakentaa kesäksi Isohaaran alapuolelle liiton kalastuspato.772 Lisäksi hyväksyttiin säännöt tulevasta pyynnistä. Käytännön järjestelyistä vastaamaan valittiin toimikunta, jonka oli noudatettava ohjeitaan ja pidettävä pöytäkirjaa tapaamisista. Johtokunnalle annettiin myös valtuudet ottaa 500 000 mk:n laina
kalastuksen harjoittamista varten.773 Tämä osoittaa, että kustannukset olivat siirtymässä liiton harteille.
Myöhemmin Janne Koivuranta selosti tehtyä sopimusta. Sen mukaan Pohjolan Voima tekisi padon alle pyyntipaikan, järjestäisi kalastajille asunnot, toimittaisi jäätä kellaria varten ja huolehtisi lohien yliheitoista. Sen sijaan neuvottelut
alueen vuokraamisesta eivät olleet johtaneet tuloksiin. Parasta olisi, että valtio
hoitaisi vuokrauksen ja liitto valvoisi omia etujaan. Päätöstä kalastamisen aloittamisesta tosin lykättiin, sillä ei ollut käsitystä siitä, nostettaisiinko Kemijoessa
vettä kesällä.774 Tieto ilmeisesti saatiin, kun toukokuussa ryhdyttiin valmistelemaan pyyntiä.775 Heinäkuussa esiteltiin valtion kanssa laadittua vuokrasopimusta.
Lisäksi keskusteltiin kellarista, jota pidettiin aivan välttämättömänä, joten neuvot769
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teluja oli jatkettava Pohjolan Voiman kanssa.776 Sitten vuokrattiin maa-alue kalojen varastointia varten. Hinnaksi sovittiin 60 tuoretta lohta vuodessa. Jääkellarin
teko jätettiin Pohjolan Voiman suoritettavaksi sovitulla hinnalla. Lisäksi se oli
tarjonnut liitolle tilojaan konttori- ja asuinhuoneeksi.777 Yhtiö siis avusti hankkeessa, mutta peri tekemistään töistä korvauksen.
Vuonna 1948 kalastuksesta kertyi tuloja 2,5 miljoonaa markkaa, mutta järjestelyistä aiheutuneiden kulujen takia voittoa ei kertynyt.778 Keskusteluja käytiin
yhä vesialueen pakkolunastamisesta, sillä neuvottelut eivät olleet johtaneet tuloksiin. Lapin läänin Kalastuskuntain liiton vuosikokous valtuutti hankkimaan kalastusoikeudet väkisin Maataloushallituksen avustuksella.779 Joulukuun lopulla 1948
uutisoitiinkin Kalastuskuntain liiton päättäneen anoa pakkolunastusteitse kalastusvesiä Isohaaralta.780 Yhteistyö Peräpohjolan maamiesseuran kanssa tiivistyi.
Tarkoituksena oli yhdistää voimat kalastuksen järjestelyissä ja myydä saadut kalat
huutokaupalla. Pakkolunastettavan alueen rajat määriteltäisiin Lauri Louekarin
avulla. Kunnallisneuvos Koivuranta valtuutettiin jatkamaan lunastusasian edistämistä. Toiminnan vaatimiin neuvotteluihin annettiin 20 000 mk:n määräraha.781
Myöhemmin selvisi, että viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen nojalla oli
noussut esille kaksi vaihtoehtoa: pakkolunastuksen hoitaisi joko valtio tai Pohjolan Voima. Työvaliokunta katsoi parhaaksi kannattaa valtiovaltaa, ja asian kehitystä päätettiin seurata valppaasti.782
Yhteistyö liiton ja yhtiön kanssa alkoi siis varhain, ensin pyynnin järjestelyiden ja sitten pakkolunastuksen ohessa. Tästä oli molemmille hyötyä. Liitto pääsi
kalastamaan alueella ja yhtiö sai siirrettyä velvoitteen toisaalle. Lunastus herättää
kysymyksiä: arveltiinko liitossa, että se ei saisi lupaa lunastukseen; epäiltiinkö
Pohjolan Voiman motiiveja vai valtion halukkuutta sekaantua asiaan? Sinänsä
valtiovallan kannattaminen tukee arvelua, että yhtiön asenteesta oli aistittavissa
tiettyjä viitteitä. Joka tapauksessa Pohjolan Voima Oy anoi helmikuussa 1949
valtioneuvostolta oikeutta pakkolunastaa padon alapuolinen 16 ha:n vesialue.
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Tehokasta siirtokalastusta ei yhtiön mielestä voitu harjoittaa ilman alueen hallintaa. Niinpä se anoi lunastusta Kemijoen kalakannan säilyttämiseksi. Lisäksi korostettiin joen merkitystä koko Perämerelle ja todettiin, ettei (yhtiön mielestä)
missään toistaiseksi ollut onnistuttu kalaportaiden tai vastaavien laitteiden avulla
turvaamaan kalojen nousua padon yläpuolelle. Siksi katsottiin pyynnin järjestämisen olevan niin tärkeää, että voitiin katsoa kyseessä olevan pakkolunastuslain
edellyttämä yleinen tarve.783 Virallisesti yhtiössä yhä tunnustettiin Kemijoen merkitys myös meren lohipopulaatiolle ja kannettiin huolta sen tulevaisuudesta.
Valtioneuvosto oikeutti hallitussihteeri Veikko Pohjanpellon esityksestä toukokuussa 1949 Pohjolan Voiman pakkolunastamaan vesialueen hallintaansa, hoitoonsa ja käyttöönsä.784 Partasen mukaan nyt oli hyötyä vaikutusvaltaisista tuttavista ja virkamiehistä. Lauri Louekari oli lähestynyt asian esittelijää, hallitussihteeri Veikko Pohjanpeltoa ja vakuutellut yhtiön hyviä tarkoitusperiä. Samalla oli
vihjailtu ansiomahdollisuuksista. Myöhemmin, kun pakkolunastusta alettiin käytännössä toteuttaa, asettui kalastusneuvos Hellevaara vastustamaan sitä sillä perusteella, että valtion regaleoikeus oli sivuutettu ilman laillista käsittelyä. Vastarinta ei johtanut tulokseen, ja yhtiö katsoi alueen kuuluvan itselleen.785
Tässä yhteydessä on mietittävä Partasen asemaa lähdemiehenä. Minun tutkimani dokumentit eivät vahvista syytöksiä virkamiesten ylimääräisistä tuloista,
vaikka myöhemmin ilmaantuu muitakin korruptioväitteitä. Tärkeämpää on sen
sijaan, että Pohjolan Voima sai haltuunsa padon alapuolisen vesialueen. Liiton
dokumenteista ei löytynyt viestejä siitä, kuinka päätökseen suhtauduttiin, vaikka
alun perin olikin kannatettu valtiota. Olennaisena varmaan pidettiin, että itse päästiin kalaan.
4.5

Lapin arvokkain kalapaikka

Pakkolunastus- ja kalastusjärjestelyistä käytiin laajaa kirjeenvaihtoa. Ajoittain
keskusteltiin kiivaastikin.786 Pieni piiri oli hoitanut asiaa, eikä esimerkiksi Pekka
Brofeldt ollut alun perin siitä tietoinen. Tämä selviää hänen omakätisistä, mutta
päiväämättömistä muistiinpanoistaan.787 (Ks. liite 3.) Lähtökohtana oli, että Isohaaran pato estäisi vaelluskalojen lisääntymisen, mikä uhkaisi kalastusta Ahve783
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nanmaata myöten. Pakkolunastuksella pyrittiin virallisesti toimimaan yhteisen
edun nimissä. Siitä huolimatta oli Lapin lääninhallitukselle jätetty valitus. Odotettavissa olisi pitkäaikaisia riitoja, mutta koska kyseessä oli kalakantojen turvaaminen, katsoi Maataloushallitus tehdyt huomautukset aiheettomiksi.788 On ymmärrettävää, että pakkolunastukseen oltiin tyytymättömiä, sillä se siirsi vesialueen
hallinnan Pohjolan Voimalle, jonka käsiin myös kalastus jäi.
Vesistötoimikunnan 2.4.1949 antamasta rakennuslupapäätöksestä kävi ilmi,
että yhtiöllä oli ehdoton määräys siirtää kalaa padon yläpuolelle, kunnes kalatie
olisi valmis. Päätökseen vedoten Pohjolan Voima anoi padon alapuolista aluetta
heti pakkolunastettavaksi. Sen mukaan ylisiirrot oli yritetty aloittaa jo kesällä
1948. Koska Isohaaran rakennustyöt eivät silloin olleet täysin estäneet kalojen
nousua Kemijokeen, ei siirtojakaan tarvittu. Liitto olikin harjoittanut kalastusta
lähinnä omaksi edukseen. Pyynnin yleishyödyllisyyden vuoksi nähtiin aiheelliseksi suoda heille se tulo, jonka siitä saivat. Osa paikallisista oli tyytymättömiä.
Asukkaat olivat anoneet virka-apua, jotta valtiota ja kalastuskuntain liittoa kiellettäisiin harjoittamasta siirtokalastusta padon alta, koska heidän mielestään kalastusoikeus kuului heille. Pyyntöön olivat suostuneet sekä Kemin kaupungin maistraatti että läänin maaherra. Anojat olisivat näin ollen oikeutettuja kalastamaan ne
kalat, jotka nousivat Isohaaralle, ilman velvoitetta siirtää niitä padon yläpuolelle.789 Tapaus uutisoitiin Pohjolan Sanomissa. Lehdessä todettiin, että liiton oli
käsketty lopettaa kalastus voimalaitoksen alapuolella.790 Hieman myöhemmin
Lapin lääninhallitus kielsi vielä pyynnin kirkonkylän jakokunnan hallinnoimilla
vesialueilla.791
POHJOLAN VOIMAN kanta oli seuraava. Mikäli päätös jäisi pysyväksi, niin valittajien haltuun olisi ansiottomasti jäänyt Lapin arvokkain kalastuspaikka. Koska
alueen arvo oli ymmärretty myös valtion taholta, yhtiö oli onneksi saanut pakkolunastaa alueen. Se oli kuitenkin osoittautunut liian pieneksi. Sen seurauksena oli
rakennettu tehokkaita lohipatoja, jotka estivät kalan nousun ja heikensivät siirtojen tuloksia. Kun tointa haitanneet tekniset ongelmat ratkaistaisiin ja jos valtio
kieltäisi muun kalastuksen, olisi odotettavissa, että siirrettyjen kalojen lukumäärä
tulisi olemaan sangen suuri.792 Pohjolan Voima siis anoi, että pakkolunastusoike-
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utta ei kumottaisi, vaan sitä saataisiin peräti laajennettua. Vaikka kalansiirtoa ei
tulevaisuudessa harjoitettaisikaan, koska lohet yritettäisiin saada padon yläpuolelle kalatien avulla, olisi elintärkeää, että riittävän suuri alue rauhoitettaisiin. Mikäli
pakkolunastus kumottaisiin, olisi selvää, että muut kalastajat pyydystäisivät ne
lohet, jotka pyrkivät kudulle. Yhtiön mukaan ainoa keino täyttää rakennuslupaehdoissa määrätty velvollisuus oli saada vesialue pakkokeinoin haltuun.793
Pohjolan Sanomissa uutisoitiin, että yhtiön pakkolunastusoikeutta oli esitetty
kumottavaksi. Pelkoa paikkakunnalla oli herättänyt, että Kemijoen lohi- ja siikakannat tuhoutuisivat muutamassa vuodessa, sillä siihen mennessä suoritetulla
ylisiirroilla ei nähty olevan mitään vaikutusta kalakantoihin, varsinkin kun siikoja
ei ollut siirretty lainkaan.794 Jälleen toimia perusteltiin siten, että Kemijoen lohen
kohtalosta kannettiin huolta. Pohjolan Voima olikin ovela vedotessaan juuri kalakantojen säilyttämiseen, sillä se oli omiaan kääntämään tapauksen heidän kannaltaan toivottuun suuntaan. Virallisissa perusteluissa Pohjolan Voima vaati siis pakkolunastusta lohien kannalta välttämättömänä, mutta vain väliaikaisena välineenä.
Erityisenä uhkana mainittiin padon läheisyydessä harjoitettu voimakas kalastus,
joka haluttiin saada kuriin. Voikin väittää, että rokastajat ja muut hämärämiehet
toimivat suoraan yhtiön eduksi.
Käsittely eteni yhtiön kannalta myötävirrassa, sillä Valtioneuvosto vahvisti
päätöksen siirtopyynnin turvaamiseksi.795 Maataloushallitus tuki Pohjolan Voimaa
ja pyysi oikeutta kumoamaan lääninhallituksen päätöksen.796 Oikeus antoi ratkaisunsa maaliskuussa 1950. Kemin pitäjän kirkonkylän mainitut talolliset olivat
tehneet valituksen Maataloushallituksen vuokrasopimuksesta. Kuultuaan tarpeelliset selonteot oli lääninhallitus antanut lausunnon, jossa se oli velvoittanut Kalastuskuntain liiton palauttamaan jakokunnalle kyseisen alueen hallinnan. Lisäksi
ulosottomies määrättiin antamaan mahdollista virka-apua. Tapauksen käsittelyä
oli jatkettu hovioikeudessa, jonka tutkittavaksi juttu oli Maataloushallituksen
toimesta saatettu. Hovioikeuden mukaan asia oli niin selvä, että se kumosi aiemman päätöksen ja hylkäsi valitukset. Valittajat puolestaan hakivat tähän muutosta,
ja Korkein oikeus sitä tutkittuaan päätti, ettei ollut syytä muuttaa ratkaisua. Hallinta jäi Pohjolan Voimalle.797 Professori HAATAJAN mukaan ei ollut mitään perus-
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tetta antaa aluetta yhtiön pakkolunastettavaksi, sillä yksityisen yhtiön tarve ei
ollut yleinen tarve. Maanomistaja omisti vesialueen taloonsa kuuluvana, jolloin
sitä ei voitu muuten lunastaa kuin vapaaehtoisin kaupoin tai yleisen edun sitä
vaatiessa. Tästä hänen mielestään ei ollut kyse. Haataja ei katsonut voivansa yhtyä annettuun päätökseen.798
Pakkolunastuksessa oli kaksi puolta. Kalan kannalta se voitiin nähdä myönteisenä siinä mielessä, että alueen hallinnan myötä voitiin järjestää ylisiirtotoiminta, jonka avulla oli aikomus turvata lohikannan tulevaisuus edes jossain määrin.
Lisäksi padon alapuolella käynnistyneeseen laittomaan pyyntiin kyettiin periaatteessa puuttumaan. Huono puoli oli, että käskyvalta keskittyi Pohjolan Voimalle,
joka pystyi nyt kontrolloimaan aluetta, sen kalastusta ja samalla lohen kohtaloa.
Siirtovelvoite puolestaan määrättiin kalastuskuntain liitolle. Myös viranomaisten
ymmärtävä suhtautuminen yhtiön tavoitteisiin on jälleen ilmiselvää. Myöskään
paineita kalaportaiden tekemiseen ei sanan varsinaisessa merkityksessä luotu.
4.6

Lohikesä 1949

Kalaa pyöri runsaasti Isohaaran alapuolella, kun pato kesällä 1949 oli tukkinut
joen. Riskun arvion mukaan vaellukselle pyrkiviä lohia havaittiin alueella vuosina 1948–50 kymmeniätuhansia.799 Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johdossa
oli tultu syksyllä 1948 siihen johtopäätökseen, että Kemijoen taru lohijokena oli
ollutta ja mennyttä, laitettakoon patoon millaiset kalaportaat hyvänsä. Tapaus
uutisoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla otsikolla ”Karsinapato Isohaaraan”.
Siksi liitto oli keskittämässä kalastuksensa voimalaitoksen alapuolelle. Kesällä
1949 oli tarkoitus ryhtyä siirtämään riittävä määrä lohia ammeautolla voimalan
ohitse. Koekalastuksia oli suoritettu 10–15 miehen voimin teräslipoin ja kulteilla,
mitä varten oli Vallitunsaaren pohjaan raivattu apaja Pohjolan Voiman hyväntahtoisella avustuksella. Seuraavana kesänä aiottiin ryhtyä kalastamaan tosimielellä.
Tätä varten oli hankittu majoitustiloja ja jääkellari kalojen varastointiin.800 Kalastuskuntain liiton johdossa ei alun perinkään uskottu kalateiden auttavan asiaa,
vaan parhaimmaksi keinoksi arveltiin siirtopyyntiä.
Myös monet yksityiset ilmaisivat huolensa tapahtumien johdosta. Esimerkiksi
helsinkiläinen teknikko Honkanen kirjoitti Lauri Louekarille alkuvuodesta 1949.
798

”Vesivoimalaitosten rakentamislupia on viime vuosina myönnetty vastoin lain selviä määräyksiä”
(art.). Rovaniemi 16.6.1951. 3.9.6. PVA.
799
A. Risku. Puhe Luontoliitto-päivillä 28.12.1979. ARK. Ba:1. TLMMKA.
800
Pohjolan Sanomat 30.9.1948.

159

Koska maan suurimmat lohijoet oli saatettu teollisuuden palvelukseen, ilmaisi hän
huolensa tulevaisuudesta. Tuhansien ammatti- ja harrastuskalastajien oli täytynyt
nostaa varusteensa kuivumaan ja tyytyä muistelemaan kaipauksesta huokaillen
retkiä Kemi- ja Oulujoella. Honkasen mielestä jokaisen velvollisuus oli tehdä
parhaansa ja kuunnella jokivartisten hätähuutoa, kun he olivat menettämässä
huomattavan osan elinkeinostaan. Tapaus oli lisäksi kansantaloudellisesti niin
tärkeä, että täytyi oikein ihmetellä, miksi sitä ei järjestetty asianmukaisesti. Johdonmukaisinta olikin ajatella, että syynä laiminlyöntiin oli, ettei ollut käytettävissä tehokasta teknistä ratkaisua. Jollei voimalaitosten yhteyteen nopeasti saataisi
kalansiirtolaitteita, uhkaisi vaelluskalakantoja sukupuutto. Siksi toivottiin tuomari
Louekarin myötämielistä tukea.801
Toivottua vastausta ei kuulunut. Honkanen rohkeni silti lähestyä uudelleen
innokkaaksi urheilukalastajaksi tietämäänsä Louekaria toivoen, että tuomari ymmärtäisi halun edistää lohikannan säilyttämistä Kemijoessa. Liitteenä oli piirustuksia kalansiirtolaitteista sekä toivomus, että vastaanottaja ilmaisisi niistä mielipiteensä. Silloin häntä tultaisiin muistamaan kalastusvälineillä.802 Kuriositeettina
kerrottakoon, että edellä olevat kirjeet laati siis Eino Honkanen, joka oli Suomen
tunnetuimpia lohilapun eli lusikkauistimen tekijöitä. Honkanen kirjoitti vuonna
1946 omakustanteen Ohjeita lohenuistajalle, mikä antoi vinkkejä lohensoutamiseen Kemi- ja Tornionjoella. Teosta pidetään keräilyharvinaisuutena. Myös EHlaput ovat yhä arvossaan.803 Tämä osaltaan selittää yhteydenoton vaikuttimet.
”Kalaportaat ja -hissit eivät turvaa lohikannan säilymistä.” Näin todettiin
helmikuussa 1949 julkaistussa Kalataloussäätiön julkilausumassa. Jutun mukaan
laitteiden avulla ei saavutettaisi kuin energiatappioita ja niiden rakentaminen vaati
rahaa. Kalateitä oli tehty, vaikka niitä voitiin pitää kansantalouden kannalta tuomittavina, joten niistä olisi syytä luopua. Kemi- ja Oulujoen valjastamisen myötä
oli tarpeellista antaa asia ammattimiesten tutkittavaksi. Alustavasti voitaisiin kokeilla kalanviljelyä ja ylisiirtoja, kunnes kysymys saataisiin ratkaistua järkevästi
ja yleisten taloudellisten periaatteiden mukaisesti.804 Pohjolan Sanomien uutinen
paaluttaa tulevaa kehityskulkua. Janne Koivuranta osaltaan korosti hyvissä ajoin
valistuksen merkitystä kalakantojen hoidon onnistumisen takeena.805 Tiedottaminen nouseekin arvoon arvaamattomaan.
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Kun Vesistötoimikunta totesi kalamäärän määrittelemisen kuuluvan Maataloushallitukselle, ilmoitettiin yhtiölle, että koska se oli vuokrannut liitolle oikeuden
kalastukseen alueella, jonka yhtiö oli oikeutettu pakkolunastamaan, hyväksyttäisiin suunnitelma, josta oli sovittu Pohjolan Voiman, Kalastuskuntain liiton ja
Maataloushallituksen kanssa. Suunnitelman perusteella lohisaaliin kappalemäärästä siirrettäisiin padon ylitse kolmasosa, josta naaraskaloja piti olla puolet. Niiden tuli olla yli kahdeksankiloisia, kun taas kojamoiden oli painettava 6–10 kg.
Siirrettävien kalojen oli oltava vahingoittumattomia eikä niitä saanut sumputtaa
viikkoa pitempää. Myytäväksi tarkoitettuja lohia ei saanut olla – mikäli mahdollista – pyydettyinä yli 200 kappaletta ilman, että vastaava määrä oli siirretty.
Myös nahkiaisista oli siirrettävä kolmasosa. Kaikesta saaliista piti laatia tarkka
kirjanpito, joka tuli toimittaa Maataloushallitukselle kalastuskauden loputtua.
Yhtiön oli lisäksi valvottava, että annettuja määräyksiä noudatettaisiin. Valvontaoikeus oli myös poliisilla, Maataloushallituksella tai sen nimeämillä henkilöillä.
Lopuksi lausuttiin, että taimenen ja siian kohtalosta päätettäisiin myöhemmin.806
Kalastusoikeus myönnettiin liitolle kolmeksi vuodeksi Isohaaran padon alapuolisella 100 m:n alueella. Lupanumerolla 1787/48 annetun päätöksen olivat
allekirjoittaneet maatalousministeri Matti Lepistö (SDP) ja vanhempi hallitussihteeri Veikko Pohjanpelto.807 Kemijoen Uittoyhdistys protestoi, sillä Pohjolan
Voima ei ollut rakentanut patoonsa puuränniä, minkä johdosta uitto olisi suoritettava tulvaluukuista. Tämän seurauksena padon alapuolinen kalastus vaikeutuisi.
Uittoyhdistyksellä oli sen mielestä oikeus käyttää pakkolunastettua vesialuetta
omiin tarkoituksiinsa. Nyt myönnetty etuisuus vapautti uiton sen tulkinnan mukaan kalastusvälineitä koskevasta suojelu- ja korvausvelvollisuudesta.808 Vastalauseista huolimatta päätös oli annettu ja pysyi, joten pyynti saattoi todenteolla
alkaa. Uiton puista oli kuitenkin aiheutumassa hankaluuksia.
Lohta päivän hintaan
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan vuoden 1949 toukokuun kokouksessa keskusteltiin mm. pakkolunastuksesta. Tuomari Louekari selosti yhtiön
suunnitelmia, joita pidettiin hyväksyttävinä. Pohjolan Voima ei asettaisi vaati806
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muksia pyynnille, mutta säilyttäisi itsellään kalastusoikeuden. Samoin uiton kanssa oli sovittava järjestelyistä, hankittava lohelle vientilisenssi Ruotsiin ja organisoitava kalan myynti päivän hintaan.809 Suunnitelmat osoittavat, että kalaa oletettiin tulevan lujasti, mistä kertoo myös pyrkimys markkina-alueen laajentamiseen.
Taivalkosken Siikapäivystysyhtymä piti kokouksen, jossa todettiin siiankalastusoikeuden kuuluvan myös heille. Täten sen edustajat olivat menneet toukokuussa 1949 Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kokoukseen, jossa anottiin siian
pyyntioikeutta. Oli pelättävissä, että liitto ei kykenisi tai edes haluaisi toimittaa
saamiaan kaloja padon ohi niin, että näitä voitaisiin pyytää myös Taivalkoskella,
missä pelättiin kalastuksen loppuvan. Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kanta
esitykseen oli ehdottoman kielteinen. Niinpä Siikapäivystysyhtymän miehet päättivät esittää Pohjolan Voimalle, että päivystykselle myönnettäisiin oikeus kalastaa
Vallitunsaaren rannoilla. Jos vaatimusta ei hyväksyttäisi, heillä oli omasta mielestään oikeus ajaa asiaansa käräjillä.810 Heti alussa valmistauduttiin siis kalan
myyntiin. Merkille pantavaa on myös kalastuksesta osattomaksi jääneiden epäilyt
toiminnan laadusta. Lisäksi eräitä näytti huolettavan enemmän oma pyynti kuin
kalakantojen kohtalo. Tämä kertoo hieman myös yleisestä asenteesta ympäristökysymyksiin.
Pohjolan Voima ja Lapin läänin Kalastuskuntain liitto sopivat siis kesällä
1949, että liitto sitoutui siirtämään korvauksetta pyydystämästään kalasta padon
yläpuoliseen vesistöön määrän, jonka Maataloushallituksen Kalatalousosasto tai
Vesistötoimikunta asettaisi yhtiön velvollisuudeksi rakennuslupaehtojen yhteydessä. Kalansiirtolaitteiden tekemisessä tai kalojen kuljettamisessa Pohjolan Voima lupautui auttamaan liittoa omakustannushintaan. Lisäksi sovittiin, että liitto
sitoutui vielä harkitsemaan, voisiko se järjestää siianpyyntimahdollisuuksia Taivalkosken kalastajille, jotka olivat tointa elinkeinomielessä harjoittaneet.811
Taivalkoskelaisten vaatimukseen päätettiin liitossa vastata jälleen kieltävästi,
sillä sen pelättiin aiheuttavan häiriötä. Kalastukseen oikeutettujen selvittäminen
oli vaikeaa eikä liitolla ollut oikeutta päättää siitä.812 Kannasta huolimatta pyynti
kiinnosti yhä muitakin tahoja. Osa tunsi tulleensa petetyiksi ja vetosi Pohjolan
Voiman jalomielisyyteen, jotta muutkin halukkaat saisivat kohtuullisella hyvityk809
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sellä oikeudet, jotka oli myönnetty eräille kosken kalastajista.813 Vetoomus oli
turha, sillä kalastus oli ja pysyi liitolla. Tämäkin tapahtuma vahvistaa osaltaan
käsitystä, että lohiasia oli koskikauppojen aikaan luvattu järjestää asianmukaisesti.
Koivurannan johtama toimikunta oli laatinut esityksen kalastuksen järjestelyistä. Lisäksi siirrettävien kalojen määrästä oli puhuttu virkamiesten kanssa.814
Myöhemmin Koivuranta ja Ahvonen selostivat maatalousministeriössä ja Kalatalousosastossa käymiään neuvotteluja, joissa oli vaadittu koko saaliin siirtämistä ja
kalastuksen kieltämistä padon yläpuolella uistelua lukuun ottamatta. Liiton kantana oli esitetty vanhan mallin mukaista ratkaisua. Kaikkiaan oltiin optimistisia, että
toiminta saisi jatkua entisellään.815 Osa virkamiehistä oli siis vaatinut kaikkien
kalojen siirtämistä padon yläpuolelle, mutta tästä vaatimuksesta arveltiin hyvissä
ajoin saavutetun torjuntavoitto.
Pohjolan Voima oli siis ilmoittanut suunnittelevansa pyyntiä siten, että niille
jokivarren kalastajille, jotka aikaisemmin olivat saaneet pyynnistä taloudellista
etua, järjestettäisiin siihen mahdollisuus, mutta suhteellisesti edullisemmassa
paikassa. Samalla pyydetystä kalamäärästä siirrettäisiin kolmasosa. Kun pyytäjät
saisivat osansa saaliista, se takaisi hyvän tuloksen. Toiminta muodostuisi kaikin
puolin edullisemmaksi, kun ei tarvinnut rakentaa pyydyksiä jokivarteen, koska
yhtiö oli järjestänyt tehokkaan kalapaikan Isohaaraan.816 Tämä arvio on varsinkin
Pohjolan Voiman kannalta oikeaan osunut.
Ensimmäisten kalojen raportoitiin käyneen liiton pyydyksiin Isohaaralla toukokuussa 1949.817 Pyyntiporukan kasaaminen tapahtui yksinkertaisesti: Pekka
Marski valtuutettiin valitsemaan miehet mielensä mukaan.818 Pohjolan Sanomat
kertoi Pekka Brofeldtin ja Sulo Ahvosen tutustuneen kesäkuussa tilanteeseen
Isohaaralla. Tuolloin aikeena oli säilyttää kaloja sumpuissa, joista ne piti tankkiautolla siirtää yläpuoliseen veteen.819 Partasen mukaan sopimus oli molemmille
edullinen, sillä se perustui kalanmyynnistä saatuun tuloon. Pohjolan Voima oli
tyytyväinen, koska oli päästy sopimukseen jokivarren oman keskusjärjestön kans813
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sa ja saatu liittolainen merikalastajia vastaan, jotka sinnikkäästi vaativat kalateitä.
Osa Taivalkosken joutilaista lippomiehistä siirtyi liiton leipiin ja pyynti alkoi.
Muut seurasivat pettyneinä vierestä.820 Partasen väite sopimuksen edullisuudesta
piti hyvinkin paikkansa.
Kemin neuvotteluissa maisteri Vuorentaus totesi heinäkuussa 1949, että suomalaisten kokemukset kalateistä olivat etupäässä huonoja, vaikka Ruotsissa olikin
saatu aikaan parempia tuloksia. Pormestari Ilmari Ervamaa lausui omasta puolestaan, että seuraavasta voimalaitoksesta ei ollut tietoakaan, joten Kemijoki säilyisi
kauan kutupaikkana. Näin olisi tärkeää saada aikaan kunnollinen kalatie varsinkin, kun lupauksista huolimatta ei ollut siirretty yhtään lohta.821 Puheet jatkuivat
Pohjolan Voiman tiloissa, jolloin rupateltiin siian kalastuksesta ja Lapin läänin
Kalastuskuntain liiton roolista. Ministeri Jussi Raatikainen esitti jälleen tutkittavaksi keinoja, joita voitaisiin mahdollisesti kalan hyväksi tehdä. Paneelin jatkuessa Pohjolan Voimaa syytettiin jo suoraan tahallisesta lohikantojen tuhoamisesta.
Puheiden lomassa Janne Koivuranta antoi sanansa, että liitto hoitaisi hommansa
huolellisesti.822 Jälleen kerran arvosteltiin siis Pohjolan Voiman ja Kalastuskuntain liiton yhteistyötä, jonka pelättiin jo kesällä 1949 tekevän lopun Kemijoen
kalasta.
Keskusteluja oli Pohjolan Sanomien etusivun uutisen mukaan jälleen käyty
vilkkaasti, kun vierailulle oli saapunut ministeri Raatikaisen johtama kalataloustoimikunta. Kemijoen katsottiin tulleen varatuksi voimatalouden palvelukseen,
mutta ministeri lupasi ottaa huomioon kaikki esitykset.823 Maatalousministeriön
tutkimusretkeä luonnehdittiin lehdessä tulokselliseksi, sillä erinäisiä toimenpiteitä
oli suunnitteilla, vaikka Raatikaisen mielestä Kemijoella oli edessään Oulujoen
kohtalo.824 Uutisesta käykin selville, että tiettyjen tahojen mielestä lohta odotti
vääjäämätön tuho. Tämä näkökanta vaikutti myöhemmin olennaisesti Kemijoen
kohtaloon.
Vierailun ohessa kansanedustaja Miettunen antoi tunnustusta viranomaisille,
koska arvovaltaiset edustajat olivat saapuneet tilannetta pohtimaan. Myös hän piti
heinäkuussa 1949 Kemi- ja Oulujokea menetettyinä. Miettusen mielestä epävarmoja kalaportaita ei ennen täyttä varmuutta niiden toimivuudesta kannattanut
ryhtyä rakentamaan, vaan oli etsittävä korvikejokia ja tehostettava lohensiitosta,
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mihin olisi saatava voimakkaammin mukaan sekä uitto että valtio. Pohjolan Voiman osallisuudesta talkoisiin ei lausuttu sanaakaan.825 Martti Miettunen oli siis
osaltaan sitä mieltä, että Suomessa ei ollut varmuutta siitä, toimisivatko kalaportaat. Ainakin Pohjolan Voima antoi tähän myöhemmin selvän vastauksen. Kaikkiaan velvoite lohien ylisiirtämisestä delegoitiin melko vaivattomasti Lapin läänin
Kalastuskuntain liitolle. Jotta siirtopyynti olisi saatu tehokkaaksi, yhtiö anoi ja sai
pakkolunastaa padon alapuolisen vesialueen. Viranomaiset antoivat myös ohjeet,
joita siirtäjien odotettiin noudattavan.
Vetämätön touhu ja lohen teurastajaiset
Vuonna 1949 liitolla oli suoritusportaan tehtävissä Isohaaralla 27 henkilöä. Kauden aikana valmistuivat Pohjolan Voiman urakoimana pyyntimiesten asuinrakennus, joka maksoi 500 000 mk. Lohipato oli sen sijaan jäänyt olosuhteiden pakosta
toteutumatta. Ylisiirtoja varten oli tehty sumppu, joka ei ollut osoittautunut tarkoitustaan vastaavaksi. Myös jäitä oli varastoitu kellaria varten ja jatkettu apajien
raivausta. Pyynti aloitettiin toukokuun lopulla. Pääkalastusmuotona käytettiin
lippousta, jota tosin vaikeuttivat uitto ja Pohjolan Voiman tulvaluukkujen kokeiluja korjaustyöt.826
Perämeren kalastajien Keskusliitto esitti kesällä 1949 Maataloushallitukselle,
että Lapin lääninhallitus velvoittaisi viranomaiset valvomaan kalastusta, jotta
ylisiirto tapahtuisi ohjeiden mukaisesti. Tähän vastattiin, että poliisilla oli jo oikeus seurata annettujen määräysten toteuttamista ja tarkastaa koska tahansa tilastotiedot. Lisäksi todettiin, että Pohjolan Voima oli Maataloushallituksen päätöksen
nojalla velvollinen myös valvojansa avulla huolehtimaan, että Kalastuskuntain
liitto noudattaisi sopimuksia. Toivottiin, että lääninhallitus asettaisi omankin tarkkailijansa. Kalastajien kysymykseen, minkä verran lohia oli siirrettävä padon yli,
jotta kannan säilyminen turvattaisiin, vastattiin, että siitä ei kenelläkään ollut
tietoa.827 Myös Kemin maalaiskunnan miehet reklamoivat ylisiirtoja. He pelkäsivät, että nykyisillä toimilla lohikanta tulisi häviämään, joten yhtiötä vaadittiin taas
täyttämään velvoitteet.828 Viitaten Vesistötoimikunnan päätökseen sekä käytyyn
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neuvottelutilaisuuteen Maataloushallituksen, Pohjolan Voiman ja Kaihuan kalanviljelylaitoksen edustajien välillä Maataloushallitus määräsi uudemman kerran
syyskuussa 1949, että kaikki siiankalastuksen yhteydessä saadut yli kolmikiloiset
lohet olisi kerättävä tilaviin sumppuihin, jotka olisi pidettävä lukittuina ja valvonnan alaisina. Pyydetyt sekä ylisiirretyt kalat olisi tarkoin kirjattava ja todistettava
luvut oikeiksi. Lisäksi velvoitettiin, että siiankalastuksen yhteydessä saadut ja
kalanviljelytoiminnalta liikenevät lohet ja taimenet piti siirtää.829
Brofeldtin elokuun 1949 muistiinpanojen mukaan lohia oli näkynyt runsaasti
Isohaaran alapuolella ja yhtymän toimesta oli saatu kalastetuksi noin 300 lohta,
joista oli siirretty 28. Sen sijaan siikaa saatiin lipolla aiotusta kalaporrasnurkkauksesta tuhansien kalojen päiväsaaliita. Huomionarvoista on, että Erkki AALTO oli
suoraan ilmoittanut Brofeldtille, että Pohjolan Voima ei tekisi enää yhtään mitään
kalastuksen eteen, ennen kuin nähtäisiin, millaisia määräyksiä viranomaiset antaisivat.830 Ainakaan Aalto ei siis suuremmin halunnut edistää lohiasiaa, vaikka julkisuudessa oltiin toisella linjalla. Myös eräistä lähdekirjoista saa tällaisen käsityksen. Samoin muistiinpanoista voi muodostaa johtopäätöksen, että kalatiekysymyksen ratkaisu oli viranomaisten käsissä, vaikka päätöksiä yhä odotettiin.
Kemissä elokuussa 1949 pidetyssä Kalastuskuntain liiton kokouksessa todettiin, että padon alta oli saatu 1032 lohta, joista oli ylisiirretty 226 kalaa. Johtokunta kehotti patoisäntää huolehtimaan toiminnan tehostamisesta.831 Syyskuussa
1949 Pohjolan Voiman lähettämä lasku kalastuksen järjestelyistä tuli liitolle nähtävästi yllättäen ja pyytämättä. Sen takia päätettiin ottaa yhteyttä yhtiöön. Myös
Maataloushallitus oli lähestynyt liittoa nootilla, jossa se määrättiin hankkimaan
Kaihualle siitoslohia ja siian mätiä, minkä johdosta tuli käydä lisäneuvotteluja.832
Pohjolan Voima lupautui suorittamaan joitain ylisiirroista aiheutuneita kustannuksia ja liitto puolestaan jatkamaan mädinhankintaa, mutta johtoporras halusi selvittää, kenelle siitä aiheutuneet menot kuuluisivat.833
Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa syyskuussa 1949 käsiteltiin tapahtunutta: Kemijoen kalastuksella oli ollut merkitystä sivuelinkeinona ja tunnemielessä,
mutta lohi tulisi katoamaan vesistöistä voimalaitosten takia, jotka edustivat suurempia taloudellisia arvoja. Kyseessä oli laajempi kokonaisuus, joten ehdotettiin,
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että kalastusta rajoitettaisiin Itämerellä ja että kutujokien kalakantojen ylläpidosta
aiheutuvat kustannukset jaettaisiin pyyntiä harjoittavien maiden kesken.834 Myös
valtion rooli ja esillä ollut kolmasosan siirto aiheuttivat Partasen mukaan runsaasti
puheita, sillä yliheitettävien lohien määrä ei monien mielestä ainakaan huonoina
lohivuosina riittäisi turvaamaan tulevaisuutta.835 Onkin kysyttävä, miksei siirtoja
vaatimuksista huolimatta tehostettu?
Asiaa valaisee Sulo Ahvonen, joka tutustui tilanteeseen syksyllä 1949. Kalastus ei ollut alkanut hänen mukaansa kovin lupaavasti. Erittäin laaja salakalastuskin oli vaikeuttanut urakkaa. Toisaalta myös liiton toiminta oli vaikuttanut vetämättömältä. Kaivattiin järeämpiä otteita, mutta sen seurauksena pelättiin jouduttavan hankkimaan työhön uusia miehiä.836 Ahvosen kirje ilmentää hyvin prosessin
alkuvaihetta, mikä oli omiaan aiheuttamaan vastalauseita. Myös Kalataloudellinen toimikunta vaati syyskuussa 1949 Eemil Luukan ja Erkki Halmeen nimissä
ministeriötä määräämään, että saaliit siirrettäisiin kokonaisuudessaan padon yläpuolelle ja että yhtiö maksaisi kaloista korvauksen.837 Luukan ja Halmeen kannatettava näkemys herättää kummastusta varsinkin, jos sitä verrataan heidän myöhempiin kantoihinsa.
Viitaten 8.7.1949 antamaansa ratkaisuun sekä Vesistötoimikunnan päätökseen
2.4.1949 Maataloushallitus määräsi 30.9.1949 siianpyynnistä seuraavaa: Siian
ylisiirtoa ja kutukalan pyyntiä varten oli Pohjolan Voiman järjestettävä tehokasta
kalastusta loka-marraskuun aikana. Kaikki kalat oli siirrettävä padon ylitse lukuun
ottamatta Kaihuan kalanviljelylaitoksen tarvitsemia sekä kuolleita, jotka tuli
myydä valtion laskuun. Ohjeiden todettiin koskevan myös lohta ja taimenta. Saaduista kaloista piti jälleen pitää tarkkaa päiväkirjaa, joka pyynnin päätyttyä tuli
toimittaa Maataloushallitukselle oikeaksi todistettuna. Lisäksi määrättiin, että
yhtiön oli järjestettävä ja kustannettava tehokas pyynti sekä sen jäävitön valvonta
ja ilmoitettava, kuinka se oli hoidettu.838
Syyskuussa 1949 Sulo Ahvonen kertoi Pohjolan Sanomien etusivun uutisessa, että 400 lohta oli ylisiirretty, mutta siikoja ei määräyksestä huolimatta ollut
siirretty, koska niiden oli havaittu vahingoittuvan toimituksen yhteydessä ja toisaalta niille arveltiin löytyvän kutupaikkoja padon alapuolelta. Altaissa odotti
834

”Lohi” (pk.). Pohjolan Sanomat 10.9.1949.
Kalataloudellisen toimikunnan tutustumiskäynnin pikakirjoitusmuistiinpanot neuvottelusta Oulun
läänin kalastuskuntain liiton kanssa 19.7.1949. MthKaltA. Ha5. KA.
836
Sulo Ahvosen kirje Einari Hellevaaralle 9.10.1949. MthKaltA. Ha1. KA.
835

837
838

Kalataloudellisen toimikunnan kirje maatalousministeriölle 2.9.1949. MthKaltA. Ha5. KA.
Maataloushallituksen päätös no: II-213/24-1949. 30.9.1949. 4.1.6.8:I A. PVA.

167

lohenpoikasia istuttamista, mutta joka tapauksessa mädin hankkimisessa oli luvassa ongelmia, joten hieman oli ollut puhetta siitä, voisiko Pohjolan Voima ottaa
osaa hankkeeseen.839 Myöhemmin jouduttiin toteamaan, että lohenmätiä ei ollut
vuonna 1949 saatu laisinkaan Kaihualle, koska tulva ja uiton myöhästyminen
Kemin uittotyömaan lakon vuoksi olivat estäneet kalastuksen Isohaaralla. Siian
suhteen eläteltiin vielä toiveita.840
Vuonna 1949 Isohaaran yläpuolelle siirrettiin kaikkiaan 372 lohta ja 820 kg
nahkiaisia. Saavutus oli vaatimaton verrattuna siihen, että joessa oli arvioitu kuteneen vähintään 10 000 lohta syksyssä. Heikkoa tulosta selitettiin pyynnin epäonnistumisella, mutta väärinkäytöksiä ei liiton mielestä tarvinnut epäillä.841 Partasen
esittämä kappalemäärä pitää paikkansa, sillä luku löytyy myös kalastustoimikunnan puheenjohtaja Kalle Koskelan ja kalaisäntä Pekka Marsinkin allekirjoittamista kalapäiväkirjoista. Ylisiirtojen osalta isojen kalojen määrä oli surkea, sillä yli
14-kiloisia siirrettiin kahdeksan. Siitoslohiksi kirjattiin puolestaan 48 kpl 7–15kiloista lohta.842
Säkeissä kannetut lohet olivat useasti valmiiksi puolikuolleita, joten ne valuivat virran mukana takaisin padon alle.843 Liiton syyskokouksessa keskusteltiin
Pohjolan Voiman aiemmin esittämästä kalansiirtosuunnitelmasta ja päätettiin ottaa
yhteys istuvaan lohikomiteaan ja viranomaisiin asian jouduttamiseksi.844 Tämä
johtui nähtävästi padon yläpuolisten jakokuntien vaatimuksesta. Aiemmin puhetta
herättänyt yhtiön lasku kalastuksen valmistelusta maksettiin, ja samalla päätettiin
jatkaa Pohjolan Voiman kanssa yhteistyötä myös vuonna 1950.845 Pohjolan Voiman ja Lapin läänin Kalastuskuntain liiton väliseen yhteistyöhön oltiin joka tapauksessa erittäin tyytyväisiä. Liiton työvaliokunta päätti suostua yhtiön ehdotukseen jatkaa sopimusta entisin ehdoin. Tähän kokoukseen osallistuivat mm. Janne
Koivuranta ja Martti Miettunen.846 Liiton kokouspöytäkirjoista käy selvästi ilmi,
että toiminnan kustannukset maksettiin alusta pitäen pyynnistä saaduilla varoilla.
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Pohjolan Voima oli siis saanut haltuunsa padon alapuolisen vesialueen, jossa
“hirveänä lohikesänä“ 1949 pyöri valtavasti lohia. Pakkolunastuksen myötä yhtiö katsoi kalastusoikeuden kuuluvan itselleen, eikä viranomaisilla ollut tähän
mitään sanomista. Kesän pyyntiä VILKUNA luonnehti teurastukseksi, joka onnistui
vaikka keksillä. Maataloushallitus ei puuttunut siihen oma-aloitteisesti, mutta
Lapin lääninhallitus otti helmikuussa 1950 yhteyttä ministeriöön tuoden julki
huolensa.847 Kalastusta Isohaaran alapuolella selostettiin käytännössä Pohjolan
Sanomissa heinäkuussa 1949 yhdessä jutussa, jonka mukaan pyyntiä oli harjoitettu Isohaaralla kuluneena kesänä. Lohta ja siikaa oli noussut vaihtelevalla menestyksellä. Siikaa kuvattiin saadun, kuin olisi varastosta nosteltu. Ammattimiehiltä
tämäkin homma käytti amatöörejä joutuisammin. Kaikki kalat oli kirjoituksen
mukaan nuijittu hengiltä eikä ylisiirroista ollut edes puhetta. Lohta olikin pistelty
lähinnä makoisiin suihin.848 Kaikkiaan juttu loi työstä ihannoivan kuvan, mikä
vahvistaa osaltaan kuvaa Pohjolan Sanomien asennoitumista tapaukseen.
Kalastuskuntain liiton johdossa kesän 1949 huonoa tulosta selitettiin siten, että ylisiirrot oli voitu kalatoimikunnan mukaan käynnistää vasta heinäkuun lopulla,
sillä yhtiö ei ollut toimittanut tarvittavia välineitä. Painorajaksi oli määrätty 6–8
kg, joten pyynnin mainittiin olleen kannattamatonta, koska pääosa lohista oli
pienikokoisia. Ylisiirrot hoidettiin aluksi pitkin yhtiön tekemää ränniä, johon kalat
nostettiin vinssillä. Työ oli hidasta, joten seuraavaksi päätettiin käyttää märkää
säkkiä, josta lohet vapautettiin toimintakertomuksen mukaan vallan virkeinä.
Uiton päästyä vauhtiin kalastus oli siirrettävä joen länsipuolelle Laurilaan. Nyt
käytettiin erikoista säiliöautoa, joka vei kalat pappilan rantaan. Nahkiaisia ylisiirrettiin 20 500 kpl määräysten mukaisesti. Liiton toiminta oli kohdannut huomattavia vaikeuksia, mutta niistä huolimatta kalastus tuotti 1,9 miljoonan markan
voiton. Varsinkin siiankalastus oli ollut kannattavaa:849 kaikki kalathan myytiin.
Kesällä 1949 lohen nousu Kemijokeen oli estynyt Isohaaran voimalaitoksen
suljettua joen. Kalaportaista ei virallisesti ollut tehty päätöksiä, ja yhä useammin
annettiin ymmärtää, että niiden tekeminen ei olisi välttämättä viisain temppu. Sen
sijaan käynnistettiin ylisiirrot, joiden tehokkuutta epäilivät erityisesti entiset lohimiehet. Toisaalta toimintaa luonnehdittiin kokeiluluonteiseksi. Joka tapauksessa
jo vuoden 1949 aikana on virkamiehille täytynyt muodostua kuva yhtiön nuivasta
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suhtautumisesta kalakysymykseen. Lohen kannalta se ei ollut rohkaisevaa. Pohjolan Sanomat uutisoi asian jälleen ymmärtävään sävyyn.
4.7

Kuin kypsynyt vilja, joka jätetään pellolle

Kalojen ylisiirtoja Pekka BROFELDT kuvasi seuraavasti: Ruotsissa systeemi oli
havaittu hyväksi, mutta ongelmiakin oli ilmennyt. Menetelmä oli kallis ja kalat
vahingoittuivat helposti pyynnin, säilytyksen ja kuljetuksen aikana, mutta varovaisuutta noudattaen oletettiin tappioiden pienenevän. Erityisesti askarrutti, kuinka paljon lohia tuli siirtää. Oulujoen Merikoskella oli padon ylitse laitettu joka
kolmannen päivän saalis, ja samaa oli suunniteltu Isohaaralla. Puhetta oli ollut
vaihtoehtoisesti kolmasosan siirtämisestä. Koska toiminta aiheutti menoja, tuli
kaksi kolmasosaa myydä kulujen kattamiseksi. Määrät eivät perustuneet Brofeldtin mukaan mihinkään laskelmiin. Voitiin kuitenkin epäillä, etteivät ne olisi
riittäviä. Siirtomenetelmä tulikin ottaa käyttöön lähinnä silloin, kun kalannousua
ei muuten voitaisi tyydyttävästi järjestää ja kun joessa oli jäljellä kutupaikkoja.
Ensin piti tosin selvittää, kuinka paljon jokeen oli nousemassa lohia, jotta kyettäisiin arvioimaan tarvittavat määrät. Tietenkään tehokkaallakaan pyynnillä ei kaikkia saataisi kiinni. Patojen yläpuolelta olisi lohen kalastaminen luonnollisesti
kiellettävä.850
Perämeren kalastajat olivat jo aiemmin tehneet esityksen, jonka mukaan
kaikki kalat olisi pitänyt ylisiirtää. Pohjolan Voima ei ollut samaa mieltä. Se korosti, että Kemijokeen pyrkivät kalat kokoontuivat padon alle varsin pienelle alueelle, josta ne yhtiön mielestä voitiin pyydystää lähes sataprosenttisesti. Mutta
tämä vain sillä edellytyksellä, että pyyntimiehillä olisi kalastuksesta hyötyä. Mikäli kaikki kalat tulisi siirtää, huononisi tulos pyytäjien puutteellisen motivaation
vuoksi. Tällöin ei saadun kalan määrällä ollut kummempaa väliä, vaan olisi mahdollista, että tyydyttäisiin vähempään vaivojen minimoimiseksi. Kun vielä muistettaisiin, että 95 % lohista kuti kerran elämässään, oli haaskausta jättää ne pyytämättä. Tilannetta verrattiinkin yhtiössä “kypsyneeseen viljaan, joka jätetään
pellolle korjaamatta“.851
Entä oliko Brofeldtin arvuuttelema kolmasosa riittävä lukumäärä siirrettäväksi? Pohjolan Voimasta todettiin jälleen, että sitä ei voitu tietää. Mikäli siirtomäärä
jäisi toivottua pienemmäksi, olisi olemassa vielä muut rakennusluvan velvoitteet.
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Näin saataisiin joka tapauksessa ainakin yhtä suuri lohimäärä kutuvesilleen verrattuna siihen, että kalaa pyydettäisiin vain siirrettäväksi. Lisäksi turvattaisiin
kalastuselinkeinon harjoittaminen ja voitaisiin saada suurin mahdollinen hyöty
Kemijokeen pyrkivästä kalamäärästä, joka muuten hyödyttäisi vain Itämeren
kalastajia eikä siitä olisi mitään iloa kalakannoille. Lopuksi todettiin, että kaikkia
etuja ei saavutettaisi yksinomaan kalaportaiden rakentamisella.852 Tästä löytyy
samalla ensimmäinen suora vihjaus yhtiön kielteisestä suhtautumisesta kalateihin.
Uskoa ylisiirtojen mahdollisuuksiin ylläpidettiin vahvasti, vaikka erityisesti paikallisella tasolla epäluulot olivat lisääntymään päin.
Joulukuussa 1949 uutisoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla, että kalastuksen
edustajat olivat kokoontuneet Kemissä pohtimaan lohikysymystä ja todenneet
Kemijoen lohikantojen olevan mennyttä 10 vuodessa, jos kunnollisia kalaportaita
ei nopeasti rakennettaisi. Tämän oli laskettu aiheuttavan kalastukselle vuosittain
30–40 miljoonan tappiot. Kalatietä odoteltaessa olisi Pohjolan Voima velvoitettava ylisiirtämään kaikki pyydystetyt lohet ja havaittuja laittomuuksia olisi ryhdyttävä tiukasti valvomaan. Myös ministeri Raatikainen oli antanut Helsingissä käyneen lähetystön näin ymmärtää, mutta tulokset ylisiirroista olivat perin heikkoja.
Ihmetystä oli edelleen herättänyt, että vain lohi oli määrätty ylisiirrettäväksi, sillä
myös taimen, siika ja nahkiainen olivat kalastuksen kannalta tärkeitä. Laaditussa
julkilausumassa tunnustettiin taas Kemijoen kalastuksen merkitys, vaadittiin Pohjolan Voimaa pikaisesti rakentamaan kunnollinen kalatie ja sitä ennen siirtämään
kaikki padon alta saadut lohet sekä tutkimaan, kuka oli vastuussa lohien joukkokuolemasta voimalaitoksen alapuolella. Tapahtuneen aiheuttajat oli myös saatava
vastuuseen teoistaan. Sama lausuma päätettiin asettaa myös Oulujokea koskevaksi.853 Pohjolan Sanomien vuoden 1949 viimeisessä kalauutisessa kerrottiin lohikantojen vähenevän jatkuvasti: jokien patoamisen vaikutus oli alkanut tuntua,
mutta myös Pohjanlahden tehostuneella pitkäsiimakalastuksella arveltiin olevan
vaikutusta. Jos toimivia kalansiirtolaitteita ei saataisi aikaan, niin tilanne näyttäisi
kalastajien kannalta perin synkältä.854
Joka tapauksessa tehdyn sopimuksen myötä Pohjolan Voima vapautui ylisiirtojen järjestämisestä ja erityisesti sen aiheuttamista kustannuksista. Vastuu toiminnasta jäi käytännössä kalastuskuntain liitolle, joka kuluja kattaakseen myi
suurimman osan saaliista. Käytännön toteutus herätti vastustusta. Padon alapuo-
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lella liitto kalasti jo vuosina 1948–49, mutta ylisiirtojen määrä jäi vaatimattomaksi, sillä käytännössä kalat lahdattiin ja myytiin Lapin läänin Kalastuskuntain liiton
laskuun. Myös muu kalastus padon alla oli yleistä.
Kaiken kaikkiaan vuonna 1949 Kemijoen kalastuksesta julkaistiin Pohjolan
Sanomissa 31 kirjoitusta, joista käytännössä vain yhdessä kuvattiin suoraan padon
alapuolista kalastusta, eikä siinä ainakaan lehden mukaan ollut mitään hirveää.
Jokivarren asukkaiden tuntoja lohen katoamisesta ei kuvattu oikeastaan mitenkään. Kalastajien vaatimukset kalaportaista tulivat kyllä esille, mutta samalla
korostettiin poliitikkojen ja viranomaisten käsitystä siitä, että epävarmoihin kalateihin ei kannattanut toistaiseksi investoida. Mieluummin oli edistettävä kalanviljelystä ja toimittava korvikejokien puolesta. Ympäristökysymyksiä ei edes sivuttu.
Pohjolan Voiman toimia puolestaan selostettiin 28 lehden artikkelissa. Myös
Tornionjoesta kirjoitettiin yhtä paljon kuin Kemijoesta. Väylänkin kalasaaliit
olivat olleet sodan aikana ja sen jälkeen hyviä. Sen sijaan Tornionjokea ei juurikaan pidetty ehdolla korvikejoeksi. Tämä selittynee sillä, että voimayhtiöt olivat
hankkineet sieltä haltuunsa merkittäviä osuuksia. Pohjolan Voimaa käsittelevät
kirjoitukset viittaavat pääpiirteittäin yhtiön antamiin lausuntoihin tai sen toiminnan kuvauksiin. Kaikkiaan uutiset lohesta vähenivät Isohaaran töiden edistymisen
myötä. Erityisesti jatkosodan aikana pyyntiä oli seurattu hyvinkin seikkaperäisesti, mikä kuvaa osaltaan kalastuksen silloista merkitystä. Toisaalta sodan aikana
”normaaleista” uutisista saattoi olla pulaa, jolloin lohijutuilla kyettiin paikkaamaan tilannetta.
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5

Kalan kannalta kohtalokas 50-luku

5.1

Ylisiirrot 1950–1960

5.1.1 Oulujoen ennakkotapaus
Kysymyksenasettelun yksi lähtökohta oli tutkia, miten tilanne Merikoskella eteni.
Pohjois-Suomen ensimmäinen suuri vesivoimalaitos rakennettiin Oulujokeen. Sen
lohisaaliit olivat 1800-luvulla keskimäärin 40 000 kg vuodessa. Kemijoen saalismäärät laskivat viime vuosisadan loppupuolella. Silloin ne olivat noin 18 00 kg:n
luokkaa. Nähtävästi pienin lohisaalis – reilut 6000 kg – saatiin vuonna 1902. Joka
tapauksessa lohi lisääntyi Oulujoen pääuomassa, ja osa lohista jatkoi matkaansa
Oulujärven yläpuolisille vesistöalueille.855 Sota-aikana kalastus oli erityisesti
Merikoskella kannattavaa, ja esimerkiksi vuonna 1944 saatujen kalojen arvo oli
1,8 miljoonaa markkaa.856 Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Merikosken voimalaitoksen rakentamisen laskettiin maksavan 90 miljoonaa markkaa.857 Vuonna
1945 kerättyjen tietojen perusteella Oulussa oli 7080 taloutta, joista kalastajan
ammattia harjoitti viisi miestä (0,1 %). Sivutoimisesti pyysi lohta jo 150 kalamiestä (2,1 %) ja kotitarvekalastajia alueella oli 446 henkeä (6,6 %).858 Nämä
luvut ovat maltillisia arvioita, sillä vaikkapa Merikoskella pyynti oli ajoittain
vapaamuotoista eikä siitä liene raportoitu.
Vesistötoimikunta antoi päätöksen Merikosken voimalaitosluvasta heinäkuussa 1939. Siinä voimalaitoksen omistaja eli Oulun kaupunki määrättiin tekemään
Maataloushallituksen hyväksymät kalatiet, jotka turvaisivat kalojen vaelluksen.
Rakentaja oli myös velvollinen korvaamaan ennalta arvaamattomat vahingot, jos
niitä ilmaantuisi.859 Ehtojen toteutumista jäätiin odottamaan. Heinäkuussa 1946
selostettiin Kalevassa Merikosken pyyntiä. Osoituksena saaliiden runsaudesta
kerrottiin, että kaksi kovinta lippomiestä saivat vuorokaudessa 32 isoa lohta. Parhaana paikkana pidettiin kosken etelärantaa 100 m padon alapuolella. Ylisiirroista
ei kirjoitettu mitään.860 Merikosken pyynti kirvoitti kielenkantoja eduskunnassa
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esimerkiksi vuonna 1946. Edustaja Toivo Sormusen mukaan padolle oli syntynyt
erinomainen kalastuspaikka, jossa ylisiirtopyyntiä harjoitti Oulujoen kalastuskuntien yhtymä. Valitettavasti siirtojen arvioitiin jääneen 10 %:iin määrätystä, minkä
johdosta toimintaa voitiin pitää ryöstökalastuksena, jolla ei kyettäisi asiaa auttamaan. Huomiota oli herättänyt, että kaikki siirrettäväksi määrätyt kossit oli myyty
sekalaiselle ostajakunnalle. Siksi oli yritettävä saada aikaan kalaportaat, jotta
tulevaisuus voitaisiin turvata.861 Kansanedustaja Antti Koukkarin (ML) mukaan
järjestelmään ei haluttu puuttua. Perusteluina esitettiin mm. pyytäjien sosiaaliset
taustat ja kansanhuollolliset tarpeet. Oululainen Arvi Ahmavaara (kok.) selvensi
Perustuslakivaliokunnan kantaa, jossa lähdettiin liikkeelle siitä, että juttu kuului
kalastushallinnolle ja sen harkintaan oli luotettava. Edelleen järjestely oli ollut
käytössä vuosia, eikä sitä ollut edustajien mielestä aiheellista lähteä muuttamaan.862 Tällaiset puheenvuorot eivät luvanneet hyvää lohelle.
Vesivoimalaitos huolestutti kalastajia. Esimerkiksi Oulujoen kalastuskunta
lähestyi talvella 1943 maatalousministeriötä, koska sille oli vakuutettu, että Merikoskeen rakennettaisiin kaksi kalatietä, mutta niitä ei vain kuulunut. Maaliskuussa
1943 asia ei ministeriön mukaan ollut ajankohtainen, sillä osa uomasta pysyisi
auki muutaman vuoden, joten kala pääsisi omin avuin nousemaan yläjuoksulle.
Patoon oli kyllä tarkoitus rakentaa luvatut kalatiet, mutta ne olisivat tarpeen vasta
voimalaitoksen käynnistyessä.863 Kirjeen allekirjoittanut ministeri Osara (sit.) oli
Seppälän mukaan nimitetty valtioneuvostoon Juuso Waldenin suosituksesta.864 Oli
myös esitetty, että voimayhtiöiden edustajat matkustaisivat Ruotsiin tutustumaan
kalaportaisiin. Ainakaan Oulujoki Oy ei vastannut ehdotukseen.865 Myös oululaisille oli siis lupailtu kalateitä, mutta asialla ei virallisesti ollut kiirettä.
Ylisiirtoja tiedetään harjoitetun Ruotsissa 1930-luvulla, jolloin Klarjoen valjastamisen jälkeen lohia vietiin tankkiautolla yläjuoksulle. Jälkeenpäin havaittiin,
että mitä kauemmas kalat kuljetettiin, sitä paremmin ne siellä pysyivät.866 Biologi
Börje Carlinin mukaan Klarjoessa oli parinkymmenen vuoden ajan turvauduttu
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autokuljetuksiin, joiden avulla oli nähtävästi saatu ylläpidettyä Vennerijärven867
järvilohikantaa.868 Maataloushallitus oli antanut 13.8.1941 määräyksen, että Oulujoen Merikoskella oli ylisiirrettävä saaduista lohista kaikki kossit sekä muista
kaloista joka kymmenes kala, joista kolmea marjasta kohden oli oltava yksi kojamo. Vaatimatonta lukua selitettiin sillä, että alkuvaiheessa lohilla oli mahdollisuus
nousta omin voimin keskeneräisen patorakennelman ohitse. Päätöstä täydennettiin
heinäkuussa 1946, jolloin määrättiin siirrettäväksi joka kolmannen vuorokauden
saalis. Uusi täsmennys annettiin heinäkuussa 1949, jossa edellytettiin yli 3kiloista ylisiirrettäväksi vähintään kolmasosa, näistä mätikaloja tuli olla puolet.
Edelleen lohien oli oltava vahingoittumattomia ja elinvoimaisia.869 Onkin kysyttävä, kuka tulkitsi kunnon ja millä perusteilla, sillä kysymyshän vaikutti suoraan
myös siirtäjien tilipussiin. Kokemukseni C & R -kalastuksesta (pyydä ja vapauta)
osoittavat, että käytännössä jokaista takaisin veteen palautettua lohta on joutunut
enemmän tai vähemmän elvyttämään, jotta kala on kyennyt uimaan tiehensä.
Tähän ylisiirtäjillä tuskin oli aikaa tai edes halua. On perusteltua olettaa, että useaa diagnoosia seurasi kuolemantuomio.
Suomessa lohien siirtotoimintaa harrastettiin ensimmäisen kerran tiettävästi
Oulujoen Merikoskessa vuosina 1941–50. Siirtojen määrät vaihtelivat 80:stä 784
loheen vuodessa.870 Toimintaa kuvattiin kalliiksi operaatioksi, jota voitiin suositella käytettäväksi ainoastaan, kun mitään muuta keinoa ei ollut.871 Merikoskella
ylisiirroista huolehti Oulujokivarren kalastuskuntain yhtymä.872 Sen perustivat
Oulujoen, Muhoksen ja Utajärven kunnan kalavesien omistajat vuonna 1922.873
Oulussa oli kesällä 1946 pidetty tilaisuus, jossa viranomaisia edusti Einar Hellevaara. Tuolloin päätettiin, että joka kolmannen päivän lohisaalis siirretään.874
Kestin mukaan lohia lähinnä teurastettiin.875 Siirtoajat olivat verraten lyhyitä.
Esimerkiksi vuonna 1946 niitä tehtiin 6.7. - 16.9., jolloin padon yli saatettiin 534
isompaa lohta ja 61 kossia.876 Pienten lohet pääsääntöisesti myytiin.
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Merikosken voimalaitoksen lupapäätöksessä padonomistaja määrättiin kustannuksellaan rakentamaan Maataloushallituksen määräysten mukaiset kalatiet,
joista yksi tulisi tulva-aukon viereen ja toinen yläkanavan alapäähän. Niihin oli
myös päästettävä tarvittava vesimäärä. Kalatalousosaston kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että yläkanavaan rakennettaisiin Pekka Brofeldtin patentoima
kalahissi ja säännöstelypadon viereen myöhemmin kalaportaat, jotka suunnittelisi
Consulting Oy. Tämä sama yritys oli myös Merikosken voimalaitoksen pääsuunnittelija.877 1930-luvulla mm. Erkki Aalto työskenteli tuossa yhtiössä suunnittelijana ja rakennuspäällikkönä.878 Sen toimitusjohtaja diplomi-insinööri Lax kävi
kala-asioissa Ruotsissa opintomatkalla. Gunnar Lax laati myöhemmin uudet piirustukset, jotka Maataloushallitus hyväksyi. Säännöstelypato valmistui vuonna
1941, jolloin huomattiin, että lohet eivät pystyneet ylittämään kolmen metrin
putousta. Avuksi kutsuttiin Brofeldt, jonka ohjeiden mukaisesti rakennettiin tulvaaukkoon kalaportaat. Vaikka lohia oli padon alapuolella runsaasti, ne eivät kalatiehen nousseet. Tällöin päädyttiin ylisiirtoihin, joita häiritsi tavattoman voimakas
salakalastus.879
Joulukuussa 1948 julkaistiin Ervamaan komitean kanta, että vain laaja kalanviljelys voisi pelastaa lohen ja siian. Komiteajäsen Yrjö Kesti oli selostanut Oulujoen tilannetta. Siellä oli vuonna 1948 kalastettu Merikosken alapuolelta huomattava määrä lohta. Kestin mukaan aloite ylisiirroista oli tullut juuri häneltä, ja sitä
oli Maataloushallituksen päätöksellä ryhdytty toteuttamaan. Näitä valtion kutulohia ja siikoja oli pitänyt vapauttaa yläpuoliseen suvantoon, missä oli yhä tarpeellisia kutupaikkoja.880 Kesti siis väittää, että siirrot Oulujoella toteutettiin hänen
ansiostaan. Tämä loppuvuodelta 1949 peräisin oleva kommentti liittyy enemmänkin Kemijoen tapaukseen, jonka setvimiseen Yrjö Kesti myös osallistui. Oletan
lausunnon tässä yhteydessä liittyvän tarpeeseen korostaa omaa asiantuntemusta,
sillä myöhemmin hän kritisoi tehtyjä toimia.
Kalataloudellisen toimikunnan tutustumiskäynnillä Oulussa heinäkuussa
1949 keskusteltiin ylisiirroista ja kalahissistä. Kalahissin toiminta Merikoskessa
oli osoittautunut surkeaksi ja siirtäjiä arvosteltiin ryöstöpyynnistä. Esimerkkiä
olisi pitänyt ottaa Ruotsista, jossa patoajat oli velvoitettu kalatein ja voimakkain
istutuksin hoitamaan asia kuntoon, mutta Suomessa lohikantoja odotti vääjäämättä tuho, jos meno jatkuisi entisellään. Myös Oulun kaupunki oli kallistumassa
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sille kannalle, että lohiportaista ei olisi mitään hyötyä. Oulujoen kalastusyhtymän
mielestä kala ei pyytämällä loppuisi, jos sitä riittävästi istutettaisiin. Itse asiassa
ylisiirtojen ohessa saatu saalis oli toimikunnan mukaan kasvanut 1930- ja 40lukujen vaihteesta. Esimerkiksi vuonna 1941 oli siirretty 14, seuraavana vuonna
800 ja huippuvuonna 1948 1700 lohta. Uiton osuutta ei pidetty lohen osalta merkittävänä. Näyttikin huolestuttavasti siltä, että kalastuskysymys oli jäämässä alakynteen.881 Väite 1700 siirrosta vaikuttaa suurelta, kun sitä vertaa Aution osoittamaan vajaaseen 800 loheen. Sen sijaan kalantulon paraneminen sota-aikana tuntuu uskottavalta myös Oulujoella.
Ei maksa vaivaa
Tähän suuntaan oli tultu, kun Oulussa pidettiin marraskuussa 1950 maatalousministeriön kalatalousasian esittelijän, hallitusneuvos Veikko Pohjanpellon aloitteesta kokous. Siinä päätettiin, että kalateiden sijaan suunniteltaisiin keskuskalanviljelylaitos, josta toimitettaisiin poikasia lohijokiin.882 Silti vuonna 1951 Oulujoen
kalastuskunnat vaativat yhä kalaportaita. Voimalaitoksen kannalta tavoite näytti
epätarkoituksenmukaiselta varsinkin, kun aiemmin rakennettu kalatie ei toiminut.
Epäiltiin myös, voitaisiinko lohi houkutella nousemaan 5 m³:n vesimäärällä 400–
500 metrin pituisiin kalaportaisiin. Myös Kalataloussäätiö suhtautui tähän varauksella. Siksi kaupunki anoi lääninhallitukselta vapautusta kalateistä, mutta päätös
oli ensin kielteinen. Kalatalousosastokin oli asettunut sille kannalle, että kalaportaat jätettäisiin tekemättä, mutta tapausta olisi vielä tutkittava. Näillä tiedoilla
Korkein hallinto-oikeus palautti vuonna 1951 jutun lääninhallitukselle. Oulujoen
lohikysymystä selvittivät Kalataloussäätiön lisäksi ministeri Luukan työryhmä ja
Vaelluskalatoimikunta, mutta ratkaisua ei saatu aikaiseksi. Selvää oli, että kalahissin avulla lohi ei Oulujokeen nousisi. Päätös olikin kallistumassa suuntaan, että
kalaportaisiin ei kannattaisi uhrata arvioitua 7–8 miljoonaa markkaa, joten liikenevät varat olisi järkevämpää sijoittaa kalanviljelystoimintaan.883 Ervamaan
komitean mukaan Oulujoella tehtyjen laskelmien nojalla kalaportaat maksaisivat
35 miljoonaa ja tähän olisi lisättävä 12 miljoonan markan vuosittaiset menetykset

881

Kalataloudellisen toimikunnan tutustumiskäynnin pikakirjoitusmuistiinpanot neuvottelusta Oulun
läänin Kalastuskuntain liiton kanssa 19.7.1949. MthKaltA. Ha5. KA.
882
Pohjolan Sanomat 8.11.1950.
883
Autio 1951, 152–155.

177

hukatusta sähköstä.884 Voimalaitoksen edustajat olivat vastustaneet kalateitä myös
”esteettisistä syistä”.885
Myöskään Suomen Kalastusyhdistyksen mielestä Oulujoelle ei ollut kesällä
1951 tarpeellista rakentaa kalateitä, saati kokeilla kalastusneuvos Brofeldtin patenttihissiä, mutta lohien yliheitot voisivat tulla kyseeseen. Myös kalojen kasvattaminen altaassa oli turhaa, sillä järkevämpää oli istuttaa niitä korvikejokiin ja
pikkupuroihin. Lisäksi lohen luvatonta kalastusta oli valvottava tarmokkaammin.886 Syyskuussa Brofeldt kirjoitti, että Merikosken kalahissillä oli edellisenä
vuonna noussut tuskin yhtään kalaa, joten laitetta oli paranneltu. Sittemmin hissiä
oli käyttänyt 137 lohta ja 25 taimenta. Satakunta kalaa oli ylisiirretty. Kokeilumielessä oli vanhaan uomaan tehty purontapainen oja, johon oli laskettu vettä 30–
40 m³ sekunnissa, jolloin padon alle oli noussut runsaasti lohta ja muuta kalaa.887
Oulujoella pyydettiin myöhemmin lohta seuraavalla tavalla: kalastajat olivat sopineet voimalaitoksen johdon kanssa, että määräajoin padon luukut suljettiin,
jolloin miehet riensivät uomaan keräämään laskevaan veteen jääneitä lohia. Kalaa
mainittiin saadun 10–100 kappaletta kerralla. Osa niistä oli ylisiirretty.888
Ministeri Luukan mukaan Oulujoen kalahissi oli pienten korjausten jälkeen
antanut hyviä tuloksia. Kesän 1952 aikana sillä oli siirretty padon ohitse 150 lohta, 25 taimenta ja suuri joukko siikoja ja muita kaloja. Patoon ei rakennettu lupaehtojen edellyttämiä kalaportaita, vaan siihen oli koemielessä tehty vain kalahissi.889 Esillä olleet luvut ovat niin samankaltaisia, että ministeri taisi tulla käyttäneeksi edellisen vuoden tietoja. Luulen, että luovutetusta Karjalasta kotoisin ollutta Eemil Luukkaa lohiasiat eivät varsinaisesti kiinnostaneet. Uskon hänen mielenkiintonsa kohdistuneen enemmän asutustoimintaan ja maatalouden kehittämiseen.
Vuonna 1954 Oulujoen kalan kohtalo alkoi kuitenkin olla sinetöity. Myös Vaelluskalatoimikunta arveli, että kalateiden, ylisiirtojen tai kuljetusten avulla ei kutukalaa jokeen saataisi. Lohikannan ylläpitämisen ainoaksi vaihtoehtoehdoksi arvioitiin voimaperäistä kalanviljelyä. Lohenmädin saannista voisi kuitenkin aiheutua
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ongelmia, joten oli aihetta valmistella paikallisten kalakantojen kasvattamista
Oulujoessa.890
Keväällä 1953 oli Merikosken kanavassa alettu valmistella Oulun kaupunginhallituksen hyväksymää niputettavan puutavaran siirtolaitoksen rakentamista.
Siihen sisältyi uittokanava, johon oli tarkoitus johtaa vettä 5 km³ sekunnissa.891
Yrjö Kesti pyysi Eemil Luukkaa tulemaan paikkakunnalle tutustumaan uuteen
tilanteeseen. Koska kaupunki oli aikanaan sitoutunut tekemään kalaportaat, ja nyt
oli tarpeeksi vettä käytettävissä, olisi välittömästi selvitettävä mahdollisuus käyttää kyseistä rakennelmaa kalojen kulkureittinä silloin, kun se ei olisi uiton palveluksessa.892 Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
Vaelluskalatoimikunta lausui Oulujoen tilanteesta vuonna 1957 seuraavaa:
patoaminen oli edennyt niin ripeästi, että monet ehdotukset olivat käyneet merkityksettömiksi. Kuitenkin niin kauan kuin luonnonvarainen lisääntyminen olisi
mahdollista, tulisi Merikosken kalatietä kunnostaa mahdollisimman tehokkaaksi.
Kalaportaita ei ainakaan toistaiseksi rakennettaisi. Ylisiirtoja olisi jatkettava Muhoksella olevan Montan voimalaitoksen valmistumiseen saakka.893 Vielä vuonna
1959 oululaiset muistuttivat aiemmista lupauksista. Siksi pyydettiin toimimaan
kalaportaiden aikaansaamiseksi Merikoskeen.894
Myös HAUTALAN mukaan kalatiet osoittautuivat tarkoitustaan vastaamattomiksi, minkä seurauksena Oulun kaupunki anoi vapautusta lohikannan säilyttämisvelvollisuudesta. Tämän mahdollisti vuoden 1939 vesilain muutos, joka kalateiden sijasta tarjosi vaihtoehtoisesti käytettäväksi rahaa. Tämäkään ei ollut ongelmatonta, sillä Oulujoki Oy omisti suurimman osan vesistä. Tällöin oli olemassa ilmeinen vaara, että korvauksetkin suoritettaisiin vahingon aiheuttajalle.895
Kalaportaat jäivät siis Oulujokeen tekemättä. Myöhemmin rakennettiin Montan
kalanviljelylaitos, joka valmistui vuonna 1955. ENBUSKEN mukaan tämä antoi
aihetta moitteille, sillä sopimus laitoksesta oli tehty valtion ja voimayhtiön välillä
vahinkoja kärsineitä kuulematta, joten velvoitteet olivat jääneet riittämättömiksi.896
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Myös Oulujoella ensimmäinen voimalaitos rakennettiin jokisuulle ja kalaportaita lupailtiin auliisti. Siirtymäkauden aikana päätettiin turvautua ylisiirtoihin,
joista ei ollut oikeastaan mitään hyötyä. Lopulta jouduttiin toteamaan, että kalateitä ei kannattanut tehdä, vaan mieluummin oli viriteltävä kalanviljelyä. Toisaalta
ylisiirtopyynnillä saattoi voittaa aikaa: kyettiin osoittamaan, että jotain oli tekeillä. Myös osa paikallisista värvättiin mukaan, mikä oli julkisuuskuvan kannalta
tärkeää. Komiteoidenkin panos jäi vaatimattomaksi. Kaikkiaan lohimiehet asetettiin tapahtuneen eteen, kun sähkö ja teollisuuden edut syrjäyttivät pohjoisessa
ensimmäiseksi Oulujoen kalastuksen, jonka merkitys oli ollut huipussaan 1800luvun puolivälissä. Sen jälkeen se oli alkanut hiipua. Tästä huolimatta pyynnillä
oli ennen valjastamista paikallista merkitystä. Oulujoen kohtalon olisi pitänyt
tarjota varmoja näyttöjä siitä, mikä odottaisi, jos samaa systeemiä kokeiltaisiin
Kemijoella. Tai kenties se antoikin: voi hyvin olla, että kehitys arveltiin voitavan
toistaa muissakin pohjoisen lohijoissa, jahka aika koittaisi.
5.1.2 Pohjolan Voima kiiruhtaa hitaasti
Maataloushallituksessa Kemijoen siirtotoimia vuonna 1949 moitittiin tuloksettomiksi, mutta niiden toivottiin tehostuvan, kunhan Isohaara valmistuisi. Kalatien
rakentaminen oli silti käynnistettävä viipymättä. Kaikkiaan arveltiin jokeen nousseen kymmeniätuhansia lohia, joten toimintaa piti parantaa, jotta lohikannat saataisiin ylläpidettyä edes osapuilleen. Vallitsevassa tilanteessa suositeltiin ylisiirtotoiminnan jatkamista annettujen ohjeiden mukaisesti.897 Ministeriö oli määrännyt,
että saaliiksi saaduista yli 5 kg painavista lohista piti siirtää 50 %. Näistä puolet
tuli olla naaraita. Sama koski taimenta ja nahkiaista. Siikaa ei vieläkään siirretty,
mutta mätiä oli toimitettava yhtiön kustannuksella 300 litraa haudottavaksi.898
Suomen Urheilukalastajien liitto vaati helmikuussa 1950 ministeriötä huolehtimaan, että kaikki voimalaitospatojen yli pyrkivät kalat siirrettäisiin ja patoihin
tehtäisiin kalaportaat, mikäli vain mahdollista. Kalastusta olisi myös rajoitettava
tuntuvasti.899 Erkki AALTO ja Lauri LOUEKARI pitivät puolestaan parempana
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”kiiruhtaa hitaasti, jotta ei umpimähkään hosumalla pilattasi hyvää asiaa”.900
Aallon ja Louekarin mielestä tilanne ei ollut alkuunkaan niin paha, kuin kalastajat
väittivät. Silti sitä voitaisiin parantaa lisäämällä vapaana olevien jokien kutukelpoisuutta. Kemijoen siirtopyynnin avulla voitiin taata riittävän kalakannan säilyminen siksi aikaa, että kysymys saataisiin perusteellisesti tutkittua.901 Tästäkin
selviää, että Pohjolan Voimalla ei ollut pikaista tarvetta ratkaista ongelmaa. Mieluummin kysymystä olisi vielä selvitettävä. Yhtiötä syytettiinkin asioiden tahallisesta mutkistamisesta sekä suoranaisesta viivyttämisestä ja ”virastokankeuden”
hyväksikäyttämisestä. Vaarana oli, että kala loppuisi joesta nopeasti, jos mitään ei
tosissaan tehtäisi.902
Huhtikuussa 1950 anottiin oikeutta jatkaa siirtokalastusta. Valitellen todettiin
edellisen kesän heikko tulos, joka oli johtunut epäedullisista olosuhteista. Työtä
oli kuitenkin jatkettava ennen kalateitä, jotta kalakannat joessa säilyisivät siedettävällä tasolla, vaikka vastoinkäymisiä toiminnalle olivat aiheuttaneet niin jokikuin meripyytäjätkin. Arvovaltaisilta tahoilta oli esitetty arvailuja, että Kemijoen
lohikannat olivat jo ennen valjastamista vähenemässä. Näin voitiin hyvällä syyllä
ajatella, että tehdyillä toimilla oli edesautettu kantojen säilymistä. Työstä ei
myöskään aiheutuisi valtiolle turhia kustannuksia.903 Laskujensa mukaan Pohjolan Voima oli kahdessa vuodessa kuluttanut 6,2 miljoonaa markkaa Isohaaralla
suoritettavaan siirtokalastukseen.904 Laskelma on kiinnostava. Siitä saa käsityksen, että yhtiö olisi voimaperäisesti ottanut osaa menojen jakamiseen, vaikka
lähteiden mukaan se lähetti ylisiirtotoiminnasta aiheutuneita laskujaan Lapin
läänin Kalastuskuntain liitolle. Tämä on tosiasia, johon palataan uudemman kerran.
Pohjolan Sanomien uutisen mukaan kauden 1950 ensimmäiset lohet siirrettiin
kesäkuun 10. päivänä. Toistaiseksi ei ollut saatu varsinaisia ohjeita ylisiirtojen
määristä, mutta pyyntiä oli tarkoitus jatkaa niin kauan, kuin lupa sallisi. Myös
joitain siikoja oli saatu, vaikka suurimman huomion jutussa sai lipottu iso kojamo, joka oli päätynyt heti pataan.905 Väite toimintaohjeiden puuttumisesta on
väärä. Esimerkiksi heinäkuussa 1949 annettiin siirtopyyntiin selvät työnormit.
900

Pohjolan Voiman kirje maatalousministeriölle 23.3.1950. MthKaltA. Ha5. KA.

901

Ibidem.
Kalamies, ”Hätähuuto Kemijoen lohikannan puolesta” (yl.). Pohjolan Sanomat 23.3.1950.
903
Janne Koivurannan esityksen jäljennös maatalousministeriölle 18.4.1950. MthKaltA. Ha1. KA.
904
Erkki Aallon laskelma maatalousministeriölle 30.5.1950. MthKaltA. Ha1. KA.
905
Pohjolan Sanomat 10.6.1950.
902

181

Niinä päivinä, jolloin koko saalis piti siirtää padon yläpuolelle, kalastus sujui
Partasen mukaan keskimääräistä huonommin. Muut kalamiehet alkoivat jälleen
vaatia, että kaikki kalat oli vietävä padon ylitse viranomaisten valvonnassa.906
Siirrettyjen yksilöiden kuvataan olleen pienehköjä ja usein pyynnissä vahingoittuneita. Ahti Risku arveli lakonisesti, että kuka nyt hyvää lohta olisi takaisin heittänyt, kun sen oli kerran saanut pyydystettyä.907
Heinäkuun puolivälissä oli Isohaaralla herättänyt hämmennystä, että padon
ylitse ei ollut siirretty yhtään lohta huolimatta hyvistä kalasaaliista. Työnjohtaja V.
Vaalin mukaan laisto johtui nyt siitä, että Pohjolan Voima ei ollut toimittanut
siirtovälineitä, joita oltiin tosin hankkimassa. Aikomus oli siirtää puolet kaloista.
Samalla voitaisiin tarkkailla niiden elinvoimaa ja korjata talteen sairaat yksilöt.
Lauri Louekarin mukaan ylisiirrot kuuluivat yksinomaan Lapin läänin Kalastuskuntain liitolle, jonka toimintaa Pohjolan Voima oli tukenut. Kokonaisvastuu
kuului puolestaan Maataloushallitukselle, jonka oli huolehdittava päätösten noudattamisesta.908 Tilanteeseen palattiin, kun heinäkuun 30. päivänä kerrottiin yhdessä päivässä ylipannun 302 lohta, joten vaaditusta määrästä puuttui enää muutama prosentti. Kaikkiaan oli siirretty 1140 lohta, kun myyntiin oli pantu 1350
kalaa.909 Yhtiö siis otti etäisyyttä asiaan, joka sen tulkinnan mukaan kuului liiton
vastuulle.
Kauppa se on, joka kannattaa
Kesäkuussa 1950 lohista piti toistaiseksi siirtää puolet. Tämä koski 8–10-kiloisia
mätikaloja ja 5–8-kiloisia uroskaloja. Kauppa hoidettiin käteisellä kello 12–17,
koska näin saatiin parempi hinta. Sen jälkeen kalat myytiin tukkuhinnalla jälleenmyyjille.910 Myynti tuotti siis parhaiten selvällä rahalla suoritettuna. Voidaan
hyvin päätellä, että se oli myös kannattavampaa kirjanpidollisesti. Tukusta kalaa
saivat edelleen Pohjolan Voiman henkilökunta ja ruokala, liiton johtokunnan jäsenet ja työmiehet.911 Elokuun toiseen päivään mennessä oli siirretty 1609 lohta ja
85 taimenta.912 Tehtyjen kanteluiden takia Janne Koivuranta valtuutettiin taas
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informoimaan viranomaisia.913 Mitä ilmeisimmin asiat pyrittiin selittämään parhain päin.
”Isohaaran alla pyynti vaikeaa.” Ongelmia oli aiheuttanut mm. joen roskainen pohja. Liiton kalansaaliin arveltiin jäävän vähiin, vaikka Pohjolan Sanomien
mukaan aiempina kesinä olikin voitu ylisiirtää säädetty 30 %. Siian yliheittojen
tarpeellisuudesta ei ollut tietoa, joten niitä ei ollut tehty lainkaan, mutta Pohjolan
Voima oli velvoitettu hankkimaan mätiä. Lisäksi sen piti valvoa, että nousukalan
pyynti järjestettäisiin tehokkaasti.914 Jo aiemmin oli siis ministeriössä kiinnitetty
näihin seikkoihin huomiota. Kannattaa myös huomata, että siirtomäärä oli tipahtanut puolesta kolmasosaan. Kenen tahdosta?
Syyskuussa Ilmari Ervamaa selosti ”Kuoleeko vai jääkö elämään?” uutisotsikon alla havaintojaan Isohaaran ylisiirroista. Huolestuttavinta oli Pohjolan Voiman pyrkimys esitellä paperilla paria tuhatta siirrettyä lohta Helsingin
herroille siltä kantilta, että kalatiestä voisi aiheettomana luopua. Lisäksi hän ihmetteli, miksei Lapin läänin Kalastuskuntain liitto ollut huolehtinut, että mahdollisimman paljon kalaa saatettaisiin padon ylitse. Louekari koki siirtojen onnistuneen paljon paremmin, mutta vähäisiä ongelmiakin oli havaittu. Niitä oli pyritty
korjaamaan, vaikka joitain vahingoittuneita kaloja ei ollut voitu siirtää. Sitä paitsi
lohi oli hänen mielestään niin riski otus, että se ei pienistä hätkähtäisi, kuten hän
oli voinut huomata tutustuessaan ylisiirtoihin Ruotsissa tohtori Carlinin vieraana.915 Ervamaan näkemys on erittäin hyvin sanottu ja suoraan asian ytimestä.
Tämä käsitys tulevasta kehityksestä saa jatkossa vahvistusta.
Lokakuussa selvisi, että Yhdysvalloissa oli tehty taas tarmokkaita toimenpiteitä lohikannan suojelemiseksi, mutta suomalaisia asiantuntijoita oli askarruttanut, saataisiinko kannat teknisiä apuvälineitä käyttäen säilymään. Tästä oli neuvoteltu Helsingissä, missä Eemil Luukka oli johtanut puhetta Sulo Ahvosen raportoidessa Isohaaran tilanteesta. Ahvosen mukaan kesän aikana oli siirretty 2720
lohta, mitä pidettiin parempana, kuin Ruotsissa oli kalateillä saavutettu. Määrä
riittäisi Kalataloudellisen toimikunnan kokouksen osanottajien mielestä turvaamaan Kemijoen lohikannat.916 Lauri Louekarille osoitetusta kirjeestä löytyi elokuuhun 1950 mennessä ylipannuista ja varastoiduista kaloista tehty yhteenveto,
jonka mukaan sinä kesänä siirrettiin yli viisikiloisia lohia 2638 kappaletta ja lisäksi 146 meritaimenta. Myyntiin ilmoitettiin viedyn 2378 kappaletta yli viiden
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kilon kaloja. Erään asiakirjassa olleen merkinnän mukaan lohia oli saatu 7131
kappaletta. Elokuun 21. päivään mennessä tallessa oli 2661 lohta, eikä ylipanoja
sen jälkeen suoritettu.917 Toiminta ei pääperiaatteiltaan eronnut aiemmasta. Tärkeänä Pohjolan Voimassa pidettiin tilanteen rauhallista seuraamista ennen uusia
toimenpiteitä. Kossien puuttuminen listoista selittynee Oulujoen tavoin siten, että
pyytäjät todennäköisesti myivät niistä lähes kaikki.
5.1.3 Kalaa altaaseen heittämällä
Biologi C. Segerstråle antoi Uudelle Suomelle haastattelun kesällä 1950. Sen
mukaan Isohaaran altaaseen siirrettiin ”heittämällä” 1500 suurta lohta, joita oli
myöhemmin pyydystetty Kemijoen latvoilta saakka. Kauden aikana oli saatu
3000 yli viisikiloista lohta. Padon yhteyteen mainittiin järjestetyn koealtaita, joissa oli säilytetty muutamia kymmeniä kaloja viljelyn tarpeisiin. Säiliöihin oli varastoitu myös parituhatta siikaa, joiden todettiin viihtyneen hyvin. Kalan tulevaisuutta koskevilla ratkaisuilla oli laajakantoiset kansantaloutta ja sosiaalipolitiikkaa koskevat seuraukset, joihin valtion tuli kiinnittää huomiota.918 Nostamisen
yhteydessä myös vahingoittui lohia, joita kuitenkin jatkuvasti tarkkailtiin tai otettiin koukuilla ylös. Siitokseen niitä ei käytetty.919
Sulo Ahvonenkin arvioi siirtojen riittävän säilyttämään Kemijoen lohikannat.
Padon alapuolelta oli löydetty kuolleita lohia, sillä iso kala saattoi pyynnin ohessa
vahingoittua. Oli myös havaittu, että Pohjanlahden pieniin jokiin oli pyrkinyt
runsaasti kosseja. Tämä saattoi Ahvosen mielestä olla merkki, että lohet alkoivat
hakeutua muihin jokiin, koska eivät Kemijokeen enää päässeet.920 Samansisältöinen uutinen julkaistiin myös Pohjolan Sanomissa, jossa kerrottiin pienemmissä
joissa havaitun lohien invaasio. Tätä pidettiin merkkinä siitä, että kalat olivat
valtaamassa uusia asuma-alueita, mikä tarkoitti lohikannoille mahdollista jatkoaikaa.921 Tämä oli toiveajattelua, sillä lohen biologia oli tiedossa. Sen sijaan lohien
raportoitiin vahingoittuvan siirtojen yhteydessä, mutta sitä pidettiin julkisuudessa
pelkkänä lieveilmiönä, jolla ei ollut kokonaisuuden kannalta merkitystä. Eläinsuojelullisia näkökulmia en havainnut. Lohi oli pelkkä sieluton kala, joka kuului

917

M. Suoputaan kirje Lauri Louekarille. Kesällä 1950. 4.1.6.8:I.A. PVA.
Uusi Suomi 19.10.1950. 3.9.6. PVA.
919
Pohjois-Pohja 7.11.1950. 3.9.6. PVA.
920
Helsingin Sanomat 23.10.1950. 3.9.6. PVA.
921
Pohjolan Sanomat 9.2.1951.
918

184

lähinnä kattilaan. Kossien lisäksi tämä koski lisääntymisen kannalta tärkeitä suuria yksilöitä.
Alapaakkolan jakokunta ei ollut tyytyväinen ja vaati jälleen ylisiirtojen tehostamista siksi aikaa, kun odoteltiin välttämättömiä kalaportaita.922 Lohien väheneminen oli havaittu Kemijärven tienoillakin, jossa myös siikakannat olivat taantuneet Isohaaran valmistumisen jälkeen. Tämän takia oli pohdittu, että lohi korvattaisiin muilla kaloilla. Niiden avulla Pohjolan Sanomien etusivulla arveltiin Kemijärvestä muodostuvan todellinen ”kala-aitta”.923 Esitettyä tulosta Isohaaran
kalastuksesta pidettiin liiton johtokunnassa hyvänä.924 Janne Koivuranta selosti
käytyjä keskusteluja Pohjolan Voiman kanssa, ja kokous päätti ottaa selvää Maataloushallituksen ehdoista ja jatkaa neuvotteluja. Tuloja vuoden 1950 pyynnistä
oli kertynyt 3 660 000 mk.925 Palaverit sujuivat suotuisasti, sillä tulokset hyväksyttiin tulevan kalastuksen pohjaksi.926
Myös Kemijoen Kalataloudellinen toimikunta esitti ylisiirrettäväksi koko tulevan kauden saaliin, jolloin Pohjolan Voiman olisi maksettava lohista liitolle
käypä hinta. Padon yhteyteen tuli tehdä hautomo, kutukalojen säilytysallas ja
lisäksi muu kalastus oli kiellettävä. Vaelluskalakomitean mielestä olisi epäilemättä ollut hyödyllistä siirtää koko saalis, mutta kalastajien arveltiin olevan tehokkaampia, jos he saisivat osansa. Tällöin miehet varmasti ponnistelisivat kiivaammin. Vaelluskalatoimikunta pitikin aluksi tarpeellisena selvittää, kuinka paljon
kalaa padon alle tuli.927 Komitea oli siis periaatteessa sitä mieltä, että kaikki kalat
olisi pitänyt ylisiirtää, mutta arveli tästä aiheutuvan ongelmia. Ennen uusia päätöksiä asia kaipasikin tutkimuksia. Siihen asti meneteltäisiin aiemman käytännön
mukaisesti. Oulujoen kehitys vaikutti näin ollen toistuvan Kemijoellakin.
Maatalousministeriön päätöksellä Pohjolan Voima velvoitettiin syksyllä 1950
sekä hankkimaan että hautomaan siian mätiä ja toimittamaan poikasia. Niinpä
myönnettiin viideksi vuodeksi lupa pyytää siikaa rauhoitusaikana seuraavilla
ehdoilla: Pohjolan Voiman tuli hankkia kalavesien omistajien suostumus, yhtiö
ilmoittaisi viranomaisille kalastajien nimet ja siiat tuli lypsämisen jälkeen laskea
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vesistöön lukuun ottamatta kuolleita, jotka voitiin valtion laskuun myydä tai toimittaa kunnalliskodille.928 Kalojen kuolleisuus olikin Isohaaralla poikkeuksellisen
runsasta. Suomen Kalastusyhdistyksen mukaan Kemijoella oli syntynyt omalaatuinen tilanne, kun voimalaitoksella pyyntiä oli harjoitettu etupäässä kaupankäyntiä varten. Senkin mielestä Pohjolan Voima olisi pitänyt velvoittaa omalla kustannuksellaan huolehtimaan yliheitoista, koska kalatietä ei ollut rakennettu.929 Tällaiset äänenpainot alkoivat hiljalleen vahvistua.
Lisäongelman aiheuttivat paikkakuntalaiset, jotka jahtasivat ylisiirrettyjä lohia. Ilmari Ervamaa totesi, että lähes kaikki kalat olivat siirron yhteydessä vahingoittuneet tai niin pökerryksissä, että ne olivat helppoa saalista. Lohia mainittiin
saadun jopa paljain käsin. Erityisesti ihmeteltiin, miksi pyynti sallittiin siirtopaikalla. Maaseudun Tulevaisuudessa todettiin kuitenkin maatalousministeriön
suunnittelevan uudistuksia.930 Ryöstökalastus saa miettimään, kuka oikeasti oli
kiinnostunut lohen tulevaisuudesta, sillä paikallisten toimistakin löytyy helposti
moitittavaa.
Toukokuussa 1951 kalastuksesta neuvoteltiin Erkki Aallon kanssa.931 Varmuuden vuoksi maatalousministeriöltäkin anottiin jatkoaikaa toimintaan. Samalla
päätettiin järjestää neuvottelupäivät Kemissä, jonne kutsuttaisiin asiantuntijoita
esitelmöimään kalataloudesta.932 Liiton kokouksessa päätettiin jälleen tehostaa
valistustoimintaa ja tutkia syntyvien järvialtaiden mahdollisuuksia. Professori
Halmeelta tilattiin lausunto Kemijokeen sopivista lajeista.933 Kalastuskuntain
liiton johtoa myös neuvottiin esittämään Pohjolan Voimalle, että kalavesien omistajat saisivat korvauksena edullista sähköä.934 Isohaaran ylisiirrot olivat käynnistyneet varsinaisesti siis kesällä 1950. Pohjolan Voiman ja Lapin läänin Kalastuskuntain liiton mielestä työ oli vastannut tarkoitustaan, vaikka vastalauseita ilmeni
yleisesti. Niistä huolimatta toimintaa jatkettiin, koska kalatie oli tekemättä. Myös
kalakauppa kannatti.
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5.1.4 Lohta joessa arveluttavan vähän
Heinäkuussa 1951 laskettiin ”Kemi- ja Oulujoki lohettomien vesien kirjoihin”.
Kalasaaliit olivat vähentyneet, mikä maisteri Vuorentauksen mukaan johtui kutujokien patoamisesta. Isohaaran alta oli heinäkuun loppuun mennessä saatu 100
lohta, joista puolet oli siirretty. Myös taimen oli huvennut. Samoin siikakannat
olivat heikenneet.935 Pessimistinen kirjoittelu jatkui, kun kerrottiin, että ”Kemijoessa lohia arveluttavan vähän”. Isohaaran ylitse oli Pohjolan Sanomien mukaan
siirretty vain 40 lohta ja koko kesänä oli saatu 11 isoa kalaa. Edelliseen vuoteen
nähden määrä oli romahtanut. Syitä katoon ei pohdittu. Taimenia oli sen sijaan
tullut edellistä vuotta paremmin, sillä aiemman 200:n sijaan oli nyt narrattu 500
yksilöä.936
Lisääntyvästä kritiikistä huolimatta Vaelluskalatoimikunta ei kesäkuussa
1951 edelleenkään katsonut voivansa tukea Perämeren kalastajien Keskusliiton
vaatimusta kaikkien kalojen siirroista.937 Myös Maataloushallitus kallistui samalle
kannalle, sillä sen mielestä ei ollut vieläkään kokemuksia siitä, kuinka runsaasti
siirtoja olisi suoritettava.938 Tälle linjaukselle on vaikea keksiä muuta järkevää
selitystä, kuin että viranomaiset olivat ymmärtäneet Pohjolan Voiman haluttomuuden kala-asian hoitamiseen. Ylisiirtojen ja mädinhankinnan pelättiin kenties
loppuvan, jos kustannuksia ei olisi katettu myynnistä saaduilla varoilla. Näin
ollen järjestely sai luvan kelvata huolimatta puutteista, joita tietysti tutkittiin jatkuvasti.
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimesta pidettiin syyskuussa 1951 Isohaaran kalamajalla neuvottelupäivät, joissa avattiin tuoreita näköaloja järkevästä
kalavesien hoidosta. Paikallisten tahojen lisäksi läsnä olivat maaherra Hannula,
lääninsihteeri Halonen, tohtori Halme ja kalastusneuvos Pohjanpelto. Janne Koivuranta johti puhetta. Kemijoella todettiin elettävän murrosaikaa, mikä oli synnyttänyt epäselvyyttä ja jopa katkeruutta. Nyt halukkaille tarjottiin mahdollisuus
esittää mielipiteensä, vaikka kaksikin komiteaa oli kysymystä etukäteen tutkinut.
Tarkoituksena oli puhdistaa pöytä erimielisyyksistä. Päätöksen oli silti tapahduttava hyvässä hengessä, jotta vältyttäisiin repimästä asioita hajalleen.939 Pohjolan

935

Pohjolan Sanomat 28.7.1951.
Pohjolan Sanomat 5.8.1951.
937
Vaelluskalatoimikunnan kirjelmä maatalousministeriölle 6.6.1951. No: 1478. MthKaltA. Ha5. KA.
938
Maataloushallituksen vastaus maatalousministeriölle 14.7.1951. No: I-389/48-49. MthKaltA. Ha5.
KA.
939
Pohjolan Sanomat 23.9.1951.
936

187

Sanomien uutisoinnin ideana oli nyt, että konsensus oli rakentava voima, ei joutava syyttely.
Keskustelua oli jatkettu seuraavana päivänä osin kiivaaseenkin sävyyn.
Huomio oli kiinnittynyt ylisiirtotoimintaan, jota Koivuranta oli taas puolustanut.
Lauri Louekari myönsi Pohjolan Voiman olevan vastuussa, että lohi ei enää jokeen omin voimin nouse. Hän piti kaikin puolin parempana, että liitto hoitaisi
ylisiirrot. Samalla saataisiin varoja toimintaan. Kalaportaita harkittiin, mutta niihin ei ollut laadittu piirustuksia. Lopuksi saatiin aikaan julkilausuma, jossa todettiin Kalastuskuntain liiton hoitaneen velvoitteensa. Tavoitteeksi otettiin, että sen
toiminta saataisiin verovapaaksi ja että kalastuskysymysten hoitamista varten
lääninhallitukseen perustettaisiin oma virka. Uiton ja voimalaitosten aiheuttamien
vahinkojen setvimisen ei katsottu kuuluvan Kalastuskuntain liiton tehtäviin.940
Maaliskuussa 1952 liitossa päätettiin laatia vesialueen hoitosuunnitelmat ja
sopia ministeriön kanssa tulevan kauden järjestelyistä.941 Kesän siirtokalastuksen
tehostamisesta sovittaisiin vastaisuudessa. Aluksi huomiota olisi kiinnitettävä
Isohaaran kalastusalueen siisteyteen ja kalamiesten pukeutumiseen.942 Myös Maataloushallituksen kalastusta koskevia esityksiä oli aihetta pohtia.943 Harkinnan
jälkeen liitossa pidettiin kuitenkin kiinni omista käsityksistä.944 Myöhemmin johtokunta päätti maksaa Pohjolan Voimalle kala-asiasta aiheutuneet menot.945 Liitolta oli nyt kielletty kalastaminen siirtolaitteen luona, joten asiasta tuli neuvotella
Lauri Louekarin kanssa. Vaelluskalatoimikunnalle annettiin samalla tiedoksi, että
lohien merkitseminen alkaisi Isohaaralla tarvikkeiden saavuttua.946 Liitto maksoi
jälleen sellaisia Pohjolan Voiman laskuja, jotka olivat liittyneet ylisiirtojen järjestelyyn. Myös koordinaatio yhtiön kanssa tiivistyi, esimerkkinä tästä yhteistyö
Louekarin kanssa. Suurta tarvetta uudistuksiin ei nähty, vaikka ulkopuolisten
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tahojen painostusta niihin olikin havaittu. Tehtyjä toimia selitettiin julkisuudessa
taas parhain päin.
Heinäkuussa 1952 uutisoitiin Pohjolan Sanomissa ensimmäisen kerran kesän
ylisiirroista. Niiden kerrottiin jälleen käynnistyneen kesäkuun puolivälissä ja
padon yli mainittiin siirretyn 550 taimenta ja 150–200 lohta. Valtaosa lohista oli
painanut 6–7 kg, mutta jopa yli 20-kiloisia vonkaleita oli saatu. Hämmästellen
todettiin taimenia olleen lohia enemmän. Myös siikaa oli tullut melkoisesti. Suuria kaloja ei voitu siirtää, sillä ne olivat kalastajien esimiehen Onni Matalan mukaan niin heikkokuntoisia, että niistä ei katsottu olevan eläjiksi. Ylipäänsä lähes
kaikkia lohia jouduttiin elvyttämään. Taimenet olivat sen sijaan uineet pirteinä
tiehensä. Kaikkiaan töitä oli paiskinut kymmenkunta miestä, mutta määrän arveltiin syksyyn mennessä kaksinkertaistuvan.947 Tämä vahvistaa näkemystäni, että
huomattava määrä siirtokaloista todettiin kunnoltaan toivottomiksi tapauksiksi,
jotka kannatti panna markkinoille. Tätä edesauttoi varmasti lohien kovakourainen
käsittely.
Elokuussa 1952 jouduttiin silti toteamaan, että toiminnassa oli puutteita, sillä
vain 263 lohta oli ylisiirretty. Tästä huolimatta liiton johtokunta päätti jatkaa kalan myyntiä kalamajalta.948 Kuka päätti, milloin kala oli voimissaan? On aihetta
epäillä, että isoilla lohilla oli aina suuri riski joutua kalatiskille. Jälleen kerran
todettiin siis vaikeudet, mutta toisaalta asiaa tutkittiin. Mikseivät viranomaiset
sitten puuttuneet toimintaan? Toisaalta esimerkiksi Kalataloudellinen toimikunta
oli sitä mieltä, että ainakin vuonna 1950 siirtoja tehtiin tarpeeksi. Virallisella tasolla vaivasi eniten kalabiologinen epätietoisuus. Itse oletan, että taustalla oli halu
turvata toiminnan jatkuvuus, joka perustui kalan myyntiin. Todennäköisesti uskottiin, että ehtojen kiristämisellä olisi vaarannettu koko touhu, jota ainakaan Pohjolan Voima ei suostuisi maksamaan. Kaikkiaan ylisiirroista kirjoitettiin 1950-luvun
alkupuolella Pohjolan Sanomissa verraten vähän. Pääsääntöisesti jutuissa tuotiin
julki havaitut ongelmat ja kalamäärän väheneminen, mutta toivottiin, että siirtojen
avulla lohikannat kyettäisiin säilyttämään jollain tasolla. Myös tutkimukset Kemijoella jatkuivat, mutta uutisointi oli kääntymässä istutusten kannalle.
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Viralliset siirtomäärät
Liitteestä 4 selviävät Lapin läänin Kalastuskuntain liiton Isohaaran pyynnin tulokset vuosilta 1950–60. Lukuihin ilmoitettiin sisältyvän myös pienet lohet.
Vuonna 1958 ylisiirrettäväksi aiotut lohet sijoitettiin kutukala-altaaseen, vaikka
taulukon mukaan tuolloin olisi suoritettu 102 ylisiirtoa.949 Pienillä lohilla tarkoitetaan nähtävästi alle viiden kilon painoisia kaloja. Vuosi 1952 on poikkeuksellinen,
sillä tuolloin ilmoitetaan saadun enemmän taimenia. Tämä on kiinnostavaa, sillä
tavallisesti lohisaaliit olivat taimeneen verrattuna moninkertaisia. Osasyy voi olla,
että lohia on korjattu talteen selvästi pienempänä ”taimenena”. Kuvio 2 havainnollistaa ylisiirtomäärät. Luvut pohjautuvat liitteessä 4 oleviin tietoihin.
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Kuvio 2. Isohaaran ylisiirrot vuosina 1949–1960.

5.1.5 Toiminta jatkuu erikoislaitetta odotettaessa
Maatalousministeriö oli siis antanut Veikko Pohjanpellon esityksestä kesäkuussa
1950 määräyksen, jonka mukaan lohia tuli siirtää, kunnes tehtäisiin määräysten
mukainen kalahissi. Ahti Risku väittää, että tällöin tapahtui toimivallan ylitys.950
Ohjeistuksessa edellytettiin varovaisuutta. Asiasta annettiin yksityiskohtaiset
949
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton tilasto ylisiirroista. Kemijoen rakennusvahinkokomitean lausunto Isohaaran toimitusinsinöörille. Toimitusmiesten lausunto täydentävässä katselmuksessa
16.2.1961. 4.1.2.1:3. PVA.
950
A. Risku. Puhe Luontoliitto-päivillä 28.12.1979. ARK. Ba:1. TLMMKA.
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ohjeet, joita olisi noudatettava, kunnes valmistuvalla erikoislaitteella huolehdittaisiin lohista. Edelleen tankkiautokuljetusta olisi harkittava. Mikäli kalat olisivat
huonokuntoisia, ei niitä tulisi siirtää, vaan panna sumppuihin. Sieltä ne voitaisiin
kaupata, jolloin kaloja ei jäisi veteen mätänemään pyytäjien vahingoksi ja kansalaisten harmiksi.951
Vaelluskalatoimikunta ilmoitti kiinnittäneensä huomiota ylisiirtoihin. Ne olivat osoittautuneet periaatteessa käyttökelpoisiksi, sillä niiden avulla voitiin tarkistaa kalojen määrä, sukupuoli, laji ja koko. Toivomuksena oli mahdollisimman
suuren osan merkitseminen. Näin kyettäisiin toteamaan, voisivatko laskulohet
tulla Isohaaran läpi.952 Pekka Brofeldt oli tutkinut asiaa jo 1930-luvulla, jolloin
hän arveli, että ainakin pienet ja keskikokoiset kalat selviävät läpilaskusta tietyntyyppisissä turbiineissa.953 Vuonna 1949 asia tiedettiin varmasti. Tulvaluukkujen
kautta palaavat suuremmat kalat pääsivät hengestään. Sen sijaan Isohaaran kaltaisissa voimalaitoksissa, joissa olivat Kaplan-tyyppiset turbiinit, oli poikasten lisäksi isommillakin kaloilla hyvät mahdollisuudet säilyä elävinä.954
Kemijoessa uitettava puutavara aiheutti ongelmia jo vuosina 1947–48. Brofeldtin mukaan kesällä 1949 kuoli kaloja tulvaluukkujen alla runsaasti, koska
Pohjolan Voima ei ollut tehnyt uittoränniä.955 Isohaaralla puut aiheuttivat todella
tappioita; eräällä kerralla yhtä sumaa purettaessa oli löytynyt yli 100 mätänevää
lohta.956 Kesällä 1951 Suomen Kuvalehden mukaan lohia oli kuollut padolla 10
000 kilon edestä.957 Uittokourun valmistuttua tilanne parani, kun pöllejä ei enää
uitettu tulvaluukkujen kautta.958 Silti Frans Koivula kirjoitti viranomaisille ja
kertoi olevansa huolissaan uittorännin aiheuttamasta ongelmasta. Rännin alle
juokseva vesi houkutteli runsaasti kaloja erityisesti vähäisen virtaaman aikana.
Koska kourusta valui veden lisäksi puutavaraa, oli sinne Koivulan mukaan kuollut tuhansittain lohia ja pienempiä kaloja, joiden raatoja tavattiin merellä asti.
Huoli oli ollut laajaa, mutta kukaan ei reagoinut asiaan, joten Luonnonsuojeluyh951
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distyksen toivottiin selvittävän tapausta.959 Valtion luonnonsuojeluvalvojan nimissä kirjeeseen vastasi Reino Kalliola, joka nähtävästi siirsi sen tiedoksi Kalatalousosastolle.960 Kannanottoa tähän en löytänyt, mutta jatko osoittaa, millä tolalla
asiat olivat.
Aiheellista oli myös tutkia, laskeutuivatko lohet takaisin padon alapuolelle
esimerkiksi huonon kunnon tai laajojen tukkilauttojen pelästyttäminä. Tällöin
voitaisiin selvittää, pitäisikö kalat kuljettaa − mikä oli pelättävissä − kauas voimalaitoksesta. Siirrettävien kalojen lukumäärä herätti vieläkin arveluja. Vaikka Vaelluskalakomitea epäili, ettei Kemijoki luonnontilaisenakaan aina tuottanut kannan
ylläpitämiseksi tarpeeksi poikasia, niin suojelemalla kutukaloja olisi mahdollista
ylläpitää tyydyttävää lohikantaa. Pyyntiä padon alla tuli tehostaa ja kiinnittää
huomioita siihen, että kalat säilyisivät vahingoittumattomina. Sekä pyynnissä että
ylisiirroissa oli parantamisen varaa. Sen sijaan komitea ei vakuuttunut väitteistä,
joiden mukaan osa Kemijoen lohista hakeutui Tornionjokeen. Lisäksi mereltä oli
saatu vahingoittuneita lohia. Tutustumismatkallaan Isohaaralle Vaelluskalakomitean huomio oli kiinnittynyt siihen, että siirtopyynnille varatulla alueella oli molemmin puolin rantaa lohipadot. Nämä yksityisten rakennelmat olivat komitean
mielestä laittomia ja uhkasivat heikentää ylisiirtoja.961 Mainittu pelko aiheutui
mielestäni siitä, että lohien siirtäminen kauemmaksi aiheuttaisi entistä enemmän
kuluja.
Vaelluskalatoimikunnan mielestä lohen- ja taimenenkalastus tuli Kemi- ja
Ounasjoessa sekä niiden sivujoissa kieltää siirtojen alusta aina kutukauden loppuun. Vähälukuiset poliisit ja vartiomiehet eivät selviäisi tehtävästä, vaan valvontaa pitäisi tehostaa lähinnä lentävien komennuskuntien ja riistapoliisien avulla.
Vahtimisen lisäksi oli syytä tehdä valistustyötä, jotta jokivartiset ymmärtäisivät
rauhoituksen merkityksen.962 Se oli toiveajattelua, jota oli vaikea perustella, varsinkin kun Isohaaralla pyydettiin koko ajan. Vaelluskalatoimikunnassakin pidettiin todennäköisenä, ettei Kemijoen vaelluskalakantoja kyettäisi ylläpitämään
kalatien tai siirtomenetelmien avulla. Täten niitä oli ryhdyttävä istuttamaan. Sitä
katsottiin lupapäätöksenkin edellyttävän. Luvassa voimalaitoksen omistaja velvoitettiin ottamaan osaa kustannuksiin, joita vastaisuudessa määrättäisiin. Tämä
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tosin viivästyisi, koska kuluisi aikaa, ennen kuin voitaisiin todeta, kuinka hyvin
Pohjolan Voiman hoitama systeemi onnistuisi. Myös riittävän mätimäärän saamisen oletettiin tuottavan vaikeuksia, jos toimintaa jatkettaisiin entisellään. Esitettiin, että kesän aikana piti kerätä lohia voimakasvirtaisiin sumppuihin. Näin mädinhankinta saataisiin halvalla ratkaistuksi. Tällaista säilytystä oli Ruotsissa kokeiltu vuosia menestyksekkäästi. Ennen tätä innovaatiota pyynti oli suoritettu
nopeasti, eikä lohia uskottu voitavan säilyttää elävinä kuin muutamia päiviä. Mädin saaminen olikin ollut epävarmaa ja tullut kalliiksi.963
Allassäilytystäkin suositeltiin, vaikka Suomessa joet olivat erilaisia kuin
Ruotsissa. Siellä vesi oli jäätiköiltä peräisin eikä niin sameaa ja lämmintä kuin
Kemijoessa. Yhtiötä neuvottiin rakentamaan kokeeksi Isohaaran läheisyyteen
allas naapurimaasta saatavan mallin mukaisesti ja keräämään siihen lohia elokuusta alkaen. Samaa yritettäisiin myös Oulujoen Pyhäkoskella. Lopuksi komitea
totesi, että Ruotsin kokeiluista olisi aihetta ottaa opiksi Suomessa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota Kemijoen merenedustan pyydyksiin toteamalla, että viranomaiset
puuttuisivat rikkomuksiin niin merellä kuin joellakin, ennen kuin joku muu ehtisi
tehdä ilmoituksen.964 Tästä voi päätellä, että kalastus oli laajaa ja valvonta väljää
Isohaaran lisäksi sen alapuolisilla vesialueilla, mikä osaltaan harvensi Kemijoen
hupenevia vaelluskalakantoja. Lisää huomiota tapahtumien kehitykseen ei ilmiselvästi kaivattu. Myös yritykset puuttua tilanteeseen olivat poikkeuksetta ponnettomia.
Pohjois-Suomen lohikomiteakin tutki ylisiirtoja. Todettiin, että Pohjolan
Voiman toimenpiteiden ansiosta oli niiden järjestämiseen jonkinlaiset edellytykset. Kolmasosan ylisiirto ei ollut tuottanut tulosta, sillä Kemijoen lohikanta oli
jyrkästi heikentynyt. Yhtenä syynä mainittiin huolimattomuus. Joki oli kuitenkin
Kemin maalaiskunnan Taivalkosken yläpuolelta luonnontilassa. Lisäksi oletettiin,
ettei seuraavaa laitosta heti tehtäisi. Onnistumisen edellytyksenä oli, että ylisiirrot
saataisiin kuntoon. Komitea kehotti tutustumaan Ruotsin käytäntöön, jossa happisäiliöillä varustetuilla kuorma-autoilla oli saatu hyviä tuloksia aikaan. Ångermanjoella oli 288 lohta siirretty 60 km:n päähän padosta. Toimenpidettä luonnehdittiin kokeilemisen arvoiseksi.965 Esimerkiksi Vaelluskalakomitea ja PohjoisSuomen lohikomitea tutkivat siis omalta osaltaan ylisiirtoja. Kumpikin oli ha-
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vainnut puutteita, mutta mitään konkreettista parannusta ei saatu aikaan. Sama
päti viranomaisiinkin.
5.1.6 Ylipanoissa ilmenee vajausta
Viimeistään toukokuussa 1950 kalastusmestari Ahvonen oli huolissaan Kemijoen
tulevaisuudesta. Hän piti lohen säilymistä ylisiirtojen avulla kyseenalaisena, koska olosuhteet olivat olleet huonot. Pyynti oli ollut mahdollista lähinnä lipolla,
joten todennäköisesti vain 20 % kaloista oli saatu kiinni. Erityisiä epäilyksiä herätti siirtokalastuksen jääminen Pohjolan Voiman vastuulle, jonka toimia kuvattiin
sanoin
”kuin veisi koiran haukkumaan väkisin metsään”.966
Epäiltiin, että yhtiön annettiin toimia, niin kuin se itse parhaaksi näkee. Merikalastajat ja muutkin näkisivät, että lopputulos ei olisi kummoinen, kun ei ollut
mielenkiintoa asian hoitamiseen. Pohjolan Voiman kuvattiin päässeen kuin ”koira
veräjästä”. Silti edessä olisi kalaportaiden rakentaminen, vaikka todennäköisesti
paras tulos saataisiin aikaan kalanviljelyllä, jota rahoittamaan tai muuten hoitamaan yhtiö pitäisi jotenkin saada.967 Ahvonen arvostelee avoimesti kirjeenvaihdossaan Pohjolan Voiman toimintatapoja, joista hän olikin saanut kokemuksia
aitiopaikalta. Ylisiirtojen tulosten perusteella hän piti todennäköisenä, että kalaportaat olisi rakennettava, vaikka ei niiden toimivuuteen uskonut. Oletusarvona
kaikissa moitekirjeissä lienee ollut, että niiden sisältö pysyisi vastaanottajan ja
kirjoittajan välisenä, joten tästä syystä argumentointi poikkeaa julkisuuteen annetuista kommenteista. Tässä mielessä Ahvosen näkemykset ovat tutkimuksen kannalta arvokkaita.
Maatalousministeriö määräsi jälleen vuonna 1950, että kalastuskauden päätyttyä kirjanpito tuli luovuttaa ministeriölle. Lisäksi jokaisessa ylisiirrossa piti olla
valantehnyt valvoja tai yhtiön palkkaama poliisi huolehtimassa siitä, että määräyksiä noudatettaisiin. Myös poliisiviranomaisilla ja ministeriön valtuuttamilla
henkilöillä todettiin olevan oikeus tutkia tilannetta.968 Epäilyksille löytyi katetta.
Esimerkiksi komisario Kalle Rauman ilmoitti tarkastaneensa Kalastuskuntain
liiton nousukalan pyyntiä. Hän kertoi, että kirjanpidon mukaan yli viisi kiloa painavia lohia oli saatu 1088 sekä taimenia 321 kappaletta ja niistä oli ylisiirretty
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127 lohta sekä 52 taimenta. Vajausta luonnehdittiin huomattavaksi ja ylisiirroissa
todettiin olleen jatkuvaa hävikkiä. Rauman pyysikin Kemin poliisilaitosta ryhtymään toimeen.969 Läpikäymistäni lähteistä ei löytynyt mitään, mikä viittaisi konkreettisesti valvonnan ja siirtojen tehostamiseen.
Mielenkiintoinen havainto on, että Isohaaralta vuosina 1949–52 pyydystettyjen lohien keskipaino oli HURMEEN mukaan vain 7,26 kg. Ennen valjastamista
Kemijoen lohen keskipaino oli 9,4 kg.970 Tähän voi hakea selitystä kahdesta näkökulmasta. Patoamisen vaikutus näkyi välittömästi, ja kalan keskikoko alkoi
laskea. Toisaalta lohi kasvoi sitä suuremmaksi, mitä kauemmin merivaellus jatkui,
joten tätä taustaa vasten vastaus ei tyydytytä. Kun joki tuotti vähemmän lohta,
niin kossien määräkin putosi. Voisi ajatella, että keskikoon olisi pitänyt kasvaa.
Vuonna 1950 määrättiin, että ylisiirrettävien lohien piti olla yli viiden kilon painoisia. On perusteltua muodostaa johtopäätös, että punnituksessa oli kiusaus toimia niin, että se palveli paremmin ylisiirtäjien henkilökohtaista tulosvastuuta.
Tällöin vaaka yhä useammin näytti alakanttiin, keskikoko pieneni ja kalat kylmästi myytiin.
Samankaltaista voi päätellä seuraavastakin: R. E. Serlachius tiedusteli Louekarilta, mitä mieltä hän oli Brofeldtin ideoimasta allassäilytysmenetelmästä ja
siitä, että Pohjolan Voima suostuisi sekä kalatien rakentamiseen että ylisiirtojen
jatkamiseen. Omana kantanaan hän ilmoitti, että se oli kyllä liikaa vaadittu, varsinkin kun laki edellytti vain toista. Hän ehdottikin ylisiirtojen jatkamista, kunnes
olisi saatu kokemuksia, mihin portaat kenties tehtäisiin ja miten ne olisivat tehokkaat. Tutustuttuaan kalansiirtoon Isohaaralla Serlachius totesi, että siellä ei noudatettu määräyksiä.971 Asiasta käytiin lisäkeskusteluja. Lauri Louekari ilmoitti olevansa eri mieltä kuin Brofeldt, jonka mukaan Kemijoen lohikantaa ei olisi kyetty
pitämään yllä, vaikka kaikki kalat olisi siirretty padon yläpuolelle. Perusteluinaan
Louekari ilmoitti Ruotsin kokemukset. Asiantuntijat olivat todenneet esimerkiksi
Uumajajoen kalakannan olevan parempi kuin konsanaan ennen patoamista. Louekari oli vakuuttunut, että lohimäärä, joka oli jäänyt pyynnin jälkeen Kemijokeen
pitämään yllä sukuaan, oli ollut mitätön. Hän ilmoitti uskovansa sen olevan pienempi kuin se luku, joka kesällä 1950 (eli 2740 kpl) oli siirretty padon ylitse.
Edelleen hän totesi, että tulkinta, ettei voimalaitoksia voitu lainsäädännön mukaan
velvoittaa rakentamaan kalaportaita ja harjoittamaan siirtopyyntiä oli oikea.972
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Louekarin mielestä ylisiirroissa ei siis ollut kummastelun aihetta, vaan ne
palvelivat hyvin asiaansa, joten muihin toimiin ei ollut aihetta. Kielteinen kanta
kalaportaisiin olikin säilynyt entisellään. Epäuskottavaa on, että ylisiirtojen avulla
Kemijokeen oli saatettu enemmän lohta, kuin siinä oli ennen patoamista ollut.
Väitettä ei voi jättää omaan arvoonsa. Kysymys jokeen nousseista kalamääristä
tulee myöhemminkin esille. Kaikkiaan voi tehdä johtopäätöksen, että tuossa vaiheessa ainakin Brofeldt kannatti kalatien rakentamista ja samalla ylisiirtojen jatkamista, mutta Louekari ja Serlachius eivät tukeneet kalaportaita, vaan olivat
siirtojen kannalla, jotka siis palvelivat heidän mielestään asiaansa vallan mainiosti. Varsinkin näkemys siirtojen riittävyydestä on kyseenalainen, mutta heidän
kantanaan ymmärrettävä.
Loppuvuodesta 1950 oli Perämeren kalastajain Keskusliitto tehnyt ylisiirroista tutkintapyynnön poliisille. Monien silminnäkijöiden kuvattiin todistaneen, että
padon läheisyydessä oli havaittu runsaasti kuolleita lohia, joita ei vähennetty kutukaloista. Tämä oli johtanut siihen, että Kemijokeen lisääntymään päässeitä lohia
oli vähän. Ylisiirtäjiä syytettiin siis laiminlyönneistä ja sen johdosta heitä kuulusteltiin. Siirtojen kuvattiin tapahtuneen rautalankaisilla lipoilla, joista kalat oli
laitettu sumppuun, johon oli mahtunut 10–25 lohta. Vahingoittuneita kaloja ei
vapautettu, vaan ne oli kuskattu myytäväksi. Tappioiden määrä oli vaihdellut
suuresti, mutta pahimmillaan kuolleisuuden mainittiin olleen 50 %. Toinen tapa
oli ollut siirtää lipotut lohet puiseen vaunuun, joka oli kiskottu padon ohi. Vaikeuksia olivat jälleen aiheuttaneet ihmiset, jotka olivat silmukoin ja koukuin pyydystäneet siirtokaloja.973 Tämänkin lähteen perusteella voidaan taas epäillä, että
väärinkäytökset olivat yleisiä. Niihin syyllistyivät sekä ylisiirtäjät että osa paikallisista.
Ruotsista kuultiin, että Forsmon ylisiirroista oli saatu hyviä kokemuksia.
Suomessakin toimintaa tuli jatkaa, mutta kalat pitäisi kuljettaa vähintään 2–3
km:n päähän Isohaarasta. Siten lohet toipuisivat siirroista paremmin, eivätkä laskeutuisi niin herkästi padon alapuolelle, kuin nyt oli käynyt.974 Brofeldtinkin mukaan oli epäilty, että näin tulisi toimia Kemijoellakin. Aiemmin esillä olleisiin
merkintöihin liittyen asiaa oli tutkittu ruotsalaisten avulla, jolloin tohtori Börje
Carlinin toimesta Isohaaralle oli toimitettu 500 kalaan kiinnitettävää merkkiä. Eri
syistä takia merkittyä oli saatu vain 35 lohta, joista suurin osa oli heti valunut
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virran mukana voimalan alapuolelle. Osa niistä oli menehtynyt, mutta enemmistö
kaloista oli jäänyt padon alapuolelle, mistä ne oli pyydystetty uudelleen. Yksi
merkitty lohi löytyi Tornionjoelta. Kokeilu osoitti, että lohilla oli ilmeinen mahdollisuus selvitä padon lävitse hengissä, mutta jotta siirtotoiminta tuottaisi tulosta,
kalat olisi siis kuljetettava huomattavasti kauemmaksi padosta.975 Myös Pohjolan
Sanomissa uutisoitiin, että ruotsalaiset olivat merkinneet lohia. Motiiviksi ilmoitettiin, että näin saatuja tietoja voitaisiin myöhemmin käyttää lohen kasvattamista
koskevissa tutkimuksissa. Kalateihin ei viitattu.976
5.1.7 Epäilyt laiminlyönneistä torjutaan
Tilanteen kehitys herätti kiinnostusta muissakin lehdissä. Esimerkiksi Suomen
Kuvalehdessä oli elokuussa 1951 juttu Kemijoesta. Sen mukaan ulkomaillakin
oltiin uteliaita lohen kohtalosta, sillä sitä uhkasi sukupuutto. Merkkejä oli jo ilmassa, koska nuoria lohia ei enää saapunut jokisuulle. Ylisiirretyt määrät olivat
lehden mukaan olleet liian pieniä, vaikka lohta arvioitiin nostetun 50 000 kg kesässä. Päähyödyn toiminnasta olivat saaneet siirtäjät.977
Myös JÄRVIKOSKEN ja KYLÄMÄEN mukaan enemmistö Kemijokeen kutemaan pyrkivistä lohista meni myyntiin. Lisäksi epäiltiin, että kaikkia tuloja ei
käytetty kalakannan parantamiseen.978 Tosin puheenjohtaja Koivurannan mukaan
saadut varat käytettiin lyhentämättömänä toiminnan tehostamiseen. Liitto oli
vuokrannut valtiolta oikeuden kalastukseen, maksanut vuokrana 40 % saaliista ja
siirtänyt samalla lohia Kemijokeen. Pyyntiä järjestettäessä oli ollut kaksi vaihtoehtoa. Sen olisi hoitanut joko Pohjolan Voima tai paikallinen taho. Koivurannan
mielestä liitto oli vaihtoehtona joka suhteessa parempi.979 Koivurannan esittämää
40 %:n vuokrakorvausta en löytänyt mistään muusta lähteestä. Oikea luku oli 30
%, joka suoritettiin vain virallisesta saaliista.
Erkki Aallon lausunnon mukaan Isohaaran siirtopyyntiä oli harjoitettu vaikeissa olosuhteissa, joten tuloksia voitiin pitää tyydyttävinä, sillä arviolta 95 %
lohista säilyi siitä hengissä. Luvassa oli parannuksia, joten luottamuksella siirto-
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pyynnin voitiin olettaa täyttävän asetetut toiveet.980 Myös Janne Koivuranta
kommentoi esille tulleita syytöksiä. Hänen mukaansa kuolleita kaloja oli alueelta
tavattu, mutta ei siinä määrin, kuin oli väitetty. Väistämättä lohia oli vioittunut
pyynnin yhteydessä, mutta tulevaisuudessa aiottiin kehittää systeemiä. Koska
vuokrasopimus oli tehty vuodeksi kerrallaan, ei liitto ollut voinut uhrata suuria
summia toiminnan kehittämiseen.981 Väitteet väärinkäytöksistä tai epäonnistumisista torjuttiin jämerästi. Kritiikki kuitenkin voimistui asian pitkittyessä. Yhtiön
lisäksi arvosteltiin liiton johdossa toiminutta Janne Koivurantaa ja Sulo Ahvosta,
joilla ei VILKUNAN mukaan ollut mitään kokemusta asian hoitamisesta. Koivuranta oli lisäksi kotoisin Sinetästä, jossa lohta ei ollut kalastettu.982 Samaan viittaa
Yrjö Alaruikka.983 Myös Partanen esittää epäilyjä jääviydestä.984
Perämeren kalastajat ottivat talvella 1951 yhteyttä Kalatalousosastoon. Heidän mielestään toimet kalakantojen turvaamiseksi eivät riittäneet, vaikka siirtäjät
olivat näin väittäneet. Siksi toivottiin, että Maataloushallituksessa ryhdyttäisiin
viipymättä toimiin, jotka johtaisivat kunnollisen kalatien rakentamiseen. Siihen
saakka laitoksen omistaja olisi velvoitettava omalla kustannuksellaan siirtämään
kaikki saamansa kalat padon yläpuolelle.985 Vesistötoimikunnan asettamasta velvollisuudesta neuvoteltiin keväällä 1951 Pohjolan Voiman, Lapin läänin Kalastuskuntain liiton, maatalousministeriön ja Maataloushallituksen kesken. Keskustelujen tuloksena liitto määrättiin jatkamaan tehokkaasti ylisiirtoja yhtiön valvonnassa. Edelleen vähintään viiden kilon lohista puolet tuli siirtää. Taimenen ja
nahkiaisen kohdalla ylisiirrettäväksi asetettiin 50 % saaliista. Siian kohtalosta
päätettäisiin myöhemmin. Pyynnistä olisi pidettävä kirjanpitoa ja ylisiirroissa oli
oltava mukana poliisi tai valantehnyt henkilö. Jatkossa tarvittavat lisäohjeet antaisi Maataloushallitus, jonka kanssa olisi yhteisymmärryksessä liiton ja yhtiön
kanssa sovittava voittovarojen käytöstä.986 Vaateet toiminnan ja erityisesti kirjanpidon tehostamisesta olivat jatkuvasti esillä. Nyt Pohjolan Voima määrättiin siis
itse valvomaan sille asetettua normia.
Myös Vaelluskalatoimikunta kirjelmöi ylisiirroista. Ensimmäisenä siirtokesänä oli voitu havaita, että osa kaloista todellakin palasi takaisin tai menehtyi voi980
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malaitoksen läheisyydessä. Ilmeistä epäkohtaa oli haluttu tutkia, joten Isohaaralla
oli alettu merkitä lohia. Oli selvinnyt, että kolmannes kaloista valui heti padon
alle. Siirtomääriä pidettiinkin sellaisina, että jos toiminta jatkuisi samaan malliin,
niin niistä ei olisi mitään iloa. Toimikunta toivoi ministeriön ryhtyvän toimiin,
jotta lohet ja taimenet vietäisiin tarpeeksi kauas.987 Perämeren Kalastajien keskusliiton taholta tuotiin tiettäväksi, että Isohaaralla töissä olleet sukeltajat olivat
huomanneet, että lohia oli kuollut myös padon yläpuolella.988 Kolmasosan hävikki on suuri, varsinkin kun sitä vertaa Aallon arvioon, jonka mukaan 95 % siirroista onnistui.
Maatalousministeriö tiedusteli Pohjolan Voimalta uudemman kerran, kuinka
tuloksellisia ylisiirrot olivat. Yhtiön puolesta siihen vastasivat Erkki Aalto ja Lauri Louekari, jotka totesivat, että kovan tulvan vuoksi oli tulvaluukkuja jouduttu
pitämään auki poikkeuksellisen kauan. Näin oli ymmärrettävää, että siirtokaloja
tempautui virran mukaan. Jatkossa ei ollut tarvetta pitää luukkuja auki sepposen
selällään, joten ongelma pienenisi. Lisäksi aiottiin rakentaa johdeaidat, jotka estäisivät ylisiirrettyjen kalojen ajautumisen alas. Kalojen autokuljetuksesta oltiin
luopumassa, sillä useat kyyditetyt lohet olivat menehtyneet, joten toimintaa ei
kannattanut jatkaa.989 Aiemman tavan mukaisesti Aalto ja Louekari lupasivat
jälleen yhtiön nimissä tehdä parannuksen.
Suuria lukuja oli luvassa, kun U. V. Halonen tiedusteli luottamuksellisesti kirjeitse Isohaaran pyynti-isäntä Onni Matalalta, kuinka paljon lohia arveltiin olevan
padon alapuolella ja oliko mitään käsitystä siian, nahkiaisen ja taimenen määristä.990 Pyynnin kokemusten perusteella uskottiin Kemijoessa olevan 650 000–
700 000 kg lohta, 50 000–60 000 kg taimenta ja nahkiaista 8–10 miljoonaa kappaletta. Siikaa arvioitiin olleen 2,5–3 miljoonaa kiloa. 1–5 % lohista oletettiin siirretyn padon yläpuolelle, mutta sitä oli vaikea arvioida tarkasti. Arveltiinkin, että
parhaalla tahdollakaan ei patoamisen jälkeen Kemijokeen pyrkineistä kaloista
ollut saatu kuin murto-osa.991
Lohen keskipainoksi oli laskettu siis noin 10 kg. Tämän perusteella Isohaaralle oli noussut 70 000 kalaa. Koska kyseessä oli luottamuksellinen tiedustelu, pidän sitä uskottavana. Näkemystäni vahvistaa, että luvut eivät tulleet esille mistään
muusta lähteestä, vaikka arvio oli peräisin padolla tehdyistä havainnoista. On
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syytä olettaa, että ainakaan Halonen ei pitänyt tietoja uskottavina – tai käyttökelpoisina, kun niitä vertaa esimerkiksi hänen omiin arvioihinsa Kemijoen saaliista.
Myös Pohjolan Voiman näkemys ylisiirroista poikkeaa tästä huomattavasti. Tässä
yhteydessä kannattaa verrata tutkimuksessa esille nousseita yhtiön ym. toimijoiden esittämiä lukuja joen kalamäärästä.
Vuonna 1953 kalastus Isohaaralla alkoi normaalia aiemmin, sillä 30.5. saatiin
ensimmäinen lohi.992 Siirtoihin ryhdyttiin vasta kesäkuun lopulla. Pyydystämisen
jälkeen lohet nostettiin märässä säkissä rissan avulla padon ylitse. Siellä ne laskettiin veteen 70 m pitkän johdeaidan viereen, mistä kalat liiton mukaan hyvin virkeinä ja vahingoittumattomina uivat tiehensä.993 Siirtonormi jäi nähtävästi täyttämättä, sillä johtokunnassa esitettiin vaatimus työn tehostamisesta. Kalamajalle
toimitettiin samalla kehotus antaa kalakaupoista aina kuitit. Julkisuuskuvaa puolestaan kiillotettiin järjestämällä sanomalehtimiehille päivällinen tiedotustilaisuuksineen.994 ITKOSEN mukaan Lapin läänin Kalastuskuntain liitto alkoi tehdä
itseään tunnetuksi eri foorumeilla. Esimerkiksi kesällä 1953 toimintaa esiteltiin
lehdistön edustajille Isohaaralla. Annetuilla julkilausumilla haluttiin vaikuttaa
yleiseen mielipiteeseen. Hyvää mainosta saatiin myös osallistumalla yhdistysten
toimintaan.995
Ylisiirroissa ilmeni myöhemminkin vajausta ja osa lohista oli lisäksi karannut
sumpuista. Jos hävikkiä edelleen ilmenisi, niin liiton johto uhkasi, että tappio
vähennettäisiin kalastajien palkasta.996 Aiempi kuittien penääminen voi johtua
arvelusta, että kaikkea tuloa ei tilitetty kassaan. Epäluuloihin oli nähtävästi syytä,
sillä siirtäjien toimet antoivat aihetta huomautteluun jatkossakin. Arvelen jyrkkyyden johtuvan siitä, että liitossa oletettiin Isohaaralla ajoittain kalastettavan
omaan laskuun, mikä oli omiaan huonontamaan siirtotulosta ja taloutta. Myös
vastalauseet lisääntyivät. Uusia ongelmia oli tiedossa, kun säilytysaltaissa oli
lohia kuollut liian lämpimän veden takia. Lisäksi Kemin kaupunkia pyydettiin
olemaan kastelematta tietä lipeällä altaiden kohdalta.997
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Elokuussa 1953 Pohjolan Voima ei ollut halukas ottamaan kannettavakseen
ylimääräisiä rasitteita, sillä käytössä oli menettely, jonka johdosta ”puolet” padon
alapuolisesta saaliista siirrettiin kalakantojen säilyttämiseksi. Tämä olikin osoittautunut yhtiön mielestä erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi.998 Kemijoen rakentamisvahinkokomitean sihteeri Antti Ruokanen kommentoi siirtoja ja totesi 1953,
että oli todellakin virhe vapauttaa lohet padon läheisyydessä. Hän suosittelikin,
että lohet laskettaisiin jokeen useiden kilometrien päässä Isohaarasta. Mikäli jokeen rakennettaisiin lisää patoja, pitäisi kalat siirtää erikoisrakenteisilla kuormaautoilla.999 En löytänyt Louekarin mahdollista vastausta Ruokaselle, mutta esitys
ei ainakaan johtanut toimenpiteisiin. Vielä syyskuussa oli tilastoissa vajausta ja
kulteella yritettiin saada lohia mädin hankkimiseksi. Miehiä oli silti vähennettävä
ja alettava pyytää nahkiaisen ohella madetta.1000 Joulukuussa 1953 Koivuranta ja
Ahvonen olivat päässeet Pohjolan Voiman kanssa yhteisymmärrykseen. Kalastussopimus oli nyt kolmivuotinen ja voimassa entisin ehdoin. Pyyntiä päätettiinkin
jatkaa niin kauan, kuin se olisi kannattavaa.1001 Huoli lohen kohtalosta oli jäämässä taka-alalle, mutta tilanteesta aiottiin ottaa hyöty irti niin kauan kuin mahdollista.
Toukokuussa 1954 työvaliokunnan kokouksessa tuotiin esille, että alajuoksun
edustajien kesken oli ilmennyt uusia erimielisyyksiä liiton suorittaman kalastuksen takia.1002 Siinä ei johdon mielestä ollut mitään huomauttamista. Niinpä vähittäismyyntiä aiottiin jatkaa kalamajalla.1003 Sen sijaan käsittelemättä jätettiin Otto
Lääkön vaatimus, että viranomaisille lähetettäisiin kirje, jossa muistutettaisiin
voimayhtiön velvollisuuksista.1004 Myöhemmin Lääkkö kritisoi vuoden 1955
talousarviota, sillä hänen mielestään siihen sisältyi jälleen Pohjolan Voiman hoidettavaksi kuuluvia menoeriä.1005 Yhtiö laskutti siis edelleen palveluksistaan kalastuskuntien liittoa, joka protesteista huolimatta suoritti sille esitetyt vaateet.
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Osasyynä maksuhalukkuuteen voi olla, että liitossa pelättiin kalastuksen vaarantuvan, jos yhtiön kanssa syntyisi erimielisyyksiä.
Vielä vuonna 1954 päättäjät olivat epätietoisia. Toistaiseksi ei siis tiedetty,
kuinka paljon kaloja olisi siirrettävä, jotta ne kykenisivät ylläpitämään kalakantoja.1006 Tästä huolimatta Alapaakkolan kalastuskunta päätti jälleen esittää, että
kaikki Isohaaralta pyydetyt kalat ylisiirrettäisiin.1007 Pyyntöön ei reagoitu. Toisaalta kalastus oli Kemijoesta jo loppunut, joten ylipanojen nähtiin koituvan lähinnä merikalastajien hyödyksi. Lapin läänin Kalastuskuntain liitto oli nimellisesti jokivarren kalastajien edustaja, joten sillä tuskin oli yhtään syytä ponnistella
toisen liiton eli Perämeren kalastajien hyväksi, varsinkin kun sen edustajat usein
moittivat kalakysymyksen hoitamista.
Elokuussa 1955 – Pohjolan Sanomien vuoden ensimmäisessä ylisiirtojutussa
– todettiin etusivulla, että lohien ylisiirrosta Isohaaralla luovuttaisiin ja tilalle
harkittiin kalojen lypsämistä. Maisteri Sormusen työn jatkona professori Halme
oli kierrellyt maakunnassa haastattelemassa kalamiehiä, joilta saatiin arvokkaita
tietoja. Järvilohen istuttaminen oli osoittautunut haastavaksi, mutta Ruotsista oli
tähän pulmaan saatu hyviä vinkkejä. Merilohen kohdalla ongelma kiteytyi siihen,
kuinka saattaa kalat padon ylitse. Tilanne paheni, sillä kannat vähenivät jatkuvasti
ja pelättävissä oli, että ylisiirretyt lohet eivät löytäneet toisiaan kutupuuhiin. Siksi
Halmeen mielestä olikin parasta tyytyä istutuksiin. Väliaikaisratkaisuna voitiin
kokeilla Isohaaran varaturbiiniaukon hyödyntämistä, sillä sitä pitkin lohet saataisiin kätevästi ohjatuksi padon ohitse, mutta tämäkin ratkaisu olisi väliaikainen
Kemijoen säännöstelyn edistyessä.1008
5.1.8 Kato uhkaa Kemijoen tuottoisaa lohikantaa
Pian todettiin yleisesti, että toimenpiteet lohen säilyttämiseksi Kemijoessa olivat
osoittautuneet riittämättömiksi. Siksi menetetyistä eduista oli suoritettava korvauksia, joiksi arveltiin käyvän muiden arvokkaiden lajien istuttaminen.1009 Tässä
vuoden 1955 elokuun etusivun uutisessa ei mainittu sanallakaan kalaportaita.
Myös ministeri Eemil Luukka ja kalastusneuvos Veikko Pohjanpelto piipahtivat
virkamatkalla Lapissa. Nähtävästi mitään erikoista ei havaittu, sillä tärkeimpänä
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antina oli aikomus inventoida Lapin kalavedet ja harkita muutoksia rauhoitusaikoihin.1010 Aiemmin maatalousministeri Luukka oli vieraillut Perämeren
Kalastajien keskusliiton pyynnöstä pohjoisessa, jolloin Luukka oli luvannut kuulijoilleen laittaa asiat kuntoon. Tilaisuuteen olivat osallistuneet myös Aarne Partanen ja Yrjö Vuorentaus, joka oli tiedustellut, pitääkö ministeri avokätiset lupauksensa. Tähän oli todettu, että paljon tuli sanotuksi, mutta saatiinhan evääksi mukava paketti lohta.1011 Kommentin yhteydessä on mietittävä Hannele Pokan asemaa tiedonantajana, minkä takia edellistä voi pitää lähinnä anekdoottina, vaikka
se valaisee tapahtumasarjan yleistä kehitystä.
Ministeriön asettama kalastuskielto kesti Kemi- ja Oulujoessa kesäkuuhun
1953 saakka lukuunottamatta siirtokalastusta ja Taivalkosken yläpuolista siianpyyntiä.1012 Kiintoisaa Pohjolan Sanomien jutussa on, että siinä kiinnitettiin
enemmän huomiota salakalastukseen kuin siirtojen tehostamiseen tai kalaportaisiin. Myös Vaelluskalakomitea vaati valvontaa.1013 Toimikunnan puheenjohtaja
Serlachius oli jo aiemmin esittänyt huolensa salakalastuksesta padon läheisyydessä. Nähtävästi se ei ollut tuottanut tulosta, koska Vaelluskalatoimikunta katsoi
asiakseen siitä yhä huomautella. Kalastuksenvalvontaa pidettiin kuitenkin enemmän viranomaisten kuin Pohjolan Voiman tehtävänä. Oletettavasti ylisiirtoja oli
yhä laiminlyöty, koska valvontaa ei noottien edellyttämällä tavalla tehostettu.
Yhtiötä ei julkisesti arvosteltu, mutta jokivarren kalamiehet saivat moitteita pyynnistänsä, joka ei ollutkaan omiaan palvelemaan kalan asemaan.
”Kemijoen tuottoisaa lohikantaa uhkaa nyt kato.”1014 Tätä mieltä oli Suomen
Kalastusyhdistyksen1015 sihteeri, maisteri Vuorentaus, jonka mukaan Isohaara oli
aiheuttamassa lohen sukupuuton. Erityisesti Vuorentausta harmitti, että Suomessa
ei ollut haluttu rakentaa kalateitä tai muita kiertoväyliä. Sen sijaan voimalaitosten
omistajat olivat suosineet vettä vähiten kuluttavaa kutukalojen yliheittoa. Ervamaan komitea oli työssään arvioinut jokeen nousseen keskimäärin 20 000 lohta,
mitä ei Vuorentauksen mielestä voitu pitää ainakaan liian suurena arviona. Nyt
siirretty viidesosa ei voisi turvata kannan säilymistä Kemijoessa. Uittoyhdistyksen toimesta oli jokeen aiemmin istutettu noin miljoona lohenpoikasta, mutta
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sittemmin Kaihuan kalanviljelylaitos oli ylikuormittunut järvilohen ja siianmädin
vuoksi. Tämä oli johtanut siihen, että Isohaaran kalastus oli muuttunut kaupalliseksi pyynniksi. Tätä suosi asetus, jonka nojalla esimerkiksi viljelyyn pyydetyt
siiat saatiin toimittaa myyntiin. Kaikkiaan olikin ymmärrettävää, että moinen
meno ei voisi jatkua.1016 Kritiikkiä voi pitää perusteltuna. Aiemmin esillä oli jo
ylisiirtojen tippuminen puolesta kolmasosaan. Lohien kannalta huono uutinen oli,
että Vuorentauksen käsityksen mukaan saaliista oli siirretty vain viidesosa.
Isohaaralla vieraili heinäkuussa 1952 kanadalainen kala-asiantuntija Alan C.
Taft, joka suhtautui optimistisesti Kemijoen kohtaloon, vaikka työ olikin pahasti
myöhässä. Hän arveli, että päättäväisillä toimenpiteillä kalakanta voitaisiin säilyttää. Seurueeseen kuuluivat myös kalastusneuvokset Pekka Brofeldt ja Tauno
Kaartotie sekä professori Erkki Halme, joka ei ollut Taftin kanssa samaa mieltä.
Halmeen mielestä oli biologinen mahdottomuus pelastaa lohta.1017 Kaukainen
vieras piti siis mahdollisena ratkaista joen lohikysymys onnellisesti. Suomalaiset
asiantuntijat eivät sen sijaan tähän luottaneet. Skeptisyyden taustalla lienee ollut
realistinen käsitys, että asioiden kulkuun ei voitaisi vaikuttaa vastoin voimayhtiön
tahtoa. Tammikuussa 1953 huomio kiinnittyi Kalastuskuntain liitossa lähinnä
pyynnin ja kalakaupan lisäämiseen Isohaaralla.1018 Se halusi saada aikaan viisivuotisen kalastussopimuksen ja lisätä Pohjolan Voiman osuutta ylisiirroissa.1019
Toivottiin myös, että yhtiö toimittaisi liitolle auton lohien kuljettamiseksi yläpuoliseen vesistöön.1020 Päähuomio olikin jo vuosina 1952–53 kalakaupan tehostamisessa. Samalla eläteltiin toiveita, että yhtiö osallistuisi omakustanteisesti toimintaan.
Syyskuussa 1954 kirjoitettiin Pohjolan Sanomien kalastuskauden toisessa lohijutussa, että siikoja ja lohia varastoitiin Isohaaralla kala-altaisiin mädin lypsyä
varten. Tämän jälkeen ne jutun mukaan vapautettiin. Pyyntiä oli aikomus jatkaa
joka kesä, jolloin voitiin saada yksityiskohtaisia tietoja onnistumisesta.1021 Sitten
ohjelmassa oli epämiellyttävä yllätys: Otto Lääkön ministeriölle laatiman syytekirjelmän vuoksi oli Kalastuskuntain liitolle lähetetty tiedustelu, johon piti antaa
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vastine.1022 Sen tekeminen uskottiin Janne Koivurannalle.1023 Huhtikuussa kritiikkiä viljellyt Alapaakkolan jako- ja kalastuskunta puolestaan erosi yhdistyksestä.1024 Tämä jäi kaivertamaan, sillä liitto ei enää myöntänyt Alapaakkolalle varoja
kalankantojen hoitamiseen.1025 Kesän 1955 ylisiirrot päätettiin jättää työnjohtaja
Matalan järjestettäväksi ja suositeltiin, että hän hoitaisi lohien kyyditykset traktorillaan.1026 Pohjolan Voima ei siis toimittanut pyydettyä kuljetuskalustoa siirtotöihin.
Lohenpyytäjistä nahkiaisenpaistajiksi
Ennen valjastamista olivat lähes kaikki Kemijoen kosket kesäisin lohien asuttamia. Ne laskivat vesiin syksyisestä kudusta arviolta noin 50 miljoonaa mätimunaa. Kutevia lohia oletettiin olevan vähintään 10 000 kappaletta. HURMEEN mukaan kaikki pyydetyt kalat olisi pitänyt ehdottomasti siirtää padon ylitse. Suvun
jatkamiseen tarvittiin luonnollisesti molempia sukupuolia. Toisaalta joen pinta-ala
oli suuri ja kaloja vähän, joten niillä oli pieni todennäköisyys löytää partneri.
Sama ongelma kosketti myös meritaimenta, joita oli joessa kutenut noin 5000
yksilöä. Kutupaikoilla ei ollutkaan enää tungosta. Toisaalta oletettiin, että osa
kaloista lisääntyi Isohaaran padon alapuolella, joten tätä oli tutkittava. Toimenpiteen arveltiin tulevan ylisiirtoja ja kalanviljelyä halvemmaksi.1027 Käsitys 10 000
kutulohesta on mielestäni minimi. Arvio saa tukea, kun sen rinnastaa siihen, että
Hurmeen mukaan Kemijoessa oli vuosittain kutenut 5000 taimenta. Näkemys
vahvistuu edelleen, kun vertaa esimerkiksi tilastoja lohi- ja taimensaaliista sekä
niiden ylisiirtomääristä. Erityisesti aiemmin esille tullut arvio 70 000 lohesta saa
miettimään, kuinka paljon kalaa Kemijoessa parhaimmillaan on oikeastaan ollut.
Pohjois-Suomen lohikomitean mukaan lohikannan säilyttämiseksi olisi tullut
siirtää vuosittain 10 000 lohta. Se suhtautui kuitenkin varauksellisesti tavoittee-

1022

Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3.1.1955.
OMA.
1023
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2.3.1955.
OMA.
1024
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 18.4.1955.
OMA.
1025
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 7.11.1956.
OMA
1026
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2.7.1955.
OMA.
1027
Hurme 1958, 47–54.

KKLK. Ca:3.
KKLK. Ca:3.
KKLK. Ca:3.
KKLK. Ca:4.
KKLK. Ca:3.

205

seen.1028 Kalastuskuntain liiton historiikin mukaan Pohjolan Voimalla ei ollut
käytettävissään kalastukseen tarvittavaa henkilökuntaa eikä välineistöä, joten oli
ollut mielekkäintä antaa se ammattilaisten suoritettavaksi.1029 HOFFMANIN mielestä lohia olisi pitänyt saada siirretyksi vähintään 6000 yksilöä kesässä. Kun tavoite
ei toteutunut, alkoi Pohjolan Voiman kiinnostus siirtoihin laskea ja lohikannat
vähetä. Mielenkiintoa kerrotaan heikentäneen entisestään, että yhtiön rakennettavaksi jäisi yksi Kemijoen voimalaitosportaista.1030
Tässä tutkimuksessa esille tulleiden tietojen pohjalta väitän, että Pohjolan
Voimalla ei ollut mitään tavoitetta siirrettyjen kalojen lukumäärän suhteen. Ensisijaisena prioriteettina oli päästä Kemijoella mahdollisimman vähällä vaivalla.
Suurta mielenkiintoa asian hoitamiseen ei yhtiöllä ikinä ollut. Tämän on täytynyt
olla hyvissä ajoin viranomaisten tiedossa. Myös mainittu intohimon hiipuminen
herättää arvailuja. Voisiko ajatella, että yhtiön rasitus lohen osalta pelkästään
helpottui, kun sen harteille jäi vain yksi voimalaitos velvoitteineen. Vai pitääkö
olettaa, että tahtotilaa kamppailla lohen puolesta olisi löytynyt enemmän, jos se
olisi saanut valjastettavakseen koko joen?
Kemijoen kalanviljelykomitea kuvasi ylisiirtojen tulosta vuonna 1956 kokonaisuudessaan vaatimattomaksi, mutta sitä selitettiin sanomalla tulvien ja padon
rakennustöiden haitanneen kalastusta. Isohaaran yläpuolella oli ajoittain niin runsaasti uiton puita, että se komitean mielestä hämmensi lohia niin, että ”ne pelästyneinä laskeutuivat takaisin”. Paluuta arveltiin voitavan estää erilaisilla verkoilla
ja puomeilla. Kaikkia lohia ei komitean mielestä siitä huolimatta kannattanut
ylisiirtää, koska ei vieläkään tiedetty riittävää määrää. Yksityistä yhtiötä ei voinut
velvoittaa kaikkien lohien siirtämiseen. Siitä olisi seurannut tehokkuuden heikkenemistä ja jännitetilojen syntymistä. Lohenkaan kannalta tilanne ei olisi silloin
edullinen. Toiminta kaipasikin kehittämistä yhteisymmärryksessä.1031 Myös kalanviljelykomitean kanta tukee teoriaani ylisiirtojen järjestämisen taustoista. Sitä
paitsi tuolloin olisi täytynyt olla tutkimattakin täysin selvää, että siirtomäärät eivät
olleet riittäviä.
Eräässä Pohjolan Sanomien ylisiirtoihin liittyvässä uutisessa kerrottiin vuonna 1956, että lohi- ja siikasaaliit olivat olleet heikkoja. Näin oli saatu tietää Isohaaran kalamajalta, jossa oli kahdessa vuorossa toimineen kymmenen miehen
voimalla saatu viime aikoina vain kaksi lohta ja muutamia siikoja. Ostajia oli
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kyllä riittänyt, joten lohen arvo oli noussut 800 mk:aan kilolta.1032 Nahkiaisia sen
sijaan yritettiin myydä Helsinkiin paremman hinnan toivossa.1033 Selviä merkkejä
tulevasta oli havaittavissa, kun heinäkuussa 1957 todettiin, että kesän kalastus oli
tuottanut tappiota.1034
Vuonna 1957 oli uutisointi aiheesta verraten vähäistä. Tätä selitän sillä, että
tilanne alkoi olla tuolloin epätoivoinen, eikä huono tulos kaivannut julkisuutta.
Joka tapauksessa elokuussa Pohjolan Sanomien etusivulla kerrottiin kalamajan
toimineen 10 vuotta. Sinä aikana oli liitto kalastanut Isohaaralla ja ylisiirtänyt
jälleen ”puolet”. Nyt kalat olivat vähentyneet ja esimerkiksi siikaa oli jo jouduttu
hankkimaan muualta kutukaloiksi. Viisi vuotta aiemmin olivat lohisaaliit osalta
olleet 50 000 kg kesässä, mutta nyt oli saatu vain 4000 kg. Pyynnin yhteydessä
mainittiin tavatun paljon vahingoittuneita kaloja, joita ei ollut viety mahtavan
padon ohitse. Ilahduttavasti oli voitu panna merkille, että siirroilla oli ollut myönteistä vaikutusta, sillä merkittyjä lohia oli tavattu joen yläjuoksua myöten. Liiton
toiminnan tarkoituksena oli saada kannat voimistumaan niin, että ”kuningaskalaa” nousisi Kemijokeen kalastajien iloksi. Koettelemuksista selvinneet lohet
olivat Pohjolan Sanomien mukaan palkinto vuosien aikana tehdystä työstä.1035
Myöhemmin oli kalamajalta saatu tietää, että myös nahkiaissaaliit olivat olleet pienet. Hinta oli pysynyt hyvänä, sillä paistetusta nahkiaisesta oli saatu 20 mk
kappaleelta. Siikaa oli altaassa vähän, mutta lohia ilmoitettiin saadun nyt hieman
paremmin, joten lypsypuuhiin arveltiin päästävän lokakuussa.1036 Työ siis kiitti
tekijäänsä. Tilanteen kehitys osoittautui silti kaikkea muuta kuin suotuisaksi, mutta toivoa pidettiin yllä, vaikka lohen sijaan tärkeimmäksi tulonlähteeksi oli nousemassa halstrattu nahkiainen.
Parhaaksi pyyntitavaksi osoittautui nuotan vetäminen turbiinivirrassa. Tätä
harjoitettiin vuoteen 1966. Kalastuksen mittavuutta osoitti, että enimmillään siihen osallistui 36 miestä.1037 Tällekin organisaatiolle tyypillistä oli toiminnasta
aiheutuneet kulut. Esimerkiksi vuonna 1951 liitto sai tuloja noin 13 miljoonaa
markkaa, joista 4,5 miljoonaa osoitettiin kalanhoitotyöhön. Loput rahoista meni1032
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vät palkkoihin ja juokseviin kuluihin. Varallisuutta oli kertynyt, sillä tilillä oli yli
14 miljoonaa markkaa. Vuosina 1949–53 tilanne noudatteli pääpiirteittäin samaa
kaavaa. Kalastus tuotti hyvin, mutta valtaosa rahoista meni toiminnan pyörittämiseen, vaikka vuonna 1950 kalanhoitotyöhönkin osoitettiin varoja parhaimmillaan
6 miljoonaa markkaa.1038 ITKOSEN mukaan toiminnan laskettiin tuottaneen kesään
1955 asti vuotuiset 13–15 miljoonan markkaa.1039 Jorma Toivosen mukaan ylisiirrot käytännössä lopetettiin vuonna 1957.1040 Itse asiassa siirtoja virallisesti jatkettiin 60-luvulle, mutta määrät olivat mitättömiä. Käytännössä vain vuoden 1950
toimilla voidaan hyvällä tahdolla olettaa olleen jotain merkitystä moraalisen vaikutuksen lisäksi. Maaherra Hannulan mielestä maakunnassa kaivattiin kipeästi
muita toimenpiteitä erityisesti latvajoilla ja erämaavirroilla kalakannan pelastamiseksi.1041
Pulmista huolimatta toiminta jatkuu
Lapin läänin verotarkastaja oli vuonna 1951 kiinnostunut Lapin lääniin Kalastuskuntain liiton kirjanpidosta.1042 Juttua hoitamaan palkattiin Lauri Louekari.1043
Liitto puolestaan katsoi, että yleishyödyllisenä yhdistyksenä sille kuuluisi verovapaus. Näin se voisi myöhemmin sijoittaa varojaan Kemijokeen suunnitelmien
mukaisesti.1044 Mitään kummempaa ei ilmeisesti tapahtunut, mutta maatalousministeriö oli vuonna 1955 tutkinut tilit. Korkotuloja pidettiin huomattavina, joten
edellytettiin keskusteluja ministeriön kanssa kalavesien hoitoon liittyvistä kysymyksistä.1045 Asiassa vallitsi epäselvyyksiä. Daniel Wikström totesi, että Pohjolan
Voiman velvollisuus oli hoitaa sopimuksen mukaiset ylisiirrot. Viimeisintä tietoa
tilanteesta ei ministeriöstä ollut löytynyt. Myös Brofeldt oli epätietoinen.1046 Puut-
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teista huolimatta Maataloushallitus hyväksyi annetun talousarvion, mutta esitti
neuvotteluja, joita hoitamaan liitosta valittiin Koivuranta ja Ahvonen.1047
Kehitykseen ei oltu muuallakaan tyytyväisiä. Mieliä kaihersi jatkuvasti Isohaaran alapuolinen kalastus, joka näytti olevan sallittua keinolla millä hyvänsä.
Ministeriön vastausta tähän moitteeseen en löytänyt, mutta merkintöjen mukaan
se oli lähetetty toimistopäällikkö Tauno V. Mäelle.1048 Toiminta jatkui entisellään
ja liitossa toivottiin yhä, että voimatalouden edustajat saataisiin kantamaan vastuunsa. Isohaaran kalastusta päätettiin edelleen jatkaa, ja poliisin puoleen käännyttiin, koska kutualtaissa oli jäljellä vajaat 20 lohta.1049 Kesän 1958 pyynnistä oli
lopputili luvassa heti, jos epärehellisyyttä havaittaisiin.1050 Linja siis koveni. Muutoksen tuulet alkoivat hiljalleen tuntua myös liiton johdossa, kun puheenjohtaja
Janne Koivurannan eroamistilaisuus päätettiin pitää Rovaniemellä vuodenvaihteessa 1958.1051
Kunnallisneuvos Koivurannan toiminta on lohen kannalta kaksijakoinen.
Häntä voi pitää sekä lohen puolustajana että perikadon siivittäjänä. Koivurannan
ansioksi voidaan lukea ylisiirtojen organisointi, mutta toisaalta hän vastusti kalateiden tekoa ja siirtojen tehostamista. Uskon tähän olleen syynä, että maalaisliittolaisena poliitikkona liikkumatila oli vähäinen. Toisaalta hänen on täytynyt tietää,
mitä voimayhtiö, virkamiehet ja ylipäänsä johtavassa positiossa olevat henkilöt
asiasta ajattelivat. Niinpä johtopäätös on, että lohesta koetettiin saada Kalastuskuntain liitolle irti kaikki, mitä oli luvassa ennen kalan katoamista. Raha ja harras
usko kalanviljelyn mahdollisuuksiin ilmeisesti vaikuttivat Koivurannan toimintaan.
Kesällä 1959 Pohjolan Sanomien ensimmäinen siirtojuttu oli otsikoitu seuraavasti: ”Lohi Pohjolan juhannuskala. Vanha perinne päättymässä?” Siinä todettiin Isohaaran pyynnin sujuneen niin kehnosti, että kaloja ei kannattanut ylisiirtää, vaan lohet talletettiin lypsettäväksi. Esimies Matalan mukaan pyytäjillä oli
kuitenkin oikeus ottaa puolet saaliista. Lehden mukaan asiantuntijat eivät uskoneet, että lohikannat säilyisivät keinotekoisesti, ennen kuin olisi 50 laitosta mädin
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tuottamiseen. Nyt padon alle saapuneet lohet olivat yksittäisiä harhailijoita ja
kehitys uhkasi jo Itämeren kalastusta. Ruotsin onnistumisesta tuotiin esille Ångerman- ja Indaljoki, joiden kannat oli patoamisista huolimatta kyetty säilyttämään.1052
Kokonaisuuden kannalta tutkimuksen tärkeimpiä tehtäviä oli selvittää, kuinka
kala-asiaa hoidettiin. Alkuvaiheen ylisiirtojen avulla yritettiin lohikanta virallisesti säilyttää. Malli saatiin Oulujoelta, jonka esimerkin siivittämänä päätettiin siirtää
kolmasosa saaduista lohista. Mitään varmuutta määrän riittävyydestä ei ollut.
Taimenien ja siikojen kohtalosta oli tarkoitus päättää myöhemmin. Julkisuudessa
puhuttiin jopa, että puolet kaloista siirrettiin. Tämä ei pidä paikkaansa. Ylisiirrot
olivat lisäksi kovakouraisia ja ne tapahtuivat liian lähellä voimalaitosta, jolloin
stressaantuneet lohet valuivat virran mukana padon alapuolelle enemmän tai vähemmän kehnossa kunnossa. Varsinkin padon läheisyydessä myös siirrettyjen
lohien salakalastaminen oli yleistä.
Kalastusta jatkettiin niin kauan, kuin siitä oli taloudellista hyötyä. Loppuaikoina tämä tarkoitti lähinnä nahkiaisen pyyntiä ja varsinkin myyntiä. Erityinen
painoarvo on annettava yhtiön ja liiton tiiviille yhteistyölle, joka palveli eniten
Pohjolan Voiman tavoitteita. Osapuolet tukivat toisiaan eri tavoin ja puolustautuivat lisääntyvää arvostelua vastaan, kun kumppania syytettiin huonoista tuloksista
ja väärinkäytöksistä. Niitä havaittiin myös viranomaisten taholta, mutta huomautukset eivät johtaneet toimenpiteisiin. Ylisiirtojen suurinta antia olikin osoittaa,
että kala-asiaa hoidettiin. Tätä tukee osaltaan se, että siirtonormia ei vaatimuksista
ja tilanteen kehityksestä huolimatta tarkistettu.
5.2

Kalahissi

5.2.1 Suunnitelmissa kelvollinen kalatie
Väitöskirjan keskeisin tehtävä oli tutkia, miksi Isohaaralla ei rakennettu toimivia
kalaportaita. Sen sijaan tehtiin kalahissi, jonka historiasta kerrotaan seuraavaksi.
Kemijoen kalanviljelykomitean puheenjohtajan ominaisuudessa Uno Halosen
sanotaan puolustaneen lohta runollisin sanankääntein:
”Kemijoen tultua suljetuksi nousulohet kokoontuivat suurin parvin Isohaaran
padon alle. Ne voivat viikko-, jopa kuukausimääriä odottaa pääsyä ihanille
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lemmenlaitumilleen… Meidän, jotka olemme itsekkäässä taloudellisessa viisaudessamme sulkeneet lohelta pääsyn oikeutettuihin elämän iloihin, on avattava sille pieni tuoksuva reikä onnen ja purkautumisen lähteille.”1053
Kustaa Vilkunan mukaan padon ensimmäisessä lupahakemuksessa mainittiin, että
yhtiö oli varannut Vallitunsaaren rantaan paikan kalaportaille, jotka suunniteltaisiin yhteistyössä kalatalousviranomaisten kanssa. Kun väliaikaislupa töiden aloittamiseen heinäkuussa 1945 saatiin, vaadittiin siinä kalatietä, sen mahdollisia
muutoksia ja korjauksia nousun helpottamiseksi, ylisiirtoa myöhempien määräysten mukaisesti, osallistumista kustannuksiin ja korvausvelvollisuutta kalastusoikeuden omistajille.1054
Vesistötoimikunta lähetti Maataloushallitukselle toukokuussa 1946 Isohaaran
voimalaitoksen suunnittelujäljennökset ja pyysi antamaan lausunnon väliaikaisen
luvan myöntämisestä hakijalle. Einar Hellevaaran ja Pekka Brofeldtin nimissä
Kalatalousosasto totesi kunnioitusta osoittaen seuraavaa: piirustuksissa Vallitunsaareen esitetyn kalatien rakentaminen ei yksin riittäisi turvaamaan lohikantaa.
Väliaikaisen luvan myöntämisen edellytyksenä pidettiin sellaisen Maataloushallituksen hyväksymän kalatien (kalaportaat tai kalahissi) tekemistä, että sen kautta
laskettava vesimäärä olisi vähintään 10 m³ sekunnissa. Voimalaitoksen omistajan
oli otettava osaa kalateiden tarvittaviin korjauksiin, kalakantojen hoitoon ja korvattava kalastukselle aiheutuneet haitat kokonaisuudessaan myöhempien ohjeiden
mukaisesti.1055
Vesistötoimikunnan väliaikaisen luvan myöntämistä koskevassa dokumentissa heinäkuussa 1947 hyväksyttiin Vallitunsaaren itäpäähän rakennettavaksi Maataloushallituksen esittämä kalatie. Luvassa puhuttiin ensisijaisesti kalaportaista tai
kalahissistä portaineen. Laite oli tehtävä niin laajaksi, että sen kautta voitiin laskea 5 m³ vettä sekunnissa. Siihen oli vastaisuudessa tehtävä tarpeelliset korjaukset
ohjeiden mukaan.1056 Mitään varsinaista kiirettä käsittelyn kanssa ei ollut pidetty,
sillä Pohjolan Voiman kokousten asiakirjoista löytämäni ensimmäinen suora viittaus kalaportaisiin löytyy syyskuulta 1948. Silloin yhtiön johtokunnan kokouksessa tehtiin tiettäväksi sille esitetty vaatimus kalannousun turvaamiseksi. Vallitunsaaren rannalle olisi rakennettava Maataloushallituksen hyväksymään paik1053
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kaan suunnitelmien mukainen kalatie.1057 Esitys ei ollut ehdoton, vaan jätti takaportin auki muille mahdollisille toimenpiteille eli esimerkiksi ylisiirroille. Pöytäkirjasta ei kuitenkaan käynyt mitenkään ilmi, kuinka yhtiön johto siihen suhtautui.
Myös alkuperäinen kalaportaisiin tarkoitettu kymmenen kuution vesimäärä oli
pienentynyt puolella. Uskallan väittää, että tämä kelpasi Pohjolan Voimalle.
Vielä helmikuussa 1949 oli Kalatalousosasto Hellevaaran nimissä toivonut
rakennettavaksi kalatietä, jota pitkin lohet pääsisivät padon ohitse. Kiinnostavaa
on, että tässä tapauksessa onnistumiselle katsottiin olevan hyvät edellytykset, sillä
pato oli jokisuulla, joten kaloilla olisi erityisen voimakkaat nousuhalut. Onnistuminen edellytti kalaportaiden sijoittamista oikeaan paikkaan ja nimenomaan
kymmenen kuution houkutusvettä. Erittäin tärkeänä pidettiin, että lupaehdoista ei
löytyisi tulkinnanvaraa ja kalatietä olisi korjattava tarpeen mukaan. Myös ylisiirtoja olisi suoritettava, mikäli kalatien tehossa olisi toivomisen varaa. Ylisiirrot
eivät saisi olla vaihtoehtona kalaportaille.1058
Syksyllä 1949 kala-asiaa käsiteltiin Pohjolan Voimassa, mutta kokousten pöytäkirjojen mukaan lohikysymyksestä ei ratkaisua pystytty tekemään, vaan sitä
päätettiin tutkia sekä luonnossa että pienoismallien avulla.1059 Kemissä joulukuussa 1949 pidetyssä kalastusta käsittelevässä tapaamisessa oli suunniteltu tutustumista Ruotsin malliin. Seuraavan vuoden tammikuun tutustumisretkelle osallistunut Aarne Jauhola selosti Piitimejoelle tehdyn matkan antia. Hänen mukaansa
naapurissa uskottiin lohikantojen voivan tulla turvatuksi kalaportailla. Ruotsalaiset pitivät Kemijoen merkitystä Itämeren lohelle suurena ja pahoittelivat kehitystä. He lupasivat antaa apua, jos sitä pyydettäisiin. Toimivien kalaportaiden rakentamista Kemijokeen he pitivät verrattain helppona tehtävänä.1060 Tämä on kerrassaan mielenkiintoinen tieto. Se vahvistaa käsitystä ruotsalaisten paremmasta asiantuntemuksesta, jota tarjottiin hyvissä ajoin suomalaisten käyttöön.
Vuonna 1949 Pekka BROFELDTIN mielestä ongelmallista oli kalatien oikea sijoitus ja se, että ne olivat Suomessa insinöörien suunnittelemia. Tämä oli johtanut
siihen, että lohi kärsi voimalaitoksen edun edessä. Kaivattiin lisää yhteistyötä
kalatalousviranomaisten kanssa. Hyvin suunnitellut kalaportaatkin saattoivat epäonnistua, mutta yleensä ne toimivat. Olisi aihetta valvoa voimalaitoksille annettujen määräysten noudattamista, sillä niistä löytyi huomauttamista. Laiminlyöntien
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syy oli voimayhtiöiden vähäinen kiinnostus kalateihin, joita pidettiin vain välttämättömänä pahana. Nurjamielinen suhtautuminen kalakysymykseen ei ollut kenenkään etu, vaan valvontaa ja yhteistyötä oli lisättävä.1061 Tässä asiassa Brofeldt
on oikeassa, ja varsinkin korostaessaan yhtiöiden vähäistä kiinnostusta kalaasiaan.
Myös Lapin lääninhallitus vaati tammikuussa 1950 Uuno Hannulan ja U. V.
Halosen nimissä tehostamaan ylisiirtoja ja rakentamaan kunnolliset kalaportaat,
sillä oli käynyt selväksi, että mihinkään toimenpiteisiin ei ollut ryhdytty. Osasyyksi mainittiin Suomen kalateistä saadut heikot kokemukset, mutta asia oli
sitkeiden ja hellittämättömien yritysten arvoinen.1062 Edelleen Kalatalousosasto
tiedusteli Pohjolan Voimalta pikaisesti yksityiskohtaisia piirustuksia kalaportaiden
rakentamiseksi.1063 Nämä alkavat olla kyseisten toimijoiden viimeisiä kalatievaatimuksia. Lieköhän ne annettu lähinnä viran puolesta, sillä pian näkemyksiä jouduttiin tarkistamaan. Ilmeisesti huhuja kalahissin tekemisestä liikkui paikkakunnalla maaliskuussa 1950, kun Isohaaralle pelättiin suunniteltavan laitetta, joka ei
ollut muuallakaan toiminut.1064
Jaatilan ja Muurolan edustajat olivat vaatineet maaherra Hannulan tapaamisen yhteydessä nopeasti kalaportaita Kemijokeen. Maaherra oli voinut vain todeta, että lääninhallitus oli jo kiirehtinyt ratkaisua ja luvannut tukensa hankkeelle.1065 Kesällä 1950 Maataloushallituksen puolesta Einar Hellevaara pyysi Pohjolan Voimalta väliaikaiseen lupaan viitaten, että yhtiö lähettäisi ensitilassa piirustukset kalatiestä.1066 Asiaan palattiin syyskuussa, jolloin tiedusteltiin, milloin
paperit mahtaisivat olla perillä.1067 Lokakuussa odotus palkittiin, kun Kalatalousosasto oli voinut perehtyä Pohjolan Voiman ehdotuksiin, jotka hyväksyttiin.1068
Myös Maataloushallituksen K. J. Ellilä kelpuutti suunnitelmat Kalatalousosaston
tekemien pienten huomautusten jälkeen.1069
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“Kemijoen lohikanta voitaneen pontevin toimenpitein pelastaa.”
Näin totesi kunnallisneuvos Koivuranta, joka oli ollut Kemijoen kalanviljelykomitean mukana kesällä 1950 tutustumassa Ruotsin kalaportaisiin ja kalanviljelystoimintaan. Näiden avulla oli saavutettu merkittäviä tuloksia, vaikka ne olivatkin
vaatineet paljon työtä ja uhrauksia. Komitea oli käynyt muun muassa Uumajajoella ja Indalin alueella. Keskeiseksi tekijäksi oli havaittu kalateiden aukon oikea
sijoittaminen ja tehokas kalanviljelys. Kustannukset oli jaettu voimayhtiöiden,
puutavarayhtiöiden ja kalavesien omistajien kesken.1070
Myös sanomalehti Pohjois-Pohjassa raportoitiin Kemijoen kalanviljelykomitean käyneen Ruotsissa tutustumassa voimalaitoksien kalateihin ja muihin kalakantojen turvaamiseen tähtääviin toimiin. Retkelle osallistunut Lauri LOUEKARI
totesi, että kalaportaiden toiminta riippui ratkaisevasti sijoituksesta, ja jos siinä
onnistuttiin, niin portaat toimisivat tyydyttävästi. Sen hän oli omin silmin nähnyt.
Haastattelun mukaan Louekarin mielestä Kemijoelle parhaiten sopiva menetelmä
oli Ruotsin esikuvien mukaan toteutetut kalaportaat. Kun koko joki olisi valjastettu, voitaisiin ottaa avuksi vielä ylisiirrot.1071 Matkat tukevat näkemystä, että Ruotsista tiedettiin löytyvän tietotaitoa. Myös Louekari suhtautui positiivisesti kalaportaisiin.
Lokakuussa 1950 raportoitiin Pohjolan Sanomissa kalateistä otsikolla ”Yhdysvalloissa tarmokkaita toimenpiteitä lohikannan säilyttämiseksi”. Juttu kertoi
jo aiemmin mainitun USA:n Columbiajoen Bonnevillen padosta, jonka kohdalla
joki oli 750 m leveä. Siellä lohien nousutieksi oli tehty kolmet kalaportaat ja kolme kalahissiä. Putousta oli kaikkiaan 25 m ja kalaportaat olivat 400 m pitkät.
Esimerkiksi vuonna 1947 kalateitä oli laskujen mukaan käyttänyt 690 000 ja seuraavana vuonna peräti 800 000 lohta. Kustannuksia niistä oli kertynyt 7,4 miljoonaa dollaria, kun koko voimalaitos maksoi 82 miljoonaa. Amerikassa olivat lohet
suosineet kalateitä, joten kalahissejä oli tyydytty pitämään vain varalaitteina.
Kalaportaista huolimatta oli joen lohikantaa vuosittain tuettu istuttamalla lisäksi
50 miljoonaa poikasta.1072
Tietoja Pohjois-Amerikastakin oli siis tarjolla. Myös R. E. Serlachius oli keväällä 1951 kirjeitse tiedustellut kalaportaiden toiminnasta ainakin Kanadasta.
Tutkija H. J. Rowleyn vastauksessa selostettiin toimintamalleja ja tarjottiin yksityiskohtaisempia tietoja saavutuksista, mikäli niitä kaivattiin. Myös ylisiirtoja
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pidettiin tarpeellisena alkuvaiheessa.1073 Erkki Halmeen mukaan Isohaaraan oli jo
rakentamisvaiheen aikana suunniteltu erikoista lohikarsinaa, johon nousukalat
olisi johdettu. Sen jälkeen luukkuja avaamalla ja sulkemalla olisi veden pinta
nostettu niin korkealle, että lohet olisivat päässeet uimaan padon ohitse sitä varten
tehtyä kanavaa pitkin. Hanke oli tosin hylätty Pohjolan Voiman mielestä liian
kalliina. Myös padon läpi menevän kalatunnelin tekemistä oli ehdotettu.1074
5.2.2 Kalaportaat rumia ja kalliita
Pohjolan Voiman puolesta asiaa hoiti Lauri Louekari, joka HOFFMANIN mukaan
tutki tarkkaan eri mahdollisuuksia kalakannan säilyttämiseksi. Arvioinnin jälkeen
päädyttiin kalastusneuvos Brofeldtin patentoimaan kalahissiin, joka rakennettiin
Isohaaraan kesällä 1951.1075 Hoffman antaa ymmärtää, että Pohjolan Voimassa
tehtiin kaikki voitava lohen eteen. Ennen kalahissiä velvoitetta hoidettiin siis
ylisiirtojen avulla, mutta Lapin lääninhallitus pyysi talvella 1950 ministeriötä
ryhtymään toimenpiteisiin kalatien rakentamiseksi Isohaaralle. Tuumailujen jälkeen Maataloushallitus lähetti helmikuussa 1951 Pohjolan Voimalle määräyksensä. Nyt kyseessä oli kalannostolaite kalaportaiden sijasta.1076 Vaelluskalatoimikunnan mielestä lohen säilyminen edellytti kalansiirtolaitteen rakentamista tai
ylisiirtojen jatkamista. Toimikunta oli lisäksi sitä mieltä, että Pohjolan Voiman tuli
velvoitteiden mukaan käyttää molempia menetelmiä. Tutustumisten perusteella
sopivin paikka näytti olevan Vallitunsaaren rannassa, jonne sitä oli yhtiön toimesta ilmoitettu suunniteltavan. Kalatiehen ei toistaiseksi ollut syytä kiinnittää runsaasti pääomaa.1077
Useissa tapauksissa oli Pekka Brofeldtin mukaan voitu todeta, että voimalaitoksen valmistuttua olivat kalakannat alkaneet heiketä siitä huolimatta, että patoihin oli suunniteltu ja tehty kalatiet parhaimpien asiantuntijoiden valvonnassa.
(Brofeldt ei valitettavasti nimeä yhtään heistä.) Kalan väheneminen ei ollut kuitenkaan johtunut kalateiden virheellisyydestä, vaan muista tekijöistä. Toimivat
kalaportaat oli rakennettu luonnonpuroja muistuttaviksi, mutta voimalaitosten
yhteydessä se ei ollut mahdollista, sillä laitoksen edut olivat kalateitä tärkeämmät.
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Niinpä kalansiirtolaitteet olivat seuraus sovittelusta, jonka tulokset eivät yleensä
tyydyttäneet ketään. Myös niihin johdettava vesimäärä aiheutti paljon erimielisyyksiä.1078 Asia oli juuri näin, vaikka Brofeldt piti aiemmin moittimiaan kalateiden suunnittelijoita nyt pätevinä.
Korkeiden patojen myötä kalatiekysymys Pekka Brofeldtin mukaan vaikeutui. Vesivoimapiireissä oli havaittu, että pitkissä kalaportaissa kalat väsyivät ja
valuivat takaisin. Lisäksi ne olivat kalliita ja rumia. Olikin tullut aiheelliseksi
pyrkiä kalojen kannalta toimivampaan ja edullisempaan ratkaisuun. Amerikassa
oli suunniteltu kalahissi, ja siitä kalastusneuvos kehitti oman versionsa, jolle hän
sai patentin vuonna 1931. Suunnitelma esiteltiin maan johtaville teollisuusmiehille, minkä jälkeen Vesivoimayhdistys ry. päätti rahoittaa kalahissien kokeilemista
ja rakentamista. Laitteen ideana oli, että kalat houkuteltiin lyhyitä kalaportaita
pitkin laitteeseen, joka tietyin ajoin nostettiin padon ylitse ja tyhjennettiin automaattisesti tai manuaalisesti kyytiläisineen jokeen. Sen jälkeen hissi laskettiin
takaisin. Edelleen arveltiin olevan mahdollista, että asentamalla koriin herkkä
tunnistin, lohi painaisi itse nappia saaden matkan padon ohitse. Laite oli portaiden
ja hissin yhdistelmä. Se oli suhteellisen lyhyt ja veisi vähemmän tilaa ja kallista
vettä. Se oli myös halpa eikä rumentaisi ympäristöään. Etuna oli myös se, että sitä
olisi helppo tarkkailla. Jos kalaa ei nousisi, se ei olisi hissin vika vaan sen, että
siihen kuuluvat kalaportaat johdeaitoineen eivät olleet toimivia tai ne olivat väärässä paikassa. Brofeldt olettikin, että hissin avulla päästäisiin kokonaan eroon
kalaportaista. Optimismin hengessä todettiin, että kalahissin myötä kustannukset
putoaisivat murto-osaan ja kalan nousu olisi taatumpi.1079 Raha olikin ratkaiseva
tekijä. Itse asiassa Brofeldt osuu olennaiseen kuvatessaan kalahissinsä etuja kalaportaisiin verrattuna. Juuri hissin huokeat kustannukset vaikuttivat eniten, kun
Isohaaralle parhaiten sopivaa laitetta suunniteltiin. Toiminnan kannalta tärkeänä
pidettiin oikean sijoituspaikan löytämistä. Tiedettiin myös, että maailmalta löytyi
useita toimivia kalateitä. Myös Vesivoimayhdistyksen myönteinen kanta selittää
kalahissin suosiota.
Syksyllä 1950 Pohjolan Voimasta ilmoitettiin padon olevan siinä vaiheessa,
että yhtiössä oli ryhdytty suunnittelemaan kalatietä. Samalla kerrottiin lopullisen
esityksen laitteesta saapuvan viranomaisille kuukauden kuluttua.1080 Maatalousministeriössä pidettiin lokakuussa 1950 maaherra Uuno Hannulan aloitteesta
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neuvottelutilaisuus, johon osallistuivat lääninsihteeri U. V. Halonen, hallitussihteeri Veikko Pohjanpelto, maatalousministeri Eemil Luukka, vuorineuvos R. E.
Serlachius, uittopäällikkö P. V. Pentikäinen, kunnallisneuvos Janne Koivuranta,
toimitusjohtaja Erkki Aalto, kalastusmestari Sulo Ahvonen ja varatuomari Lauri
Louekari. Lisäksi läsnä olivat kalastusneuvokset Pekka Brofeldt ja Einar Hellevaara. Palaverin tarkoituksena oli pohtia Kemijoen kalakysymyksen ratkaisemista. Enemmistö osanottajista oli sitä mieltä, että toimintaa tuli suunnata ylisiirtoihin ja istutuksiin. Samalla olisi tehostettava valvontaa ja valistettava kansalaisia.
Erkki AALTO esitteli tilaisuudessa Isohaaran kalahissin piirustukset, mutta totesi
samalla, ettei olettanut laitteen toimivan. Koivuranta oli jo aiemmin ilmoittanut
uskonsa hiipuneen, mutta istutusten myötä katse voitaisiin suunnata entistä luottavaisempana tulevaisuuteen. Mahdollisina muina korvauksina kansalle voitiin
tarjota tieteellisiä tutkimuksia ja kalavesien hoitoa.1081 Huomionarvoista on, että
yhtään paikallisen kalastuksen edustajaa ei osallistunut neuvottelutilaisuuteen.
Koska lohenpyynti ei Koivurannan mielestä ollut jokamiehenoikeus, vain
harva menettäisi jotain oleellista sen loppuessa. Kalaportaisiin ei vähiä rahoja
kannattanut tuhlata. Brofeldt muotoili asiaa samaan suuntaan. Ylisiirrot voisivat
yhä onnistua, jos ne toteutettaisiin massiivisina. Kalansiirtolaitetta ei kannattaisi
kuitenkaan sivuuttaa, mikäli se voitaisiin tehdä edullisesti. Brofeldtin mielestä
tämä oli tärkeää senkin takia, että eri tahoilta esitetyt vaatimukset toteutettaisiin.
Samalla kyettäisiin osoittamaan sekä Pohjolan Voiman että valtion ryhtyneen
kaikkiin lohen säilymiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Toistaiseksi oli tarkoituksenmukaista tehdä hissistä vain alaosa. Aalto ilmoitti kannattavansa Brofeldtin
ideaa tehdä pelkkä kalatien alapuoli, jota voitaisiin ensin kokeilla vaikka kolmen
vuoden ajan, mutta Einar Hellevaara rohkeni epäillä lohen halukkuutta odotella
vuosikausia testien tuloksia. Lopulta asiasta saavutettiin Luukan johdolla muodollinen yksimielisyys.1082 Tämä keskustelu paljastaa kaiken oleellisen siitä kehityskulusta, mikä vain vahvistuu ajan kuluessa. Jo tässä yhteydessä on huomattava
mm. Koivurannan kielteinen suhtautuminen kalaportaisiin. Aaltokaan ei edes
uskonut, että kalahissi voisi toimia, mutta hyväksyi sen tekemisen. Myöskään
Brofeldtilla ei ollut suuria odotuksia. Kokouksen anti oli viitteellinen. Kulisseissa
kalaportaita ei pidetty tarpeellisina. Kalahissi sen sijaan päätettiin rakentaa, sillä
sen avulla ajateltiin voitavan täyttää rakennusluvan velvoitteet ja osoittaa, että
jotain oli yritetty.
1081
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Lokakuussa Kemijoen kalanviljelykomitea kommentoi tietoonsa tullutta kalatiehanketta. Ruotsissa oli siis havaittu, että kalaportaista saadut kokemukset olivat
olleet pitkälti myönteisiä. Komitean mukaan onnistumiseen vaikutti suuaukon
oikea sijoitus, josta oli saatu Isohaaralla tietoa siirtokalastuksen ohessa. Oli nimittäin voitu havaittu lohien pyrkivän Laurilan puolen turbiinivirtaan. Pohjolan Voiman suunnitelmissa oli kuitenkin rakentaa kalatie toiselle puolen jokea Vallitunsaaren rantaan, minkä vuoksi oli kyseenalaista, löytäisikö lohi sitä. Ongelmaa
pahensi, että voimalaitoksesta tulisi hissiin vettä vain 0,4 km³ sekunnissa, kun
taas kalateihin juoksutettaisiin 5 km³. Lisäksi portaat palvelisivat lähinnä lohia,
joten siian ja nahkiaisen osalta tilanne jäisi auki. Täten katsottiin, että viisainta
olisi kehittää ylisiirtoja ja kalanviljelystä, eikä Pohjolan Voimaa velvoitettaisi
vielä rakentamaan kalaportaita.1083
Pohjois-Suomen lohikomitea antoi myös lausuntonsa. Sen mukaan Suomessa
tehdyt kalatiet olivat yleensä kalaportaita, joissa oli toisiaan seuraavia altaita.
Nämä jakoivat 35 cm:n korkeuseroin pudotuskorkeuden pätkiin. Niitä oli tehty
lähinnä pieniin luonnonkoskiin. Koska Suomessa oli harvoja luonnontilaisia vesiä, jotka tarvitsivat kalannousun helpottamista, oli tällaisia kalaportaita vähän.
Vaikka vesimäärä oli melko pieni (1 m³/s), olivat niistä saadut kokemukset pääosin parempia, kuin voimalaitosten yhteyteen tehdyistä rakennelmista oli saatu.
Syynä näytti olevan, että luonnonkoskiin oli pysytetty mahdollisimman paljon
oikeita puroja muistuttavia kalaportaita. Niitä oli rakennettu maan sisäosien vesistöihin, eikä mitään yleisiä ohjeita kalateitä varten ollut kehitelty. Yhteistä voimalaitosten kalateillä oli, että ne eivät olleet täyttäneet tehtäväänsä ja patoamisen
jälkeen olivat vaelluskalat lähes täydellisesti kadonneet joista.1084
Eri mahdollisuuksia harkittuaan Pohjois-Suomen lohikomitea saattoi todeta
seuraavaa: Kemi- ja Oulujokeen rakennettavien patojen pudotuskorkeudet olisivat
10–32 m. Tällöin kalaportaiden pituus olisi arviolta 260–340 m. Komitea piti
ilmeisenä, ettei tuollaisten rakennelmien tekeminen voinut tulla kyseeseen. Sen
mielestä oli tarkoituksenmukaisempaa suosia pyydystetyn kalan siirtoon tähtääviä
laitteita. Niihin riittäisi murto-osa siitä vesimäärästä, jota tarvittaisiin houkuttelemaan lohta kalaportaisiin. Eläteltiin myös toiveita, että systeemiä pystyttäisiin
kehittämään. Itse kalateiden rakenteen määrääminen tuli komitean mielestä jättää
sen ehdottamalle uudelle kalatoimikunnalle – eli Vaelluskalakomitealle.1085
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Lohikomitea piti siis kalahissiä tarkoituksenmukaisempana, vaikka Helsingin
Sanomien mukaan lohen oli muualla todettu pitäneen enemmän portaista kuin
hissistä, jota pidettiin hätävarana.1086 Kalatalousneuvoja Sulo Ahvonen oli sitä
mieltä, että kalaportaista olisi luovuttava siitä huolimatta, että jotkut niitä toivoivat. Tästä huolimatta olisi turvauduttava mieluummin yliheittoihin ja kalanviljelyyn.1087 Ahvosen kanta selittynee sillä, että hän tiesi, miten Pohjolan Voima suhtautui kalakysymykseen. Hänen mielestään viisainta olisi kehittää kalanviljelytoimintaa ylisiirroista saaduilla varoilla. Myös kokemukset aiempien kalahissien
toiminnasta loivat pohjaa tällaiselle yleisemminkin vallalla olleelle ajattelumallille.
Asia ajankohtaistuu
Lokakuussa 1950 oli Louekarin mukaan Isohaaralla työpadon takia tyhjänä se
kohta jokipohjasta, johon kalatietä oli suunniteltu. Yhtiö kaipasi pikaista ratkaisua, sillä piirustukset oli toimitettu viranomaisten tarkistettavaksi ja Pohjolan
Voima valmistautui rakentamaan kalatien, jos se katsottaisiin tarpeelliseksi. Asiasta toivottiin päätöstä, sillä työpadon purkamisen jälkeen kulut nousisivat huomattavasti.1088 Maataloushallituksen kalatalousosasto lausui Pohjolan Voiman kalatien piirustuksista seuraavaa: kaikissa neuvotteluissa oli tultu siihen tulokseen,
että sopivin kohta oli todellakin padon ja Vallitunsaaren länsirannan nurkkaus.
Vaikka kalat olivatkin pyrkineet nousemaan suurinta vesivirtaa vasten joen toiselle puolelle, katsottiin paikan olevan liian työläs rakennettavaksi. Tarkoituksenmukaisemmaksi todettiin Vallitunsaaren ranta. Itse kalatie voitaisiin tehdä joko kalaportaina tai kalannostolaitteena. Varsinaisten kalaportaiden arvioitiin koostuvan
kolmestakymmenestäkuudesta kammiosta ja olevan kokonaisuudessaan 110–120
m pitkä. Se olisi lupapäätöksen mukaan saatettava niin avaraksi, että sen kautta
voitaisiin laskea vettä 5 km³ sekunnissa. Todettiin kuitenkin, ettei siitä ollut tehty
mitään laskelmia.1089 Viranomaiset siis hyväksyivät kalansiirtolaitteen paikan,
vaikka hyvin tiesivät, että parempiakin olisi löytynyt. Toisaalta varmaan arveltiin,
että muualle sitä tuskin saataisiin aikaan vastoin Pohjolan Voiman tahtoa.
Kalatalousosasto suhtautui myönteisesti myös Pohjolan Voiman ideaan rakentaa kalatien asemesta kalahissi. Alusta alkaen osapuolten kerrottiin pitäneen sitä
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parhaimpana ja käytännöllisimpänä ratkaisuna. Siirtojen oletettiin olevan hissillä
yksinkertaisempia ja tehokkaampia kuin kalaportailla. Kalahissin yksityiskohtaiseen rakenteeseen, veden virtaukseen ja joihinkin muihin toisarvoisiin seikkoihin
Kalatalousosasto kuitenkin sanoi tarvitsevansa henkilökohtaisia neuvotteluja
lisäselvitysten saamiseksi.1090 Tästä löytyy tärkeä tieto, sillä lausunnosta käy selvästi ilmi, että ajatus kalahissin rakentamisesta lähti Pohjolan Voimalta. Ja miksi
pidän tietoa olennaisena? Nimenomaan siksi, että Suomen voimalaitoksissa tiedettiin, että kalahissien avulla ei ollut onnistuttu auttamaan vaelluskaloja patojen
ohitse, joten sen valinta Isohaaran laitteeksi paljastaa todellisen motiivin: haluttiin
löytää yhtiön kannalta mahdollisimman harmiton laite, joka täyttäisi pykälien
vaatimukset. Myös virkamiesten on täytynyt tietää kalahissin toimimattomuus.
Ehkäpä siksi tietojakin välillä kaunisteltiin. Kemijoen lohen tulevaisuuden ennustaminen alkoi tuntua yhä helpommalta tehtävältä.
Oli miten oli. Jotta kalat saataisiin nousemaan hissiin, katsottiin olevan tärkeää järjestää vesi kulkemaan niin, ettei virran suunta ja voimakkuus estäisi nousua.
Lisäksi oli tarkoitus rakentaa tehokkaita sulkuaitoja, joilla lohien perääntyminen
estettäisiin ja josta ne “pelottamalla pakotettaisiin“ kalahissiin. Lisäveden avulla
niitä voitiin tarpeen tullen myös houkutella nousemaan laitteeseen. Tämä edellytti
kokeiluja. Kuitenkin niin, että siitä ei aiheutuisi padolle vahinkoa.1091 Tässäkin
yhteydessä priorisoitiin voimalaitoksen etu.
5.2.3 Paikallisiin olosuhteisiin paras valinta
Marraskuussa 1950 Pohjolan Voima ilmoitti rakentavansa voimalaitoksen yhteyteen kutukalojen säilytyslammikon ja siihen liittyvät pyynti- ja siirtolaitteet, mikäli heille osoitettaisiin varat hankkeeseen.1092 Maataloushallitus suositteli määrärahan myöntämistä, vaikka hakemuksen mukana ei ollut tullut minkäänlaisia piirustuksia tai edes selvityksiä laitteesta, eikä suunnitelman tarkkuutta voitu arvioida.
Paikalla olleen edusmiehen välityksellä oli asioiden todettu edenneen silti suotuisasti.1093 Maatalousministeri Luukka kannatti ajatusta ja ehdotti urakkaan
3 910 000 mk. Maataloushallituksen esityksen perusteella.1094 Tämä onkin mie1090
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lenkiintoista, sillä Luukka oli siis osallistunut kokoukseen, jossa päätettiin laitteen
tekemisestä, vaikka uskoa sen toimivuuteen ei juurikaan ilmennyt. Edessä olisi
täysin turha investointi. Kovin erikoista, sillä jatkuvan rahapulan ilmoitettiin vaivaavan yleisesti nimenomaan lohiasian hoitamista.
Kun yhteisymmärrykseen oli päästy, Pohjolan Voima lähetti Rovaniemen
työvoimapiirille kustannusarvionsa. Hinta oli noussut luultua suuremmaksi, eivätkä ministeriöltä pyydetyt varat riittäneet. Koska kysymys oli tärkeästä kansantaloudellisesta intressistä eli Kemijoen lohikannan säilyttämisestä, toivottiin, että
pyydetty summa myönnettäisiin. Itse työhön arvioitiin tarvittavan kahden kuukauden ajaksi 40 miestä. Yhtiöstä huomautettiin, ettei hankkeiden suorittaminen
kuulunut sen velvollisuuksiin.1095 Pohjolan Voima ei siis omasta aloitteestaan
ryhtynyt tekemään kalahissiä, vaan sitä anottiin rakennettavaksi kalastusviranomaisten pyynnöstä. Yhtiön kannalta laitetta oli tarkoitus käyttää enemmänkin
siirtotyön tukivälineenä kuin varsinaisena kalatienä. Yhteiskunnan tukea pidettiin
välttämättömänä, sillä voimayhtiöllä ei ollut haluja työtä maksaa.
Maataloushallitus esitti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, että rahat annettaisiin esityksen mukaisesti.1096 Tutustuttuaan kalahissin piirustuksiin
Kalatalousosasto piti niitä hyväksyttävinä. Suunnitellun kalansiirtolaitteen avulla
oli todennäköistä saattaa suurehko määrä kaloja Isohaaran ohitse. Sen avulla voitiin lisäksi siirtää lohia kuljetusautoihin, joissa ne vietäisiin joen latvoille valjastamisen jatkuessa. Ministeriön määräysten mukaan Brofeldtin patentoiman hissin
tuli olla käytössä kesäkuun alussa 1951. Sen käytöstä oli tarkoitus antaa myöhemmin ohjeet.1097
”Lopullinen ratkaisu”
Maaliskuussa 1951 uutisoitiin, että ”Isohaaran kalatiekysymys on saanut lopullisen ratkaisunsa”. Nousutien oli tarkoitus valmistua kesällä, jolloin Lauri LOUEKARIN mukaan lohen kutumahdollisuuksien tärkeä turvaaminen saisi sinettinsä.
Sijoituspaikan ratkaisemisen jälkeen Pohjolan Voimassa oli tutustuttu Pohjoismaissa tehtyihin kalateihin ja niiden pohjalta suunniteltu tehokas ja paikallisiin
olosuhteisiin sopiva laite, jonka Maataloushallitus oli hyväksynyt. Näin oli koko
maakunnan kannalta merkittävä asia saatu hoidetuksi ja tuleva näyttäisi, kuinka
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oli onnistuttu.1098 Pohjolan Voiman mielestä kalahissi oli viivästynyt, koska oli
haluttu löytää padolta paikka, johon lohia eniten kerääntyisi. Uutisessa ei tarkennettu, millainen ratkaisu oli kyseessä, vaan puhuttiin laveasti kalatiestä. Käsitteiden selventämiseksi on mainittava, että kalatietä käytettiin yleisnimityksenä erilaisille lohien kulkureittiratkaisuille, kuten kalaportaille tai -hissille.
Louekarin kommentit viivästyksien syistä ja hissipaikan valinnasta asettavat
outoon valoon seuraavat seikat: maaliskuussa 1945 Pohjolan Voima ilmoitti suunnitelleensa kalahissin nimenomaan Vallitunsaareen. Keväällä 1946 Maataloushallitus kelpuutti kohteen. Myös Vesistötoimikunta hyväksyi kesällä 1947 yhtiön
ehdottaman sijoituspaikan. Syksyllä 1948 oli myös Maataloushallitus puhunut
Vallitunsaaren länsirannalle rakennettavasta kalatiestä. Näin ollen kalahissi tehtiin
suunnitelman mukaan Vallittuun. Kuitenkin jo toukokuussa 1949 olivat viranomaiset tienneet, että lohet nousivat pääsääntöisesti voimalaitoksen turbiinivirtaan
eli Laurilan puolella jokea.1099
Vuonna 1948 oli Brofeldtin mukaan kalateiden toiminnalle ensiarvoisen tärkeää suuaukon oikea sijoituspaikka ja riittävä houkutusvesi. Myös turbiineista
tulevalla vedellä oli suuri merkitys, sillä yleensä lohen oli havaittu nousevan kohti
voimakkainta virtaa, joten mitä kauempana voimalaitoksesta kalaportaat olisivat,
niin sitä huonommin ne todennäköisesti toimisivat.1100 Kalatalousosastossakin
pidettiin syksyllä 1950 tosiasiana, että kalat ensi kädessä nousivat turbiinivettä
vasten, mutta haluttiin tukea Pohjolan Voiman päätöstä rakentaa kalahissi Vallitunsaaren nurkkaukseen.1101
Pohjolan Voiman kerrottiin padon rakennusaikana ja sen jälkeenkin halunneen tarkkaan seurata, mihin vaelluskalat kerääntyisivät.1102 Suomen Kuvalehden
mukaan yhtiö oli saanut tämän vuoksi kaksi vuotta lykkäystä kulkureitin rakentamiseen.1103 Myös Kemijoen kalanviljelykomitean mukaan kalahissiä suunniteltiin pari vuotta, kunnes Kalastuskuntien liiton siirtopyynnistä saatujen kokemusten perusteella se sijoitettiin saareen.1104 Asia oli luonnollisesti kiinnostanut laajal-
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ti. Useat kansalaiset tiedustelivat Maataloushallitukselta, miksi Pohjolan Voimaa
ei heti ollut velvoitettu rakentamaan kalaportaita. Partasen mukaan sieltä vastattiin, että yhtiö oli halunnut ensin huolellisesti tutkia sijoituspaikan.1105 Kaikkiaan
prosessia voidaan pitää yhtenä esimerkkinä vitkuttelevasta yhteistyöstä, joka onnistui hyvien suhteiden myötä.
Louekarin näkemys hissipaikan valinnasta onkin muunneltua totuutta. Viivyttelyn jälkeen kalahissi päätettiin rakentaa yhtiön kannalta parhaaseen paikkaan ja
mahdollisimman halvalla, vaikka etukäteen tiedettiin, että valittu kohde ei ollut
laitteen kannalta hyvä. Jos siirtopyynnin pitkittämisellä haluttiin varmistaa oikea
sijoittaminen, niin tulokset todistivat lähinnä sen, että kalahissi tehtiin voimalaitoksen näkökulmasta optimaalisimpaan paikkaan. Lohikysymyksen alkuvaiheissa
vallinnut luottavainen henki alkoi hiljalleen muuttua. Esimerkiksi Pohjolan Sanomissa otsikoitiin, että: ”Kalatiet eivät ole vastanneet niihin kiinnitettyjä toiveita”. Lisäksi kalastuksen ja uiton välillä oli vallinnut vaikeasti selvitettävä ristiriita, sillä myös uiton väitettiin pelottavan kaloja, estävän kutupuuhat ja likaavan
vesiä. Pohjolan Sanomissa pidettiin tärkeänä, että vahingoista saataisiin ensin
tarkka käsitys ja sitten selvitettäisiin objektiivisesti niiden aiheuttajat.1106
Kalahissiä ryhdyttiin joka tapauksessa rakentamaan Ruotsin Ångermanjoen
Forsmon voimalaitoksen tehokkaaksi kuvatun mallin mukaisena.1107 Juhannuksena oltiin viimeistelyvaiheessa. Hissiin suhtauduttiin edelleen epäilevästi ja rakennustöiden ohessa päätettiin jatkaa ylisiirtoja. Valmisteilla oleva laite poikkesi
Suomessa aikaisemmin käytössä olleista, ja se oli suunniteltu lähinnä Pohjolan
Voiman toimesta. Ideana oli houkutusveden avulla saada kalat siirtolaitteeseen,
josta ne vahingoittumattomina oli helppo siirtää padon ylitse. Kalahissin paikkaa
kehuttiin hyväksi, sillä vesi suorastaan kuhisi kaloja, joita sulkulaitteiden avulla
voitaisiin teoriassa ohjata siirtolaitteeseen.1108
Kesällä 1951 ilmoitettiin Isohaaran voimalaitoksen viimeistelytöineen olevan
valmis. Sama päti kalahissiin ja kutukalojen säilytysaltaaseen.1109 (Ks. liitteet 5–
8.) Kemijokivarren miehiä kävi kesällä 1951 Helsingissä tapaamassa ”kalaherroja”. Otto LÄÄKÖN mukaan reissussa tavattiin kansanedustajien lisäksi Vesistötoimikunnan puheenjohtaja Lauri Pentti ja kalastusneuvos Einar Hellevaara, joiden
kanssa neuvoteltiin Isohaarasta, kala-asiasta ja siirtolaitteista. Kertomuksesta käy
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ilmi, että hissistä oli käyty keskusteluja, jolloin vieraille ilmoitettiin, että laitteelle
oli myönnetty edellisenä päivänä rakennuslupa. Kalahissin tosin mainittiin olevan
jo padolla ja Hellevaaran sanottiin arvostelleen hissiä. Vieraat olivatkin sarkastisesti harmitelleet, että olivat yhdellä päivällä myöhästyneet.1110 Samansuuntaista
käy ilmi, kun hallitusneuvos Veikko Pohjanpellon luona oli Pokan mukaan vieraillut pohjoisen väkeä. Erään audienssin yhteydessä Pohjanpelto oli osoittanut
ymmärrystä vieraiden tavoitteille ja ilmoittanut ministeriön tutkivan asiaa. Mieliä
oli suuresti lämmittänyt, kun korkea virkamies oli kerrankin ollut samaa mieltä.
Tunnelma oli hiipunut, kun huomattiin, että vastauskaava oli sama kaikille lähetystöille.1111
5.2.4 ”Surullisenkuuluisa kalahissi”
Suomen kalastuslehdessä kiinnitettiin ongelmaan huomiota jo vuonna 1946. Pohjois-Suomen lohikomiteaan kuulunut Yrjö Kesti lausui, että Suomen kalansiirtolaitteet oli suunniteltu pelkkien teoreetikkojen toimesta, eikä heillä ollut niistä
käytännön kokemuksia. Lisäksi koskikalastajien näkemyksiä ei lainkaan otettu
huomioon. Väitettiinpä vielä, että lohet voisivat kutea muihinkin jokiin. Kalateiden rakentamisen sijasta oli esitetty ajatus, että jokin joki piti säästää lohelle.
Muut voitaisiin surutta padota. Arveltiin, että voimalaitosten omistajat olisivat
mielellään vapautuneet kalanhoitovelvoitteista. Olikin käynyt ilmeiseksi, että
kalateitä oli rakennettu vain, koska laki oli niitä edellyttänyt.1112 Kuten aiemmin
todettiin, oli lohen biologia saatu tutkittua jo 30-luvulla. Esimerkiksi Järvi, Halme
ja Brofeldt tunsivat lajin elintavat. Näin Kestin näkemyksille löytyy tätä kautta
tukea.
Viranomaisia lähimpänä lienee ollut Vaelluskalatoimikunta. Se tutustui itse tilanteeseen kesällä 1951.1113 Mainittiin, että heinäkuun alussa ei kalahissiä ollut
tulvan vuoksi kokeiltu. Siksi toiminnasta ei kyetty laatimaan mitään tarkkoja
selontekoja, mutta kalahissi näytti suurin piirtein olevan paikallaan. Toisia vaihtoehtoja voitiin harkita, sillä Isohaaran hissi oli erilainen kuin esikuvansa Ruotsissa.
Rakentamista pidettiin oikeaan osuneena, vaikka kalahissin huomautettiin olevan
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heikonlainen. Hissikori oli pieni, ja oli pelättävissä, että lohet loukkaantuisivat
hyppiessään laatikossa. Myös varsinainen pyyntilaite oli epäilyttävästi korin yhteydessä. Siihen uituaan kalat joutuisivat olemaan kauan kovassa virrassa, mikä
saattaisi vahingoittaa lohia. Toisaalta arveltiin, ettei ollut tarvetta tehdä aikaisia
johtopäätöksiä. Suotuisampia uutisia olisi kenties odotettavissa syksyllä.1114 Vaelluskalatoimikunnan anti jäi tässäkin yhteydessä vaatimattomaksi. Silti ilmassa oli
varovaista arvostelua, eikä toiminta vakuuttanut. Painopiste haluttiin selvästi
ohjata muualle.
Nimimerkki “Kalamies“ kuvaa hyvin lohimiesten tuntoja. Hänen mukaansa
lohen kohtalo alkoi kesällä 1951 olla surkea. Asiaa oli vatvottu tuloksetta ja olikin
alkanut näyttää ilmeiseltä, että kyseessä oli vain ajan voittaminen. Kohta ei Kemijoessa olisi nimittäin mitään pelastettavaa. Joillain tahoilla ilmeni kaiken lisäksi
haluja lopettaa lohenkalastus merestä ja vielä vapaina olevista joista. Tämän nimimerkki tulkitsi siten, että pyrittiin kääntämään huomio pois Kemijoelta, jotta
ikävä asia olisi unohtunut. Hissin mainittiin osoittaneen kyvyttömyytensä. Kala ei
siihen noussut, koska olisi joutunut uimaan kovassa virrassa betoniseinää vasten
siihen päästäkseen. Lisäksi pilkallisesti mainittiin kuolleitakin lohia siirrettävän
isommissa laatikoissa. Kirjoituksen laatija tyrmäsi puheet, että Kemijoessa ei
ollut tarpeeksi kaloja hissiin asti nousemaan, sillä liiton lippomiehille lohia riitti.1115 Kalamies ei sanojansa säästellyt, vaan toi melko realistisesti julki kalastusta
harrastaneiden tunnot.
POHJOIS-SUOMEN VOIMAVIESTIN mukaan tarvikehankintojen myöhästymisen
takia kalahissiä päästiin kunnolla kokeilemaan vuoden 1951 syyskuussa. Vaelluskalojen vähyys oli mainittuna vuonna ollut merkillepantavaa, mihin syynä otaksuttiin olleen avomeren tehokalastus. Lisäksi tulvat olivat vaikeuttaneet hissin
kokeiluja ja kalojen nousua. Myöskään Ruotsissa tai Amerikassa ei ollut suuresta
rahasta huolimatta kyetty yleispätevästi ratkaisemaan siirto-ongelmaa.1116
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimesta pidettiin syyskuussa 1951 Isohaaran kalamajalla neuvottelupäivät. Näiden yhteydessä huomautettiin, että Amerikassa oli kalaportaiden avulla saavutettu huomattavia tuloksia, mutta täällä ei
tehty mitään. Tähän Janne Koivuranta vastasi, että Amerikan olosuhteet olivat
toisenlaisia kuin Suomessa. Siellä kalatiet oli rakennettu niin, että lohet olivat
niihin uineet tai sitten reitteinä oli käytetty luonnollisia uomia.1117 Pohjolan Voi1114
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man oma julkaisu – eli Pohjois-Suomen Voimaviesti – kehui estoitta kalahissiä.
Sen mukaan ilkeämielisistä epäilyistä huolimatta tosiasiaksi jäi, että laite oli
Suomessa ainoa, jolla lyhyen kokeiluajan kuluessa oli siirretty ”useita satoja
kaloja”. Se ei sitä paitsi millään muotoa ollut vielä kunnossa, vaan sitä oli kokemusten karttuessa tarkoitus parantaa. Talven aikana oli aikomuksena jatkaa myös
pienoismallikokeiluja.1118 Myös Pekka Brofeldt vakuutti Isohaaralla käytyään,
että hissi oli syyskuuhun 1951 mennessä siirtänyt 150 lohta. Tosin kirjelmässä ei
ollut mainittu vastaanottajaa, joten käyttötarkoitus jää hämäräksi.1119 Myös maatalousministeriöstä ilmoitettiin kalahissin avulla nostetun padon ohitse yli sata lohta
ja runsaasti muita kaloja.1120
Kyseessä ovat kalavaleet. Ainakaan vapaaehtoisesti ei yksikään lohi tai taimen noussut kalahissillä. Tämä käy ilmi monesta muustakin lähteestä. Esimerkiksi HOFFMANIN mukaan lohet eivät hissiä käyttäneet, mutta siian siirrot onnistuivat
sillä hieman paremmin.1121 Ainakin yksi siika oli havaittu siinä takertuneena suuverkon silmään.1122 Toki lohiakin oli kalahississä nähty. Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimesta siihen pantiin lipolla pyydystettyjä kaloja, joita näytettiin
lehtimiehille.1123 Myöskään Otto Lääkön mukaan yhtään lohta ei hissiin vapaaehtoisesti mennyt, vaan kaikki kalahissiä käyttäneet kalat oli siihen padon alla ihmisten toimesta laitettu.1124 Lopuksi jouduttiin Isohaaralla toteamaan, että ”sitkeästä koulutuksesta huolimatta” lohet eivät laitetta oppineet käyttämään.1125
Louekarin esittämät väitteet kalahissin saavutuksista eivät tässäkään varsinaisesti yllätä, vaan toistavat johdonmukaisesti yhtiön kannan. Sen sijaan Hoffmanin
kanssa voi tällä kertaa olla samoilla linjoilla. Muidenkaan lähteiden mukaan kalahissiin eivät lohet vapaaehtoisesti menneet. Pohjolan Sanomissa hissin toiminnasta kerrottiin ensimmäisen kerran elokuussa 1951, jolloin rakennustöiden kuvattiin
olevan kesken. Kalahissiä oli kokeiltu, ja toiminnassa oli havaittu puutteita, joiden vuoksi se oli korjattavana. Samassa yhteydessä todettiin, että Kemijoesta
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poiketen Tornionjoen lohisaaliit olivat olleet kohtalaisen hyviä.1126 Mitään syitä
kehitykseen ei esitetty. Kaikkiaan asiaa kommentoitiin vähän. Miksi kalahissin
toiminnasta annettiin vääriä todistuksia? Mielestäni samasta syystä kuin ylisiirtotuloksia ylistettiin. Prosessin alkuvaiheessa haluttiin luoda kuva siitä, että homma
oli hallinnassa, eikä syytä huoleen ollut.
Biologisia seikkoja, muita vaihtoehtoja ja huonoa julkisuutta
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton tapaamisessa selostettiin yleisölle Oulu- ja
Kemijoella tehtyjä toimenpiteitä. Lisäksi kannatettiin pyynnin jatkamista Isohaaralla. Edelleen keskusteltiin kalateistä, joita pidettiin liiton johdossa yhä turhina.
Viisaampaa olisikin suorittaa maksuja kalatalouden kehittämiseksi esimerkiksi
sen perusteella, kuinka paljon kalaportaat tulisivat maksamaan.1127 Tämä onkin
yksi harvoista kalateitä koskevista maininnoista, joita liiton dokumenteista löytyy.
Siitäkin käy ilmi, että kalaportaita mieluisampi vaihtoehto oli kalanviljelys. Pohjolan Sanomissa kerrottiin Lauri Louekarin selostaneen ministeri Luukan vierailun yhteydessä Isohaaran kalahissin toimintaa, jota hän oli valaissut runsain tilastotiedoin. Mitään tarkempaa informaatiota ei jutusta ilmennyt.1128
Myöhemmin Pohjois-Pohjan artikkelissa yhtiö myönsi kalahissin hieman
epäonnistuneen väärän sijainnin vuoksi, mutta odotettavissa oleva Kemijoen lisärakentaminen uhkasi tehdä turvaamistoimenpiteet tarkoituksettomiksi. Lohien oli
havaittu vähentyneen, mutta sen arveltiin johtuneen ”bioloogisista seikoista”,
joihin ihminen ei juuri pystynyt vaikuttamaan. Vaikka kalatie osoittautuisi kokonaan merkityksettömäksi, oli rakentaja täyttänyt velvollisuutensa. Niinpä olikin
aiheellista alkaa tutkia muita vaihtoehtoja.1129 Kovin kiintoisaa on, että jo vuoden
kuluttua myönnettiin kalahissin paikka vääräksi. Vai voisiko olla mahdollista, että
hissi sijoitettiin tarkoituksellisesti kohtaan, jossa sen toiminta olisi epätodennäköistä, ja tätä voitaisiin käyttää sitten yhtenä syynä epäonnistumiseen, kuten yhtiö
nyt tekikin.
Yksi lähetystö sai alkunsa, kun merikalastajat ja Kemijokivarren asukkaat
päättivät tammikuussa 1952 ryhtyä yhteistyöhön. Tällöin vaadittiin Kemijoelle
pikaisesti ulkomailla hyväksi havaittujen mallien mukaisia kalaportaita, sillä
1126
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muuten olisivat edessä lohen lopulliset hautajaiset. Asiaa haluttiin kiirehtiä.1130
Lähetystön matkasta kertoi Otto Lääkkö. Keskusteluja oli käyty mm. Isohaaran
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Ihmetystä aiheutti myös, että laitos oli
tehty ilman virallista rakennuslupaa. Jatkossa toivottiin viranomaisen asettamista
työtä valvomaan. Lauri Pentti oli luvannut, että Vesistötoimikunta suorittaisi kesällä katselmuksia korvausten myöntämiseksi. Tähän oli ministeri Onni Peltonenkin (SDP) suhtautunut myönteisesti. Oli keskusteltu myös kalaportaista ja todettu,
että asiaa ei kalahissin myötä suinkaan ratkaistu, vaan siihen palattaisiin myöhemmin. Retken järjestelyihin osallistunut ministeri Miettunen oli puolestaan
osoittanut ymmärrystä lähetystölle.1131 Jälleen kerran tarjottiin myötätuntoa ja
oltiin kannustavia.
Uno Halonen ei syyskuussa 1952 vielä tiennyt, oliko Maataloushallitus hyväksynyt hissin lupaehtojen mukaiseksi kalatieksi.1132 Silti Pohjolan Sanomissa
kerrottiin, että ”surullisenkuuluisa kalahissi” ei ollut kesän aikana saattanut padon ohitse tiettävästi paria kolmea lohta enempää. Näin ollen kalan kohtalo oli
jäänyt ylisiirtojen varaan.1133 Ylipäänsä kaikki kalahissin avulla nousseet kalat
liittyvät käsitykseni mukaan toimintaan, jossa laitetta kokeiltiin nimenomaan
ylisiirtojen yhteydessä nostolaitteena. Kantaani tukee Pohjolan Sanomien uutinen,
jonka mukaan Kemijoen tilanteeseen odotettiin kohennusta, sillä kalahissiä oli
aikomus ryhtyä käyttämään ylisiirroissa. Hissin avulla suoritetuista siirroista olikin saavutettu lupaavia tuloksia.1134 Joka tapauksessa kyseessä oli ensimmäinen
kerta, kun kalahissiä arvosteltiin lehdessä suoraan. Se voi liittyä paineeseen, mikä
kasvoi epäonnistumisen tultua selväksi. Toisaalta se voidaan nähdä jatkumona
kirjoittelulle, jonka perusteella lehdessä todettiin jo alun perin kalansiirtolaitteet
epävarmoiksi.
Elokuussa 1953 esittivät Erkki Aalto ja Lauri Louekari maatalousministeriölle, että Pohjolan Voimalle ei osoitettaisi uusia rasitteita, koska se oli rakentanut
lain vaatiman kalatien ja muutenkin osallistunut kalanhoitotöihin.1135 Yhtiö oli
mielestään tehnyt oman osansa. Vaelluskalatoimikunta tutustui Isohaaran tilanteeseen uudemman kerran kesäkuun lopulla 1954. Oulu- ja Iijoelle suuntautuneen
retken lisäksi matka jatkui Kemijoelle, jossa Lauri Louekari ja Sulo Ahvonen
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kertoivat kalakantojen hyväksi tehdystä työstä. Lisäksi tutustuttiin pyyntimiesten
kalamajaan ja kalahissiin. Näin toimikunta sai käsityksen, mitä oli tehty ja mitä
aiottiin tehdä.1136 Ikävä kyllä, asiakirjasta ei käy ilmi mitään konkreettista esimerkiksi hissin tarkkailun tuloksista. Se sinänsä kertoo jotain. Maaliskuussa 1954 U.
V. Halosta puolestaan kiinnosti, oliko Isohaaran kalahissillä ollut edelleenkään
mitään vaikutusta.1137 Onni Matalan vastauksesta käy ilmi, että kalojen vapaaehtoisessa siirtymisessä hissi oli yhä täysin vailla merkitystä. Ohjausverkko oli tehty
liiton toimesta, eikä se langasta tehtynä ollut kestänyt uittopuiden painetta.1138
Perämeren kalastajien Keskusliiton vuosikokouksessa vaadittiin joulukuussa
1955 yhä tehokkaita kalaportaita Kemijokeen, sillä Perämerenkin lohisaaliit olivat
vähentyneet. Yksimielisiä oltiin siitä, että kalahissi ei toiminut. Samalla esitettiin
lohen kutupaikkojen säästämistä ja Taivalkosken rauhoittamista, jotta kannat
voitaisiin säilyttää jollain tasolla. Esimerkkejä toimivista kalaportaista tiedettiin
jälleen löytyvän maailmalta, vaikka niiden mainittiin Pohjolan Sanomien toimituksen mukaan tulevan kovin kalliiksi.1139 Myös eräät virkamiehet arvostelivat
kalahissiä. Tuleviin väliaikaisiin lupiin olisi jatkossa kytkettävä toimivat kalaportaat. Kalahissiä ei missään nimessä saisi hyväksyä luvan edellyttämäksi kalatieksi. Lisäksi toivottiin, että Kalastalousosastolle oli vaihdettava uudet miehet töihin.1140 Ilmeisesti nuorempi polvi oli havainnut, että asiat eivät edenneet suotuisasti ilman henkilövaihdoksia. Partasen mukaan yhtiö olisi pitänyt heti velvoittaa tekemään kunnollinen kalatie sen sijaan, että verukkein oli sallittu viivytellä
sen rakentamista.1141 Tähän viittaa myös HURME, sillä heinäkuussa 1957 Lapin
läänin Kalastuskuntain liiton johtokunta kirjelmöi maatalousministeriölle ja nimitteli kalahissiä ”kalatien irvikuvaksi”.1142 Vaelluskalakomiteassa puolestaan
todettiin, että oikeiden kalaportaiden rakentamisesta Isohaaralle oli toistaiseksi
luovuttava.1143
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5.2.5 Lohi ei oppinut painamaan hissin nappulaa
Isohaaraan tehtiin siis laite, josta kokemusten pohjalta tiedettiin, että lohi ei sitä
suostuisi käyttämään.1144 Erkki Aaltokin arveli jo lokakuussa 1950, että Isohaaraan kalahissi ei ollut toimiva. Hänen mukaansa Etelä-Suomesta saatujen kokemusten perusteella tiedettiin, miten käy, kun joki padotaan. Ainoa todellinen keino säilyttää lohikanta olisi hänen mukaansa ollut ohjata puoli Kemijokea voimalaitoksen ohitse.1145 Aalto oli HOFFMANIN mukaan alusta pitäen esittänyt, että
altaaseen istutettaisiin järvikalaa sen sijaan, että alettaisiin rakentaa jyrkkiä kalateitä. Portaisiin olisi tarvittu niin paljon houkutusvettä, että voimalaitoksen käyttö
olisi tämän jälkeen käynyt kannattamattomaksi.1146 Kalahissi todella säästi kallisarvoista vettä. Siihen laskettiin vettä 200–300 litraa sekunnissa mahdollisen 5
m³:n asemesta.1147
Pohjolan Voiman mainitaan siis parhaansa mukaan uurastaneen kalakantojen
hyväksi, mutta siitä huolimatta kalat vähenivät. SEPPÄLÄN mukaan Aallolla oli
ollut aihetta epäillä, että vahinkojen määrää oli liioiteltu. Oli ilmeistä, että lohi
olisi hävinnyt Kemijoen valjastamisesta huolimatta, joten rakentamisen aloittamisella jokisuulta ei Aallon mielestä ollut suurtakaan merkitystä.1148 Joka tapauksessa kalastusneuvos Brofeldtin mainitaan hyötyneen taloudellisesti Isohaaraan pystytetystä keksinnöstään. Siihen ei juuri kiinnitetty huomiota, että ennen Isohaaran
kalahissiä Suomeen rakennetut samankaltaiset laitteet olivat epäonnistuneet.1149
Kesällä 1953 lohia oli saatu Perämerestä vain malliksi.1150 Partasen mukaan Pekka Brofeldt joutuikin keksintönsä takia erityisesti merikalastajien hyökkäyksien
kohteeksi. Kalahissi oli kuitenkin viranomaisten tarkoitukseen hyväksymä ja
keksijä puolustautui vetoamalla siihen, että hissi oli vain kalansiirtolaitteen yksi
osa. Sen tarkoituksena oli ainoastaan nostaa kalat padon ylitse, ei johtaa niitä
siihen. Kemijoen pohjaan oli kyllä kalahissiä varten määrätty rakennettavaksi
johdeaidat, mutta niitä ei tehty.1151 Tähän puutteeseen Brofeldt viittasi. Teknisesti
hissi kyllä toimi.1152
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Myös Seppälä on samoilla linjoilla Hoffmanin kanssa Kemijoen lohen kohtalosta, mikä ei ole ihme. Aiemmin arvuuttelin, miksi suomalaisten lohiasiantuntijoiden kanta kääntyi nopeasti kielteiseksi. Tähän vaikuttivat varmasti kalateistä
saadut huonot kokemukset, vaikka syytkin olivat selvillä. Itse uskon, että pessimismin taustalla on tieto vesilain väljyydestä ja Pohjolan Voiman asenteesta kunnollisen kalatien tekemiseen, mikä ei lupaillut projektille suotuisaa jatkoa. Parasta
olisi kiinnittää huomio muihin vaihtoehtoihin, jotka olisivat mahdollisesti halvempia ja sitä kautta helpompia toteuttaa.
HOFFMANIN mukaan lohta oli kalastettu merellä niin runsaasti, että sitä ei tahtonut riittää jokiin kutemaan.1153 Pohjois-Suomen Voimaviestissä joulukuussa
vuonna 1951 kemijärveläinen kansanedustaja M. O. LAHTELA (ML) pohti, miksi
lohi oli vähentynyt jo ennen Isohaaran patoamista. Keskeisin syy oli Lahtelankin
mielestä liikakalastus ja olettamus, että vähät lohet olivat käyneet niin heikoiksi,
etteivät raskaasta vaelluksesta omin avuin selvinneet. Epäselvyyttä oli myös siitä,
mihin saakka kalan tuli Kemijoessa päästä. Lisäksi hän arveli alajuoksun asukkaiden pyytäneen joen ahneuttaan tyhjäksi. Joka tapauksessa korvauksia menetetystä kalastuksesta oli suoritettava myös yläjuoksun väelle. Lahtela näki asian
siten, että meren ja alajuoksun pyyntimiehet sekä valtio olivat heidän apajansa
aiemmin hävittäneet. Niinpä Pohjolan Voimalle oli annettu oikeus tuhota valtion
olematon omistus loheen ja myös muiden kalastajien kalastusmahdollisuudet
ilman korvausvelvollisuutta.1154 Professori Heikki Järnefeltin mukaan huonojen
saaliiden selitys löytyi yleensä kalastustaidon taantumisesta.1155 Pohjolan Sanomissa kerrottiin etusivulla heinäkuussa 1953, että kehnon kalantulon syynä oli
runsas siimapyynti avomerellä ja epäedulliset tuulet, jotka laskivat lohen vaellushaluja.1156 Voimalaitoksien vaikusta eivät edellä olevat tahot ymmärrettävistä
syistä ottaneet esille.
Mutta muitakin vaihtoehtoja kalakantojen heikkenemiseen esitettiin: Isoimmat joet oli saatettu voimateollisuuden palvelukseen. Asutuksen lisääntymisen
myötä oli kalan kulutus kasvanut ja pyynti uusien välineiden kautta tehostunut.
Metsäteollisuus sekä uitto olivat huonontaneet vesistöjä ja kalojen elinpiirejä.
Lisäksi kalavesien omistajat eivät olleet valvoneet etujaan, vaan lähinnä istuivat
apaattisina. Kirjoituksen mukaan ainoastaan Kalastuskuntain liitto oli aktiivisesti
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vaatinut istutusten tehostamista. Se pyysikin, että jakokunnat liittyisivät liiton
jäseniksi, jotta toiminta saataisiin kunnolla käyntiin.1157 Paikalliset eivät kuitenkaan olleet Partasen mukaan innostuneita Kemijoen muuttumisesta haukipuroksi.1158 Lohi oli häviämässä myös Itämerestä. Tämän vuoksi tanskalaiset vaativat
Suomelta nopeita toimia.1159
Kalanviljelykomitean mielestä Kemijokeen ei voitu rakentaa kunnollisia kalaportaita edes kopiona jostain kohtuullisesti toimivasta laitteesta. Kallis hanke
todennäköisesti epäonnistuisi, sillä missään ei kyetty tekemään täydellisiä kalaportaita. Myöskään jokeen uusia voimalaitoksia rakennettaessa ei ollut takeita
siitä, että kaikki mahdolliset kalatiet toimisivat edes hyväksi katsotulla 30 %:n
teholla. Komitean mielestä portaisiin tuli suhtautua hyvin varauksellisesti. Isohaaran kalahissiä voitiin pitää velvoitteen mukaisena kalatienä, varsinkin kun Kemijoen aika lohijokena alkoi olla ohitse.1160 On arvoitus, millä perusteella 30 %:n
tehoa pidettiin riittävän hyvänä. Tätä tutkimusta tehdessäni en löytänyt ainuttakaan lähdettä, joka vahvistaisi tuon arvion oikeaksi. Todennäköisesti luku on
napattu ylisiirroista, joissa sitä käytettiin yleisesti. Ilmeisesti tuota määrää saattoi
hyödyntää kalaportaissakin, kun muutakaan ei ollut tarjolla.
Vuoden 1954 Pohjolan Sanomien kirjoituksissa ei kalahissin toimintaa juurikaan mainittu. Kesän ensimmäinen lohijuttu julkaistiin elokuussa. Silloin kerrottiin, että putouksen vesi kolhi edelleen lukuisia lohia. Vahingoittuneet yksilöt
nousivat pinnalle muutaman kymmenen metrin päässä, jolloin ”tyrmäkalat” korjattiin talteen.1161 Kemin kirkonkylän jakokunnan valtuuttamana tehtiin vuonna
1955 kantelu Oikeuskanslerinvirastoon. Sen mukaan Pohjolan Voima ei noudattanut rakennusluvan ohjeita kalatien tekemisestä ja kalakannan säilyttämisestä.
Maataloushallitus vastasi, että kantajien näkemykset eivät vastanneet tosiasioita,
mikä johtui väärin ymmärtämisestä. Asia ei näin ollen kaivannut uudelleenarviointia.1162 Oikeuskanslerin mahdollinen päätös ei tullut vastaan läpikäymistäni
lähteistä. Pidän varmana, että kantelu ei aiheuttanut toimenpiteitä. Tästä antaa
Maataloushallituksen lausunto selvän vinkin.
Vuonna 1955 tohtori Carlin kirjoitti, että kudulle pyrkivä lohi saataisiin kyllä
nousemaan kalaportaita pitkin. Olennaista oli suuaukon sijoittaminen ja riittävän
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vesimäärän varmistaminen nousun turvaamiseksi. Vaikeuksista huolimatta oli
Ruotsissa onnistuttu rakentamaan useita toimivia kalateitä.1163 Kanadan voimalaitosrakentamisen vaiheista kertovan uutisen yhteydessä Pohjolan Sanomissa todettiin, että Brittiläisessä Kolumbiassa oli havaittu kalariitoja. Esimerkkinä mainittiin
suuri Fraserjoki, johon voimatalousmiehet olisivat vastustuksesta huolimatta halunneet tehdä padon. Vaikka joessa ei ollutkaan vielä voimalaitosta, oli isoimpaan
koskeen rakennettu kaksi valtavaa kalaporrasta, joille hintaa oli kertynyt 1,5 miljoonaa dollaria. Tältä osin ei lehden mukaan ollut kumma, että moisen uhrauksen
vuoksi kalamiehet halusivat säilyttää Fraserin kutupaikkana.1164 Varsin ymmärrettävää, sillä se on Evendenin mukaan vieläkin maailman tuottoisin lohijoki.1165
HALME oli puolestaan nyt sitä mieltä Amerikan kalateistä, että vaikka näitä
rakennelmia pidettiin parhaina, niin niillä oli useita etuja puolellaan Kemijokeen
verrattuna. Ensinnäkin uuden maailman kalalajit olivat toisia, portaisiin johdetut
vesimäärät huomattavasti suurempia, patoja oli jokiosuuksilla yleensä vain yksi ja
myös poikasistutukset olivat volyymiltaan eri tasolla jo muiden aiheutuneiden
kustannusten lisäksi.1166 Mainitun Fraserin kohtalo oli todellakin herättänyt keskusteluja myös Pohjois-Amerikassa, jossa neuvoteltiin 1950-luvulla joen patoamisesta ja rinnakkaisista käyttömuodoista. Lukuisista yrityksistä huolimatta pääuoma jäi lopulta patoamatta. Kanadan päätöksen taustalla oli, etteivät halukkaat
rakentajat kyenneet yhtenäiseen lobbaukseen. Suunnitelmat herättivät laajaa vastustusta. Tärkeäksi nähtiin myös paikallisten asukkaiden, tutkijoiden ja kalastuksen edustajien yhteistyö lohijoen sekä siihen liittyvien arvojen puolesta.1167 Suomessa tämä yhteistyö jäi toteutumatta. Siitä ei täällä edes puhuttu. Sen sijaan
voimatalouden puolestapuhujat saivat viestinsä päättäjien kuuluville.
Tarkoitus pyhittää keinot
Sopivan ja mielenkiintoisen näkökulman Suomen lohikysymyksen kokonaiskuvaan tarjosi vuonna 1956 Lauri LOUEKARI. Hänen mielestään armoton luonnonlaki oli säätänyt, että heikomman tuli väistyä vahvemman edeltä – tässä tapauksessa
kuningaskalan oli hävittävä sähkön tieltä. Huolimatta ihmisen kekseliäisyydestä
ei kahlitun joen ohitse ollut kyetty rakentamaan kunnollista kiertotietä. Myöskään
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kalaportaiden avulla ei pystytty korvaamaan luonnon väyliä, sillä lohi ”ei oppinut
painamaan hissin nappulaa”. Vaikka jokivarren miehet olivat useaan otteeseen
vaatineet Isohaaraan kunnollisia kalaportaita, oli hanke järkisyistä jäänyt toteuttamatta.1168
Hissinappulan aiheuttama ongelma oli sattuvasti sanottu tilanteessa, jossa
hissi todellakin näytti tietä Kemijoen lohen kohtalolle. Kalahissin kelvottomuuteen oli monia syitä. Ensinnäkin Vallitunsaaren länsirantaan rakennettu erikoislaite oli väärässä paikassa. Lohet kerääntyivät joen toiselle puolelle, jossa oli voimalaitoksen turbiinivirta. Sekä yhtiö että viranomaiset tosin tiesivät tämän hyvissä
ajoin, mutta kalahissi tehtiin kaikesta huolimatta Pohjolan Voiman kannalta sopivimpaan paikkaan ja mahdollisimman halvalla. Toiseksi siihen johdettava vesimäärä jäi riittämättömäksi. Kolmanneksi kalahissiin ei tehty johdeaitoja tai lyhyttä kalatietä, jota pitkin lohet olisivat uineet varsinaiseen nostolaitteeseen. Lisäksi
muutkaan Suomessa tehdyt kalahissit eivät olleet osoittautuneet toimiviksi, joten
Isohaaralla tilanne oli alusta alkaen lähes toivoton.
Jo vuonna 1952 hissiä pidettiin siis yleisesti epäonnistuneena, vaikka asiaa
seliteltiin laveasti. Toisaalta myönnettiin, että ulkomailla kalateiden avulla oli
saavutettu menestystä, mutta Suomessa sama ei ollut mahdollista. Pohjolan Sanomat uutisoi asiasta tutun varovaisesti. Vaikka lehdessäkin myönnettiin hissin
epäonnistuneen, siitä ei syytetty Pohjolan Voimaa. Vika oli nimittäin itse laitteessa, ei tekijässä. Lohi ei siihen noussut, saati oppinut tilaamaan kyytiä. Miksi viranomaiset myönsivät varoja kalahissin rakentamiseen, vaikka siihen ei juurikaan
luotettu? Laitteen tekemistä markkinoitiinkin lähinnä taloudellisilla näkökulmilla.
Ei voida myöskään sulkea pois vaihtoehtoa, että hissin avulla kuviteltiin saavutettavan tuloksia, vaikka tämä tuntuu epätodennäköiseltä. Tutkittaessa tapahtumaa
ilmiönä tulee ymmärrettäväksi, miksi toimivaa kalatietä ei Isohaaralle aikanaan
tehty. Voimalaitosten rakentamista lisäarvoineen pidettiin varsinkin päättävissä
elimissä niin tärkeänä, että sen eteen oli tehtävä kaikki voitava. Muu oli täysin
toisarvoista, mutta yleisen mielipiteen rauhoittamiseksi oli osoitettava, että yritystä oli ollut. Tässä mielessä Kemijoen ”edullinen” kalahissi täytti tehtävänsä.
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5.3

Kalanviljely

5.3.1 Lohensiitoksen varhaiset vaiheet
Ylisiirtojen ja kalahissikokeilun jälkeen ponnistelujen kohteeksi Kemijoella otettiin kalanviljely. Tutkimuksen systematiikan mukaisesti on aiheellista paneutua
tarkemmin seuraavaan aihepiiriin, jota tosin on jo hieman sivuttu. Siksi tutkin,
onnistuttiinko kalanviljelyssä yhtään aiempaa paremmin ja mitkä olivat todelliset
lähtökohdat.
Kalanviljelyä oli Euroopassa käytetty kalakantojen tukemiseen vuodesta 1852
lähtien. Toiminta oli 1920-lukuun saakka keskittynyt korvaamaan uiton ja teollisuuden kalakannoille tuottamia vahinkoja, mutta vasta vesivoimalaitosten myötä
istutuksiin alettiin kiinnittää vakavaa huomiota ja ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuuksia torjua uhkaavia vaaroja.1169 1860-luvulla tapahtuneen kalastuksen vähenemisen yhteydessä oli Kemijokivarressa huomattu tarve ryhtyä puuhaamaan
”lohensiitys laitosta”.1170 Vuoden 1900 lauttaussääntö velvoitti uittamaan puut
kuorittuina. Senaatti oli asettanut komission tutkimaan uiton kalastukselle aiheuttamia haittoja. Tutkijat olivat olleet vakuuttuneita siitä, ettei kuorimattomienkaan
puiden uittaminen aiheuttanut kalastolle tai sen elinympäristölle vakavaa vahinkoa. Pikemminkin voitiin puhua kalastuksen häiriintymisestä. Myöhempien tutkimusten perusteella suurimpina haittoina pidettiin suvantoihin kertynyttä parkkia
ja nilaa, jotka pohjiin vajottuaan peittivät kutupaikkoja. Toisaalta niistä saattoi
olla hyötyäkin, koska ne toivat lisäravinteita levä- ja planktonkasvustoille. Nämä
taas edesauttoivat vesihyönteisten lisääntymistä, ja niitä kalat saattoivat käyttää
ravinnokseen. Suurimpina haittoina kalakannoille pidettiin itse asiassa pienten
jokien patoamista tammien avulla, sillä rakennelmat saattoivat estää kudun.1171
Professori Järnefeltin mukaan Suomen vesistöjen kalansaalis vesihehtaaria
kohti oli vuonna 1927 kolme kiloa, kun muualla maailmassa oli päästy kalanviljelyn avulla 50 kg:n tuottoon. Hänestä oli tärkeää parantaa ja hallita vesien tuotantomahdollisuuksia. Kalastuksen kannalta kriittisimmäksi oli osoittautunut voimalaitosten vaikutus, mikä oli tuhonnut useiden jokien tuottoisat lohi- ja siikakannat.
Aiemmin oli ajateltu kalateiden riittävän korvaamaan vahingot. Sittemmin ehdotettiin, että patojen rakentajat velvoitettaisiin istutuksiin, joihin niiden arveltiin
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suhtautuvan suopeammin kuin kalliiden kalaportaiden tekemiseen.1172 Tästä löytyy hyvä syy kalanviljelyn suosimiseen.
Vallan erikoislaatuinen kokeilu oli tiedossa, kun Maataloushallituksen Kalatalousosasto suunnitteli talvella 1935 Pohjois-Amerikasta peräisin olevan chinookeli kuningaslohen mädin istuttamista Kemi- ja Oulujokeen. T. H. Järvi esitti vastalauseensa vierasperäisten lajien tuomisesta Suomen vesistöihin. Järven mielestä
tärkeää lohenkalastusta ei tulisi vaarantaa Tyyneltä mereltä tulevan kilpailevan
lajin takia. Myös Norjassa oli tultu Järven mukaan samaan johtopäätökseen.1173
Sen sijaan Einar Hellevaara ja Pekka Brofeldt tukivat kokeiluluonteisia istutuksia
ainakin Oulujokeen uuden lajin nopeakasvuisuuden vuoksi.1174 Järvi vetosi uudelleen maatalousministeriöön, koska piti hanketta haitallisena. Hän vaatikin, että
lahjoituksena Amerikan suomalaisilta saatua mätiä ei saisi Kokemäenjoen lisäksi
istuttaa muualle.1175 Ministeriö kallistui Brofeldtin kannalle ja kokeilua päätettiin
jatkaa hänen johdollaan.1176 Vierasperäisten kalalajien istutusten lailla mielenkiintoisena voidaan pitää Brofeldtin ja Järven kiistaa, joka antaa viitteitä siitä, että
yhteistyössä oli välillä toivomisen varaa. Kokeilumieltä on riistahallinnossa havaittu muulloinkin: Tauno V. Mäki on kertonut olleensa ennen sotia istuttamassa
Rovaniemen seudulle maaherran pyynnöstä minkkejä ystävien iloksi rannoille
juoksemaan.1177
Kesällä 1937 oltiin huolestuneita lohi- ja siikasaaliiden vähenemisestä, jolloin
oli ryhdytty pohtimaan keinoja turvata tärkeä kalastuselinkeino. Merellisen rauhoituksen aikaansaaminen oli ulkovaltojen vastahangan vuoksi vaikea tehtävä,
joten pidettiin aivan välttämättömänä perustaa lisää kalanviljelyslaitoksia korvaamaan luonnonpoikasten väheneminen. Pekka Brofeldtin mukaan Kalatalousosastolla olikin laadittu kalanviljelyn lisäämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kaikkiaan 30-luvun lopulla Suomessa toimi parikymmentä laitosta, jotka tuottivat luonnonvesiin vuosittain 17–18 miljoonaa poikasta. Eniten istutettiin muikkua sekä
meri- ja järvilohta. Myös muita lajeja oli kokeiltu ja poikasmäärät kasvoivat vuosi
vuodelta. Tavoitteena oli laajentaa toimintaa myös Pohjois-Suomessa.1178 Tästä
voidaan osaltaan päätellä, että kalastuksen taantumisesta huolimatta sitä pidettiin
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edelleen taloudellisesti merkittävänä tekijänä, jonka jatkuminen haluttiin turvata
istutusten avulla.
Lauttaussäännön mukaisesti Kemijoen Uittoyhdistys rakensi Kemijokeen laskevan Kaihuanjoen suuhun kalanviljelylaitoksen, jonka päätehtävänä oli kasvattaa
vähintään miljoona merilohenpoikasta vuodessa. Laitos tehtiin vuonna 1926 ja se
tuotti vuosina 1928–1949 noin 357 000–1 300 000 poikasta. Vuosina 1928–40
keskiarvon mukaan Kemijokeen istutettiin vuosittain uiton toimesta keskimäärin
noin 705 000 smolttia. Vuosina 1941–43 ja 1946–47 kasvattamo oli suljettu.1179
Brofeldtin mukaan laitosta oli aikomus käyttää myös muikun- ja siiankasvatukseen.1180 Kalanviljelyksestä oli Kemijoella puhetta siis jo ennen Isohaaraakin.
Kalanviljelyn ystäväin ry:n toimesta biologi Curt Segerstråhle esitteli vuonna
1944 Pohjolan Sanomissa kalanviljelyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Samalla kävi ilmi, että kaikki alan ammattilaiset eivät suhtautuneet varauksetta kalanviljelyyn, vaan arvelivat luonnonpoikastuotannon lisäämisen olevan parempi
vaihtoehto.1181 Myöhemmin Segerstråhle vaati ankaran ryöstöpyynnin takia istutettavaksi vuosittain 500 miljoonaa kalanpoikasta kalakantojen turvaamiseksi.1182
Kalataloudellisen toimikunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa myös
Kaarlo Hillilä kaipasi kalanviljelyn kaikinpuolista tehostamista nälän torjumiseksi.1183 Segerstråhlen mukaan Suomessa vallitsi vuonna 1945 huolestuttava tilanne
kalanviljelyksessä. Tieteellis-käytännöllinen tutkimus oli heikosti kehittynyttä
eikä perusteellista asiaa käsittelevää käsikirjaa ollut. Edes toiminnassa olleiden
laitosten kalastusmestareilla ei useinkaan ollut soveltuvaa koulutusta. Oli tärkeää
järjestää opetusta ja tutkimusta, jotta asiantuntijat saisivat hoidettavakseen tehtäviä isänmaan hyödyksi. Suomeen kaivattiin laitosta, jossa huippukyvyt olisivat
edustettuina. Näin voitaisiin vaikuttaa kalastuselinkeinon edistämiseen, koska
kyseessä olivat miljardeihin nousevat rikkaudet.1184
Huhtikuussa 1947 Janne Koivuranta ehdotti Kalastuskuntain liiton kokouksessa, että maatalousnäyttelyssä pidettäisiin havainnollistava esitys kalanpoikasten istuttamisesta.1185 Innostus kalanviljelyyn näkyi siis melko varhaisessa vaiheessa liiton johtoportaassa. Myös HALME näki maaseudun elävän liian yksipuoli1179
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sesti maataloustuotteiden ja metsätöiden varassa. Kemijoen alueen kasvava väestö
joutui etsimään uusia toimeentulon mahdollisuuksia, joita kalatalouskin tarjoaisi.
Oli tultu siihen pisteeseen, että kalastuksesta ei saataisi luontaista tulonlähdettä,
joka olisi ehtymätön aitta ilman, että ihminen ryhtyisi sitä hoitamaan sekä tekemään rikkaammaksi ja ennen muuta tuloja tuottavaksi. Erityisesti PohjoisSuomessa oli otettava käyttöön kaikki luonnonantimet ja voimavarat.1186
Kalanviljelyn tausta ei niinkään ollut luonnonsuojelullisissa näkökohdissa,
vaan sen avulla pyrittiin tehostamaan kalavesien hyödyntämistä. Alun perin Lapin
kalanviljely oli pelkästään uittoyhdistyksen varassa. Sotien jälkeen innostus toimintaan kasvoi, sillä istutusten avulla arveltiin voitavan kehittää kalastuselinkeinoa. Kaiken kaikkiaan uittoyhdistyksen suorittamilla merilohen istutuksilla oli
suuri merkitys. Tämä käy hyvin esille, kun niitä vertaillaan patoamisen jälkeisiin
määriin. Yhtenä ongelmana pidettiin kuitenkin tietotaidon vähyyttä.
5.3.2 Propagandaa ja yhteistyötä
Luotto kalanviljelyyn oli näennäisen vahva, sillä keväällä 1946 Pohjolan Sanomissa uutisoitiin, että istutuksilla voidaan luoda pysyvä lohikanta pienehköihin
jokiin.1187 Elokuussa 1948 Ahvonen kertoi, että Kaihualta oli päästetty kuluvana
kesänä 750 000 lohenpoikasta Kemijokeen. Mätiä oli saatu hankittua hyvin (247,5
l), sillä lohia oli ollut edellisenä kesänä joella paljon. Tuo määrä tarkoitti noin
miljoonaa poikasta.1188 Loppuvuodesta 1948 kalastusmestari Ahvonen kertoi Kaihuan laitoksen saaneen käyttöönsä peräti 272 litraa lohenmätiä, mutta siitä huolimatta oli aihetta kiinnittää huomio maakunnallisiin kaloihin.1189 Tähän oli syytäkin, sillä tutkimukset olivat 50-luvulle tultaessa osoittaneet, että luonnonkudusta
syntyi vähintään 15 % enemmän poikasia kuin keinotekoisesta viljelystä, joten
toiminta kaipasi voimakasta kehittämistä.1190 JÄRVI lausui käsityksenään, että
lohenviljelyllä ei ollut mitään merkitystä, sillä mätimäärät eivät olleet riittäviä, ja
lisäksi lohen omavarainen kutu oli tehokkaampaa kannan säilymiseksi.1191
Samoilla linjoilla oli vuonna 1949 BROFELDT, joka kuvasi istutustoimintaa
summittaiseksi tapahtumaksi. Se ei perustunut mihinkään laskelmiin, vaan oli

1186

Halme 1957, 1–2.
Pohjolan Sanomat 3.4.1946.
1188
Pohjolan Sanomat 5.8.1948.
1189
Pohjolan Sanomat 2.12.1948.
1190
Pohjois-Suomen lohikomitean mietintö 12.1.1950, 23–25. 4.1.6.8: I A. PVA.
1191
Pohjolan Sanomat 21.9.1948.
1187

238

lähinnä määritelty sen pohjalta, että se ei liikaa rasittaisi suorittajansa taloutta.
Kokemus olikin osoittanut, että istutusmäärät eivät riittäneet. Toimenpiteistä huolimatta kalat olivat tosiasiassa vähentyneet, vaikka Amerikan mallin mukaisesti
toimien lohikantaa kyettäisiin ylläpitämään istutuksilla, jos ne olisivat riittävän
laajoja.1192 Elokuussa 1949 voitiinkin Pohjolan Sanomissa todeta kalanviljelyn
olevan Suomessa voimakkaassa nousussa.1193 Sulo Ahvonen puolestaan ehdotti
rapujen siirtämistä Kemijokeen.1194 Kaikkiaan vuonna 1949 istutettiin vesistöihin
reilut 100 miljoonaa poikasta, joista yli 40 % oli eri siikalajeja. Myös särkeä kokeiltiin.1195 Taas kannattaa panna merkille Järven ja Brofeldtin pessimismi, joka
tällä kertaa kohdistui kalanviljelyn mahdollisuuksiin padotuissa joissa.
Uljaan merilohen puolesta
Vuoden 1950 maaliskuussa Ilmari Ervamaa piti esityksen, jossa ilmaistiin, että
”Peräpohjolan väestö tuntee suurta murhetta sen elämään läheisesti liittyneen
kuningaskalan, lohen loppumisesta”. Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa todettiinkin kohdatut vaikeudet, mutta toimenpiteet olivat ehdottomasti vaivan arvoisia. Olihan sentään kyse uljaasta merilohesta, joka oli muinoin hallinnut vesiä.1196
Myös pormestari Ervamaa ilmaisi uskovansa, että lohen nousua ei kalanviljelylaitoksilla korvattaisi. Kokemus oli osoittanut, etteivät teknikot ja biologit olleet
onnistuneet kehittämään sellaista kulkutietä, että lohet pystyisivät voimalaitokset
ohittamaan, eikä toisaalta ollut resursseja eikä keinoja korvata Kemijoen luonnonkudussa laskettua arviolta 42–48 miljoonaa lohenmätimunaa. Tämä olisi tarkoittanut vuosittain keskimäärin 6750 naaras- ja 3250 koiraslohen vangitsemista.
Tähän lukuun oli päädytty Ruotsin Luulajajoella tehdyssä tutkimuksessa. Kemijokeen oli päätelty vuosittain nousseen 20 000 lohta, joista ennen kutua oli kalastettu arviolta puolet. Joka tapauksessa riittävän määrän hautomiseen olisi tarvittu
50 Kaihuan kokoista laitosta, mikä tuntui mahdottomalta.1197 Kalanviljelyyn palattiin, kun Ahvosen mukaan kaikkea muuta paitsi merilohen mätiä oli hankittu
enemmän kuin koskaan. Alueella oli tarjolla myös vesistöjä, joissa järvilohi viihtyisi, joten sen viljelyyn oli alettu panostaa.1198 Myöhemmin kerrottiin tutkitun,
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voisiko lohi kutea järvessäkin. Tuloksia ei mainittu.1199 Jos Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johdossa suhtauduttiin nuivasti kalaportaisiin, niin istuksia kyllä
kannatettiin lämpimästi.1200
Syksyllä 1951 pidettiin Pohjolan Voiman tiloissa seminaari. Oli osoittautunut
vaikeaksi järjestää lohelle pääsy kotivesilleen. Sen johdosta kalastusmestari Ahvonen ehdotti, että toimintaa olisi ohjattava uusille urille. Siksi keskityttäisiin
siian, järvilohen, muikun, hauen ja kuhan viljelykseen. Lisäksi olisi paneuduttava
vesien suunnitelmalliseen hoitoon. Janne Koivuranta puolestaan peräänkuulutti
kalastuskunnilta aktiivisuutta ja yhteistyötä ja kannatti tehtyjä esityksiä. Paneelikeskusteluja kuvailtiin erittäin antoisiksi.1201 Tapaus uutisoitiin laajasti Pohjolan
Sanomissa. Kirjoituksen mukaan Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimesta
pidettiin neuvottelupäivät, joissa avattiin näköaloja viisaasta kalavesien hoidosta.
Tilaisuudessa Sulo Ahvonen loi katsauksen kalanviljelytoimintaan, jossa mielenkiinto oli kohdistunut siikaan, vaikka Isohaaran kutukala-altaassa odotti 250 lohta. Kuitenkin lohen viljeleminen olisi jäämässä toisarvoiseksi. Järviloheen suhtauduttiin toiveikkaasti varsinkin Rovaniemen yläpuolisilla alueilla. Lohen mäti
oli tarkoitus istuttaa Kemijoen vesistöön, josta poikaset valuisivat voimalaitosten
läpi merelle. Myöhemmin ne olisi tarkoitus pyytää pois, sillä padon ohitse niillä ei
katsottu olevan asiaa. Koivurannan mukaan tilanne oli tienhaarassa, ja tieteen
avulla haettiin uusia ratkaisuja. Silti tehtäisiin voitava lohen säilyttämiseksi.
Kaikkiaan keskusteluja kuvattiin hedelmällisiksi, vaikka kalastuskunnilla olisi
edessään kalastuslain hengessä uusi ja velvoittava työsarka.1202 Lehdessä oltiin
yhä toiveikkaita, vaikka asiantuntijoiden arvion mukaan viljelyn avulla oli vaikea
korvata luonnonkutua.
Maaliskuussa 1952 Kemijoen tapaus oli esillä Maaseudun Tulevaisuudessa.
Lehden mukaan lohen pelättiin olevan nopeaa vauhtia katoamassa. Syyllisinä
pidettiin voimalaitoksia. Asialla oli suuri merkitys, sillä kyse oli kalastajien ammatista ja jopa kalastusmatkailusta, jolla nähtiin olevan lohen houkuttelemana
suuria mahdollisuuksia. Kyseessä ei ollut vähäpätöinen juttu, vaikka tietyt tahot
niin vakuuttelivat. Muuallakin maailmassa kysymys oli saatu hoidettua kalateiden
ja erityisesti kalanviljelyn avulla kuntoon, joten sen ei olisi pitänyt olla Suomessakaan ylivoimaista.1203 Lehden kanta poikkeaa merkittävästi Pohjolan Sanomien
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näkökulmasta. Maaseudun Tulevaisuus peräänkuuluttikin kysymyksen nopeaa
hoitamista jo sen taloudellisen arvon takia.
Kalastusmestari Ahvonen kertoi elokuussa 1952 Voimaviestin välityksellä
Isohaaran vaikuttaneen myös kalanviljelytoimintaan. Lohenpyynnin loputtua oli
jokivarrenkin asukkaiden huomio Ahvosen mielestä kiinnittynyt siian, muikun ja
järvilohen kasvatukseen. Ennen Kaihuan laitoksen velvollisuutena oli yksinomaan
merilohen viljely, ja vesistöihin päästettiin vuosittain miljoona poikasta. Toiminnan todettiin lisänneen istutusten merkitystä. Jokivarren ja varsinkaan järvialueiden vesien omistajat eivät olleet aiemmin tunteneet tähän mielenkiintoa. Kemijoen tultua padotuksi oli silti tärkeää jatkaa lohenviljelyä, vaikka yhden laitoksen
toiminnalla ei Ahvonen olettanutkaan olevan mahdollisuuksia säilyttää Kemijoen
lohikantaa. Padon alapuolisen kalastuksen tuottamat varat oli Ahvosen kirjoituksen perusteella määrätty käytettäväksi Kemijoen kalatalouden edistämiseen ja
näin olikin tapahtunut.1204 Kalanviljelytoiminta herätti siis huomiota. HOFFMANIN
mukaan kesästä 1952 alkaen istutettiin Kemijokeen puolisen miljoonaa lohenpoikasta vuodessa.1205
Kemijoen kalanviljelykomiteakin totesi istutuksilla olevan tukenaan jakamaton kannatus. Innostuksen odotettiin myös kasvavan tehostuneen toiminnan ja
korvikejokien avulla. Kalastuskunnat tuli saada työhön mukaan. Liitto puolestaan
lupasi propagoida, antaa opetusta ja johtaa toimintaa. Tästä suunnitelmallisesta ja
kannattavuuslaskelmiin perustuvalla työllä katsottiin saatavan ainakin ”moraalinen vaikutus”.1206 Kalastuskuntain liiton heinäkuun 1957 julkilausumassa kerrottiin, että toimintaa oli jatkettava entiseen suuntaan. Kaikkein tärkeintä oli perustaa
Kemijärvelle kalanviljelylaitos.1207 Tämä kanta ei ole yllättävä, kun huomaa, keitä
molemmissa instansseissa oli jäseninä.
5.3.3 Ammattimiesten järkiperäiset ponnistelut
Kesällä 1952 professori HALME korosti vuorollaan kalavesien hoidon tärkeyttä.
Sen katsottiin takaavan kalastuksen kannalta parhaimman ja halvimman tuloksen.1208 Myöhemmin Brofeldt selosti vaikeuksia, joita lohenpoikasten kasvatus oli
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kohdannut. Asiaa oli Ruotsissa laajasti tutkittu, vaikka sama ei Suomessa varojen
vähyyden vuoksi ollut mahdollista. Olosuhteiden yhtäläisyyden vuoksi saatuja
tuloksia voitiin kuitenkin käyttää hyväksi.1209 Epäusko tulevaisuuteen oli havaittavissa, kun joulukuussa 1954 aprikoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla, oliko
lohi kuolemassa sukupuuttoon.1210 Julkisuuteen annettiin silti kuva, että usko
kalanviljelyyn oli vahva: Lapin kalataloudellisilla neuvottelupäivillä oltiin toiveikkaita, että lohikalakanta elvytettäisiin 10 vuodessa.1211
Vuonna 1951 Kemijokeen istutettiin 79 500 lohenpoikasta. Tämän jälkeen
Kemijoen rakennusvahinkokomitean mukaan vuosittain vesistöön vapautettiin
100 000–570 000 istukasta. Määriä pidettiin alusta lähtien riittämättöminä. Kemijoen alajuoksunkaan ei katsottu enää soveltuvan kalantuotantoon.1212 Lohenviljelyn onnistumiseen padotuissa joissa ei luotettu. Istutettujen vaelluskalojen todettiin lisäksi valuvan mereen. Siksi olikin kokeiltava useita lajeja. Toisaalta patoamisen myötä lisääntyneet roskakalakannat1213 aiheuttivat ongelmia. Tehtävä oli
vaikea, mutta se oletettiin voitavan hoitaa viljelyn lisäämisellä ja reippaalla yhteistyöllä.1214 Roskakalojen aiheuttamalla pulmalla viitattiin siihen, että ne kykenisivät valtaamaan suvannoksi muuttuneessa Kemijoessa itselleen tehokkaasti
uutta elintilaa jalokalojen kustannuksella.
Kalapaikoista kultakaivoksia istutusten avulla
Ravun, helmisimpukan ja forellin (purotaimen eli tammukka tai tonko) kasvatuksesta arveltiin muodostuvan Lapille todellinen kultakaivos. Maataloushallituksen
Kalataloudellisen tutkimustoimiston päällikkö Erkki Halme vaati jälleen järkiperäisiä ponnisteluja, jotta kalakanta ei vain säilyisi, vaan elpyisi tuntuvasti.1215
Halmeen näkemykset saivat Pohjolan Sanomissa palstatilaa. Hänen mukaansa
kalatalous voisi toimia maaseudun teollistamisen yhtenä pohjana, kun järkevä
kalavesien hoito ja riittävä kalastus saataisiin järjestettyä.1216 Viljelyn puolesta
puhuttiin edelleen, kun tammikuussa 1955 kerrottiin, että Lapin läänin kalatalouden kehittämissuunnitelma oli hyväksytty. Samalla uutisoitiin, että Isohaaran
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toisesta kalanviljelyslaitoksesta aiottiin käydä neuvotteluja.1217 Selvää oli, että
istutusten avulla arveltiin voitavan avata väylä kohti uusia rikkauksia. Tai ainakin
näin haluttiin uskoa.
Kesän 1955 kirjoittelua hallitsi Pohjolan Sanomissa kalanviljelyksen kannattaminen. Esimerkiksi viljelylaitoksen sijoitusta tutkittiin Lapin läänin Kalastuskuntain liiton ja Peräpohjolan maamiesseuran toimesta. Työtä suunnittelemaan oli
kutsuttu ”ammattimiesasiantuntija”, kalastusneuvoja R. Eloranta.1218 Kesän 1955
ensimmäisessä varsinaisessa lohijutussa mainittiin saaliiden olleen vaatimattomia,
mutta jokunen kala oli sentään saatu uistimella Isohaaralta.1219 Seuraavaksi kerrottiin, että kuhaistutuksia oli suoritettu Perämereen, Kemijokeen ja Tornionjokeen. Niitä luonnehdittiin lehdessä mielenkiintoisiksi kokeiluiksi, mutta kalavesien tieteellinen tutkiminen kannatti aina.1220 Professori Halmeen mukaan Lapin
kalavedet olivat huonossa kunnossa. Oli myös käynnistetty selvityksiä siitä, mitä
voitaisiin tehdä, kun lohi alkoi loppua. Erityisesti Kalastuskuntain liitto oli toivonut Halmeelta raporttia, jonka hän aikoi tehdä, kunhan kiireiltään ehtisi. Lapin
kalavesien edellytykset olivat Halmeen mielestä silti erinomaiset, kun vain kalojen viihtyvyydestä päästäisiin selville.1221 Tiedoksi annettiin myös, että sampia oli
tarjolla pohjoisen vesiin.1222
Kalastuskuntain liiton johtokunta päätti heinäkuussa 1955 myöntää viisi miljoonaa markkaa Kemijärven kalanviljelylaitoksen rakentamiseen. Oppositio oli
tosin sitä mieltä, että laitokset olisi jätettävä voimalaitosten maksettavaksi.1223
Heinäkuussa uutisoitiin, että Sarrioon valmistuvaa viljelyasemaa olivat kalaasiantuntijat pitäneet Suomen, ellei peräti maailman parhaana laitoksena.1224 Joka
tapauksessa usko kalaportaiden rakentamiseen ja toimivuuteen alkoi horjua yleisesti tilanteen edetessä. Perämeren kalamiehetkin vaativat padottujen jokien kalakantojen säilyttämistä viljelyn avulla.1225 Vuonna 1955 Pohjolan Sanomissa kirjoiteltiin siis runsaasti kalanviljelystä ja sen mahdollisuuksista, joihin uutisoinnin
perusteella suhtauduttiin maakunnassa optimistisesti, jahka toiminta saataisiin
täysillä käyntiin.
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Kesäkuussa 1958 kerrottiin Pohjolan Sanomissa, että jälleen oli syntynyt
kymmeniä miljoonia ”keinokaloja”, joita istutettaisiin Lapin vesiin.1226 Kalastuksenvalvoja Tauno V. MÄEN mielestä ”lohi häviää Suomen vesiltä” toimenpiteistä
huolimatta siihen malliin, että parissakymmenessä vuodessa kalaa jouduttaisiin
ostamaan ulkomailta. Lohi olikin Oulujoesta jo kadonnut. Voimalaitosten lisäksi
syynä tähän oli ruotsalaisten lisääntynyt kalastus, joka oli suuresti heikentänyt
kantoja.1227 Vuoden 1958 ensimmäinen Isohaaran kalastukseen liittyvä juttu otsikoitiin elokuun Pohjolan Sanomissa seuraavasti: ”Lohen saapuminen Kemijokisuulle melkein loppunut.” Niinpä Isohaaran kalamajalta oli voitu myydä kalaa
vain pieniä eriä.1228 Lisäksi kerrottiin, että Perämeren lohisaaliiden ennustettiin
jäävän vähäisiksi. Syynä tähän lehden mukaan oli, että laskuvesi ja epäedulliset
tuulet olivat johtaneet lohet Ruotsin rannikolle.1229 Kaloja ei ilmeisesti sielläkään
parveillut, sillä kesällä 1959 ruotsalaiset syyttivät suomalaisia lohikantojen kokonaisvaltaisesta heikkenemisestä. Esimerkkinä oman kapasiteetin laajuudesta
Ruotsissa tuotiin esille pelkästään Luulajajokeen vuosittain istutetut 800 000 lohenpoikasta.1230
ITKOSEN mukaan liitossa kokeiltiin 1950-luvulla vilkkaasti eri lajien sopeuttamista Kemijoen pato-altaisiin, ja koska rahaa oli runsaasti, voitiin tehdä ennakkoluulottomiakin yrityksiä.1231 Epäonnistuneita kokeiluja voidaan selittää myös
päättäjien tai viranomaisten tietämättömyydellä. Kaikkia ei panostaminen istutuksiin innostanut. Sotien jälkeen Suomeen mainittiin levinneen muutaman henkilön toimesta innostus, ja haudontalaitoksia rakennettiin ympäri Suomen iskulauseena ”Joka niemeen, notkoon ja saarelmaan kalanviljelylaitoksia rakentamaan”.
Vaikka menetelmät olivat vuosien kuluessa parantuneet, niin varsinkaan lohikalojen viljelystä ei kannattanut 60-luvulla odottaa taloudellisesti kannattavia tuloksia.1232 Osastopäällikkö T. V. Mäen mukaan suomalaiset ovat silti suorastaan rakastaneet istutuksia.1233 Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, etteivät esimerkiksi
Järvi ja Brofeldt uskoneet Suomessa tehtyihin istutuksiin luonnonkudun korvaajana. Syynä tähän oli riittämätön kapasiteetti.
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Erkki Halmeen mukaan lohen poikasia istutettiin määrällisesti seuraavan kuvion mukaisesti:
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Kuvio 3. Kemijokeen vuosina 1952–1957 istutetut merilohet. Lähde: Halme 1961, 228–
229.

Kemijoen rakennusvahinkokomitean mukaan Kaihuan kalanviljelylaitokselta
istutettiin joen vesistöalueelle 1950–59 kalaa vuosittain seuraavasti: lohta 79 500–
570 000 poikasta, siikaa 5,1–17,2 miljoonaa poikasta, taimenia 350 000–2,4 miljoonaa istukasta, muikkua 350 000–2,45 miljoonaa poikasta. Harjuksia eli harreja
puolestaan istutettiin vuoteen 1957 mennessä 5000–70 000 vuodessa.1234
Ahvosen esittämä miljoonan lohenpoikasen vuosittainen istuttaminen ei siis
pidä paikkaansa. Luku liittyy paremmin ajatuksiin tarjota propagandaa jokivartisille. Samalla on kiinnitettävä huomiota istutusmääriin, jotka itse asiassa olivat
Uittoyhdistyksen toimesta olleet siis keskimäärin suurempia ennen Isohaaran
rakentamista, vaikka tilanteen kehitys olisi vaatinut erisuuntaista kehitystä. Myös
esimerkiksi Hoffmanin esittämät luvut patoamisen jälkeisistä keskimääräisistä
puolen miljoonan lohen istutuksista ovat liioiteltuja. Kokonaisuuden kannalta
tärkeä havainto on, että vaatimukset kalateiden rakentamiseksi alkoivat lohen
1234
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vähenemisen myötä hiipua. Tilalle vaadittiin voimaperäisiä istutuksia. Komiteoiden paikan ottivat puolestaan ammattimiehet, joista osa oli tosin työryhmistä
tuttuja nimiä. Myös Pohjolan Sanomissa korostettiin järkiperäisten toimenpiteiden
merkitystä, jotta Lappiin saataisiin luotua upouudet kala-apajat, joiden tarjoamia
rikkauksia voisivat paikalliset ammentaa lohen sijasta.
5.3.4 Ruotsalaiset ekspertit Isohaaralla
Kalakysymyksen alussa peräänkuulutettiin ulkomaalaisen asiantuntija-avun tarvetta. Vaelluskalatoimikuntakin otti tähän kantaa. Yhtenä konsulttina toimi ruotsalainen insinööri V. Furuskog, jonka kerrottiin olevan Ruotsin valtion kalateiden
erityisasiantuntija. Hänen osallistumisensa projektiin otettiin riemuiten vastaan,
sillä insinöörin myötä kyettiin välttämään moitteet, ettei kalateitä tehtäessä ollut
käytetty tarpeeksi ulkomaista apua.1235 Hyvin kuvaavaa kehityksen kannalta oli
tämäkin ilo.
Uusia vierailuja oli luvassa, kun ruotsalaisia asiantuntijoita saapui arvioimaan
tilannetta Kemijoelle kesällä 1951. Yhteisellä tutustumismatkalla asioita puitiinkin pohjoismaisten kalatoimikuntien kollegojen kanssa monelta kantilta. Vaelluskalatoimikuntien matka alkoi Torniosta, josta siirryttiin Rovaniemen kautta Isohaaraan. Retkelle osallistuivat Suomesta lääninsihteeri Halonen, metsäneuvos
Sundqvist, kunnallisneuvos Koivuranta, kalastusneuvos Brofeldt, uittopäällikkö
Pentikäinen ja kalastusmestari Ahvonen. Reissulla piipahdettiin Kaihuan kalanviljelylaitoksella, minkä jälkeen Lapin läänin Kalastuskuntain liitto tarjosi Pohjanhovissa ruokailun. Useita puheita pidettiin ja Koivuranta ilmaisi ilonsa siitä, että
myös vieraat osoittivat mielenkiintoa pohjoisen kalastusta kohtaan. Ylijohtaja
Jöran Hult Ruotsista kiitti kauniisti ja totesi, että lohi oli Pohjolassa vallan erinomaista herkkua. Matka jatkui Isohaaraan, missä vastassa oli Lauri Louekari. Hän
esitteli voimalaitosta ja teki selkoa yhtiön toimenpiteistä kalakannan turvaamiseksi. Sitten mentiin aterialle, minkä jälkeen ylijohtaja Hult kiitteli suomalaisia suurenmoisesta vieraanvaraisuudesta, joka ylitti kaikki odotukset. Ruokailun jälkeen
ryhdyttiin neuvotteluihin, jotka jatkuivat pitkälle yöhön. Vaikka retkellä ei nähty
mitään erikoista, oltiin hyvin tyytyväisiä, sillä sääkin oli suosinut matkalaisia,
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jotka olivat saaneet erinäisiä herätteitä.1236 Seurueen jäsenten nimilistaa kannattaa
verrata niihin henkilöihin, joille esiteltiin Isohaaran kalahissiä: piirit olivat pienet.
Vierailun ohjelma oli vapaamuotoinen, mutta myös keskusteluja käytiin. Retkelle osallistunut R. E. Serlachius katsoi parhaaseen tulokseen päästävän istutusten avulla, vaikka kalahissistäkään ei ollut aihetta luopua. Louekari ilmaisi tuolloin Brofeldtin tukemana, että vaikka Kemijoen patoamista jatkettaisiin, niin kutupaikoista ei olisi silloinkaan puutetta.1237 Tarkemmin sanottuna sekä Louekari
että Brofeldt olivat huomauttaneet, että itse pääuomaan ja varsinkin sivujokiin
jäisi tarpeeksi kutualueita vaelluskaloille, vaikka uusiakin voimalaitoksia Kemijokeen valmistuisi.1238 Kyseessä on kiinnostava lausunto, sillä sen perusteella
poikastuotantoalueita jäisi vesistöalueelle kylliksi patoamisesta huolimatta. Tosin
jatkossa tämä kiistetään.
Rakentamisen edetessä nähtiin parhaaksi istuttaa lohia ensin sivuvesistöihin.
Mitään varmuutta ei tosin ollut, viihtyisivätkö poikaset padotussa joessa. Lisäksi
suvannoissa paremmin menestyvät hauki- ja ahvenkannat vahvistuisivat ja se
nostaisi hävikkiä.1239 Ongelmia aiheutti myös tarpeellisen mätimäärään saanti ja
haudonta. Kaihuassa kyettiin vain 150 000–200 000 poikasen tuottoon vuodessa.
Isohaaran säilytyslammikon oletettiin tuovan helpotusta pulmaan.1240
Börje Carlin laati ruotsalaisten ohjeista selonteon. Sen mukaan lohella oli kyky säilyttää lukumääränsä luonnossa tasapainoisena. Edellytyksenä oli, että se
pääsi kutemaan. Jos sitä ei kalaportaiden avulla voitu turvata, tuli käyttää muita
keinoja. Niin kauan kuin joessa oli kutupaikkoja, voitiin turvautua ylisiirtoihin tai
istutuksiin. Kaloja ei kannattanut siirtää alueille, joissa oli luonnonvarainen kanta,
vaan oli pyrittävä hakemaan uusia kasvupaikkoja sivuvesistöistä. Poikasten piti
olla vähintään yksivuotiaita ja määrien niin suuria, että tappiot pystyttäisiin kompensoimaan. Tähän piti kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Parempaa olisi, että
lohelle turvattaisiin pääsy kutemaan. Lähinnä ”järjestelmällisistä syistä” ei voitu
kuitenkaan tehdä varmoja johtopäätöksiä. Oletettiin, että vain harvoin voimalai-
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toksiin tehtäisiin kalaportaat. Siksi oli järkiperäistettävä toimia vastoinkäymisistä
huolimatta.1241
Seuraavana kesänä tehtiin vastavierailu, joka keskittyi anniltaan enemmän kalastuksen tehostamiseen. Joka tapauksessa Sulo Ahvonen ja Aarne Partanen osallistuivat Pohjois-Suomen edustajina tälle Ruotsiin suuntautuvalle tutustumismatkalle.1242 Ruotsalaisten tutkijoiden osuus jäi käytännössä vähäiseksi, vaikka heidän esittämiään arvioita tilanteesta voidaankin pitää oikeansuuntaisina. Kuitenkaan heidän suosituksiaan ei pantu toimeen. Nyt voitiin silti sanoa, että ulkomaistakin apua oli käytetty.
5.3.5 Täysin tarkoitustaan vastaava kutukalalammikko
Helmikuussa 1948 Pekka Brofeldt kirjoitti Pohjolan Voimalle kalanviljelyn tehostamisesta. Esille nousi ajatus kaivaa 20–30 metrin pituinen allas, johon juoksutettaisiin raikasta vettä. Lampeen voitaisiin sijoittaa lohia syksyistä mädin lypsämistä varten, jonka jälkeen ne voitaisiin myydä. Aiempiin menetelmiin verrattuna
etuna olisivat kutukalan saannin varmuus ja alhaiset kustannukset. Näin oli toimittu menestyksellisesti myös Ruotsissa. Varmuutta onnistumisesta ei saataisi
ilman testejä, joten Suomen ja Ruotsin hallitusten asettama kalahoitokunta ehdottikin, että Isohaaralle rakennettaisiin kokeeksi kala-allas. Lohet hankittaisiin padon – tuolloin vielä suunnitteilla olevalta – pyyntiyhtymältä. Hoitokunta oli päättänyt ehdottaa, että Tornion–Muonionjoen varoja siirrettäisiin Isohaaralle ja pyydettiin, että Pohjolan Voimakin osallistuisi kustannuksiin.1243
Kalastusneuvos Brofeldt lähestyi eritoten kulujen jakamista koskevassa asiassa ruotsalaisia virkaveljiään.1244 Yhtiö puolestaan vastasi pitävänsä suunnitelmaa
oikeaan osuneena, eikä sitä vastaan haluttu esittää vastaväitteitä. Voimalaitostyömaan olosuhteiden takia olisi vaikeaa löytää altaalle edullista paikkaa, joten tulevan kesän osalta hankkeeseen ei voitaisi täysipainoisesti ryhtyä. Kustannuksiin ei
haluttu ottaa kantaa, ennen kuin olisi tiedossa, millaisia velvoitteita seuraisi rakennusluvan myötä.1245 Sulo Ahvosen mukaan lohien säilytyspaikkana oli pidetty
keskeneräistä uittoruuhea, johon oli hitsattu välilaipioita.1246
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Salamahyökkäyksiä ja väkisin viljelyä
SUOMEN KUVALEHDEN mukaan Isohaaran kalansiirtolaitteet olivat kelvottomia ja
kutukalalammikossa ei saatu pysymään edes vettä.1247 POHJOIS-SUOMEN VOIMAVIESTISSÄ (päätoimittajana diplomi-insinööri Jukka Vermas) Kuvalehdelle vastattiin. Vastineessa todettiin, että kutukalansiirtohommia vastaan oli suoritettu kiivaanlainen salamahyökkäys. Voimaviestissä kerrottiin Suomen Kuvalehden artikkelin kirjoittajasta ja valokuvaajasta, että ”halut olivat kyllä versoneet, mutta taito
jäänyt taimenelle”. Myönnettiin jutussa olevan asian tynkääkin, mutta huomautettiin, että vähällä vaivalla olisi saatu Pohjolan Voimalta selventäviä tietoja. Vaikka
lammikossa ei jokaisen ohikulkijan riemuksi ollutkaan vettä, johtui se siitä, että
pohjaa oli tehty aikaa vievällä liettämismenetelmällä. Myöhemmin altaassa oli
Pohjois-Suomen Voimaviestin mukaan sekä vettä että kolmisensataa kutulohta.1248
Voimaviesti toistaa johdonmukaisesti, että Pohjolan Voima painoi hartiavoimin
töitä lohen pelastamiseksi, vaikka monenlaisten vaikeuksien takia kehitys ei ollut
toivottua. Suomen Kuvalehden kirjoitus leimattiin provokaatioksi.
Koivuranta ja Ahvonen pitivät jokivarressa runsaasti neuvottelutilaisuuksia,
joista yksi uutisoitiin otsikolla ”Kemijoen kalakannan elvyttämiseksi olisi kalanistutuksia tehostettava”. Samalla kannatettiin kalastuksen valvontaa ja valiteltiin,
että Kalastuskuntain liiton ylisiirtämiä lohia oli joutunut salakalastajien uhriksi.
Joulukuun 1951 tilaisuudessa korostettiin myös, että tehdyt toimenpiteet olivat
osoittautuneet perustelluiksi ja todettiin, että Pohjolan Voiman rakentamasta kalalammikosta oli saatu hyviä tuloksia.1249 Vuoden 1951 lopussa lausuntoja annettiin
ahkerasti. Ahvonen korosti säilytyslammikon verrattomuutta. Lohet olivat epäilyksistä huolimatta säilyneet uskomattoman hyvin. Istutukset koituisivat tosin
lähinnä jokisuun ja meren kalastajien hyödyksi, mutta jokivarren asukkaita varten
tutkittiin järvilohta.1250
Sulo Ahvosen mukaan tilanteeseen toisivat helpotusta juuri kutukalojen säilytysaltaat. Lapin läänin Kalastuskuntain liitto olikin sijoittanut osan saamistaan
varoista kalankasvatuksen kehittämiseen, mutta toivottiin, että mahdollisimman
laajat piirit voisivat osallistua tärkeään työhön.1251 Myös HOFFMANIN mukaan
Isohaaralla todettiin olleen enemmän hyötyä lohien säilytysaltaasta kuin kalahis1247
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sistä. Siihen oli tarkoitus johtaa vettä padon yläpuolelta ja altaaseen kerättiin lohia
Kaihuaa varten.1252 Myös ruotsalaiset asiantuntijat tutustuivat siihen heinäkuussa
1951. Vaikka se ei ollutkaan valmis, joitain havaintoja oli voitu tehdä. Ruotsalaiset totesivat, että lammikon pohja tulisi muuttaa v:n muotoiseksi, kivipohjaiseksi
ja leveämmäksi. Poistoveden putki oli liian pieni. Lisäksi vesi tuli altaaseen ylhäältä, mikä aiheutti ongelmia, sillä lohet hyppivät ränniä vasten loukaten itsensä.
Myös vesimäärä vaikutti riittämättömältä.1253 Talvella 1952 voitiin kuitenkin lehdissä ylpeinä ilmoittaa, että Suomen ensimmäinen kutukalalammikko oli osoittautunut täysin tarkoitustaan vastaavaksi. Vaikka alussa oli esitetty katteettomia epäilyjä, olivat lohet viihtyneet altaassa erinomaisesti ja mäti oli kehittynyt paremmin
kuin koskaan. Lapin läänin Kalastuskuntain liitto olikin aikeissa ryhtyä puuhaamaan toista lampea.1254 Myös Maaseudun Tulevaisuus pani merkille altaan, jota
luonnehdittiin karuntuntuiseksi. Siinä kerrottiin säilytettävän puolet Isohaaralta
saaduista kaloista, jotka oli tarkoitus lypsämisen jälkeen myydä.1255 Jälleen Maaseudun Tulevaisuus otti tiukemman kannan asiaan. Tähän syyksi oletan, että sen
toimituksella oli vapaammat kädet kuin Pohjolan Sanomien virkaveljillä, joiden
toimintaan vaikutti poliittinen ohjaus.
Sulo AHVONEN oli kesällä 1952 huolissaan kalanviljelyksen tilasta, joten hän
kirjoitti tuttavalleen Einar Hellevaaralle. Sen mukaan kutukalalammikon rakentamisesta oli sovittu Brofeldtin, Pentikäisen ja piiri-insinööri Paasilahden kanssa
siten, että maanviljelyspiiri tekisi aloitteen työttömyysmäärärahojen myöntämisestä kala-altaan tekemiseen. Kalanviljelylle ongelmia tuotti edelleen mädinhankinta, joka oli ollut uiton ja Kalastuskuntain liiton vastuulla, mutta puuha oli
muistuttanut halutonta ”väkisin viljelemistä”. Ahvosen mukaan osasyynä tähän
oli Pohjolan Voiman kielteinen suhtautuminen, vaikka mainittu hanke ei yhtiön
miljardimenoissa toisi suuriakaan lisäkuluja ja sen avulla voitaisiin ihmisille
osoittaa, että kala-asiaakin hoidetaan. Tärkeänä pidettiin voimalaitoksen osallistumista, sillä kaikkien tiedossa oli, mitä vahinkoa se oli aiheutunut. Kaivattiinkin
kolmikantaisia neuvotteluja, joissa sovittaisiin kitkattomista järjestelyistä. Muuallakin maailmassa viljeltiin kaloja, joten siitä ei kannattanut Suomessa luopua. Silti
Ahvonen totesi jääneensä yksin ja vaipuneensa pessimismin syövereihin.1256 Jälleen kerran hän siis moitti yhtiön toimintaa.
1252
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Erilainen kuva saatiin, kun tuomari LOUEKARI antoi haastattelun. Elokuussa
1952 kirjoitettiin Uudessa Suomessa, että hänen mukaansa suojelutoimenpiteiden
ansioista oli Kemijokeen voitu istuttaa puoli miljoonaa lohenpoikasta. Eikä pelkästään tyydytty täyttämään lainkirjainta, vaan oli rakennettu lammikko, jota
varten oli käyty oma-aloitteisesti Ruotsissa opinhaussa. Suomen ensimmäinen
säilytyslampi oli täyttänyt odotukset. Valitettavasti Itämeren ryöstöpyynti oli alkanut näkyä myös Kemijoen lohikannassa, joten oli odotettavissa vaikeuksia.1257
Myös Pohjois-Pohjan mukaan kutukala-allas oli tehnyt viljelyn mahdolliseksi
sellaisessa joessa, johon lohi ei enää noussut. Lisäksi maan parhaat ammattimiehet olivat jälleen saapumassa Kemijoelle miettimään, mitkä kalalajit patoaltaassa
viihtyisivät.1258 Voimalaitoksen osuutta ongelmiin ei pohdittu.
Kemijoen kalanviljelykomiteakin totesi omasta puolestaan altaan hyväksi.
Siinä saattoi jopa 200 lohta odottaa lypsyä. Altaasta oli saatu vuosina 1952–54
noin 53–150 litraa mätiä, jonka haudontatulokset olivat olleet kelvollisia.1259
Myös HOFFMAN kuvaa kalanviljelytoimintaa lupauksia herättäväksi. Maataloushallitus käynnisti Kalastuskuntain liiton esityksestä tutkimuksen kalatalouden
tehostamiseksi. Samoin suunniteltiin säilytyslammikkoa siikoja varten.1260 Se
valmistui syksyllä 1952 yhteistyössä Pohjolan Voiman ja liiton kanssa. Urakka
saatiin tehdyksi kokonaan padon alla tapahtuneesta kalastuksesta saaduilla varoilla, joten yhtiölle ei edelleenkään ollut kertynyt kalalaitteista kustannuksia.1261
Uutisointi ei jatkossakaan mainittavammin muuttunut. Esimerkiksi Pohjolan Sanomien vuoden 1961 ensimmäinen ja ainoa Isohaaran ylisiirtojuttu uutisoitiin
otsikolla ”Isohaaran uusittuun altaaseen nostettu jo toistasataa lohta”. Edellisenä vuonna oli altaan pohja pettänyt, minkä takia käyttö oli ollut mahdotonta. Kalat tutkittiin tarkasti. Elinvoimaisimmat yksilöt valikoitiin jalostukseen, heikot
päätyivät jääkellariin. Saaliit olivat vähentyneet, mutta pyyntiä jatkettiin.1262 Toisaalta syyskuussa kerrottiin, että Tornionjoen edustalta oli saatu kuluneena kesänä
hyvin lohta päinvastoin kuin Kemijoella.1263
Toimenpiteistä huolimatta ei lohi päässyt Kemijokeen lisääntymään, mikä
luonnollisesti vaikutti kalastukseen nopeasti. Kalastuskuntain liittokin oli maksanut taas yhtiön kuluja. Kaikkiaan kalanviljelystä löytyy yhteneväisyyksiä ylisiir1257
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tojen ja kalahissin kanssa. Julkisuudessa toimintaa vakuutettiin jatkuvasti kehitettävän tutkimusten avulla, vaikka tulokset jäivät vaatimattomiksi. Myös Pohjolan
Sanomat vältti ottamasta suoraan kantaa. Sen sijaan todisteltiin, että kysymys
saataisiin järkiperäisesti ratkaistua uutterien ponnistelujen avulla.
5.3.6 Haukikin on kohta kala
Marraskuussa 1951 julistettiin, että järvilohen avulla turvattaisiin Kemijoen patoaltaiden kalakanta. Näin oli voitu todeta Lapin läänin Kalastuskuntain liiton toimintasuunnitelmasta. Koska kalastuksen elvyttäminen oli jäänyt kalastuskuntain
huoleksi, niin toimintaa oli tehostettava ja kannustimeksi ehdotettiin valtion
myöntämiä tunnustuspalkintoja esimerkillisestä kansalaistoiminnasta.1264 Myös
kalatalousneuvoja Ilmari Vuorinen kehotti maamiesseuroja huolehtimaan kalavesistään, sillä kalastuskuntien omasta aktiivisuudesta riippui, missä kunnossa
heidän hallinnoimansa vedet olivat.1265 Vastuuta oltiin siis vierittämässä paikallisten kontolle. Kannattaa muistaa, että myös Pohjolan Voima oli koskikauppojen
myötä laajojen vesialueiden haltija. Omistusosuus ei ainakaan yhtiössä lisännyt
intoa kalanhoitotoimiin.
Perämeren kalastajien Keskusliiton mielestä merilohen menetystä ei hyvitettäisi esimerkiksi haukea istuttamalla. Myös tiedemiesten ilmoitettiin olevan sitä
mieltä, että lohen luonnonkutua ei voitaisi kunnolla korvata. Voimalaitosten taholta oli Perämeren miesten mukaan ensin vakuutettu, että lohikannasta huolehditaan, mutta pyrittiin laskelmin silti todistelemaan, että edullisinta oli antaa kalan
tuhoutua. Tähän tulokseen oli päästy siten, että aiemmin saatu lohisaalis oli arvioitu pieneksi. Kalastajat ilmoittivat alusta alkaen vaatineensa patoon toimivia
kalaportaita, mutta veden turhaan juoksutukseen vedoten siitä oli kieltäydytty.
Tosin parhaan lohennousun aikaan Kemijoki aina tulvi. Voimalaitosten edustajat
olivat lisäksi selittäneet vesilakia mielensä mukaan ja käyttäneet täysin kelvotonta
kalahissiä keinona välttyäkseen rakentamasta kunnollista kalatietä. Siirtoja arvosteltiin voimakkaasti ja niillä jopa väitettiin suorastaan tähdätyn lohikannan tahalliseen hävittämiseen. Kalastajat korostivat, että lohen viimeiset hetket alkoivat
olla käsillä, joten kunnollisilla kalaportailla oli jo hoppu. Kun ne olisi saatu valmiiksi, voitiin uusia keksintöjä jälleen ryhtyä kokeilemaan.1266 Tämä Perämeren
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kalastajien kannanotto vaikuttaa kieltämättä jyrkältä, mutta mielestäni siinä piilee
totuuden siemen.
Maaherra Uuno Hannula oli todennut, että Ruotsissa oli edistytty kalanviljelyssä. Sen avulla oli tyhjiksi pyydettyihin vesiin onnistuttu luomaan runsas kalakanta. Eikä ollut lainkaan harvinaista, että yksityiset olivat kaikessa hiljaisuudessa
luoneet itselleen erämaajärviin tuottoisat apajat. Kaikkiaan naapurissa oli lähdetty
liikkeelle siitä, että kalavedet oli saatettava tuottamaan peltojen lailla toimeentuloa.1267 Maisteri Sormusen mukaan Kemijoesta olikin otettava kaikki kalataloudellinen hyöty irti, oli joki padottu tai sitten ei.1268 Heinäkuussa 1953 oltiin Pohjolan Sanomissa sitä mieltä, että haukea ja ahventa pyydettiin liian vähän. Innostus
kalanviljelyyn oli kuitenkin lehden mukaan alati lisääntymässä.1269 Sen kirjoituksissa alettiin yhä enemmän kertoa kalanviljelyn edistymisestä. Tyypillinen uutinen
oli esimerkiksi heinäkuulta 1953, jossa Pohjolan Sanomien etusivulla todettiin:
”Ennätysmäärä kalanpoikia istutettiin viime keväänä.”1270
Vuoden 1954 syksyisessä lohijutussa kerrottiin, miten Isohaaran kutukalaaltaissa viihtyvien 90 lohen ja 3000 siian kehitys oli suotuisaa. Systeemiä mainittiin käytetyn neljän vuoden ajan hyvin tuloksin.1271 (Lievää liioittelua, sillä altaat
valmistuivat vuosina 1951–52.) Myös tuloksista voi olla montaa mieltä. Yksi
harvoista pessimistisistä näkemyksistä voitiin lukea yleisönosastoon laaditusta
kirjoituksesta, jonka mukaan kalavesien hoitoa koskevat pykälät olivat voimayhtiöille vain paperia, joten kalastuskuntien oli korkea aika ryhtyä toimeen.1272
Kaikkiaan alkuvaiheen arvostelu julkisuudessa jäi paikkakunnalla vähäiseksi.
Syynä tähän saattaa olla tilanteen vääjäämättömältä näyttänyt kehitys, jota median
avulla vahvistettiin. Moitteiden sijaan esimerkiksi Pohjolan Sanomissa korostettiin taas tehtyjen toimenpiteiden tuloksia.
Kalastuskuntain liiton organisoimilla Lapin kalapäivillä puhunut Erkki Halme
totesi, että Kemijoen kalastus oli ehtynyt. Toisaalta vesistöalueella asusti kolmisenkymmentä kalalajia, joita ei ollut juurikaan vielä pyydetty. Lisäksi ankeriaan ja
lahnan arveltiin menestyvän suunnitelluissa tekojärvissä.1273 Perämeren kalastajien Keskusliiton mukaan lohisaalis puolestaan oli vuonna 1955 jäänyt merellä alle
20 000 kg:oon. Myös Simojoen mahdollisen valjastamisen pelättiin heikentävän
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tilannetta.1274 Kemin torilla hauki oli maksanut 230 mk kilolta, siika 300 mk ja
lohi 1000 mk kilolta.1275 Kesäkuussa 1956 todettiin, että ”haukikin alkaa olla
kala, kun lohi on vähentynyt”.1276
5.4

Kylmät talouslaskelmat ja realiteetit

Tilanteen kehityksen myötä alkoi suhtautuminen kalastukseen lopullisesti muuttua – myös julkisesti. Syksyllä 1955 Pohjolan Voima totesi, että lohi oli jo ennen
patoamistakin selvästi vähentynyt Kemijoesta lähinnä Itämerellä lisääntyneen
kalastuksen takia. Kemijoki Oy:n mielestä joessa oli jo ennen sen mukaantuloa
kuvioihin tapahtunut ratkaisevia muutoksia, mutta onnistunein toimenpitein voitiin turvata pyynnin jatkuminen.1277 Molemmat voimayhtiöt kiistivät siis julkisesti, että niiden toiminnalla olisi ollut varsinaista merkitystä Kemijoen lohikantojen
hiipumiseen, sillä syyt löytyivät niiden mielestä muualta. (Kemijoki Oy:n toiminta tulee varsinaisesti esille luvuissa 5–6.)
Vaikka toimivien kalaportaiden arvo lohikannan pelastajana tunnustettaisiinkin, osoittivat kylmät realiteetit ja talouslaskelmat LOUEKARIN mukaan keväällä
1956 seuraavaa: Isohaarasta Kemijärvelle oli tarkoitus rakentaa vähintään kahdeksan voimalaitosta, jotka muuttaisivat joen suvannoksi. Jokaiseen patoon olisi
pitänyt rakennuttaa niin toimivat kalaportaat, että 40 % lohista olisi päässyt laitoksen ohitse. Mikäli Isohaaralle saapuisi 10 000 lohta (luku ei ammattilaisten
mielestä voinut ikinä olla suurempi), niin tuosta parvesta Kemijärveen nousisi
kuusi lohta. Sillä jos jokaisesta portaasta menisi yli arvioitu 40 % kaloista, pääsisi
Isohaaran ohitse 4000, Taivalkoskesta 1600, Ossauskoskesta 640, Petäjäskoskesta
256, Valajaskoskesta 102, Vanttauskoskesta 41 jne. Tämä tosin edellytti, että jokainen kalaporras toimisi paremmin kuin vaikkapa Ruotsin paras laite Luulajajoen Norrforsissa. Louekarin mukaan oltiin tilanteessa, että kalaporrasjärjestelmä
oli Kemijoessa toivoton. Asiantuntijoiden mielestä muutaman lohen saattaminen
Kemijärveen tulisi maksamaan 177 miljoonaa markkaa. Rakennuskustannukset
yhdeltä putousmetriltä olivat laskelmien perusteella 1,2 miljoonaa. Lisäksi kalojen houkutusvedestä kertyisi vielä 176 miljoonan markan vuotuinen energiatappio, joten järkisyin hanketta ei voitu perustella. Lisäksi Isohaaran padon alapuoli-
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nen allas oli niin syvä, etteivät suuretkaan vesimäärät kalaportaissa tuntuneet
missään.1278
Energiatappiota kuvaavampaa olisi mielestäni puhua yhtiön tuloksen heikkenemisestä, mikä olisi tosin ollut imagon kannalta epäviisasta. Myös 40 %:n arvio
kalaportaiden tehokkuusvaatimuksesta kuulostaa oudolta. Ilmeisesti haluttiin
esittää suurempi luku kuin ylisiirtojen kolmasosa. Aiempi kalaporraslaskelma
pohjautui Pohjolan Voimassa eri tehtävissä toimineen diplomi-insinööri Pentti
Hintikan arvioon. Jutussa esitetyt perustelut olivat lähes identtiset Kemijoen kalanviljelykomitean mietinnön kanssa. Tämä on ymmärrettävää, sillä Louekari oli
sen jäsen.1279 Kiintoisaa on sen sijaan se, että vapaana virtaavaa Ounasjokea ei
lohikysymyksen yhteydessä mainittu sanallakaan, vaan aina viitattiin valjastetun
Kemijoen masentavaan tilanteeseen. Perusteluista saa käsityksen, että kaikkien
lohien olisi pitänyt päästä Kemijärveen, mikä on tarkoitushakuista. Sitä paitsi
myös aliselle Kemijoelle ja sen varsinaisille sivujoille oli jäänyt ja jäisi vesiä,
jotka yhä soveltuivat poikastuotantoon. (Tämänhän esimerkiksi Louekari oli aiemmin myöntänyt.) Yllä oleilla lausunnoilla haluttiinkin perustella kalaportaiden
tarpeettomuutta.
Varatuomari Louekarin käsityksen mukaan lohi oli maakunnan miehille tunnekysymys, ja sitä eivät herrojen järkeilyt saaneet turmella. Voimalaitokset olivat
kieltämättä ”osasyyllisiä” lohen katoamiseen, mutta vesilain pykälien mukaan
niiden omistajat olivat velvollisia joko rakentamaan kalatien tai suorittamaan
maksun kalatalouden edistämiseksi. Vesistötoimikunnan oikeutena oli päättää,
kumpaa keinoa käytettäisiin. Ongelmallista oli vielä, että vaikka kaloja nousisi
vesistöön, jouduttaisiin joki rauhoittamaan kudun turvaamiseksi. Sama koskisi
mahdollisesti merta ja ennen kaikkea jokisuuta. Ehdotettiinkin määrättäväksi
pientä kalaveroa, kuten esimerkiksi penni tuotetulta kilowattitunnilta. Näin saataisiin aikaan 60 miljoonan markan rahasto koko Kemijoen tultua valjastetuksi.
Varojen avulla asiantuntijat voisivat saada aikaan paljon hyvää. Osa rahoista kohdistettaisiin niille väestöryhmille, jotka olivat vahinkoa kärsineet.1280
Kalaporrasjärjestelmä todettiin Louekarin mukaan siis turhaksi. Kukaan ei
kuitenkaan halunnut lohen sukupuuttoa ja hiljaista hautaamista. Jo seuraavana
kesänä lohet olisi vapautettava Petäjäskosken yläpuolella, jonne ne olisi ensin
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ilmastoiduilla tankkiautoilla hyväkuntoisina saatettu. Vaikka Isohaaran patoa ei
olisikaan rakennettu, olisi lohen tulevaisuus näyttänyt karulta. Patoamattomat
lohijoetkin olivat niin kalattomia, että pyynti alkoi niissä loppua. Syyt lohien
vähenemiseen olivat moninaiset. Siksi lohen elinpiirin valtioiden tuli ryhtyä yksissä tuumin tarmokkaisiin toimenpiteisiin ”kalojen kuninkaan” pelastamiseksi.
Toki säännöstelylläkin saattoi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia
kalataloudelle, mutta niiden selvittelyä ei Louekari katsonut ajankohtaiseksi.1281
Jälleen on helppo uskoa, että yhtiössä ei kiirehditty asian suhteen. Myös luvatut
automatkat Petäjäiselle jäivät tekemättä.
Kemijoen kalanviljelykomiteankin mielestä kalateiden rakentamisesta tuli
mainituista syistä luopua. Voimayhtiöiden todettiin olevan kalaportaita vastaan,
mikä puolestaan oli aiheuttanut sen, että niitä periaatesyistä vaadittiin. Kalliiden
portaiden rakentaminen veisi lisäksi pohjan kalanviljelytoiminnalta. Olikin turvauduttava muiden kalalajien istutuksiin, minkä jälkeen Kemijoella kohta koettaisiin varsinainen urheilukalastajien ryntäys. Panostamalla viljelyyn sekä kalavesien organisoituun suunnitteluun oli odotettavissa hyviä tuloksia. Valitettavasti
voimayhtiön varat eivät riittäisi toimintaan. Valjastamisen jatkuessa odotettiin
muidenkin ryhtyvän kustantamaan kalavesien hoitamista.1282 Myös HALME hyväksyi Louekarin esittämät perustelut kalateiden turhuudesta. Hänen mielestään
tehokas hautomotoiminta oli kansantaloudellisesti paras ratkaisu Kemijoen merilohen säilyttämiseksi, vaikka suurillakaan rahallisilla uhrauksilla ei joessa samanaikaisesti voitu ylläpitää voimataloutta ja lohta.1283
Kala-asian käsittelyyn ei jokivarressa oltu alkuunkaan tyytyväisiä. Jatkuvan
viivästymisen myötä alistuttiin silti yleisesti siihen, että lohi ei Kemijokeen enää
nousisi. Alettiin uskoa, että asia olisi parhaiten järjestettävissä hoitamalla kalavesiä tai maksamalla korvauksia. Komiteatkin olivat pääsääntöisesti samaa mieltä.1284 Tälle linjalle asetuttiinkin esimerkiksi rakennusvahinkokomitean lausunnossa.1285 HURMEEN mukaan yleinen käsitys oli, että Kemijoen tultua kokonaan
rakennetuksi häviäisivät myös lohen kutupaikat. Viimeistään silloin lohen edessä
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olisivat kriittiset hetket. Toisaalta taimenelle arveltiin jäävän kutupaikkoja sivujokiin.1286 Meritaimen jäi tässäkin yhteydessä toissijaiseksi loheen verrattuna.
5.5

”Jokivarren talonpojan” arvelut

Tutkittavien asioiden listalla oli myös voimayhtiöiden suhtautuminen kala-asian
hoitoon, mitä seuraava osaltaan avartaa. Siihen tulee suhtautua varauksellisesti,
koska en aivan varmasti tiedä, milloin alkuperäinen versio laadittiin. Hämärää on
edelleen, julkaistiinko sitä koskaan ja jos julkaistiin, niin missä. Mielestäni juttu
on niin hienosti laadittu, että sisällön vuoksi se pitää tuoda julki. Teksti on hyvin
samankantainen kuin kalanviljelykomitean asiasta antamat lausunnot. Kirjoitelma
on todennäköisesti Lauri Louekarin vuonna 1952 nimimerkillä ”Jokivarren talonpoika“ laatima vastine kirjailija Yrjö Kokon lausuntoon, jossa tämä oli esittänyt Lapin köyhyyden syyksi Isohaaran voimalaitosta ja vaatinut sen räjäyttämistä
pikaisesti.1287 (Nimimerkillä oli ollut käyttöä myös Koskirakennus Oy:n asioita
setvittäessä.)
Vastineessa todetaan, ettei Kokko ollut ainoa, joka oli asiaa tuumiskellut,
mutta hänen mielipiteensä takana oli katkeruus ja asiantuntemattomuus. Talonpoika ei aikonut lähteä puolustelemaan teollisuuden edesottamuksia, sillä hän ei
ollut monien muiden tavoin rehellisellä kaupalla luopunut vesi- ja kalastusoikeuksistaan. Jokivarren mies paheksui mahdollisuutta, että lohi menetettäisiin. Katkeruutta oli herättänyt herrojen hitaus korvausasioissa. Varmana tietona esitettiin,
että menetyksiä liioiteltiin vahvasti ja oli levitetty myös perättömiä syytöksiä,
jolloin käsittely oli edelleen vaikeutunut. Tosiasia oli ja pysyi, ettei Lapin elintaso
pitkiin aikoihin ollut riippunut lohenpyynnistä. Väestöstä 70 % oli kyllä kuullut
kalasta puhuttavan, mutta ei siitä missään muodossa ollut hyötynyt. Lisäksi pyynti oli huomattavasti supistunut jo ennen Isohaaran rakentamista. Hyvät lohivuodet
olivat harvinaisia.1288
Lohesta oli riidelty 300 vuotta valtion pitäessä oikeudettomasti kiinni eduistaan. Seisovilla verkoilla tapahtuva kalastus alkoi maailmansodan liepeillä ja
yleistyi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin jokamiehen kalastusoikeus tuli
mahdolliseksi. Vaikka pyynnistä oli ollut verraten pienelle väelle hyötyä, oli menetykset korvattava tinkimättä. Valtio omisti pääosan Kemijoen koskista, joten
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sen tuli näyttää esimerkkiä. Eikä sillä hyvä. Lohen säilyttämiseksi tuli käyttää
tehokkaita keinoja. Jokivartista askarrutti ankarasti, auttaisivatko lohiportaat asiaa. Velvollisuudestaan huolimatta eivät viranomaiset olleet tehneet kalaporrassuunnitelmaa Isohaaraan. Tämä tosin saattoi johtua asiantuntijoiden käsityksestä,
ettei siitä olisi mitään iloa. Eikä olisi varmaa, toimisivatko patojen kalaportaat.
Lisäksi jokainen laite houkutusvesineen maksoi miljoonia, joten ei ollut ihme,
kun epäröitiin. Oli peräti väitetty, ettei lohen eteen ollut tehty muuta kuin säilytysamme. Kummastusta herätti myös innokas kirjoittelu kala-asioista. Se ei sinänsä ollut tuomittavaa, kunhan olisi pysytty totuudessa. Silti Suomen Kuvalehden
toimittaja oli lehdessään edellisenä kesänä (1951) teilannut kutualtaan, niin kuin
sillä ei olisi ollut merkitystä, vaan se olisi ollut pelkkä ”petkutusyritys silmänlumeeksi”.1289
Kirjoittajan mukaan ammattimiehet olivat osoittaneet altaan toimivuuden. Se
oli täydellisesti onnistunut. Sattumalta talonpojan käsissä olleesta Lapin läänin
Kalastuskuntain liiton vuosikertomuksesta oli käynyt ilmi, että ylisiirroista ja
istutuksista oli saatu hyviä tuloksia. Ne olivat luonteeltaan sellaisia, ettei Lapista
kohta löytynyt kalamiestä, joka niitä kehtasi epäillä. Jo ennen voimalaitosta oli
Kaihuassa kasvatettu vuodessa miljoona lohenpoikasta, ja Isohaaran padon rakentaminen antoi toiminnalle sysäyksen, joka oli Suomessa vertaansa vailla. Viljelyn
lisääntymiseen oli tehokkaasti myötävaikuttanut tosiasia, että padon alta pyydetyistä lohista saatu tuotto oli käytetty kalavesien hoitoon. Se oli voimalaitoksen
rakentajien ehdoton kanta ja viranomaisten määräys.1290
Jokivarren talonpojan mielestä lohi oli Kemijoessa säilytettävä, eikä sen suhteen saanut pihistellä. Oli kuitenkin käytettävä järkeä ja taitoa. Hän peräänkuulutti
faktojen ottamista huomioon ja kohtuutta, ei tunteilevaa haihattelua. Kirjoittaja ei
halunnut vähätellä tapahtuneita vahinkoja ja menetyksiä. Käsittelyä ei mitenkään
edistänyt tärkeillä ja vastuunalaisilla paikoilla istuvien henkilöiden nälviminen,
sillä he olivat kalanviljelyksessä tai koskien valjastamisessa koettaneet tehdä
parhaansa. Kerrottiin ammattilaistenkin sanoneen, kuinka uhkarohkea yritys Isohaaran rakentaminen oli, mutta huolimatta vaikeuksista se oli onnistunut. Omalta
osaltaan talonpoika toivoi, että laitoksen rakentajasta puhuttaessa oli pidettävä
mielessä vanha sääntö:
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”Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu, joka sen on ansainnut teoillaan - eikä
suun pieksämisellä.” 1291
Tämän luvun loppukaneettina ”talonpojan” mielipide on osuva. Voidaan tietysti
keskustella, onko kirjoituksessa sisältöä analyysiin asti? Mielestäni on. Joistakin
tarpeellisista varauksista huolimatta siitä heijastuu vesirakentajien suhtautuminen
Kemijoen kalakysymyksen eri puoliin 1950-luvun alussa, jolloin keskustelu kävi
kuumimmillaan. Myös vastapuolen kannat paljastuvat hyvin joen valjastajan perspektiivistä tarkasteltuna. Sinänsä iso asia ei ole, että kalahissiä ei tässä yhteydessä mainittu, sillä sen epäonnistuminen myönnettiin yleisesti 50-luvun alussa, eikä
tuloksia juurikaan haluttu muistella. Sen sijaan julkisuudessa korostettiin voimakkaasti kalavesien tieteellistä tutkimista ja istutustoimintaa, joiden avulla haluttiin
Lapin vesistöistä saada irti paras taloudellinen hyöty kansakunnan iloksi. Myös
Pohjolan Sanomien kirjoittelu oli kala-asiassa jatkuvasti ymmärtävän sävyistä.
Sen kannaksi alkoi muodostua yhä selvemmin voimatalouden hyötyjen korostaminen. Luonnosta ei edelleenkään ollut edes puhetta.
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6

Kemijoki Oy:n toiminta

6.1

Yhtiön perustaminen vuonna 1954

Pohjolan Voiman lisäksi jokialueelle syntyi toinen, toimintansa laajalle levittänyt
yhtiö, eli Kemijoki Oy, jonka toimintatapojen selvittäminen kuului tutkimustehtäviin. Tärkeintä oli mielestäni tutkia, miten ja miksi uusi yritys vaikutti jokialueella ja millaiset olivat sen operaatioiden seuraukset Kemijoen kala-asian kannalta.
Valjastamisen toinen vaihe lähti varsinaisesti liikkeelle kesällä 1950, kun
Kemijoen kosket siirtyivät Pohjolan Sanomien uutisen mukaan Imatran Voima
Oy:n omistukseen satojen miljoonien markkojen kauppasummalla. Tarkoituksena
oli muuttaa joen vesivoima sähkövirraksi.1292 Vuosikymmenestä muodostuikin
voimalaitosrakentajien ”kulta-aika”.1293 Oulujoki Oy teki 1940- ja 50-luvulla
Oulujokeen padon toisensa perään. Urakka läheni loppuaan ja tarvittiin uusia
koskia valjastettavaksi, joten Imatran Voima alkoi tutkia mahdollisuuksia ostaa
Kemijoen vesivoimaa. Pian huomattiin, että valtaosa vesistä oli sotavuosina siirtynyt yksityisten osakeyhtiöiden haltuun. Kemi Oy:n kerrotaan lähettäneen Imatran Voima Oy:lle kirjeen, jossa tiedusteltiin, halusiko se omistaa Petäjäs- ja Elingonkoskien koskitilat. Neuvottelut sujuivat rakentavassa hengessä. Näin Imatran
Voiman mainitaan saapuneen Kemijoelle ja ryhtyneen patoamisen suunnitteluun.1294 Tapaus uutisoitiin heinäkuussa 1950, kun kerrottiin Imatran Voiman
neuvottelevan Petäjäskosken ostosta parin sadan miljoonan markan hintaan.1295
Joutilaana virtaavia koskia vaadittiinkin Pohjolan Sanomien etusivulla valjastettavaksi, sillä siitä riippuisi hyvinvoinnin kasvu.1296
Pääministeri Kekkonen puolusti lokakuussa 1952 eduskunnassa voimakkaasti
Kemijoen nopeaa valjastamista ja sen toteuttamista valtiojohtoisesti. Kekkonen
piti rakentamista erityisen tärkeänä Pohjois-Suomen teollistamisen kannalta. Väitteet siitä, että tämä merkitsisi voimatalouden sosialisointia, UKK tyrmäsi.
USA:ssa oli hänen mukaansa valtion johdolla toteutettu suuria voimalaitostyö-
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maita, joten siinä mielessä saman olisi pitänyt Suomessa kelvata pinttyneimmällekin oikeistolaiselle.1297 Valtiopäivillä ei tuolloin puhuttu lohesta.1298
Imatran Voiman osto- ja tutkimustoiminnan tulosten perusteella laadittiin
syksyllä 1952 alustava rakennussuunnitelma. Vaikean työttömyystilanteen vuoksi
kääntyi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö yhtiön puoleen ja tiedusteli
sopivia kohteita työllistämiseen. Sellaiseksi esitettiin Petäjäskosken rakentamista,
johon valtioneuvosto suostui myöntämään avustuksena 21 miljoonaa ja lainana
236,5 miljoonaa markkaa. Imatran Voima lähti hankkeeseen joulukuussa 1952
sillä ehdolla, että velat aikanaan siirrettäisiin Kemijoki Oy:n vastuulle.1299 Perustava yhtiökokous pidettiin tammikuun lopulla 1953. Kokouksessa Suomen valtio,
Imatran Voima Oy ja Veitsiluoto Oy päättivät osakkeiden merkinnästä ja hallintoneuvoston kokoonpanosta. Puheenjohtajana toimi pääministeri U. K. Kekkonen.1300 Siis jo toiminnan alkuvaiheessa valtio avusti yhtiötä. Rahoituksen myöntäminen tukee osaltaan olettamaa, että työllisyysnäkökulmakin painoi taustalla.
Luovutusasiakirjoja laadittaessa valtion virastojen hallinnoimasta vesivoimasta
muodostui ongelma. Lakitekstin arveltiin aiheuttavan tulkintavaikeuksia, minkä
johdosta vesiä ei saataisi rekisteröityä. Johtokunta ryhtyi toimenpiteisiin, jotta
tärkeä ”Kemijoki-laki” voitaisiin nopeasti hyväksyä. Lokakuussa 1954 oltiin siinä
pisteessä, että Kemijoki Oy saattoi valmistautua aloittamaan virallisesti toimintansa. Kaupparekisteriin yhtiö merkittiin joulukuussa.1301
Ennen 1950-lukua valtio yhtiöineen omisti Kemijoella neljänneksen vesivoimasta. Pohjolan Voiman aktiivisuus muutti HOFFMANIN mukaan tilannetta. Sille
tarjottiin mahdollisuutta liittyä perustettavaan uuteen toimijaan, mutta tätä ei pidetty Pohjolan Voimassa mahdollisena, koska se oli yhtiön oman toimintaajatuksen vastainen. Säädetty Kemijoki-laki tarkoitti siis käytännössä valtioneuvostolle oikeutta siirtää valtion vesialueet Kemijoki Oy:n haltuun. Tavoitteeksi
linjattiin Kemijoen nopea ja yhtenäinen rakentaminen maan energiapulan välttämiseksi.1302 Yhtiön perustamisen kantavana ideana oli Seppälän mukaan se, että
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Pohjolan Sanomat 13.1.1953.
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ainoastaan valtiojohtoinen yritys kykenisi valjastamaan Kemijoen kosket niin
nopeasti, kuin maan etu vaati. Tosin ratkaisu herätti myös vastustusta. Pahimmillaan sen pelättiin merkitsevän teollisuuden sosialisoinnin alkamista.1303
Tammikuussa 1953 arvioitiin Kemijoen pääuoman valjastamisen kestävän
10–15 vuotta ja maksavan 42 miljardia markkaa. Myös sivujoissa oli luvassa
suuria säännöstelyjä. Lohta ei mainittu sanallakaan, mutta urakasta arveltiin tulevan kosolti hyötyä ja kunniaa valtakunnalle.1304 Valjastamisen vauhdittamiseksi
Metsähallitus luovutti Kemijoen vesistössä olevat koskiosuutensa yhtiölle marraskuussa 1954. Kaupoissa ei käytetty rahaa, vaan valtio sai korvauksen osakkeina.1305
Urho Kekkosen hiihtokaverina Lapissa oli Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston
jäsen, talousneuvos Yrjö Alaruikka. Hän kirjoitti Pohjolan Sanomien lukijoille
myös yhteisistä hiihtoretkistä. Esimerkiksi keväällä 1956 lehdessä julkaistiin Alaruikan artikkeli.1306 Myöhemmin hän esitti vahvoja epäilyjä voimayhtiöiden pyrkimyksistä ja toimintatavoista. Mielipide hieman muuttui ajan kuluessa, sillä 50luvulla talousneuvos totesi komeasti Petäjäskosken tulleen uhratuksi ihmisten
onnellisemman tulevaisuuden alttarille.1307 Omia vaikutusmahdollisuuksiaan hän
piti vaatimattomina, mutta mainitsi saaneensa sentään pääministeri Kekkosen
päättämään, että Kemijoen valjastaisi Rovaniemellä pääkonttoriaan pitävä Kemijoki Oy.1308
TUIKAN mukaan myös Kaarlo Hillilä oli tullut johtopäätökseen, että valtionyhtiön kannatti ryhtyä Kemijoen patoamiseen. Valtion rooli palvelisi sekä asukkaiden että Maalaisliiton etuja, sillä pohjoiseen suunnattavat investoinnit voitiin
helposti selittää sen äänestäjille. Puolueen aluepolitiikkaa kärjekkäästi arvostelleet
sosiaalidemokraatitkin tukivat valjastamista työllisyysvaikutusten takia. Varsinkin
Urho Kekkonen oli kannattanut vesivoiman ja Kemijoen järjestelmällistä rakentamista, eivätkä vastustajat onnistuneet työntämään kapuloita poliittisen hankkeen
rattaisiin.1309 VAHTOLAN mukaan Maalaisliitto oli 1950- ja 60-luvulla Suomen
johtava puolue, joka piti kiinni erityisesti maaseudun elinvoimaisuudesta ja maatalouteen perustuvasta toimeentulosta. Tärkeänä pidettiin myös kaupungistumisen
ja yhteiskunnan rakennemuutoksen estämistä. Kun teollistamista pyrittiin kehit1303
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tämään, niin sen tuli tapahtua kehitysalueilla, josta Maalaisliiton kannatus suurimmaksi osaksi tulikin. SDP:n ja Kansallisen Kokoomuksen enemmistö sen
sijaan piti parempana palkkatyötä ja teollistamista, joiden avulla katsottiin voitavan tehokkaammin nostaa elintasoa ja kerätä valtiolle enemmän verotuloja. Nämä
puolueiden väliset erimielisyydet hidastivat teollistamispolitiikan kehittämistä.1310
Myös Juhani SUOMEN mukaan pohjoisen teollistamisen vastustajat kykenivät
jarruttamaan asian tehokasta eteenpäinviemistä, vaikka hänen mielestään Kekkosen ohjelma hakee vieläkin vertaistaan.1311 Yhtä kaikki uuden voimayhtiön synnyn taustalla oli halu turvata Kemijoen vesivoiman jatkorakentaminen ja tarjota
riittävät resurssit. Epäilyistä huolimatta tähän arveltiin päästävän parhaiten siten,
että valtion osuutta hankkeessa suurennettiin merkittävästi Kemijoki Oy:n avulla.
Oli myös tärkeää, että vesirakentamista pystyttiin selittämään aluepoliittisin perustein erityisesti Maalaisliiton kannattajille.
6.2

Petäjäskosken valjastaminen 1953–1957

Koski ympäristöineen oli huomattavan monimuotoinen. Se oli lohen kannalta
tärkeä lisääntymisalue, ja siellä oli myös erinomaiset edellytykset kalastukseen.
Kaikkiaan alueelta luetteloitiin 128 kalamiestä, joista 28 oli harjoittanut ammattimaista pyyntiä.1312 Tällä ei ollut mitään merkitystä, kun Petäjäskoskea alettiin
padota. Voimalaitoksen alustaviin töihin ryhdyttiin vuoden 1953 alussa. Keväällä
1954 tahti kiristyi.1313 Voimalaitoksen alkukokous pidettiin Jaatilassa, jolloin
esitettiin
”eri intressipiireihin kuuluvien taholta tavanomaisia niiden etuja ja oikeuksia
turvaamaan tarkoitettuja vaatimuksia”.1314
Tämä oli samalla ensimmäinen maininta korvausvaateista. Sisällöstä voi päätellä,
että Kemijoki Oy:ssä oletettiin tapahtumien seuraavan Isohaaran kokemuksia.
Lausuma on mielestäni välinpitämätön, ja siitä heijastuu vesirakentajien asenne
vahinkoja kärsineisiin.
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Pohjolan Sanomissa ei juuri kritisoitu Kemijoki Oy:n toimintaa. Pientä irvailua oli silti havaittavissa. Maaliskuussa 1953 eräässä pakinassa kirjoitettiin, että
vastakkain olivat Kemijoki Oy ja vahinkoa kärsineet sekä siinä välissä maalaiskunnan päättäjät, jotka tasapainoilivat ja yrittivät pysyä voitolla olevan puolella.1315 Pohjolan Sanomissa seurattiin aktiivisesti työn edistymistä. Elokuussa 1953
raportoitiin, että Petäjäskoskelle oli jo noussut joukko komeita rakennuksia, mutta
varsinaisen valjastamisen aloittaminen tuotti rahoitusvajeen vuoksi ongelmia.1316
Pääministeri Kekkonen kävi työmaalla ensimmäisen kerran nähtävästi huhtikuussa 1954. Vierailu sai reilusti palstatilaa.1317
Työttömyys ei muodostanut suurta ongelmaa ennen vuotta 1948.1318 Tämän
jälkeen sen nujertaminen voimalaitostöillä oli säännöllisesti esillä. Pohjolan Sanomien mukaan Suomessa oli syksyllä 1953 noin 600 000 työtöntä. Seuraavasta
vuodesta uumoiltiin pahempaa, joten hallituksen toivottiin jatkavan työttömyyden
torjuntaa.1319 Joulukuussa uutisoitiin 200 miljoonan markan työllisyyslainasta,
joka oli myönnetty helpottamaan Kemijoki Oy:n likviditeettikriisiä.1320 Pulmista
huolimatta sen työt edistyivät. Toukokuussa 1955 kerrottiin, että Vesistötoimikunta oli antanut väliaikaisen rakennusluvan, mutta varsinainen padotuslupa puuttui,
koska kaikkia alueita ei ollut saatu hankituksi. Joidenkin maiden ostaminen oli
osoittautunut hankalaksi, mutta lisenssin suhteen oltiin optimistisia.1321 Näillä
viitattiin maa-alueisiin, joita ei ollut myyty Kemijoki Oy:lle sen tarjoamaan hintaan. Heinäkuussa 1955 Petäjäskoskella jouduttiin siirtämään kymmeniä taloja
vedennousun tieltä. Ennen niin rauhallinen maaseutu olikin saanut kuumeisen
kiireen ja työtahdin. Pohjolan Sanomien mukaan kaivattiin paljon yhteistyötä ja
ymmärrystä molemmilta osapuolilta, jotta se, mikä oli välttämätöntä, saataisiin
asiallisesti toteutettua.1322 Myös Kemijoki Oy:n työmaita seurattiin lehdessä alusta
pitäen tiiviisti ja niissä esiintyneitä ongelmia pyrittiin selittämään parhain päin.
Vuoden 1956 alkuun tultaessa oli Petäjäisen rakentaminen edennyt siihen pisteeseen, että yhtiössä alettiin suunnitella seuraavaa projektia. Johtokunta päätti
teknisistä ja taloudellisista syistä suositella uudeksi kohteeksi Kemijärvi–
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Rovaniemi-jokiosuutta.1323 Tammikuussa tiedotettiin, että Kemijoen Pirttikosken
voimalaitoksen rakentaisi jälleen Kemijoki Oy.1324 Paikka sijaitsee Rovaniemen
maalaiskunnassa noin 20 kilometriä Kemijärven Luusuasta alavirtaan. Koskea
ryhdyttiin valjastamaan helmikuussa 1957. Petäjäisen laskettiin valmistuvan saman vuoden kuluessa. Maastotutkimuksia tehtiin lisäksi Narkaus–Ossauskoskiryhmässä sekä kartoittamalla Porttipahdan ja Lokan tekoaltaita.1325 Kaikkia
Petäjäskosken voimalaitoksen tarvitsemia alueita ei ollut saatu yhtiön haltuun,
joten päätettiin kääntyä Vesistötoimikunnan puoleen, jotta se voisi todeta myyjien
vaatimukset kohtuuttomiksi.1326 Elokuussa 1956 toimikunta oli myöntänyt Petäjäiskoskelle patoamisluvan + 20 metriin. Samalla se oli määritellyt niille maanomistajille maksettavat korvaukset, joiden kanssa voimayhtiö ei ollut päässyt
ratkaisuun. Summien mainittiin noudattavan aiempien kauppojen tasoa.1327 Ymmärrettävästi kovin halukkaita korvausten suorittamiseen ei oltu. Heinäkuussa
1956 kertoi toimitusjohtaja Heikki Lehtonen Petäjäisen valmistuvan kevättalvella
kovasta rahapulasta huolimatta. Yhtiön kassassa oli nimittäin rahaa seuraavaan
tiliin saakka.1328
Kemijoki Oy:n ensimmäisen voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin siis
vuonna 1953 ja valtakunnan verkkoon se kytkettiin toukokuussa 1957.1329 Pohjolan Sanomien etusivulla kerrottiin, kuinka suuret voimalaitostyöt muuttivat luontoa: vanha Petäjäskoskikin oli muuttunut suvannoksi, johon vesi oli kahlittu ihmistä palvelemaan.1330 Myöhemmin uutisoitiin, että sähköä oli Kemijoki Oy:n
toimesta päätetty myydä Ruotsiin. Alustaviin töihin voimalinjojen vetämiseksi
olikin ryhdytty.1331 Pääministerinä tuolloin toiminut Urho Kekkonen vieraili useaan otteeseen työmaalla ja seurasi kiinnostuneena projektia, joten häntä lienee
informoitu myös valjastamisen varjopuolista ja niihin liittyvistä huolista. Joka
tapauksessa alusta pitäen kävi selväksi, että mahdollisiin korvausvaateisiin suhtauduttiin uudessakin voimayhtiössä nihkeästi. Tämä ei hämmästytä, sillä yhtiö
kärsi jatkuvasta rahapulasta, jota lievittämään alettiin myydä sähköä.
1323
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6.3

Suhtautuminen kala-asiaan

Elokuussa 1956 kirjoitettiin Pohjolan Sanomissa, että kala oli merkinnyt Isohaaran pystyttämiseen asti paljon pohjoisen asukkaille. Muurolan suuren lohipadon
lisäksi alueella oli kalastettu runsaasti verkoilla ja uistimilla. Tähän ei ollut paluuta. Petäjäskosken padon myötä veden alle jäisi 1700 hehtaaria maata, eikä kylä
olisi enää vuolaan kosken äärellä, vaan 17 km pitkän keinojärven rannalla.1332
Heti tuli selväksi, että Kemijoki Oy ei aikonut rakentaa kalaportaita, vaan korvaavat toimenpiteet kalakantojen turvaamiseksi olisi syytä selvittää laitoksen katselmuksen yhteydessä.1333 Paikalliset vaativat kunnollisia kalateitä, mutta Janne
Koivuranta toi jälleen julki Lapin läänin Kalastuskuntien liiton kannan, jonka
mukaan niitä ei ollut viisasta rakentaa, vaan kyseeseen tulisi kalakantojen hoitamiseen määrättävä maksu.1334 Koivurannan kantaa selittää, että hän todennäköisesti tiesi, että ainakaan Isohaaralle kalaportaita ei tehtäisi. Tämän vuoksi niitä
tuskin nähtäisiin muissakaan joen voimalaitoksissa.
Samaa henkeä oli havaittavissa, kun Pohjolan Sanomien vuoden 1956 ensimmäisessä kalateihin liittyvässä jutussa kerrottiin, että eduskunnassa oli annettu
julki maatalousministeri Vieno Simosen (ML) vastaus edustaja Luukalle. Tämä
oli tiedustellut, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voimalaitosten rakentajat vapautettaisiin tekemästä kalateitä. Simosen vastauksessa todettiin Kemijoen kysymyksen olevan erittäin vaikea, mutta aihetta selvittelemään oli toukokuussa 1950 määrätty komitea. Tiedettiin, että sen työ oli valmistumassa ja noudattaisi esitettyjä periaatteita. Työryhmän tuloksia arveltiin voitavan noudattaa
muuallakin. Tämän johdosta mietintöä oli odotettu, ja sen saatuaan maatalousministeriö tulisi harkitsemaan, mihin toimenpiteisiin kalakantoihin haitallisesti vaikuttavien tekijöiden osalta tulisi ryhtyä.1335 Kalaportaat eivät siis tulleet kyseeseen, mutta ennen mitään päätöksiä oli nähty parhaaksi odottaa selvityksiä. Uutinen tukeekin esittämääni käsitystä, että komiteoiden avulla kulutettiin lähinnä
aikaa.
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Toimitusmiehet kallistuvat yhtiön kannalle
Keväällä 1955 oli Vesistötoimikunnan puolesta puheenjohtaja Lauri Pentti antanut
Petäjäisen asiasta päätöksen. Tämän nojalla Kemijoki Oy:n ei tarvinnut rakentaa
kalateitä, vaan sen tuli osallistua erikseen määrättävällä summalla kalakannan
suojelemiseen.1336 Myös toimitusinsinöörit palasivat aiheeseen. Lohen ja sitä
myötä kalastuksen todettiin Kemijoella loppuneen. Toimitusmiehet katsoivat
voivansa tukea esitystä, että kalaportaita ei Petäjäiskoskelle tehtäisi. Sen sijaan
voimavarat suunnattaisiin kalanviljelyyn.1337 Jaatilan ja Muurolan jakokunnan
miehet halusivat kunnolliset kalaportaat. Mikäli tähän ei suostuttaisi, olisi aiheutettu vahinko korvattava. Samalla kritisoitiin patotyömaan räjäytyksiä, joiden
väitettiin tuhonneen paikallisia kalakantoja. Myös nämä piti korvata.1338 Katselmuksessa esitettyihin vaateisiin annettiin palaute. Sen mukaan kalatien rakentamista ei Kemijoki Oy:ssä pidetty edelleenkään tarpeellisena. Myös muut esitykset
ja vaatimukset torjuttiin perusteettomina. Katsottiin, että talolliset olivat luopuneet koskikaupoissa kalastusoikeudestaan, joten siltä osin ei ollut perusteita maksuihin. Jaatilalaiset laativat tämän johdosta uuden vastalauseen, koska eivät halunneet suostua siihen, että heiltä ”vietäisiin kaikki pilkkahinnalla”.1339 Tämä oli
ensimmäisiä kertoja, kun ihmiset ilmaisivat tyytymättömyytensä koskikauppoihin. Tätä asennetta vahvisti Kemijoki Oy:n kanta kalakysymykseen.
Jaatilalaisille vastattiin, ettei korvauksia voinut ajatella pelkästään Petäjäskoskeen liittyvänä vahinkona, vaan osana laajempaa kokonaisuutta. Niinpä alueen
rakentaminen ei ollut muuttamassa tilannetta olennaisesti.1340 Ensimmäinen varsinainen maininta kalakorvauksista löytyy Kemijoki Oy:n asiakirjoista maaliskuulta
1958. Tuossa kokouksessa olivat läsnä mm. maaherra Miettunen ja talousneuvos
Alaruikka. Pöytäkirjan mukaan myös Kemijoki Oy:n mielestä oli selvitettävä,
miten kalakannan säilyminen turvattaisiin koko Kemijoella.1341 Tällä lausunnolla
viitattiin Isohaaran aiheuttamaan lohien nousun estymiseen, minkä katsottiin olleen pääsyynä kalastuksen huonontumiseen. Muiden kalalajien kohdalla vahinkoa
1336
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ei joen patoamisen vuoksi Kemijoki Oy:n ja toimitusmiesten mielestä tapahtunutkaan. Ja vaikka olisikin, olivat paikalliset luopuneet pyyntioikeuksistaan, joten
tämän takia ei korvauksiin ollut edellytyksiä. Tällaiset näkökulmat olivat omiaan
lisäämään katkeruutta.
Toimitusmiehet asettuivat siis voimayhtiön puolelle. Lisäksi jokeen tiedettiin
rakennettavan uusia voimalaitoksia, joten mahdolliset kalatiet aiheuttaisivat epäsuhtaisia kuluja saavutettuun etuun nähden. Selvänä pidettiin, että lohi olisi mennyttä. Tässäkin yhteydessä suhtauduttiin toiveikkaasti mahdollisuuteen, että istutusten ja kutukalojen avulla voitaisiin ylläpitää Isohaaran alapuolella jonkinlaista
kalakantaa. Vesioikeuslain I. luvun 6 §:n 4. momentin mukaan padonomistaja
voitiin suhteettomien rasitusten tai kustannusten takia vapauttaa kalateistä. Tähän
näkemykseen oli Kemijoen kalanviljelykomitea yhtynyt ja se tyytyi esittämään
rahallisen korvauksen perimistä voimayhtiöiltä. Samaa mieltä olivat toimitusmiehet. Hekin olivat sitä mieltä, että asia pitää käsitellä kokonaisuutena. Sopivaksi
korvaukseksi arvioitiin 2,5 miljoonaa markkaa vuodessa. Määrää tosin voitaisiin
muuttaa Kalatalousosaston esitysten mukaan. Sen sijaan kalastuksen korvaamiseen ei nähty aihetta, sillä hoitotoimenpiteillä arvioitiin voitavan osittain paikata
tappiot. Ratkaisua mainittiin hankaloittaneen, että lohikannat olivat ennen patoamista olleet jyrkässä laskussa. Näin ollen toimitusmiehet pitivät viisaampana
kehittää patoaltaissa menestyvää kalalajistoa.1342 Perustelut muistuttavat kaikkinensa Pohjolan Voiman kantoja. Kemijoki Oy esitti oman näkemyksenä Vesistötoimikunnalle. Se lähti liikkeelle tutusta olettamuksesta, että kalateillä ei lohikantoja autettaisi, vaan järkevintä olisi miettiä muita keinoja. Lisäksi toivottiin,
että korvaus laskettaisiin miljoonaan, joka erääntyisi, kun ryhdyttäisiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Summa olisi kernaasti voinut olla pienempikin.1343
”Voimalaitostyöt Jaatilassa maata viljelevien lisäansion lähteenä.” Näin uutisoitiin viljelijä Uuno Alaruikan haastattelu. Maatalouden ongelmien vuoksi usea
tilallinen oli lähtenyt voimalaitostyömaalle lisätienestien takia, jotka Pohjolan
Sanomien mukaan koettiin saadun korvauksena lohesta. Kun työ oli loppusuoralla, toivottiin keväällä 1956, että Jaatilaan saataisiin muita ansiomahdollisuuksia,
sillä muuten kylä ei säilyisi elinkelpoisena.1344 Voimalaitoksen rakentaminen oli
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siis tuonut kylälle työtä, mutta aiheuttanut joitain menetyksiä. Kehitykseen oltiin
kuitenkin lehden mukaan yleensä tyytyväisiä.1345
Vuorineuvos Veikko Axelsonin mukaan Kemijoki Oy:lle oli ollut Petäjäisen
rakentamisen aikoihin selvää, että kalaportaita ei tehtäisi. Määrämaksunkaan
suorittamista valtiolle ei pidetty suotavana, vaikka yhtiön omien etujenkin mukaista oli poistaa haittoja, jotka pato aiheuttaisi. Aluksi harkittiin oman viljelytoiminnan aloittamista, mutta koska alueella toimi jo kaksi hautomoa, niin uusi toimija olisi aiheuttanut hajaannusta. Siksi yhtiössä oli päädytty kannattamaan säätiötä, joka ottaisi huolehtiakseen Kemijoen kalanhoidon edistämisen.1346
Petäjäskoskelle ei kalateitä siis suunniteltu. Kemijoki Oy vastusti niitä tarpeettomina ja samalle kannalle kallistuivat toimitusmiehetkin, vaikka paikallisella
tasolla kalaporrashanketta ei kokonaan haudattu. Itse asiassa yhtiö kiisti aiheuttaneensa mitään varsinaista haittaa kalakannoille. Niiden heikkenemisestä oli vastuussa enemmänkin liikapyynti ja Pohjolan Voima, jonka voimalaitos oli tehnyt
lopun vaelluskalakannoista. Ongelman ratkaisua ei kuitenkaan haluttu hätäillä,
vaan parhaaksi katsottiin hoitaa se aikanaan kokonaisuutena.
6.4

Valajaskoski 1957–1963

Alueen historiasta kerrotaan seuraavasti: Kemijoella kivikauden asuinpaikkojen
yhtenä valintaperusteena olivat hyvät kalastusmahdollisuudet, joita esimerkiksi
kosken niska tarjosi. Tästä yhtenä todisteena ovat sieltä löydetyt Suomen suurimmat kiviaseet.1347 Valajaisen vesialueita pidettiin lisäksi monimuotoisina ja
vaelluskalojen kannalta erityisen arvokkaina.1348 Lohta, luontoa, saatikka kivikautta ei muisteltu, kun Rovaniemen maalaiskunnan luottamusmiehet esittivät
nöyrästi, että vaikean työttömyystilanteen vuoksi olisi Valajaskosken rakentaminen aloitettava heti. Kemijoki Oy joutui ilmoittamaan, että huonon rahatilanteen
takia se ei ollut mahdollista. Kaikkia tarpeellisia tutkimuksia kyllä jatkettaisiin.
Päällimmäisenä mielessä oli tosin alempi Narkauskoski.1349 Myös Lapin lääninhallitus piti voimalaitostöiden jatkamista välttämättömänä työttömyyden nujertamiseksi.1350 Elokuussa 1958 oli ilo ylimmillään, kun ilmoitettiin Valajaisen pa1345
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toamisen alkavan pikapuolin.1351 Täälläkin haluttiin kukistaa työttömyys, ja se
selitti maakunnallisten päättäjien innokkuuden.
Samana vuonna oltiin Kemijoki Oy:n johdossa huolestuneita, koska vuoden
1959 jälkeen ei ollut näköpiirissä yhtään varmaa voimalaitoshanketta. Padon
tekemisen arvioitiin vievän aikaa keskimäärin kolme vuotta, joten uudella kohteella alkoi olla hoppu. Yhtiössä oli tutkittu Ossauskoskea, mutta omistussuhteet
olivat Pohjolan Voiman kanssa niin mutkikkaat, että parhaaksi nähtiin siis valmistella Valajaskosken saattamista kansantalouden palvelukseen.1352 Vaikeasta rahatilanteesta huolimatta urakkaan ryhdyttiin marraskuussa 1957.1353
Rakennustyöt sujuivat ajallaan. Voimalaitoksen ohessa tehtiin paljon muutakin, kuten henkilökunnan asuntoja. Eräälle johtajalle pystytettävä kiinteistö aiheutti jopa hallintoneuvostossa keskusteluja. Rakennuksen ja sen ympäristössä tehtyjen töiden pelättiin toimivan kimmokkeena rannanomistajien vaatimuksille.
Kiinteistön suuret kustannukset antoivat Yrjö Alaruikan mielestä huonon kuvan
yhtiön toiminnasta, koska maanomistajille myöntämissään korvauksissa Kemijoki
Oy oli noudattanut ”erittäin jyrkkääkin säästäväisyyttä”.1354 Tämä on tärkeä tieto,
sillä monissa yhteyksissä on korostettu, että paikalliset esittivät voimayhtiöille
kohtuuttomia vaatimuksia. Nyt Alaruikan toteamuksesta käy ilmi, että suoritetut
summat olivat joidenkin johtoportaan jäsenten mielestä vaatimattomia. Tosin
Kemijoki Oy:n rahatilanne oli siis alkuaikoina hyvin kireä, joten mahdollisuuksia
– tai haluja – ryhtyä kaikkia tyydyttäviin korvauksiin ei ollut.
Valajaskosken patoalueen korvauskysymyksestä neuvoteltiin syyskuussa
1958 Rovaniemellä, jossa Kemijärven säännöstelyn toteuttamiseksi asetetun komitean puheenjohtaja Viljo Seppälä lupasi, että esityksiä tutkittaisiin tarkoin eikä
selvitysten tekoa viivyteltäisi.1355 Myös Valajaskoskella maanhankinta tuotti vaikeuksia, ja toukokuussa 1959 jätettiin valtioneuvostolle anomus pakkolunastuksista.1356 Padotusaltaan alle jäävästä 1 100 hehtaarista oli vapaaehtoisin kaupoin
saatu hankituksi 35 % yhtiön määräämällä hintatasolla. Suurimman esteen muodostivat kuusi kiinteistöä, joiden omistajien vaatimusten vuoksi neuvotteluissa ei
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tahdottu päästä yhteisymmärrykseen. Tämän takia Vesistötoimikunta ei voinut
antaa lupaa padolle. Yhtiössä oltiin lisäksi huolestuneita siitä, että tilanne uhkasi
johtaa töiden keskeyttämiseen, mistä olisi työllisyydelle ikävät seuraukset.1357
Tähän vetoaminen oli verraten yleistä, kun toiminta joutui vastatuuleen.
Syytä sysissä ja sepissä
Helmikuussa kerrottiin Pohjolan Sanomissa, että Alakorkalon maamiesseuran
kokouksessa oli käsitelty Valajaskosken patoamisen vahinkoja. Tilaisuudessa oli
arvosteltu Kemijoki Oy:n toimintaa ankarasti, kun oikeuksiaan penänneet olivat
väittäneet yhtiön edustajien jopa uhkailleen ja painostaneen leskiä ja muita heikommassa asemassa olevia, jolloin oli jääty ilman kelvollisia korvauksia. Yhtiön
edustajien suhtautumista paikallisiin pidettiin jokivarressa suorastaan epäkorrektina. Agronomi Jussi Grönholm oli yhtiön puolesta todennut tilaisuudessa esitetyistä syytteistä, että firma hoitaisi ilmenevät epäkohdat ja pyrkisi olemaan menetyksiä kärsineitä kohtaan asiallinen.1358 Myös ”Kulkija” kirjoitti Kemijoki Oy:stä,
jonka väitettiin syyllistyneen pakkolunastuksilla uhkailuihin ja maksaneen vaatimattomia korvauksia vahingoista. Yhtiön kerrottiin useasti kiistäneen haitat ja
syyttäneen maanomistajia kovista vaatimuksista. Suuttumusta oli herättänyt myös
yhtiön rakennuspäällikölle tehty 50 miljoonaa markkaa maksanut asunto, kun
samalla oli yritetty sopia korvauksista.1359 Kesäkuussa 1959 Kemijoki Oy:tä syytettiin myös harhaanjohtavien tietojen antamisesta, minkä katsottiin kärjistäneen
tilannetta.1360
Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa kommentoitiin Valajaisen kiistoja ja
toivottiin saatavan aikaan sovinto, sillä syytä oli nähtävästi sekä sysissä että sepissä.1361 Asia oli esillä muutenkin. Maalaisliiton edustaja Olavi Lahtela oli tehnyt
kyselyn hallitukselle. Hänen mukaansa Kemijoki Oy tarvitsi laajoja maa-alueita,
joita oli ensin hankittu vapaaehtoisin kaupoin. Nyt oli kuitenkin ryhdytty laajoihin
pakkolunastuksiin, jotka koskivat noin 2000 maanomistajaa Rovaniemen ja Kemijärven alueilla. Asiantuntijana toimineen professori T. Mäen mielestä tarjotut
hinnat eivät olleet kohtuullisia. Paikallinen väestö ei Lahtelan mukaan vastustanut
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voimalaitosten rakentamista, mutta edellytti riittävää korvausta menetyksistä.1362
Myös valjastamiseen myönteisesti suhtautunut Rovaniemen maalaiskunta vastusti
Valajaisen pakkokeinoja.1363 Tähän ilmeisesti vaikutti, että yhtiön tekemiin tarjouksiin ei oltu tyytyväisiä. Sen sijaan Lahtelan käsitys vesirakentamisen nauttimasta kannatuksesta on hyväksyttävä. Pohjolan Sanomien varovainen suhtautuminen
sysineen ja seppineen ei ole yllättävä.
Toukokuussa 1960 uutisoitiin tapahtuneen myönteistä kehitystä. Asennoitumisessa oli havaittu ilahduttavaa muutosta, kun korvaussummat olivat kohonneet.1364 Kemijoki Oy käsitteli korvausasiaa uudestaan marraskuussa. Arviomiehet olivat päätyneet 3,8 miljoonaan, kun komitean vaatimus oli reilu 6 miljoonaa
markkaa. Pohjolan Voimalle ehdotettiin kustannusten jakamista yksissä tuumin,
mutta vasta lisätutkimusten jälkeen. Se suhtautui esitykseen myönteisesti ja yhtiöt
myönsivät voivansa suorittaa maksuja tarpeettomiksi jääneistä kalapyydyksistä.
Pohjolan Voiman vastuu jäisi Taivalkosken altaaseen. Ratkaisu nähtävästi tyydytti, sillä kyseisille arviomiehille katsottiin voitavan antaa käsiteltäväksi muitakin
tapauksia.1365 Tämä tukee osaltaan väitettä, jonka mukaan yhtiöillä oli vaikutusvaltaa toimitusmiehiin.
Kemijoki Oy:n toinen voimalaitos rakennettiin reilut parikymmentä kilometriä Petäjäskosken yläpuolella olevalle Valajaskoskelle. Myös siellä havaittiin
maaliskuussa 1958, että sen yhteyteen ei aiottu tehdä kalateitä.1366 Lokakuussa
1960 tuli väliaikainen padotuslupa. Tuleva laitos kytkettäisiin valtakunnan verkkoon.1367 Tammikuussa 1961 yhtiön sai hyviä uutisia, kun Valtioneuvosto myönsi
Valajaskoskella oikeuden 11 tilan pakkolunastamisen.1368 Marraskuussa 1963
oikeus antoi luvan veden täysimääräiseen nostamiseen.1369 Lopullinen rakennuslupa saatiin KHO:sta toukokuussa 1964, minkä jälkeen korvauskysymys siirtyi
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Valajaskosken kala-asiaan palattiin toimitusinsinöörin suunnitelmassa, jossa
Kemijoen menneisyys lohijokena jälleen tunnustettiin. Siksi ehdotettiin maksua,
jonka toimitusmiehet määrittelisivät.1371 Paikalliset jakokunnat kiirehtivät käsittelyä ja vaativat Kemijoki Oy:tä korvaamaan menetettyjä vaelluskalasaaliita ja
tarpeettomiksi käyneitä pyyntivälineitä korkoineen.1372 Marraskuussa 1961 toimitusmiehet antoivat päätöksensä. Kalaportaita Valajaskoskeen ei pidetty tarpeellisena, vaan luvan hakija määrättiin suorittamaan vuosittain kaksi miljoonaa markkaa Kalatalousosaston osoittamalla tavalla. Sitä voitaisiin myöhemmin tarkistaa,
kun kaikki toimenpiteet ja kustannukset olisi saatu selvitettyä.1373
Kemijoki Oy:n mukaan vuotuinen maksu oli ristiriidassa Isohaarasta annetun
lausunnon kanssa. Heidän mielestään Valajaskoskenkaan voimalaitos ei ollut
vaikuttanut vaelluskalakantaan, joten määrättyä maksua pidettiin perusteettomana. Näin ollen pyydettiin arvioimaan tilanne uudelleen.1374 Tähän oli tilaisuus
Pohjois-Suomen vesioikeuden suullisessa käsittelyssä Rovaniemellä. Siellä päädyttiin tulokseen, että ei katsottu olevan edellytyksiä määrätä kiinteää summaa.
Pohjolan Voiman piti sen sijaan pystyä osoittamaan, että nimenomaan Kemijoki
Oy olisi korvausvelvollinen. Toisaalta Maataloushallituksen mielestä sitä ei voinut täysin vapauttaakaan vastuusta, mutta oli syytä olla maltillinen.1375 Ei siis
saanut taaskaan hätäillä, vaan asiaa oli ennen ratkaisuja tutkittava.
Eipä oltu tyytyväisiä jokivarressakaan. Korvaussummaa pidettiin pienenä ja
sitä vaadittiin vähintään kaksinkertaiseksi. Perusteluissa vedottiin Säipän komitean arvioon Kemijoen kalastukselle aiheutuneista tappioista (150 miljoonaa markkaa).1376 Myös Pohjolan Sanomat antoi oman panoksensa, kun kerrottiin Valajaskosken sähkömyllyn ympärille syntyneen ripeää edistystä, kun vanha ja uusi olivat sopeutuneet toisiinsa vieden kehitystä eteenpäin.1377 Jakokunnat vaativat taas
laajempia toimenpiteitä. Toivomuksena esitettiin, että aiemmin määrätty maksu
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käytettäisiin nopeasti kalanviljelyyn, vaikka summan suuruuteen oltiin yhä tyytymättömiä.1378 Useat paikalliset kalastajat halusivat vuosikymmenien kokemusten perusteella saattaa joen muuttuneet olosuhteet päättäjien tietoon, sillä voimalaitosten todettiin romahduttaneen kalakannat.1379 Valajaskosken patoaminen oli
heikentänyt myös veden laatua ja paikallinenkin kalakanta oli siinä kunnossa, että
se ei kelvannut enää ravinnoksi. Saastumisen pysäyttämiseksi esitettiin nopeita
toimia.1380 Vesien likaantuminen ei johtunut yksinomaan voimalaitoksista, vaan
syinä siihen olivat lisäksi maa- ja metsätalouden päästöt unohtamatta kasvavien
taajamien tuottamia jätteitä.
Kemijoki Oy kiisti esitetyt väitteet ja vaateet. Ensinnäkin sen mielestä sillä ei
ollut aihetta korvata joen kalakannalle aiheutuneita vahinkoja yhteisvastuullisesti,
koska jo ennen sen rakentamia patoja olivat vaelluskalat kadonneet Kemijoesta.
Asiakirjassa tästä käytettiin ilmaisua ”menetys” (kirjaimellisesti lainausmerkeissä). Koska lohet olivat jo hävinneet, puuttui korvausvaatimuksista oikeudellinen
pohja. Sama päti muihin vaateisiin, joita kuvattiin katteettomiksi ja myöhään
tehdyiksi.1381 Menetyksen lainausmerkeillä viitattiin yhtiön näkemykseen, jonka
perusteella kalastuksen arvo oli jo ennen vesirakentamista romahtanut, joten mitään oleellista muutosta ei ollut tapahtunut. Pohjolan Sanomissa Kemijoen vesistöä pidettiin ratkaisevan tärkeänä talouselämälle. Työllistäjänä ja energian tuottajana patotyömaiden vaikutus oli ollut merkittävä. Voimalaitosten seurauksena
olivat tosin isot kosket hukkuneet, mutta niiden myötä oli syntynyt altaita näköalapaikoiksi, ja ne saattoivat samalla tarjota mahdollisuuden vesiensuojeluun
eräänlaisina selkeytysaltaina. Vaikka lohi oli joesta loppunut, niin virkistyskalastajille alueen vedet tarjosivat uutisoinnin perusteella yhä houkuttelevia kohteita.1382 Maisemat olivat muuttuneet, mutta kansalaisten kannalta hyvästä ja perustellusta syystä. Syntyneiden patoaltaiden arveltiin toimivan korvikkeena menetetylle jokielementille.
Toimitusinsinöörit ottivat uudestaan kantaa. Heidän mielestään ei ollut tarpeellista muuttaa Kemijoki Oy:lle esitettyä (2 miljoonan markan) vuosittaista
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maksua.1383 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös tuli marraskuussa 1963. Siinä
Kemijoki Oy määrättiin maksamaan vuosittain 35 000 mk kalankantojen hoitamiseen, kunnes lopullisessa luvassa ehkä toisin määrättäisiin. Rahat oli suoritettava
Maataloushallitukselle, joka osoittaisi käyttökohteet.1384 Yhtiö ilmaisi pettymyksensä ja toi julki halunsa valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sen omien
laskelmien nojalla oikea summa olisi 11 630 mk.1385 Pohjolan Sanomien etusivulla uutisoitiin Valajaisen rakentamisen aiheuttamien vahinkojen korvauspäätös.
Kemijoki Oy tuomittiin maksamaan Rovaniemelle 514 000 mk, yksityisille
maanomistajille 460 000 mk ja lisäksi menetetystä vesivoimasta 67 000 mk. Kalatalouden hoitoon määrättiin 35 000 mk. Kalakorvauksia lukuun ottamatta rahat
korkoineen pantaisiin maksuun, kun päätös olisi lainvoimainen.1386 Mitään varsinaista kantaa tuomioon ei lehdessä otettu. Asiasta valitettiin, mutta Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut tehtyä päätöstä kalastuksen osalta.1387
Luonnon kahlitseminen liikuttaa tunteita
Kemijoen jatkorakentaminen aiheutti erimielisyyttä vielä 1960-luvulla. Maalaisliiton kansanedustaja Olavi Lahtela oli tyytyväinen tekeillä olevaan lakiehdotukseen, joka takasi pakkolunastettujen maiden tilalle vaihtomaita, koska siten
maanomistajat pystyisivät jatkamaan ammattiaan. Oletettiin, että Kemijoki Oy:n
kanssa vapaaehtoisiin kauppoihin suostuneilla ei ollut juurikaan aihetta valittaa.
Niillä, jotka eivät olleet päässeet sopimukseen, oli puolestaan mahdollisuus ottaa
yhteyttä Vesivoimatoimikuntaan ja yhtiöön. Toisaalta kaikilla kansalaisilla oli
vapaus valita tiensä. Myös Kemijoki Oy:tä kehotettiin lähestymään henkilöitä,
joiden kanssa ratkaisua ei ollut saatu aikaiseksi.1388 Lahtelan tulkinnan mukaan
kysymys oli myös siitä, halusiko tehdä sovinnon.
”Luonnonvoimien kahlitsijan päivä eilen.” Näin otsikoitiin Kemijoki Oy:n
10-vuotispäivä Pohjolan Sanomien etusivun uutisessa lokakuussa 1964, ja samalla esiteltiin yhtiön saavutuksia. Valajaskoskelle oli kokoontunut juhlijoita, joille
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puhuivat toimitusjohtaja Veikko Axelson ja maaherra Martti Miettunen, joka korosti vesirakentamisen merkitystä, vaikka se oli aiheuttanut Lapin historian suurimman väestöä kohdanneen muutoksen. Kehityksen kulkua ei tunnearvojen pohjalta ollut voitu estää, vaikka monet olivatkin joutuneet kokemaan kirveleviä menetyksiä, joista hyvityksenä oli saatu työpaikkoja, taloudellista edistystä ja
useimmissa tapauksissa korvauksia. Niiden määrään tai kohtuuteen ei otettu kantaa.1389
Pääkirjoituksen mukaan valjastaminen oli edennyt nopeasti, mutta ei kivuttomasti. Koetut luonnonmullistukset olivat koskeneet aineellisiin etuihin ja haavoittaneet tunteita. Eikä voitu myöskään väittää, etteikö joitain virheitä olisi tehty.
Tulevaisuutta ajatellen tuli minimoida haitat ja korvata nopeasti vahingot. Yli
puolet Kemijoesta oli joka tapauksessa uhrattu tekniikalle, joten luonnollisesti työ
piti saattaa päättäväisesti loppuun. Vaikka patoaminen oli aiheuttanut riitoja, niin
kaikesta huolimatta voitiin todeta, että oli tehty kansantalouden kannalta suurtyö,
josta oli aihetta riemuita ja toivottaa työlle menestyksellistä jatkoa.1390 Hyvän
asian puolesta oli kannattanut uurastaa. Joitain haittoja oli jouduttu kokemaan,
mutta niiden tilalle oli edistyksen myötä saatu etuisuuksia, joiden olisi pitänyt
korvata tehdyt uhraukset. Ympäristöstä ei edelleenkään huolta kannettu.
Juhlien jälkeen Vesioikeus antoi Valajaskosken voimalaitokselle marraskuussa 1964 rakennusluvan. Sen ohessa langetettiin kalakantojen ylläpitoon vuosittainen 35 000 mk:n maksu, josta Kemijoki Oy tuloksettomasti valitti. Maataloushallitus teki tutun esityksen, jossa se vaati kertakorvauksena 1,7 miljoonaa markkaa
ja vuosittaista 230 000 mk:n panostusta kalanhoitoon. Helmikuussa 1965 vesioikeus antoi päätöksen, jossa se yllätyksettömästi totesi, ettei lopullista ratkaisua
voitu tehdä. Niinpä se määräsi vuosittain maksettavaksi 25 000 mk.1391 Valajaskoskella toistui Petäjäskosken menettely, jossa Kemijoki Oy kiisti aiheuttaneensa
vahinkoja. Se voisi silti suostua kohtuullisiin kalaston menetyksiä kompensoiviin
maksuihin, kunhan asiaa ensin tutkittaisiin. Paikallinen väestö alkoi puolestaan
äänekkäämmin vaatia vahinkoja korvattavaksi. Isohaaran lailla vastustus lisääntyi
varsinkin vesirakentamisen haittojen selviämisen myötä. Myös kalaportaat olivat
toivelistalla, vaikka yhtiö ja virkamiehet eivät niitä kannattaneetkaan. Tämä selittyy uskoakseni sillä, että viimeksi mainituilla tahoilla pidettiin selvänä, että Isohaaran jättäminen ilman kunnollista kalatietä oli sinetöinyt Kemijoen kohtalon.
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6.5

Ossauskoski 1961–1965

6.5.1 Voimayhtiöiden erimielisyydet vesialueista
Koivunkylän jako- ja kalastuskunnan alueella oleva Ossauskoski oli 2,5 km pitkä
koski, jonka yläpuolella oli kolmen kilometrin pituinen vuolas Narkauskoski.1392
Nimensä Narkaus oli saanut saamenkielisestä nimistöstä eli tässä tapauksessa
niemestä, joka erotti kosken ja sen itäpuolella olevan Vähäjoen. Paikalla sijaitsi
nähtävästi Tervolan kunnan vanhin kiinteä asutus, jonka arveltiin olevan peräisin
1300-luvulta.1393 Ossaus sijaitsee noin 7 km Narkauskosken alapuolella Tervolan
pohjoisosassa Kiviojan kylän kohdalla. Nimensä koski sai aikanaan siitä, että
perimätiedon mukaan sen laskeminen veneellä vaati paikallistuntemusta, koska
siinä oli useita putaita. Kylällä muistetaan koskeen historian saatossa hukkuneen
ihmisiä. Sama koskee Narkausta.
Tervolan kunnanvaltuusto lähestyi Kemijoki Oy:tä ehdottamalla syksyllä
1955, että vaikean työllisyystilanteen takia ryhdyttäisiin rakentamaan Ossauskosken voimalaitosta. Yhtiö totesi kuitenkin, että mainittu hanke ei ollut seuraavana
vuorossa.1394 Ossauksella ilmeni ongelmia, koska Pohjolan Voima omisti sieltä
huomattavia vesialueita. Kemijoki Oy:n johtokunta oli Narkaus- ja Ossauskosken
vaihtoehtoja tutkiessaan saanut tietää, että Pohjolan Voima oli jättänyt ns. Paakkolan portaasta rakennuslupa-anomuksen. Sen myöntäminen tekisi tyhjäksi Kemijoki Oy:n suunnitelmat. Anomus oli Kemijoki Oy:n mielestä laadittu lähinnä siksi,
että sen toimintaa vaikeutettaisiin ja tehtäisiin Narkauskosken patoaminen mahdottomaksi. Tämän vuoksi oli nopeasti tehtävä oma esitys voimalaitoksesta, jonka
vaikutusalue kattaisi kiistanalaiset vedet. Jotta vahinko pantaisiin kiertämään,
päätettiin lisäksi jättää hakemus Taivalkosken valjastamisesta.1395 Kilpailijan työn
hankaloittaminen tukee käsitystä, että yhtiöillä oli myös itsekkäitä motiiveja,
vaikka virallisesti työtä tehtiin isänmaan nimessä.
Tapahtumien kehitys huomattiin myös hallituksessa, sillä se oli nimittänyt
ministerivaliokunnan seuraamaan koskivaihtojen edistymistä.1396 Toukokuussa
1958 Tervolan kunnan lähetystö käväisi taas jouduttamassa Ossaus- ja Taivalkosken rakentamista. Vierailun yhteydessä virkamieshallituksen kauppa- ja teolli1392
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suusministeri Lauri Kivekäs ilmoitti maakunnan miehille, että voimayhtiöille oli
laadittu välitysehdotus.1397 Mutkikkaan tilanteen takia ministeriö teki esityksen,
jolla pyrittiin sopimaan kiistat vesioikeuksista pääpiirteittäin seuraavasti: Imatran
Voima Oy antaisi Kuusamon vesioikeuksia Pohjolan Voimalle, ja tämä luopuisi
vastaavista Kemijoella. Kemijoki Oy puolestaan perääntyisi Isohaaraa ja Jumiskoa koskevista oikeuksistaan. Pohjolan Voima suostuisi vielä tiettyjen Kemijoessa
olevien vesien siirtämiseen Kemijoki Oy:lle. Osapuoliin vedottiin, että kiistat
ratkaistaisiin nopeasti, sillä se olisi välttämätöntä vaikean työllisyystilanteen ja
vesivoiman järkevän hyödyntämisen kannalta.1398
Kansanedustajat M. O. Lahtela ja E. Koivisto (kok.) olivat tehneet hallitukselle kyselyn ”Kuusamon koskisodasta”, koska oli havaittu merkkejä epäasianmukaisesta kilpailusta.1399 Myös presidentti Kekkosta tilanne huolestutti ja hän
kehotti sopimaan pikaisesti asiat.1400 Helmikuussa 1960 voimayhtiöt pääsivät
ratkaisuun. Imatran Voima luovutti Pohjolan Voimalle Kitka- ja Kuusinkijoen
vedet. Kemijoki Oy sai käyttöönsä alueet, joita tarvittiin Ossauskosken valjastamiseen. Vastapainoksi Pohjolan Voima sai haltuunsa Taivalkosken. Kemijoki Oy
lupasi lisäksi olla jarruttamatta Isohaaran lopullista lupaa. Myöskään Pohjolan
Voiman hankkeisiin Ounasjoella ei aiottu puuttua.1401 Kiistoja voimayhtiöiden
välillä ilmeni alkuvaiheessa siis vesiosuuksien omistamisesta, mutta ne saatiin
ratkaistua valtiovallan välityksellä, koska se piti tärkeänä, että vesirakentamisen
nopea jatkuminen varmistettaisiin. Sen sijaan sovun saaminen korvauksista oli
vaikeaa.
6.5.2 Ossauksen patoaminen
Vaikean työllisyystilanteen vuoksi myös Ossauskosken patoamista kiirehdittiin
Pohjolan Sanomissa marraskuussa 1959.1402 Maalaisliiton Tervolan paikallisosastokin hoputti rakentamista. Lisäksi oli ”kiinnitettävä huomiota yhdessä paikallisosastojen ja kaikkien maalaisliittolaisesti ajattelevien sekä Urho Kekkosen ansiot
tunnustavien henkilöiden kanssa ns. penkkivalistustyöhön”. Myös Pohjolan Sanomien levikin laajentamiseksi oli tervolalaisten mielestä paiskittava enemmän
1397
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töitä.1403 Ilmeisesti ”oikean” tiedon levittämistä lehdissä ja tupailloissa pidettiin
tärkeänä, jotta puolueen asettamat tavoitteet saataisiin toteutetuksi.
Voimayhtiöiden välinen sopu mahdollisti periaatteessa Ossauskosken rakentamisen. Tätä ennen koskivaihdot piti laillistaa, joten Kemijoki Oy esitti pikaista
käsittelyä.1404 Marraskuussa 1961 uutisoitiin Pohjolan Sanomien etusivulla, että
Ossaus oli päätetty valjastaa viipymättä.1405 Myös Ossauskosken töiden edistymistä selostettiin lehdessä. Esimerkiksi maaliskuussa 1962 kerrottiin, että laitoksen oheen tulisi joen ylittävä maantie Koivun lossin tilalle. Mitään haittoja ei
mainittu.1406 Voimalaitoksen arveltiin olevan käytössä keväällä 1965.1407
Vesistötoimikunta myönsi väliaikaisen rakennusluvan maaliskuussa 1962.
Luvan hakijan edellytettiin ohjeiden mukaisesti osallistumaan kalakantojen säilyttämiseen.1408 Vanhan kaavan mukaan eteni siis tämäkin tapaus. Alusta lähtien
pidettiin selvänä, että kalaportaita ei rakenneta, vaan toimenpiteet kalojen turvaamiseksi selvitetään katselmuksen yhteydessä.1409 Asia oli esillä pidetyissä
kokouksissa. Kemijoki Oy toi jälleen julki kantansa, että kalatietä ei kannata tehdä. Paikkakuntalaiset puolestaan syyttivät lohen katoamisesta patoja ja vaativat
kalaportaita tai vähintään kunnollisia korvauksia.1410 Kuulemisten jälkeen toimitusinsinöörit päättivät, että kalaportaita ei Ossauskosken voimalaitokseen tarvitse
rakentaa, vaan yhtiö velvoitetaan lopullisessa luvassa osallistumaan tarkemmin
määrittelemättömin keinoin hoitotoimiin.1411
Vuonna 1966 Maataloushallitus esitti Kemijoki Oy:lle seuraavia vuotuisia kalakorvausmaksuja: Petäjäskoski 25 000 mk, Valajaskoski 35 000 mk ja Ossauskoski 18 000 mk.1412 Summat tuntuvat pieniltä, kun niitä vertaa esimerkiksi Ossa-
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uksen hintaan, joksi laskettiin 11,7 miljardia markkaa.1413 Kun voimalaitos oli
saatu suunnitelman toiseen vaiheeseen, antoivat toimitusinsinöörit uuden lausunnon. Ehdotettiin, että voimalaitoksen käynnistyttyä suoritettaisiin vuosittain 1,8
miljoonaa markkaa kalakantojen hoitoon Kalatalousosaston määräämällä tavalla.
Menettely olisi voimassa siihen asti, että vahinkojen torjumiseen tarvittavat toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset olisi selvitetty.1414 Lokakuussa 1961
laitos sai Vesistötoimikunnalta väliaikaisen rakennusluvan, jossa se velvoitettiin
ohjeiden mukaisesti osallistumaan kalakantojen säilyttämiseen.1415
Kalaportaat jäivät Ossauskoskellekin rakentamatta, vaikka paikalliset niitä
vaativat. Toisaalta suurin paine kalateihin oli jo hiipunut. Tuossa vaiheessa niillä
ei ollut enää merkitystäkään. Niiden sijaan määrättiin suoritettavaksi maksuja.
Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n suhtautumisessa aiheuttamiinsa ongelmiin ei
löydy sanottavampaa eroa. Molemmat kokivat olevansa isänmaan asialla, vaikka
tekevälle vahinkoja saattoi sattuakin. Pohjolan Sanomat jatkoi vesivoimalle
myönteistä kirjoitteluaan myös Kemijoki Oy:n kohdalla. Hiljalleen varovaisia
vaatimuksia vahingonkorvauksista alettiin lehdessä esittää, kun prosessi tuntui
venyvän. Uutisoinnin päälinjaksi oli muodostunut vesirakentamisen tukeminen
sen alue- ja työvoimapoliittisen merkityksen takia. Myös Pohjolan Sanomien
tausta Maalaisliiton äänenkannattajana vaikutti kannanmuodostamiseen. Tutkimustulosten perusteella voi esittää, että lehteä käytettiin varhain yleisen mielipiteen muokkaamiseen vesirakentamisen edistämiseksi.
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7

Kaksikymmenvuotinen lohisota

7.1

Laillistettu laiminlyönti

Kemijoen lohen kova kohtalo alettiin yleisesti hyväksyä laajoissa piireissä enemmän tai vähemmän valitellen 1960-luvulle tultaessa. Edelleen oli niitäkin, jotka
vaativat kalaportaiden rakentamista ja vahinkojen täysimääräistä hyvittämistä.
Tässä luvussa tutkitaan, kuinka kalakysymystä hoidettiin 60-luvulta lähtien. Tärkein näkökulma liittyy voimayhtiöiden kantoihin ja niille esitettyjen vaatimusten
vastaanottoon.
Lapissa oli laskettu olleen 40 % Suomen vesivoimavaroista, jotka olivat likimain kaikki voimatalouden palveluksessa. Patojen rakentaminen oli johtanut
koskien kohinan laantumiseen, ja sitä myöten oli lohi joutunut väistymään. Kaikkiaan säännöstely oli aiheuttanut vaikeita ongelmia.1416 Kaakamonniemen lohipadon kalastajien mielestä lohi oli jo kesällä 1957 kadonnut Kemijoesta, joten oli
aiheellista ryhtyä pohtimaan korvauksia.1417 Helmikuussa 1958 Yrjö Alaruikka
ehdotti toimikuntaa, joka ottaisi hoitaakseen Pohjois-Suomen vesivoiman käytön
kannalta tärkeiden patoaltaiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisen. Vaikka
työn välttämättömyys yleisesti hyväksyttiin Lapissa, niin sitä ei saisi käsitellä
riita-asiana. Se olisi suoritettava rakentavassa hengessä, ja kysymyksiin pitäisi
paneutua tasapuolisissa neuvotteluissa.1418 Pohjolan Sanomien uutisoinnissa yhdyttiin Alaruikan kantaan. Kemijoen valjastaminen oli alkutekijöissään, mutta
satoja kiistoja oli ehtinyt syntyä ja niitä arveltiin ilmaantuvan lisää. Epäilyjä herätti Vesistötoimikunnan kyky hoitaa ongelmia edes kohtuullisessa ajassa. Tätä ei
pidetty kansalaisten eikä voimayhtiöidenkään kannalta suotavana, joten toimintaa
oli nopeutettava. Yhtenä ratkaisuna pidettiin paikallisen asiantuntemuksen käyttämistä ja oman vesistökomitean perustamista.1419
Vahinkojen käsittelyn hitaus ja uudet projektit aiheuttivat paineita. Korvausten viivästyminen voisi lisätä tulevien hankkeiden vastustamista, mitä ei pidetty
toivottavana. Kaiken kaikkiaan Pohjolan Sanomissa alettiin korostaa, että asukkaat oli otettava huomioon, kun välttämättömiä vesivoimahankkeita toteutetaan
tulevaisuudessa. Sinnikkäimmin oikeuksiaan peräsi Perämeren kalastajien Keskusliitto, joka huhtikuussa 1958 syytti Pohjolan Voimaa ajanpeluusta ja oikeusil1416
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veilystä. Tapausta verrattiin 30-vuotiseen sotaan, jonka voittaisi se, jolla olisi
eniten rahaa oikeudenkäynteihin. Niinpä mm. rakennusvahinkokomiteaa pyydettiin nopeasti tutkimaan kalastukseen liittyvät korvausanomukset ja varmistamaan,
ettei yhtiö voisi mihinkään verukkeeseen vedoten siirtää maksuja.1420 Myös Isohaaran rannanomistajien kokouksessa oli ihmetelty korvauskysymyksen kankeutta, sillä toiminta oli Otto Lääkön mukaan tuntunut kaikin puolin hitaalta. Lisäksi
haitat olivat osoittautumassa odotettua suuremmiksi. Insinööri S. Jaatinen oli silti
toiveikas ja oletti asiasta voitavan antaa lausunto lokakuussa.1421
Voimayhtiöiden kantaa selventää Pohjolan Voimassa työskennelleen diplomiinsinööri Alpo Ahoniemen tulkinta, jonka mukaan vaelluskalavahingot olivat
tosiasiallisesti aiheutuneet Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n vastuulla olleen
velvoitehoidon riittämättömyydestä. Näin olisi kohtuutonta, mikäli yhteisen, mutta ”laillistetun laiminlyönnin” aiheuttamat vahingot jäisivät yhden osapuolen eli
Pohjolan Voiman harteille.1422 Tältä osin on tietysti huomattava, että kalastuksen
merkitys oli vähentynyt: siitä riippumattomien määrä oli kasvanut ja läheskään
kaikki eivät olleet kiinnostuneita koko touhusta. Silti monet pitivät lohta ja varsinkin sen pyytämistä edelleen tärkeänä. Voimayhtiöt pyrkivät puolestaan vähättelemään lohen ja kalastuksen vaikutusta. Luontoarvoista ei puhuttu. Pohjolan Voimalle mieleinen mies oli kaikesta päätellen U. V. Halonen, joka hyvin varhaisessa
vaiheessa nautti yhtiön luottamusta. Myöhemmin Halosta pidettiin henkilönä,
joka oli ansiokkaasti perehtynyt laajaan kalakysymykseen.1423 Häntä käytettiinkin
usein asiantuntijana teeman yhteydessä. Tämä johti joskus värikkäiden ilmaisujen
käyttämiseen.
Jumala meitä tutkimuksilta varjelkoon
Uno Halonen tutustui Pohjolan Voiman pyynnöstä Seppo Hurmeen tutkimukseen
Kemijoen rakentamisen kalastusmenetysten korvauskysymys, joka oli ensimmäisiä
kokonaisvaltaisista selvityksiä tästä aiheesta. Sanomista löytyi. Ensimmäisen
huomautuksen aiheutti maisteri Hurmeen tulkinta, että vesialueiden kalastusoikeus oli jakokunnilla tai yksittäisillä taloilla. Asessori Halosen mielestä oikeus kor-
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vauksiin kuului regalen perusteella vain valtiolle. Suoranaista hämmennystä Halosessa aiheutti näkemys lohisaaliista. Arviot 10 000 lohen keskimääräisestä saaliista olivat perusteettomia. Luku oli oletettavasti johdettu sota-ajan huippuvuosista. Näyttikin siltä, että maisteri ei ollut lukenut (tai ymmärtänyt) Kemijoen kalanviljelykomitean arvioita, joissa päädyttiin korkeintaan 5000 kalaan. Tuo määrä
pohjautui huolelliseen harkintaan, mitä ei voinut sanoa Hurmeen harhaanjohtavista käsityksistä.1424
Halosen mielestä lohen ja taimenen kalastus ei voinut muodostaa sellaista oikeutta, josta olisi pitänyt hyvittää, varsinkaan kun suuri osa kalastuksesta oli ollut
laitonta. Muiden kalojen kohdalla korvauksia voitiin maksaa, mutta oli huomattava, että yhtiöt omistivat suuren osan vesialueista eikä kaupoilla osuuksistaan luopuneilla ollut oikeutta korvauksiin. Uno Halosen mukaan oli harkittava, voitaisiinko sinänsä valitettavan kalastusvahingon osalta luopua korvausvelvollisuudesta ja sen sijaan toteuttaa tehokkaat kalastuksenhoitotoimenpiteet.1425 Halosen
kanta alkoi tämän myötä käydä varsin selväksi.
Lopuksi haukuttiin kokonaisvaltaisesti Hurmeen tutkimuksia, jotka olivat
hämmästyttävän puutteellisia ja yksipuolisia. Yleinen linja pohjautui kalastajilta
saatuihin tietoihin. Joukossa oli asiaan kuulumattomia pohdintoja esimerkiksi
luonnonsuojelusta, vesistön yleiskäytöstä, matkailusta ja uitosta. Ajatusvirheisiin
yhdistettyinä näillä ei ollut mitään tekemistä kalakysymyksen kanssa. Hurmeen
tutkimus oli tyyliltään ja kieliasultaan kestämätön, joten työtä saattoi pitää heikkona. Lopuksi asessori Halonen esitti hurskaana toiveenaan, että tulevaisuuden
selvitykset eivät olisi samaa tasoa, sillä muuten tulisi huokaista: ”Jumala varjelkoon meitä sellaiselta tutkimukselta”.1426 Halosen kannanotot palvelivat parhaiten
Pohjolan Voimaa, jonka tavoitteena oli kalastusvahinkojen pienentäminen. Seppo
Hurmeen tutkimus oli siis vesirakentajien mielestä entisiä lohimiehiä suosiva,
minkä johdosta se joutui arvostelun kohteeksi. Toisaalta kritiikkiä suunnattiin
myös Halosta kohtaan, jota ”ei hyväksytty kala-asiantuntijaksi, vaikka voimayhtiöille sellaisesta hyvin kävikin.” 1427
U. V. Halosen käsitys, että vain valtio oli oikeutettu korvauksiin ja lohen
määrän vähättely käyvät ymmärrettäviksi, kun niihin vedotaan myöhemmin korvauskysymyksiä käsiteltäessä. Kuvaavaa on myös, että esimerkiksi luonnonsuoje1424

U. V. Halonen. Kemijoen lohenkalastus 15.10.1959, 28–30, 34. Kalastus 140A. KEJOA.
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Otto Lääkön lausunto. Rovaniemen alkukokouksen pöytäkirja 22.8.1968. 11. Kalastusta koskevat
lausumat. KEJOA.
1425

285

lullisilla näkökulmilla ei hänen mielestään ollut mitään merkitystä. Toisaalta Halosen kantaa selittää, että hän kommentoi asiaa Pohjolan Voimalle. Myös Haloseen kohdistunut arvostelu saa näin kaikupohjaa. Kaikkiaan tyypillistä ajanjaksolle oli, että tunteet kuumenivat. Osapuolet alkoivat vahvistaa asemiaan, mikä ei
ollut omiaan edistämään käsittelyä. Myös jatkuva tutkiminen herätti kummastusta. Siinä mielessä Halosen esittämä vetoomus on sattuva.
7.2

Vahinkokatselmuksia ja kiistoja

Isohaaran voimalaitos toimi pitkään vuoden 1949 luvalla. Vesistötoimikunnan
esityksestä Tie- ja vesirakennushallitus määräsi helmikuussa 1957 pidettäväksi
täydentävän katselmuksen, jonka tehtävänä oli selvittää vahingot, joita ei 1948
katselmuksissa havaittu. Lisäksi oli tarkistettava ne noudatettavat periaatteet ja
yksityiskohdat, joissa oli väitetty esiintyneen virheellisyyksiä.1428 Isohaaran padotuksen vahinkojen lopullisen arvioinnin kerrottiin alkavan kesällä 1957 diplomiinsinööri S. T. Jaatisen johdolla. Rannanomistajien toimikunnan tehtävänä oli
valita arviointitilaisuuteen kaksi uskottua miestä. Silti asianosaisten oli Pohjolan
Sanomien mukaan valvottava omatoimisesti etujaan.1429 Liedakkalan jakokunnan
edustajiksi valittiin mm. Otto Lääkkö.1430 Alkukokous pidettiin syyskuussa, minkä
jälkeen toimitusinsinööreille jätettiin lukuisia huomautuksia ja vaatimuksia.1431
Syksyllä 1957 kerrottiin Isohaaran padotusvahinkojen arvioinnin käynnistyvän toukokuussa 1958. Uskotuiksi miehiksi oli valittu agronomi Erkki Köngäs ja
agrologi Sakari Laajus.1432 Myöhemmin uutisoitiin Pohjolan Sanomissa, että Isohaaran padotusvahingot haluttiin nyt lopullisesti selvittää. Kokous pidettiin Kemin maalaiskunnassa, ja sinne oli saapunut paljon ihmisiä Kittilää myöten. Valtion edustaja kalastusneuvos T. Kaartotie oli ensitöikseen ottanut aikalisän tutustuakseen asiakirjoihin. Isohaaran altaan asukkaiden puolesta puhui Lääkkö, joka
vaati veden alle jääneitä maita korvattavaksi siten, että esimerkiksi rantalaitumien
hinnaksi määriteltäisiin 250 000 mk hehtaarilta. Suurimmat vaatimukset koskivat
kalastusta, jonka menetyksistä esitettiin suoritettavaksi jokivarren kalastuskunnille vuodesta 1948 alkaen 177 miljoonaa markkaa sekä lisäksi vuoteen 1957 saakka
1428
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vuosittaiset 176 miljoonaa korkoineen ja indeksitarkistuksineen. Vuodesta 1957
lähtien oli summat jaettava Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n kesken. Tämän
vaatimuksen olivat alueen kalastuskunnat hyväksyneet yksimielisesti. Toimitusinsinööri Jaatinen ilmoitti, että myöhemmin valmistuisi toimitusmiesten suunnitelma, jonka julkaisemisesta ilmoitettaisiin aikanaan. Myös Pohjolan Voima oli antanut kannanottonsa, mutta sitä ei lehdessä uutisoitu.1433 Arvatenkin se edusti
päinvastaista näkemystä.
Kemin maalaiskunnassa pidettiin heinäkuussa 1960 yksi lain edellyttämistä
katselmuskokouksista. Maalaiskunnan miehet vaativat jälleen nopeaa käsittelyä,
sillä katselmukset olivat olleet vireillä vuosia. Mikäli aiemmat esitykset eivät
muuttuisi, olisi tuntuvia kalastusvahinkoja kärsineiden haettava oikeutta käräjiltä,
vaikka sopua vielä toivottiin. Toisaalta voimayhtiöiden yhteistyöhaluun ei välttämättä enää uskottu.1434 Esimerkiksi Petäjäskosken rakentamisen aikoihin oli ilmennyt, että yhtiössä ei esiintynyt suurta intoaa ryhtyä nopeasti hakemaan ratkaisuja lohi- ja muihin korvauskysymyksiin. Käsittelyn pitkittyessä äänenpainot
alkoivat siis koventua. Monin paikoin koettiin, ettei asialle ollut edelleenkään
odotettavissa ratkaisua, sillä uudet tutkimukset ja selvitykset viivästyttivät käsittelyä. Vaikka ratkaisu tuntui periaatteessa yksinkertaiselta (voimalaitosten myötä
lohi katosi), niin siitä tuli pitkittyessään monimutkainen. Kiistanalaisia olivat
alusta pitäen entisen Kemijoen kalasaaliit, näistä riippuvat korvaukset ja niihin
oikeutetut henkilöt.
Kalakorvausten problematiikkaa lisäsi kysymys, kuka hallinnoi vesialueita ja
oli oikeutettu kalastamaan. Tästä riideltiin hartaasti ja pitkään. Ei mikään varsinainen yllätys, sillä siitähän oli erimielisyyksiä riittänyt vuosisatojen ajan. Joka
tapauksessa Kemijoen rakennusvahinkokomitean lausunnossa todettiin kalastuksen muodostaneen ikivanhoista ajoista lähtien tärkeän tulon- ja ravinnonlähteen.
Kalavesien katsottiin olleen yleisesti jakamattomia, mutta jakokuntien hallitsemia. Näitä oli sitten vuokrattu korvausta vastaan, ja siitä oli kertynyt huomattavia
tuloja. Kemijoen kauppakirjoja tulkittiin nyt siten, että oikeus kalastukseen jäi
myyjälle, vaikka kauppakirjojen muoto oli vaihdellut. Entisille vesioikeuksien
omistajille kuului silti oikeus korvauksiin jakokunnittain, mutta myös yksityisillä
oli oikeus tapauskohtaisiin hyvityksiin.1435 Tätä mieltä olivat tutkijoista esimerkiksi Seppo Hurme ja Tauno Tolonen.1436 Toimitusinsinöörien R. Savisaaren ja K.
1433
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Niinivirran mukaan kalastusoikeus Kemijoessa kuului valtiolle, ja tästä syystä
yksityisillä ei ollut oikeutta korvauksiin Kemin maalaiskunnan Hervan patoa
lukuun ottamatta.1437
Heinäkuussa 1960 arvioitiin Pohjolan Voiman lisäkorvausten olevan maanomistajille uusintakatselmusten jälkeen 85 miljoonaa markkaa. Olli Ahvenjärven
mukaan yhtiön laskelmissa oli puolestaan päädytty 50 miljoonaan. Nämä eivät
siis olleet kalakorvauksia, vaan veden nousun aiheuttaminen vahinkojen hyvitystä.1438 Vaatimuksia selvennettiin, kun kerrottiin valtion haluavan Pohjolan Voimalta kertakorvauksena 437,5 miljoonaa ja lisäksi vuosittain 50 miljoonaa markkaa
kalakantojen säilyttämiseen.1439 Pohjolan Sanomien uutisoinnissa ei otettu varsinaisesti kantaa tilanteeseen. Myös Pohjolan Voiman näkemys kalakorvauksista
puuttui. Lokakuussa 1960 jouduttiin etusivulla toteamaan, että Kemijoen yksityiset kalastusoikeudet olisi vielä selvitettävä, joten arvioimistoimikunta ei toistaiseksi ollut kyennyt antamaan Isohaaran padotusvahingoista lausuntoa.1440
Merestä nousseen siian ja nahkiaisen korvaukset määrättiin maksettavaksi kalastusoikeuden omistajille. Sen sijaan lohen ja taimenen kohdalla kiistely jatkui.
Maataloushallituksen tulkinnassa niiden kalastusoikeudet olivat olleet valtiolla.
Paikalliselle väestölle oli lohenkalastuksesta muodostunut silti etu, josta se oli
vanhastaan hyötynyt. Pien- ja rantapyyntiä valtio ei ollut hallinnut eikä rajoittanut. Voimayhtiöt eivät olleet oikeutettuja korvauksiin, koska kalastusoikeudet oli
yleisesti jätetty myyjille. Maksuja ehdotettiin määriteltäviksi jakokunnittain, jotka
myöhemmin jakaisivat ne keskenään.1441
Ahti Risku laati Kemin maaseurakunnalle arvion Isohaaran voimalaitoksen
sille aiheuttamista vahingoista. Hän tulkitsi tilannetta siten, että menetettyjä
etuuksia oli vaikea arvioida, joten luotettavien johtopäätösten aikaansaamiseksi
oli nojauduttava aiempiin asiakirjoihin ja mittauksiin. Seurakunnalle oli vanhastaan kuulunut muutamia kalastusosuuksia Kemijoen lohipadoilla ja Taivalkosken
siikapäivystysyhtymässä. Luontaisetuihin kuului myös uistinkalastusoikeus. Laskelmien perusteella esitettiin pappilan vuosittaisen kalastuksen pääoma-arvoksi
5,98 miljoonaa markkaa.1442
1437
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Odottavan aika kävi jälleen pitkäksi, joten Alapaakkolan jako- ja kalastuskunta päätti maaliskuussa 1961 vaatia Kemijoen kalakorvauksia oikeusteitse. Asukkaiden yhdysmieheksi valittiin jälleen O. Lääkkö.1443 Pohjolan Sanomien etusivulla uutisoitiin myöhemmin, että Kemijoen alajuoksun jakokunnat olivat käyneet
Pohjolan Voiman kanssa neuvotteluja. Toimitusinsinööri Savisaaren mukaan esillä
olivat olleet myös kala-asiat, joista tosin odotettiin vielä asiantuntijan, asessori
Halosen laatimaa lausuntoa.1444 Toisen etusivun uutisen mukaan merkkipaalu
patoamisvahinkojen selvittelyssä saavutettiin, kun katselmuskokoukset saatiin
päätökseen kesäkuussa 1961. Vahingonkärsijöiden yksimielinen näkemys oli,
ettei katselmuksia jatkettaisi, vaan asiaa vietäisiin vihdoinkin eteenpäin.1445
Toiveissa edes jonkinlainen päätös
Katselmusten jatkokokous suoritettiin siis Kemin maalaiskunnassa kesäkuussa
1961. Yhä pidettiin suurena vääryytenä, että vastoin hyviä lupauksia lohi ei enää
noussut ja kalastusoikeuskin oli menetetty. Tätä ei voitu hyväksyä, vaan vaadittiin
jälleen pikaista ratkaistua iänikuisten lisäselvitysten laatimisen sijaan. Koska
kaikkia miellyttävää päätöstä ei ollut saatavissa, niin pyydettiin, että toimitusmiehet ottaisivat jonkin kannan. Lisäksi vaadittiin korvattavaksi vedennousun aiheuttamia lukuisia haittoja ja vaivoja.1446 Kesällä 1961 todettiin toimitusinsinöörien
lausumassa, että Pohjolan Voimalla oli oikeus vaatia korvauksia muilta vesirakentajilta, joiden katsottiin osaltaan olevan vastuussa vahingoista. Sen sijaan kysymys siitä, kenelle kalastusoikeus kuului, oli toimitusinsinöörien mielestä varsin
monimutkainen. Katselmuksen uskotut miehet jättivätkin mietintöön eriävät mielipiteensä.1447
Toimitusmiesten lausunto Isohaarasta annettiin heinäkuussa 1961. Kalastuksen vahinkojen määräksi arvioitiin nyt 75 miljoonaa markkaa, josta valtion osuus
oli 40 miljoonaa. Kaikkiaan vedennousun aiheuttamien haittojen arvoksi laskettiin 174 710 433 mk. Toimitusmiehet esittivät samalla rakennusluvan myöntämistä Isohaaran voimalaitokselle.1448 Korvaussummat aiheuttivat suurta tyytymättömyyttä. Eriäviä mielipiteitä synnyttivät myös Halosen laskelmat Kemijoen kala1443
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korvauksista. Rannanomistajat päätyivätkin valittamaan tehdystä esityksestä.1449
Pohjolan Sanomissa kerrottiin Isohaaran padotusvahinkoihin liittyvien valitusten
määrässä saadun aikaan uusi Suomen ennätys eli 220 reklamaatiota. Todellisuudessa valittajien määrä oli tätäkin suurempi.1450
Kemijoki Oy kirjoitti elokuussa 1961 Vesistötoimikunnalle. Toimitusmiesten
käsitysten mukaan Pohjolan Voimalla oli oikeus laskuttaa muita joen valjastajia.
Pohjolan Voiman näkemyksen taustalla olivat Halosen lausunnot, jotka olivat
Kemijoki Oy:n kannalta tietyiltä osin virheellisiä. Lähtökohtana selvityksissä oli
pidetty yhtenäistä valjastussuunnitelmaa, jonka nojalla Pohjolan Voimaa ei yksin
voitu asettaa vastuuseen. Kemijoki Oy:n mukaan kiistattomana tosiasiana oli, että
Isohaaraa rakennettaessa ei kenelläkään muulla ollut lisävaljastamiseen liittyviä
suunnitelmia. Kun Imatran Voiman työ alkoi, oli vaelluskalan nousu jokeen jo
estynyt. Niinpä Kemijoki Oy ei ollut mielestään velvollinen korvaamaan vahinkoa, jota se ei aiheuttanut.1451 Käsittely olikin sekavaa, koska osapuolet olivat
suurin piirtein kaikesta eri mieleltä. Myös valtiovalta oli halukas saamaan korvauksia Kemijoelta.
7.3

Riita lohisaaliista

Pohjolan Voiman historiassa todetaan, että merilohen kohtalo Kemijoessa oli
väistämätön, mutta ei varsinainen ydin pitkässä oikeudenkäynnissä. Voimayhtiöt
olivat olleet valmiita turvaamaan kalakantojen elpymisen, kunhan oikeus olisi
saanut prosessin loppuun ja määritellyt istutettavat kalamäärät. Avainkysymykseksi nousi vahinkojen arviointi ja maksaminen. Tämän ratkaisemiseksi valtioneuvosto oli asettanut aiemmin esille tulleen Säipän komitean, jonka työ valmistui kesällä 1961.1452 Kemijoen rakennusvahinkokomitea oli lopulta tullut seuraaviin johtopäätöksiin. Isohaaran pato oli todellakin tukkinut Kemijoen ja estänyt
vaelluskalojen pääsyn yläpuoliseen vesistöön. Rakennettu voimalaitos aiheutti
haittoja ja vahinkoja koko joen vesistöalueella. Aiheutuneista tappioista oli suoritettava korvaukset. Myöhemmin oli ratkaistava, missä määrin mikäkin laitos oli
vastuussa. Lohen ja taimenen pienpyynnin katsottiin tapahtuneen valtion tieten ja
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suostumuksella, joten se oli rinnastettava omistusoikeudeksi. Tulkinnanvaraiset
tapaukset laskettaisiin myyjän eduksi.1453
Saaliiden määrittäminen osoittautui ongelmaksi, josta oli hankala saavuttaa
yksimielisyyttä. Vaikeuksia tuotti myös se, mihin vesistöön entisen Kemijoen
kapasiteettia oli verrattava luotettavan tuloksen aikaansaamiseksi. Myös verrokkina käytetyn Tornion–Muonionjoen lohikannat olivat 1960-luvulla laskeneet
nopeasti. Siellä suurimpana syynä lohikantojen pienenemiseen pidettiin jo varhain
nimenomaan jokisuun voimakasta pyyntiä. Vuonna 1951 Ruotsin kalastushallituksen ylijohtaja Jöran Hult arveli, että lohta oli pyydetty liikaa.1454 Tornionjoelta
olivat suomalaiset vuosien 1959−61 tilastojen mukaan saaneet keskimäärin
20 000 kg lohta kesässä. Taimenta oli pyydetty 5000 kg, vaellussiikaa 12 660 kg,
paikallista siikaa 12 500 kg ja harria 10 700 kiloa vuodessa. Suurin osa kaloista
kalastettiin rannikolta, josta lohta Suomen puolelta saatiin keskimäärin 31 300 kg.
Ruotsin rannikkokalastus oli tehokkaampaa, ja se tuotti esimerkiksi vuonna 1959
lohta 42 867 kg.1455 Itämeren lohenkalastuksen oletan noudattaneen yleistä kehitystä, mikä näkyi rannikko- ja jokipyynnin tuloksissa. Ruotsalaisille kalastuksella
oli siis enemmän merkitystä. Tämä osaltaan selittää heidän myönteisemmän suhtautumisen lohikysymyksen ratkaisemiseen padotuissa joissa.
Kalastuksen merkitys näkyi tietysti siitä saatavissa tuloissa. Lohen ja taimenen hintaan vaikutti kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Saalismäärien vähentyessä hinta nousi. Sama suuntaus oli ollut havaittavissa myös siian kohdalla, mutta
ei niin voimakkaana. Myöhemmin 1960-luvun puolivälissä kaloista löytyi elohopeaa, mikä puolestaan laski hintoja.1456 Tornionjoen lohisaaliiden mainittiin heikenneen sodan jälkeen ensimmäisen kerran vuonna 1948.1457 Syyksi arveltiin
voimakasta pyyntiä jokisuulla, minkä pelättiin vaarantavan lohen tulevaisuuden.1458
Sama aihe oli esillä Pohjolan Sanomissa esimerkiksi lokakuussa 1958, kun
uutisoitiin, että Tornionjoen lohikanta oli alkanut jälleen vähentyä. Edelleen pää-
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syynä pidettiin voimakasta pyyntiä jokisuulla.1459 Ilmeistä vaikutusta oli myös
sillä, että Tornionjoen ja sen alajuoksun sivuhaaran eli Liakan sanottiin olevan
suorastaan taudinlevittäjiä. Vesinäytteissä oli havaittu niin paljon bakteereja, että
viranomaiset suosittelivat vettä keitettäväksi.1460 Tornionjoen lohen väheneminen
selittyy osaltaan Kemijoen patoamisella. Pyyntipaine oli siis jo ennen valjastamista siirtynyt Perämereen laskevilta lohijoilta jokisuulle ja rannikoille, joita pitkin
kalojen vaellusreitit kulkivat. Lisäksi merikalastus oli tehostunut. Kun Itämeren
merkittävin lohijoki – Kemijoki – oli suljettu ja sen vaelluskalakannat olivat tuhoutuneet, niin kalastus kohdistui vääjäämättä muiden jokien lohikantoihin. Tämä
ei voinut olla näkymättä Tornionjokeen pyrkivien kalojen määrään. Myös Ouluja Iijoen kohtalot myötävaikuttivat tilanteen kehitykseen Väylällä.
Maataloushallituksen Kalatalousosaston vuoden 1960 tutkimuksissa oli ilmennyt, että Kemijoen vuotuinen lohi- ja taimensaalis oli ollut keskimäärin
150 000 kg vuodessa. Lohen hinnaksi arvioitiin 500 mk ja taimenen 300 mk kilolta. Näin kalastuksen arvon laskettiin vuosittain olleen 54,5 miljoonaa markkaa.
Täten joen sulkeminen oli aiheuttanut valtiolle huomattavan vahingon. Kemijoen
suualueelta arvioitiin saadun lohta, taimenta ja siikaa 300 000 kg vuodessa. Saaliin hinnaksi laskettiin 800 miljoonaa markkaa. Tämän vuoksi padon alapuolinen
kalastus haluttiin turvata, ja siksi Pohjolan Voima oli velvoitettava suorittamaan
vesilain tarkoittama määräsuuruinen maksu.1461
Perämeren kalastajien Keskusjärjestö esitti protestinsa. Se ei hyväksynyt näkemystä, että kalastusoikeus oli kuulunut valtiolle. Osoituksena muidenkin oikeuksista esille tuotiin ikimuistoiset nautinnat. Myös siian kalastusta arvioitaessa
oltiin pahasti hakoteillä. Tutkimusten kuvattiin osoittaneen, että Pohjanlahdessa
asusti useampia siikalajeja, joista vaellussiika kuti joessa. Isohaaran takia näin ei
enää tapahtunut, mutta tämä ei kiinnostanut Pohjolan Voimaa. Erityisesti korostettiin yksityisten oikeutta siian pyyntiin valtioon verrattuna. Merikalastajat eivät
olleet mielestään luopuneet oikeuksistaan, joten he vaativat vahinkojensa täysimääräistä korvaamista.1462 Vaikka muilla usko asian oikeutukseen hiipui, niin
jälleen kerran Perämeren miehet seisoivat vaatimustensa takana. Sinnikkyyden
taustalla oli huoli ammattimaisen merikalastuksen tulevaisuudesta.
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Suomen Kalastusyhdistys otti kesällä 1961 kantaa Kemijoen vaikutusalueella
Perämereltä pyydettyjen lohisaaliiden suuruuteen. Lausunto perustui vuonna 1951
tehtyyn Lauri Liedeksen opinnäytetyöhön, johon oli kerätty aineistoa vuosilta
1948–50. Kalastajien veroilmoitusten perusteella lohisaalis oli ollut kaikkiaan
356 000 kg, mutta kalamiesten ilmoittamia lukuja pidettiin selvästi liian pieninä,
sillä oikea arvio oli lähempänä 530 000 kg. Yleisesti oltiin sitä mieleltä, että sodan jälkeiset vuodet olivat olleet kalastuksen kannalta hyviä. Tutkimuksen tulokset vastasivatkin viimeisten 70 vuoden keskiarvoja.1463
Toukokuussa 1961 oli U. V. Halonen tiedustellut kalaisäntä Matalalta uudemman kerran saalistietoja, sillä toistaiseksi ei ollut korvausvaatimusten yhteydessä esitetty sellaista informaatiota, joiden nojalla päätöksiä olisi voitu tehdä.
Varsinkin merikalastus oli Halosen mielestä suorastaan salaperäistä.1464 Myös
ylimetsänhoitaja A. E. Järvinen arvioi kesällä 1961 lohen ja siian merkitystä Kemijoella ennen sen patoamista. Hän totesi, että vaelluskaloilla oli ollut tärkeä osa
alueen asukkaiden elämässä. Erittäin runsaasti lohta oli vesissä vuosina 1945–46.
Nyt koettu vahinko oli huomattava. Rakentajien näkemys energiasta kalan korvaajana oli Järvisen mielestä väärä arvio, varsinkin kun monin paikoin sähköä
vasta odoteltiin.1465
Paikallisten asukkaiden näkemystä kuvasi esimerkiksi erään kalastajan lausunto: ”Kun tammi alhaala panthin kiini, niin kalastus huononi.” Vaelluskalat
olivat uineet Kemijoen vesistössä siis Kemijärven, Enontekiön, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kuntien alueelle. Siian nousu ei Halosen mukaan ollut ulottunut juuri alajuoksua pidemmälle, vaikka vaellussiikoja ilmoitettiin saadun Ounasjärvestä asti. Nahkiaisen nousu oli päättynyt käytännössä Taivalkosken niskalle.1466 Kalastuksen kannalta Kemijoen patoamisen voidaankin katsoa vaikuttaneen
koko vesistöalueelle, vaikka mm. siian levinneisyydestä ilmeni erimielisyyksiä
esimerkiksi Järvisen ja Halosen välillä.
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Kiistakapulana kalan määrä
Uskotut miehet jättivät siis heinäkuussa 1961 eriävän mielipiteen alustavista kalakorvauksista ja kalakantojen turvaamistoimenpiteistä. Kalastusvahingoista piti
suorittaa täysimääräiset hyvitykset ja maksaa määrätyt velvoitteet. Käyttökelvottomiksi jääneet pyydykset oli korvattava. Lausunnossa kiistettiin jyrkästi yhteiskunnan omistusoikeus vaelluskaloihin. Valtion lohen ja taimenen kalastusoikeus
oli uskottujen miesten mielestä kattanut vain joen pääväylän Kemin, Tervolan ja
Rovaniemen maalaiskunnissa. Niinpä koko Kemijoen osalta valtio oli oikeutettu
10 %:n korvaukseen ja 90 % eli 400 miljoonaa markkaa menisi yksityisille. Siian
ja nahkiaisen osalta korvaus kuului jakokunnille ja siikapäivystysyhtymille. Aiemmin siikasaaliin määräksi arvioitiin 30 000 kg vuodessa, ja sen arvoksi laskettiin 80 miljoonaa markkaa. Nahkiaissaaliin hinnaksi saatiin 30 miljoonaa markkaa. Kalanhoitoon oli Kemijokeen sijoitettava 200 miljoonaa mk. Prosessin arveltiin olevan riitaisa ja kestävän kauan. Siksi valtion pitäisi hoitaa korvaukset ja
periä ne takaisin voimayhtiöiltä.1467
Pohjolan Voimassa vaikuttanut Olli AHVENJÄRVI koki tapahtumien kulun seuraavasti: Antoisien sotavuosien jälkeen oli paikallisille jäänyt kuva Kemijoesta
paikkana, josta nousi solkenaan hyviä lohi-, taimen- ja siikasaaliita. Väki ei vain
tajunnut, että muiden lohijokien tapaan kala olisi joka tapauksessa huomattavasti
vähentynyt. Vasta 1950-luvun alussa kävi useimmille selväksi, että vaelluskalakannat Kemijoesta loppuvat. Tällöin alettiin Ahvenjärven mukaan syyttää aiheettomasti Pohjolan Voimaa ja samalla esitettiin suuria korvausvaatimuksia.1468
Asessori Halosen mukaan riidanalainen lohenpyynti siirtyi valtion haltuun seuraavasti: Kehitys oli johtunut kyseisenä ajankohtana oikeana pidettyjen toimien
perusteella, joiden laillisuuden talonpojat olivat hyväksyneet. Vaikka kaikki toimet eivät kenties vastanneetkaan nykyajan käsityksiä, ei niiden sitovuutta voitu
kiistää.1469 Tätä voi tulkita siten, että tyhmyydestä sai sakottaa.
Halosenkin näkemyksiä kritisoitiin. Jorma Toivosen mukaan hänen arvionsa
lohisaaliista oli selvästi alimitoitettu, sillä se pohjautui koko maan kattaviin epäluotettaviin tilastoihin. Kattavampi kuva oli mahdollista saada vaikkapa Könkään,
Muurolan ja Korvan patojen tilastoista, joista näkyi selvästi joelle ominainen
1467
Erkki Könkään ja Sakari Laajuksen eriävä mielipide toimitusmiesten lausuntoon 12.7.1961.
4.1.2.1:3. PVA.
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U. V. Halonen. Lausunto Isohaaran täydentävän voimalaitoksen katselmuksen toimitusmiehille
10.7.1961, 27, 37, 55–57. 4.1.7.0. PVA.
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vaihtelu. Pelkästään niiden antama lohimäärä oli keskimäärin suurempi kuin Halosen aiemmat arviot Kemijoen saaliista. Toivosen mukaan joen kapasiteetti oli
pitkällä aikavälillä 100 000 kg lohta. Halosen ilmoitus oli tähän verrattuna selvästi pienempi. Yhdeksi syyksi ilmoitettiin, että Kemijokea koskeva kirjallinen aineisto oli sivuutettu lausuntoa annettaessa. Väitteensä vakuudeksi Toivonen totesi, että Pohjois-Suomen lohikomitea ja myös maisterit Liedes ja Hurme olivat
arvioineet saaliin 100 tonniksi, vaikka siitä myönnettiinkin olleen vaikea saada
luotettavaa kuvaa, koska vesistöalueelta ei ollut koskaan koottu kattavia tilastoja.1470 Tämä toteamus pitää paikkansa.
Halonen puolestaan katsoi Toivosen tulkinneen häntä harhauttavasti. Tämän
arveltiin johtuneen siitä, että hän oli tutkimuksissaan kritisoinut maisteri Hurmeen
tuloksia. Eräät tilastolliset puutteet Halonen myönsi, mutta syynä niihin oli kiireen aiheuttama huolimattomuus. Saalistiedoilla ei ollut kovin suurta merkitystä,
koska valtiolla oli oikeus lohen- ja taimenenkalastukseen, eikä korvausten perusteeksi voitu asettaa kalasaaliita, vaan saadut tulot. Sen sijaan hoitosuunnitelmien
kannalta Kemijoen saaliilla oli kyllä merkitystä. Halonen tyrmäsi jälleen arviot
Kemijoesta 100 000 kg:n lohijokena perättömiksi. Teoria sadan tonnin lohijoesta
oli hänen mielestään saanut alkunsa Pohjois-Suomen lohikomiteasta. Se oli huolimattomasti lähteitä tulkiten päätynyt lukuun, vaikka Kemijoen kalanviljelykomitean ja Halosen omat tutkimukset viittasivat 50 000 kg:oon vuodessa. Lisäksi
Pohjois-Suomen lohikomitea oli arvioinut Suomen puoleisen Perämeren lohenpyynnin tuoton 250 000 kg:ksi, johon sisältyi sekä salakalastus että kotitarvepyynti. Näin komitea oli päätynyt 10 000 lohen kappalesaaliiseen Kemijoelta. Se
oli Halosen mielestä liian iso luku.1471
Asessori Halosen ehdoton kanta oli, että esitetty 3000 tynnyriä lohta oli Kemijoella mahdoton. Sen sijaan hän yhtyi näkemykseen, jonka mukaan ennen isoavihaa alkanut heikkeneminen oli tosiasia. Syitä siihen olivat jokisuun madaltuminen ja lohien kannanvaihtelut. Käsitystä kalamäärien vaihtelusta kausittain tukivat
valitukset huonoista ajoista, vaikka väen ylistykset ja valitukset olivatkin yleensä
suuntaan jos toiseen vahvasti liioiteltuja.1472 Parantunut tilanne 1800-luvulla selittyi Halosen mielestä intensiivisemmällä pyynnillä ja sillä, että Kemin ja Simon
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merialueen saaliit laskettiin tilastoihin.1473 Realiteettina Halosen mukaan pysyi,
että kalastusta oli kalannousun turvaamiseksi ja uiton edistämiseksi voimakkaasti
rajoitettu, joten sen tuotto oli 1900-luvulla jatkuvasti laskenut. Lisäksi uiton mainittiin olleen pyynnin lisäksi lohen pahin uhka, mutta varmuutta tästä ei ollut. Sen
sijaan veden likaantumisella ei näyttänyt olleen merkitystä.1474 Kaikkiaan Halosen
lausunnot tukevat Pohjolan Voiman näkökulmaa, mikä ei varsinaisesti hämmästytä.
Vaikka Kemijoen kalanviljelykomitean tulokset olivat hieman puutteellisia,
voitiin siis katsoa, että arvio 5000:sta vuosittain saadusta lohesta oli Halosen mielestä ainoa oikea.1475 Esimerkiksi Hurme oli Halosen mielestä päätynyt tuloksiinsa siten, että niitä laatiessaan hän oli kokonaan sivuuttanut osan tilastoista. Mukaan oli otettu vain parhaita vuosia, joiden perusteella väitettiin, että saaliit olivat
todellisuutta paremmat, eikä todella huonoja vuosia ollut Kemijoella 1900-luvulla
ollut. Halosen mukaan asia oli päinvastoin, mutta siihen oli ”ilmeiset syyt”.1476
Tällä hän mahtoi tarkoittaa kalakorvauskiistoja. Kalataloussäätiössä ei voitu hyväksyä väitteitä, että lohikannat olivat taantuneet lisääntyneen merikalastuksen ja
saastumisen takia. Myös toisen maailmansodan aikaisten huippuvuosien laskemista keskiarvoon pidettiin Ruotsin mallin mukaisesti perusteltuna.1477 Sota-aika
muodostaakin poikkeuksen, sillä sodan seurauksena oli Itämeren kalastus pysähdyksissä. On pantava merkille, ettei tuolloinkaan pyynti aina onnistunut, mikä
tasapainotti tilastoja.
Iijoeltakin saatiin jatkosodan aikana hyvin kalaa. KOMULAINEN selittää sotaajan ja erityisesti sitä seuranneiden vuosien runsaita saaliita siten, että kalastusta
oli vaikeuttanut pula pyytäjistä. Lisäksi Itämeren miinoittaminen hillitsi kalastusta. Myös käytetyt pyydykset olivat huonossa kunnossa, joten lohipopulaatiot saattoivat kasvaa rauhassa muutaman vuoden. Itse asiassa Iijoella ei sodan aikana
saavutettu sitä edeltänyttä tasoa.1478 On ilmiselvää, että vesirakentajia lähellä
olleet piirit arvioivat pyynnin merkityksen pienemmäksi kuin kalastuksen edustajat. Molemmat osapuolet pyrkivät maksimoimaan etunsa.
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Esimerkiksi Halosen arvio Kemijoesta 5000 lohen jokena on minun ajatuksissani ja ääneenkin sanottuna liian pieni, mutta looginen, kun ottaa huomioon
hänen taustavoimansa. Itse pidän luotettavana näkemystä, jonka nojalla entisestä
Kemijoesta nostettiin 1900-luvulla keskimäärin 100 000 kg lohta vuodessa. Suurempiakaan lukuja ei voi sulkea pois laskuista. Tämän arvion tekee kiinnostavaksi, että esimerkiksi Perämeren lohisaaliiksi laskettiin 250 000 kg. Kun tähän lisätään jokialueen keskiarvona pidetty 100 000 kg, niin Peräpohjolan lohisaaliiksi
saadaan 350 000 kg. Tälläkin perusteella voidaan päätellä, että arviot Kemijoen
1600-luvun 3000 tynnyrin lohen huippusaaliista ovat uskottavia varsinkin, kun
tiedetään, että kalastusta merellä ei käytännössä harrastettu. Jos lisääntyneen meripyynnin jälkeen Kemijoesta saatiin vielä 100 000 kg, niin kasvavasta kalastuspaineesta huolimatta joki tuotti Isohaaran rakentamiseen asti riittävästi poikasia
turvaamaan vaelluskalakantojen säilymisen.
7.4

Kahlitun Kemijoen kalakantojen hoitaminen

Patoamisen alkuvaiheessa uskoteltiin ihmisille, että kalanhoidollisten toimenpiteiden avulla luotaisiin Kemijoen vesistöalueesta uusi kalasampo. Siksi on syytä
luoda katsaus, kuinka tässä onnistuttiin. Suomessa oli alun perin 18 Itämereen
laskevaa lohijokea, joiden laskettiin tuottaneen 7–10 miljoonaa smolttia vuodessa.
Voimalaitosten rakentamisen jälkeen olivat lopulta vain Tornion–Muonionjoki ja
Simojoki säilyneet potentiaalisina lohijokina. Ne tuottivat puolisen miljoonaa
vaelluspoikasta vuodessa. Myös valjastamattomina Jäämereen laskevissa Näätämöjoessa ja Tenojoessa sivujokineen oli luontainen lohikanta säilynyt elinvoimaisena.1479 Tähän tulokseen päätyi myös Itämeren lohen arviointityöryhmä, joka
päätteli Itämeren kaikkien lohijokien kapasiteetiksi 7,25 miljoonaa, josta Suomen
osuus oli 2,54 miljoonaa poikasta.1480
Kemijoen kalatoimikunta puolestaan totesi, että Ruotsin luonnontilaisten jokien oli laskettu aiemmin tuottaneen 4 miljoonaa lohenpoikasta vuodessa. Patoamisten jälkeen kuningaskunnan jokien tuotannon oli arvioitu olleen 1,5 miljoonaa merilohenpoikasta. Siellä tappioita kompensoimaan oli perustettu 14 kasvattamoa, joiden rakentaminen oli aloitettu voimalaitosten teon yhteydessä. Nuo
viljelylaitokset tuottivat vuosittain 1,7 miljoonaa vaelluspoikasta, minkä arveltiin
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Ruotsissa riittävän korvaamaan vahingon.1481 Taas kannattaa panna merkille ruotsalaisten aktiivisuus.
Marraskuussa 1960 ilmoitettiin, että Kemijoella valmistauduttiin ennätysmäiseen istutukseen, kun Sulo Ahvonen selosti Kalastuskuntain liiton tekemisiä. Erityisesti muikusta olikin saatu aikaan varsinainen rahakala, joten kiinnostus kalaasioihin oli kautta maakunnan jälleen vireää.1482 Vuoden 1960 katselmuksissa
lohen istutustarpeeksi arvioitiin vuosittaiset 900 000 smolttia. Tästä Isohaaran
osuus oli 300 000 poikasta, siis kolmannes Kemijoen lohen istutustarpeesta.
Myös siikaa piti viljellä ja siirtää Isohaaran yläpuolelle. Näistä toimista kustannuksia kertyisi 50 miljoonaa markkaa. Kalanviljelyä varten esitettiin perustettavaksi uutta laitosta, jolle täytyi taata ilmainen vedensaanti. Myös padon alapuolen
tuli siirtyä perustettavan laitoksen hallintaan. Kalatiekysymyksessä kanta oli pysynyt entisellään: niitä ei kannattaisi rakentaa. Tästä tositteena käytettiin taas
Hintikan laskelmaa, jossa kalaportaiden rakentaminen Kemijärveltä merelle maksaisi 177 miljoonaa markkaa. Lisäksi hukkavedestä koituisi vuotuinen 176 miljoonan energiatappio.1483 Myös Pohjolan Sanomat uutisoi asian samaan sävyyn
etusivullaan.1484
Nyt jos koskaan kannattaa verrata lukuja. Luonnontilaisen Kemijoen kalastuksen kokonaisarvoksi oli vuonna 1960 arvioitu 800 miljoonaa markkaa. Kalatalousosaston laskelmien mukaan Kemijoen kalanhoitotoimista aiheutuisi vuosittain
minimissään 50 miljoonan kulut. Pohjolan Voiman mukaan kalaportaiden rakentaminen (Kemijärvelle asti, mikä oli tarpeetonta) maksaisi 177 miljoonaa markkaa
muine menoineen. Kun tähän lisätään aiemmin ehdotettu korvaussumma valtiolle
(437,5 mmk), niin voidaan päätellä, että kalatiet olisivat olleet kustannustehokas
ratkaisu. Tämä todistaa lähinnä sen, että kalaportaita vastustettiin myös vakaumuksellisesti. Näkemykseen niiden aiheuttamasta energiatappiosta palaan
jatkossa.
Jorma Toivosen mukaan Kemijoen kapasiteetti oli minimissään miljoona lohenpoikasta.1485 Tiettävästi suurin arvio istutustarpeesta annettiin heinäkuussa
1951. Tällöin tohtori Lindroth oli todennut, että jos joen lohikanta pyrittäisiin
turvaamaan yksivuotiailla kaloilla, tarvittaisiin siihen 50 miljoonaa poikasta. Sa1481
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malla hän arvioi Kemijoen tuottaneen 20 % kaikista Itämereen vaeltavista lohista.1486 Halonen selitti lausuntoa siten, että se oli syntynyt Vaelluskalatoimikunnan
retkellä, jolloin käytiin myös Isohaaralla. Silloin oli Pekka Brofeldt kysynyt,
kuinka paljon ruotsalaiset arvioivat poikasia tarvittavan, jotta joen lohikanta säilyisi. Tähän oli vastattu, että 50 miljoonaa, minkä sihteeri kirjasi muistiinpanoihin, vaikka keskustelu oli epävirallista.1487 Tähän verrattuna voidaan suomalaisten
näkemyksiä poikasmääristä pitää maltillisina.
Kalakantojen hoitotoiminta saatiin valjastetun Kemijoen osalta käyntiin
vuonna 1963, jolloin Kemijoki Oy:n Pirttikoski suoritti hoitomaksunsa. Sen jälkeen maksoi osa muistakin vesivoimalaitoksista rästinsä. Rahat saatiin taannehtivasti, jos vesioikeudelliset prosessit olivat kesken tai kalatalousviranomaiset eivät
olleet niitä ajoissa pyytäneet.1488 Kun summia alettiin suorittaa kalatalousviranomaisille, joilla ei ollut piiriorganisaatiota, päädyttiin käytäntöön, jonka perusteella varat annettiin Peräpohjolan maanviljelysseuran ja Lapin maatalousseuran
käyttöön. Toimintaa ohjaamaan perustettiin Kemijoen kalatoimikunta, johon eri
intressipiirit saivat asettaa edustajiaan. Yhden jäsenen saivat Metsähallitus, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oy, Kemijoen Uittoyhdistys sekä Perämeren- ja Kemijoen kalastajien keskusliitot. Lapin läänin maatalouskeskus asetti puolestaan neljä
jäsentä. Toimikuntaan kuuluivat lisäksi johtava kalastusbiologi, Lapin kalamiespiirin edustaja, maatalouskeskuksen kalatalousneuvoja ja kalastusmestarit. Viimeksi mainituilla ei ollut äänivaltaa. Puheenjohtajana toimi maaherra Martti
Miettunen.1489
Poliittisesti tärkeä kala, vaikka särjillä meneekin paremmin
Lähitulevaisuus oli epävarma, koska ei tiedetty, miten laajasti velvoitteet pantaisiin toimeen. Myös kalanviljelykokemukset koettiin riittämättömiksi. Merialue
näytti selvimmältä. Sinne voitaisiin istuttaa lohta, meritaimenta ja vaellussiikaa.
Taimenta pidettiin mielekkäämpänä, koska istutusmäärään verrattuna siitä odotettiin saatavan lohta suurempi saalis – halvemmalla. Toisaalta lohi oli ”poliittisesti”
tärkeä. Hankalimmaksi oli osoittautunut patoaltaiden vesistön hoitaminen, koska
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taimenen, harmaanieriän ja kirjolohen istutukset olivat epäonnistuneet, mutta
muikkua haluttiin vielä kokeilla. Edelleen siikojen arveltiin olevan parhaiten järviin soveltuvia. Olikin odotettavissa, että lohikalaistutuksista oli luovuttava. Siksi
kannatti harkita hauen ja kuhan istutuksia. Vapaat sivu- ja latvavedet olivat antaneet parempia tuloksia, joten huomiota oli kiinnitettävä niiden lisäksi joihinkin
lampiin, joissa voitiin kasvattaa poikasia.1490
Kemijoen kalatoimikunnan kokouksessa toukokuussa 1963 todettiin, että oli
kiire selvittää padottujen jokien tilannetta.1491 Seuraavassa kokouksessa voitiin
jälleen havaita, että voimalaitosrakentaminen oli vahingoittanut eniten vaelluskalakantoja. Samoin paikalliset taimen- ja harrikannat olivat huonontuneet merkittävästi.1492 Kalatoimikunnassa riideltiin syksyllä Kemijoen Uittoyhdistyksen mukaantulosta ja velvoitteista, joista Perämeren kalastajat olivat taas eri mieltä. Kokous päätti esittää, että velvoitteita olisi muutettava vastaamaan tarpeita. Lisäksi
neuvoteltiin voimalaitosten maksamien varojen käytöstä. Useissa puheenvuoroissa painotettiin vapaaehtoisuuden merkitystä, jotta toiminta saataisiin alkuun.
Myös tutkimusten tärkeyttä korostettiin.1493
Kesällä 1964 suoritettiin Kemijoessa koekalastuksia, joiden perusteella todettiin sen voimalaitosaltaiden muistuttavan kalalajistoltaan tyypillisiä sisävesiä.
Toisaalta altaat poikkesivat selvästi järvibiotoopista. Läpivirtaus olisi suuri, sillä
esimerkiksi Ossauskosken kahdeksan neliökilometrin laajuisen patoaltaan vesi
vaihtui nopeimmillaan muutamassa tunnissa. Altaista puuttuikin terminen kerrostuneisuus. Lisäksi voimakas säännöstely vahingoitti arvokkaan rantavyöhykkeen
pohjaeläimistön elinolosuhteita, mikä vaikeutti kalojen ravinnonhankintaa. Yleensä roskakalat biologisesti vahvempina kykenevät kilpailemaan voitokkaasti samasta ravinnosta kilpailevia arvokaloja vastaan. Olikin todettu, että kun roskakalakannat ovat runsaat, niin ovat arvokalakannat heikot ja päinvastoin. Kalatoimikunnan mielestä Kemijoki ei sanottavammin ollut huonompi kuin muut kotimaiset keskinkertaiset kalavedet. Toki myönnettiin selvä ero luonnontilaiseen Kemijokeen nähden. Säännöstely haittasi muutenkin pyyntiä, eikä aikaisempaan verrattuna vähempiarvoinen kalasto ollut innostanut väestöä omaksumaan uusia kalastusmenetelmiä. Kalastusharrastus patoaltaissa olikin jäänyt vähäiseksi.1494 Ylläpi-
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detty usko siihen, että kalastus kukoistaisi myös kahlitussa Kemijoessa, osoittautui näin ollen vääräksi.
Alussa ei siis ollut käytettävissä viljelykapasiteettia eikä lupapäätöksissä ollut
osoitettu varoja kalankasvatuslaitoksiin. Niinpä työ jouduttiin aloittamaan tyhjästä. Näin ollen suurimmat kustannukset muodostuivat toiminnan käynnistämisestä
ja hallinnosta. Lisäksi maksuja saatiin vain muutamalta voimalaitokselta ja vahinkoaluetta käsiteltiin kokonaisuutena, mikä aiheutti kiistaa siitä, miten ja missä
rahaa oli käytettävä. Myöhemmin Maataloushallitus antoi ohjeet meri- ja jokialueiden tukitoimista. Kalanviljelykustannukset jaettiin siltä pohjalta, että osan kalanpoikasista oletettiin ajautuvan alemmaksi, mutta ei ymmärrettävästi päinvastoin. Arvioitiin, että neljäsosa jokialueen istukkaista hyödyntäisi merialuetta.1495
Joka tapauksessa Isohaaralla oli tullut selväksi, että parhaat tulokset saatiin käyttämällä kolmivuotiaita poikasia, jotka tuli alkukesällä istuttaa turbiinien alapuolelle. Silti huomautettiin, että vuoteen 1969 mennessä kaikki toivo Kemijoen
vaelluskalakantojen ylläpitämisestä oli täydellisesti romahtanut.1496
Viimeistään 1960-luvun alussa alkoi olla selvää, että Kemijoesta ei olisi enää
lohijoeksi. Myös paikalliset jalokalakannat1497 olivat heikentyneet merkittävästi.
Kalanhoidon käynnistäminen takkusi rahoitusongelmien takia, eikä toisaalta päästy yhteisymmärrykseen, kuka asiaa hoitaisi ja mitä lajeja kannattaisi istuttaa. Aiemmin tehdyt toimet voitiin sentään yksimielisesti havaita riittämättömiksi. Ylipäänsä kalastukselle aiheutuneet vahingot oli edelleen selvittämättä.
7.5

Isohaaran vuoden 1964 rakennuslupa maininkeineen

Pohjolan Voimalle alkoi tulla kiire, sillä väliaikainen lupa oli vanhenemassa.
Vuoden 1962 vesioikeuden suullisessa käsittelyssä annetuista lausunnoista esitettiin yli 300 muutosvaatimusta. Esimerkiksi valtio vaati Pohjolan Voimalle määrättyä velvoitetta korotettavaksi yli kymmenkertaiseksi. Kiinnostavaksi jutun teki
HOFFMANIN mielestä se, että valtio ja yksityiset vaativat saman vahingon korvaamista. Näin oikeuden piti ensin ratkaista, kenelle korvaus kuuluikaan.1498 Pohjolan Voiman johtokunta käsitteli elokuussa 1962 Isohaaran kalakorvauksia. Ar-
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veltiin, että rakennuslupa saataisiin kuluvan vuoden aikana, mutta ”puolin ja
toisin” varmana pidettiin, että juttu menisi jatkokäsittelyyn. Tämän vuoksi lainvoimaista päätöstä saataisiin odottaa 5–8 vuotta, minä aikana korvauksia ei olisi
pakko suorittaa. Yksimielisesti päätettiin pyrkiä siihen, että lupakäsittely saataisiin kala-asiaa lukuun ottamatta nopeasti päätökseen.1499 Tämä informatiivinen
pöytäkirjamerkintä vahvistaa käsitystä, että erityisesti lohikysymyksen ratkaisua
ei haluttu kiirehtiä.
Pohjolan Sanomissa ennustettiin, että Isohaaran lopullinen rakennuslupa annettaisiin vuoden 1963 aikana. Osa korvausvaatimuksista oli saatu sovittua, mutta
ratkaisuaan odotti noin 200 tapausta. Koska patoamisesta oli kulunut toistakymmentä vuotta, voitiin olettaa, että kaikki haitat oli nyt otettu huomioon.1500 Varsinkin katselmusten yhteydessä oli väitetty, että voimayhtiöt viivyttelivät lohiasian
ratkaisua. Toisaalta muutamissa lähdekirjoissa todetaan, että yhtiöt yrittivät aina
sopia riidat nopeasti. Esitettyjen lausuntojen valossa tähän näkemykseen ei ainakaan lohikysymyksen kannalta voi yhtyä. Vaelluskalat korvauksineen aiheuttivat
syksyllä 1963 Pohjolan Voiman johtokunnassa lisää keskustelua. Yhtiölle muistutuksessa esitetyt vaatimukset kertaluontoisesta 172 000 mk:n ja vuosittaisesta
47 100 mk:n korvauksesta olivat sen mielestä liian suuria. Myös maanomistajat ja
valtio olivat vaatineet taas liikoja.1501
Kemijoen valjastamista käsiteltiin Pohjois-Suomen vesioikeudessa. Asiaa
harkittuaan oikeus antoi syksyllä 1964 päätöksen. Lopullinen voimalaitoksen
rakennuslupa Isohaaraan myönnettiin näin 19 vuoden takaumalla.1502 Tapaus uutisoitiin oitis Pohjolan Sanomien etusivun pääuutisena seuraavalla otsikolla:
”Isohaaran lopullinen rakennuslupa yhteisesti Pohjolan Voimalle sekä Kemijokiosakeyhtiölle.”1503
Oikeuden päätöksessä määriteltiin korvaukset mm. kalastuksesta ja maanomistajille aiheutuneista vahingoista.1504 Pohjolan Sanomien mukaan korvaussummaksi
muodostui 754 069,55 mk korkoineen. Suurin yksittäinen hyvitys osoitettiin pappilan virkatalolle (108 395,70 mk) ja pienimmäksi jäi 10,58 mk. Kaikkiaan määrättiin 210 korvausta, mutta myös hylättyjä vaatimuksia oli runsaasti. Kalakorva-
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uksia myönnettiin valtiolle 400 000 ja jako- ja kalastuskunnille 197 910 mk. Lisäksi oli suoritettava kalapyydyksistä 52 673 mk. Kalahissi ei puolestaan ollut
vastannut tarkoitustaan, mutta päätös kalakannan säilyttämismaksusta annettaisiin
myöhemmin selvitysten puutteellisuuden vuoksi. Myös Isohaaran omistuksesta
oli kiistaa voimayhtiöiden välillä, joten tämänkin osalta jutun arveltiin menevän
jatkokäsittelyyn.1505
Pohjolan Sanomien pääkirjoituksessa päätöstä kommentoitiin välittömästi.
Voimalaitosta oli alettu tehdä sodanjälkeisen ilmapiirin vallitessa suuremmin
kyselemättä. Toteutuksen suoraviivaisuus oli aiheuttanut tyytymättömyyttä ihmisissä, joilla oli ollut etuja puolustettavanaan. Kirjoituksessa ei katsottu aiheelliseksi kajota ristiriitoihin ja moniin kiistoihin, joita käsittelyssä oli kohdattu, eikä
toisaalta arvostella tuomiota, vaan tyytyväisinä todettiin padon saaneen pitkän
odotuksen jälkeen lainvoiman, vaikka asianosaisilla olikin mahdollisuus valittaa
päätöksestä, minkä oletettiin tapahtuvan evättyjen korvausten takia. Mahdollisten
muutoksenhakujen takia jutun arveltiin voivan jatkua.1506 Lehti ei siis ottanut
mitään kantaa maksuihin. Pääsääntöisesti oltiin mielissään, että asia oli ratkaistu.
Myös voimayhtiö oli tyytyväinen.
Tuomiossa myönnettiin Pohjolan Voima Oy:lle ja Kemijoki Oy:lle käyttöoikeus joen vesialueisiin. Edelleen määrättiin, että voimalaitosten omistajien on
suoritettava valtiolle vuoden 1965 alusta vuosittain 70 000 mk.1507 Päätös kalakannan säilyttämiseen käytettävästä maksusta siirrettiin lopullisen ratkaisun antamisen yhteyteen. Oikeus katsoi parhaaksi olla toistaiseksi ottamatta tutkittavakseen kalastuskuntien aiheettomia tai muuten toteennäyttämättömiä vaatimuksia.1508 Koska hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen ei ollut aiheuttanut laajoja
vahinkoja ympäristölle tai muuten heikentänyt elinkeino-oloja ja koska patoamisesta saatu hyöty oli haittaan nähden huomattava, oikeus hylkäsi huomautukset ja
myönsi yhtiölle luvan Isohaaran voimalaitokselle.1509 Kummastusta herättää, että
oikeuden mielestä luonnonoloja ei ollut ratkaisevasti huononnettu Kemijoen patoamisella. Toisaalta tämä valaisee ajan asenneilmapiiriä.
Samassa päätöksessä langetettiin siis korvauksia vahingosta, jonka voimalaitos oli aiheuttanut kalastusoikeuden omistajille. Suurin summa määrättiin Suomen
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valtiolle. Esimerkiksi Tervolan kunnan alueen kalastuskunnat saivat 20–3000
markkaa. Kemin maalaiskunnan alueella korvaukset vaihtelivat Hirmulan jako- ja
kalastuskunnan 650 mk:sta Alapaakkolan 73 000 mk:aan. Rovaniemellä summat
olivat 170–12 000 mk. Tarpeettomiksi käyneistä pyydyksistä langetettiin esimerkiksi Tervolassa 100–3138 mk:n korvauksia. Kemin maalaiskunnassa maksuja
määrättiin 225–6490 mk.1510 HOFFMANIN mukaan Pohjois-Suomen vesioikeuden
langettavan päätöksen mukaan valtiolla oli regale loheen, joten sillä oli laajin
oikeus korvauksiin.1511 Syyskuussa 1964 annettua Isohaaran lopullista rakennuslupapäätöstä pidettiin yhtiössä onnistuneena. Edelleen mahdollisten valitusten
käsittelyyn oltiin Pohjolan Voimassa luottavaisia.1512 Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että tuomiossa päävahingon kärsijäksi katsottiin valtio, vaikka käytännössä haitan kokivat paikallisen kalastuksen edustajat.
Ensimmäinen oikeuden päätöksen antamisen jälkeen laadittu juttu julkaistiin
Pohjolan Sanomien etusivulla lokakuussa 1964. Siinä todettiin, että Taivalkosken
kalastuskorvauksia pidettiin ”mitättömän pieninä”, mutta siikapäivystysyhtymä
oli tyytymässä määrättyyn 67 000 markkaan, vaikka Otto Lääkkö oli esittänyt,
että asiaa ei jätettäisi tähän. Tehty esitys valittamisesta ei saanut riittävää tukea,
vaan kokous hyväksyi mainitun summan, mikäli Pohjolan Voima sen suorittaisi.
Myös Alapaakkolan kalastus- ja jakokunta päätyi neuvotteluihin.1513 Simolaisetkin olivat happamina, sillä oikeus oli hylännyt heidän vaatimuksensa. Oli selvää,
että Isohaaran pato oli haitannut Simon kalastusta, mikä oli voitu havaita saaliin
jatkuvasta vähenemisestä. Siksi tuomiosta valitettiin yksimielisesti.1514 Kannattaa
pohtia, miksi siikamiehet olivat hyväksymässä tarjouksen, jota pidettiin pienenä.
Oletan sen johtuvan siitä, että nyt oltiin vihdoin saamassa jotain. Kaiketi pelättiin,
että kielteinen kanta tietäisi taas viivästyksiä. Tai sitten arveltiin, että tulisi jokin
uusi mutka matkaan, ja se veisi korvausvelvollisuuden mukanaan.
Yleisesti ottaen tuomioon oltiin tyytymättömiä. Alapaakkolan miehet vaativat
lohen ja taimenen täysimääräistä korvaamista. Myös Liedakkalan, Ilmola–
Koroiskylän ja Koivun jako- ja kalastuskunnat aikoivat laatia valituksen. Sen
sijaan Taivalkosken siikapäivystysyhtymä tyytyi kohtaloonsa, sillä Pohjolan Voima oli lupautunut maksumieheksi. Ihmetystä herätti Alapaakkolan jakokunnalle
määrätty 3050 mk kalastusvälineistä, koska kyseistä vaadetta ei ollut esitetty.
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Huomattavan moni kalamies ei ollut saanut välinekorvauksia, joten jakokunta
kehotti jatkamaan käsittelyä oikeudessa itsenäisesti, sillä se ei pystynyt ajamaan
yksityisten asiaa.1515 Rantamaulan mukaan tuomiota kommentoitiin vilkkaasti.
Yhtä mieltä oltiin siitä, että korvaukset olivat mitättömiä. Yhtiön kerrottiin sanoneen, että se suorittaisi heti määrätyt summat, mikäli asiasta ei valitettaisi.1516
Pohjolan Voiman väitettiin alusta lähtien suhtautuneen hyvin nihkeästi korvauksiin, mikä oli ymmärrettävää.1517 Pohjolan Voima valitti itsekin päätöksestä.1518
MIETTUSEN mukaan korvausten käsittelyä hidastaneet valitukset johtuivat silloisesta lainsäädännöstä, joka mahdollisti tällaisen menettelyn.1519 Tämän tulkinnan mukaan suurin syy oli siis lainsäädännössä, ei tapahtuneessa. Mutta kun tuomittuja korvauksia vertaa arvioihin Kemijoen kalastuksena arvosta, niin korvaussummat vaikuttavat kieltämättä vaatimattomilta. Tästä löytyy varsinainen syy
valituksiin.
Voimayhtiöiden ja viranomaisten näkemyksiä tuomiosta
Joka tapauksessa vuoden 1964 oikeuden ratkaisu tarkoitti Pohjolan Voiman kannalta sitä, että kalakannan säilyttämismaksu oli ennakkopäätös, jonka pohjalta
lainmukaisten velvoitteiden suorittaminen voitiin hoitaa säilyttämismaksulla rakentamisluvan mukaisten toimenpidevelvoitteiden sijasta. Kysymykseen tulivat
vuosittaiset kalanhoitomaksut, joita arveltiin olevan odotettavissa. Lisäksi toivottiin, että suoritetut maksut voitaisiin vähentää myöhemmin määrättävien velvoitteiden kokonaissummasta etukäteismaksuna. Tämä tietysti edellytti, että vesioikeus antaisi lopullisen ratkaisunsa, josta ilmenisivät kokonaiskulut. Ilman muuta
oletettiin, että nyt annettu päätös ei muuttuisi – ainakaan siltä osin, että maksun
sijasta asetettaisiin uusi velvoite.1520
Myös Pohjolan Voima valitti siis päätöksestä, jota se piti monilta osin perusteettomana. Erityisesti harmitti valtiolle määrätty korvaus kalastukselle aiheutetusta vahingosta. Edelleen jako- ja kalastuskunnille maksettavat summat olivat
liian suuria ja toteen näyttämättömiä. Ainoana oikeana ratkaisuna pidettiin meri1515
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kalastajien korvausten epäämistä. Kauppakirjojen tulkintaerimielisyyksissä oli
yhtiössä omaksuttu professori Melanderin kanta, jonka mukaan kalastusoikeus
sisältyi omistusoikeuteen. Koska Pohjolan Voima ja Kemijoki Oy pitivät hallussaan rakennuskelpoisilta osilta miltei 100 % alueista, ei yksityisille olisi pitänyt
määrätä korvausta kalastusoikeudesta. Järjenvastaisena pidettiin vaatimusta asettaa vastuuseen yhtiö, joka oli vain tehnyt laajan suunnitelman ensimmäisen vaiheen. 1521
Kemijoen valjastamista piti tarkastella vaelluskalojen tuotannon ja kalastuksen ehkäisevän kokonaissuunnitelman toteuttamisena. Jälkeenpäin oli voitu havaita ratkaisun olleen hätiköity, mutta olosuhteisiin nähden ymmärrettävä. Pohjolan
Voiman mukaan ”sattumalta” Kemijoen valjastamisen aloittanutta yhtiötä ei
voitu tuomita kohtuuttomuuksiin. Muutkin rakentajat tulisi velvoittaa korvaamaan
vahinkoja, joten myös myöhemmin rakennettujen laitosten tuli osallistua myös
korvauksiin, kun ne aikanaan määrättäisiin. Kalastusvälinekorvausten suorittamista ei pidetty tarpeellisena. Kulujen pelättiin tulevaisuudessa nousevan kohtuuttomiksi, joten Isohaaran osalta kalanhoitotoimiin sopivaksi summaksi ajateltiin
28 000 mk vuodessa.1522 Kuvaavaa on se, että Pohjolan Voiman mielestä pyynnin
loppuminen oli osa voimalaitossuunnitelmien toteuttamista.
Kemin maalaiskunnan jakokunta kommentoi osaltaan Pohjolan Voiman valitusta. Erityistä huomiota oli kiinnittänyt väite, jonka mukaan lohikannat eivät
olleet loppuneet merestä voimalaitoksen, vaan Itämeren pyynnin takia. Tätä pidettiin tuulesta temmattuna, sillä perustamisestaan lähtien voimayhtiön kerrottiin
suhtautuneen kielteisesti niihin esityksiin, joita kalakantojen suojaamiseksi oli
tehty.1523 Mitään varsinaista uutta ei valitusten perusteissa ollut. Sen sijaan yhtiössä myönnettiin, että vaelluskalojen kannalta oli kenties tullut tehdyksi epäonnistuneita linjauksia, mutta toisaalta pakon sanelemassa tilanteessa. Mielestäni tämä
on voimayhtiöiden kannalta ymmärrettävä näkemys.
Myös Kemijoki Oy otti kantaa Pohjolan Voiman valitukseen. Sen mielestä
vaelluskalan nousu jokeen estyi juuri Isohaaran takia, eikä sitä suinkaan tehty
sattumalta. Näin ollen se ei hyväksynyt korvauksen jakamista voimalaitosten
kesken, koska kaikki niistä eivät olleet vahinkoa aiheuttaneet. Kokonaan eri asiana pidettiin valtion oikeutta korvauksiin, sillä sen osuus Isohaaraan voimalaitokseen oli huomattava. Valtio oli siltojen ja sähkön myötä saanut hankkeesta suurta
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hyötyä.1524 Kemijoki Oy:n mielestä patoa ei siis tehty sattumalta tai vahingossa,
vaan Pohjolan Voima oli onnistunut kytkemään siltojen uudelleenrakentamisen
omaan voimalaitostyömaahansa, mistä sille oli koitunut suurta etua.
Kemijoki Oy:n mielestä se ei ollut haittoja aiheuttanut, vaan sen kilpailija.
Maataloushallituksen puolesta vesioikeuden päätöksestä valitti pääjohtaja Perttula. Ensinnäkin valtiolle kuului korvaus lohen ja taimenen kalastuksen menetyksistä Kemijoen vesistössä. Maksujen pohjana oli pidettävä vuotuista saalismäärää, ei
vuokratuottoa. Sitä paitsi kalasaaliitkin oli arvioitu liian pieniksi. Koska rakentaja
oli vahingon aiheuttanut, oli se velvollinen huolehtimaan yksityisen ja yleisen
edun turvaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, sillä selvityksillä oli kyetty osoittamaan haitat. Siksi esitettiin vesioikeuden päätöksen muuttamista siten, että lohen
kohdalta tappiot korvattaisiin 100 000 kg:n ja taimenen 15 000 kg:n osalta vuoden
1959 hintatason mukaan, eli 4 375 000 mk 6 %:n korkoineen alkaen vuodesta
1949. Edelleen voimalaitoksen olisi maksettava kalanhoitoon 70 000 mk vuodesta
1965 lähtien, kunnes toisin määrättäisiin. Lisäksi valtiolle tuli suorittaa vuodesta
1950 taannehtivasti 1 845 000 mk indeksiin sidottuna kompensaationa kalakantojen elvyttämisestä.1525
Maataloushallituksen vastineessa yhtiön vesioikeudelle tehtyyn valitukseen
todettiin, että Pohjolan Voima oli tahallaan käsittänyt väärin säädökset saadakseen
tukea kannalleen. Kalatien rakentamisen katsottiin olevan kohtuuton ponnistus,
joten sen sijaan oli asetettava määräsuuruinen maksu viranomaisten esittämällä
tavalla.1526
Kaikkiaan päätöksestä jätettiin 45 huomautusta Korkeimpaan hallintooikeuteen. KHO suoritti Kemijoella katselmuksen, jonka jälkeen päätös annettiin
lokakuussa 1966. Kalastuskysymyksiä lukuun ottamatta käsittely oli lopussa, sillä
kala-asioista oli HOFFMANIN mukaan löydetty muotovirhe: katselmuksia ei ollut
suoritettu kaikissa päätöstä koskevissa kunnissa, joten prosessi käynnistyi uudelleen.1527 Epäilyistäni huolimatta en löytänyt lähteistä, kuka tämä ”löydön” oli
tehnyt.
Kuten oikein arveltiin, oikeuden päätös käynnisti laajan valituskierteen, jossa
osapuolet esittivät kantojaan ja vaatimuksiaan. Toisaalta Pohjolan Voimassa tuo1524

Kemijoki Oy:n kirjelmä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Pohjolan Voiman KHO:lle
laatimaa valituskirjelmää 30.11.1964. Kalastus 139. KEJOA.
1525
Maataloushallituksen valituksen jäljennös Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle 16.11.1964. APK.
A:2. OMA.
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miota pidettiin sen kannalta hyvänä. Tuomion ainoa pysyvä ratkaisu oli se, että
Isohaaran voimalaitos oli saanut lopullisen lupansa. Pohjolan Sanomat ilmaisi
tyytyväisyytensä ratkaisuun, mutta korvausten osalta sen kanta jäi avoimeksi.
Voimayhtiöt katsoivat voivansa hyvällä omallatunnolla myös rehabilitoida itsensä, koska rakentamisen aikaan oli vallinnut suoranainen pakkotila, joka oli oikeuttanut luonnon kannalta jyrkkiin toimenpiteisiin.
7.6

”Haukipuro-sopimus”

Koko tutkimani ajanjakson aikana väiteltiin kalanhoitokysymyksistä, joihin ei
tuntunut löytyvän vastauksia. Lohen asialla oltiin taas vaihteeksi, kun Kemijoen
kalanviljelykomitea ehdotti luotavaksi säätiötä, joka saisi käyttöönsä kalakantojen
elvyttämiseen tarkoitetut rahat. Siihen valittaisiin voimayhtiöistä, metsähallinnosta ja uitosta yksi, maataloushallinnosta kaksi ja Lapin läänin Kalastuskuntain
liitosta kolme jäsentä. Perustettava säätiö huolehtisi Kemijoen sadealueesta ja
aloittaisi oman liiketoimintansa kalastuselinkeinosta.1528
Kemijoki Oy:ssä keskusteltiin vuonna 1959 mahdollisuudesta perustaa säätiö
kalanhoitoa varten. Yhtiössä arveltiin jouduttavan maksamaan kalakorvauksina
vuosittain 20–25 miljoonaa markkaa, joten oli tärkeää, että se pystyisi valvomaan
varojen käyttöä. Niinpä päädyttiin perustamaan Kemijoen vesistön kalanhoitosäätiö. Jäseniksi kutsuttaisiin Kemijoki Oy:n lisäksi Pohjolan Voima, Metsähallitus,
Lapin läänin Kalastuskuntain liitto, Keski-Lapin Voima, Rovakairan Sähkö ja
Kemijoen Uittoyhdistys. Jäsenet ottaisivat osaa alkukustannuksiin 100 000–
2 500 000 mk:lla. Päätösvaltaa käyttäisi säätiön hallitus, johon valittaisiin edustajat voimayhtiöistä, maatalousministeriöstä, Metsähallituksesta ja kalastuskunnista.
Apuna toimisi paikallisista kalastajista koottu neuvottelukunta, joka olisi nimensä
mukaisesti neuvoa-antava.1529
Joulukuussa 1959 arvosteltiin suunniteltua säätiötä, jota oltiin perustamassa
tilanteessa, jossa Kemijoen lohikannat olivat mennyttä. Ehdotuksessa päätäntävalta jäisi lopullisesti voimayhtiöille. Lisäksi mallia haukuttiin byrokraattiseksi,
koska oli ilmeistä, että taustalla oli vesirakentajien halu päästä pälkähästä.1530
Partanen arvosteli hanketta ja erityisesti Tauno V. Mäen kaavailtua puheenjohtajuutta, joka takaisi ”pohjanpeltomaisuuden” jatkuvuuden. Kalastuskuntain liitos1528

Kemijoen kalanviljelykomitean mietintö 1956, 131–135, 153–155, 165–172. Mon. 1956:37.
Säädekirja. Kemijoen kalanhoitosäätiön perustaminen 4.11.1959. Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 13.11.1959. Kokousten pöytäkirjat 1959. KEJOA.
1530
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sakin oli ihmetelty, että vain kolme sen edustajaa oli 15 miljoonan markan investoinnista huolimatta pääsemässä hallintoon. Myös Janne Koivuranta vastusti säätiötä, vaikka liiton uusi puheenjohtaja Pietari Yliruokanen ja Sulo Ahvonen sen
perustamista kannattivatkin.1531 Pohjanpeltomaisuudella viitattiin siihen, että vanhat kaavat jatkuisivat, eikä mitään uutta saataisi aikaan. Myöskään yhtiöiden vaikutusvallan kasvua ei hyväksytty. Tähän vaikuttivat varmasti aikaisemmat kokemukset.
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johto esitti liittymistä säätiöön, mutta ajatus ei saanut jäsenistöltä tukea. Sen sijaan todettiin, että kalanviljelytoiminta jäisi
voimayhtiöiden ikeeseen, eikä muilla olisi sen jälkeen mitään sanomista.1532
Myöhemmin Kemijoki Oy houkutteli vielä liittoa säätiöön. Liiton johto oli yhä
liittymisen kannalla.1533 Sen sijaan Perämeren kalastajien Keskusliittoa ja Oulu
läänin kalastusseuraa ei haluttu mukaan. Muodollisena syynä oli se, että niiden
toiminta-alueen ei katsottu kuuluvan Kemijoen sadealueelle.1534 Mahdollisesti
taustalla oli Perämeren miesten osalta heidän esittämänsä raskas kritiikki kalakysymyksestä. Sinänsä kiinnostavaa on Kemijoki Oy:n innokkuus. Se voinee johtua
halusta päästä vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Säätiön avulla kenties uumoiltiin saatavan ongelma pois päiväjärjestyksestä voimayhtiöiden tahdon mukaisesti.
Liittyykö vai eikö liity
Keskustelu jatkui, kun Kalastuskuntain liiton kokouksissa kiisteltiin säätiöön
liittymisestä.1535 Syyskuussa 1960 päätettiin lähteä mukaan, jos siihen saataisiin
enemmistö kalastuskuntien edustajista.1536 Kalastuskuntien maaliskuussa 1960
koolle kutsumassa kokouksessa oli voimayhtiöiden kanta, että Kemijoen kalavesien hoito olisi alistettava perustettavalle yhtymälle. Vastustajien mielestä idea
uhkasi alistaa toiminnan voimayhtiöille, jotka halusivat lähinnä turvata asemansa.
Aiemmat toimet olivat osoittautuneet täysin epäonnistuneiksi ja Isohaaran altaasta
1531
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oli muodostunut kiiskien paratiisi.1537 Epäluuloja aiheutti juuri se, että esitetyssä
mallissa arveltiin kala-asian jäävän lopullisesti yhtiöiden armoille. Varmasti pelättiin myös korvauskysymyksen pitkittymistä ja kärjistymistä.
Ennen säätiöideaa Kemijoen Uittoyhdistys oli rakentanut Kaihuan kalanviljelylaitoksen kompensoimaan uiton vahinkoja. HOFFMANIN mukaan vastaavan kaltaisen velvoitteen oletettiin lankeavan myös Kemijoen voimayhtiöille. Oulujoki
Oy:kin oli ehtinyt vapaaehtoisesti perustaa Montan viljelylaitoksen. Tätä peläten
Pohjolan Voima ja Kemijoki Oy jatkoivat säätiöpuuhaansa. Hankkeesta käytiin
tiiviitä keskusteluja Maataloushallituksen Kalatalousosaston kanssa, mutta neuvottelut kariutuivat, koska säätiön hallinnasta ja valvonnasta ei saatu aikaan yhteisymmärrystä.1538 Pöytäkirjojen mukaan Maataloushallituksen kalastusneuvokset D. Wikström ja T. Kaartotie suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti, vaikka
maatalousministeriön edustaja Tauno V. Mäki kannatti säätiötä Kemijoki Oy:n
esityksen pohjalta.1539
Säätiön perustamisen ratkaisuvaiheet ajautuvat tutkimuksen aikarajauksen ulkopuolelle, mutta katson tarpeelliseksi kuvata tapauksen loppuun, sillä mielestäni
se heijastaa luottamuksellisten suhteiden merkitystä. Hanke on esillä myös Seppälän kirjassa Nykyinen Kemijoki. Jotta kalanviljely olisi saatu liikkeelle, oli Kemijoki Oy yrittänyt siis saada aikaan säätiön, joka kantaisi vastuun toiminnasta.
SEPPÄLÄN mukaan projekti oli edennyt pitkälle, mutta viime tingassa se kaatui
kalastuskuntien riitelyn ja Maataloushallituksen takia. Virkamiesten nimittäin
kuvataan ”ajatelleen ryhtyä suunnittelemaan” homman hoitamista, mutta esitys
viipyi tavattoman pitkään, joten siihen haluttiin panna vauhtia. Maataloushallituksen Kalastus- ja metsästysosasto saattoi lopulta vireille hoitovelvoitteiden määräämisen. Täten Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima tekivät sopimuksen maa- ja
metsätalousministeriön kanssa. Kyse oli Seppälän mukaan kalanhoitovelvoitteen
saattamisesta nopeasti kuntoon, mutta koska ei ollut kuultu kalastusoikeuden
omistajia, niin huonon julkisuuden vuoksi sopimus jouduttiin purkamaan.1540
HOFFMANIN mukaan asiat etenivät hitaasti monimutkaisen prosessin vuoksi, mutta käsittelyn venyessä voimayhtiöt ja valtio pääsivät neuvottelujen avulla sopuun.1541
1537
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Alpo AHONIEMEN mukaan Maataloushallitus oli pannut vuonna 1968 vesioikeuteen vireille maksujen määräämisen. Katselmuksen viipyessä maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi neuvottelutuloksen, jonka perusteella voimayhtiöt olisivat aloittaneet lohen ja taimenen istutukset merelle. Sopimuksen kerrotaan nyt
kaatuneen siihen, että ministeriö oli jättänyt paikalliset kuulematta. Siksi tämä ns.
”Haukipuro-sopimuksena” tunnettu projekti jouduttiin yleisen painostuksen takia
perumaan, vaikka mitään varsinaisia virkavirheitä ei voitu osoittaa.1542 Voimaa
koskesta -kirjan perusteella maa- ja metsätalousministeri Erkki Haukipuron (myös
Keskustapuolueen kansanedustaja ja Oulun läänin maaherra) ja osastopäällikkö
Tauno V. Mäen laatima sopimus kaatui erimielisyyksiin Iijoen poikastuotantoalueiden suuruudesta.1543
Aarne Partasen mukaan tapahtumaan liittyi muutakin. Maa- ja metsätalousministeriö ja erityisesti sen Kalastus- ja metsästysosaston edustajat keskustelivat
salaisesti voimayhtiöiden kanssa. Tuloksena esiteltiin kesäkuussa 1973 sopimus,
jonka hyväksyivät Haukipuron ja Mäen lisäksi Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima.
Kontrahdissa valtio pidätti itsellään oikeuden vaatia korvauksia eräiden Kemijoen
menetettyjen apajien vuokratuotoista. Muita vaatimuksia ei sen puolesta tultaisi
esittämään. Voimayhtiöt puolestaan sitoutuivat istuttamaan 500 000 lohen ja taimenen poikasta, jotka valtio maksaisi. Sopimus herätti julkisuuteen tultuaan runsaasti pahennusta, minkä johdosta kanteluita tehtiin sekä oikeuskanslerille että
oikeusasiamiehelle. Silloinen ministeriön kalastus- ja metsästysosaston päällikkö
Mäki joutuikin myöntämään sopimuksen erehdykseksi.1544 Laajoissa muistelmissaan Mäki ei muuten mainitse Kemijokea sanallakaan. Itse asiassa Tauno V. Mäen
mukaan ainoan virallisen moitteen hänen 37 vuotta kestäneellä urallaan aiheutti
oravajahdin muotovirhe.1545 HOFFMANIN mukaan voimayhtiöt olisivat sopimuksen mukaan hoitaneet kalankasvatuksen ja istuttaneet vuosittain puolimiljoonaa
poikasta. Valtio olisi toimittanut istukkaat ja luopunut kalastusvahinkoja koskevista korvausvaatimuksista.1546 Suunnitelman kaatumisen syistä löytyy siis useampi versio, joista seuraava vastaa eniten totuutta.
Oikeuskansleri sanoi viimeisen sanan. Siinä lähdettiin liikkeelle siitä, että kalatalousviranomaiset olivat jättäneet vesioikeudelle vuonna 1968 hakemuksen
velvoitteiden määräämisestä. Vaikka prosessi oli kesken, oltiin maa- ja metsätalo1542
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usministeriössä aloitettu omin päin muilta vahingonkärsijöiltä piilossa neuvottelut. Menettely katsottiin virheelliseksi. Lisäksi sitoumusta ei voitu pitää valtion
kannalta edullisena, vaan useilta osin vesilain vastaisena. Koska tapahtumaan
liittyi ilmeisiä väärinkäsityksiä ja sopimus oli nopeasti purettu, ei oikeuskansleri
Risto Leskinen pitänyt tarpeellisena ryhtyä toimenpiteisiin.1547 Sivumennen mainittakoon, että T. V. Mäki muisteli lämpimästi kanslereita, joiden kanssa oli työskennellyt. Saatuja neuvoja kuuntelemalla oli syytteiltäkin vältytty.1548
Juttu lakaistiinkin maton alle. Tämänkaltaiset tapahtumat olivat omiaan syventämään epäluuloja, jotka vaikeuttivat ratkaisua ja horjuttivat jopa luottamusta
viranomaisiin. Toisaalta ne vahvistavat näkemystäni, jonka mukaan voimayhtiöt
halusivat päästä vastuusta mahdollisimman vähällä. Jäljet johtavat jälleen maatalousministeriöön, jonka toimintaa voi hyvinkin ihmetellä. Tapauksesta tulee eittämättä mieleen Montan viljelylaitoksen perustaminen. Oulujoenkaan kalastajia ei
kuultu neuvotteluissa ja sovittuja velvoitteita pidettiin riittämättöminä.1549
7.7

Lohikysymyksen jälkipyykki

7.7.1 Ylisiirtäminen
Kokonaiskuvan muodostamiseksi on aihetta luoda vielä katsaus Kemijoen kalanhoitotoimenpiteiden historiaan. Ensin käytössä olivat siis ylisiirrot, joiden huippukausi ajoittui 1950-luvun alkuun. Tällöin siirtoja pidettiin perusteltuina, mutta
niiden tulosten puhuttua puolestaan vastalauseiden määrä lisääntyi. Siksi on syytä
tarkastella asiaa vielä senkin jälkeen, kun ylisiirroista ei varsinaisesti edes odotettu olevan mitään hyötyä. Lausunnot alkoivat kärjistyä. Tämä koski niin kalahissikuin kalanviljelykokeiluja, joista viranomaisetkin kiinnostuivat. Syytösten jälkeen
mm. Pohjolan Voima joutui puolustautumaan, ja se valaisee, mitä viime kädessä
tapahtui.
Professori Halmeen mukaan teknisiä toimenpiteitä lohen siirtämiseksi padon
ylitse pidettiin kalliina ja epävarmoina, joten viisainta oli tehdä siirrot lihasvoimin. Havaittujen epäkohtien takia niitä voitiin pitää kyseenalaisina, sillä ylisiirtojen määrä oli jäänyt pieneksi. Vuonna 1957 Erkki HALME olikin – hieman jälkiviisaasti – sitä mieltä, että kaikki kalastetut lohet olisi pitänyt tavalla tai toisella
1547
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ylisiirtää, sillä muuten koko touhusta ei ollut mitään hyötyä.1550 Kalastusmestari
Ahvosen mukaan Lapin läänin Kalastuskuntain keskusliitto oli perustamisestaan
lähtien paininut talousvaikeuksien keskellä, mutta tilanne oli kohentunut, kun se
oli saanut Pohjolan Voimalta oikeuden kalastaa Isohaaralla. Tästä saatuja varoja
oli voitu käyttää kalakantojen kehittämiseen Maataloushallituksen osoittamalla
tavalla.1551
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton 30-vuotispäivän kunniaksi laaditussa historiikissa lähdettiin liikkeelle siitä, että Isohaaran rakentaminen merkitsi liiton
toiminnalle uutta vaihdetta. Ensimmäiseksi haluttiin saada aikaan selostus Kemijoen kalastuksen merkityksestä, jotta pyytömiesten etuja olisi voitu puolustaa
Pohjolan Voimaa vastaan. Liitolla oli yllin kyllin töitä Isohaaran kalastuksen järjestelyissä, mutta aikaa oli riittänyt muidenkin tärkeiden asioiden hoitamiseen.
Syksyllä 1949 kiinnitettiin huomiota siihen, ettei Pohjolan Voima suunnitelmistaan huolimatta tehnyt mitään, joten liitossa päätettiin ottaa yhteys PohjoisSuomen lohikomiteaan. Kesällä 1950 kalastusta jatkettiin entiseen tapaan, ja Isohaaralla se tuottikin huomattavaa voittoa. Pohjolan Voiman kanssa harjoitetun
yhteistoiminnan ansiosta kalanpoikasten tuotanto kasvoi ennennäkemättömän
suureksi, mutta siitä huolimatta tuloksia ei voitu pitää riittävinä. Liiton toimesta
alettiin näin järjestellä toisen viljelylaitoksen rakentamista, johon se osoitti varoja
5 miljoonaa markkaa.1552
Hyvin varhaisessa vaiheessa oli käynyt ilmi, että Isohaaraan ei rakennettaisi
kalatietä. Näin ylisiirrot jäivät ainoaksi keinoksi istutusten rinnalle. Liiton mukaan ylisiirtovelvoite täytettiin sen osalta tinkimättä ja jopa ylitettiin, vaikka työtä
jouduttiin tekemään alkeellisin menetelmin. Vuonna 1959 saalis oli jo niin pieni,
että siirroista luovuttiin ja tilalle otettiin säilytysallas, johon lohet sijoitettiin odottamaan lypsyä. Vuonna 1965 ei katsottu aiheelliseksi harjoittaa varsinaista kalastusta Isohaaralla, vaan huomio keskittyi nahkiaisen pyyntiin, joka ei tosin tuottanut samanlaisia tuloja. Siksi liiton toimintamahdollisuudet supistuivat voimakkaasti. Työ olikin keskittynyt Kemijärven laitokselle ja sen kanssa tehtyyn yhteistoimintaan. Näin oli kyetty jatkamaan arvokasta tointa.1553
Ilmeisesti juuri yhteistyön merkeissä Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Pentti
Hintikka kiitti joulukuussa 1958 liittoa saamastaan erittäin maittavasta lahjasta ja
1550
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uskoi, että Isohaaran kalastuksen jatkuvuus voitiin yhtiön puolesta turvata.1554
Ainakin nämä kaksi osapuolta olivat siis tyytyväisiä, vaikka virallisesti liitto oli
joutunut todistamaan Pohjolan Voiman nihkeää asennetta kalanhoitotoimintaan.
Tästä kertoo osaltaan professori Esko Hopun väite, jonka mukaan jo Petäjäskosken valmistumisen jälkeen vuonna 1956 luovuttiin Isohaaralla ylisiirroista.1555
Kaikkiaan liiton mielestä kala-asiaa oli siis hoidettu pyyteettömästi, kun kukaan muukaan ei ollut suostunut mitään tekemään. Uurastuksesta huolimatta tuloksia ei saatu, vaan kalastuksen tuoton laskun myötä oli toiminnan tasosta jouduttu tinkimään. Vuoden 1959 toimintasuunnitelmassa kalastusta harjoitettiinkin
mädin ja varojen hankkimiseksi. Myös ylisiirrot mainittiin. Uuden puheenjohtajan, herastuomari Pietari Yliruokasen1556 johdolla pyyntiä hoidettiin vanhaan malliin, vaikka kalastus oli tuottanut tappiota.1557 Kesällä 1960 olivat nuotanvedon
tulokset jääneet kehnoiksi. Kokonaisuudessaan todettiin lohi- ja siikasaaliiden
olleen Isohaaralla kerrassaan heikot. Lohen hinta oli onneksi pysynyt hyvänä,
sillä siitä oli saatu 1000–1500 mk kilolta.1558 Vuonna 1961 kalastus jatkui. Enää ei
edes puhuttu ylisiirroista.1559 Kesällä lammikossa polskikin 106 marjasta ja 17
kojamoa, kun lohia oli myyty 2,1 miljoonan edestä.1560
Liiton usko omiin voimiin alkoi kadota, sillä nyt päätettiin kääntyä viranomaisten ja voimatalouden edustajien puoleen, jotta kalakantojen säilyttäminen
tehostuisi.1561 Pohjolan Sanomien vuoden 1961 toisessa Isohaaraan liittyvässä
kalajutussa kerrottiin silti lokakuussa, että kuningaskalan lypsyt olivat sujuneet
paremmin kuin vuosiin. Isohaaralla oli saatu kasaan 120 litraa mätiä, mikä oli
paras tulos aikoihin. Mädin lypsämisen jälkeen terveet lohet oli tarkoitus merkitä
ja vapauttaa, mutta näin ei käynyt. Lohet olikin tapettu, vaikka lihaltaan valkoiseksi menneen kalan kilohinta oli huono.1562
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Vuonna 1961 Kemijoen rakennusvahinkokomitea arvosteli hillitysti ylisiirtoja. Sen mielestä Maataloushallituksen määräämän toimen oli mitä ilmeisimmin
ollut tarkoitus olla vesilain mukainen velvoite. Liiton laskettiin saaneen vuoteen
1951 mennessä kalastuksesta bruttotuloina lähes 90 miljoonaa mk. Tästä summasta oli kalanhoitotoimiin käytetty vajaat 25 miljoonaa.1563 Isohaaran voimalaitospadon alla kalastettiin lohen ja taimenen ohella paljon siikaa ja nahkiaista. Komitea totesi, että pato oli estänyt myös vähempiarvoisen kalan liikkumisen padon
yläpuolella. Sen rahallista arvoa ei ollut koskaan mitattu, sillä merkitys vaelluskalaan verrattuna oli ollut aivan marginaalinen.1564 Vähempiarvoisella kalalla tarkoitettiin lähinnä ahventa, haukea ja madetta.
Kalastusta jatkettiin 60-luvulla, mutta tilanne heikkeni jatkuvasti. Esimerkiksi
syyskuussa 1962 kerrottiin Pohjolan Sanomien vuoden ensimmäisessä Isohaaran
pyyntiä käsittelevässä jutussa, että päiväsaaliit olivat pudonneet yllättävän pieniksi. Päivässä oli saatu 400 nahkiaista huippuvuosien 10 000 sijaan. Myös lohta ja
siikaa oli saatu hyvin heikosti.1565 Ylisiirtoja haukuttiin yhä. Moitteen mukaan
esimerkiksi kesällä 1963 kaikki saadut kalat lahdattiin ja myytiin.1566 Lohen jatkuvasta vähenemisestä huolimatta pyynti jatkui, sillä esimerkiksi vuonna 1963
laadittiin uusi kalastussopimus,1567 mutta toiminta osoittautui taas kannattamattomaksi.1568 Kalastuksen oli määrä jatkua vuonna 1964 sillä ehdolla, että siihen
liittyvät velvoitteet eivät aiheuttaisi liitolle kuluja.1569 Neuvotteluissa päästiin
sopimukseen ja Pohjolan Voimalta saatiin 8000 mk mädin ostoon.1570 Tämä olikin
tarpeen, sillä kesän 1964 kalastus oli tuottanut elokuuhun mennessä vain 1000
mk.1571 Taantuman takia säästöpaineet kasvoivat. Rahapulan seuraukset näkyivät
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Kemijoen rakennusvahinkokomitean lausunto Isohaaran katselmustoimituksen toimitusinsinöörille
5.6.1961. 4.1.2.1:3. PVA.
1564
Kemijoen rakennusvahinkokomitean lausunto 5.6.1961. Kalastus 139. KEJOA.
1565
Pohjolan Sanomat 15.9.1962.
1566
Kemin kirkonkylän jakokunnan johtokunnan ja Kemin kirkonkylän jakokunnan huomautus Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle 2.12.1964. APK. A:2. OMA.
1567
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 18.3.1963. KKLK. Ca:4.
OMA.
1568
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 19.9.1963. KKLK. Ca:4.
OMA.
1569
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3.4.1964. KKLK. Ca:4.
OMA.
1570
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 9.4.1964. KKLK. Ca:4.
OMA.
1571
Lapin läänin Kalastuskuntain liiton johtokunnan kokouksen pöytäkirja 19.8.1964. KKLK. Ca:4.
OMA.

315

selvästi kesällä 1964, kun johtokunta esitti, että kalastuskuntien kokouksiin osallistuville ei enää maksettaisi matkakuluja eikä päivärahoja.1572
Pohjolan Sanomien kesän toisessa artikkelissa todettiin Isohaaran saaliiden
vähentyneen huippuvuodesta 1950 lähtien, jolloin töitä oli sentään paiskittu kolmessa vuorossa.1573 Tosin aiemmin oli lehdessä todettu, että lohi- ja siikasaaliit
olivat pienentyneet kaikkialla Perämerellä. Osasyyksi tähän arveltiin taas uittoa,
jonka oletettiin karkottavan kalaparvia. Voimalaitosten osuutta ei pohdittu.1574
Lokakuussa 1964 raportoitiin Laurilasta nostetun hyviä nahkiaissaaliita, kun taas
lohi ja siika olivat lähes loppuneet, joten kutukalan pyynnistä oli jouduttu luopumaan.1575
Pohjolan Voimassa tulkittiin Isohaaran vuoden 1964 lupapäätöksen tarkoittavan kalanhoitomaksua. Pyynnin järjestelyiden ei katsottu kuuluvan yhtiön vastuulle, mutta Lapin läänin Kalastuskuntain liitolle voitaisiin asettaa velvoitteita,
jotta se saisi pyytää padolla. Ehtoihin kaivattiin lievennyksiä, sillä kalansaaliit
olivat toista luokkaa kuin silloin, kun ylisiirtotoimia oli varsinaisesti harjoitettu.
Tuolloin liitto oli voinut järjestää kalastuksen ja ylisiirron pyynnistä saamillaan
varoilla, mikä ei enää käynyt päinsä, sillä ainoaksi tulonlähteeksi oli jäänyt nahkiainen. Nyt ehdotettiin, että liitto saisi kalastaa siten, että kalanhoitovaroista osoitettaisiin sen toimintaan 10 000 markkaa vuodessa. Yhtiössä oli myös havaittu,
ettei nahkiaisen siirroista ollut oikeastaan mitään hyötyä, joten esitettiin niiden
lakkauttamista.1576
Isohaaran kalastusta jatkettiin tämänkin jälkeen, mutta seuraavalta sivulta käy
selvästi ilmi Kemijoen vaelluskalojen surkea kohtalo. Halosen mukaan luvut
olivat peräisin Aarne Partaselta. Taulukon perusteella Kemijoen vaelluskalakantojen rippeetkin katosivat joesta 1960-luvulla. Ainoastaan nahkiaiskanta ”ihme
kyllä” pysyi hengissä.1577 Kiinnostavaa sinänsä, että Pohjolan Voima halusi luopua nahkiaistenkin ylisiirtämisestä hyödyttömänä touhuna. Toisaalta tieto vahvistaa käsitystä siitä, mitä yhtiössä oikeasti kalasta ajateltiin.
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Taulukko 1. Padon alapuolisen pyynnin tulokset vuosina 1960–1968. Lähde: U. V. Halonen. Lisäselvityksiä Kemijoen kalastusvahinkojen korvauskysymykseen, 22–23.
11.7.1969. 4.1.7.0:7. PVA.
Vuosi

Lohi

Taimen

Siika

Nahkiainen

1960

1500 kg

114,5 kg

1974,5 kg

139 976 kpl

1961

4248 kg

168 kg

870,5 kg

211 860 kpl

1962

567 kg

243 kg

2161 kg

115 914 kpl

1963

458 kg

6 kg

1119 kg

55 470 kpl

1964

281 kg

69 kg

617,5 kg

202 032 kpl

1965

82 kg

-

88,5 kg

140 980 kpl

1966

70 kg

18 kg

22 kg

165 406 kpl

1967

-

-

-

154 789 kpl

1968

-

-

-

212 000 kpl

Pohjolan Voima myönsi tehneensä kalastussopimukset vuosina 1957–71, mutta
viranomaisten taholta ei toiminnasta esitetty huomautuksia.1578 Yhtiössä todettiinkin maatalousministeriön vahvistaneen jo toukokuussa 1951 määräykset ylisiirroista. Tällöin Pohjolan Voima luovutti padon alapuolen liiton haltuun, mutta
yhtiö oli itse rakentanut sopivat pyyntipaikat, lammikot ja toimittanut välineet
omalla kustannuksellaan. Alussa toimintaa oli seurannut yhtiön palveluksessa
ollut henkilö. Tämä oli herättänyt pahennusta, joten valvonta oli siirretty yhteisymmärryksessä Maataloushallituksen kanssa poliisiviranomaiselle. Ylisiirtotoimi
puolestaan oli kokonaisuudessaan saatettu paikallisten vastuulle, koska oli haluttu
välttää yhtiötä vastaan kohdistunut arvostelu.1579 Tämä on tärkeä tunnustus, ja se
selittää, miksi Lapin läänin Kalastuskuntain liitto sai valtuutuksen puuhaan.
Kysymys kalanhoitotoimien maksajasta kaipaa lisäinformaatiota, jota tarjoaa
Erkki Aallon antama selostus. Sen mukaan esimerkiksi kesällä 1952 oli rakennettu kutukalalammikko, johon varat oli saatu Lapin läänin Kalastuskuntain liiton
harjoittamasta pyynnistä. Näin ollen lammikosta ei Aallon mukaan ollut koitunut
yhtiölle mitään kustannuksia, kuten ei muidenkaan kalalaitteiden rakentamisesta.1580 Aiemmin Pohjolan Voiman esille tuoma ”omalla kustannuksella” -väite on
väärä, sillä käytännössä kulut maksoi siis liitto, kuten tässä tutkimuksessa on
osoitettu. Muukin arvostelu torjuttiin. Kalastuskuntain liitto oli ilmoittanut, että
poliisit olivat valvoneet ylisiirtoja tai ainakin heille oli niistä ilmoitettu. Liiton
1578

Pohjolan Voiman kirje Lapin vesipiirin vesitoimistolle 29.10.1971. 4.1.2.1:4. PVA.
Pohjolan Voiman vastine Vesihallitukselle 1.3.1973. 4.1.2.1:4. PVA.
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laatimien selvitysten mukaan toiminnasta ei ylipäänsä koskaan ollut löydetty
huomauttamista.1581 Ainakin omasta mielestä oltiin vilpittömiä.
Sitä tikulla silmään…
POHJOLAN VOIMASSA pidettiin valitettavana, että kaikista vanhoista asioista ei
ollut käytettävissä todistuskappaleita, koska hoitotoimet oli toteutettu suullisten
neuvottelujen perusteella. (Uusi osoitus lämpimistä suhteista.) Viranomaisten
sanottiin olleen tietoisia tapahtumien kulusta, mutta siitä huolimatta katsottiin
olevan ehkä aihetta selvittää vielä Lapin läänin Kalastuskuntain liiton näkemystä.
Yhtiön mielestä kala-asian hoidossa todettiin olevan jotain huomautettavaa, mutta
siitä ei voitu syyttää vesirakentajia, koska toiminta oli aina hyväksyttyä.1582 Miksi
ei asioita pantu paperille, kun ne kerran oli saatu reilusti sovittua? Oliko kehitys
senlaatuista, ettei siitä haluttu jäävän todistusaineistoa?
Kemin kirkonkylän jakokunta vaati pitkään Isohaaran alapuolen pakkolunastuksen purkamista. Perusteluina mainittiin yhä ikimuistoiset nautinnat ja ennen
muuta se, että Lapin läänin Kalastuskuntain liiton organisoiman pyynnin hyöty oli
sen mukaan mennyt aivan muualle kuin Kemijoen lohikantojen hyväksi. Siirtoja
varten pyydetyt kalat kerrottiin taas kaupatun turuilla ja toreilla. Partasen mukaan
rahoja väitettiin käytetyn kaikenmaailman kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen lohiaterioineen. Kekkereihin osallistuneiden kerrottiin olleen tyytyväisiä.1583
Tällä viitataan Pohjolan Voiman Vallitunsaaren tiloissa pidettyihin tilaisuuksiin,
joissa tavattiin eri viiteryhmiä pulman ratkaisemiseksi.
Vesihallitus kiinnostui ylisiirroista Ahti Riskun muistion takia. Pohjolan Voiman katsottiin osittain laiminlyöneen siikojen ylisiirtovelvoitteen vuosina 1951–
57 ja vuodesta 1965 lähtien kokonaan. Liiton arveltiin saaneen pelkästään vuonna
1950 siikaa lähes 39 000 kg, jotka se oli myynyt. Saatujen rahojen epäiltiin monilta osin menneen aivan muualle kuin kalakantojen lisäämiseen. Pohjolan Voiman väitettiin lisäksi jättäneen täyttämättä kirjanpitovelvoitteen.1584 Osittainen
laiminlyönti siian siirtämisessä ei pidä paikkaansa, sillä niitä ei ylipantu yhtään.
Joka tapauksessa 1960-luvun lopulla oli päädytty johtopäätökseen, että padon alta
pyydettyjen kalojen kuljettaminen ylävirtaan oli hätäratkaisu.1585 Ylisiirrot olivat
1581
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esillä 70-luvulla, jolloin katselmustoimituksissa arvioitiin voimalaitosten rakentamisen aiheuttamia vahinkoja ja niiden korvaamista. Tällöin vaadittiin, että nousukaloja siirrettäisiin Isohaaralta luonnontilaiseen Ounasjokeen kutemaan. Vesioikeus hylkäsi esityksen, sillä merialueelle tapahtuvien istutusten katsottiin palvelevan tarkoitustaan.1586
Kaikkiaan ylisiirroissa ei Pohjolan Voiman mukaan ollut syytä huomautteluun, sillä toimenpide oli suoritettu viranomaisten tieten ja suorastaan siunauksella. Myös Lapin läänin Kalastuskuntain liiton edustajat myötäilivät yhtiötä. Ikävä
kyllä toimenpiteet eivät olleet osoittautuneet riittäviksi, mutta vanhoja oli turha
muistella. Lisäksi niiden jäljittäminen oli haastavaa, sillä asioita oli hoidettu lähinnä suullisten neuvottelujen tulosten pohjalta. Entiset kalastajat sen sijaan syyttivät toimijoita suoranaisista laiminlyönneistä, mutta muuten arvostelu jäi yllättävän vähäiseksi. Valtaosa väestä lienee ajan kuluessa alistunut kohtaloonsa.
7.7.2 Kalatiet
Joulukuussa 1959 oli jälleen keskusteltu Perämeren lohen säilyttämisestä. Paneelin oli avannut voimatalouden edustajana toiminut diplomi-insinööri Kuuskoski,
joka tähdensi vesirakentamisen tärkeyttä. Voimayhtiöt eivät hänen mukaansa
olleet kiertäneet velvollisuuksiaan. Valtion edustajana toiminut Tauno V. MÄKI
puolestaan totesi, että paikallisten olisi aiheellista ”oppia syömään silakkaa”.
Hänen mukaansa voimalaitokset eivät olleet syynä lohen katoamiseen, vaan pääosassa oli Itämeren hillitön kalastus. Professori Järnefelt selosti kuulijoille kalakantojen vaihteluita, joihin ei selvää syytä tiedetty. Toimivia kalaportaita hän sen
sijaan ilmoitti nähneensä omin silmin aina Sveitsissä asti.1587 Mäen väite, että
lohikadon aiheutti Itämeren kalastus, on lähestulkoon luokaton. Se on peitetarina,
jolla haluttiin suojella voimayhtiöitä, virkamiehiä ja poliitikkoja arvostelulta.
Johdannossa esitetyn intressiryhmittelyn mukaan nämä kolme toimijaa olivatkin
samassa liemessä, kun haittoja alettiin käsitellä.
Kalatalousneuvoja Partanen ihmetteli suuresti Lauri Louekarin uusia puheita,
sillä Partasen mukaan tuomarin näkemys kalaporrasasiassa näytti vaihtuneen
hänen muutettuaan etelään. Lapissa ollessaan hän oli näet pitänyt portaita parhaana tai ainakin väliaikaisena ratkaisuna. Voimayhtiöt olivat Partasen mielestä pahempia kuin muinaiset pirkkalaiset, jotka olivat tyytyneet vain verottamaan pyyn1586
1587
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319

tiä, kun yhtiöt olivat ottaneet koko kalan. Vilkkaan keskustelun päätteeksi oli
Pohjolan Sanomien mukaan kuitenkin saavutettu yksimielisyys siitä, että patoja
oli talouselämän etujen vuoksi rakennettava. Myös kalataloudellinen tutkimustarve oli ilmeinen, mutta varat tähän olivat olleet vaatimattomia.1588 Taas kerran
todettiin tapahtunut. Valitettavia vahinkoja oli syntynyt ja tehdyt toimenpiteet
olivat osoittautuneet riittämättömiksi.
Helmikuussa vuonna 1960 Pohjolan Sanomissa kommentoitiin P. V. Koskelan
toimesta Janne Koivurannan osuutta Isohaaran kala-asiassa. Sitä pidettiin kaikin
puolin moitittavana. Erityistä huomiota kiinnitettiin annettuihin lausuntoihin kalahissistä, jota kunnallisneuvos oli kirjoittajan mukaan pitänyt hyvänä ja riittävänä
Isohaaralle. Lisäksi väitettiin, että Koivurannalle epämieluisat henkilöt olivat
saaneet siirtopyynnistä lähtöpassit.1589 Vastineessa kiistettiin jyrkästi syytökset.
Isohaaran kalahissistä ei liitolta eikä Koivurannalta ollut edes pyydetty lausuntoa.
Mitä tuli erottamisiin, joista nähtävästi yhdet potkut koskivat Koskelaa, niin niistä
kunnallisneuvos irtisanoutui, sillä päätökset oli tehty liiton johtokunnassa.1590
Koivurannalta ei kenties ollut kysytty mielipidettä kalateistä, joihin hän oli alusta
pitäen suhtautunut varauksellisesti. Hän oli kuitenkin mukana Pohjolan Voiman
tiloissa pidetyssä kokouksessa, jossa kalahissi päätettiin toteuttaa. Silloin se oli
kelvannut. Tässä tapauksessa voidaankin katsoa ajan ymmärrettävästi kullanneen
muistot.
VILKUNA piti Isohaaran kalahissiä pelkkänä silmänlumeena väliaikaisluvan
ehtojen täyttämiseksi.1591 Professori Hopun mukaan Petäjäskosken valmistumisen
jälkeen vuonna 1956 hissin käyttö lopetettiin.1592 Vuoden 1964 vesioikeuden tulkinnan mukaan Pohjolan Voima oli rakentanut Maataloushallituksen hyväksymän
kalahissin määrättyyn paikkaan, mutta laite ei täyttänyt odotuksia.1593 Vuonna
1973 Vesihallitus lähestyi Pohjolan Voimaa Riskun muistion pohjalta. Siinä huomautettiin, että yhtiö ei ollut tehnyt lupaehtojen edellyttämiä kalaportaita ja oli
käyttänyt itse hyväkseen vesimäärän, joka oli velvoitteeseen määrätty. Lisäksi
kalahissin epäiltiin olleen pois käytöstä vuoden 1951 syksystä lähtien. Epäselväk-
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si oli jäänyt, oliko laitetta koskaan varustettu tarpeellisilla ohjausverkoilla ja aitauksilla. Yhtiöltä jäätiinkin odottamaan pikaisia selityksiä.1594
…joka vanhoja muistelee
Vesihallituksen käsityksen mukaan kalahissi oli käytössä siis vain kesällä 1951.
Muitakin puutteita epäiltiin. Pohjolan Voiman vastaus tuli aikanaan. Siinä todettiin, että asiassa oli joitakin epäselvyyksiä. Yhtiössä lähdettiin liikkeelle siitä, että
vesioikeuden päätökseen sisältyi lopullinen rakennuslupa. Täten väliaikaiset luvat
eivät olleet enää sitovia. Kalakysymysasiassa ei siksi voitu edellyttää muuta.1595
Voimayhtiön mielestä normit olivat tulleet täytetyiksi. POHJOLAN VOIMAN näkemys sisältää tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja. Kalahissin todettiin kaikilta
osin valmistuneen määräysten mukaisesti ja asiantuntijoiden valvonnassa. Pohjolan Voimalla ei katsottu olleen mitään mahdollisuutta toimia vastoin ohjeita. Nyt
myönnettiin, että kalahissi ei vastannut odotuksia, eikä sitä käytetty kauan. Tämän
sanottiin olleen viranomaisten tiedossa, mutta se ei ollut johtanut mihinkään toimenpiteisiin. Kalahissin rakentamista pidettiin nyt selvänä virheenä. Yhtiön mielestä olisi ollut järkevintä rakentaa kalaportaat, mutta jostain syystä siihen ei ollut
ryhdytty, kun hissikin oli tehty. Myös tieto Kemijoen lisärakentamisesta oli hillinnyt yhtiön intoa rakentaa Isohaaralle kalaportaat.1596
Tunnustus on tutkimuksen kannalta olennainen. Siinä myönnetään, että toimiva kalatie olisi ollut viisain ratkaisu. Toisaalta syy Isohaaran kalahissin epäonnistumisesta sysätään viranomaisille. Asiaan palattiin lisäselvityksen merkeissä.
Pohjolan Voimassa oltiin nyt sitä mieltä, että kalahissi oli kuin olikin Vesistötoimikunnan määräämä kalatie. Hissin historiaa valaistiin seuraavasti: sen sanottiin
tulleen valmiiksi hyväksyttynä vuonna 1951 ja olleen paikallaan vuoteen 1967
saakka, jolloin se yhtiön lakimiehen (ilmeisesti Ahvenjärvi) kehotuksesta oli poistettu. Kaikki hissiin liittyvät ohjeet ja määräykset oli Pohjolan Voiman mukaan
täytetty. Silloisten kalatalousviranomaisten erinomaisena pitämä hissi ei siis tuottanut tuloksia, vaikka sitä vakuutettiin kokeillun useana vuonna. 50-luvulla yritysten kerrotaan olleen jokakesäisiä, mutta 1960-luvulla ne hyytyivät.1597 Jälleen
vastuuta tapahtuneesta vieritettiin muille. Myös hissin toiminta-aika oli jatkunut
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virallisesti 60-luvulle. Itse uskon, että siihen liittyvät kokeilut rajoittuivat lähinnä
kesään 1951.
Ilmeisen harkinnan jälkeen Pohjolan Voimassa todettiin nyt, että kalaportaiden tekeminen olisi ollut kansantaloudellisesti järjetöntä, koska Kemijoki Oy
rakensi jokeen uusia patoja. Ilmoitettiin kala-asiantuntijoiden olevan sitä mieltä,
että mikäli jokeen tehdään kaksi tai useampi voimalaitos, niin kalaportaissa ei
ollut mitään järkeä. Syytökset kalatiehen tarkoitetun veden luvattomasta hyväksikäytöstä tyrmättiin. Parhaan lohen nousun aikaan jouduttiin jatkuvasti turvautumaan ohijuoksutuksiin, joten väite oli tarpeeton. Kesällä tuotetun sähkön hinta oli
muutenkin huonompi, ja silloin myös nousuaikana tuotetun energiamäärän arvo
oli yhtiölle mitätön, joten siltä osin esitetyt lausumat olivat vailla perusteita.1598
Aiemmat väitteet kalaportaisiin menevästä hukkavirrasta ovat näin ollen kyseenalaisia.
KEMIJOKI OY:ssä oltiin sillä kannalla, ettei Isohaaran rakentaminen ollut osa
mitään kokonaissuunnitelmaa. Se oli tarpeen vaatima välttämättömyys, jossa
otettiin tietoinen riski vahingonkorvauksista.1599 Pohjolan Voiman mielestä sillä
olisi jälkeenpäin ollut hyvä tilaisuus moittia valtiovaltaa saamattomuudesta. Onneksi virkamiehet eivät syyllistyneet järjettömyyksiin. Yhtiö olisi säästynyt monelta epämiellyttävältä yllätykseltä, jos se olisi rakentanut kalaportaat. Isohaaran
matalan pudotuskorkeuden vuoksi niistä olisi ollut mahdollista saada toimivat,
mutta tämä ei ollut kansantaloudellisesti perusteltua. Varoittavana esimerkkinä
mainittiin vapaa ja lähes loheton Tornionjoki. Tämä olisi joka tapauksessa ollut
yhtiön mukaan myös Kemijoen kohtalo.1600 Tornionjoen tilanteeseen on syytä
palata myöhemmin. Minä en löytänyt ainuttakaan tutkimusta, joka olisi todistanut
kahden tai useamman voimalaitoksen tekevän kalatiet turhiksi.
Isohaaralle ei toimivaa kalatietä saatu aikaiseksi, vaikka sen mainittiin olleen
tavoitteena vuosikausia. Katselmusten toimitusmiesten mukaan vaelluskalojen
puuttuminen oli helpottanut Suomessa voimalaitosten rakentamista ja vähentänyt
työn arvostelua.1601 POHJOLAN VOIMA totesikin, että jos tiedossa olisi ollut, ettei
jokeen rakenneta muita voimalaitoksia, niin olisi ollut perusteltua ellei jopa to-
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dennäköistä, että Isohaaraan olisi tehty kunnollinen kalatie.1602 Kalaportaat olisi
Olli AHVENJÄRVENKIN mukaan kyetty rakentamaan, jos viranomaiset olisivat näin
vaatineet. Kelvollisetkin kalatiet olisivat tosin menneet hukkaan, minkä lohen
karu kohtalo muissa vesistöissä oli tullut osoittaneeksi.1603 Ahvenjärven mainitsema pitkäaikainen tavoite kalaportaista jää epäselväksi, sillä siitä ei käy ilmi,
kenen määränpäänä tekeminen siinsi. Tuskinpa ainakaan voimayhtiöiden.
Kemijoen rakennusvahinkokomitea oli vuonna 1961 sitä mieltä, että Kemijoki ei enää ollut lohijoki. Kalaportaita ei kustannussyistä ollut rakennettu, eikä
niitä komitean mukaan ilmeisesti koskaan tehtäisikään.1604 LÖYTTYJÄRVEN mukaan Suomen suuriman vaelluskalajoen sulkeminen oli mahdollista, koska sen
patoaminen oli valtakunnallisesti tärkeä missio. Lohen kohtalo tiedostettiin, mutta
muita vaihtoehtoja ei ilmeisesti nähty.1605 Esimerkiksi Oulujoki Oy:n sanottiin
osoittaneen ”suurta ennakkoluulottomuutta”, koska se oli jättänyt tehottomat
kalatiet rakentamatta.1606 Myös Pohjolan Voiman Alpo AHONIEMEN mielestä kalaportaiden hylkääminen oli Kemijoellakin viisas ja kaukonäköinen teko, minkä
takia tämän päätöksen tehneitä tuli kunnioittaa.1607
Kenelle ”kunnia” sitten kuuluu? Kalamiehenäkin tunnettu Lauri Louekari
suhtautui aluksi myötämielisesti kalaportaisiin. Sama koskee vaikkapa Kaarlo
Hillilää, Uuno Hannulaa ja varsinkin kalatutkijoita. Lähteistä saatujen tietojen
perusteella väitän, että päätöksen tekivät Pohjolan Voima ja toimitusjohtaja Erkki
Aalto, jolla täytyi suhteidensa vuoksi olla sisäpiiritietoa siitä, etteivät johtavat
poliitikot tule vaatimaan Isohaaralle tai ylipäänsä Kemijoelle kunnollisia kalateitä. Käytännön tasolla Aalto oli saanut alustavaa kokemusta esimerkiksi toimiessaan Vuoksen Rouhialan voimalaitoksen pääsuunnittelijana ja Oulujoki Oy:n
työpäällikkönä.1608 Tietojensa perusteella hänellä ei varmasti ollut mitään varsinaista syytä ryhtyä tekemään kalaportaita, joten päättäjien myötävaikutuksella
Aalto sai toimia yhtiön eduksi, niin kuin parhaaksi katsoi. Tämä heijastui muidenkin vaikuttajien mielipiteisiin. Valittua linjaa voitiinkin hyvällä syyllä pitää
jatkuvana ja ennustettavana. Louekarin rooliksi jäi selittää asiat parhain päin, sillä
seuraukset eivät olleet kaikille mieleisiä.
1602
Pohjolan Voiman muistutus Isohaaran voimalaitoshankkeen toimitusmiehille 26.4.1974. 8. Kalastus (kalakompensaatio). KEJOA.
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Voidaan myös luoda laajempaa kuvaa siitä, miksi ratkaisuihin päädyttiin.
Keminmaan historian mukaan kehityksen syinä olivat lähinnä poliittisyhteiskunnallis-taloudellisten voimien liittoutuminen ja sähkövoiman huuma.1609
Lapin TE–keskuksen kalatalousjohtajana toiminut Olli Tuunainen esitti kantanaan, että valtaosa Suomen päättäjistä tunsi Kemijoen koskikauppojen ja kalahissin taustat. Tilanteen annettiin silti kehittyä suuntaan, jossa Itämeren arvokkain
lohikanta katosi.1610 Kannanottoja selittää uusklassinen talousajattelu, jossa ympäristö mielletään yhdeksi tuotannontekijäksi eli ihmisen talouden osajoukoksi.
Tässä mallissa ympäristön todellinen luonne hämärtyy. HUGHESIN mukaan taloustieteilijät väheksyvät luonnonvarojen tärkeyttä ja väittävät, että tekniikka ja markkinat kykenevät korvaamaan sen, mikä maailmasta mahdollisesti joskus loppuu.1611 Henkilökohtaisesti olen tästä tulkinnasta samaa mieltä. Toisaalta kun
valintoja miettii omaa aikaansa vasten, niin taloudellisten seikkojen korostaminen
esimerkiksi luontoarvoihin verrattuna tuntui varmasti luontevalta. On myös todettu, että ”ihminen uskoo sen, mitä haluaa uskoa” ja on aina oman kulttuurinsa
tuote.1612
Toimivatko kalatiet missään?
Lakeja kalannousun turvaamiseksi ja valtaväylän aukipitämiseksi on tiettävästi
ensimmäisen kerran annettu Englannin vuoden 1215 Magna Chartassa. Suomen
vanhimmat merkinnät löytynevät Maunu Eerikinpojan vuoden 1350 maalaista,
jossa puhuttiin vapaan kalannousun turvaamisesta. Suomen kalastussääntö määräsi vuonna 1865 varustamaan vesilaitokset pohjaportein kalan nousun varmistamiseksi. Kalastuskomitean mietintö suositteli vuonna 1898 rakennettavaksi voimaloiden yhteyteen keinotekoiset kalatiet, sillä oli käynyt selväksi, että patoluukkuja
pitkin nousu ei onnistunut. Viime vuosisadan alkupuolella vesioikeudelliset velvoitteet olivat etupäässä kalateitä, mutta niistä saatujen huonojen kokemusten
vuoksi ne alettiin määrätä ehdollisina. HARTIKAISEN JA LINDQVISTIN mukaan
lainsäädäntö oli vuoden 1902 jälkeen jäänyt kalakysymyksen kannalta epäselväksi. Useissa tapauksissa hoitotoimenpiteet olivat lähinnä kalatalousviranomaisten
aktiviteetin varassa.1613 Näin kävi myös Kemijoella.
1609
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Kymijoen Ahvenkosken voimalaitoksen rakennuslupa myönnettiin vuonna
1930, ja siinä määrättiin tekemään kalatie. Vuonna 1933 valmistuikin kalahissi,
joka oli aluksi toiminut tyydyttävästi, mutta myöhemmin lohen pyrkiminen hissiin väheni jyrkästi. Pääsyyksi arveltiin veden saastumista, mikä lopetti kalan
nousun myös rakentamattomaan keisarilliseen Langinkosken haaraan.1614 Kymin
osalta maisteri Curt Segerstråle selosti tilannetta joulukuussa 1948 ja sanoi, että
Ahvenkosken voimalaitoksen siirtolaitteet eivät kyenneet täyttämään tehtäväänsä.
Koska laki mahdollisti kalliiden ja tehottomien kalaportaiden sijaan korvaukset,
oli viisaampaa investoida kalanviljelyyn.1615 Segerstråle ei maininnut puunjalostusteollisuuden aiheuttamaa likaantumista ja sen seurauksia.
On mielenkiintoista, että Pekka Brofeldtin mukaan Ahvenkoskella ollut kalaporras-hissilaite oli toiminut hyvin, jos vain kalaa oli päässyt voimalaitoskanavaan.1616 Kymijoen kohdalla huonon tuloksen taustalla olikin osin se, että lohia ei
enää hakeutunut juurikaan merestä jokeen. Lisäsyyksi epäiltiin joenpohjan peittymistä erilaisilla jätteillä, kuten paperimassakuidulla.1617 Kymillä kuitenkin toivottiin, että vaikeuksista huolimatta kalateitä voitaisiin pitää ajoittain auki, mikäli
niistä ei aiheutuisi voimalaitoksille haittaa.1618 Esityksistä huolimatta Maataloushallituksen pääjohtaja Hans Perttulan1619 mielestä kalahissi voitiin vuonna 1965
tarpeettomana purkaa.1620 Täälläkin voimalaitoksen etu sivuutti kalastuksen.
Kalahisseillä ei Suomessa pystytty lohta auttamaan. Esimerkiksi Oulujoen
Pyhäkoskella hissi ei toiminut.1621 Kemijokivarren miehiä oli käynyt tutustumassa
siihen. Laitteen hoitajalta oli kysytty, kuinka paljon hissin avulla oli kalaa noussut. Vastauksena oli, että ”heidän tietääkseen siitä on mennyt yksi silmäpuoli
seiti”.1622
1614
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Mainittakoon, että Pyhäkosken luvassa puhuttiin kalatiestä, joka muodostui
alaosan kalaportaista ja yläpuolisesta nostolaitteena toimivasta hissistä.1623 Kalahissejä on käytetty muuallakin. Niitä on esimerkiksi tehty Venäjällä ja Ranskassa,
joissa niistä saatuja kokemuksia pidetään yllättävän hyvinä. Suomessa hissit lähes
poikkeuksetta epäonnistuivat. Jonkinlainen tulos saatiin aikaan, kun vuosina
1950–54 Oulujoen Merikosken kalahissiä käytti 1044 kalaa. Suurin osa oli mateita, mutta myös lohia nousi 303 kappaletta. Niistä lähes kaikki olivat kosseja, sillä
useamman kuin yhden merivuoden kaloja havaittiin 16 kappaletta. Siikoja nousi
111 ja taimenia 63. Tulos selittynee sillä, että Isohaaraan verrattuna Merikosken
laite oli suotuisammassa paikassa aputurbiinikanavan vieressä.1624
Suomessa kalaportaita oli tehty luonnontilaisiin jokiin, kuten Paatsjoen Kolttakonkääseen ja Jäniskoskeen, jonne ne rakennettiin 30-luvulla hätäaputöinä.
Brofeldt oli aloittanut portaiden suunnittelun vuonna 1926, ja niiden valmistumista johti vaikeissa olosuhteissa insinööri Sirola. Mainitut putoukset olivat niin
jyrkkiä, että kalat eivät olleet päässeet könkäiden yli omin avuin. Varsinkin Kolttakönkään kalaportaiden oli havaittu toimivan mainiosti. Niissä oli riittävästi
vettä, ne olivat avaria ja muistuttivat suuresti luonnonpuroja.1625 Dahlströmin
mukaan kalateitä oli Suomessakin patojen yhteydessä esitetty ensimmäiseksi
ratkaisuksi, mutta kalateiden- tai hissien merkitys oli jäänyt symboliseksi.1626
Voimalaitosten yhteyteen rakennettiin Suomessa 1940-luvun loppuun mennessä kaikkiaan 19 kehnosti toiminutta kalansiirtolaitetta. Osa kalateistä oli kalahissin ja -portaiden yhdistelmiä. Piirustuksista vastasivat yleensä Insinööritoimisto Consulting Oy ja Pekka Brofeldt, jonka mukaan millään laitteella ei kalannousua kuitenkaan kyetty saamaan sataprosenttiseksi.1627 Myöhemmin jopa sanottiin,
että Brofeldt oli antanut liian optimistisia näkemyksiä suunnitelmistaan. Toisaalta
HARTIKAISEN ja LINDQVISTIN mukaan Suomesta puuttui lähes kokonaan kalatieperinne, minkä johdosta tiedot olivat peräisin ulkomailta, ja siellä aiheeseen oli
paneuduttu pitkällä aikavälillä.1628 Hämmästystä aiheutti, että muissa Pohjoismaissa rakennettiin toimivia kalaportaita, mutta Kemijoelle niiden saaminen tuntui mahdottomalta. Toisaalta kalahissin historian myötä aihe koettiin monissa
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piireissä araksi.1629 HUGHESIN mukaan esimerkiksi asemansa varmistaneet yritykset vastustavat käytäntöjä, jotka tähtäävät luonnonvarojen säilyttämiseen.1630 Tätä
voi tulkita voimayhtiöiden kannalta siten, että niille ei kalateistä ollut luvassa
mitään varsinaista hyötyä. Miksi niiden olisi niitä siis pitänyt tehdäkään?
Vesien säännöstelyn vaikutusta kalakantoihin oli tutkittu Ruotsissa 1930luvulta lähtien.1631 Myös siellä oli 50-luvulle tultaessa rakennettu vesivoimalaitoksia, joiden aiheuttamia vahinkoja oli istutusten ja kalaportaiden avulla yritetty
korjata.1632 Kesällä 1959 lohikysymyksen kerrottiin herättäneen huolta naapurimaassa, jonka asiantuntijat olivat toistamiseen todenneet, että kalaportaiden avulla Kemijoessa olisi voitu säilyttää elinvoimainen lohikanta.1633 Ruotsin lisäksi
Norjassa kalateitä on rakennettu menestyksellisesti useisiin kohteisiin. Norjalaistenkin kokemuksia kuvailtiin myönteisiksi. Yleisenä käsityksenä vallitsee, että
kalaportaisiin liitettynä istutukset tuottavat hyviä tuloksia, kun käytetään saman
joen lohikantaa. Ajan kuluessa voidaan onnistua myös muiden jokien kannoilla.1634 Asiantuntijat eivät pidä lohien nousemista useita kalatietä pitkin ongelmallisena, kunhan ne suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaisesti. Asiaa tutkittiin
myös Skotlannissa, jossa kalatiet pääsääntöisesti todettiin toimiviksi.1635
Mikään erinomaisen uusi keksintö ei ole kyseessä. Tiettävästi ensimmäinen
kalatie maailmassa rakennettiin Irlantiin vuonna 1852. Ballisodare-joen yläjuoksulle istutettiin samanaikaisesti poikasia ja siirrettiin emokaloja. Toimet onnistuivat ja vajaan parinkymmenen vuoden kuluttua kalaportaiden yläpuolisilta vesiltä
kalastettiin 9750 lohta. Onnistuneita kalateitä tehtiin myös Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaan Columbia-jokeen, jossa lohia nousee runsaasti satojen kilometrien matkan yhdeksän peräkkäisen padon ylitse.1636 Myös aiemmin mainitun Fraser-joen hyvä tulos antaa toivoa mahdollisuudesta tasapainoilla luonnon säilymisen ja teollisuuden edellytysten välillä. Kanadalaiset eivät joellaan valinneet joko
kalaa tai sähköä. Toimimalla vastoin kansainvälistä suuntausta he saivat molem-
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mat.1637 Nykyään Suomenkin kalateistä on tutkittua tietoa. Tästä esimerkkinä
Anne Laineen väitöskirja ”Restoring salmonid stocks in boreal rivers”.1638
Mikäli Kemijoen ensimmäinen voimalaitos olisi rakennettu Taivalkoskeen,
niin alajuoksulle olisi jäänyt ilman kalateitäkin pyyntipaikkoja, ja mikä tärkeämpää, siellä olisi ollut vaelluskaloille elintärkeitä kutualueita. Samoin oli Akkunusjoessa.1639 Kemijoen ensimmäiset kalaportaat saatiin aikaiseksi vasta Isohaaran
voimalaitoksen laajennuksen yhteydessä vuonna 1993, kun Keminmaan kunta
alkoi vaatia kalateitä, vaikka maa- ja metsätalousministeriö oli ottanut asiaan
kielteisen kannan ja perustellut sitä siten, että kalataudit saattaisivat levitä padon
yläpuolelle.1640
Kaikkiaan voidaan todeta, että Isohaaralle olisi nopeasti saatu toimiva kalatie,
jos viranomaiset olisivat näin vaatineet. Pohjolan Voimalle parhaiten sopivana
vaihtoehtona rakennettiin kuitenkin kalahissi, joka sai virallisen hyväksynnän,
vaikka sen todettiin yksimielisesti epäonnistuneen. Tietoa toimivista kalateistä oli
rakentamisprosessin aikana saatavissa, mutta taloudellisten seikkojen takia ne
sivuutettiin. Padon vaikutusalueen kalastajia lukuun ottamatta kukaan ei niitä
erityisesti edes kaivannut.
7.7.3 Istutukset
Ylisiirtojen ja kalahissikokeilun jälkeen katseet käännettiin siis istutustoimintaan,
jonka tuloksiin on syytä vielä palata. Pohjolan Voima ja Lapin läänin Kalastuskuntain liitto ovat tässäkin keskeisessä asemassa. Niiden osuutta kalanhoidossa
moitittiin tehottomaksi. Esimerkiksi joulukuussa 1957 Maataloushallituksen pääjohtajan sijainen S. O. Österberg ihmetteli, eikö Isohaaralta saanut mätiä todellakaan halvemmalla ja tehokkaammin, vaan sitä oli ostettava muualta kalastuksesta
saaduilla varoilla, vaikka kaloja oli myyty miljoonien edestä. Kalastuslain hengen
mukaista ei ollut, että erikoislupien nojalla kalat pyydettiin ja kaupattiin pois niin
tarkkaan, että viljelyyn tarvittava mäti oli haettava muualta. Kuitenkin esimerkiksi Oulujoella mätiä saatiin yllin kyllin istutusten tarpeisiin.1641 Österberg siis suh-
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tautui kriittisesti Isohaaran siirtokalastukseen, joka ei hänen mielestään ollut vastannut tarkoitustaan.
Kalastusneuvoja Vikströmin mukaan biologit olivat joulukuussa 1959 sitä
mieltä, että Itämeren lohikannat voitaisiin kalanviljelyllä säilyttää. Tosin Suomessa oli tultu jo siihen pisteeseen, että lohenmädistä oli valtava pula, vaikka sitä
olisi Ruotsista voitukin hankkia.1642 Airaksisen mukaan kalansiirtolaitteiden vaatimattoman tehon vuoksi huomiota oli kiinnitettävä kalansiitoslaitosten perustamiseen.1643 Tähän oli tarvetta, sillä talvella 1960 oli Isohaaran patoaltaalla suoritettu Pohjolan Voiman toimeksiannosta tutkimuksia. Olli AHVENJÄRVEN mukaan
tulokset olivat osoittaneet, että 50 % altaan vesistä oli kutupaikoiksi kelpaamatonta. Niinpä oli tarkoituksena alkaa jälleen selvittää, mitkä arvokalalajit voisivat
noissa olosuhteissa menestyä.1644 Nämäkin tutkimukset tuloksineen palvelivat
lähinnä Pohjolan Voimaa. Selvittelyillä haluttiin vain viivästyttää lopullista ratkaisua. Sen sijaan on kovin kiintoisaa, että puolet kutupaikoista oli siis tallessa. Lisäksi Taivalkoskesta ylöspäin joki oli vielä luonnontilassa lähes Petäjäskoskelle
asti, joten tilaa kutupuuhiin olisi ollut. Tulijoista vain oli pulaa.
Kesällä 1960 mielenkiinnon kohteena oli Pohjolan Sanomien mukaan Lapin
urheilukalastuskysymys, vaikka Kemijoen myötä läänin lohikantaa voitiinkin
pitää loppuun käsiteltynä.1645 Korvaajaksi arveltiin haukea, jonka viljelystä julkaistiin laaja esittely.1646 Kaihuan kalanviljelylaitoksen kerrottiin kohoavan idyllisenä, vaikka yläpuolelle rakennettu voimalaitos himmensikin paikan loistokasta
kauneutta.1647 Tammikuussa 1963 päivätystä Maataloushallituksen muistiosta käy
ilmi näiden ylistettyjen toimien todellisuus: Kemijoen kalastus oli menettänyt
merkityksensä, eikä pyynti voinut jatkua merelläkään ilman erityisiä toimenpiteitä, joista ei puutteellisten tietojen takia voitu sanoa vieläkään mitään.1648
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Perämeren lohiparatiisista Euroopan suunnanantajaksi
Pohjolan Sanomissa kalanviljelyä pidettiin totisesti esillä. Esimerkiksi helmikuussa 1964 lehden etusivulla raportoitiin, että professori Halmeen mukaan Lapissa
vallitsivat erinomaiset edellytykset lohenkasvatukseen. Maaseudun lammikkokasvatuksen avulla oli mahdollista nousta 20 vuoden kuluessa Euroopan johtavaksi kalankasvatusmaaksi.1649 Myös korvikejokiajatus oli voimissaan, sillä lukijoita evästettiin etusivulla, että kutupaikkojen kunnostamisten ja istutusten arveltiin olevan edellytys Simojoen saattamiseksi lohijoeksi.1650
Simossa pidettiin toukokuussa 1963 neuvottelukokous. Pohjolan Sanomien
etusivulla julistettiin, että erityisten toimenpiteiden ansiosta ”Simojoesta voitaisiin luoda Perämeren lohiparatiisi”.1651 Myös Lapin kalataloudellisilla päivillä
keskusteltiin kalastuksen tulevaisuudesta ja todettiin, että asia kaipasi tutkimista.1652 Keväällä 1964 julkaistiin jymyuutinen: ”1000 lohen parvi eilen Alaniemellä Simojoessa.” Näin otsikoitiin etusivun juttu, josta selvisi, että jokeen oli istutettu mainittu määrä merkittyjä lohenpoikasia, jotka olivat tulleet maksamaan
kaksi markkaa kappaleelta. Kalliin investoinnin myötä arveltiin joen rantojen
kohta vilisevän kalamiehiä, jotka urakalla nostelisivat hopeakylkiä rannalle. Tässä
vaiheessa todettiin elettävän ruusunhohtoisissa tulevaisuudensuunnitelmissa, jotka
saattaisivat realisoitua vuosikymmenen kuluessa.1653 Pohjolan Sanomien uutisointi saavutti joskus yltiöoptimistisen sävyn, kun lehdessä ylistettiin kalanviljelyn
mahdollisuuksia.
Myös moitteita jaettiin, mutta harvakseltaan ja harkitusti. Keväällä 1964 todettiin, että kalavesiä oli Maataloushallituksen mukaan hoidettu epätyydyttävästi.
Vesilakikaan ei johtanut kelvollisiin tuloksiin Pohjois-Suomen lohijoissa, vaikka
kalastusvahingot olisivat olleet torjuttavissa asiamukaisin järjestelyin.1654 Sen
sijaan Ruotsissa pidettiin tärkeänä kalakantojen säilyttämistä voimalaitosjoissa,
joten yhtiöille oli asetettu laajat velvoitteet kalanpoikasten kasvattamiseksi. Esimerkiksi pelkästään Luulajajoella olivat asiantuntijat laskeneet istutustarpeeksi
600 000 poikasta vuodessa.1655 Vuonna 1964 virinnyt pienimuotoinen innostus
1649
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kala-asiaan voi selittyä osaltaan sillä, että kyseessä oli kunnallisvaalivuosi, joten
Pohjolan Sanomissa esiteltiin taas Maalaisliiton poliittisia tavoitteita.1656
Kiintoisa havainto on, että toimitusmiesten mukaan kalateiden rakentamisen
mainittiin olleen aikoinaan jopa halvempi ratkaisu kuin määrätyt velvoitteet.
Edelleen toimenpiteet olivat jääneet korkeintaan 10 % tarpeesta.1657 Pohjolan
Sanomissa todettiin, että mikäli Kemijokea olisi hoidettu asianmukaisesti, niin jo
1950-luvulla olisi pitänyt ryhtyä rakentamaan riittävän suurta lohenviljelylaitosta.
Vaikka padon valmistumisesta oli viisitoista vuotta, niin hankkeessa ei ollut päästy edes alkuun.1658 Toisaalta jo 30-luvun lopulla oli pääasiassa Pohjois-Suomeen
kaipailtu peräti seitsemää uutta kalanviljelylaitosta, jotta olisi kyetty torjumaan
lohi- ja siikakantojen uhkaava väheneminen.1659
Dahlströmin mukaan vapaiden lohijokien kalastus ja sen tuotto oli perustunut
nousukalan pyytämiseen. Jokien ekosysteemi mahdollisti vaelluskalojen elinkierron, eikä padotuissa vesissä kyetty hoitokeinoin ainakaan suurien kalakantojen
luomiseen.1660 Omiaan selventämään 1950-luvulla kalanviljelyinnostusta on Erkki
Halmeen vuonna 1962 esittämä näkemys. Hänen mielestään ei kannattanut puhua
pelkästä kalastuksesta tai kalataloudesta, kun kyse oli vesien tuotannon talteen
ottamisesta ja hyväksikäyttämisestä. Kuvaavampaa olisikin ollut puhua vesitaloudesta maatalouden rinnalla, sillä ihminen saattoi käyttää vesistöjä hyödykseen.
Siksi kalatalouteen tarvittiin uusi käsite, joka kattaisi tuotannollisen toiminnan
pienistä lammikoista aina aavan meren ulapoille asti. Näin ihmiskunta voisi käyttää hyväkseen kaikkia vesiä ja niissä olevia raaka-aineita.1661 Kalavesien hoidon
katsottiin olevan ammattilaisten, kotitarvekalastajien ja urheilukalastajien yhteinen kunnia-asia, joka yhdistäisi ”Pietarin ammattikunnan” ryhmät.1662 Vesistöt
kaloineen nähtiin siis maatalouden kaltaisena kenttänä, jossa sato kylvetään ja
korjataan talteen uutta odotellessa. Kalakantojen hoidossa ei kiinnitetty huomiota
luonnonsuojelulliseen katsantoon, vaan luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, jossa kalanviljelyllä katsottiin olevan merkitystä myös alueellisena työllistäjänä.
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Istutukset ovat silti yleisin kalavesien hoitomuoto. Erityisen tarpeellisia ne
ovat esimerkiksi kalateiden tukena, jotta vaelluskalakannat saataisiin elvytettyä.
Lohen ja taimenenpoikasten kannalta istutuspaikka on ratkaiseva, sillä leimautuneet yksilöt pyrkivät myöhemmin palaamaan lähtöpaikkaansa. Istutukset tulisi
suunnata myös joen latvoille riittävän runsaina ja pitkäaikaisina.1663 Nykyään
kalanviljelyn avulla ei katsota kyettävän korvaamaan luonnonvesien kalakantoja,
vaan ainoastaan täydentämään niitä. Vesien suojeleminen onkin osoittautunut
kalakantojen säilyttämisen tärkeimmäksi edellytykseksi.1664 Vesirakentamisen
kulta-aikana tällaisesta ei ollut edes puhetta, vaan usko istutuksiin oli ainakin
virallisesti vahva. Lisäksi niitä pidettiin moraalisestikin kannatettavina.
7.8

Sähkö selättää lohen

7.8.1 Karusta periferiasta kansakunnan arvokas perheenjäsen
Miksi lopulta kävi niin kuin kävi? Merkittävintä prosessissa olivat teollisuuden ja
politiikan edustajien näkökulmat sekä niiden perustelut. Lapin parlamentaarikot
olivat HOFFMANIN mukaan Isohaaran voimalaitoksen rakentamisen aikaan huolestuneita kalastuksen kohtalosta.1665 Miettusen mukaan eduskunnassa oli vallinnut suuri yksimielisyys padon tarpeesta, mutta vain hän oli omien sanojensa mukaan käyttänyt kriittisen puheenvuoron. Itse valjastamista ei hänkään vastustanut.
Lähinnä kyseessä oli veden alle jäävien peltojen ja niittyjen kohtalo.1666 Tämä
pitää paikkansa. Erityisesti Koivurannalta ja Miettuselta odotettiin lohikysymyksen hoitamisessa paljon. Maakuntatason poliitikot nähtävästi uskoivat asian ratkeavan ajan myötä.1667 Julkisuudessa oltiinkin huolissaan erityisesti projektin
alkuvaiheessa, vaikka tässäkään tapauksessa puheet eivät toteutuneet.
Pohjolan Voima pyrki esittelemään hankettaan laajasti. Myös kalamiehet olivat liikkeellä. Pohjois-Suomesta kävi lähetystöjä pääkaupungin virastoissa ja
eduskunnassa, jotta käsittelyyn saataisiin vauhtia.1668 Alkusyksystä 1946 Isohaaralla vierailivat kansanedustajat Martti Miettunen, R. E. Koivisto ja Matti Lahtela.
Seurueeseen kuuluivat myös Maalaisliiton ministeri Lauri Kaijalainen ja maaher1663
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ra Uuno Hannula.1669 Urakan edistyminen kiinnosti, sillä vieraita oli käynyt siinä
määrin, että työnjohdon toiminta oli jopa häiriintynyt.1670 Maakunnassa uskottiin
yleisesti voimalaitoshankkeen teollistaviin vaikutuksiin. Rakentamisen oletettiin
hyödyntävän koko lääniä ja luovan pohjan sen pysyvälle nousulle. Edustaja Koiviston (kok.) mukaan Lapista ei kohta puhuttaisi karuna periferiana, vaan se saisi
paikkansa kansakunnan arvokkaana perheenjäsenenä. Mitään luonnonvaroja ei
ollut vara heittää hukkaan. Suotkaan eivät olisi pelkkiä kalasääksien pesäpaikkoja, kun ne saatettaisiin maatalouden palvelukseen.1671 Runollisesta kielikuvasta
huolimatta Koivisto osuu asian ytimeen: lappilaisten oli hyödynnettävä resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti. Näin voitaisiin syrjäisilläkin selkosilla luoda
katse luottavaisena tulevaisuuteen, jolloin matkattaisiin maakunnan omista lähtökohdista kohti edessä siintävää upouutta vaurautta.
Syksyllä 1951 uutisoitiin, että pääministeri Kekkonen sekä ministerit Miettunen ja Luukka sekä Teuvo Aura Edistyspuolueesta olivat lupautuneet saapumaan
Kemijoki-päiville. Tavoitteena oli tarkastella jokilaakson kehittymismahdollisuuksia. Muina puhujina mainittiin mm. Erkki Aalto ja Kustaa Vilkuna.1672 Julkilausumassa todettiin, että alueen kehittämistä olisi tuettava monipuolisesti ja rakennettava vesivoimaa energiapulan poistamiseksi. Merilohestakin olisi huolehdittava – ei tosin mainita millä tavoin.1673 Tämä kokoontuminen nuotitti tulevaa.
Sama alkoi heijastua myös lohikysymyksen uutisoinnissa, jossa yhä voimakkaammin korostettiin sähkön merkitystä.
Vesivoimarakentamista kannattivat monet vaikutusvaltaiset tahot, VILKUNAN
mukaan esimerkiksi Lapin läänin maaherrat Uuno Hannula ja hänen edeltäjänsä,
myöhemmin sisäministerinäkin toiminut Kaarlo Hillilä.1674 Hillilä oli myös Urho
Kekkosen henkilökohtainen ystävä. UKK:n kerrotaan myös arvostaneen hänen
työtään.1675 Seppälän mukaan juuri Uuno Hannula tuki vahvasti voimalaitoshanketta.1676 Hannula oli siis Pohjolan Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja, jonka
todettiin nauttineen suurta luottamusta.1677 Häntä kuvailtiin maakunnan sähköis-
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tämisen kannalta eturivin mieheksi, joka ehtymätöntä tarmoaan käyttäen oli raivannut esteitä energian tieltä.1678 Tämä pitää paikkansa, varsinkin kun tarkastellaan Pohjolan Sanomia. Merkittäviä puolestapuhujia olivat myös Erkki Aalto,
sodan jälkeisen ajan ministereistä Kekkonen ja Luukka sekä Maataloushallituksen
virkamiehistä Brofeldt ja Pohjanpelto. Monet poliitikot valittiin nopeasti myös
sähköyhtiöiden johtopaikoille. Joidenkin Lapin voimatalouden kannattajien huhuttiin saaneen lahjuksia, mutta tästä ei esitetty näyttöjä.1679
Epäilyihin väärinkäytöksiin kytkettiin Lauri Pentti. Hänestä esitettyjä ylistäviä arvioita himmentää seuraava tieto. Helmikuussa 1958 julkaistiin Pohjolan
Sanomissa lyhyt uutinen, josta kävi ilmi, että erään Kemijoen kosken omistusriidassa oli paljastunut Vesistötoimikunnan puheenjohtaja Pentin vastaanottaneen
lahjuksia 2,5–3 miljoonan markan edestä. Tapauksen paljastuttua maisteri Pentti
oli pyytänyt eroa. Artikkelissa ei mainittu tietoja muista toimenpiteistä tai osallisista.1680 Lapin läänin Kalastuskuntain liittoa vaadittiin paikallisena toimijana
tutkimaan juttua, koska Kemijoen rakennuslupapäätökset olivat kulkeneet Lauri
Pentin kautta. Ilmassa oli salailuepäilyjä, kun arvuuteltiin lahjojia, joita ei ainakaan Pohjolan Sanomissa kerrottu julkisuuteen.1681
Tapauksen myöhemmät vaiheet eivät tutkimuksen lähdeaineistossa tulleet
esille. Olettaa sopii, että kiusallinen asia hoidettiin pois päiväjärjestyksestä vähin
äänin. Voimataloutta edistettiin verraten pienessä piirissä, jossa kaikki tunsivat
toisensa. Mistään salaliitosta ei ollut kyse, vaikka hyvä-veli-verkosto oli omiaan
avittamaan vesirakentamista ja sen seurausten selvittelyä. Voisi luonnehtia, että
poliitikot ja teollisuuden edustajat löysivät toisensa hyvissä ajoin, mutta siinä
rytäkässä lohi pääsi hukkumaan.
Sähkön saamiseksi on painettava täysillä
Pohjolan Sanomienkin kirjoituksissa voi havaita varhain lehden kannan muodostumisen. Jo vuonna 1949 vaadittiin etusivulla voimakkaasti luonnonvarojen käytön tehostamista.1682 Lappia vaivasi etelää suurempi työttömyys, minkä takia oli
luotava hajasijoitettua teollisuutta, sillä maa- ja metsätalous eivät kyenneet tar1678
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joamaan tarpeeksi töitä.1683 Kemijoen jatkorakentamisen lisäksi vuonna 1950
keskusteltiin typpitehtaan mahdollisesta sijoittamisesta alueelle. Selvänä pidettiin,
että kun lohesta ei tarvinnut enää välittää, niin tehtaan jätevedet voitaisiin laskea
huoletta vesistöön.1684 Myöhemmin harmiteltiin asian viivästymistä, vaikka tarvittavat selvitykset oli laadittu ja hyviksi havaittu. Pahoin pelättiin, että aikaa kului
hukkaan, kun isommat voimat kampesivat tehdasta etelään, vaikka toisin oli lupailtu.1685 Voi hyvin olla, että tehdasprojektia käytettiin yhtenä keinona siirtää
huomiota pois lohiasiasta.
Tällä kertaa viivästykset ja katteettomat lupaukset eivät siis liittyneet kalaan.
Typpiepisodissa on jotain paljastavaa, sillä viimeistään talvella 1950 Pohjolan
Sanomien toimituksessa ajateltiin Kemijoen lohen olevan historiaa. Myös asenne
luonnonsuojeluun käy selväksi. Tehtaan kohdalla epäiltiin jopa tahallista viivyttelyä varmana pidetystä hommasta. Kalastuksen kohdalla tällaista ei pohdittu. Edelleen yhä useampi päättävässä asemassa oleva alkoi uskoa, että Kemijoen taru
vaelluskalajokena olisi päättynyt.
Usko tekniikkaan aiheutti mielikuvituksellisiltakin tuntuvia ehdotuksia. Pohjolan Sanomien etusivulla julkaistiin uutinen ”Perämeren vedenpinnan muutosten
ehkäisemiseksi pato Merenkurkkuun”. Kyseessä oli diplomi-insinööri Väinö Pekkalan esitys, jonka mukaan Perämereen olisi rakennettava vedenpinnan haitallisten vaihteluiden eliminoimiseksi jättimäinen pato. Tällöin luotaisiin suuri järvi,
jossa lohikin voisi kenties kutea, kun kaikki mereen laskevat joet olisi padottu.
Samalla tehtäisiin maantie Ruotsiin ja sen yhteyteen mahdollinen voimalaitos.
Kaupan päälle saataisiin aina tarpeellista makeaa vettä.1686 Kemijoen patoamisen
aikoihin tilanne oli siis melko selvä. Alueella laajaa kannatusta nauttineen Maalaisliiton kunnallisvaaliohjelmassa vuonna 1950 korostettiin mm. teollisuuden
sijoittamista syrjäseuduille ja voimakysymyksen pikaista järjestämistä elinkeinoelämän kehittämiseksi.1687 Myös puolueen kansanedustajaehdokkaaksi päässyt
Veikko Pohjanpelto piti tärkeänä saada pohjoinen maaseutu sähköistetyksi kaikin
käytettävissä olevin keinoin: Suomi oli sen maakunnalle velkaa täällä tuotettavan
energian vuoksi.1688 Kansanedustaja Lahtelan mukaan vesirakentaminen toi mu1683
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kanaan kaivattuja työpaikkoja ja kallisarvoista sähköä, joita maa tarvitsi, vaikka
osa koki muutoksen vastenmielisenä. Toisaalta ainakin Koillis-Suomessa ilmoitettiin odotetun hartaasti voimalaitoksen rakentamista, jota jopa juonin ja sabotointiyrityksin oli yritetty hidastaa. Huolimatta uhrauksista oli hanke saatettava päättäväisesti loppuun.1689
Pohjolan Sanomien kirjoituksissa korostettiin alati sähkön etuja. Myös Maalaisliiton eduskuntaryhmä vaati maaseudun elämän yleisten edellytysten parantamista. Kaikkea tarvittavaa asiantuntemusta oli kerättävä Pohjois-Suomen kehittämiseksi, jotta sen valtavat voimavarat saataisiin hyödyntämään kansakuntaa.1690
Kemijoen valjastamisen nähtiin palvelevan pohjoisen voimatalouden suurisuuntaista kehitystä, tarjoavan laajoja työtilaisuuksia väestölle ja mahdollisuutta talouden elvyttämiselle teollistamisen avulla.1691 Vieraillessaan paikkakunnalla marraskuussa 1953 tohtori Urho Kekkonen korosti Lapin rakentamattomien vesivoimavarojen mahdollisuuksia, joiden avulla Kemijokilaaksosta syntyisi Vuoksenlaaksoon verrattavissa oleva tehdas- ja teollisuusyhdyskunta.1692 Jo aiemmin oli
Pohjolan Sanomissa selostettu laajasti Kekkosen näkemyksiä, joiden mukaan
juuri voimataloudella oli ratkaiseva merkitys nykyaikaisen yhteiskunnan kehityksessä. Kemijoen lisäksi käyttämättömiä resursseja oli pohjoisessa tarjolla Tornionjoessa, Iijoessa ja Jäämereen laskevissa vesistöissä.1693
Urho Kekkosen mukaan maalaisliittolaiset olivatkin sitä mieltä, että Kemijoki
oli valjastettava viipymättä, joten oli lopetettava tyhjänpäiväinen riitely ja ryhdyttävä töihin.1694 Myös Maalaisliiton eduskuntaryhmä vaati jälleen Pohjolan Sanomissa maaseudun elämän yleisten edellytysten parantamista. Kaikkea tarvittavaa
asiantuntemusta oli kerättävä Pohjois-Suomen kehittämiseksi.1695 Huhtikuussa
1953 maaherra Uuno Hannula oli ihmetellyt, oliko maakunnan oltava vuoroin
metsätöiden ja työttömyyden ikeessä. Hänen mielestään Lappia oli hätäaputöiden
sijaan rakennettava omin voimavaroin. Tämä ”Hannulan ohjelma” oli Jussilan
mukaan yhteneväinen sekä puolueen että lehden peruslinjan kanssa.1696 Kuvaavaa
yleisen asenteenkin kannalta oli, että Kemijoen rakentaminen kytkettiin myös
1689
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mainontaan. Huhtikuussa 1955 joen voimalaitosten kerrottiin Tervolan osuuskaupan ilmoituksessa merkitsevän ”Pohjolan asukkaille työtä, leipää, voimaa ja
valoa.” Siksi siihen liittyvät korkeat padot olivat välttämättömiä, sillä niillä virta
keskitettiin käyttöön ja turvattiin veden määrä kaikkina aikoina. Mainoksessa
kehotettiin säätelemään rahavarojen kulkua veden lailla ja varoiteltiin markkojen
vapaasta juoksemisesta, joiden oikea kohde oli kaupan säästökassa.1697
Ministeri Martti Miettunen nimitettiin huhtikuussa 1954 Pohjolan Sanomien
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.1698 Heinäkuussa 1958 Maakunnan Ääni lehdessä häntä arvosteltiin mm. kuulumisesta Kemijoki Oy:n hallintoneuvostoon
peräti puheenjohtajana. Pakinoitsija Pietarin (päätoimittaja Siikala) mukaan Miettusta oli sosialistien kirjoituksessa parjattu yhtiön käsikassaraksi. Hyökkäystä
pidettiin lehdessä törkeänä ja korostettiin, että ennen Miettusta toimea oli hoitanut
itse Urho Kekkonen, jonka suosituksesta hänet oli tehtävään valittu.1699 Myös
Miettunen korostaa toimineensa niin, että omatunto oli pysynyt aina puhtaana.1700
Voin yhtyä väitteisiin, jonka mukaan Pohjolan Sanomat kirjoitti asiasta hyvin
varovaisesti. Lehti tuki pitkälti Maalaisliiton politiikkaa, joka ajoi voimakkaasti
Lapin kehittämistä, ja vesivoimalla katsottiin olevan tässä keskeinen asema. Rooli
puolueen virallisena äänenkannattajana ei mahdollistanut arvostelua. Voikin sanoa, että toimituksessa ymmärrettiin valjastamisen isänmaalliset motiivit ja suhtauduttiin varovaisesti tästä aiheutuneisiin haittoihin. Lehden kannalta ei tietysti
ollut mitään järkeä kritisoida linjaa, jota se avoimesti kannatti.
7.8.2 Menetyksistä huolimatta luvassa entistä ehompi elämä
MCNEILLIN mukaan suuria voimalaitospatoja on hyödynnetty politiikassa niiden
ongelmista huolimatta. Rakennustyömaat palvelivat hallintoakin osoittaen sen
kykyä ja päättäväisyyttä edistää yhteistä hyvää.1701 Tämä piti paikkansa myös
Suomessa. Sodan rauniosta nousevat maat panostivat myös teknologian kehitykseen ja sitä kautta taloudelliseen kasvuun.1702 Pyrkimyksenä oli maksimoida
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luonnonvaroista saatu hyöty.1703 Rakentajien näkökulmasta Kemijoen valjastaminen olikin ainoa järkevä teko silloissa oloissa.1704
VILKUNA sen sijan arvosteli voimakkaasti ”teollisuudesta ja vesivoimasta
hurmaantuneita johtohenkilöitä, jotka ihmettelivät entisten lohitalonpoikien myöhempiä korvausvaatimuksia.”1705 Suomen Kuvalehdessä jopa arveltiin, että valjastajien suhtautuminen kalakysymykseen osoitti tavatonta ymmärtämättömyyttä
yhdistettynä itsepäisyyteen, ellei peräti suoranaista halua tuhota suurten jokien
vaelluskalakannat mahdollisimman nopeasti, jotta niistä ei olisi vaivaa uusia voimalaitoksia pystytettäessä.1706 Patoamiseen liittyneet ristiriidat teollistumisen ja
perinteisten elinkeinojoen välillä tulivat alueella selkeästi esille.1707 Vapaasta Kemijoesta oli jokivarren asukas saanut tarvitsemansa kalan, vaikka pyyntiä harjoitettiin myös sivuvesissä. Edelleen kalastukseen liittyvänä työnantajana joen merkitystä pidettiin suurena. Teollistuvan yhteiskunnan mukanaan tuomia muutoksia
eivät kaikki ottaneetkaan tyytyväisenä vastaan. Kalastuksen menetystä ei pystyttäisi rahalla korvaamaan.1708 Valjastaminen aiheutti esimerkiksi vanhan lohimiehen eli Eelis Laurinollin mukaan Kemijoen asukkaille vahingon, jota ei voinut
korvata – ei kullalla eikä hopealla.1709 MASSAN mukaan Lapista muodostui teollisuuden resurssialue, jonka antimien käyttöä ohjailtiin etelän keskuksista. Repivä
muutos mullisti hänen mielestään alueen nopeasti ja esti omaehtoisen kehittymisen vuosikymmeniksi.1710 Massan näkökulmasta tarkasteltuna voidaan sanoa, että
menestystarina kääntyi jopa päälaelleen; ainakin luonnon kannalta kehitys oli
pääpiirteittäin kielteistä.1711
Tervosen mukaan Kemijokisuulla tehtyä järjestelyä voitiin pitää liikenteen
organisoimisen ja energian tuotannon takia tärkeänä. Sen sijaan arvostelua osakseen saivat käytetyt menettelytavat erityisesti lohikysymyksessä.1712 Voimaa koskesta -kirjan mukaan vesirakentajien näkökulmasta lohi ja vähän muutakin pääsi
unohtumaan rakentamisen aikaisen tilanteen takia. Siitä ei tosin voinut ryhtyä
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ketään syyttämään, sillä lohen arvostus ei patoajien mielestä ollut jokivarsissakaan kovin korkealla. Sen sijaan kalatalousasiat pitkine tutkimuksineen nähtiin
jarruna asioiden nopealle hoitamiselle. Niinpä nostettiin jälleen esille idea, että
jotkut joet jätettäisiin rakentamatta, jolloin luonnonsuojelijatkin saisivat omansa.1713 Toisaalta on esitetty, että sen aikaisilla päättäjillä oli yhtä vähän tietoa,
ymmärrystä kuin tarvettakaan pohtia vesiensuojelun tilaa.1714 Näin varmaan olikin, sillä ympäristökysymystä ei Suomessa vielä 1960-luvulla otettu huomioon.1715 Teollisuuden on myös väitetty ottavan osaa ympäristönsuojeluun juuri
niin paljon tai vähän, kuin sen on pakko.1716 Kemijoen kohdalta olen kahdesta
viimeisestä väittämästä samaa mieltä. Eikä lohtakaan sanan varsinaisessa merkityksessä unohdettu.
Maaherra Hannula kommentoi tilannetta kolumnissaan joulukuussa 1953.
Koska alueen muut joet varattaisiin voimatalouden käyttöön, oli Tornionjoki kohta ainoa kutujoki, ellei lohta haluttaisi vallan sukupuuttoon saattaa. Tyydytyksellä
hän saattoi kuitenkin todeta vaivannäön, jota asian eteen oli tehty. ”Luoja oli
nimittäin antanut käyttöön rikkaan maakunnan, ja oli omaa syytä, ellemme osaisi
sen rikkauksia hyväksemme käyttää.”1717 Työttömyyden poistamista pidettiin
ensiarvoisen tärkeänä, sillä jokaiselle kuului inhimillinen oikeus työhön ja leipään.1718 Innostuksen tekee ymmärrettäväksi se, että 1950- ja 60-luvulla taloudellisen kasvun mahdollisuudet arveltiin loputtomiksi.1719 Miettusen mukaan Hannula oli vakaasti uskonut, että Lappi oli nouseva työn avulla muun Suomen veroiseksi.1720
Vuonna 1957 oli vesirakentajilla vauhti edelleen päällä. Diplomi-insinööri H.
Arponen luennoi Kemijoen voimavarojen käyttämisestä. Hän kiirehti PohjoisSuomen vesivoiman rakentamista, sillä joen tehokkaan sähköntuotannon oli arveltu vaativan ”keinojärviä” 10 kappaletta. Työ mahdollistaisi suurteollisuuden
saapumisen pohjoiseen edullisen energian perässä ja sarjatuotannon avulla voitaisiin kenties tarkistaa näkemyksiä monenlaisista paikallisista näkökulmista ja elämänmuodoista – vieläpä luonnon kauneudestakin.1721 Luonnonsuojelusta oli Poh1713
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jolan Sanomien mukaan kehittymässä työsarka, jossa aatteelliset pyrkimykset ja
käytännölliset näkökohdat liittyvät toisiinsa, sillä metsät ja luonto olivat jakamaton kokonaisuus, kuten myös niiden hyväksikäyttö. Kehitystä voitiin toimituksessa tervehtiä iloisina ja tyytyväisinä.1722 Julkituodut näkemykset kuvastavat
hyvin rakentamisajankohdan ajatusmaailmaa, jossa luonnon tehtävänä oli lähinnä
pelkkä materiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.
Pohjois-Suomesta oli muodostumassa Pohjolan voima-allas, sillä pelkästään
Kemijoen vesistöalueelle oli suunnitteilla 40 voimalaitosta. Myös Tenojoen säännöstelyä oli pohdittu.1723 Työttömyyttä ja ahdinkoa pidettiin luonnottomuutena
luonnonvaroista rikkaassa Lapissa, jossa Maalaisliitto toimi kärkikiilana vaikeuksien voittamiseksi. Pohjolan Sanomien eduskuntavaaliin liittyvässä jutussa esitettiin jälleen vesivoiman rakentamisen tehostamista, mutta talonpoikaa ei saanut
tallata jalkoihin, vaan menetysten tilalle oli luotava uusi ja entistä ehompi elämä.1724 Tämä juttu valaisee, miksi vesirakentamista kritisoitiin verraten vähän.
Ensinnäkin haittojen katsottiin olevan hyötyjä pienemmät. Toiseksi Maalaisliitto
ja sen päättäjät olivat vahvasti hankkeen takana, mikä oli omiaan hillitsemään
haluja ryhtyä arvostelemaan projektia alueella, jossa puolueella oli laaja kannatus.
Mutta jotain oli julkikin sanottava.
Myös Yrjö Alaruikka korosti keväällä 1958 vesivoiman merkitystä. Kuitenkin
tyytymättömyyttä oli aiheuttanut se, että korvaukset yhä viipyivät, vaikka jo kolme komiteaa oli tutkinut tapausta. Asia polki paikallaan, eikä jokivarteen ollut
herunut toimikunnista mitään myönteistä. Vaikuttikin siltä, että hitaasti kiirehtiminen oli ollut hyödyksi vain valtiolle, mutta harmit olivat jääneet talonpojille.
Lisäksi oli havaittavissa, että vesivoiman rakentamisessa ei ollut huomioitu pohjoisen teollistamista. Alaruikan mielestä suuntausta ei voinut hyväksyä, vaan
myös Lappia oli kehitettävä tasapuolisuuden nimissä.1725 Sanoisin, että hidastelu
oli enemmän hyödyksi voimayhtiölle kuin valtiolle, mutta vanhan tavan mukaan
yhtiöitä ei edelleenkään haluttu arvostella.
Voimalaitosten työllistävästä vaikutuksesta oli riittänyt puheita.1726 VILKUNA
kiinnitti huomiota kalastuksen menetyksen lisäksi siihen, että valtaosa Kemijoen
tuottamasta sähköstä johdettiin Etelä-Suomeen.1727 Pohjolan Sanomatkin otti
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tähän kantaa: Pohjois-Suomessa oli valtavat voimareservit, joten sähkön oli vastaisuudessa palveltava enemmän maakuntaa. Siksi oikeana pidettiin, että kuluttajat etelässä maksaisivat enemmän, jotta kilpailuasemat tasoittuisivat.1728 MASSAN
mukaan puhuttiin lähinnä kalastukselle aiheutuneista vahingoista, mutta sen sijaan verraten vähän huomiota kiinnitettiin sähkön hintaan sisältyneeseen vinoumaan, jonka takia paikalliset joutuivat maksamaan enemmän Kemijoen vesivoimasta kuin rakentamisen taustalla olleet piirit. Esimerkiksi Kemijoki Oy:n osakkaat saivat ostaa osuuksiaan vastaavan määrän sähköä omakustannushintaan.
Kantaverkon välityksellä noin puolet joen energiasta siirrettiin etelään.1729 Voimayhtiöiden perustamisen yhtenä lähtökohtana oli tarve tuottaa edullista sähköä
osakkailleen, joten siltä osin on luonnollista, että osa energiasta meni etelään.
Tämä vain jätettiin rakentamisaikana sanomatta. Myös markkinatalouden lainalaisuudet kannattaa muistaa: yhtiöitä perustetaan harvoin hyväntekeväisyyttä varten.
Vuoden 1962 huono sato ja katokorvauksien viipyminen aiheutti Pohjolan
Sanomissa kiihkeitä kannanottoja. Vaadittiin nopeasti tehokkaita toimenpiteitä.1730
Näin pontevia vaatimuksia lohikysymyksen hoitamisesta saa lehdestä hakemalla
hakea. Voi olettaa, että oli paljon helpompaa syyttää vaikkapa säätä kuin voimayhtiöitä, joita oli tuettu enemmän tai vähemmän avoimesti Isohaaran rakentamisesta lähtien.
Maalaisliiton vihreä lippu korkealla
Yksi tutkimuksen tehtävistä oli selvittää, miten paikallinen valtalehti Pohjolan
Sanomat uutisoi vesirakentamista ja sitä seuranneita ongelmia. Vastaus on yksinkertainen. Leipä ei levennytkään enää lohella, vaan kattaukseen kaivattiin modernimpia eväitä. Palstatilaa sai yhä enemmän voimalaitosrakentaminen ja sen hyödyllisten seurausten painottaminen. Myös yhteistyön merkitystä korostettiin. Lehden kanta oli lähes sama kuin maalaisliittolaisten poliitikkojen, jotka tukivat voimakkaasti vesirakentamista lähinnä työllisyys- ja aluepoliittisin perustein. Marraskuussa 1955 Yrjö Alaruikka valittiin Maalaisliiton Lapin piirin puheenjohtajaksi. Hänen mielestään Pohjolan Sanomat oli kunnialla pitänyt yllä puolueen
vihreää lippua.1731 Myös silloisen pääministeri Kekkosen mukaan lehdellä oli
velvoittava historia, josta osoituksena oli pyyteetön taistelu kansanvallan ja erityi1728
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sesti Pohjois-Suomen puolesta. Kun pohjoissuomalainen väestökin seisoi yhteiskunnallista ohjelmaansa uskollisesti toteuttavan sanomalehden takana, niin molempien menestys oli taattu.1732
Kuten todettua, lehti tuki voimakkaasti vaalityötä. Itse Urho Kekkonen antoi
siihen kirjallisen panoksensa, jossa hän varoitteli ”vastuspuolueiden” pyrkivän
tuhoamaan puolueen ja sen ohjelman. Siksi olikin noustava yksissä tuumin varjelemaan maaseudun etua.1733 Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien sanottiin jopa
pyrkivän murskaamaan Maalaisliiton ja Kekkosen. Kommunistit pitivät muuten
vain kovaa ääntä.1734 Toimituksen suhtautumisesta Urho Kekkoseen kertoo osaltaan, että esimerkiksi vuoden 1956 presidentinvaalien alla käytännössä koko Pohjolan Sanomat oli omistettu hänen valinnalleen.1735 Myös tasavallan presidentin
60-vuotispäiviä hehkutettiin lehdessä laajasti ja selostettiin syntymäpäiväsankarin
monipuolisia saavutuksia.1736 Vuoden 1961 vaalien alla tunnettiin syvää huolta
Kekkos-vastaisen rintaman noususta ja vaadittiin varmistamaan presidentin jatkokausi yli puoluerajojen tapahtuvalla ryhmittymisellä.1737 Honka-liiton kaaduttua
Kekkonen valittiin uudelleen, ja sitä pidettiin lehdessä koko maan kannalta hyvänä ja odotettuna tuloksena.1738 Sinänsä kiinnostavaa, että Miettusen mukaan Lappia koskevat kysymykset kyettiin maakunnassa ratkaisemaan puolueiden kesken
yksimielisesti.1739
On perusteltua väittää, että huolimatta vesirakentamisen aiheuttamista ongelmista harmaine alueineen UKK:ta kohdeltiin silkkihansikkain. Tämä selittyy
tietysti hänen asemallaan ja aidolla ihailulla, joka Pohjolan Sanomien kirjoittelun
perusteella lähenteli joskus palvontaa. Samalla on todettava, etten löytänyt lehdestä ainuttakaan mainintaa, jossa Kekkonen olisi henkilökohtaisesti ottanut suoraan kantaa lohikysymykseen, vaikka hän vieraili useasti alueella ja tiesi varmasti
tilanteesta kontaktiensakin kautta. Kokonaisuudessaan Maalaisliitolla oli Kemijoen valjastamisessa paljon voitettavaa, mutta toisaalta myös hävittävää. Miettusen
mukaan Urho Kekkoselle syrjäseudut olivat hyvin läheisiä. Tämä kiintymys oli
heijastunut myös hänen matkoillaan. Saavutetusta edistyksestä huolimatta työ oli
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kuitenkin monien vaikeuksien takia Lapissa vielä kesken.1740 Silti viime aikoina
on kirjoitettu, että ilman Kekkosen politiikkaa Pohjois-Suomen pääelinkeinot
olisivat edelleen polttopuunteko ja kalastus.1741 Teollistamisodotukset kaipaavat
joka tapauksessa lisätarkastelua. Tässä vaiheessa voidaan silti todeta, että ainakin
lohen suhteen lippu jäi puolitankoon.
7.8.3 Näkemyksiä vesivoimasta ja sähköntarpeen kasvusta
Maailmansodan tulos merkitsi Suomelle vakavaa takaiskua energiapolitiikassa.
Menetysten seurauksena sähköntuotanto putosi esimerkiksi Ruotsiin verrattuna
huomattavasti.1742 Tätä kompensoimaan käynnistettiin Suomessa laajamittainen
vesien valjastaminen, jonka kiivain ajanjakso sijoittui 50-luvulle, jolloin käytännössä ainoan kotimaisen energianlähteen rakentaminen oli huipussaan.1743 Maaliskuussa 1956 kerrottiin, että Valtioneuvoston asettaman komitean mukaan atomivoima oli toistaiseksi niin kallista, että oli turvauduttava vesivoimaan.1744
Myöskään Erkki Aallon mielestä lauhdevoimaa ei kannattanut harkita, vaan oli
panostettava vesivoimaan. Muuten vientiteollisuutta uhkaisi kalliin ja riittämättömän energian vuoksi kilpailukyvyttömyys.1745 Aallon kerrotaan olleen hyvin
kiinnostunut ydinvoimasta, mutta ainakaan tässä yhteydessä väite ei vaikuta pitävän paikkaansa, vaikka hän toimikin Atomienergia Oy:n johtajana vuosina 1955–
56.1746
1950-luvulla arvioitiin sähköntarpeen kasvavan 9,5 % vuodessa. Kasvun oletettiin jatkuvan myöhempinä vuosikymmeninä noin 8 %. 60-luvulla arveltiin 75
% Suomessa tuotetusta energiasta menevän kehittyvän teollisuuden tarpeisiin.1747
Laskettu 8 %:n kasvu merkitsi kysynnän tyydyttämiseksi sitä, että jokaisena tulevana vuosikymmenenä tarvittiin sähköntuotannon kaksinkertaistamista, mitä ei
pidetty mahdottoman. 1960-luvun puolivälissä uskottiin, että vesivoiman avulla
kyettäisiin turvaamaan omavaraisuus.1748 Sähköistämisen alulle panevana voima-
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na katsotaan olleen paperiteollisuuden tarpeet.1749 Varsinkin Pohjolan Voiman
kohdalla tämä pitää paikkansa. Myös Kemijoki Oy:n energiaa suunniteltiin alusta
pitäen käytettäväksi Etelä-Suomessa.1750
Kriisiaikoina vesivoiman osuutta pidettiin tärkeänä, joten sen rakentamista
edellytettiin jatkettavan suunnitelmien mukaisesti.1751 Kaikkiaan Suomen sähkönkulutus oli kasvanut vuosina 1950–65 nelinkertaiseksi. Suurin osa sähköstä olikin
kulunut puunjalostusteollisuudessa. Puun menekki oli ylittänyt metsien vuosikasvun, mutta jalostusasteen nousun arveltiin lisäävän energiakulutusta, vaikka sen
laskettiin seuraavan 15 vuoden aikana nousevan enää kolminkertaiseksi. Tämäkin
arvio edellytti uutta suurteollisuutta.1752 Toisaalta kauppa- ja teollisuusministeriön
voimatalouspäällikkö Urho Hakkaraisen mukaan Suomi olisi voinut jo syksyllä
1962 myydä ylijäämäsähköään Eurooppaan.1753
Myöhemmin voitiin Pohjolan Sanomissa todeta teollisuuden suorastaan pakenevan kaupungeista maaseudulle, jolle oli sen uhrausten myötä suotu palkkiona
etuisuuksia.1754 Heinäkuussa 1961 lehdessä selostettiin Kemijoki Oy:n suunnitelmia, joiden mukaan yhtiössä oli tarkoitus rakentaa ensimmäisessä vaiheessa Kemijoen pääuoma, minkä arveltiin kestävän vuoteen 1971. Sen jälkeen luvassa olisi
Luiron ja Kitisen valjastaminen, mihin ounasteltiin kuluvan vuodet 1963–70.
Viimeisenä listalla olisi Ounasjoki, joka suunniteltiin padottavan vuosina 1967–
77. Keskimäärin urakat työllistäisivät vuosittain 2700–3000 työmiestä.1755
Vesistöalueen kokonaiskapasiteetiksi arvioitiin puolestaan 5700 GWh vuodessa.1756 Nykyään vesivoimalla tuotetaan Suomen sähköstä 17,5 %, josta 6,2 %
on peräisin Kemijoesta.1757 Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi vuosina
2001–08 Suomen energian kokonaiskulutus oli noin 82 000–90 400 GWh.1758
Kemijoki Oy:n osakepääomasta suurimman osan omistavat Suomen valtio (50,10
%) ja Fortum Power and Heat Oy (17,50 %).1759 Sähkön lisäksi vesivoimalla ar-
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veltiin Hakkaraisen mukaan olevan laajoja, välittömiä vaikutuksia varsinkin Pohjois-Suomessa, jossa maa- ja vesirakennustoiminnan arveltiin työllistäneen 10 %
väestöstä. Lisäksi kerrannaisvaikutuksilla oli merkitystä. Valmiit laitokset tuottivat rahavirtoja muutenkin kuin pelkkinä palkkoina.1760 Myös paikallisen energiantarpeen tyydyttämistä on korostettu.1761 Harvoin sen sijaan puhuttiin sähkönviennistä.
Työttömyyttä nujertamaan
Työttömyys muodosti Suomessa laajan ongelman 1940-luvun lopulta lähtien.
Tutkimusjakson hankalimman työllisyysvuoden (1957–58) aikana valtion virastot
käyttivät työmäärärahoja 58,1 miljardia, joista esimerkiksi Maataloushallitus
kulutti 4,6 miljardia markkaa. Keskimäärin mainittuna aikana Suomessa oli työttömänä tai työllistettynä 41,4 % työikäisistä. Lievinä kausina työttömyys oli
kauppala- ja kaupunkipainotteista, mutta vaikeimpina aikoina tilanne muodostui
kriittisimmäksi maaseudulla.1762 Eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan Lapin
vierailun yhteydessä elokuussa 1959 korostettiinkin voimalaitosten tarjoamien
työpaikkojen ja niihin liittyvien verotulojen merkitystä.1763
Teollistuminen eteni JUTIKKALAN mukaan 1940-luvulta lähtien Suomessa
nopeasti. Myös vuoden 1950 väestönlaskenta todensi tapahtuneen. Esimerkiksi 50
vuotta aiemmin oli suomalaisista saanut elantonsa maataloudesta 75 %, kun
vuonna 1950 luku oli 42 %. Päinvastainen muutos oli teollisuudessa, joka oli
esimerkiksi vuonna 1930 työllistänyt väestä 15 %. 60-luvun alussa alan työllisten
määrä oli jo 30 %. Myös palveluelinkeinojen merkitys oli kasvanut voimakkaasti
ja tämän kehityksen odotettiin jatkuvan.1764 Hjerppen mukaan teollisuusmaaksi
Suomea voitiin luonnehtia vasta toisen maailmansodan jälkeen. Leimallista olikin
tuotannon voimakas monipuolistuminen ja pääomavaltaistuminen. Teollisuuden
keskimääräinen kasvuvauhti oli 5,8 % vuodessa. Tuotanto lisääntyi vuosina
1948–79 lähes kuusinkertaiseksi. Maataloustuotannon merkitys sen sijaan laski
1950-luvulta lähtien koko ajan.1765 Talouden sektoreista maatalous oli siis suurin
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häviäjä sotien jälkeen kiihtyneessä yhteiskunnallisessa muutoksessa. Tämä selittää osaltaan Maalaisliiton kasvavan kiinnostuksen vesirakentamiseen.
Vesivoiman hyväksikäyttö koettiin Suomelle elintärkeäksi, joten sitä oli kiirehdittävä käytettävissä olevin keinoin.1766 1960-luvulla arveltiin nykyaikaisen
vesistösuunnittelun edellyttävän kokonaisuuden kannalta edullisinta ja tarkoituksenmukaisinta ratkaisua, jossa eri toimijoiden näkökohdat tuli ottaa huomioon
tasapuolisesti. Tätä periaatetta katsottiin parhaiten voitavan toteuttaa säännöstelyllä, sillä siitä saatava hyöty jakaantui monille aloille, kuten maataloudelle, uitolle
ja vesiliikenteelle. Myös vedenkorkeuden haitallinen vaihtelu kyettiin estämään ja
samalla saatiin ylimääräisiä vesiä talteen kuivempia kausia varten. Valtion tehtäväksi nähtiin useissa yhteyksissä toimia yleisen edun nimissä säännöstelyn aloitteentekijänä tai toteuttajana. Lisäksi oli huolehdittava kokonaissuunnitelmien
mukaisesta toiminnasta, jotta vesistöistä saataisiin irti mahdollisimman paljon.1767
Heinäkuussa 1964 todettiin, että ”Sähköä liikaa Suomessa,” joten kulutusta
olikin lisättävä. Myös atomivoima oli tulossa päivä päivältä ajankohtaisemmaksi,
joten oli harkittava, kannattiko vesivoimaa rakentaa viimeiseen asti. Tämä teollisuusneuvos Urho Hakkaraisen arvio on ainoa löytämäni maininta, jossa edes hieman kyseenalaistettiin vesirakentamisen jatkamista. Huomiota alettiin kiinnittää
myös Suomen maaperän ja metsävarantojen entistä laajempaan hyödyntämiseen,
ja sitä peräänkuulutettiin voimakkaasti.1768 Myös Yrjö Alaruikan mukaan oli
”avattava vakkoja tuotantolähteille ja luonnonrikkauksien ääreen”.1769 Valkoisen
hiilen rinnalle ellei ohikin oli tulossa ”vihreä kulta”.1770
Pohjolan Sanomien pääkirjoituksissa osoitettiin tähän mielenkiintoa. Esimerkiksi helmikuussa 1963 vaadittiin, että Lapin työllisyystilannetta oli parannettava
tehostamalla maanviljelyä ja kaivostoimintaa sekä monipuolistamalla teollisuutta.
Ylipäänsä kaikkia keinoja oli käytettävä, jotta ehkäistäisiin väestön pakeneminen
läänistä.1771 Vuotta myöhemmin arveltiin vesivoiman osuuden laskevan, mutta sen
merkitys jatkuisi suurena hyvän käyttövarmuutensa ja helpon säädettävyytensä
takia. Sen kaikkien etujen vuoksi pidettiin varmana, että Pohjois-Suomen vesien
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säännöstely vietäisiin loppuun.1772 Lehdessä haluttiin, että potentiaaliset äänestäjät
pysyisivät läänissä.
Päätoimittaja SIIKALAN mielestä vuosikymmenessä oli saatu toteutettua
UKK:n linjaukset Kemijoesta. Tämä oli ollut suunnaton urakka, minkä johdosta
Kemijoki Oy ansaitsi onnittelut, vaikka toiminta oli aiheuttanut myös katkeruutta.
Sovitustyö oli kesken ja arveltiin, että kestäisi muutaman miespolven, ennen kuin
ikävä vaipuisi unholaan. Tosiasia oli kuitenkin, että ilman energiavarojen kasvattamista maa ei olisi ollut siinä pisteessä, kuin se nyt oli.1773 Myös valtioneuvos
MIETTUNEN painottaa kirjassaan voimakkaasti Kemijoen rakentamisen positiivisia vaikutuksia. Jokaista patotyömaata oli kiirehditty maakunnan etujen vuoksi.
Esimerkiksi Petäjäskosken rakentamista odoteltaessa olivat Lapin läänin kansanedustajat jättäneet siitä yksimielisen vetoomuksen. Arvostelijoiden olisi kannattanut miettiä, missä olosuhteissa valjastaminen aloitettiin.1774
Miettunen on tässä oikeassa. Kunnanisät todellakin kulkivat ”lakki kädessä”
voimayhtiöiden ja päättäjien pakeilla saadakseen kaivattuja työpaikkoja. Haitoista
ei ollut mitään puhetta, vaan vesirakentaminen nähtiin pakon sanelemaksi, jopa
toivotuksi. Myöskään LÖYTTYJÄRVEN mukaan valjastamista ei rakentamisaikakautena juuri vastustettu.1775 Henkilökohtaisesti olen tästä asiasta samaa mieltä,
eikä tämä ilmiö liittynyt vain Kemijokeen. ENBUSKEN mukaan Oulujoellakin
toivotettiin voimayhtiö tervetulleeksi, koska sitä seuraisi työtilaisuuksien myötä
elinkeinoelämän kehittyminen. Vasta vahinkojen paljastuttua alkoivat mielet
muuttua.1776
7.8.4 Vesirakentamiseen kohdistuu jo arvostelua
Muuttuvaan maailmaan ja sen tuomiin uudistuksiin suhtauduttiin perinteistä kiinnipitävässä talonpoikaisväestössä epäilevästi.1777 Varsinaiseksi Kemijoen talonpoikien vastustajaksi osoittautui aluksi valtio, joka oli väylätuomioiden ja regalensa nojalla rajoittanut kalastajien puuhia joella. Tätä voidaan hyvin pitää pyynnin nujertamisen alkuna, sillä lopullisen työn suoritti valtion kanssa liittoutunut
teollisuus. SATOKANKAAN mukaan 1800-luvun jälkipuolella alkaneesta patokalas-
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tuksen merkityksen vähenemisestä huolimatta pidettiin pyyntiä eri muodoissaan
edelleen keskeisenä osana asukkaiden elämää. Vanhasta ja monille rakkaasta elämänmuodosta ei helpolla haluttu luopua.1778 Harva asia on herättänyt niin suuria
intohimoja kuin lohi ja sen kalastaminen, joten tätä taustaa vasten ei ole yllätys,
että kysymyksen ratkaiseminen toi tullessaan ongelmia. Itse Urho Kekkonen kiteytti tuntoja osuvasti toteamalla: ”Lohi on niin arvokas kala, että sitä kannattaa
pyytää, vaikka ei saakaan.”1779
HURMEEN mielestä valtion olisi pitänyt huolehtia Kemijoesta parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien toimijoiden näkemykset olisi kunnolla pitänyt ottaa
huomioon.1780 HAATAJAN mukaan näin ei tehty. Käsittely oli ollut hidasta, huolimatonta ja yksipuolista. Myös rakentajille oli näin aiheutettu vahinkoa, koska
hankkeet saivat kielteistä julkisuutta.1781 Tämä korostui varsinkin ongelmien paljastuttua. Kemijoki Oy:n käsityksen mukaan aikanaan Suomessa oli tehty arviot
valjastamisen eduista ja haitoista, ja niiden perusteella lohen merkitys oli ollut
sähköön verrattuna niin pieni, että Isohaaran voimalaitoksen rakennuspäätös tehtiin.1782 Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan Veikko Axelsonin luonnehdinta kuului,
että vesien rakentamisella haluttiin edistää nykyaikaista teknillistä kulttuuria ja
korkeampaa elintasoa.1783 Samoilla linjoilla oli Oulujoki Oy:n Klaus Ahlsted.
Hänen mukaansa sähkönsaannin turvaaminen koettiin elintärkeäksi. Silloin ei
mietitty, pilaavatko voimalaitokset esimerkiksi maisemia.1784 Lokakuussa 1962
edustaja Markus Niskala piti myös Tornionjoen valjastamista kehityksen välttämättömänä edellytyksenä. Hän ei uskonut, että patoaminen merkittävästi vähentäisi Väylän vetovoimaa matkailunkaan suhteen. Luonnonsuojelijoiden toiveet
Niskala tyrmäsi vaatimuksina, joissa ei otettu huomioon kansalaisten oikeuksia.
Suojelu olisikin hänen mielestään tarkoittanut palaamista ”esi-isien aikaan”,
mikä ei ollut mahdollista.1785
Maan vaurastuminen on kuluttanut luonnonvaroja kulloinkin voimassa olleiden yhteiskunnallisten arvojen mukaisesti.1786 Voimayhtiöillä ja valtiolla olivat
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osin samat intressit. Tähän on liitettävä Keminmaan historiassa mainittu sähkön
huuma. Se tarkoitti, että sähkön eteen oli tehtävä – ja tehtiin – kaikki mahdollinen. Sähkön myötä uskottiin saavutettavan aiempaa parempi elintaso, ja tätä toivetta käytettiin hyväksi hankkeen markkinoinnissa yleisölle. Kustaa Vilkunan
elämäntyötä tutkineen Ilkka Herlinin mukaan puunjalostusteollisuuden aloittaman
kehityksen saattoivat loppuun jatkosodan lopputuloksen myötä tilannetta hyväkseen käyttäneet yritykset ja tahto näyttää, mihin insinöörit pystyivät.1787 Usko
tekniikan ja ihmisen kaikkivoipaan kykyyn onkin ollut voimakas. Tämän avulla
on tavoiteltu ihmisen ylivaltaa luonnosta.1788 Rakentamisen toteuttajat olivat
MASSAN mukaan kapea-alaisia spesialisteja, jotka eivät välittäneet vähääkään
paikallisen ympäristön ja yhteisön kohtalosta.1789 Isohaaran voimalaitoksen pystyttäminen suuren lohijoen alajuoksulle – ja vielä ensimmäisenä – on tästä oivallinen esimerkki.
Toisaalta Hurmeen mukaan Vesistötoimikunnan ensimmäisen luvan velvoitteet olivat sisällöltään melko asiallisia, vaikka sanamuotoa olisi voitu tarkentaa.1790 RISKUN mielestä viranomaiset olivat kuitenkin haluttomia valvomaan
voimalaitoksen rakentamista ja siihen liittyvien määräysten noudattamista.1791
LÖYTTYJÄRVEN mukaan vahinkojen torjunta jäi täysin voimatalouden edun jalkoihin, mitä osoittaa hänen mielestään vaikkapa lupaehtojen valvonta.1792 Yleisellä tasolla hyvinvoinnin nopeaa kasvua tavoitelleet päättäjät kuvittelivat, että luonnosta voitiin lähes rajattomasti ammentaa kehityksen aineksia. Haitallisiksi osoittautuneita ratkaisuja puolusteltiin myöhemmin vetoamalla siihen, ettei ongelmia
voitu parhaalla tahdollakaan etukäteen aavistaa.1793 Kemijoella tämä perustelu on
ontuva, sillä voimayhtiöillä ja päättäjillä oli joen ekosysteemin kohtalosta selvä
visio.
Vesivoimaloita on tehty suhteessa eniten maihin, joissa teollistuminen on ollut vähäistä. Sen etuja ovat päästöttömyys, laitosten pitkä käyttöikä ja pienet kulut. Haittapuolelle voidaan lukea kalliit rakennuskustannukset ja ennen muuta
tuhoisat vaikutukset ympäröivään luontoon.1794 Niistä on mainittava täydellisesti
muuttuva vesistön luonne, jonka myötä eliöstö voi tuhoutua kokonaan. Ongelmaa
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pahentaa lisäksi hydrologisten olojen muuttumisen myötä voimakkaasti vaihteleva vedenkorkeus.1795 Luonnonsuojelua pidettiin kuitenkin kauan tuottamattomana
puuhasteluna, jota harrastivat vain joutilaat haihattelijat. Siihen suhtauduttiin
yliolkaisesti ja paikoin jopa vihamielisesti.1796 Tilanne alkoi kuitenkin muuttua.
Vesivoiman valtakausi osoitti hiipumisen merkkejä 1960-luvun loppupuolella,
jolloin HOFFMANIN mukaan voimayhtiöitä alettiin hiljalleen arvostella.1797 Vesirakentamiseen katsotaan aina liittyneen kunkin ajankohdan tärkeäksi koetut tarpeet
ja arvot. Keskeinen motiivi oli taloudellisen hyödyn tavoittelu. Vasta myöhemmin
alettiin vakavasti keskustella muistakin arvoista.1798 Jaatisen mukaan vesistöjen
säännöstely alkoi pelkkänä käsitteenäkin herättää 60-luvulla vastustusta. Tämä
huolimatta siitä, että toiminnan katsottiin oleellisesti jopa parantaneen vesistöoloja ja hyödyntäneen samalla useita etupiirejä.1799
Ns. yleinen syy siihen, miksi Kemijoen ensimmäinen voimalaitos nousi jokisuulle on, että sähkön ohessa saatiin sillat. HURMEEN mukaan valjastamisen
aloittaminen Isohaaralta ei ollut perusteltua, vaan rakentamiseen olisi pitänyt
ryhtyä latvavesiltä, jolloin joki olisi voinut – ainakin tietyn aikaa – tuottaa sekä
sähköä että kalaa.1800 Myös Kalanviljelykomitea arveli vuonna 1956, että jos rakentaminen olisi aloitettu ylempää, olisi joessa saattanut olla vielä lohta.1801 SEPPÄLÄN mukaan tuon väitteen oli Erkki Aalto torjunut. Hänen mielestään kala olisi
kadonnut Kemijoesta joka tapauksessa. Rakentamisen aloittaminen Isohaarasta oli
korkeintaan nopeuttanut kehitystä.1802
Miettusenkin mukaan oli väärin väittää, etteikö olisi heti ymmärretty Isohaaran valjastamispäätöksen aiheuttavan lohen häviämisen Kemijoesta.1803 Omalta
osaltani olen kahdesta viimeisestä kommentista eri mieltä. Seuraava on lähempänä totuutta.
Teos Voimaa koskesta esittää vesirakentajien näkemyksen. Olosuhteiden takia
valjastamiset toteutettiin kiireellisinä, eikä ollut aikaa selvityksiin. Toisaalta siihen ei nähty juuri tarvettakaan, sillä silloinen ilmapiiri oli vesirakentamista ihannoiva. Myös taloudellinen tilanne vaikutti. Patojen lopullisia lupia ryhdyttiin kä1795
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sittelemään vasta 1960-luvulla, jolloin vahinkojen syntymisestä oli kulunut vuosia. Myös selvitykset olivat pitkittyneet varsinkin, kun lähes jokaiseen päätökseen
oli lipsahtanut muotovirhe tai jotain muuta, minkä takia juttu oli palautettava
uuteen käsittelyyn. Jälkikäteen myönnettiin, että vähin vaivoin olisi voitu välttää
suurin osa haitoista. Vesivoima-asiat oli totuttu näkemään pelkästään oikeudellisina kysymyksinä, joissa ei ympäristövaikutuksia liiemmin käsitelty. Toisaalta ne
eivät voimayhtiöissä kuuluneet tuolloin edes kenenkään vastuulle. Tämä oli yleisemminkin maan tapa. Asiaan sekaantuivat vähitellen myös tiedotusvälineet, jotka
asettuivat uutisoinnissaan yhtiöitä vastaan huonontaen niiden julkisuuskuvaa ja
samalla vahingoittivat odottavia hankkeita. Myös lainsäädäntö oli muuttunut.
Ilmapiirin todettiin valitettavasti kääntyneen vesirakentajia vastaan.1804 Tähän
syynä oli vahinkojen laajuuden selviäminen ja hidastelu niiden hyvittämisessä.
Tietyiltä osin asia eteni kuitenkin edellä olevan näkemyksen mukaisesti. Varsinkin, jos sitä tarkastellaan voimayhtiön näkökulmasta. Miettusen mukaan virinnyt
keskustelu luonnonsuojelusta oli kuitenkin hämärtänyt kokonaisnäkemystä.1805
Myös HOFFMANIN mukaan lehdistön suhtautumisessa oli voitu havaita tietyissä tapauksissa toivomisen varaa.1806 Martti Miettusenkin mielestä julkisessa
sanassa oli eräissä yhteyksissä osoitettu ymmärrystä vain vahinkoja kärsineitä
kohtaan näkemättä kovien vaatimusten toteuttamisen seuraamuksia. MIETTUSEN
mukaan esimerkiksi Kemijoki Oy:n ”huonon maineen” oli aiheuttanut haittojen
hidas korvaaminen, joka ei ollut voimayhtiöiden vika, vaan se johtui lähinnä vesilain puutteellisuuksista aiheutuneista epäkohdista.1807 Tähän hän viittasi myös
Pohjolan Sanomissa ministerinä toimiessaan.1808
MASSAN mukaan juuri valtiovallan haluttomuus valvoa kansalaistensa etuja
oli ratkaisevassa asemassa ja antoi voimayhtiöille suhteellisen vapaat kädet toimia
liiketaloudellisten etujensa mukaisesti. Hallintoelimet olivat Kemijoen tapauksen
yhteydessä jopa pyrkineet yhteistyössä yhtiöiden kanssa viivyttämään, vähentämään ja torjumaan paikallisille kuuluvia korvauksia. Tämän taustalla oli halu
hyödyntää vesivoimaa ennalta suunnitellulla tavalla.1809 Esimerkiksi Kemijoki
Oy:ssä oli voitu oli voitu tyytyväisinä todeta säännöstelyä koskevat lainsäädännölliset uudistukset, joilla oli saatu aikaan, että valjastamisen kannalta kohtuutto-
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mat vaatimukset oli saatu torjuttua.1810 Ainakaan Pohjolan Sanomien kirjoituksista
ei tämän tutkimuksen aikavälillä voinut löytää voimayhtiöiden vastaista informaatiota. Siinä suhteessa yhtiöillä ei varmasti ollut moitittavaa. Sen sijaan syytökset
viivyttelystä ovat aiheellisia.
Monenlaista siis suunniteltiin, mutta luulot osoittautuivat liioitelluiksi, kuten
odotukset sähkön hinnan kehityksestä. Valjastamisen teollistavaa merkitystäkin
on yliarvioitu. Suhtautuminen vesivoimaan riippui luonnollisesti siitä, kuinka
paljon itse arvioi kärsineensä vahinkoja. JÄRVIKOSKEN ja KYLÄMÄEN vuonna
1981 julkaiseman tutkimuksen mukaan 34 % alueen väestöstä katsoi voimalaitoksen tuoneen Lappiin vain teollisuutta. Tosin jo 41 % uskoi sen laajempaan työllistävään vaikutukseen alueella. 63 % tutkimukseen haastatelluista koki hankkeen
aiheuttaneen myös kielteisiä seuraamuksia, mutta vain 36 % vastusti silti uusia
voimalaitoksia. Kielteinen suhtautuminen oli siis verraten vähäistä. Tähän vaikuttivat varmasti aluepoliittiset tekijät, päätöksenteon kokeminen eteläkeskeiseksi ja
keskustelu Lapin luonnonvarojen käytöstä.1811 Toisaalta väitettiin, että yleisen
mielipiteen muutoksen ja joukkotiedotusvälineiden vaikutuksen takia harkittujakin ehdotuksia oli vaikea saada läpi. Samalla sanottiin luodun myös kuvaa, että
maakuntaa oli kehitetty jopa virheellisesti.1812 Joka tapauksessa vasta ympäristötutkimuksen tulokset ja ympäristöliikkeiden toiminta saivat aikaan varsinaista
kritiikkiä.1813
Kaiken kaikkiaan Pohjois-Suomen teollistamista pidettiinkin maan kannalta
kiireellisenä. Energian saaminen nähtiin suorastaan elintärkeänä. Tässä kehityksessä Kemijoen osaksi jäi sähköntuotanto. Lisäksi vaikea työllisyystilanne edisti
hankkeita. Myös huonot tulokset lohikysymyksen hoitamisesta Isohaaralla helpottivat jatkorakentamista. Voimayhtiöillä ei ollut varsinaista kiirettä, vaan jutun
arveltiin ajan kuluessa selviävän yhtenä kokonaisuutena. Kalakysymyksen ratkaisun viipyminen alkoi herättää varsinkin entisissä lohimiehissä kasvavaa tyytymättömyyttä. Voimatalouden edustajat syyttivät tilanteen kehityksestä anonyymisti
virkamiehiä ja lainsäädännön puutteita, jotka olivat hidastaneet käsittelyä ja saaneet aikaan konflikteja.
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7.9

Ei mitään uutta Iijoen lohirintamalta

Väitöskirjan kysymyksenasetteluun liittyvä tehtävä oli lopuksi selvittää, otettiinko
aiemmin saaduista kokemuksista neuvoksi vesirakentamisen edetessä PohjoisSuomen vesistöissä, joista viimeisenä vuoroaan vartoi Iijoki. Se oli Kemijoen,
Tornion–Muonionjoen ja Oulujoen jälkeen Perämeren seuraavaksi suurin lohijoki.
KOMULAISEN mukaan jokikalastus alkoi alueella heiketä 1930-luvulta lähtien,
kun painopiste siirtyi merelle. Jokialueen keskisaaliiksi laskettiin sodan jälkeen
Pohjois-Iin kalastuskunnan alueella 18 000–20 000 kg lohta. Vuonna 1953 Iissä
lohta saatiin 25 000 ja taimenta 3500 kg. Vain harvojen asukkaiden toimeentulo
riippui täysin kalastuksesta, mutta suunnilleen puolelle väestöstä lisäansioilla oli
merkitystä, samoin kuin kotitarvekalastuksella. Myös vuosina 1945−48 saatiin
joelta hyvin kalaa.1814
Vuonna 1945 oli Iijoella laskettu kalastusta harjoitetun seuraavasti. Kunnan
alueella oli 1450 taloutta, joista ammatikseen kalasti kaksi (0,1 %). Sivutoimisia
pyytäjiä oli ollut 41 henkeä (2,8 %) ja kotitarpeeksi käytiin kalassa kaikkiaan 198
taloudessa (13,7 %).1815 Samoin kuin Kemijoen ja Oulujoen osaltakaan, en pidä
näitä lukuja kattavina, vaikka Iijoen pyyntipaine olikin enemmän suuntautunut
merelle ja jokisuulle. Tätä selitän sillä, että en usko kaikkien kalamiesten avoimesti kertoneen pyynnistään. Se liittyy tietyllä tapaa paikalliseen mentaliteettiin,
jossa ei katsota tarpeelliseksi selostaa omia tekemisiä varsinkaan vieraille. Joka
tapauksessa kalataloussäätiön vuonna 1963 laatimassa lausunnossa luotettavaksi
lohisaaliiksi laskettiin vuosien 1959, 1961 ja 1962 pohjalta jokialueen osalta keskimäärin 16 000 kg ja jokisuulta 24 000 kg kaudessa. Suullisten tiedonantojen
mukaan lohisaalis olisi ollut kuluneiden 10 vuoden sisällä joella keskimäärin
43 710 kg vuodessa, mutta tätä ei säätiössä pidetty uskottavana.1816 Vapaana virtaavassa Iijoessa oli joka tapauksessa vaelluskaloilla 200 km kutualueita. Joessa
oli runsaasti pyyntipaikkoja, samoin kuin sen edustalla olevalla merellä.1817
HOFFMANIN mukaan joulukuussa 1944 tehtyä päätöstä Iijoen Raasakan rakentamisesta ei ryhdytty tuolloin toteuttamaan, koska saatiin yllättäen mahdollisuus edullisemman laitoksen eli Isohaaran tekemiseen. Iijoen valjastaminen oli
pysähdyksissä vuoteen 1959 saakka, jolloin tilanne tuli ajankohtaiseksi. Pohjolan
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Komulainen 1993, 203–204, 210, 213–214, 279.
Halme–Artimo 1949, 26.
1816
Sormunen–Dahlström–Korhonen 1963, 7.
1817
Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntien kirje Maataloushallituksen Herra Pääjohtajalle 29.2.1964.
MthKaltA. Ha2. KA.
1815

353

Voiman ensimmäiseksi kohteeksi joella nousi 50 km:n päässä merestä sijaitseva
Pahkakoski, jonka pystyttämisestä päätettiin vuoden -59 huhtikuussa. Valmistelu
poikkesi aiemmista hankkeista, sillä enää ei pidetty mahdollisena töiden aloittamista, ennen kuin eri ryhmien kanssa oli mahdollisuuksien mukaan sovittu haittojen korvaamisesta.1818 Hoffman ei tosin selvennä, mitä tämä sopiminen käytännössä tarkoitti.
Kalataloudellisen toimikunnan järjestämässä ja Eemil Luukan johtamassa tilaisuudessa keskusteltiin kesällä 1949 Iijoen tulevaisuudesta, jota varjosti tieto
Raasakankosken kohtalosta. Käytäntö oli osoittanut, että lohi ei patojen yli pääsisi, eivätkä kalatiet toimineet kuin teoriassa. Siksi arveltiin täälläkin olevan tarpeen
järjestää jokin sivuhaara nousutieksi.1819 Kokoukseen osallistunut Aarne Partanen
ihmetteli intoa, mikä liittyi kalastuskuntien halukkuuteen ottaa yliheittoriski, sillä
vastuu kuuluisi ensikädessä voimayhtiölle.1820
Myös Isohaaran rakentamisen yhteydessä oli esitetty tarve säästää jokia kutureservaateiksi. Vuonna 1951 Vaelluskalakomitean mielestä oli Iijoella laajasti
säänneltävä pyyntiä.1821 Myös Suomen Kalastusyhdistys katsoi parhaaksi rajoittaa
kalastusta, mikäli Iijoesta haluttiin toimiva korvikejoki.1822 Partasen esille nostama innokkuus ryhtyä siirtopyyntiin selittyy siten, että Kemijoen tavoin Pahkakosken padolla kalastuksen arvioitiin nousevan tuottoisaksi puuhaksi, varsinkin jos
siihen sai yksinoikeuden.
Vaelluskalakomitean kesällä 1951 tekemällä tutustumismatkalla todettiin lohen ja taimenen nousseen Iijoen vesistöalueella Taivalkoskelle asti. Kalastuksen
katsottiin kuitenkin olleen liian voimaperäistä, ja ongelmaa oli pahentanut salakalastus. Laitonta pyyntiä oli vaikea kitkeä edes poliisivoimin, joten parhaaksi keinoksi nähtiin valistustyö. Masennusta sai aikaan komitean antama vastaus kyselyyn, kauanko Iijoesta voitaisiin pyydystää vaelluskaloja. Diplomi-insinööri Niilo
Saarivirran mukaan joki saatettaisiin 15 vuodessa teollisuuden käyttöön. Kalakantojen toivottiin säilyvän istutusten avulla jollain tasolla. Kalateillä ei uskottu saa-
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tavan aikaan tuloksia.1823 Vuoden 1958 maaliskuun puoliväliin asti oli valtio
vuokrannut Iijoen lohen ja taimenen kalastusoikeudet Pohjois- ja Etelä-Iin kalastuskunnille. Kun patopyynti oli lopetettu, oli kalastusoikeus siirtynyt Iijoen kalastuksenhoitoyhtymälle, johon mainitut kalastuskunnat eivät kuuluneet. Niinpä
näillä ei enää ollut oikeutta kalastaa alueella. Nähtävästi pyyntiä oli jatkettu, sillä
nimismies Holopainen valtuutettiin hoitamaan ilmenneitä salakalastustapauksia.1824
Seppo Hurme esitti helmikuussa 1959, että Iijoella olisi pidettävä huolta siitä,
että joki rakennettaisiin oikeassa järjestyksessä.1825 Lohikanta oli iiläisten kalastajien mielestä säilytettävä, vaikka vesi valjastettaisiin. Edelleen patoajat olisi velvoitettava huolehtimaan kalakantojen säilymisestä muun muassa kalaportaiden
avulla.1826 Toukokuussa kerrottiin Iijoella tehdyn alustavia voimalaitostöitä, joita
paikalliset pitivät lehden mukaan tärkeinä työllisyysvaikutusten takia.1827 Elokuussa 1959 Pohjolan Sanomissa arveltiin valjastamisen pääsevän käyntiin syksyn aikana, joten luvassa olisi Kemijoen kaltainen kalasota, jolle ei loppua näkyisi. Etusivun jutussa ”Lohiportaat ja kalanviljelylaitos saatava” kalastajat vaativat
patoihin kalaportaita Ruotsin esikuvan mukaisesti ja suurta kalanviljelylaitosta,
johon Iijoen kalastusyhtymän edustajat olivat saaneet tutustua Edelforsissa.1828
Täältäkin käsin käytiin siis Ruotsissa opintomatkalla ja havaittiin siellä saavutetun tuloksia.
Helsingissä pidettiin Suomen Kalamiesten keskusliiton kokous, jossa todettiin, että Iijoen rakentamisen myötä oli valtakunnassa alettu kiinnostua kalavesien
hoidosta ja ennen muuta siitä, voitiinko kalakantojen turvaamiseksi oikeasti tehdä
jotain. Vähäiset voimavarat olivat estäneet kalataloutta hankkimasta riittäviä kokemuksia, mikä oli johtanut virheisiin. Hurskaasti toivottiin, että vahingoista
otettaisiin edes opiksi.1829 Tätä tulkitsen niin, että Kemijoen kohtalon pelättiin
toistuvan Iissäkin, jos saatuja tietoja ei osattaisi toteuttaa käytännössä.
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Epätietoisuutta kalataloudellisesta tutkimuksesta
Iijoen valjastamisen tultua ajankohtaiseksi käynnistettiin kalatalousolojen selvittely. Vuonna 1959 Kalataloudellisen tutkimustoimiston johtaja Halmeen mielestä
työ tulisi suorittaa virallisen tahon toimesta, jotta vältyttäisiin jälkipuheilta ja
samalla voitaisiin kontrolloida tutkimusta. Niin laajaan toimintaan, kuin ehdotettiin, ei ollut resursseja. Siksi Halmeen toimisto esitti Maataloushallitukselle, että
sille myönnettäisiin lisää rahaa.1830 HALMEEN mukaan oli turhaa syyttää tutkijoita
puolueellisuudesta niin kauan, kuin jouduttiin työskentelemään riippuvaisuussuhteessa rahoittajiin. Kritiikki johtaisi vain siihen, että ratkottaessa voimateollisuuden, uiton ja kalastuksen suhteita, ei tuloksia otettaisi huomioon. Tällöin asiat
hoidettaisiin edelleen vanhojen kaavojen mukaan ja kehitys polkisi paikallaan.
Siksi oli yritetty saada aikaan puolueeton elin, mutta idea oli kaatunut Kalatalousosaston vastustukseen, joka oli Halmeen mielestä koko ajan yrittänyt saada Kalataloudellisen tutkimustoimiston poliittiseen ohjaukseensa.1831 Tyytymättömyys
alkoi siis hiljalleen kasvaa viranomaistenkin keskuudessa. Ilmeisesti myös arvovaltakysymykset haittasivat toiminnan kehittämistä.
Tapani Sormunen oli laatinut alustavan suunnitelman Iijoen Pahkakosken rakentamisesta aiheutuneiden vahinkojen selvittämiseksi. Tämän johdosta professori Halme antoi oman lausuntonsa, jonka mukaan työ antoi hyvän pohjan tutkimukselle. Silti oli toivottavaa, että selvitystyössä otettaisiin huomioon ruotsalaisen Vandringsfiskutredningenin laajat tutkimukset ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston asettaman komitean toimesta tehty Itämeren lohi- ja taimentutkimuksen koordinointityö. Halmeen mielestä vaikeuksia tuotti tulosten arviointi,
joita voitiin tulkita eri tavoin. Lisäksi rahoittajan vaikutus oli suuri, sillä usein
tutkimuksen maksaja hyväksyi vain sellaisen ohjelman, jonka tulokset arveltiin
itselle suotuisiksi. Mikäli haluttiin luotettavia johtopäätöksiä, oli tällaisesta painolastista vapauduttava.1832 Kysymys kalatutkimusten objektiivisuudesta on näin
ollen aiheellinen.
Maataloushallitus piti tärkeänä, että Iijokea koskeva selvitys laadittaisiin niin,
että sen pohjalta voitaisiin antaa lausunto Vesistötoimikunnalle ennen joen patoamista.1833 Pohjolan Voiman tilaama ja kustantama suunnitelma Iijokialueen
kalataloudellisista tutkimuksista hyväksyttiin marraskuussa 1959. Maisteri Harri
1830
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Ibidem.
1832
Ibidem.
1833
Pääjohtaja Hans Perttulan kirje 258/414 Pohjolan Voimalle 2.1.1959. MthKaltA. Ha2. KA.
1831

356

Dahlström esitelmöi joen kohtalosta Oulussa helmikuussa 1962. Tapaus uutisoitiin otsikolla ”Kalanviljely ainoa keino lohikalojen pelastamiseksi tuholta”. Mikäli jokeen tehtäisiin vain yksi pato, niin siinä tapauksessa kalatiet saattaisivat
tulla kyseeseen, mutta joen muuttuessa useiksi järvimäisiksi altaiksi ei tälle olisi
perusteita. Kalataloussäätiö olikin tutkinut tapausta ja ehdottanut tehokkaiden
viljelytoimien aloittamista, mutta ennen asian ratkaisua tarvittiin vielä tutkimustoimintaa.1834
Kemijoen tapahtumat valaisevat hyvin tutkimuksia ja niihin liittyviä arvosteluja. Oy Keskuslaboratorio Ab laati vuonna 1972 selvityksen Isohaaran aikaansaamista kalataloudellisista vahingoista. Pohjolan Voiman tilaama työ oli herättänyt vilkasta keskustelua, sillä sen pelättiin mm. jälleen viivästyttävän korvauskäsittelyn edistymistä. Myös tutkijoiden puolueettomuutta epäiltiin. Yhtiön juristi
Olli Ahvenjärvi piti tutkijoita objektiivisina, eikä kysymys maksajan määräysvallasta ollut relevantti. Edelleen ilmoitettiin, että tutkimuksen saisi kyllä kustantaa
jokin muukin taho, jos niin välttämättä haluttiin.1835 Selvästi oli havaittavissa
pelkoa siitä, että Kemijoen tapahtumat olivat toistumassa Iijoella. Kiinnostavaa
on myös esille noussut huoli kalataloudellisen tutkimuksen kytköksistä rahoittajiin.
Pahkakosken padon betonihampaat ja lohien joukkosurma
Elokuussa 1960 oli Pahkakosken rakentaminen 700 miehen voimin hyvässä
vauhdissa. Alustavien suunnitelmien mukaan Iijoen pääuomaan oli tarkoitus rakentaa seitsemän voimalaitosta ja sivu-uomiin 10 pienempää patoa. Jyrkkien
jokitörmien vuoksi vesivahinkojen arveltiin jäävän vähäisiksi.1836 Pohjolan Sanomien kirjoituksessa ei kalakysymystä mainittu laisinkaan. Maaliskuussa 1961
kerrottiin Pahkakosken voimalaitoksen käynnistyvän elokuussa. Kalakannan säilyttämiseksi Pohjolan Voima aloittaisi lohien ylisiirrot. Jos huolia ilmaantuisi, niin
Vesistötoimikunta antaisi uusia määräyksiä.1837 Alusta pitäen kaikki muistuttaa
Kemijoen tapahtumia.
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Valtakunnan verkkoon Pahkakoski kytkettiin heinäkuussa 1961.1838 Iijoen
tuottaman energian oli Pohjolan Voimassa laskettu olevan kolmannes Kemijoen
tuotannosta. Rannanomistajien kanssa oli asiat muuten sovittu, mutta kalakysymys tuntui pulmalliselta. Joka tapauksessa tarkoitus oli kesän aikana siirtää 700
lohta padon ohitse ja rakentaa kalanviljelylaitos, johon oli valtion budjetista osoitettu varoja. Laitoksen ylläpidon arveltiin jäävän yhtiön huoleksi.1839 Iijoen Pahkakoskella varsinaisia ongelmia nousi esille jo voimalaitoksen rakentamisen aikoihin, vaikka Oulun piirin Tie- ja vesirakennushallinto ei ollut havainnut Pohjolan Voiman toukokuussa 1960 nostaneen padon rakenteita yli sallittujen rajojen.1840
Etelä-Iin kalastuskunnan puheenjohtaja Uuno Paaso otti yhteyttä heinäkuussa
1961 Maataloushallituksen pääjohtaja Perttulaan. Suurena huolena oli yhtiön
aiheuttama Iijoen lohikantojen tuhoaminen. Voimalan tulva-aukkoihin rakennetut
betonipylväät tappoivat Paason mukaan lohia, jotka voimakkaan virran mukana
hakkautuivat sen rakenteisiin. Lisäksi uittorännistä valuvat puut surmasivat suuren määrän kaloja. Alajuoksulla olikin havaittu runsaasti vahingoittuneita ja kuolleita lohia. Satoja yksilöitä kertyi päivittäin padolle, jossa ne tuhoutuivat tai joutuivat ylisiirtäjien verkkoihin. Pohjolan Voima oli väittänyt, että kysymys oli vähäpätöinen, mutta Paason mielestä kyse oli Iijoen lohikannan kohtalosta. Kalastusneuvos Wikström oli tutustunut tilanteeseen toimitusjohtaja Hintikan kanssa,
mutta ongelmaa oli tapaamisessa selostettu lähinnä rakentajan näkökulmasta.
Yhdessä Maataloushallituksen kanssa oli tehty kantelu joukkomurhan lopettamiseksi, mutta Kalatalousosasto hylkäsi valituksen. Laittomuuden johdosta oli yhtiö
haastettu myös käräjille. Syyttäjänä toimisi Iin piirin nimismies, joka oli toiminut
aikanaan Pohjolan Voiman asiamiehenä koskikaupoissa. Tämä ei herättänyt luottamusta, joten viranomaisia pyydettiin tulemaan paikalle kuuntelemaan muidenkin mielipiteitä, ennen kuin tuhansia vuosia jatkunut lohen nousu tuhottaisiin.1841
Heinäkuussa 1961 Kalatalousosaston osastopäällikkö D. Wikström ja kalastusassistentti F. Niskanen olivat tutustuneet Pohjolan Voiman ylisiirtoihin Pahkakoskella. Havaintonaan he esittivät seuraavaa: Alussa siirrot vaikuttivat tehottomilta, mutta tulos oli sittemmin parantunut. Pyyntimiehiä ja tarvittavaa välineistöä oli silti aiheellista lisätä. Ilmoitusten mukaan 25–30 % pyydetyistä lohista oli
vahingoittuneita, mutta ongelman aiheuttajaa ei saatu selville. Vammojen oletet1838
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tiin syntyneen kalojen paiskautuessa voimalaitoksen tulvaluukkujen kautta tulevan voimakkaan virran mukana padon betonihampaisiin tai pohjan kallioita vasten. Jotkut vauriot olivat viitanneet siihen, että pohjassa oli rautapiikkejä. Silti
ilmoitukset kuolleiden kalojen määristä tuntuivat liioitelluilta, vaikka seikkaperäisten tietojen hankinta oli vasta käynnissä. Ylisiirtopyynti vaikutti kaiken kaikkiaan järjestetyn tarkoituksenmukaisesti.1842 Viranomaiset eivät siis löytäneet
juurikaan huomauttamista, joten historia alkoi toden teolla toistaa itseään.
Iissä neuvoteltiin heinäkuussa 1961 kalastajien, kalastusneuvos Wikströmin
ja varatuomari Ahvenjärven kesken. Kokouksessa tuotiin julki huoli tapahtumien
kehityksestä. Pahkakoskella oli siirretty kuluneen kesän aikana 650 lohta ja 150
siikaa, kun kalan myynnistä oli kertynyt tuloja 2 miljoonaa markkaa. Yksimielisyyttä ei saavutettu siitä, kenelle rahat kuuluisivat. Wikströmin mielestä lohet
olivat kuitenkin valtion. Tuomari Ahvenjärvi selosti yhtiön kantaa ja toivoi, ettei
unohdettaisi hyvän yhteistyön merkitystä, sillä se edistäisi parhaiten vaikeaa asiaa. Pohjolan Voimalle esitettiin myös toivomus suojata betonihampaat ja uittoränni vahinkojen ehkäisemiseksi. Lisäksi päätettiin asettaa lähetystö selvittämään
hallitukselle Iijoen tilannetta.1843
Helmikuun tapaamista selostettiin sanomalehti Kalevassa. Sen mukaan Wikström oli kertonut kuulijoille, että pari vuotta aikaisemmin oli Montan laitokselta
vapautettu 200 000 lohenpoikasta, joista oli merkitty 2000 kappaletta. Sittemmin
niistä oli pyydystetty 150 kalaa, joista suurin oli painanut yli 6 kg. Saatavilla alkoi
olla siis luotettavaa tietoa viljelyn todellisista tuloksista ja siitä, kannattaisiko
kasvatuslaitosta rakentaa Taivalkoskelle. Sen kustannusarvio oli 200 miljoonaa
markkaa. Helsingissä käyneelle lähetystölle olikin luvattu töiden aloittamiseen jo
85 miljoonaa markkaa. Mainittiin myös, että kutukalojen siirrot oli aloitettu Iijoella myöhässä, mutta tämä toiminta olikin vain väliaikaisratkaisu. Kalastajat huomauttivat, että parinsadan lohen ylisiirtämistä ei voitu pitää riittävänä, vaikka
jotkut näin vannoivatkin. Joen kalamäärää ei tiennyt kukaan, mutta padon alle
arveltiin keräytyvän vuosittain 3000–5000 lohta.1844 Yhteistyö oli yhä voimaa ja
niin lähdettiin tapaamaan päättäjiä, jotka olivat jälleen suhtautuneet ymmärtäväisesti lähetystön vaatimuksiin. Myös riitely ylisiirtojen riittävyydestä on tuttua.
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Betoniporsaat johtavat yhtiön raastupaan
Kalevan mukaan Pahkakosken hyökkäysvaunuesteitä muistuttavia betonirakenteita puitiin apulaisoikeuskansleri Mannerin määräyksestä Iin syykäräjillä 1961,
jossa syyttäjänä toimi piirin nimismies Tauno Holopainen. Oikeuteen oli haastettu
Pohjolan Voiman työpäällikkö Pentti Savolainen, jonka puolesta varatuomari
Ahvenjärvi kiisti syytteet. Asianomistajien puolesta puhui varatuomari Onni Kora, joka vaati lisää syytteitä nostettavaksi ja esitti lykkäystä, johon myös Olli Ahvenjärvi suostui. Harkinnan jälkeen oikeus päätti siirtää käsittelyn lokakuulle.1845
Kalastusneuvos Wikström kirjoitti pääjohtaja Hans Perttulalle. Iistä oli jälleen
käynyt lähetystö kyselemässä hallituksen lupaamasta määrärahasta viljelylaitokselle, mutta se oli jo poistettu budjetista. Miehiä oli käynyt myös Kalatalousosastossa ja halunnut virastoa välittämään Pohjolan Voimaan viestin kalakuolemista.
Arvovaltaista Perttulaa pyydettiin vierailemaan Pahkakoskella ja määräämään
laskettavaksi vettä niin, että voitaisiin nähdä, mitä pohjassa oikeastaan oli. Tämän
arveltiin olevan tärkeää myös Pohjolan Voimalle, jotta voitaisiin selvittää lohien
vahingoittuminen. Nähtävästi pyyntö lähetettiin saman tien yhtiölle.1846 Mitä ilmeisimmin vetoomus ei tuottanut tulosta, vaan pinta pysyi ylhäällä ja suunnitelma
vesittyi.
Vesistötoimikunta oli syyskuussa 1959 myöntänyt Pohjolan Voimalle luvan
ryhtyä rakentamaan Pahkakosken voimalaitosta sillä ehdolla, että laitoksen tulvaaukon kalliopohja olisi toistaiseksi jätettävä avoimeksi. Keväällä 1960 oli voitu
kuitenkin havaita, että yhtiö oli syytösten mukaan tehnyt molempien aukkojen
pohjalle ehtojen vastaisesti betonista valetut kolmen metrin korkuiset rakennelmat. Ne olivat vaikuttaneet vesioloihin tavalla, jotka eivät olleet luvan edellyttämiä. Iin kihlakunnanoikeus oli tammikuussa 1962 antanut päätöksen, jonka johdosta Maataloushallitus ja nimismies Holopainen olivat esittäneet vastuussa oleville rangaistusta säädösten rikkomisesta, virkavirheestä ja laiminlyönneistä. Lisäksi Maataloushallitus oli vaatinut toimihenkilöitä ja yhtiötä yhteisvastuullisesti
korvaamaan lohi- ja taimenkannoille vuosina 1960−61 aiheutuneista vahingoista
2 310 000 mk. ja oikeudenkäyntikulut.1847
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Kuultuaan asianosaisia oli Vaasan hovioikeus antanut marraskuussa 1962
päätöksen, jonka mukaan patoon oli todellakin pystytetty kyseiset betonirakenteet, mutta Vesistötoimikunta oli maaliskuussa 1961 tutustunut piirustuksiin ja
antanut niiden toteuttamiseen luvan. Kun oli jäänyt näyttämättä toteen, että ne
olisivat vaikeuttaneet lohen liikkumista, oli korvausvaatimukset hylätty ja todistajanpalkkiot määrätty valtion maksettaviksi. Sen sijaan oikeus tuomitsi toimitusjohtaja Pentti Hintikan ja diplomi-insinöörit Kallio-Kosken, Savolaisen ja Korhosen sakkorangaistukseen huolimattomuudesta johtuvasta virheestä. Hintikalle
määrättiin sakkoja 60 000 mk, Kallio-Koskelle 30 000 mk. ja muille 15 000 mk.
Lisäksi heidät velvoitettiin korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut kulut.
Valituslupaa ei annettu.1848
Pohjolan Sanomien lyhyen jutun mukaan kaikki syytteet Pohjolan Voimaa
vastaan Pahkakosken voimalaitoksen rakentamista koskevassa jutussa hylättiin.
Myös Vesistötoimikunnan nimeämänä valvojana toiminut TVH:n Jaakko Korhonen oli saanut vapauttavan tuomion.1849 Sakkoja ja maksumääräyksiä ei nähty
tarpeelliseksi uutisoida. Voidaan siis otaksua, että Pohjolan Sanomissa ei haluttu
edelleenkään esitellä Pohjolan Voiman toimintaa huonossa valossa. Sama tendenssi jatkui näin ollen Iijoella. Tapaus muistuttaakin kaikkinensa aiemmin pohjoisen lohijoilla koettua kehitystä.
Ylisiirroista kalanviljelyaikeisiin
Iijoen Pahkakosken ensimmäinen koneisto kytkettiin verkkoon heinäkuussa
1961.1850 Kalastuskuntien mielestä oli tilanne nyt olennaisesti muuttunut, kun
kutu- ja kalastuspaikaksi oli jäänyt vain pieni alue.1851 Samana kesänä olikin ryhdytty ylisiirtoihin. Suunnitelmissa oli myös Maalismaan valjastaminen ja sen
myötä arveltiin lohenpoikasten elinpiirien tuhoutuvan lopullisesti Iijoessa.1852
Vesistötoimikunnan maaliskuussa 1961 antamassa päätöksessä ylisiirrot oli mää-
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rätty ensisijaiseksi hoitotoimenpiteeksi. Lukuisat asiantuntijat olivat sitä mieltä,
että ne eivät tuottaisi tuloksia. Tästä selvänä esimerkkinä voitiin pitää Kemi- ja
Oulujoen kohtaloa. Ainoana kelvollisena menettelynä kannatettiin voimaperäistä
kalanviljelyä, johon olisi pitänyt ryhtyä jo huomattavasti aiemmin. Tilanteen venyessä oli jouduttu kestämättömään tilanteeseen. Siksi Perämeren Kalastajien
keskusliiton ja Oulun läänin Talousseuran nimissä vaadittiin, että Kalataloussäätiön esityksen mukaisesti Iijoen Taivalkoskelle rakennettaisiin kasvattamo, jonka
avulla voitaisiin ryhtyä laajoihin toimenpiteisiin. Työn kustantaisi valtio, koska
näytti siltä, että voimalaitosten rakentajia ei voisi tähän pakottaa.1853 Pohjolan
Voiman haluttomuus kala-asian hoitamiseen oli hyvissä ajoin ilmeisen selvää
täälläkin. Kemijoen tavoin Iijoenkin lohen arveltiin olevan mennyttä, vaikka yläjuoksulle oli Ounasjoen lailla jäämässä suuria poikastuotantoalueita.
Kalastuksen järjestely oli toteutettu Pahkakoskella siten, että kaikenlainen
pyynti oli kielletty viiden kilometrin päähän padosta ylisiirtopyyntiä lukuunottamatta. Myös padon yläpuolella oli lohestus kielletty ja siianpyyntiäkin rajoitettiin
maatalousministeriön päätöksellä. Valtiolle kuuluva kalastusoikeus oli vuokrattu
Iijoen Kalastuksenhoitoyhtymälle.1854 Kaikkiaan ylisiirtokalastuksessa ilmoitettiin
saadun vuoden 1961 aikana 1547 lohta (6500 kg). Vuoden 1962 kalastusmahdollisuuksia luonnehdittiin huonoiksi edelliseen vuoteen verrattuna: saaliit olivat
jääneet 720 loheen (4200 kg). Arvioiden mukaan noin 2200 lohta oli yrittänyt
päästä padon ohitse ja ylisiirtosaaliiksi oletettiin tästä määrästä 30 %.1855 Ei liene
väärin väittää, että prosentit ovat peräisin Kemijoelta.
Pahkakosken siirtoja johtaneen biologi Martti Korhosen ilmoituksen mukaan
kesän 1961 ylisiirtopyynnissä oli havaittu kaikkiaan 795 kuollutta tai vahingoittunutta lohta, joista 350 oli myyty valtion laskuun. Osa lohista oli mennyt löytäjien
omaan käyttöön. Lukua ei voitu pitää kattavana, sillä kuolleita kaloja oli varmasti
jäänyt jokeenkin. Kaikkiaan liikkeelle lähdettiin siitä, että rakentajan olisi suoritettava valtiolle 200 000 mk menehtyneiden lohien arvona sekä annettava Maataloushallitukselle 1,5 miljoonan markan määräraha kalanhoitotoimiin ja maksettava vielä 10 000 smoltin istuttaminen ohjeiden mukaan.1856
Huhtikuussa 1961 pidettiin Oulussa Iijoen vesistöalueen neuvottelukokous,
jota alusti maisteri Sormunen. Hän totesi, että eräillä tahoilla oli kyseenalaistettu
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Kalataloussäätiön puolueettomuus. Mikäli tällaista väitettäisiin, toivottiin siitä
heti keskustelua. Toistaiseksi ei ollut saavutettu yksimielisyyttä, miten Iijoen
kalakannat turvattaisiin. Oli esitetty vaatimuksia kalateiden rakentamisesta ja
laajasta kalanviljelytoiminnasta, vaikka lain mukaan molempia ei voitu edellyttää.
Asian edistämiseksi olisi yksimielisyyden saavuttaminen tärkeää, sillä riitely oli
kaikin puolin vahingoksi. Tästä hyvänä esimerkkinä mainitsi maisteri Liedes
Kemijoen. Siellä ei 13 vuotta patoamisen jälkeen edes tiedetty, mitä oikeastaan
haluttiin. Iijoella oli sentään saatu aikaan suunnitelma. Säätiön mukaan ylisiirrot
oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, kunnes viljelytoiminta käynnistettäisiin.
Tosin siirrot edellyttivät laajaa kalastuskieltoa, mutta tarkoitus oli tutkia, miten
padon yläpuolella järjestettäisiin luvallisten lajien pyyntiä.1857 Kemijokeen palattiin myöhemmin. Aarne Partanen kirjelmöi, että Isohaaran uittorännistä valuvat
puut tappoivat edelleen kaloja. Valitettavasti sama oli ehditty panna merkille Pahkakoskellakin.1858 Alun perin Kemijoella vaadittiin paikallisten kalastuksen edustajien toimesta ensisijaisesti kalaportaita. Kun niitä ei saatu, niin seuraavana toiveena olivat riittävät istutukset. Halukkuutta lohikysymyksen hoitamiseen siis oli,
mutta vetoomukset eivät toteutuneet. Myös tyrmäkalaongelma oli jatkunut Kemijoella ja kaiken lisäksi rantautunut Iijoelle.
Oulussa keskusteltiin yhä kalastuksen suuresta merkityksestä. Hämmästystä
herätti edelleen toimenpiteiden myöhästyminen. Maisteri Sormunen luennoi eri
lajien istutusmahdollisuuksista ja selosti ruotsalaisten kokemuksia. Iijoen kapasiteetiksi oli laskettu 300 000 lohenpoikasta, ja Kalataloussäätiökin oli lakannut
vaatimasta kalateitä. Vaikka niiden tekemisessä onnistuttaisiinkin, niin jokialtaista
muodostuisi myöhemmin lohen kutua ajatellen steriili. Kokouksessa päätettiin
valita toimikunta, joka ryhtyisi ajamaan Maataloushallituksen ehdottamaa ja Kalataloussäätiön suunnittelemaa hoito-ohjelmaa, jota pidettiin kiireellisenä.1859
Lauri Liedes laati keväällä 1961 muistion Iijoesta. Pohjolan Voima oli velvoitettu suorittamaan siirtoja. Vähäiseksi jääneiden määrien vuoksi oli lohikalojen
pyynti joessa kiellettävä, sillä ylisiirroillakaan ei kyettäisi asiaa ratkaisemaan.
Voimalaitoksen yläpuolisten alueiden hoitamatta jättämistä Liedes piti anteeksiantamattomana, sillä luvassa olisi laajat kalastustappiot ja suuri sosiaalinen menetys,
jota Suomessa ei muiden maiden tavoin otettu huomioon. Kun voimalaitokset
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jouduttaisiin suurimmaksi osaksi tekemään Pohjois-Suomeen, niin sen asukkaat
kärsivät vahingot. Muutenkin vaikeissa oloissa asuneet henkilöt olivat tähän asti
saaneet särpimeksi joesta 40–60 % ravinnostaan. Liedes lausui myös ennustuksen, jonka mukaan lohijokien heitteillejättö tultaisiin jo 70-luvulla toteamaan
sodan jälkeisen ajan pahimmaksi laiminlyönniksi.1860 Voimayhtiöiden vastahangan takia oli äärimmäisen tärkeää aloittaa nopea viljelytoiminta, jossa avainasemassa olisi valtion tuella rakennettavaksi suunniteltu Taivalkosken kasvatusasema. Mahdollisuudet toiminnan onnistumiseen hupenivat vuosi vuodelta, ja ulkomailla oli suomalaisille asiantuntijoille esitetty kiusallisia huomautuksia, kun
Suomi oli tullut padonneeksi tuottavimmat jokensa ja laistanut velvollisuutensa.1861
Vesistötoimikunnan maaliskuussa 1961 antamassa Iijoen väliaikaisessa luvassa Pohjolan Voima siis velvoitettiin ylisiirtämään nousukalaa. Jos se ei tuottaisi
tulosta, niin kyseeseen tulisi vuosittainen enintään 500 000 mk:n maksu kalakantojen hoitamiseen. Myöhemmin päätöstä voitaisiin tarkentaa.1862 Suurin osa kaloista pyydettiin kesällä 1961 joen vanhasta uomasta ja sittemmin kalastusta harjoitettiin padon alapuolella. Turbiinin käynnistymisen myötä tilanne muuttuisi,
kun vanha uoma jäisi tulvia lukuun ottamatta kuiville. Siksi etenkin siiankalastus
oli tarkoitus keskittää ylempään Kierikinsuvantoon. Mikäli verkkopyynti sallittaisiin, se hankaloittaisi ylisiirtoja. Rauhoitusaluetta supistettaisiin, mutta näytti siltä,
ettei väestöllä ollut minkäänlaista käsitystä valtaväylän pykälistä.1863 Pahkakosken ylisiirtojen aikaan olikin jatkuvasti tullut ilmoituksia salapyynnistä. Tämän
johdosta anottiin valvontaan kahta poliisimiestä.1864 Tapaus muistuttaa salakalastuksenkin osalta aiemmin havaittua kehitystä.
Joulukuussa 1961 todettiin, että Iijoen ylisiirrettävistä lohista oli jouduttu
myymään 750 kalaa, joten oli ilmeistä, että siirrot eivät ehkäisisi vahinkoja. Siksi
esitettiin lupaehtojen mukaista 0,5 miljoonan markan luovuttamista istukkaiden
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hankintaan.1865 Lisäksi kaloja voitaisiin korvikejokiperiaatteen nojalla istuttaa
Kiiminki- ja Simojokeen.1866 Myös yhtiölle esitettiin anomuksia. Maataloushallituksen mukaan Pohjolan Voima oli vuonna 1961 maksanut Iijoen rakentamiseen
liittyvistä kalatalousselvittelyistä 7 785 023 mk. Yhtiötä vaadittiin antamaan myös
lisää varoja Maataloushallituksen esitysten mukaisesti. Suoritetut summat otettaisiin huomioon lopullisten lupaehtojen yhteydessä.1867 Selvittelyt vaikuttavat maksaneen paljon. Voi miettiä, miksi rahoja ei sijoitettu esimerkiksi kalateihin?
Perämeren Kalastajain keskusliitto oli syksyllä 1961 ehdottanut maatalousministeriölle Iijoen kalanviljelylaitoksen perustamista. Ministeriön vastauksessa
toimistopäällikkö Tauno V. MÄKI lähti liikkeelle siitä, että Pohjolan Voiman oli
hankittava voimalaitostaan varten väliaikainen rakennuslupa Vesistötoimikunnalta, joka vastoin ministeriön kantaa velvoitti rakentajan ylisiirtoihin, ja jos ne epäonnistuisivat, uhraamaan vielä 500 000 mk viljelyyn. Kemijoen viitoittaman esimerkin mukaisesti Vesistötoimikunnan päätös olisi voimassa niin kauan, että
lopullinen lupa myönnettäisiin. Koska viranomaisten näkemykset poikkesivat
toisistaan, niin ministeriön kalastus- ja metsästystoimistossa katsottiin ainoaksi
keinoksi anoa määrärahaa, jota ei kuitenkaan myönnetty. Esitetty viljelylaitos
olisi maksanut 200 miljoonaa. Mäen mukaan rakentajaa ei toistaiseksi voitu velvoittaa enää muuhun, joten toimiin ei katsottu voitavan ryhtyä.1868 Ilmeisenä pidettiin myös, että tutkimuksiin hukattiin aikaa ilman varsinaisia saavutuksia. Lisäksi suuren työttömyyden takia Iissä toivottiin, että määrärahojen avulla urakka
saataisiin käyntiin.1869 Iiläisten mielestä kalanhoitoon oli ryhdyttävä jo työllisyysvaikutustenkin vuoksi. Jälleen pelättiin käsittelyn viivästymistä.
Iin kalastuskunnat tiedustelivat helmikuussa 1964 pääjohtaja Perttulalta, oliko
enää tarpeellista jahdata niitä lohia, taimenia ja siikoja, jotka pyrkivät supistuville
kutupaikoilleen. Erityisesti arvosteltiin loppukesän pyyntiä, sillä kalan laatu oli jo
huonontunut ja pidettiin arvokkaampana säästää niitä lisääntymiseen. Edelleen
mieliä painoi Pahkakosken tapaus. Tämän pelättiin toistuvan rakenteilla olevassa
Kierikissäkin, joten pääjohtajaa virkamiehineen pyydettiin estämään joukkotuhon
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toistuminen.1870 Jo ennen voimalaitosten rakentamista oli Maataloushallitus tehnyt Iijokivarren kalanhoitoyhtymän kanssa sopimuksen siitä, että pyyntiä voitiin
harjoittaa määrätyissä paikoissa. Kalastusta jatkettiin kulteella kesällä 1963 siten,
että se oli sallittua 1.7. - 30.9. kolmea viikoittaista rauhoituspäivää lukuun ottamatta. Virallisesti tällä haluttiin turvata vähenevän kalan nousu.1871
Kesällä 1963 uutisoitiin Kalevassa, että Taivalkoskella oli pidetty myrskyisä
Iijoen kalastuskorvausten loppukokous. Tyytymättömyyttä oli aiheuttanut Pohjolan Voiman menettely, jossa yksityisille ei ollut annettu tilaisuutta esittää vaatimuksia Pahkakosken kalastusvahingoista. Suoranaista katkeruutta ilmeni, kun
hyväksytyksi tulleet summat olivat olleet reilusti Maataloushallituksen antamia
suosituksia pienemmät.1872 Aarne Partasen mukaan mielialat kärjistyivät, sillä
toimitusinsinöörien esitykset eivät luvanneet juuri mitään. Pääjohtaja Perttula oli
yrittänyt kiusaantuneena sovitella tilannetta. Jokivarren miehet olivat todenneet,
että mitään pulmia ei kohta olisi, jos lohen annetaan loppua.1873 Pahaenteisyydestään huolimatta osuvasti sanottu.
Yksi harvoista Isohaaran alkuvaiheen tapahtumien jälkeen Pohjolan Sanomista löytämäni asian eduskuntakäsittelyyn liittyvä juttu on huhtikuulta 1964, kun
Maalaisliiton kansanedustajat olivat tehneet hallitukselle kyselyn vesistönsäännöstelyn yhteydessä tapahtuneista kalataloudellisista tappioista ja siitä, mitä hallitus asian eteen aikoi tehdä. Esimerkiksi Kemijoella ei vieläkään ollut saatu aikaan
järkiperäisiä kompensaatioita, jotka oli syytä nopeasti saada käyntiin Iijoella,
ennen kuin senkin kalakannat tuhoutuisivat. Lehden mukaan kyselyn olivat allekirjoittaneet maalaisliittolaiset kansanedustajat Veikko Honkanen, Reino Kangas,
Eino Sääskilahti, Akseli Paarman, Pekka Vilmi ja Hannes Paaso sekä SKDL:n
Pentti Liedes.1874 Selvyyden vuoksi todettakoon, että Suomessa istui 18.12.1963–
12.9.1965 Reino Lehdon johtama virkamieshallitus, joka johti maata ennätysmäiset 270 päivää.1875 Perinteisesti vaalien alla lohet saivat yleensä uusia ystäviä. Nyt
hallituksen kokoonpano oli varmasti omiaan edistämään sinänsä aiheellista tiedustelua.
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Jo vuonna 1963 arveltiin yleisesti, ettei Pohjolan Voima ollut kovin halukas
aloittamaan Iijoen kompensaatiotoimia, joiden arvioitiin muodostuvan vaikeiksi
ja suuritöisiksi.1876 Yhtiön historian mukaan patoamisen ennakkotyöt suoritettiin
Iijoella perusteellisesti. Kalastuskuntien kanssa sovittiin aluksi vahinkojen korvaamisesta ja vapaana virranneen joen kalakantojen selvittämisestä. Toimissaan
yhtiön katsottiin menetelleen asianmukaisesti. Väliaikaisissa luvissa määriteltiin
kalastuskuntien kanssa kalakantojen hoitoon liittyvät tehtävät ja siirrettiin sovitusti lohia.1877 Pohjolan Voiman mukaan Iissä oli oltu vallan ”löysäkätisiä”, kun
kalaviisaiden ohjeiden mukaisesti kalliilla rahalla oli yritetty turvata vaelluskalojen kohtalo. Surkeasti oli Iijoella silti käynyt. Yhtiössä oltiin pahoillaan siitä, että
kalavelvoitteita laskettaessa ei taloudellisella ajattelulla tuntunut olevan minkäänlaista sijaa.1878 Kemijoen tavoin yhtiössä katsottiin Iijoella tehdyn kaikki mahdollinen lohen hyvinvoinnin edistämiseksi, vaikka sen padot olivat muodostaneet
todellisen umpikujan, jonka aukaisu tuntui ainakin muiden asianosaisten kannalta
ylitsepääsemättömältä.
Leivän nimissä vesiä valjaisiin
Perämeren ainoa vapaa ja iso lohijoki oli lopulta Tornion–Muonionjoki, jonka
valjastaminen ei Pentti Jussilan mukaan ollut Pohjolan Sanomissa ”edes kysymys”.1879 Tämän voi käsittää siten, että joen rakentamista ei lehdessä ainakaan
virallisesti kannatettu. Joka tapauksessa Imatran Voima Oy tutki 1960-luvun alussa Tornionjokea ruotsalaisten kanssa. Tutkimuksista laadittiin kalastusselvitys,
jonka perusteella patoaminen tuhoaisi täydellisesti koskissa ja virroissa kutevat
lajit.1880 Väylän valjastamisen arveltiin silti tuovan jokivarteen kosolti erilaisia
etuisuuksia, vaikka luonnonsuojelijat ja lohen puolestapuhujat voimalaitoksia
vastustivat. Kannattajien mielestä vastarinta oli järjetöntä. Sitä paitsi mitä katsomista oli kesällä vähävetisessä joessa, jonka vetovoimaa turistienkin silmissä
arveltiin patojen avulla parannettavan. Kaiken lisäksi kalanviljelyllä oletettiin
saatavan vahingot paikattua. Siksi oli kansantaloudellisesti järjetöntä jättää hanke
toteuttamatta.1881 Tämän valossa todentuu oikeaksi sanonta, että ”kauneus on

1876

Sormunen–Dahlström–Korhonen 1963, 28.
Hoffman 1993, 212–213, 216.
1878
Pohjolan Voiman vastine Vesihallitukselle 14.5.1973. 4.1.2.1:4. PVA.
1879
Jussila 2005, 207.
1880
Imatran Voima Oy, 16–17.
1881
Kalle Niva, ”Tornionjoen valjastaminen” (yl.). Pohjolan Sanomat 11.2.1961.
1877

367

katsojan silmässä”. Toisaalta samankaltaisia lausuntoja oli annettu myös Kemijoen kadonneista koskimaisemista.
Maaliskuussa 1963 kerrottiin Pohjolan Sanomien etusivun uutisena, että Tornion–Muonionjokeen oli Imatran Voiman toimesta suunnitteilla peräti 18 voimalaitosta. Rakentamisen oli määrä alkaa joen alajuoksun ensimmäiseltä suurelta
putoukselta eli Kukkolankoskelta.1882 Suunnitelmat Tornionjoen patoamisesta
kuvaavat ajan henkeä. Sen tiedettiin tuhoavan joen, mutta kansantaloudellisista ja
aluepoliittisista syistä sitä kannatettiin, koska saavutettujen etujen arvioitiin olevan haittoja suuremmat. Tämä selittyy osin Jussilan toteamuksella, että lehdellä
”oli aina mukana maakunnan ihmisen leipä”.1883 Väittämä, että asiaan ei ollut
varsinaista kantaa, on näin ollen väärä. Pohjolan Sanomat kannatti myös Väylän
rakentamista.
MCNEILLIN mukaan 1960-luvulla maailmalla valmistui suuria, putouskorkeudeltaan yli 15 m:n voimalaitospatoja keskimäärin yksi päivässä. Vaikka tahti
oli hidastumassa, niin patojen poliittinen hyödyllisyys antoi syyn jatkaa voimaloiden rakentamista niiden aiheuttamista ympäristöongelmista huolimatta. Yhden
keinon ymmärtää niistä aiheutuneet muutokset tarjoaa näkemys, jonka mukaan
vallitsevat käsitykset vaihtuivat ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna varsin
vähän.1884 Kaikkiaan pohjoisen pallonpuoliskon 139 suurimman joen vesistä valjastettiin kuluneen vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä kolme neljäsosaa. Sen
seurauksena katosivat lukuisten jokien ekosysteemit, ja samalla useista niistä
riippuvaisista lajeista tuli uhanalaisia.1885
HUGHESIN mukaan 1900-luvun rajun ympäristömuutoksen taustalta löytyy
osaltaan talouskasvu ja sen ihannointi, jonka avulla kohotettiin myös kansallista
omanarvontuntoa. (Suomessa tähän oli varmasti sodan jälkeen tarvetta.) Ihmiset,
joiden elämäntavan uusi aika tuhosi, leimattiin vanhanaikaiseksi ja epätieteellisiksi. Nopean muutoksen aiheuttamat seuraukset näkyivät kuitenkin selvästi ja saivat
aikaan vastareaktion, jonka myötä esille alkoivat nousta luonnonsuojelulliset
tavoitteet.1886 LÖYTTYJÄRVEN mukaan Kemijoen rakentaminen antaa hyvän kuvan
aikakauden päätöksenteosta ja arvoista, jotka johtivat valintoihin.1887 Joki uhrattiin armotta teollisuuden hyväksi. Ympäristöstä ja sen kohtalosta ei puhuttu val-

1882

Pohjolan Sanomat 23.3.1963.
Jussila 2005, 205.
1884
McNeill 2000, 159, 325.
1885
Evenden 2004, 1.
1886
Hughes 2008, 261–262.
1887
Löyttyjärvi 2011, 228.
1883

368

jastamisen yhteydessä vakavasti oikeastaan mitään. Itse asiassa vasta haittojen
selvitessä tyytymättömyys lisääntyi. Sekään ei kohdistunut kadonneisiin luontoarvoihin, vaan lähinnä patoamisen yhteydessä aiheutuneisiin taloudellisiin menetyksiin.
Toisinajattelija Pentti Linkolan mukaan ihmiskunnan voidaan katsoa aina
käyttäneen luonnonvaroja maksimaalisesti hyväkseen niillä keinoilla, joita sillä
on ollut käytettävissään. Hän pitää ihmistä myös ylimitoitetun sosiaalisena. Tämä
ilmenee päätöksenteossakin, jossa yksilö ei hänen mukaansa välttämättä menettele niin, kuin hyväksi näkee, vaan toimii enemmän siltä pohjalta, mitä arvelee
muiden kulloinkin tekevän. Olennaisena Linkola pitää yhteiskunnan sosiopsykologista ilmapiiriä, jossa toimitaan sitä ahkerammin, mitä enemmän työstä arvellaan koituvan itselle tai lähipiirille etua.1888 Mielenkiintoisia ajatuksia herättää
myös seuraava tulkinta: historiassa asianosaiset elävät nykyisyyttä, joten tapahtumien merkitykset näkyvät vasta jälkeenpäin. Täten joutuu miettimään, mitä
ihmiset oikeastaan olivat havainneet, taikka tienneet tapahtumasta. Ensikertaisuuksia ei helposti tiedosteta, joten prosesseja pyritään kuvaamaan silloisena
aikana käytetyin keinoin ja selityksin. Edelleen kulttuuriset sidonnaisuudet ja
tavat vaikuttavat päätöksiin. Tällöin pidetään parhaana menetellä vanhan mallin ja
käytäntöjen mukaan, sillä näinhän on aina tehty, eikä tekijöiden näkökulmasta itse
asiassa ollut kerta kaikkiaan muuta mahdollisuutta. Tähän liittyy myös ”sivustakatsojailmiö”, jossa kukaan ei tee mitään, koska ei tiedetä oikeaa reaktiota. Siksi
katsotaan varmuuden vuoksi vierestä, kuinka mahdollisesti käykään. Samalla
luodaan kaava, joka ohjaa sivustaseuraajien ratkaisuja tapahtumien edetessä. Aikaansaannos riippuu osaltaan siitä, mitä voidaan tietää ja mitä puolestaan ei. Onkin kuvattu haastavaksi tehtäväksi tutkia varhaisempien aikojen tietämystä, koska
historiaa ei varsinaisesti havaita, sillä se yksinkertaisesti vain tapahtuu.1889 Pitkän
uran valtionhallinnossa ja -yrityksissä tehneen Esko Rekolan mukaan moni asia
meni valtion hoitamana heikosti, koska pelättiin päätösten tekemistä. Useasti
haettiin ns. kokonaisratkaisuja, vaikka huonokin valinta olisi joskus ollut parempi
vaihtoehto odottelun sijaan.1890
Edellä olleita psykologisia näkökulmia ei tule pitää yksiselitteisinä ratkaisumalleina, mutta toisaalta niitä ei kannata täysin tyrmätäkään. Lohikysymyksen
hoitamisessa ei siis ollut luvassa uutta, vaan päätettiin pidättäytyä vanhoissa, tosin
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jo ei-hyviksi havaituissa tavoissa. Erilaisia ongelmia aiheutti se, että ei tiedetty,
mitä olisi pitänyt tai voitu tehdä. Tämän edessä moni vaikuttaja jäi sivummalle,
mikä antoi aktivisteille tilaa vaikuttaa tapahtumien kulkuun omien tavoitteidensa
edistämiseksi. Alussa luomani intressiryhmät auttavat tulkinnassa. Teollisuuden
edustajilla oli oma päämääränsä, jonka toteuttamista poliitikot tukivat. Virkamiehet ja varsinkin tutkijat jäivät sivustaseuraajan asemaan, vaikka kaikki eivät täysin kannattaneetkaan valintoja. Kuitenkin taloudelliset seikat ja poliittinen ilmapiiri johtivat siihen, että skeptisyyttä tai kapinahenkeä ei ilmennyt. Virkamiehet ja
pienemmät päättäjät pysyivät lojaaleina. Tähän on liitettävä myös varhainen taloudellisten ja poliittisten voimien verkostoituminen. Julkisesti toimintaa arvostelivat lähinnä kalastuksen edustajat, joilla oli eniten menetettävää: lohi ja sen pyytäminen. Varsinaista merkitystä vastalauseilla ei ollut, sillä päättäjien keskuudessa
vallitsi yhteisymmärrys siitä, mihin suuntaan Suomea tuli ohjata. Tätä kehitystä
myös Pohjolan Sanomat tuki. Toisaalta ajan kuluessa ja miesten vaihtuessa mielipiteetkin hiljalleen muuttuivat. Tämä näkyi vaikkapa Maataloushallituksessa, joka
oli esimerkiksi Iijoen osalta hieman jämerämpi kuin Kemijoella. Käytännön tasolla tällä ei ehtinyt olla vaikutusta.
EVENDENIN mukaan patoja pidettiinkin poliittisesti, taloudellisesti ja ideologisesti hyväksyttävinä, eikä niiden rakentamista juurikaan kyseenalaistettu tai
muita vaihtoehtoja mietitty.1891 MASSA puhuu väitöskirjassaan ryöstötaloudesta.
Yhtenä esimerkkinä tästä tuodaan esille vesivoima, joka hänen mukaansa aiheutti
Lapissa jääkauden jälkeisen ajan suurimman ekokatastrofin. Tämän taustalla oli
pohjoisen teollistaminen tai paremminkin sen raaka-ainevarojen hyödyntäminen,
mikä toteutettiin suoraviivaisin keinoin luonnosta piittaamatta. Taustalla vaikuttivat talouskasvun tavoittelun lisäksi poliittinen pakko työllistää nopeasti lisääntyvää maaseutuväestöä. Tässä valtiollisilla hankkeilla katsottiin olevan suurta merkitystä. Ympäristö ja luonnonvarojen käyttö ovatkin vaikuttaneet voimakkaasti
suomalaisen yhteiskunnan muutokseen. Historian avulla on voitu osoittaa, että
kehityskulku ei ollut vahinko, vaan osoitus taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten voimien väännöstä.1892
JÄRVIKOSKEN mukaan sodan jälkeisessä Suomessa ei ollut varaa luonnonsuojeluun, kun oli turvattava tuotannon ehdot. Talouskasvun ideologia perustui luonnonvarojen huolettomaan käyttöön, eikä siinä yhteydessä ympäristökysymyksillä
ollut mitään sijaa. Luonnonsuojelullinen näkökulma ohitettiin tietoisesti jopa
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taloudellisesti merkittävän Kemijoen lohen kohdalla. Toisaalta minkäänlaisesta
ympäristöpolitiikasta ei Suomessa voitu edes puhua vielä 60-luvulla.1893 On todettava, ettei innostus vesivoiman kannattamiseen rajoittunut pelkästään Suomeen.
MCNEILLIN mukaan voimalaitoksia rakennettiin maailmanlaajuisesti varsinkin
1930–70-luvuilla. Vesirakentajien saavutuksia käytettiin myös keinona ylistää
omaa hallintoa.1894
Järvikosken tulkinta asioiden kulusta on mielestäni osuvampi kuin Massan
näkemys. Tässä yhteydessä ei ole oikeutettua puhua ryöstöstä, sillä pohjoisen
vesien valjastaminen nähtiin maan kannalta elintärkeänä tehtävänä, joka nautti
laajaa kannatusta, mikä teki toiminnasta myös eettisesti vähemmän arveluttavaa.
Vahinko Kemijoen kohtalo ei kuitenkaan ollut, sillä kalan tai ylipäänsä luonnon
kannalta tuhoisat seuraukset olivat vesivoiman kannattajien näkökulmasta täysin
epäolennaisia. Kuvaavaa on, että patoaltaiden arveltiin vallan mainiosti riittävän
korvaamaan menetetyt kosket. Myös aluepoliittiset syyt vaikuttivat hyvin paljon
valjastamispäätöksiä tehtäessä. Tämä heijastui erityisen hyvin esimerkiksi Pohjolan Sanomien kirjoituksissa. Siksi lohimiesten kriisitunnelmat jäivätkin vähälle
huomiolle.
Lopun aluksi voidaan todeta seuraavaa. Kun Iijoen rakentamisen alkuvaihetta
tarkastellaan Oulujoen ja Kemijoen tapahtumia vasten, ei voida huomata mitään
näkyvää muutosta asennoitumisessa kalastukseen. Ainoana selvänä erona voi
havaita, ettei Iijoella juurikaan edes vaadittu kalaportaita. Tämä selittyy osin Isohaaran kokeilun epäonnistumisella, jonka myötä kalansiirtolaitteiden toimivuuteen ei uskottu enää edes malliksi. Sen sijaan aiempien tapausten mukaisesti ylimenokauden välineenä päätettiin käyttää ylisiirtoja, joilla arveltiin olevan mahdollista jonkin aikaa ylläpitää Iijoen lohikantoja, kunnes tehokkaat ja järkiperäiset
viljelytoimet saataisiin käyntiin. Ongelmaksi osoittautui rahoitus, sillä maksumiehiä hankkeelle ei ilmoittautunut. Vesivoima ja sen edistäminen nähtiin niin tärkeänä, että sähkö ohitti Iijoellakin lohen heti alkuerissä. Tulin kerran kysyneeksi,
miltä tuntui, kun Narkauskoski jäi voimalaitoksen veden alle. Vastaus oli lyhyt:
”Oli hilijasta.”1895
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Kemijoen kalatiettömyyden historiaa

Tutkimusongelman fokus oli Kemijoen vaelluskalojen kohtalo kiivaimman valjastamisen aikana. Tähän liittyi koskikauppojen selvittäminen erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka ostotoiminta seurauksineen esitettiin julkisuudessa. Edelleen
tutkin kalasaaliita ennen prosessin alkua. Keskeinen näkökulma väitöstutkimuksessa on, miten voimayhtiöt aikanaan lohikysymyksen ymmärsivät, millä tavoin
ne sen parissa toimivat ja kuinka asia konkretisoitui. Tärkeää oli saada selville,
miten voimalaitosrakentamista ja sen seurauksista jokivarressa uutisoitiin, millaisen vastaanoton patoaminen sai ja millaisena hanke nousi esille varsinkin uusien
vesivoimalaitosten pystyttämisen aikaan. Yksi tutkimustehtävän ydinkysymys oli,
miksi jokeen ei tehty kalaportaita. Vertailun vuoksi tutkin lisäksi, miten lohiasiaa
lähestyttiin Oulu- ja Iijoen ensimmäisten voimalaitosten kohdalla.
Kemijoki oli 1940-luvun lopulle asti Euroopan merkittävin lohijoki, jossa kalastus oli vuosisatojen saatossa saavuttanut vakiintuneet muotonsa. Parhaat lohisaaliit olivat kausittain olleet 350 000 kg:n tienoilla, mutta lohien määrässä
esiintyi luontaisia vaihteluita, jolloin saaliit olivat joskus pienempiä. On pantava
merkille, että kattavia tilastotietoja jokialueelta ei ole, mutta luotettavana voidaan
pitää laskelmia Kemijoen keskimääräisistä 100 000 kg:n vuotuisista lohisaaliista.
Puutteellisten tietojen ja laajan salakalastuksen vuoksi arveltiin, että tilastoihin
olisi voitu helposti lisätä ainakin 10−30 %. Maa- ja metsätalouden jatkuvasti kasvaneesta vaikutuksesta huolimatta kalastuksen asema oli tärkeä luonnontilaisen
Kemijoen vesistöalueella. Myös merikalastajille olivat joen tuottamat vaelluskalakannat tärkeitä. Tutkimuksen maantieteellisellä alueella pyynnin vaikutus näkyi
Pohjolan Sanomienkin kirjoittelussa kalastuksen viimeisenä kultakautena. Vasta
Isohaaran voimalaitoksen myötä uutiset lohesta alkoivat vähentyä. Toimituksen
huomio oli selvästi kääntymässä muualle.
Pohjolan Voima, koskikaupat ja visiot pyynnin kohtalosta
Kemijoen vesistön ostoryntäys koettiin vuonna 1943. Tällöin perustettiin teollisuuden edustajien toimesta Pohjolan Voima Oy. Taustalla oli halu varmistaa edullisen energian saaminen. Aluksi koskiosuuksia ostettiin pitkin pohjoisen jokivarsia. Maksu suoritettiin käteisellä ja kauppa kävi hyvin. Mukana oli henkilöitä,
joilla oli paikkakunnilla tärkeä yhteiskunnallinen asema, ja siksi kaupantekoon
luotettiin. Kauppamiehet ilmoittivat haluavansa ostaa vedet myöhempää käyttöä
varten. Kemijoella sen ymmärrettiin aluksi tarkoittavan voimalaitoksen rakenta373

mista Taivalkoskelle. Myös kalastuksen vakuutettiin säilyvän muuttumattomana.
Ihmiset uskoivat, että lohta riittäisi jatkossakin. Asiamiehillä ei ollut mitään syytä
oikoa väärinkäsityksiä, sillä hanketta pidettiin voimatalouden kannalta elintärkeänä. Mikäli koskikauppojen yhteydessä olisi suoraan kerrottu kalan katoavan vesistä, niin se olisi varmasti vaikeuttanut toimintaa. Koskikauppoja tehtiin paljon
Kemijoen ja sen sivujokien lisäksi Iijoella ja Tornionjoella.
Vesiosuuksista maksettuja hintoja voi tämän tutkimuksen perusteella pitää
kohtuullisina. Vasta haittojen paljastuttua alkoi tyytyväisyys muuttua pettymykseksi. Koskikaupoista ei alkuvaiheen jälkeen Pohjolan Sanomissa juurikaan uutisoitu. Sen tekee ymmärrettäväksi ostajien medialle esittämä vaatimus informaatiosulusta. Kaikkiaan lehden kirjoittelu Pohjolan Voiman toiminnasta oli alusta
pitäen varovaista. Tämä selittyy osin yhtiön taustajoukoilla eli metsä- ja paperiteollisuudella, joilla oli vaikutusvaltaa toimitukseen, koska ne olivat tärkeitä alueellisia työllistäjä. Vuonna 1944 Pohjolan Voiman suunnitelmissa valmistauduttiin
rakennustöiden aloittamiseen Iijoella. Vasta sen jälkeen olisi koittanut Kemijoen
vuoro.
Aikaisempi vesilainsäädäntö oli estänyt lohijokien valjastamisen, mutta lainsäädäntöä muutettiin 1940-luvulle tultaessa siten, että niidenkin patoaminen oli
sallittua. Lupamenettelyä oli reilusti yksinkertaistettu, jotta vesirakentaminen
edistyisi. Nopeiden neuvottelujen jälkeen päädyttiin yhteistyöhön, jossa Suomen
valtio sitoutui maksamaan Pohjolan Voimalle Lapin sodassa tuhoutuneen jokisuun
sillan rakentamisesta aiheutuneet kulut. Padon mukana syntyneen lohiongelman
Pohjolan Voima vakuutti järjestävänsä asianmukaisesti maatalousministeriön
virkamiesten myötäillessä pyrkimyksiä. Rakentamisen edetessä yhtiössä myönnettiin voimalaitoksen vaikeuttavan kalastusta, mutta kelvolliset kalatiet aiottiin
tehdä heti, kun ammattimiehet olisivat ne piirtäneet. Muitakin tukitoimia suunniteltiin. Alusta pitäen äänekkäimmin kalaportaista vaativat paikalliset kalastajat.
Pohjolan Sanomien kirjoittelussa näkyi hienovarainen kanta myös lohikysymykseen; kalateihin suhtauduttiin toimituksessa varauksellisesti. Useissa artikkeleissa
niiden sijaan esitettiin korvikejokia ja istutustoiminnan tehostamista. Myös alueen
kansanedustajat asettuivat samalle kannalle. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei
löytynyt ainuttakaan poliittista päättäjää, joka olisi vaatinut Isohaaralle kunnollisia kalaportaita.
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Ylisiirroilla lisäaikaa
Kesään 1948 saakka lohi pääsi nousemaan Kemijokeen, minkä jälkeen pato sulki
reitin ja seuraavana suvena valtavat kalaparvet jäivät pyörimään Isohaaran alle.
Maatalousministeriön myötävaikutuksella Pohjolan Voima pakkolunasti voimalaitoksen alapuolisen vesialueen, minkä jälkeen se saattoi kontrolloida kalastusta.
Vesistötoimikunnan väliaikainen lupa velvoitti rakentamaan kalatien tai huolehtimaan muulla tavoin kalakannoista. Pohjolan Voima teki Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kanssa sopimuksen, jossa yhtiö siirsi velvoitteen sen vastuulle.
Kuvaavaa toiminnalle oli, että ensimmäiseksi valmistauduttiin kalanmyyntiin.
Siirrettäväksi määräksi katsottiin riittävän kolmasosa saaliista. Loput voitiin pistää lihoiksi. Tätä perusteltiin sillä, että kulut oli saatava jotenkin katetuksi. Määrää selitettiin myös pyyntimiesten sitouttamisella ja epätietoisuudella siitä, kuinka
paljon kaloja pitäisi siirtää. Ratkaisu herätti ankaria vastalauseita, koska korvausten sanottiin jääneen nyt pelkästään lohen harteille.
Kovakouraisia yliheittoja moitittiin tehottomiksi. Lisäksi yleisesti epäiltiin
väärinkäytöksiä, sillä kaikkien ylisiirrettäväksi määrättyjen lohien ei suinkaan
arveltu tulleen siirretyiksi. Viranomaisetkin kiinnittivät tähän huomiota, mutta
nähtävästi turhaan. Pyynti oli kannattavaa, sillä parhaimmillaan kalastus tuotti
vuosittain 14 miljoonaa markkaa, joista suurin osa meni erilaisiin kuluihin. Toimintaa jatkettiin vuoteen 1957, jolloin ylisiirroista luovuttiin ja ryhdyttiin kutukalojen viljelypyyntiin. Kalastuskuntain liitto jatkoi kuitenkin kalan myymistä entisen normin mukaan huolimatta siitä, että saaliit jatkuvasti vähenivät. Siirtoja ei
myöskään esityksistä huolimatta lisätty. Tätä perusteltiin aikeilla tehostaa kalanviljelyä, johon tarvittiin rahaa. Pohjolan Voimalle tärkeintä oli, että sille ei työstä
koitunut kustannuksia, vaan ne katettiin vaelluskalojen myynnistä saaduilla tuloilla. Kaikkiaan toimintaa voi luonnehtia välinpitämättömäksi. Sama koski kalastuksenvalvontaa, joka jäi riittämättömäksi, sillä salakalastus rehotti jokivarren lisäksi
ylisiirtojen aikaan varsinkin Isohaaralla. Tämäkin on omiaan vahvistamaan kuvaa,
että toiminnalla ei nähty olevan suurtakaan merkitystä. Pohjolan Sanomissa aiheesta raportoitiin edelleen vähän. Varsinaista kritiikkiä ei esitetty. Sen sijaan
kirjoituksissa alettiin kertoa kalanviljelyn mahdollisuuksista, mikä kertoo, että
toimituksessa ei haluttu provosoida tilannetta realistisilla lausunnoilla. Lehden
politiikaksi muodostui yhä selvemmin voimatalouden merkityksen korostaminen
Lapin teollistumisen edellytyksenä.
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Ratkaisu viipyy – kalahissistä lain edellyttämä kalansiirtolaite
Mielenkiintoisimpia tutkimuskohteita oli kalahissi, jonka rakentamiseen ryhdyttiin kasvavan tyytymättömyyden aiheuttamien paineiden johdosta. Maatalousministeriön ja Pohjolan Voiman välisissä neuvotteluissa päätettiin viivästysten jälkeen tehdä kyseinen laite. Jo aikaisempien kokemusten perusteella tiedettiin, että
sen toiminnasta ei ollut takeita. Nyt voitiin kuitenkin sanoa, että kalatiekin oli
tehty, mutta se ei valitettavasti toiminut. Jokivarren entiset lohimiehet ja merialueen kalastajat eivät antaneet periksi, vaan vaativat kunnollisia kalaportaita. Kaikki
muut toimet leimattiin metkuiksi, joilla yritettiin voittaa aikaa, jotta lohi ehtisi
hävitä joesta. Pelättiin, että pian olisi korkeintaan piru merrassa, ja silloin ei mitään enää tarvitsisi tehdä. Pohjolan Voima tukijoineen puolestaan halusi osoittaa
kalatien tarpeettomuuden. Viimeistään tuolloin oli havaittavissa teollisuuden
edustajien ja poliitikkojen liittouma, joka tähtäsi vesirakentamisen nopeuttamiseen.
Kalaportaita ei aina edes osattu vaatia, sillä voimalaitosten luultiin jopa parantavan kalastusmahdollisuuksia. Valjastamisen vaikutusta kalakannoille ei ymmärretty. Tämä oli ilmennyt jo vuonna 1918 Petäjäskoskella, jossa todettiin iloisesti, että padolta olisi kätevä kalastaa sen alle jääviä lohia. Samoin ajateltiin Taivalkoskella. Huolta huomisesta ei mainittavammin kannettu. Jokivartiset pysyivät
verraten hiljaisina lohikysymyksen alkuvaiheessa. Tilanteen orastavasta vakavuudesta huolimatta yksi syy huolettomuuteen oli, että Pohjolan Voima oli luvannut
rakentaa kunnolliset kalaportaat. Edelleen usko kalanviljelyyn ja sen mukanaan
tuomiin mahdollisuuksiin oli vahva. Myös valtiovallalta ja paikallisilta poliitikoilta odotettiin paljon. Hyviä lupauksia oli annettu avokätisesti, mutta asiat kaipasivat ennen ratkaisuja perusteellisia tutkimuksia. Ihmisten tietämättömyys ja hyväuskoisuus antoikin vesirakentajille aikaa hahmottaa omia tavoitteitaan ja miettiä
taktiikkaa niihin pääsemiseksi.
Ajan kuluessa lohien loikat harvenemaan päin
Epäonnistuneen kalahissin jälkeen varsinkin Lapin läänin Kalastuskuntain liitossa
päätettiin arvostelun kitkemiseksi keskittyä kalanviljelyyn ja jatkaa ylisiirtoja
entisin ehdoin. Toisaalta tutkijat arvelivat, että jokaisen pyydetyn kalan ylisiirtäminenkään ei olisi riittänyt turvaamaan Kemijoen lohikantoja. Myös viljelykapasiteetti oli täysin alimitoitettu. Näin ollen kokeiltiin hauesta lähtien muita kalalajeja. Tulokset olivat huonoja, vaikka julkisuudessa niiden kerrottiin olevan roh376

kaisevia. Pohjolan Voimalta konkreettista apua ei toiveista huolimatta ollut luvassa. Myöskään muita rahoittajia ei saatu.
Siirrot olivat eräänlaisia ylimenokauden ratkaisuja, joiden avulla tilannetta
pyrittiin ensin hoitamaan. Kun portaat muuttuivat kalahissiksi, ja varsinkin kun
laitteen toimimattomuus selvisi, päätettiin niiden rinnalla turvautua ylisiirtojen
jatkamiseen. Miksi lohia ei sitten vapautettu enemmän? Virallisesti kenelläkään ei
ollut varmaa tietoa siitä, kuinka paljon lohia olisi kalakannan säilymiseksi pitänyt
olla, joten määräksi jäi Oulujoen viitoittamana kolmasosa. Kuitenkin Merikosken
tulosten perusteella olisi pitänyt olla täysin selvää, että mainittu määrä ei ollut
riittävä kantojen ylläpitämiseksi. Huonoon tulokseen vaikutti myös se, että harva
uskoi ylisiirroilla voitavan auttaa lohta, joten kukin osaltaan halusi hyötyä tilanteesta mahdollisimman kauan. Pohjolan Voiman kannalta neuvokas liike oli antaa
työ Lapin läänin Kalastuskuntain liitolle, josta se sai liittolaisen. Samalla yhtiötä
vastaan kohdistunut arvostelu laimeni, olivathan paikalliset voimat tarttuneet
toimeen.
Kuningaskalan loikat olivat Kemijoen koskissa käyneet harvinaisiksi. Pikkuhiljaa ryhdyttiin julkisuuteen antamaan tietoja, kuinka mieletöntä kalaportaiden
rakentaminen olisi. Lukuisissa yhteyksissä kuvattiin, miten parhaat ammattilaiset
tutkivat tilannetta ja miettivät ankarasti, mitkä lajit padotussa Kemijoessa viihtyisivät. Myös Pohjolan Sanomat antoi asialle runsaasti palstatilaa. Yksityisessä
kirjeenvaihdossaan esimerkiksi kalastusmestari Sulo Ahvonen tosin esitti epäilyjään Pohjolan Voiman aidosta halukkuudesta edistää lohiasiaa. Tätä pidän merkittävänä havaintona, ja se kuvaa yhtiön asennetta kalakysymyksen hoitamiseen.
Useista alkuperäisistä dokumenteista löytyneet ”freudilaiset lipsahdukset” ovatkin
tutkimustuloksen kannalta olennaisia selventämään tapahtumien viitekehystä.
Kemijoki Oy jatkaa Pohjolan Voiman alulle panemalla tiellä
Prosessin alussa viranomaiset ja varsinkin paikalliset kalastajat vaativat tehokkaita toimia Kemijoen arvokkaiden kalakantojen turvaamiseksi. Myös asiantuntijat
kannattivat ensin kalateiden rakentamista. Patoamisen edistyessä sekä yhtiön että
virkamiesten asenteet alkoivat muuttua nihkeämmiksi. Varhaisessa vaiheessa kävi
ilmi, että Pohjolan Voima ei tekisi yhtään enempää, kuin olisi pakko. Yhtiössä
jäätiinkin odottamaan, millaisia määräyksiä olisi tulossa. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, sillä yrityksen tehtävänähän oli tuottaa vesivoimaa eikä rakentaa sen
kannalta hyödyttömiä kalateitä. Valtio ja varsinkin kalatalousviranomaiset olivat
passiivisia. Hyvissä ajoin oli rakennettu myös luottamukselliset suhteet, joista oli
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Pohjolan Voimalle hyötyä, koska se sai tehokkaasti oman viestinsä perille. Vääjäämättä tulee mieleen, että vahinkoja kärsineiden kansalaisten uskoa oikeudenmukaisuuteen välillä koeteltiin, sillä keneltäkään ei tuntunut löytyvän suoranaista
sananvaltaa – tai paremminkin halua puuttua asiaan. Pikemminkin lohikysymystä
tietyllä tapaa välteltiin, joten suhtautumista voi monilta osin pitää vastuun pakoiluna.
Pohjolan Sanomien uutisoinnissa ymmärrettiin aiheutuneet ongelmat ja niiden taustat. Kirjoittelussa painotettiin jatkuvasti patojen merkitystä Lapin elinkeinoelämälle ja oltiin konsensuksen kannalla. Asia oli lehdelle hankala, sillä Maalaisliiton äänenkannattajana se ei voinut antaa radikaaleja lausuntoja, vaan pysytteli liennytyslinjalla. Puolueen ja sen vahvan miehen U. K. Kekkosen johtotähtenä oli nimittäin estoton vesirakentamisen kannattaminen, jonka avulla Kemijokivarresta tehtäisiin Suomen toinen Vuoksenlaakso. Varsinkin presidenttinä toimiessaan Kekkonen profiloitui myös pohjoisen syrjäseutujen liikenteen järjestelyissä. Erään väitteen mukaan UKK:lla ei tasavallan päämiehenä ollut valtuuksia
hoitaa pääministerille kuuluneita loheen liittyviä kysymyksiä. Voikin arvuutella,
millä tavoin Tie- ja vesirakennushallituksen tehtäviin puuttuminen poikkesi toimivallan suhteen kala-asiasta ja sen hoitamisesta. Kemijokeen keskeisesti liittyvän tutkimuksen yhteydessä on ympäristön kannalta paikallaan uhrata hetki ajatukselle, minkä kustannuksella maa sai malttia vaurastua?
Isohaaran voimalaitos valmistui virallisesti kesällä 1951. Kalan vähenemistä
lukuun ottamatta olosuhteet joella säilyivät ennallaan, kunnes vuonna 1954 perustettiin valtiojohtoinen Kemijoki Oy, jonka ensimmäinen rakennustyömaa aloitettiin Petäjäskoskella. Seuraavaksi alajuoksulla padottiin Valajaskoski, sitten Ossauskoski ja viimeisenä Taivalkoski. Pohjolan Sanomien uutisointi oli koko ajan
vesirakentamista ihannoivaa. Syyt ovat pääpiirteittäin samat kuin ennenkin. Kemijoki Oy:n urakat tarjosivat työttömille töitä ja toimeentuloa, ja sitä pidettiin
tärkeänä Pohjois-Suomessa. Työmaita esiteltiin auliisti, mutta syntyneitä ristiriitoja kuvattiin hyvin maltillisesti.
Varsin pian kävi selväksi, ettei Petäjäskoskelle ollut aikomustakaan rakentaa
kalaportaita. Kemijoki Oy:n mielestä Isohaaran pato oli jo tuhonnut joen vaelluskalakannat, joten kalateiden rakentaminen ei ollut tarkoituksenmukaista. Omalla
menettelyllä ei katsottu olleen sellaisia seurauksia, joiden takia olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin. Parhaaksi katsottiin ratkaista lohikysymys aikanaan yhdellä
rysäyksellä. Samat kannat toistuivat muidenkin voimalaitosten kohdalla. Vesistötoimikunta ja toimitusmiehet myötäilivät Kemijoki Oy:n kantoja.
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Kohti vääjäämätöntä
Kemijoen vaelluskalakantojen kohtalo alkoi viimeistään 1950-luvun puolivälissä
olla selvä: edessä häämötti sukupuutto. Pohjolan Voiman toimet olivat riittämättömiä, eivätkä viranomaisetkaan esittäneet mitään konkreettista. Lohen kannalta
tilannetta ei parantanut myöskään Kemijoki Oy:n toiminta. Valtiovallan keskeisin
anti oli perustaa komiteoita, vaikka niiden tuottamat tulokset olivat vaatimattomia. Aiemmin on esitetty epäilyjä, että työryhmiä käytettiin keinona vältellä epämiellyttävää asiaa ja lykätä sen käsittelyä. Perustellusti näyttää siltä, että tätä käsitystä voi pitää faktana.
Pohjolan Voiman mielestä pelkkä kertakorvaus olisi riittänyt, mutta hyvää
hyvyyttään se oli rakentanut omalla kustannuksellaan – mikä ei siis pidä paikkaansa – kalahissin, kutukalalammikon ja järjestänyt ylisiirrot, joten sen suhteen
ei olisi pitänyt olla valittamista. Petäjäskosken padon valmistumisen myötä Pohjolan Voiman into kalakysymyksen järjestämiseen kerrottiin sammuneen kokonaan. Odotuksen pitkittyessä tunnelmat tiivistyivät. Kalastajat vaativat rahaa menetyksistään ja tarpeettomiksi käyneistä pyydyksistä. Valtio puolestaan vaati regalensa nojalla korvauksia kalastuksesta saaduista tuloista, jotka oli ilmeisesti havaittu kerrannaisvaikutuksineen luultua suuremmiksi. Osasyynä tähän oli, että
asiaa ei tutkittu ennen Kemijoen patoamista, joten intressivertailuakaan ei suoritettu. Tämä selittyy sillä, että koska laki ei edellyttänyt toimitusta, niin sitä ei
myöskään suoritettu. Ja vaikka selvitys olisi tehtykin, niin tulokset tuskin olisivat
aikanaan vaikuttaneet päätöksentekoon.
Tässä vaiheessa Pohjolan Sanomissa alettiin vähitellen kiinnittää huomiota
kalakorvauksiin, koska tyytymättömyys oli lisääntynyt ja pelättiin, että Kemijoen
jatkorakentaminen hankaloituisi. Myöskään Maalaisliiton kannalta kehitys ei ollut
lupaava. Kantaa oli siis otettava, mutta varsinaista protestihenkeä ei lehdessä
esiintynyt. Kirjoituksissa todettiin tapahtunut ja suurimmaksi syypääksi leimattiin
lainsäädäntö, joka ei kyennyt tarjoamaan ratkaisua. Lähestulkoon joka yhteydessä
korostettiin vesivoiman myönteisiä vaikutuksia. Erityisesti vaalien alla puolueen
ehdokkaat alkoivat vaatia asianmukaisia korvauksia, joiden hoitamisessa valtion
olisi tullut näyttää esimerkkiä. Suhtautumista voi kuvata eräänlaiseksi mielipiteen
hallinnaksi. Muiden poliittisten ryhmien kannanottoja lohikysymyksestä en Pohjolan Sanomista juurikaan löytänyt. Itse asiassa Maalaisliiton kilpailijatkin tukivat
vesivoiman edistämistä. Voimatalouden ja työllisyyden kehittämisen takia vesirakentaminen sai laajaa paikallista kannatusta. Nämäkin tekijät olivat omiaan voimistamaan kehitystä. Entiset lohimiehetkään eivät moittineet itse vesirakentamis379

ta, vaan sen seurauksien hoitamista. Tämä näkyi hyvin Kemijoella, jossa patoamisen aiheuttamat vahingot olivat suurimmat, ja siksi myös tyytymättömyys oli
laajempaa kuin vaikkapa Oulujoella.
Riitely jatkuu käräjistä huolimatta
Pohjois-Suomen vesioikeus myönsi vuonna 1964 Isohaaran voimalaitokselle
lopullisen rakennusluvan. Tuomitut summat kalastuksesta ja pyyntivälineistä
aiheuttivat tyytymättömyyttä ja päätöksestä jätettiinkin runsaasti huomautuksia.
Yksi valittajista oli Pohjolan Voima, jonka suhteet Kemijoki Oy:hyn eivät olleet
ongelmattomat. Varsinaiset erimielisyydet nousivat esille suhtautumisessa vahinkovastuuseen. Kemijoki Oy:n mielestä sen padoilla ei ollut mitään tekemistä vaelluskalakantojen tuhoamisessa, vaan syyllinen oli Pohjolan Voima. Pohjolan Voiman mukaan osavastuu kuului Kemijoki Oy:lle sen voimalaitosten aiheuttamien
kalataloudellisten vahinkojen myötä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että Suomen valtiolla
ei ollut oikeutta korvauksiin, sillä juuri sen toimeksiannosta valjastamiseen oli
ryhdytty. Sinänsä loogisesti pääteltiin, että valtiovalta ei voinut vaatia korvausta
haitasta, jota oli ollut itse aiheuttamassa. Samassa veneessä oltiin myös sen suhteen, mitä tuli yhteiskunnan, yksityisten ja yhtymien esittämiin vaatimuksiin. Ne
todettiin ylimitoitetuiksi. Kemijoen lohikantojen väitettiin olleen loppusuoralla
ilman voimalaitoksiakin. Ne olivat korkeintaan nopeuttaneet prosessia. Lisäksi
yhtiöt katsoivat koskikauppojen myötä omistavansa vesialueiden lisäksi kalastusoikeudet, mitä esitettiin otettavaksi huomioon.
Korvauksia vaatineet jokivarren asukkaat kiistivät voimayhtiöiden ja heidän
asiantuntijoidensa näkemykset joutavana höpötyksenä, jolla pyrittiin voittamaan
aikaa ja pienentämään korvausten sekä kompensaatioiden määrää. Joissakin lähteissä mainitaan, etteivät voimayhtiöt tahallaan viivyttäneet käsittelyä, vaan hakivat ensisijaisesti sopuratkaisua. Sovinto olisi voinut todella tulla kyseeseen, jos
korvauksenhakijat olisivat suostuneet yhtiöiden tarjouksiin. Näin ei ymmärrettävistä syistä joka kerta käynyt. Asiakirjoista tuli myös selvästi ilmi, että mitään
suurta halua nopeaan vastapuolta tyydyttävän ratkaisun saamiseen ei ainakaan
voimayhtiöissä kala-asian kohdalla ilmennyt.
Voimayhtiöitä syytettiin suoranaisesta tavoitteesta päästä korvauksista mahdollisimman vähällä. Molemmat toimijat kärsivät alkuvaiheessa rahapulasta, joten
pääomalle arveltiin löytyvän hyödyllisempääkin käyttöä. Yhtiöiden asenteissa ei
mielestäni ollut sen kummempia eroavaisuuksia. Kemijoki Oy:n kohdalla laajempi tyytymättömyys selittyy osin sillä, että monien voimalaitostensa myötä se sai
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vastaansa enemmän asianosaisia Pohjolan Voimaan verrattuna. Kemijoki Oy:n
rakennustoiminta myös jatkui alajuoksulla 1970-luvulle asti, joten kiista pysyi
tuoreessa muistissa. Voimayhtiöiden omaksuma tiukka linja oli omiaan lisäämään
vastakkainasettelua.
Tekniikan riemukulku
Tutkimukseni tärkein tehtävä oli selvittää, minkä takia Kemijoen voimalaitoksiin
ei saatu kunnollisia kalaportaita. Kärjistetysti sanottuna Pohjolan Voima sai Isohaaran lohikysymyksen yhteydessä toimia käytännössä oman harkintansa mukaisesti. Kalaportaiden sijaan saatiin kalahissi, jonka lopulta katsottiin olleen lain
edellyttämä kalansiirtolaite. Pohjolan Voimassa korostettiin, että laite oli rakennettu maatalousministeriön ohjeiden mukaisesti ja asiantuntijoiden valvonnassa
eikä yhtiön toiminnasta ollut löydetty sen kummempaa moittimisen aihetta. Toisaalta sanottiin, että kelvollinen kalatie olisi rakennettu, jos niin olisi vaadittu.
Koska kukaan ei tällaista älyttömyyttä esittänyt, oli kalaporras jäänyt tekemättä.
Viittaus kalaportaiden mielettömyyteen tarkoitti, että niitä ei Kemijokeen kannattanut tehdä, koska pääuomaan ja sivujokiin oli aikeena pystyttää lisää voimalaitoksia.
Kemijoki Oy:n kanta oli seuraava: ei tarvittu kalaportaita, jotka eivät olleet
sen kannalta tarkoituksenmukaisia. Vähiten vastenmielisenä vaihtoehtona siellä
pidettiin järkiperäistä kalakompensaatiota. Kunnollisia kalateitä ei Kemijoen
voimalaitoksiin tehty, koska vesilaissa ei niitä yksiselitteisesti määrätty. Siksi
voimayhtiöt valitsivat itselleen parhaiten sopivat ratkaisut. Kalakantojen hoitamista pidettiin yhtiöissä välttämättömänä pahana, johon suhtauduttiin täysin toisarvoisena seikkana. Myöskään luonto- tai kulttuuriarvoja ei noteerattu mitenkään,
mikä on ajankohdan yleisen ajatusmaailman valossa varsin ymmärrettävää. Tämä
vaikutti myös vesirakentamisen vastustuksen määrään.
Kemijoen ja itse asiassa voimalaitosten kannalta kaikkien käyttökelpoisten
Lapin vesistöjen tehtäväksi linjattiin sähkön tuottaminen. Vesirakentamista ihannoitiin ja valjastaminen nähtiin tekniikan riemuvoitoksi, joka sai kunnian toimia
isänmaan hyvinvoinnin airuena. Ylipäänsä kaikkien luonnonvarojen mahdollisimman laajaa hyödyntämistä pidettiin keskeisenä tekijänä parempaa huomista
luotaessa. Myös useat tuonaikaiset vaikuttajat hehkuttivat vesivoiman etuja. Myös
Pohjolan Sanomat oli samoilla linjoilla. Valjastamisen alussa jokivarressakin
uskottiin myönteiseen kehitykseen. Voi hyvin luonnehtia, että vesirakentamisella
oli myös eräänlainen sosiaalinen toimilupa. Tosin 50-luvun lopulta lähtien lehdes381

sä alettiin enemmän vaatia Lapin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamista. Kirjoittelu suurteollisuudesta jäi vähemmälle, kun Kemijokivarresta ei haaveista huolimatta luotu voimalaitosten avulla tehtaiden täyttämää maanpäällistä
paratiisia. Vähitellen varjopuolet alkoivat saada lisää huomiota, vaikkakin tutun
diplomaattisessa muodossa.
Vesivoimalla on kuitenkin kiistattomat etunsa. Vesirakentaminen tarjosi työtä
lisäarvoineen ja laitoksista saatiin teollisuuden kaipaamaa halpaa energiaa. Maakunnan sähköistäminen edistyi ja se helpotti elämää. Lisäksi luonnonsuojelullisia
näkökulmia pidettiin jopa esteenä kehityksen rantautumiselle Lapin perukoille.
Mutta kaiken hyvän ohella Kemijoen muita käyttömuotoja aliarvioitiin. Suuri
vaikutus oli Kemin paperitehtaiden synnyn myötä alkaneella murroksella, jonka
voimayhtiöt viimeistelivät. Myös maatalouden tehostaminen oli saanut aikaan,
että kalastuksen merkitys oli hiljalleen vähentynyt. Mutta pyyntiä harjoittaneille
lohi oli edelleen tärkeä siitä huolimatta, että sen taloudellinen arvo oli pienentynyt. Kaikki nämä tekijät summattuna on ymmärrettävää, että Kemijoen kalakantojen ja kalastajien päivät olivat nopeasti luetut.
Heikomman on väistyttävä vahvemman tieltä
Väitöskirjani yhtenä tehtävänä oli vertailla Oulujoen, Kemijoen ja Iijoen ensimmäisten patojen rakentamista ja niiden vaelluskalakantojen kohtaloa. Onkin aihetta kysyä, tiesivätkö valjastajat, mitä tekivät? Tutkittaessa selvisi, että samat ratkaisut tai virheet – miten tämän haluaakaan nähdä – käytännössä toistuivat. Näitä
jokia yhdistää se, että valjastaminen tuhosi nopeasti niiden merkittävät kalakannat. Tämä kehitys oli syventämässä Itämeren lohipopulaation alamäkeä, mikä
vaikutti suoraan Tornion–Muonionjoen tilanteeseen. Voimayhtiöiden suhtautuminen kalastukseen ei muuttunut jokia valjastettaessa.
Muuttumaton katsantokanta heijastui Tornionjoen patoamisen valmisteluissa,
sillä valjastamisen suunniteltiin alkavan jälleen alajuoksulta. Senkään osalta ei
uskottu lohen tulevaisuuteen. Mikäli Väylä olisi rakennettu, niin samat menettelytavat seurauksineen olisivat todennäköisesti toistuneet. Heikomman olisi jälleen
täytynyt kadota vahvemman tieltä. Tämä selittyy ajan hengellä ja vahvalla uskolla
asian oikeutukseen. Yksi yleisimmin esiintyneistä perusteluista oli rakentamisaikana vallinnut taloudellinen tilanne, joka oikeutti ympäristön kannalta katastrofaaliset toimet. Kun voimalaitosten aiheuttamia haittoja jouduttiin selittelemään,
vedottiin ankeisiin aikoihin. Kriisikaudet oikeuttivatkin tekoihin, joihin olisi normaalien olosuhteiden vallitessa suhtauduttu toisin. Myöhemmin myönnettiin, että
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toimenpiteillä oli kielteisiäkin vaikutuksia, jotka voimayhtiöt olivat tahtomattaan
yhdessä aiheuttaneet. Näin ollen niitä voitiin pitää moraalisestikin hyväksyttävinä.
Seuraamusten arvostelu aiheuttikin vesivoimapiireissä ihmetystä.
Kokonaiskuvan kannalta samoilla linjoilla olivat intressiryhmäjaon pohjalta
teollisuuden ja politiikan edustajat. Jotkut virkamiehet ja varsinkin tutkijat esittivät satunnaisesti varovaisia epäilyjä, mutta kannattivat pääpiirteittäin harjoitettua
politiikkaa. Kalastuksen edustajien epäkiitollisen tehtävänä oli yrittää pitää kalan
ja samalla itsensä puolta, mikä sai vain vähän vastakaikua. Myös virkamiesten
lojaalisuus näkyi kala-asian argumentoinnissa. Tiedottamista voi pitää voimayhtiöiden kannalta onnistuneena. Yhtiöiden ja niiden tukijoiden logiikan mukaisesti
lohen kohtalo saatiin vaikuttamaan väistämättömältä. Mikään ei auttaisi, vaan
kala katoaisi varmasti. Pohjolan Sanomissa suhtauduttiin koko tutkimusaikajakson varovaisesti yhtiöiden arvosteluun. Lehden vaikutus paikalliseen mentaliteettiin on vaikeammin arvioitavissa, mutta ainakin maalaisliittolaisten mieliä lehti
onnistui rauhoittelemaan. Varsinkin ne, jotka eivät vahinkoja kärsineet, olivat
yleisesti ottaen samaa mieltä vesivoiman eduista. Haittoja myönnettiin aiheutetun,
mutta ei suhteettomasti. Voi kiteyttää, että lehti pyrki kirkastamaan kuvaa vesirakentamisesta. Mistään itsesensuurista ei voi puhua, sillä Pohjolan Sanomissa kannatettiin avoimesti harjoitettua politiikkaa ja keskityttiin sen tukemiseen. Siinä
mielessä linja säilyi johdonmukaisena, vaikka sävyä voi luonnehtia ajoittain propagandistiseksi. Kaikkiaan lehden valittu linja hillitsi kärkkäintä arvostelua.
Miksi kalaportaat sitten Isohaaralla ja Kemijoella ylipäänsä jäivät tekemättä,
vaikka niitä oli menestyksekkäästi käytetty esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja
Norjassa? Tiedonpuutteen syyksi laiminlyöntiä ei voi jättää, koska informaatiota
olisi sitä haluttaessa ollut saatavilla erityisesti Ruotsista. Suuri vaikutus asioiden
kulkuun löytyy viranomaisten saamattomuudesta, joka jätti varsinkin Pohjolan
Voimalle pelivaraa. Kyseessä oli yksityinen yritys, joka toimi omien tavoitteidensa pohjalta. Jos ja kun sille annettiin tilaisuus toimia etunsa mukaisesti, niin ei
kumma, että seuraukset olivat luonnon kannalta tuhoisat. Kun Isohaaran voimalaitos aiheutti Kemijoen vaelluskalojen sukupuuton, ratkesi ongelmakin itsestään.
Enää ei lohesta tarvinnut kantaa huolta ja potentiaalinen hidaste tulevaisuuden
vesirakentamiselle oli kadonnut. Kalan kohtaloksi koitui, että sille ei löytynyt
enää sijaa valitussa politiikassa, sillä uusi vastustaja osoittautui liian vahvaksi. On
silti vaikea uskoa, että kalatiet olisivat uhanneet voimayhtiöiden taloutta ja sitä
kautta yhteiskunnan kehitystä. Esimerkiksi Ruotsilla oli varaa ja ennen muuta
tahtoa olla valveutuneempi. Toisaalta kalastuksella oli siellä tärkeämpi asema,
joten viranomaistenkin suhtautuivat loheen vakavammin, vaikka käsittääkseni
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lohijokien kalaportaisiin olisi Suomestakin varmasti löytynyt rahaa niin haluttaessa.
Tämän päivän ajatusten nojalla ei kannata lähteä tuomitsemaan menneitä. Siitä huolimatta on perusteltua esittää hypoteesi, että jonkinlainen kompromissi
Kemijoella olisi mahdollistanut sekä sähköntuotannon että lohen säilymisen tietyllä tasolla. Tämän työn tutkimustulosten perusteella sitä ei edes harkittu. Nykypäivän esimerkkejä samasta asenteesta näkyy pyrkimyksissä ulottaa vesirakentaminen ja kaivokset jopa suojelluille alueille. Kun päättäjille tarjotaan projekti
aluepoliittisena työllistäjänä, niin siitä aiheutuneita ongelmia sekä luonto- ja kulttuuriarvoja vähätellään edelleen. Paikallinen mediakin suhtautuu yrityksiin pääsääntöisesti myötämielisesti. Varsinkin uusia mahdollisia työpaikkoja käytetään
mielellään hankkeiden markkinoinnissa.
Kemijoen vaelluskaloille Pohjolan Voima Oy:n menettely muodostui kohtalokkaaksi. Toisaalta yhtiön ei ole todettu ryhtyneen laittomuuksiin, vaan se toteutti osaltaan lain kirjaimen ja viranomaisten määräykset, joiden laadusta voi olla
montaa mieltä. Sama pätee Kemijoki Oy:n toimintaan. Missään nimessä ei sovi
vähätellä sen osuutta tapahtumiin. Kyseessä oli sentään valtiojohtoinen yritys,
jossa vaikutti lappilaisiakin merkkihenkilöitä. Myös Kemijoki Oy kieltäytyi rakentamasta kalaportaita. Itse asiassa se viimeisteli toimillaan Pohjolan Voiman
aloittaman kehityksen. Isossa osassa olivat päättäjät ja erityisesti maatalousministeriön virkamiehet. Poliittista tahtoa kalateiden tekemiseen ei ollut. Toisaalta sopii
olettaa, että ratkaisut tehtiin niin sanotusti hyvässä uskossa. Silti tosiasiana on ja
pysyy, että voimayhtiöt jättivät kalaportaat rakentamatta, koska valtiovalta ei niitä
vaatinut. Jokaiseen pulmaan löytyy kyllä oikea ratkaisu. Kysymys onkin loppujen
lopuksi siitä, kenen kannalta. Tutkimuksen perusteella väitän, että strategiana oli
tarkoitushakuinen ajan kuluttaminen, jonka myötä ongelma ratkesi itsestään, kun
lohi katosi joesta.
J. K. Tutkimukseni voi vaikuttaa radikaalilta, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että väitöskirja pohjautuu paljolti alkuperäisiin lähteisiin. Muuten olen
sitä mieltä, että kalojen kuninkaan vaelluksen tavoin Kemijoen kalateiden historia
on totisesti ollut jatkuvaa ponnistelua vastavirtaan.
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Liitteet
Liite 1.

Alinen Kemijokivarsi. Lähde: Maanmittauslaitos. Lupa nro 049/MML/12 1:500 000.
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Liite 2.

Narkauskoski. Lähde: Puolustusvoimien Tiedustelukeskus (PVTK n:o 148/2012). 1:40
000.

400

Liite 3.
Brofeldt kirjoittaa muistiinpanossaan näin:
”Pakkolunastusasiassa. Kenen aloitteesta ja millä perusteilla? Maataloush:n lausunto? Millä perusteilla puoltanut? Minkä takia ei valiteta? Annettiinko Pohjolan Voimalle vapaat kädet kaikenlaiseen kalastukseen pakkolunastetulla alueella? Onko P.V. väärinkäyttänyt tätä oikeutta? Jos on niin
millä tavoin viranomaiset ovat koettaneet tätä estää? Millä tavalla Lapin kalastuskuntien liitto otettiin siirtokalojen pyytäjäksi ja kuka antoi sille myös
suuret pyyntioikeudet itseään varten?”

Kantelu kalastuksesta Isohaarassa. Pekka Brofeldtin omakätiset muistiinpanot. Lähde: Brofeldt. MthKaltA. Ha3. KA.
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Liite 4.
Taulukko. Kalastuskuntain liiton kalastuksen tulos ja ylisiirrot Isohaaralla vuosilta
1950–1960. Lähde: Lapin läänin Kalastuskuntain liiton tilasto ylisiirroista. Kemijoen
rakennusvahinkokomitean lausunto Isohaaran toimitusinsinöörille. Toimitusmiesten
lausunto täydentävässä katselmuksessa 16.2.1961. 4.1.2.1:3. PVA.

Vuosi

Kalalaji

Saalis

Ylisiirretty

1950

Lohi

5545 kpl

2740 kpl

Taimen

543 kpl

146 kpl

1951

1952

1953

1954

1955

1956

402

Siika

38 613 kg

-

Nahkiainen

5492 kg

2718 kg

Lohi

1892 kpl

948 kpl

Taimen

1120 kpl

598 kpl

Siika

25 163 kg

-

Nahkiainen

12 974 kg

6511 kg

Lohi

1360 kpl

611 kpl

Taimen

2350 kpl

1208 kpl

Siika

31 815 kg

-

Nahkiainen

9845 kg

4815 kg

Lohi

1845 kpl

703 kpl

Taimen

763 kpl

351 kpl

Siika

34 305 kg

-

Nahkiainen

6530 kg

3065 kg

Lohi

1394 kpl

594 kpl

Taimen

645 kpl

326 kpl

Siika

20 982 kg

-

Nahkiainen

6655 kg

3360 kg

Lohi

2546 kpl

746 kpl

Taimen

754 kpl

391 kpl

Siika

12 622 kg

-

Nahkiainen

8520 kg

4210 kg

Lohi

1600 kpl

587 kpl

Taimen

794 kpl

393 kpl

Siika

8035 kg

-

Nahkiainen

5820 kg

2732 kg

Vuosi

Kalalaji

Saalis

Ylisiirretty

1957

Lohi

928 kpl

314 kpl

Taimen

351 kpl

145 kpl

Siika

5980 kg

-

Nahkiainen

1205 kg

465 kg

1958

1959

1960

Lohi

383 kpl

102 kpl

Taimen

42 kpl

-

Siika

3831 kg

-

Nahkiainen

3400 kg

1580 kg

Lohi

101 kpl

40 kpl

Taimen

52 kpl

-

Siika

2578 kg

-

Nahkiainen

6700 kg

3295 kg

Lohi

291 kpl

47 kpl

Taimen

65 kpl

-

Siika

1975 kg

-

Nahkiainen

5585 kg

3095 kg
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Liite 5.

Vallitunsaari ja Isohaaran voimalaitos. Kuvasta käy hyvin ilmi, kuinka lähelle merta
Kemijoen ensimmäinen pato rakennettiin. Lähde: PVA.

Liite 6.

Yleisnäkymä kalahissistä ja kutukala-altaasta. Lähde: PVA.
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Liite 7.

Kalahissin mertalaite. Lähde: PVA.
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Liite 8.

Kutukala-allas. Lähde PVA.
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