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Tiivistelmä: 

 

Pro gradu- tutkielmani käsittelee lohta identiteetin rakentajana Tornion-Muonionjoen varressa, eli 

paikallisten suussa Väylänvarressa. Lohi on taloudellisen ja kulttuurisen merkityksensä vuoksi 

Itämeren tutkituimpia eläinlajeja. Lapissa Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitseva Tornion-Muonionjoki 

on Suomen merkittävin lohijoki ja yksi maailman tärkeimpiä Atlantin lohen lisääntymisjoki.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sitä, miten lohenkalastuskulttuuri vaikuttaa 

Tornionjokilaaksossa asuvan identiteetin rakentumiseen. Aineisto koostuu puolistrukturoiduista 

teemahaastatteluista ja Tornio-Muoniojoki seura ry:n kannanotoista ja vetoomuksista. 

Teemahaastatteluja varten on haastateltu 4 eri toimijaa alueelta, jotka on valittu ns. 

asiantuntijamenetelmän avulla. Aineiston analyysissä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä 

ja teoreettisena viitekehyksenä toimii identiteettipolitiikka. Identiteettipolitiikka on tullut perinteisten 

poliittisten jakojen rinnalla. Poliittiset kamppailut liittyvät yhä useammin mm. alueeseen. Näin ollen 

osapuolina ovat eri alueiden ja intressien edustajat. Identiteettipolitiikasta on tullut legitiimi politiikan 

muoto, jossa kamppailut liittyvät yhä useammin tilaan ja alueeseen.  

 

Analyysi jakautuu kahteen analyysilukuun. Poliittinen lohi- luku kattaa, sen mikä tekee lohesta 

poliittisen eläimen ja sen mitkä tekijät johtavat lohen identiteettipotentiaalin politisoitumiseen. 

Alueellinen lohi- luku kattaa ne tekijät jotka liittävät lohen osaksi alueellista identiteettiä.   

 

Aineiston analyysin pohjalta olen vastannut tutkimusongelmaan, jonka mukaan että lohi sekä 

yhdistää että jakaa. Poliittinen ja alueellinen lohi voidaan määritellä erilaisten jakolinjojen ja 

yhteistyön pohjalta. Tornion-Muonionjokilaaksossa lohi rakentaa kahta poliittista identiteettiä, jotka 

omaavat vahvan identiteettipotentiaalin. Lohipolitiikkaa ei kuitenkaan voi käsitellä ns. poliittisen 

nelikentän mukaan, vaan se on etenevissä määrin erilaisten intressiryhmien välistä kamppailua siitä, 

kenelle lohi kuuluu ja kuka siitä saa päättää.  
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1 Lohi ja Tornionjokilaakso 
 

Pro gradu- tutkielmani käsittelee lohta identiteetin rakentajana Tornion-Muonionjoen 

varressa, eli paikallisten suussa Väylänvarressa. Tornion-Muonionjoki toimii 

Suomen ja Ruotsin rajajokena Suomen länsirajalla. Alueellisesti sen varrelle 

kuuluvat Suomen kunnista etelästä ylöspäin; Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio 

ja Enontekiö. Muonionjoki laskee Tornionjokeen Kolarin Lappeassa. Suomen 

puoleisella rannalla asuu n. 35 000 asukasta.  

Lohenkalastuksella Tornion-Muonionjoella on vuosisatoja vanhat perinteet. 

Esimerkiksi Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla Tornionjoesta pyydettiin 

normaaleina lohivuosina noin 1000 tynnyriä eli 230 000 kiloa lohta vuodessa, 

parhaimpina vuosina kolminkertaisesti tämä määrä ja lohenpyynti kehittyikin 

liikapyynniksi jo tuolloin. Liikapyyntiin vaikutti yhteiskunnalliset tekijät kun lohesta 

tuli yhä suositumpi myyntiartikkeli. Pääosa lohisaaliista kulki Turun ja Tukholman 

tapulikaupunkeihin, joilla oli hallussaan sekä ulkomaankaupan että 

suolatoimituksen monopoli. Verotuloista kiinnostunut kruunu alkoikin ohjata ja 

verottaa Peräpohjolan jokien lohipyyntiä (Massa 1994, 162, 164, 165.).  

Väylänvarsi, Tornionjokilaakso on leimallisesti tunnistettava alue ja 

kulttuurihistoriallisesti sitä leimaavat lohen lisäksi mm. meänkieli ja lestadiolaisuus. 

Esimerkiksi meänkieli sai vuonna 2000 Ruotsissa vähemmistökielen aseman. 

Nykyisen geopoliittiset rajansa alue sai Haminan rauhassa vuonna 1809, jonka 

myötä Suomi siirtyi osaksi Venäjän keisarikuntaa. Ruotsin ja Venäjän rajat laitettiin 

kulkemaan Tornion-Muoniojoen syvintä kohtaa pitkin. Uuden rajan ilmestyminen 

Tornijokilaaksoon aiheutti tiettyjä hallinnollisia järjestelyitä, joista merkittävimmät 

olivat uusien seurakuntien synty ja Väylän saaren nautintaoikeuksista sopiminen.  

Uuden rajan myötä kahden eri valtakunnan olemassaolo tuli ensimmäistä kertaa 

konkreettiseksi osaksi tornionjokilaaksolaisten elämää (Heikkinen 2006, 

97,99,108.). Joki sai uudenlaisen merkityksen sekä karttaan piirrettynä valtioiden 

rajana että vähitellen myös paikallisten ihmisten arjessa. Näin syntyi molemmin 

puolin jokea omat kertomuksensa ”meistä” ja ”heistä”. Rajan rinnakkaisuus voidaan 

nähdä myös siten, ettei ole Tornionjokilaakson alueelle ei ole yhtä ja oikeaa 

määritelmää. Tornionjokilaakso voidaan siis määritellä eri yhteyksissä eri tavoin, 
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riippuen siitä tarkoitetaanko esim. luonnonmaatieteellistä Tornionjoen vesistöön 

kuuluvaa aluetta, historiallista Länsipohjan kulttuuri- ja kielialuetta vai rajat ylittävää 

”euroaluetta”. Tavallista on myös puhua Tornionjokilaaksosta tarkoittaen vain joko 

Suomen tai Ruotsin puoleista aluetta (Prokkola 2005, 177.). Tässä pro gradu- 

tutkielmassa käsitän Tornionjokilaaksolla pääasiassa Suomen puoleista aluetta. 

 

Lohi maantieteellisesti ja biologisesti 
 

Lohi on taloudellisen ja kulttuurisen merkityksensä vuoksi Itämeren tutkituimpia 

eläinlajeja (Kuparinen & Merilä 2009, 108). Suomessa on jäljellä alkuperäisiä 

luonnonlohikantoja kahdessa Jäämereen ja kahdessa Itämereen laskevassa joessa 

(ks. kuva 1). Suomen ja Ruotsin rajajokena toimiva Tornion-Muonionjoki on yksi 

merkittävin Suomen lohijoki, joka on samalla Atlantin lohen tärkeimpiä 

lisääntymisjokia. Luonnonlohien lisäksi Itämeren alueella esiintyy istutettuja eli 

kalaviljelylaitoksilla istuttuja lohia. Luonnonlohi kutee joessa, jossa mädistä 

kuoriutuvat poikaset, eli smoltit, viettävät yleensä 2-4 vuotta kotijoessaan, ennen 

kuin ne lähtevät Itämereen syönnösvaellukselle. Kolmannes Itämerelle 

syönnösvaelluksella olevista lohista on syntynyt Tornion-Muonionjoella. Merelle lohi 

viettää 1-4 vuotta jonka jälkeen se lähtee kutuvaellukselle kohti syntymäjokeaan 

(Luonnonvarakeskus 2021 & Luonnonvarakeskus 2021b).  

Tornion-Muonionjoesta peräisin olevien lohien kalastusta säädellään Itämerellä 

kansainvälisesti sovituilla saaliskiintiöillä ja Tornion-Muonionjoella Suomen ja 

Ruotsin yhteisillä rajajokisopimuksilla. Tornion-Muonionjoki on nykyisin yhtä 

suosittu virkistyskalastuskohde kuin Teno 10 000 ulkopaikkakuntalaisen 

kalastusmatkailijan määrällä ennen Tenon kesän 2021 lohenkalastuskieltoa. 

Useimpina viime vuosina lohisaaliit joesta ovat olleet yli 100 tonnia, johon ne ovat 

kasvaneet alle 10 tonnin vuosisaaliista (Luonnonvarakeskus 2021 b & ks. kuva 2).  

Luonnonvarakeskuksen mukaan Tornion-Muonionjoen: 

 ”Lohien perinnöllinen monimuotoisuus on Itämeren lohikannoista 

korkein. Lohet käyvät merivaelluksellaan Itämeren eteläisimmillä 

vesillä. Sukukypsiksi tulossa olevat lohet lähtevät keväisin vaellukselle 
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kotijokeensa Itämeren pohjoisia rannikkoja mukaillen. Tornionjoen 

vesistössä kaikkein ylimmäs nousevat lohet uivat jokea ylävirtaan yli 

500 kilometriä. Kaikkiaan kutuvaellukselle kertyy matkaa jopa 1500 

kilometriä, mikä on pisin Itämeren lohilla esiintyvä kutuvaellus” 

(Luonnonvarakeskus 2021 b.). 

Sotien jälkeen merikalastus kasvoi liian voimakkaasti, jonka seurauksena lähes 

kaikki Tornion-Muonionjoen lohet kalastettiin merellä. Voimakas merikalastus johti 

Tornion-Muonionjoen lohikannan pienentymisen lähes sukupuuttoon, 1980-luvun 

hurjimpina vuosina lohen merellä tapahtuvan ylikalastuksen vuoksi tavattiin 

Tornion-Muonionjoessa vain 1000-2000 kutulohtavuodessa (Helsingin Sanomat 

10.7.2018) .  

Tuolloin 1980-luvulla Tornionjoen vesistö tuotti vain alle 100 000 vaelluspoikasta 

vuodessa. Tämän jälkeen erityisesti, tiukentunut kalastuksen sääntely Itämerellä 

lisäsivät kudulle selvinneiden lohien määrää. M74-oireyhtymän aiheuttamana 

poikaskuolleisuus oli suurimmillaan 1992 – 1995, mikä hidasti kannan elpymistä. 

Lohen säännölliset elvytysistutukset Tornionjoen vesistöön aloitettiin vuonna 1977. 

Istutukset olivat suurimmillaan 1990-luvulla, jolloin istutettiin yli puoli miljoonaa 

lohenpoikasta vuodessa. Lohikannan elpymisen myötä istutukset lopetettiin 

kokonaan vuonna 2002. Vuosina 2016 – 2019 Tornion-Muonionjoen poikastuotanto 

arvioitiin olleen yli 1,5 miljoonaa poikasta. Vuonna 2021 vaelluspoikasten määräksi 

arvioitiin noin kaksi miljoonaa ja se onkin yksi runsaimmista vaellukselle lähteneistä 

lohenpoikaskannoista mittaus historian aikana. Kesänvanhoja lohenpoikasia oli n. 

26 poikasta aarilla, kun edellisen kymmenen vuoden keskiarvo on 24 aarilla. 

Suurimmat poikastiheydet havaittiin Muonionjoen ala- ja keskijuoksulla (Vähä et al. 

2014, 7. & Palm et al. 2020, 10. & Luonnonvarakeskus 2021 c). 

Luonnonvarakeskuksen mukaan: 

”Merikalastuksen vähenemisen myötä kudulle on selviytynyt enemmän 

lohta, mikä on johtanut poikastuotannon voimakkaaseen kasvuun. 

Myös kudulle nousevien lohien keski-ikä ja -koko ovat kasvaneet ja 

useampaan kertaan kudulla käyvien lohien osuus on kasvanut. 

Tornionjoen elpynyt lohikanta tuottaa vuosittain 50 000–80 000 lohen 

saaliin, joista pääosa yhä kalastetaan Itämerellä ja joesta kalastetaan 
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15 000–20 000 yksilöä. Kudulle selviytyy vuosittain jopa 100 000 lohta” 

(Luonnonvarakeskus 2021 b & ks. kuva 3 & 4).  

Nousulohien määrää pystytään nykyisin arvioimaan tehokkaasti 

kaikuluotausmenetelmän avulla. Kaikuluotaus asema on asetettu Kattilakoskeen, 

joka sijaitsee lähellä Ylitornion ja Pellon rajaa. Kattilakoski valikoitui mittauspaikaksi, 

koska se on ensimmäinen paikka jossa kaikuluotaimet voivat kartoittaa koko joen 

leveyden ja samalla tuottaa luotettavan laskennan nousulohista. Vuodesta 2009 

lähtien kaikuluotaimen ohi ylävirtaan päin on havaittu uivan 17 200 – 100 200 lohta 

vuodessa. Pienimmät määrät havaittiin vuosina 2009–2011 ja suurimmat 2014 ja 

2016 (Luonnonvarakeskus 2021 b & Palm et al. 2020, 10)  

  

Tenojoen ja Kemijoen lohikeskustelu 
 

Lapissa ja valtakunnantasolla käydään myös kahta erilaista lohipoliittista 

keskustelua, Tenojoen ja Kemijoen. Kuitenkin on mielekästä käsitellä myös 

pääpiirteittäin näiden lohijokien eroavaisuuksia. Se on perusteltua, koska kaikki 

kolme ovat merkitykseltään Lapissa sellaisia, että keskustelua ei voida käydä, ilman 

ettei myös muita lohijokia sivuttaisi. 

Tenojoen loheen liittyy oleellisesti myös kysymys alkuperäiskansojen, eli lähinnä 

saamelaisten oikeuksista harjoittaa omaa kulttuuriaan johon myös 

lohenkalastuskulttuuri vahvasti liittyy. Tenojoen lohikanta on kuitenkin viime vuosina 

romahtanut ja kesällä 2021 otettiin poikkeukselliset keinot käyttöön kun 

valtioneuvosto kielsi lohenkalastuksen koko Tenojoen vesistöalueella. Lohen 

kalastus onkin tärkeä osa saamelaiskulttuuria, joten kielto vaikutti saamelaisten 

mahdollisuuksiin toteuttaa omaa kulttuuriaan (YLE, 29.4.2021). Tämän lisäksi 

kesää 2021 leimasi Tyynenmeren lajistoon kuuluva kyttyrälohen nousu Tenojokeen, 

jossa Luonnonvarakeskuksen mukaan niitä nousi enemmän kuin alkuperäisiä 

atlantinlohia. Kyttyrälohen pelätäänkin syrjäyttävän alkuperäisen atlantinlohikannan 

(YLE 18.8.2021).  
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”Kesällä 1947 lohi nousi vapaasti Kemijokeen, kuten se oli tuhansia kesinä 

aikaisemmin merestä noussut etsiessään happirikkaita ja puhtaita kutuvesiä 

syntymäsijoiltaan. Mutta kesällä 1948 nousutiet sulki jokisuulle molemmin puolin 

Vallitunsaarta rakennettu maapato. Iso- ja Vähähaara pantiin tuolloin syksyllä 

lopullisesti kiinni. Isohaaraan tuli voimalaitos, ja koko padonselkä sai pintaansa 

rinnan rauta- ja maantien (Vilkuna 1975, 385.).” 

Pohjolan Voima Oy rakensi Isohaaran voimalan joen suuhun vuonna 1949. 

Kemijoen rakentamista jatkoi 1954 perustettu valtiojohtoinen Kemijoki Oy, joka 

jatkui yli 30 vuotta ja nykyään Kemijoessa ja sen valuma-alueilla on yhteensä 21 

voimalaitosta. Kemijoen suuret vesirakennustyöt toteutettiin erityislainsäädännön 

nojalla, jolloin paikallisen väestön sekä luonnonsuojelun edut olivat paljon 

huonommin turvatut kuin nykyään. Aikoinaan Kemijoen rakentamista arvioitiin 

melkein yksinomaan taloudellisten hyötyjen näkökulmasta. Kuitenkin Kemijoen 

valjastaminen on luonnonnäkökulmasta katsoen ollut yksi suurin Lapin ihmisen 

tekemistä luonnonmullituksista. Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen merkitsi 

lohen, taimenen, vaellussiian ja nahkiaisen häviämistä yhdellä iskulla koko 51 000 

neliökilometrin vesistöalueelta. Näin ollen Kemijoen oma merilohikanta ja 

meritaimenkanta kuolivat sukupuuttoon ja vuosisatoja Kemijoen taloutta leimannut 

elinkeino menetettiin. Kalan menetyksen lisäksi on otettava huomioon myös veden 

säännöstelyn aiheuttamat paikalliset ympäristövahingot (Massa 1994, 238–239, 

241, 242.).  

Kemijoen rakentaminen merkitsi muutosta koko Kemijoen valuma-alueella. 

Virtaavan joen olemus muuttui itse joessa kuin sen rannoilla. Tilalle rakennetut pato- 

ja voimalaitosrakenteet ja sähköjakeluverkostot, muuttivat maisemaa ja sitä 

luonnontilaista Kemijokivartta. Toisaalta tieverkko uusine siltoineen laajeni ja teiden 

kunto parani, jolloin kulkeminen siirtyi Kemijoelta teille. Kalastus loppui ja 

jokivarsiniityt ja laidunmaat katosivat. Voidaankin sanoa, että Kemijokivarressa 

siirryttiin nopein askelin agraariyhteiskunnasta kohti teollista yhteiskuntaa (Autti 

2013, 73.).  

Ennen Isohaaran rakentamista lohet vaelsivat Kemijokea ja sen sivujokia pitkin ylös 

10–20 kilometrin päivävauhtia aina Savukosken korkeudelle asti. Näin ollen lohelle 

kertyi kutuvaellusta Itämeren pääaltaalta Kemijoen latvoille n. 3000 km. Meri- ja 
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syönnösvaellus merellä kesti yhdestä kuuteen vuotta, minkä jälkeen lohi oli valmis 

ensimmäiseen kutuvaellukseen. Kemijoessa kutuaika oli lokakuun paikkeilla ja 

synnyinsijoillaan naaraslohi eli marjas laski mätimunansa sorapohjaiseen 

kutupaikkaan jossa koiraslohi eli kojamo hedelmöitti ne ja lohenpoikaset kuoriutuivat 

6-7 kuukauden kuluttua. Ensimmäiset vuotensa lohenpoikaset viettivät joessa, 

jonka jälkeen niistä tulee vaelluspoikasia eli smoltteja ja tuolloin ne olivat n. 12-20cm 

kokoisia. Samaan aikaan ne aloittavat ensimmäisen merivaelluksensa. Merellä 

niiden pääsyönnösalueita aluetta oli Itämeren pääallas ja ravintonaan pikkukaloja. 

Nopeimmin sukukypsiksi ehtineet aloittivat kutuvaelluksen jo ensimmäisen 

merivuoden jälkeen (Alaniska 2016 22–23.). 
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2 Tutkimuksen tausta 
 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa oma suhteeni Väylänvarteen ja loheen. Olen 

kotoisin Kolarista, Väylän eli Muonionjoen rannalta. Lohi ja Väylä voidaan katsoa 

kulkeneeni mukanani lapsuudesta lähtien, kun ensimmäisen kerran olen istunut 

veneen keulassa lohta soutamassa yhdessä isäni kanssa. Noista hetkistä lähtien 

lohenkalastus on pysynyt harrastuksenani ja tulee varmastikki pysymään vielä 

pitkään. Opiskelujeni aikana olen alkanut paremmin hahmottamaan ja 

ymmärtämään, mitä lohenkalastuskulttuuri merkitsee ja tarkoittaa Väylänvarressa 

asuville, mutta myös sieltä pois muuttaneille. Joka kesäinen lohennousu tarkoittaa 

yrittäjille tulovirtaa kalaturisteista ja paikallisille puheenaihetta siitä, millainen 

lohivuosi tästä kesästä tulee, mitä mahdollisesti pitäisi lohipolitiikassa muuttaa, 

miten lohikanta voi ja lohestajille mahdollisesti kireitä siimoja. Väylänvarressa 

lohipolitiikka on ollut monien taistojen takana, kuten tämän tutkielman edetessä 

tulette huomaamaan. Opintojeni aikana olen törmännyt artikkeleihin ja kirjoihin 

Tenojoesta ja Kemijoen menetetystä lohesta, joten myös Tornion-Muonionjoen 

lohipolitiikka ansaitsee saada oman pienen tutkimuksensa ja tuoda paikallisten 

saada ääni kuulluksi.  

Tiedostan, että taustani on helpottanut minua esimerkiksi aineiston hankinnassa ja 

sen tulkinnassa. Kuitenkin näen, se on tutkimuksen kannalta vahvuus jos tutkijalla 

on jo ennen aloittamista todellista tarttumapintaa tutkittavaan aiheeseen. Aineistoa 

kerätessä taustani auttoi tutkimusta ohjautumaan oikeaan suuntaan, eli ketä 

kannattaisi haastatella ja millaisen haastattelurungon rakentaa. Aineiston 

tulkinnassa taustani auttoi ymmärtämään tiettyjä käsitteitä ja jo haastattelurungon 

kokoaminen takasi sen että haastatteluissa pysyttiin ns. asiassa. Mielestäni taustani 

ei aiheuta puolueellisuutta, koska kuten myöhemmin tulee ilmi, haastattelut tehtiin 

teemahaastatteluna. Lisäksi pyrin, haastatteluissa siihen, että haastateltavien ääni 

pääsi mahdollisimman hyvin kuuluviin.  
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2.2 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut 
 

Tässä luvussa esittelen pro-gradu tutkielmani aineiston ja metodin. Aineistoni olen 

kerännyt haastatteluilla ja olen haastatellut 4 henkilöä Tornion-Muonionjoen 

varrelta. Haastatteluaineiston tukena olen käyttänyt Tornio-Muoniojoki seura ry:n 

kannanottoja ja vetoomuksia. 

Metodina tulen käyttämään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimus on 

yhteiskuntatieteellinen ja se toteutetaan haastattelututkimuksella. Tutkimuksen 

lähtökohtana on tutkimusongelma, eli selvittää millainen merkitys 

lohikalastuskulttuurilla on Tornionjokilaaksossa asuvalle. Tutkimuksen pääkysymys 

on seuraava:  

Miten lohenkalastuskulttuuri vaikuttaa Tornionjokilaaksossa asuvan 

identiteetin rakentumiseen? 

Alatutkimuskysymyksiä: 

Miten lohen kautta voidaan rakentaa poliittista identiteettiä? 

Miten lohi politisoi identiteettejä? 

 

 

2.3 Aineisto ja haastattelu 
 

Päätin kerätä aineiston haastatteluilla, koska arvioin että näin on mahdollista päästä 

parhaiten aiheeseen sisään. Valitsin haastateltavat ns. asiantuntijamenetelmän 

avulla (ks. Ruostetsaari 2014) niin, että ne kattavat Tornion-Muonionjoen alueen 

erilaisia toimijoita. Kuitenkin niin, että haastateltavilla on jonkinlainen suhde loheen 

ja jokeen. Haastateltavien kotipaikat olivat seuraavia, Tornio, Turtola ja Kolari. 

Haastattelut tallennettiin nauhalle, jotta itse haastatteluun voidaan keskittyä 

kokonaisvaltaisesti. Haastateltavien kanssa sovittiin suullisesti, että he haluavat ja 

voivat esiintyä tässä tutkimuksessa omalla nimellä. Näiden teemahaastattelujen 

tukena käytän Tornio-Muoniojoki seura ry. kannanottoja, jotka ovat saatavilla heidän 

internetsivuillaan. Jokiseura on aktiivinen lohipoliittinen keskustelija, jonka rooli 

myös maa-ja metsätalousvaliokunnan asiantuntijakuulijana on viime vuosina 
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kasvanut. Se lähestyy poliittisia edustajia mm. kannanotoin ja vetoomuksin, joita 

olen käyttänyt analyysini tukena. Vetoomusten kohteina on yleensä korkeita 

päättäjiä, kuten ministereitä tai EU:n komissio. Vuosien saatossa Jokiseura on 

lähestynyt myös oikeuskansleria.  

Haastattelu on joustava menetelmä ja sopii moniin eriin tutkimustarkoituksiin. 

Haastattelussa ollaan suorassa kanssa käymisessä haastateltavan kanssa, joten 

haastattelutilanne mahdollistaa tarkentaa itse tiedonhankintaa suoraan tilanteessa. 

Haastattelussa ihminen nähdään subjektina, hänelle annetaan mahdollisuus tuoda 

esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Ihminen on tutkimuksessa 

merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelun etuja on myös se, että siinä 

haastateltavan puhe voidaan sijoittaa laajempaan kontekstiin, sekä jo ennalta 

tiedetään, että tutkimuksen aihe tuottaa erilaisia ja moneen suuntaan viittaavia 

vastauksia. Lisäksi haastattelussa voidaan halutessa selventää vastauksia ja 

voidaan syventää saatavia tietoja mahdollisilla lisäkysymyksillä (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 34–35.). Näiden seikkojen vuoksi suora haastattelu tuottaa paremman 

tuloksen tutkielmassani, kuin esimerkiksi kyselylomakkeilla kerättävä aineisto.  

Erilaisia tutkimushaastatteluja on useita, mutta tässä tutkimuksessa käytin 

puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Teemahaastattelussa 

kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole lukittu vastausvaihtoehtoihin 

vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Sille on ominaista, että jokin 

näkökulma on lyöty lukkoon, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Teemahaastatteluun 

päädyin siksi, että siinä haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin joista 

keskustellaan. Tämä vapauttaa pääosin haastattelun tutkijan ja tuo tutkittavien 

äänen kuuluviin.  (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48.) Teemahaastattelussa ei ”kysellä” 

mitä tahansa, vaan siinä pyritään löytämään jo valmiiksi merkityksellisiä vastauksia 

tutkimusongelman mukaisesti. Näin ollen etukäteen valitut teemat perustuvat 

tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Eli teemahaastattelussa 

tutkijan tulisi olla itse hyvin perillä tutkittavasta joukosta ja siksi tulisi tehdä riittävästi 

haastatteluja (Hirsjärvi & Hurme 1988, 129).  

Kuitenkin haastateltavien määrä riippuu aina tutkimuksentarkoituksesta. Kuinka 

monta haastateltavaa on tarpeeksi? Esimerkiksi sopivan kokoinen määrä 

haastatteluja selviää siten, että haastatteluja tehdään esim. niin monta, että 
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haastattelut alkavat toistaa itseään eivätkä anna enää mitään olennaista uutta 

tietoa. Tällöin tutkijan on pystyttävä päättelemään missä kohtaa haastattelut tulisi 

lopettaa ja milloin on olemassa aineistoa niin paljon, että voidaan saada aikaan 

riittävästi tuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87; Hirsjärvi & Hurme 2008, 60.). Tämän 

tutkimuksen kohdalla päättelin sopivaksi haastateltavien määräksi neljä (4) 

kappaletta, heidän asiaan vihkiytymisen takia sekä ajallisten ja materiaalisten 

resurssien vuoksi.  

Haastattelurunkoa laatiessa ei laadita yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan 

teema-alueluettelon. Tällöin teema-alueet edustavat tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen pääkäsitteitä tai spesifioituja alakäsitteitä tai luokkia. Ne ovat toisin 

sanoen suhteellisen pelkistettyjä iskusanamaisia luetteloita. Haastattelun kannalta 

ne ovat niitä alueita, joihin varsinaiset haastattelukysymykset kohdistuvat. Itse 

haastattelutilanteessa ne ovat haastattelijan muistilistana ja tarvittaessa 

keskustelua ohjaavana kiintopisteenä. Valittavien teema-alueiden tulisi olla niin 

väljiä, että se vastausten monipuolinen rikkaus, mikä tutkittavaan ilmiöön 

todellisuudessa sisältyy, myös mahdollisimman hyvin paljastuu teema-alueiden 

pohjalta haastattelija jatkaa ja syventää keskustelua niin pitkälle kuin 

tutkimusintressit edellyttää ja haastateltavan edellytykset ja kiinnostus sallii 

(Hirsjärvi & Hurme 1988, 41–42.).   

Haastattelukysymykset voidaan jakaa kahden tyyppisiin, temaattisiin ja 

dynaamisiin. Temaattiset kysymykset ohjaavat keskustelun pääaiheeseen ja 

teoreettisiin käsitteisiin. Dynaamisilla kysymyksillä tavoitellaan myönteistä 

vuorovaikutusta, pitää keskustelua yllä ja motivoi haastateltavaa puhumaan 

kokemuksistaan ja tunteistaan. Lisäksi kysymykset tulisi olla helposti 

ymmärrettäviä, joten vaikeita käsitteitä tai akateemista kielenkäyttöä tulisi välttää. 

Koska teemahaastatteluun ei kuulu sanatarkkojen kysymysten esittäminen, riittää 

että päälinjat ja teemat ovat ennakkoon valittu ja hahmoteltu. Haastattelu on hyvä 

aloittaa helpoilla ja laajoilla kysymyksillä, sääntönä voidaan pitää sitä, että aloitetaan 

yleisillä kysymyksillä ja edetään spesifisiin kysymyksiin eli ns. suppilotekniikka 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 105–106.).  

Haastattelun avauskysymykset ovat tärkeitä, koska haastateltavan on hyvä kokea, 

että hän osaa vastata kysymyksiin ja näin hän myös kokee haastattelun 
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mielenkiintoiseksi. Teemahaastattelussa keskustelu aiheen selvennys tai käsitteen 

määrittely otetaan huomioon jo teema-alueita suunniteltaessa, koska näin saadaan 

haastateltavassa aikaan haluttuja reaktioita.(Hirsjärvi & Hurme 2008,106, 109.). 

Jotta analyysi olisi mahdollista, täytyy aineisto saada kirjalliseen muotoon eli 

litteroita. Haastatteluita tehtiin yhteensä neljä (4) ja ne toteutettiin saman viikonlopun 

aikana. Haastattelut kestivät yhteensä 218 min ja 25s, keskiarvolla 54 min 36 s per 

haastateltava. Litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 63 liuskaa. Haastattelut sujuivat 

ongelmitta ja jokaisen haastateltavan panos oli hyvä. Lisäksi haastatteluiden 

teeman ja haastattelurungon olin luonut tehnyt etukäteen ja kaikki haastattelut 

tehtiin kasvokkain.  Haastattelut toteutettiin ennalta sovituissa paikoissa, 

haastattelutilanteisiin ei osallistunut muita itseni ja haastateltavan lisäksi. Koska 

analyysissä on kyse sisällönanalyysistä, en litteroinut aineistoa pikkutarkasti, eli 

kirjoittanut auki esimerkiksi huokauksia, äänenpainoja tai naurahduksia (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 140).  

Haastateltavien valinnassa olen käyttänyt hyväksi Ilkka Ruostetsaaren 

hahmottelemaa kategorisointia eliittitutkimuksessa.  Empiirisessä 

eliittitutkimuksessa voidaan tutkimuksen lähestymistavat ryhmitellä neljään 

kategoriaan: 

1. Eliittien sosiaalisten taustojen ja rekrytointimallien tutkimus 

2. Institutionaalisten asemien tutkimus 

3. päätöksentekoprosessien tutkimus 

4. Asiantuntijamenetelmä (Ruostetsaari 2014, 55–56.). 

Tutkimukseen haastateltavien valinnat olen tehnyt asiantuntijamenetelmän avulla. 

Asiantuntijamenetelmä perustuu siihen, että pyritään löytämään niitä henkilöitä, 

joilla on tutkittavan asian suhteen tietoa tai valtaa asiaan vaikuttamiseen. Tätä 

lähestymistapaa on käytetty esimerkiksi pienten yhteisöjen, valtarakenteen 

analysointiin (Ruostetsaari 2014, 56). Vaikka tutkimuksessa ei ole kyse 

valtarakenteiden tutkimuksessa, niin asiantuntijamenetelmä auttaa valitsemaan 

oikeita henkilöitä haastateltavaksi. Näin laadullisen tutkimuksen puitteissa 

asiantuntijamenetelmä auttaa kohdentamaan haastattelut mielekkääseen 

suuntaan. Lähdin kartoittamaan haastateltavia sillä oletuksella, että he edustaisivat 

mahdollisimman laaja-alaista kantaa tutkittavan aiheen tiimoilta. Painotin 
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valinnoissa jo aikaisempaa tietoa sekä halusin myös Väylänvarresta alueellisesti 

mahdollisimman kattavaa haastateltavien joukkoa. Täytyi ottaa myös huomioon niin 

ajankäytölliset haasteet, koska haastattelut toteutettiin kasvotusten. Haasteltaviksi 

valikoituivat Simo Rundgren, Esa Nordberg, Kalervo Aska ja Pekka Pelttari.  

Rundgren on pitkän linjan lohiaktiivi, joka on toiminut mm. keskustapuolueen 

kansanedustajana kaksi vaalikautta vuosina 2003–2007 ja 2011–2015. Kuten 

analyysiluvuissa tulee ilmi, Rundgrenilla on pitkäkokemus lohipolitiikan saralta niin 

paikallisesti kuin valtakunnantasolla.  

Nordberg on edustaa tässä ryhmässä Pelttarin tavoin sitä paikallisen vaikuttamisen 

tasoa. Nordbergilla on kokemusta kunnallispolitiikasta neljältä vuosikymmeneltä, 

joiden sekaan mahtuu myös monia lohipolitiikkaan liittyviä asioita. 

Aska toimii Tornio-Muoniojokiseura ry.n, eli Jokiseuran puheenjohtajana.  Jokiseura 

on kotijokiyhdistys joka omien sanojensa mukaan ”toimii meän lohen ja väylän sekä 

sen sivujokien muiden vaelluskalojen, sekä rajajokilaakson luonnon ja sen ihmisten 

hyväksi rajajokien molemmin puolin Suomessa ja Ruotsissa.” ”Tornio-

Muoniojokiseura on perustettu vapaan ja luonnontilaisen Tornion-Muonionjoen 

puolustamiseksi. Jokiseura vaalii Väylän kalakantoja ja jokilaakson siisteyttä sekä 

Väylän väestön etuja kaikinpuolisesti ottaen huomioon ympäristön ja maiseman 

suojelulliset periaatteet.” Jokiseuran toimintaa johtaa seuran hallitus, jonka jäsenet 

valitaan Väylänvarren Suomen puoleisista kunnista (Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, 

Muonio ja Enontekiö) ja Ruotsin puoleisista kunnista (Haparanda, Övertorneå, 

Pajala ja Kiruna) (Jokiseura 2021).  

Pelttari toimii Tornionjoen kalastusalueen puheenjohtajana. Hän ollut myös mukana 

useissa maa- ja metsätalousministeriön vaelluskalataloutta käsittelevissä 

työryhmissä ja on myös lohi- ja meritaimenstrategian seurantatyöryhmän jäsen. 

Lisäksi Pelttari on toiminut lukuisissa poliittisissa luottamustehtävissä, esim. Tornion 

kaupunginhallituksen puheenjohtajana, Lapin liiton hallituksen jäsenenä ja 

Kuntaliiton hallituksen jäsenenä.  
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2.4 Sisällönanalyysi 
 

Menetelmänä tulen käyttämään sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysiä voi pitää paitsi 

yksittäisenä metodina, myös väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Tällä 

analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Tällä analyysimenetelmällä pyritään saamaan 

tutkittava ilmiö tiivistettyyn ja yleiseen muotoon. Sisällönanalyysi on tekstianalyysi, 

kuten on myös diskurssianalyysikin. Kuitenkin ne eroavat toisistaan siten, että 

sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysissä 

analysoidaan, miten näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. Sisällönanalyysissä on 

pelkistetysti siis kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten 

aihepiirien mukaan. Ryhmittelyn jälkeen aineistosta aletaan etsiä varsinaisia 

teemoja ja aiheita. Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin 

tarkoituksena on tuottaa sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysillä pyritään siis saamaan aineisto sellaiseen tutkittavaan ja 

selkeään muotoon, siten ettei kuitenkaan kadota sen sisältämää informaatiota. 

Laadullisen aineiston analysoimisesta on tarkoituksena informaatioarvon 

lisääminen, koska analyysi tuottaa hajanaisesta aineistosta mielekkään, selkeän ja 

yhtenäisen kokonaisuuden (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 93, 103–104, 108.). 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri toteutusmuotoon:  

(1.) aineistolähtöiseen 

(2.) teorialähtöiseen & 

(3.) teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2009) 

Laadullisessa analyysissä puhutaan usein induktiivisesta ja deduktiivisesta 

analyysista, jossa siis päätellään joko yksittäisestä yleiseen (induktiivinen) tai 

yleisestä yksittäiseen (deduktiivinen). Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään 
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luomaan aineistosta teoreettinen kokonaisuus, jossa pääajatuksena on, etteivät 

analyysiyksiköt ole etukäteen valittuja tai harkittuja. Aikaisemmilla havainnoilla, 

tiedoilla tai teorioilla ei ole tässä analyysimuodossa merkitystä analyysin 

toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysi on aineistolähtöistä. 

Teorialähtöinen analyysi taas nojaa johonkin tiettyyn teoriaan tai malliin. 

Tutkimuksessa kuvaillaan tämä malli ja sen mukaan myös määritellään 

tutkimuksessa esiintyvät käsitteet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 97.).  

Tulen kuitenkin käyttämään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoriaohjaavassa 

analyysissä on teoreettisia kytkentöjä ja teoria, joka toimii apuna analyysin 

etenemisessä. Myös teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Esimerkiksi kun 

lähdetään analysoimaan identiteettipolitiikan kautta aineistoa, etsitään identiteettiä 

rakentavia tai muodostavia elementtejä aineistosta. Eli teoriaohjaava analyysi 

perustuu induktiiviseen päättelyyn, johon tuodaan teoria ohjamaan lopputulosta. 

Aineiston analyysivaiheessa edetään aineistolähtöisesti, mutta analyysin 

loppuvaiheessa tuodaankin analyysiä ohjaavaksi ajatukseksi identiteetin 

rakentumisessa vaikuttavat tekijät siten, että identiteettiä rakentavat tekijät voidaan 

erottaa, kuten teoriaosassa on määritelty. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä 

lähdetään siitä, että empiirinen aineisto liitetään valittuun teoriaan, tässä 

tapauksessa identiteettipolitiikkaan. Esimerkiksi aineistolähtöisessä analyysissä 

teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta, mutta teoriaohjaavassa ne ovat jo 

valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettynä” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 100, 117.).  
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3 Teoreettiset ratkaisut 
 

Tässä luvussa avaan identiteettipolitiikan teoreettisia lähtökohtia. 

Identiteettipolitiikka toimii tutkielman teoreettisena osana.  

 

Yksi identiteetin määritelmistä on se, että identiteetillä tarkoitetaan varsinaista, 

todellista minää, minuutta, syvintä minuutta, minuuden ydintä, joka ihmiselle on 

arvokkainta (Kuosmanen 2005, 108). Lisäksi identiteetti muodostuu muun muassa 

yhteisen kielen, kulttuurin, uskonnon kokemuksen kautta sekä jossain määrin myös 

poliittisen ideologian kautta.  Identiteettiämme arvioidessamme, pohdimme omaa 

minuutta erilaisten symbolien, kielellisten ilmausten, myyttien, kertomusten ja 

kulttuuristen representaatiotapojen välityksellä. Identiteetti ei merkitse välttämättä 

samuutta ja kaltaisuutta suhteessa toisiin vaan se tulkintoja itseydestämme. 

Identiteetit ovat kontingentissa suhteessa samuuksiin, koska aina on mahdollista 

rakentaa identiteettiä myös toisilla tavoilla (Kaunismaa 1997, 221, 222.). Identiteetti 

ei ole myöskään mitään ikiaikaista, vaan sitä jollakin tavalla muodostaa, rakentaa, 

tai ylläpitää. Tässä suhteessa identiteetti on yksi tärkeimpiä inhimillisiä käytäntöjä, 

koska jokaisella ihmisellä on identiteetti. Lisäksi jokaisella ryhmäksi tai yhteisöksi 

itseään kutsuvalla joukolla on väistämättä yksi tai useampia identiteettejä, että 

käsitys jonkinlaisesta yhteisöstä olisi edes mahdollinen (Moisio 2003, 134.). 

 

Poliittinen identiteetti perustuu siihen, että yllä mainitut identiteetin osat johtaa 

identiteettipotentiaalin politisoitumiseen (Linjakumpu 2004, 131).   

Identiteettipolitiikasta on tullut vanhojen poliittisten jakojen rinnalle sekä siitä on 

tullut merkittävä tekijä eri aluetasoilla. Poliittiset kamppailut liittyvät yhä useammin 

tilaan tai alueeseen. Aluekohtaisista kysymyksistä on tullut uusia poliittisia 

kiistakysymyksiä, etenkin kunnallispolitiikan tasolla. Osapuolina ovat yleensä eri 

alueiden edustajat, eivät niinkään poliittiset puolueet ja puoluepoliittiset jakolinjat 

ovat pienentyneet. Näin ollen identiteetistä on tullut käsite, joka kytkeytyy vahvasti 

toimijuuteen ja politiikkaan. Identiteettipolitiikasta on tullut vanhojen poliittisten 

jakolinjojen rinnalle legitiimi politiikan muoto eri aluetasoilla, jolloin poliittiset 

kamppailut liittyvät nykyään yhä useammin tilaan ja paikkaan. Identiteettien 

määrittely murtaa perinteisiä poliittisia rajoja, näin ollen kiinnostus poliittisten 
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toimijoiden erityislaatuihin merkitsee poliittisten kamppailujen siirtymistä 

jokapäiväisen elämän piiriin (Lappalainen 2002, 87 – 89).   

 

3.1 Identiteetin muodostuminen   
  

Identiteetin perustana on ’ei-meidän’ erottaminen ’meistä’, vain näin pystymme 

määrittelemään keitä ’me’ olemme (Harle 1993, 10). Tällä tarkoitetaan toisten 

määrittelemistä. Toisten määritteleminen on keino horjuttaa vastustajien tai 

”vihollisten” poliittista uskottavuutta. Leimaaminen ja toisten erotteleminen meistä 

on poliittisen toiminnan tavallinen piirre, joka liittyy kysymykseen siitä keitä ’me’ 

olemme ja keitä ’ei-me’ ovat toisten perspektiivistä katsoen (Lappalainen 2002, 

119.). Joten identiteetin muodostumisessa on tärkeää kertoa tarinoita, meihin 

kuulumattomista ryhmistä, koska ainoastaan tällainen diskurssi mahdollistaa 

esittämään väitteen ’meistä’ (Moisio 2003, 135.).  Näin ollen identiteetissä on kyse 

henkilön tai ryhmän subjektiviteetista. Kollektiivisesta identiteetistä on kyse silloin, 

kun jonkinlaisia ominaisuuksia annetaan ensisijaisesti jollekin ryhmille tai yhteisölle 

(Saukkonen 1999, 39).  Erottelu meihin ja ’ei-meihin’ rakentuu tutkielmassani 

monessa suhteessa. Ensimmäinen erottelu koskettaa jokilaaksoa ja 

rannikkoseutua. Rannikkoseutu erotetaan ’meistä’ juuri lohenkalastukseen liittyvillä 

kysymyksillä. Rannikko- ja merikalastajat koetaan uhkaksi lohen tulevaisuudelle ja 

mahdollisuuksille päästä nousemaan kutujokeensa.  

Puhuttaessa perinteisen sektoripolitiikan murtumisesta ja identiteettipolitiikan 

vahvistumisesta johtuen on havaittavissa, että erilaiset liikkeet pyrkivät 

saavuttamaan hyväksyttävyyden normaalista poikkeavalle identiteetilleen. 

Esimerkiksi Tornio-Muoniojoki seura voidaan nähdä identifioituvan nimenomaisesti 

alueellisesti, joka rikkoo kansallisvaltioiden rajoja. Joten esimerkiksi valtion rooli 

identifioijana ei ole keskeinen.  Uusimpien liikkeiden ominaisuus on tietynlainen 

epämääräisyys, sijoittuminen puoluepoliittisen ajattelun ulkopuolelle. Yllä mainittu 

Tornio-Muoniojoki seuraa on vaikea määrittää perinteiselle ideologiselle tai poliittis-

organisatoriselle kartalla (Lappalainen 2002, 93), koska siihen osallistutaan yli 

puolue-, kunta- ja valtiorajojen. Näin ollen lohi ei määritä ihmisiä puolueiden tai 
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perinteisten toimijoiden kautta, vaan se on puoluerajat ylittävä ja lohen tila nähdään 

yhteisenä huolena. Pikemmin poliittiset kysymykset käsittelevät suhdetta 

eduskuntaan ja maa- ja metsätalousministeriöön. Poliittiset vastinparit muodostuvat 

suhteessa ministeriön virkamiehiin ja suhteesta meri- ja rannikkokalastajiin. Joten 

lohipolitiikka yhdistää ihmisiä ylipuoluerajojen Tornionjokilaaksossa ja huoli lohen 

tulevaisuudesta on yhteinen. Identiteettipolitiikasta on tullut perinteisten poliittisen 

jakojen rinnalle, joten poliittiset kamppailut liittyvät nykyään yhä useammin tiettyyn 

asiaan tai tilaan. Alueellisista kysymyksistä on tullut uusia poliittisia 

kiistakysymyksiä, minkä vuoksi eri alueet ovat alkaneet erottua myös 

intressiryhminä. Niiden rajat eivät kuitenkaan välttämättä liity maantieteeseen vaan, 

ne voivat olla myös sosiaalisesti konstruoituja (Lappalainen 2002, 87–88.). Joten 

lohen identiteettipotentiaali nousee ihmisille tärkeäksi, riippumatta esimeriksi 

omasta puoluekannasta.  Identiteettien määrittely on murtanut näitä perinteisiä 

poliittisia rajoja ja kiinnostus poliittisten toimijoiden kulttuurisiin erityislaatuihin on 

merkinnyt poliittisen kamppailun siirtymistä jokapäiväisen elämän piiriin 

(Lappalainen 2002, 88, 89.).  

Identiteettipolitiikkaan liittyy vahvasti Toisten määritteleminen, koska näin voidaan 

horjuttaa vastustajan tai kiistakumppanin poliittista uskottavuutta. Lohipolitiikkaa 

leimaa voimallinen jako meri- ja rannikkokalastajien ja Tornionjokilaakson 

asukkaiden välillä. Leimaaminen on tavallinen piirre politiikassa, esimerkiksi 

puolueet harjoittavat tätä identiteettipolitiikkaa leimaamalla toisia puolueita, 

kokoomus näyttäytyy valtionhoitajapuolueena ja samaan aikaan 

vasemmistopuolueita syytetään vastuuttomasta taloudenpidosta. Perussuomalaiset 

korostavat leimallisesti edustavansa juuri sitä oikeaa suomalaisuutta. Näin ollen 

yhtä oleellinen kysymys siihen keitä Me olemme, on kysymys siitä millaisia He ovat 

toisten perspektiivistä (Lappalainen 2002, 119.).  
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3.2 Kollektiivinen identiteetti ja identiteettipolitiikka   
   

Yhteiskunnassa muodostetaan alati erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä, joita yhdistää 

esimerkiksi sukupuoli, ikä, asuinalue, poliittinen ja uskollinen vakaumus. Kun nämä 

ryhmät toimivat riittävän kauan yhdessä ja kun muut tunnistavat ja tunnustavat 

niiden olemassaolon alkaa muodostua kollektiivisia identiteettejä (Saukkonen 2007, 

259.). Kollektiiviset identiteetit ovat monimutkaisia, moninaisia ja muuttuvia 

verkostoja. Kollektiivisesta identiteetistä on kysymys silloin, kun identiteettiä 

koskevia omanaisuuksia annetaan ensi sijassa ryhmällä ja yhteisölle. Se on vastaus 

kysymykseen ” keitä me olemme?” eli vertauskuvallinen käsitys ’meistä’ 

kokonaisuutena. (Anttila 2007, 22; Kaunismaa 1997, 220.). Kollektiivisen 

identiteetin alaan käyvät kaikki ”me”- identiteetit kahden henkilön me-identifioinnista 

aina miljoonapäisiin kansallisiin, uskonnollisiin tai poliittisiin identiteetteihin, 

huomioitavaa on kuitenkin se, että väliin mahtuu myös esimerkiksi paikkakuntien tai 

alueiden identiteetit. Kollektiivinen identiteetti kehittyy, kun joitakin identiteettiä 

koskevia ominaisuuksia annetaan ensisijaisesti ryhmälle tai yhteisölle (Kaunismaa 

1997, 220–221.). Tällöin kollektiivinen identiteetti viittaa ensisijaisesti identiteetin 

kohteeseen merkitysmuodostelmana.  

”Kollektiivisen identiteetin ytimessä ovat juuri ne koodit, joiden avulla 

yhteisöjä ja ryhmiä voidaan tunnistaa eli määritellä ja kuvailla termeillä, 

jotka merkitsevät jäsenten yhteenkuuluvuutta, muiden jäämistä 

kollektiivisen yksikön ulkopuolelle ja jäsenten vaihtuvuudesta 

riippumatonta kollektiivin jatkuvuutta”. (Saukkonen 2007, 259.)  

Kollektiivista identiteettiä voidaan ajatella symbolisina koodeina, jolloin 

suhtaudumme identiteettiin sosiaalisena faktana. Näin ollen kollektiivinen identiteetti 

koostuu kulttuurisista representaatiomalleista, ei niinkään joidenkin henkilöiden 

tulkinnallisista mielteistä. Kollektiivista identiteettiä on siis mahdollisuus jäsentää 

myös yksittäisten ihmisten kautta. Esimerkiksi, kun henkilö X hahmottaa omaa 

identiteettiään, hän toteaa asuvansa tietyllä paikkakunnalla ja alueella. Joten häntä 

koskettaa myös kollektiiviset identiteetit, kuten alueellinen identiteetti. Kollektiivisiin 

identiteetteihin liittyy siis samankaltaisia tulkintoja niin ryhmästä kuin yksilöistä. 
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Esimerkiksi torniojokilaaksolaisuus tulkitaan näiden implisiittisten ominaisuuksien 

olettamisen kautta (Kaunismaa 1997, 224, 225.). 

”Kollektiivisen identiteetin merkitysmallit ohjaavat sosiaalisen 

kuulumisen ja kanssaolemisen tulkintoja. Sellaisiin kollektiivisen 

identiteetin muotoihin, joilla on huomattavia sosiaalisia seurauksia, 

liittyy pyrkimys muodostaa, integroida tai ylläpitää ryhmää, yhteisöä tai 

sosiaalista alajärjestelmää. Ne tekevät tämän valikoimalla ja 

osoittamalla joitakin identiteetin ominaisuuksia, jotka ovat riittäviä 

ryhmän ykseyden tunnistamiseksi. Joistakin kuvitteellisista tai 

kokemuksiin perustuvista viittauskohteista valikoidaan ne, joiden kautta 

ryhmän ykseyttä kuvastetaan (Kaunismaa 1997, 226.).” 

 

Valtioiden rooli identiteettien rakentajana ja määrittelijänä on heikentynyt viimeisinä 

vuosikymmeninä. Lisäksi Suomessa puolueiden rooli identiteettien rakentajina on 

pienentynyt joten voidaankin todeta, että kollektiiviset ja paikalliset identiteetit ovat 

kasvattamassa rooliaan identiteetin rakentajina. Kollektiivisen identiteetin ytimen 

muodostaa siis ne symboliset koodit, joiden avulla ryhmiä ja yhteisöjä voidaan 

tunnistaa. Näin ollen lohi symbolina tekee mahdolliseksi muodostaa omasta 

ajatusmaailmasta tunnistettavaa ja reflektiivisesti käsitettävää tietoa. Lohen voidaan 

katsoa symboloida ja kuvastavan niitä sosiaalisesti jaettuja tapoja kuvastaa 

yhteenkuuluvuutta ja alueen ominaispiirteitä (Lappalainen 2002, 87; Kaunismaa 

1997, 220.).    

Identiteettipolitiikan yhtenä keskeisenä premissinä voidaan pitää konstruktiivista 

käsitystä identiteeteistä, jonka mukaan identiteetit ovat inhimillisen toiminnan 

seurausta tietyissä tilanteissa ja ne sekä sallivat että vaativat jatkuvaa 

uudelleentuottamista ja – muokkaamista (Lappalainen 2002, 85). Lisäksi tärkeä 

edellytys on ajatus identiteettien käytännön merkityksestä poliittisessa ja 

sosiaalisessa toiminnassa. Identiteettipolitiikan juuri on ollut sosiaalisten ja 

poliittisten liikkeiden pyrkimys saavuttaa hyväksyntä ja toiminnan oikeus omalle, 

joissain tapauksissa poikkeaville identiteeteilleen. Identiteettipoliittinen 

lähestymistapa liittyy siihen, millaisia sosiaalisia ja poliittisia seurauksia on tietyssä 
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yhteisössä valitsevilla käsityksillä siihen kuuluvien yksilöiden identiteetistä sekä 

yhteisön kollektiivisesta identiteetistä. (Saukkonen 1999, 66–67).   

Kollektiiviset identiteetit ovat monimutkaisia ja muuttuvia verkostoja. Aiemmin 

konflikteja tutkittiin siten, että yhteiskunnallisten olosuhteiden oletettiin selittävän 

kollektiivisen toiminnan syyt. Tälle vaihtoehtoinen lähestymistapa on identifioida 

ensin konfliktien esiintymisen yhteiskunnallinen paikka ja sitten selvittää kuinka 

erilaiset toimijat niihin osallistuvat (Lappalainen 2002, 98.). Lohi aiheuttaa kiistoja 

erilaisissa yhteiskunnallisissa ympäristöissä, esimerkkinä ovat merikalastajien ja 

jokivarren toimijoiden kiistat siitä, kummalle lohi kuuluu, kuinka paljon 

merikalastusta voidaan harjoittaa ja missä vaiheessa merikalastus voidaan 

käynnistää. Vaikka kyseessä on heterogeeninen joukko, voi sillä olla, kollektiivinen, 

yhtenäinen identiteetti ja oletan lohi voi tuottaa identifioivia merkityksiä tälle 

heterogeeniselle joukolle.  Näin voidaan määritellä kahden eri intressiryhmän ero ja 

samalla konstruoida uhka. Erot ja uhkat voivat samalla myös aiheuttaa sen, että 

valtiovallan harjoittama kalastuspolitiikka voidaan nähdä koko Suomen 

mittakaavassa perifeerisenä asiana, mutta jokivarressa symbolisesti keskiössä. 

Tämä voi pakottaa tietyt ryhmät käpertymään sisäänpäin ja luomaan ’meitä’ 

erotuksena ’toisista’ (Lappalainen 2002, 154 – 155.).   

 

3.3 Alueellinen identiteetti 
 

Kun puhutaan identiteeteistä, tarkoitetaan sillä ihmisiin liittyviä ilmiöitä. Ainoastaan 

ihmiset voivat rakentaa identiteettejä itsensä lisäksi myös elottomille asioille, kuten 

alueille. Alueilla ei voi kuitenkaan olla identiteettejä, ilman että ihmiset niitä niille 

rakentaisivat. Identiteettipoliittinen toiminta tarkoittaa näiden rajojen rakentamista ja 

toisten siirtämistä rajojen ulkopuolelle. Rajoja määrittämällä voimme rakentaa 

alueita, joita leimaa alueellinen identiteetti (Moisio 2003, 134, 137.). 

”Alueellinen identiteetti on moniulotteinen käsite. Sillä viitataan toisinaan alueiden 

identiteettiin, toisinaan taas ihmisten samastumiseen tiettyihin alueisiin, siis 

alueiden asukkaiden identiteettiin” (Paasi 1998,172). ”Alueellisen identiteetin 

sosiaalisena tulkintana voidaan puhuta alueen asukkaiden alueellisesta 

identiteetistä, jolla nykykeskustelussa viitataan yleensä siihen, miten jonkin alueen 
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asukkaat hahmottavat ”oman” alueensa selkeänä kokonaisuutena, tiedostavat sen 

erityisluonteen ja ominaisuudet sekä tuntevat alueen muiden asukkaiden kanssa 

yhteenkuuluvaisuutta, ” me”-henkeä (Paasi 1997, 54).” On kuitenkin tiedostettava, 

että minkään alueen ihmiset eivät ole homogeenisiä. Tässä kontekstissa alueellista 

identiteettiä käsitellään lohen kautta määriteltävänä oman alueen erityislaatuisuutta 

rakentavana tekijänä.  Alueellisesta identiteettiä voidaan pyrkiä rakentamaan 

esimerkiksi juuri luonnonolosuhteilla ja kulttuurillisin keinoin, jolloin alueellinen 

identiteetti voidaan määrittää mielekkäästi myös heterogeeniselle alueelle. Nämä 

voivat perustua tietoisuuteen ”oman alueen” erikoisuudesta verrattuna muihin 

alueisiin, jotka voi perustua todellisiin tai kuviteltuihin stereotyyppisiin 

ominaisuuksiin (Paasi 1984, 67, 71.). Lohijokeen ja lohenkalastukseen liittyvät 

kulttuuriset tekijät ovat leimallisesti alueellisia jo pelkästään lohikalojen 

esiintyvyydestä johtuen. Ilman lohikaloja olevat vesistöt eroavat jo pelkästään 

pyynti- ja kalastuskulttuuriltaan toisistaan. Näin ollen lohi voidaan nähdä alueellista 

identiteettiä rakentavana tekijänä.  

Yksi näkyvin ihmisten alueellisen identiteetin perusta on murre. Onkin ilmeistä, että 

identifioituminen tiettyyn alueeseen tapahtumaa erilähtökohdista, kuin esimerkiksi 

kokonaiseen kansakuntaan. Alueellisesta identiteetistä puhuttaessa olennainen 

kysymys on miten identiteetti erialueilla muodostuu. Luonnollisesti ihmisen 

identifioituminen johonkin alueeseen eroaa, siitä miten identifioidutaan esimerkiksi 

kokonaiseen kansakuntaan tai valtioon (Paasi 1984, 72.).   Alueen identiteetin 

voidaan yleisellä tasolla katsoa käsittävän ne tekijät, joiden perusteella jotkut alueet 

eroavat tai voidaan erottaa toisistaan. Murteen lisäksi muita alueellisen identiteetin 

kannalta tärkeitä seikkoja ovat mm. luonnonolosuhteet, historia, sosiaali- ja 

poliittinen rakenne. Luonto ja kulttuuri ovat myös osana alueellista identiteettiä ja 

sen rakentumista (Paasi 1998, 174–175.). Alueelliset identiteetit ovat eräänlaisia 

kertomuksia siitä, keitä ’me’ ja millaisia ’alueemme’ ovat (Paasi 1998, 179). Olipa 

ihmisten alueellisen identiteetin perustana mitkä tahansa tekijät, kuitenkin 

alueellisen identiteetin perusedellytyksenä on oltava tietoisuus oman olemisen 

alueellisuudesta jokapäiväisessä elämässä. ”Oman olemisen lisäksi on oltava 

tietoisuus muista alueista ja niissä asuvien asukkaiden eroamisesta omasta ja oman 

yhteisön olemisesta (Paasi 1997, 55).”  
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”Nämä kaksi alueellisen identiteetin muotoa eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallisia, 

sillä yksittäisten ihmisten alueellisen identiteetin täytyy perustua tietoisuuteen 

’oman’ tai ’meidän’ alueen erityisyydestä, sen todellisista tai kuvitelluista 

ominaisuuksista” (Paasi 1997, 54.).  

Kollektiivisen identiteetin viittaama ryhmä tai yhteisö voi olla homogeeninen tai 

hyvinkin heterogeeninen. Identiteettiä koskevissa puhetavoissa viitataan kuitenkin 

sosiaaliseen yhteneväisyyteen ja samankaltaisuuteen. Tornionjokilaakson asukkaat 

voidaan ymmärtää kokonaisuudeksi, joka eroaa muista ryhmistä ja ympäristöistä. 

Tornionjokilaakson identiteetin sisältönä ovat merkityskonstruktiot, joiden kautta 

alue näyttää jopa yhdeltä kokonaisuudelta. Tornionjokilaakson symbolisessa 

kuvastamisessa läsnä on lohen lisäksi, muun muassa myös yhteinen murre, väylä 

(Kaunismaa 1997, 222, 223.).  Esimerkiksi Kolarin ja Pellon kunnat mainostavat tai 

brändäävät itseään ”Lohen valtakuntana”, jolloin lohesta muodostuu aluetta 

identifioiva tekijä, johon alueen ihmiset voivat samaistua. Yksittäisten ihmisten 

alueellisen identiteetin täytyy perustua käsityksiin oman alueen erityisyydestä. 

Alueella täytyy olla omat identifikaatio-tunnukset, kuten yllä oleva esimerkki 

osoittaa. Tietoisuus alueen erityisyydestä voi perustua tietoon tai kuvitteluun oman 

alueen ihmisten elämänmuodon, tapojen tai käyttäytymiseen muiden alueiden 

asukkaisiin verrattuna. Nämä voivat perustua kuviteltuihin stereotypioihin, mutta 

käsitykset voivat perustua myös todellisiin lähtökohtiin esim. alueen luonnon tai 

kulttuurin perustalle (Paasi 1997, 55.). Tornion-Muonionjoen varren asukkaat voivat 

lohen kautta rakentaa omaa identiteettiään todellisuuteen perustuviin lähtökohtiin, 

kun taas esimerkiksi Kemijoen valjastaminen lopetti lohennousun jokeen, joka taas 

vaikutti suuresti Kemijokivarren asukkaiden identiteettiin. Voidaankin todeta, että 

nykyään Kemijoen asukkaat voivat identifioitua kuvitellun tai menetetyn lohen 

kautta.   
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4 Poliittinen lohi 
 

Tässä analyysiluvussa kiinnitän huomioni siihen, miten lohi rakentaa 

haastateltavissa poliittista identiteettiä. Samalla käsittelen ja analysoin niitä seikkoja 

jotka muodostavat ja rakentavat lohesta poliittisen eläimen. Tällä vuosituhannella 

lohipolitiikka on noussut myös hallitusohjelmiin. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 

lohenkalastuksesta mainittiin seuraavaa: 

”Ammattikalastuksen taloudelliset toimintaedellytykset turvataan. Hallitus edistää 

kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan kulutuksen kasvua. Hallitus sitoutuu 

toimimaan luonnonlohen suojelemiseksi ja luonnonlohi- ja taimenkantojen 

elinvoimaisuuden turvaamiseksi erityisesti Tornionjoella ja Simojoella. 

Alkuperäisten ja uhanalaisten vaelluskalakantojen suojelemiseksi hallitus toteuttaa 

laadittua kalatie-strategiaa. Hyljevahingot pidetään kohtuullisella tasolla 

(Valtioneuvoston kanslia 2011, 54.).” 

 

Juha Sipilän strategisessa hallitusohjelmassa todettiin vain ” Toteutetaan lohi- ja 

meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi (Valtioneuvoston 

kanslia 2015, 25).  

Antti Rinteen hallitusohjelmassa mainittiin lohenkalastuksesta seuraavaa:  

”Ajetaan EU:ssa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä. 

Laittomaan pyyntiin puututaan tehokkaasti. Toteutetaan tutkimukseen 

pohjautuvaa ja reaktiivista lohenkalastuksen sääntelyä merellä ja joella 

Itämeren luonnonlohikantojen parantamiseksi. Säännellään kalastusta 

siten, ettei kantojen geneettinen monimuotoisuus vaarannu. 

Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, 

kuten paikallisten, vesi-alueiden omistajien, järjestöjen ja 

elinkeinonharjoittajien kanssa. Toimeenpannaan kansallista lohi- ja 

meritaimenstrategiaa vuonna 2020. Arvioidaan strategian toteutuminen 

ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä. Panostetaan 

kalakantojen tutkimukseen (Valtioneuvosto 2019, 124–125).” 
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Tämän lisäksi Suomessa on laadittu valtioneuvoston periaatepäätöksellä oma 

kansallinen lohistrategia vuonna 2014. Siinä hallitus sitoutuu toimimaan 

luonnonlohen suojelemiseksi ja turvaamaan sen kantaa erityisesti Tornion-

Muonionjoella (ks. Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle) 

Lohistrategiassa kirjataan päämääräksi esim. sen, että ” Tornionjoella tunnustetaan 

sekä perinteisten kalastusmuotojen, vapaa-ajankalastuksen, että kalastusmatkailun 

tarpeet (Maa- ja metsätalousministeriö 2015, 10). ” 

 

Poliittinen lohi- nimitys kokoaa alleen kaikkia niitä politisoivia elementtejä joita 

haastateltavat nostavat esiin haastatteluissa. Aineistosta nousee esiin vahvoja 

teemoja, kuten historiapolitiikka, vaalit, puolueet ja eduskunta. Seuraavissa 

alaluvuissa käsitellään edellä mainittujen teemojen kautta rakentuvaa poliittista 

lohta. 

4.1 Menneisyyden vääryydet ja lohen merkitys 
 

Lohipolitiikan historia on myös läsnä haastatteluissa. Haastateltavat nostavat esiin, 

varsinkin sotien jälkeisen lohipolitiikan ja sen kuinka voimallisesti lohenpyyntiä 

alettiin harjoittamaan merellä. Tornionjokilaaksossa tämä näkyi lohikannan 

heikentymisenä, kun mahdollisuudet onnistuneeseen kutuvaellukseen heikkenivät. 

Haastateltavat nostavat esiin historian merkityksen ja siellä tapahtuneet vääryydet. 

Rundgren nostaa esiin menneisyydessä tapahtuneet vääryydet ja sen kuinka se on 

vaikuttanut hänen omaan poliittiseen toimintaan.  

”No. Se on tuota, minusta tuntuu, että nyt on kuitenki päästy 

lähemmäksi sitä, että sitä ei tehdä niinkö yhden tämmösen 

intressiryhmän ehdoilla. Että totta kai se on ollu Suomessa, sodan 

jälkeisen lohipolitiikan (…) Niin tuota kyllähän sitä on tehty sotien 

jälkeisenä ajalla erittäin voimakkaasti niinkö meripyynnin ehdoilla. Siis 

se on luotu tämä merikalastus, laivasto valtion tuella. Kalastajille on 

annettu aikasia tukia, että ne on saanu ne luotua. Ja siinä on ollu 

taustalla se, että se on nähty niin kapeasti maatalousministeriössä, että 

tämä on tämmönen merellinen luonnonvara. (…) Elikkä se kuvastaa 

sitä, että sodanjälkeisinä aikoina 50, 60 ja -70-luvulla aina -80-luvulle 
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saakka aika selkeästi painottunut vain se, että merikalastus onnistuu ja 

saahan sieltä kotimaan kaupalliseen tuotantoon, niinkö kalaa. Eikä ole 

lainkaan otettu huomioon tätä kututilannetta. (…)Samassa meni myös 

tämä Tornionjoen lohiki, koska tuota kalastusta lisättiin merellä niin 

valtavasti, ettei ollu enään mahollista, että tännekki nousis enään kalaa. 

Eli sanoisin, näin, että sinne -80-luvulle saakka sitä, tehtiin melko 

pelkästään merikalastuksen näkökulmasta lohipolitiikkaa hoidettiin. (…) 

Ja tuota sittenkö, täälä jokivarressa, Tornion-Muonionjoen varressa 

tämä herääminen on tapahtunut, ettei tämä asia voi olla niin, että voi 

loputtomasti näin jatkua. Kyllä tämä lohi pitää saada elämään ja tietenki 

se on tavoittamattoman suuri harmi, että monet sukupolvet, nuoret 

miehet jäi paitsi sitä kokemusta siitä lohesta, ennenkö on sitten saatu 

se -90-luvulla oikeastaan vähän isommassa määrin muuttumaan, että 

nähdään se, että se on muustakin kiinni kuin siitä merikalastuksesta.” 

 

Lohipolitiikkaan liittyy myös historiapolitiikka ja muistinpolitiikka. Haastateltavien 

puheista voidaan määrittää kolme tasoa, lapsuudenperheen poliittisten kulttuurien 

taso, elinympäristön poliittisten kulttuurien taso ja valtakunnallisen poliittisen 

kulttuurin taso. Lapsuuden poliittisten kulttuurien tasossa haastateltava korostuu 

henkilökohtainen kokemus, johon yhdistetään kodin ja perheen arkielämää. 

Elinympäristön poliittisten kulttuurien taso keskittyy ihmisen asuinpaikan tuottamaan 

vuorovaikutukseen alueensa ja ympäristönsä kanssa. Politiikkakerronnassa tämä 

näyttäytyy esimerkiksi kotiseudun poliittisen latauksen kartoittamisena. 

Valtakunnallisen poliittisen kulttuurin taso pitää sisällään esimerkiksi hallituksen, 

puolueet ja vaalit (Latvala 2013, 32,33.).  

Lapsuuden perheen poliittisten kulttuurien taso nousee haastatteluissa, kun Aska ja 

Rundgren muistelevat omaa lapsuuttaan suhteessa perheeseensä ja siitä, 

minkälainen merkitys lohella on ollut heidän lapsuudessaan. Elinympäristön 

poliittisen kulttuurin taso nousee esiin puhuttaessa Lapin sodasta ja poltetusta 

Lapista. Haastatteluissa nousee esiin lohen katoaminen vuosikymmeniksi ja tuota 

tilaa kuvaillaan ”kuolleeksi joeksi”, kun lohen nousu tyrehtyy voimakkaan 
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meripyynnin seurauksena. Valtakunnallisen poliittisen kulttuurin taso, nousee esiin 

kun etsitään syyllistä lohen katoamiselle.  

Menneisyyden ja muistitiedon hyödyntäminen poliittisen identiteetin rakentajana 

näkyy Rundgrenin puheessa. Se nostaa keskiöön epäoikeudenmukaisuuden 

suhteessa valtion harjoittamaan lohipolitiikkaan sotien jälkeisenä aikana jolloin 

valtio panosti merikalastukseen ja sen kehittämiseen. Näin ollen menneisyyttä 

hyödynnetään nykyisessä diskurssissa. Nykyistä poliittista toimintaa ja valtion 

viimeaikaisia ratkaisuja rakennetaan menneisyyden avulla. Eli menneisyys on 

samalla alisteinen nykyiselle poliittisille tarkoituksille ja tämän hetken poliittisen 

toiminalle. Kollektiivisen toiminnan kautta yksilöt ovat löytävinään kauan kätkettynä 

pysyneen läheisyyden muiden samanmielisten kanssa. Näin ollen voidaan katsoa, 

että kollektiivinen identiteetti voi muodostua menneisyyden kokemusten pohjalta 

(Lappalainen 2002, 132–133.). Herääminen Väylän varressa lohitilanteen 

kestämättömyyteen 1980-luvulla, johti siihen, että ei enää siedetty 

epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja se johti kasvavaan lohen puolustamiseen ja 

aktiiviseen toimintaan lohipolitiikan muuttamiseksi.   

Haastatteluissa nousee esiin epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, valtion 

harjoittamasta lohipolitiikasta, joka keskittyi sotien jälkeisenä aikana pääosin 

merellä tapahtuvaan kalastukseen. Sen seurauksena lohi tuntui kuolleen 

sukupuuttoon Väylästä. Esimerkiksi Rundgren puhuu lohesta kalojen kalana, joka 

on antanut Väylän varren asukkaille ravinnon, vaikka joessa olisi muutakin kalaa, 

niin ilman lohta se koetaan kuolleeksi joeksi. Rundgren muistelee isänsä kertomaa, 

jossa sodan ja evakkovuosien jälkeen, saksalaiset olivat polttaneet ja tuhonneet 

suuren osan Lappia. Jäljelle oli jäänyt pieni kalaverkon pätkä, ja sillä verkon pätkällä 

isänsä oli saanut syksyllä 2-3 lohta joka yö. Talven kalat saatiin siis pienellä verkon 

pätkällä. Niin paljon lohta joessa silloin oli. Tultaessa Rundgrenin omaan lapsuuteen 

1960-luvulle niin ei lohen lohta, joka oli haastateltavassa ”ihan järkyttävä kokemus”. 

Rundgrenille se oli symboli luonnonvaran tuhosta. Rundgren kertoo: 

”Sittenkö on tullu, tätä yhteiskunnallista tietosuutta tässä, niin on 

tajunneet, se on jokut sen meiltä vieneet. Ei se ole Jumala vieny sitä, 

vaan ihmiset, jotka on päättäneet että pyydettään se muualla ja että 
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tehdään toisenlainen lohipolitiikka, ettei päästetäkkään sitä tänne 

Väylään enään”. 

 

Rundgrenin mukaan, juuri lohipolitiikan epäoikeudenmukaisuus on yksi syy siihen, 

miksi hän aikoinaan lähti politiikkaan mukaan. Hänelle se on ollut symboli 

tietynlaisesta yhteiskunnallisesta intressipolitiikasta, jossa niin kuin vahvemman 

oikeudella otetaan, jos annetaan. Rundgren myös muistuttaa siitä, ettei Lapissa 

sodan jälkeen ollut mahdollisuuttakaan taistella lohen puolesta, koska ” täälä oli 

torpat, talot poltettu, ihmisillä meni 10 vuotta, että ne rakensi uudelleen nämä 

kartanot”. Eikä huomattukaan, että ”jumalauta, nyt se lohi on kadonnut ja sitten 

vasta 60-luvulla huomattiin, ettei sitä lohta olekkaan enään täälä”. Kokemuksena se 

on ollut Rundgrenin mukaan niin suuri vääryys, että se on toiminut hänellä 

käyttövoimana. Eikä Väylän varsi voi hyväksyä tämmöstä epäoikeudenmukaisuutta, 

sillä se on oikeudenmukaisuus kysymys ,Rundgren toteaa.  

Rundgren nostaa esiin Tornio-Muoniojoki seura ry:n. 30 vuotisjuhlapuheessa 

Jokiseuran tärkeän roolin lohen puolustamisessa, ” (…)Sehän (Jokiseura) on 

puolustamassa vähintäänkin Euroopan uljainta jokivesistö, sen rikkainta 

luonnonvaraa- sen ihmisen oikeutta siihen- sen väestön ikimuistoista elämäntapaa 

– sanalla sanoen- yhtä sen identiteettiin vaikuttavaa asiaa. Nämä juuri luettelemani 

asiat ovat teheneet lohiasiasta minulle elämää suuremman kysymyksen(…) 

(Rundgren 2015)”. Puheesta välittyy implisiittisesti lohen merkitys Väylänvarren 

ihmisille, lohi rinnastuukin ”rikkaimmaksi luonnonvaraksi” ja lohenkalastus on osa 

”ikimuistoista” elämäntapaa ja sen väestön identiteettiin olennaisesti vaikuttavaa 

asiaa. Lohi ja lohenkalastuskulttuuri näyttäytyvät Rundgrenin puheessa 

kollektiivisen identiteetin lähteenä, symbolina. Voidaankin nähdä, että lohi on valittu 

yhtenä symbolina edustamaan Väylänvarren kollektiivista identiteettiä. Lohi 

symboloi Tornion-Muonionjoen erityislaatuisuutta, jossa lohi kalana saa erityisen 

merkityksen ja erottavan tekijän osana kollektiivisen identiteetin rakentajana 

(Kaunismaa 1997, 224.). Lohi ja lohenkalastuskulttuuri poliittisen identiteetin 

rakentajana hyödynnetään puheessa jatkuvuutena kun tätä ”ikimuistoista” 

elämäntapaa halutaan vaalia ja tämän kautta rakentuva kollektiivinen identiteetti 

takaa tällöin kollektiivisen toiminnan kokemuksen jatkuvuuden, kuten Jokiseuran 30 
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vuotta jatkunut kamppailu lohen ja Väylän puolesta osoittaa (Lappalainen 2002, 

133). 

 

Aska muistelee oman sukunsa tilaa Kainuunkylän Kannalasta, jossa on iät ja ajat 

pyydetty lohta. ”Mie olen sielä pikkunappulana ennen kansakouluikää sielä kulkenu 

ja ollu tuota seuraamassa sitä lohenkalastusta, perkaamista, suolaamista ja jopa 

myyntiäki”. Sieltä on Askan mukaan jäänyt lohenhajukin sielun syviin sopukoihin, 

niin että hän kokee lohenkalastuskulttuurin olevan osa persoonaansa ja on toiminut 

suurena voimavarana. Kuitenkin hänelläkin meni monta kymmentä vuotta, ennen 

kuin näki Tornionjoesta pyydetyn lohen 90-luvun lopulla. Askan mukaan tämä 

osoitti, että Tornionjoki on sittenkin hyvässä kunnossa, jossa lohi voi menestyä jos 

se vain jokeen asti päästetään. Siitä alkanut alueen kamppailu tästä omasta 

voimavarasta tempaisi Askankin mukaan taistelemaan lohen puolesta, ”… Kyllä tuo 

on semmonen tälle alueelle kuuluva voimavara, se on osa meän kulttuuria ja 

identiteettiä ja sen puolesta täytyy kyllä kamppailla.” Askan mukaan hänellä on 

velvollisuus kamppailla lohen puolesta, koska ” muutamat sukupolvet ennen minua 

ovat kamppaileet”, jotta lohi saataisiin mahdollisimman runsaslukuisena 

nousemaan jokeen.  

Nordberg puolestaan kertoo, että silloin kuin lohta ei joessa ei ollut, sen 

merkityskään ei ollut oikeastaan minkäänlainen. Hän sanoo, että ” sitä oli niinkö 

antautunut, siltä osin, että se lohi on nyt kuollut sukupuuttoon ja sitä ei nouse tähän 

jokeen ja se vain on vain näin.” Kuitenkin Nordbergin toteaa, että ”sittenkö 

huomattiin yhtäkkiä, että jollaki asetuksen muutoksella, minkä Hemilä teki -96 sillä 

voihaan vaikuttaa siihen, että sitä luonnonlohta on”. Tämä on vaikuttanut siihen, että 

lohen merkitys Nordbergilla on kasvanut vuosien suureksi. ”Sillä on vaikusta tähän 

alueeseen ja tähän ympäristöön missä elää”, hän toteaa.   

Pelttarille lohi merkitsee ruuan lisäksi, ennen muuta elämystä. Lohen pyytäminen 

soutamalla on ennen muuta elämys. Hänen mukaansa kyseessä on myös ääretön 

luonnonrikkaus koko Väylänvarressa. Esiin nousee myös ajatus siitä, että muualta 

tulevat ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, minkälainen luonnonvara lohi on 

Väylävarren ihmisille, ” se on ollu sitä satoja vuosia ja se on edelleenki”. Pelttari 

katsoo lohen olevan osa Väylänvarren kulttuuria, jossa alueen asukkaat 
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ymmärtävät sen ja ne osaa myös nauttia siitä luonnonvarasta. Lohen ja Väylän, 

niiden tuoman luontoarvon arvostuksen Pelttari näkee siirtyvän sukupolvelta 

toiselle.  
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4.2 Kohti parempaa: Hemilä ja Lipposen hallitus 
 

Ensimmäisiä merkittäviä ratkaisuja Tornion-Muonionjoen lohikannan 

pelastamiseksi oli vuonna 1996 tehdyt päätökset. Lipposen hallituksen maa- ja 

metsätalousministerinä toimi tuolloin Kalevi Hemilä, joka oli ns. ammattiministeri.  

Tultaessa 1990-luvulle Tornion-Muonionjoen lohikannat olivat tuhoutumisen 

partaalla, johtuen voimakkaasta liikakalastuksesta avomerellä (Helsingin Sanomat 

2014). Pääsiassa merellä ja rannikolla tapahtunut pyynti koki ensimmäiset suuret 

rajoitukset kesällä 1996 jolloin maa- ja metsätalousministerinä toimi Kalevi Hemilä. 

Ministeri Hemilä antoi lohiasetuksen joka rajoitti ensimmäistä kertaa meripyyntiä ja 

näin turvattiin lohen pääsy jokeen kutuvaellukselle (Finlex 258/1996 & ks. Kuva 5.). 

Vuosi 1996 nousee esille myös haastatteluista. Tällöin merikalastusta rajoitettiin 

voimakkaasti mm. aikataulun ja pyyntikiintiöiden avulla (ks. liitekuva 

lohiasetusrajat). Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi 15.11.1995, että ”Suomen 

viimeisten itämerenlohen luonnonkantojen turvaksi ehdotetaan tiukkoja kieltoja ja 

runsaita poikasistutuksia (Helsingin Sanomat 1995)”, jotka Hemilä lupaa viedä läpi 

sellaisinaan. 

Hemilä ja sosialidemokraatit nousevat esiin myös Pelttarin ja Nordbergin 

haastatteluissa. Pelttari nostaa esiin Lipposen hallituksen aikana tehdyt 

rajoitusratkaisut koskien meripyyntiä. Nordberg nostaa esiin Paavo Lipposen ja 

hänen hallituksensa tekemät muutokset lohipolitiikkaan ja korostaa vuoden 1996 

kesällä tapahtunutta muutosta nousulohien määrään. Hänen mielestään Hemilän 

lohiasetuksen seurauksena keskeiset poliittiset vaikuttajat, niin Lapissa kuin 

valtakunnantasolla nykyään ymmärtävät sen, minkälainen merkitys lohennousun 

turvaamisella on Väylänvarressa ja samalla myös imago-kysymys koko Suomelle.  

Aska nostaa esiin oman roolinsa Jokiseuran puheenjohtajana ja antaa arvostusta 

edellisten sukupolvien työstä lohipolitiikan muuttamiseksi. Aska nostaa esille 

vanhan lohipolitiikan kyseenalaistamisen vahvan kansalaisvaikuttamisen, joka tuotti 

myös tulosta. Ennen Hemilän tekemiä asetuksia vuonna 1996, edelsi Jokiseuran 

voimakas työ, esimerkiksi Jokiseuran kantelu oikeuskanslerille vuonna 1993. 

Jokiseuran kantelun pääsisältö oli, ettei Suomen valtio ja maa- ja 

metsätalousministeriö ole pitänyt huolta kalakannoista ja ne ovat 
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häviämisuhanalaisia, eikä jokeen pääse edes kutukaloja. Aska kertoo, että 

ministeriön mukaan lohi ei ole ollut uhanalainen, koska se oli tallessa riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitoksen viljelylaitoksella ja kahdessa laitoksessa myös 

Ruotsissa. Oikeuskanslerin mukaan, ministerillä on vastuu laatiessaan kiintiöitä ja 

säädöksiä jotka vaikuttavat lohikantoihin. Vuonna 1995 lohityöryhmä muodosti 

kantansa siitä, että rannikolla pitäisi olla voimakkaammat aikarajoitukset 

meripyynnin suhteen. Hemilä asetuksessa vuodelle 1996 asetettiinkin vanhaan 

verrattuna voimakkaat pyyntiaikarajoitukset. 

Aska toteaa näin: 

”Vuoden -96 lohennousu on siitä varsin hyvä esimerkki ja sitä edelsi 

voimakas jokiseuran työ, ja muun muassa jokiseuran kantelu 

oikeuskanslerille -93, taisi olla syyskuuta kun se tehtiin. Elokuussa -95 

oikeuskansleri vastasi siihen. Siinä kanneltiin sitä, että Suomen valtio 

ja maa- ja metsätalousministeriö ei ole niinkö pitäny huolta näistä 

kalakannoista, ne ovat aivan häviämisuhanalaisia ja on sallinut sen, 

että Suomi on kalastanu omat kiintiönsä kaksinkertasesti merellä yli, ja 

että jokeen ei pääse ees kutukaloja. Se oli se pääasiallinen sisältö. 

Siihen ministeriö vastasi, ettei lohi ole uhanalainen koska se on tallessa 

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen viljelylaitoksella ja kahessa 

laitoksessa Ruotsissa, että tuota kaikki on hyvin. Kuitenkin 

oikeuskansleri siinä vastauksessa totesi, että ministerin pitäisi 

noudattaa, hän huomauttaa siitä, että nämä säädökset ja kiintiöt on ollu 

ministeriön itsensä asettamia ko se yritti vierittää vastuuta siitä, ettei 

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ei ole ajoissa hälyttäny heitä. Heillä 

ittelle oli se vastuu ministeriöllä ja se oli jonkulainen moite, aika 

raskaskin moite sitten, suhteessa niihin sanavalintoihin, mitä näissä 

oikeuskanslerin vastauksissa ylipäätään on, että kalakantoja ei ole 

otettu riittävästi huomioon. Kun lohityöryhmä sitten vuonna -95 sitten, 

pari kuukautta myöhemmin muistaakseni muodosti kantansa, että pitäs 

tehdä rannikolla voimakkaammat aikarajoitukset. Siinä se näky tämän 

kantelunkin vaikutus, ko siinä kantelun vastauksessa oikeuskansleri 

viittasi, sitten niihin tulossa oleviin rannikon aikarajoitus kaavailuihin ja 

siihen ajoitukseen ja se oli selvästi painostuskeinona sitten tämä 
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kantelu sielä ja toimi hyvin, jotta saatiin kunnon aikarajoitukset -96 

kesäksi.” 

Myös Nordberg nostaa esiin mm. Hemilän lohiasetuksen tuoman niin 

henkilökohtaisen kuin alueellisen merkityksen. 

”Lohi merkittee aika paljonki, siinä mielessä, että niinkö olen edellä 

kertonut siitä, mitä se tähän alueeseen vaikuttaa, mutta 

henkilökohtasesti vaikuttaa siten, että sillon aikoinaan ko lohta ei ollu 

tuossa joessa niin merkitys ei ollu oikeastaan minkäänlainen. Sitä oli 

niinkö antautunu siltä osin, että se lohi on nyt kuollu sukupuuttoon ja 

sitä ei nouse tähän jokkeen ja se on vain näin. Ja sittenkö huomattiin 

yhtäkkiä, että jollaki asetuksella muutoksella, minkä Hemilä teki -96 sillä 

voihaan vaikuttaa siihen, että sitä luonnonlohta on. (…) Hemilän 

asetuksen jälkeen on ymmärrys lisääntyny huomattavasti siihen 

minkälainen merkitys tälle koko jokivarrelle ja minkälainen imago-

kysymys se on myös Suomelle.”  

 

4.3 Lohipolitiikan nykytila 
 

Lohipolitiikan nykytila nähdään haastatteluissa melko hyvänä tällä hetkellä, mutta 

parannettavaa kuitenkin löytyy. Aska ja Pelttari nostavat esille kestävät lohikannat 

ja poikastuotannon haasteet. Askan mukaan Itämerelle pitäisi päästä 

kantakohtaiseen lohenkalastukseen. Kantakohtainen kalastus tarkoittaa, sitä että 

merelle tapahtuva kaupallinen lohenpyynti ei kohdistu tietyn lohijoen lohikantaan 

vaan kalastus tapahtuu sekakantakalastuksena. Aska ja Jokiseura ovat nostaneet 

esiin sekakantakalastuksen omissa lausunnoissaan ja kannanotoissaan vaatien 

sen lopettamista. Vaikka lohikiintiöitä on saatu selvästi laskettua, niin Askan mukaan 

perusajattelu on vielä virheellinen, kun toteutetaan sekakantakalastusta ja kiintiöt 

jaetaan ns. merellisinä kiintiöinä. Tämä johtaa siihen, ettei voida tiedä kuinka paljon 

lohta pääsee nousemaan Tornion-Muonionjokeen.   

Myös Jokiseura ottaa kantaa lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriölle 

kalakantakohtaisiin kiintiöihin. Se vetoaakin lausunnossaan kansainväliseen lakiin 

ja EU:n kalastuksen perusasetukseen (1380/2019) jotka edellyttää 
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kalastuksenhoitoa kunkin kalakannan mukaisesti. Perusasetuksen mukaan myös 

Itämerelle on hoidettava lohikantoja kunkin jokikannan kestävyyden mukaisesti. 

Jokiseuran mukaan näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Jokiseura vaatiikin 

painokkaasti muutosta vallitsevaan asian tilaan ja vaatiikin Suomea 

omatoimisuuteen, koska EU ei ole kyennyt lopettamaan lohen sekakantakalastusta 

(Jokiseura 2020 b, 1-2).  

Pelttari nostaa esiin, myös uhkatekijöitä vaikka lohikanta on vahvistunut. Pelttarin 

mielestä riittävä määrä smoltteja on päästävä takaisin syönnösvaellukselle mereen. 

Jotta riittävään määrän päästäisiin, tarvittaisiin myös riittävä määrä lohia 

kutuvaellukselle jokeen. Lohikanta ei ole kuitenkaan uhanalainen vaan seurattava. 

Nordbergin näkee nykyisen lohipolitiikan ongelmaksi sen poukkoilevuuden, vaikka 

lohitilanne nykyään on hyvä. Lohipolitiikkaan haluttaisiin pysyvyyttä. Nordbergin 

mielestä suurin uhka tai suurin mahdollisuus on olemassa oleva hallitus. Tällä hän 

tarkoittaa juuri lohipolitiikan poukkoilevuutta, kun ministerin valta muuttaa asetuksia 

siten että se vaikuttaa lohen nousuun Tornion-Muonionjokeen. 

Rundgrenin mielestä nykyinen lohipolitiikka on aika hyvä ja nykyiset 

pyyntirajoitukset ovat johtaneet siihen, että kutumäärät ovat kasvaneet. Lisäksi 

nykyiseen tilanteeseen on vaikuttanut se, EU-maiden maatalousministereiden 

kokouksissa on pyritty painamaan Itämeren kiintiöitä alas. Rundgren nostaa esiin 

kuinka laajalla alueella Tornion-Muonionjoen lohta pyritään hyödyntämään, aina 

Könkämäenon latvoilta Itämerelle saakka, jokainen haluaisi siitä osansa. Näin ollen 

lohipolitiikassa pitää olla jatkuvasti hereillä ja olla tietoinen mitä ympärillä tapahtuu.  

 

4.4 Vaalit ja puolueet 
 

Lohen rooli poliittisen identiteetin rakentajana vaikuttaa myös haastateltavien 

suhtautumisessa puolueisiin ja vaaleihin. Identiteettipolitiikka on tullut perinteisten 

vasemmisto – oikeisto - jakojen rinnalle, joten poliittiset kamppailut liittyvät nykyään 

yhä useammin johonkin asiaan tai tilaan. Alueellisista kysymyksistä on tullut uusia 

poliittisia kiistakysymyksiä, minkä vuoksi eri alueet ovat alkaneet erottua myös 

intressiryhminä. Niiden rajat eivät kuitenkaan välttämättä liity maantieteeseen vaan, 

ne voivat olla myös sosiaalisesti konstruoituja. Eli ihmiset voivat löytää poliittista 

”tarttumapintaa” yli poliittisten puoluerajojen, kun koetaan jokin asia, tässä 
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tapauksessa lohipolitiikka yhteiseksi nimittäjäksi (Lappalainen 2002, 87–88.) Aska 

toteaakin, että Lapissa kaikki puolueet vasemmisto oikeistoon ovat puolustamassa 

pohjoisia lohikantoja, niiden kalastusta ja hyödyntämistä. Joten lohen 

identiteettipotentiaali nousee ihmisille tärkeäksi, riippumatta esimeriksi omasta 

puoluekannasta.  Identiteettien määrittely on murtanut näitä perinteisiä poliittisia 

rajoja ja kiinnostus poliittisten toimijoiden kulttuurisiin erityislaatuihin on merkinnyt 

poliittisen kamppailun siirtymistä jokapäiväisen elämän piiriin. Näin ollen lohen 

identiteettipotentiaali nousee yli puoluerajojen Väylän varressa (Lappalainen 2002, 

88, 89.).  

Puhuttaessa vastuusta lohipolitiikan saralla esiin nousee valtion, puolueiden ja EU:n 

vastuu. Rundgren korostaa puolueiden vastuuta, koska ne ovat poliittisen toiminnan 

ydintä Suomessa, ja korostaa että päätökset esim. lohesta ovat aina poliittisia 

päätöksiä. Vastuu on myös asiasta päättävällä maa – ja metsätalousministeriöllä ja 

sen päällikköministerillä. Hän nostaa kuitenkin esiin parlamentarismin ytimen, jossa 

viimekädessä hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Aska taas nostaa 

esiin EU:n roolia, jossa kalastusasioista vastaavalle komissaarille on vastuu pitää 

huolta kestävistä kalakannoista. Aska kuitenkin korostaa, että vastuu luonnosta ja 

ympäristöstä kuuluu kaikille. 

Haastateltavat kokevat, että vaalien kautta voi vaikuttaa lohipolitiikkaan, paitsi Aska 

kokee, että lohiasia on valtakunnan mitassa niin pieni asia, ettei sillä kovin isoa 

merkitystä ole. Esimerkiksi Pelttari ja Nordberg, korostavat, että vaaleissa valittavat 

edustajat olisivat tai tuntisivat jokivarren alueen ja olisivat lohen puolestapuhujia.  

Kummatkin korostavat myös kansanedustajien asemaa niin puolueiden sisällä kuin 

hallitusaseman tärkeyttä. Esimerkiksi Nordberg kokee ja kritisoi, että erityisesti 

keskustalaisia maa- ja metsätalousministereiden aikana lohipolitiikan painopistettä 

on ajettu väärään suuntaan, mm. aiennetun meripyynnin osalta.  

Pelttari näkee asian pragmaattisemmin, etteivät vaalien tulokset yksinään vaikuta 

lohipolitiikkaan, vaan se mitkä puolueet ovat hallituksessa ja minkä puolueen 

ministerille kalastusasiat kuuluvat, menneinä vuosikymmeninä kalastusasiat olivat 

usein RKP:n hallussa, joka johti siihen että kalastuksen painopiste siirtyi merelle.  
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”Vaalien kautta voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että sen lohen puolesta 

puhujia ja jos ajatellaan tätä jokivartta, puolesta puhujia, henkilöt jotka 

sinne eduskuntaan menevät tuntevat tämän tilanteen ja osaavat puhua 

sen asian puolesta. Sillä on aivan eripainoarvo jos kansanedustaja 

parlamentissa ottaa niitä asioita esille ja hallitus puolueiden 

ministereiden kanssa ko se, että me käymme täältä lähetystöllä siellä 

(Pelttari).” 

”Kyllä pystyy vaalien kautta vaikuttamaan, että paljon vaikuttaa siihen 

minkälaisia päättäjiä Lapista lähtee eduskuntaan ja sitten että 

yleensäkin Lapista ja ainahan parempi jos Lapista menee eduskuntaan 

ihmisiä, jotka ovat jokivarresta, elikkä niillä on ihan konkreettinen 

tuntemus siittä, että miten sillä lohipolitiikalla voidaan vaikuttaa tähän 

jokivarteen. Kyllä sillä on vaikutusta ja tuota kyllähän niinkö Lappi tarvii 

varmaan lohipolitiikka ajatellen tarvii nimenomaan vahvoja vaikuttajia 

puolueiden sisällä (Nordberg).” 

 

Rundgren taas kokee, että on hyvin tärkeää katsoa eri ehdokkaiden kantoja 

lohipolitiikkaan, mutta myös eri puolueiden kantaa. Hän kokee myös, että vaalien 

kautta voi vaikuttaa, mutta nostaa esiin myös eduskunnan ja puolueiden sisäiset 

käytännöt: ” Mutta se on tietenki se, puolueen nimenomaan valiokuntaryhmien 

kannanmuodostus niin siinä kyllä vaaditaan jatkuvaa, siinä pitää olla ahkera ja 

aktiivinen, se ei vaikuta että sielä pitää niinkö kokouksissa käydä.”   

Haastateltavilta kysyttäessä hyvistä puolueista lohen kannalta nousee esiin jälleen 

Hemilän lohiasetuksen vaikutus vielä tämän päivän lohipolitiikkaan. Esimerkiksi 

Nordberg kiittelee Paavo Lipposen hallitusta ja SDP:tä jotka ottivat asian viimein 

tosissaan. Hemilän lohiasetuksen takia, Nordberg kokee, että ” ymmärrys lisääntyny 

huomattavasti siihen minkälainen merkitys tälle koko jokivarrelle ja minkälainen 

imago-kysymys se on myös Suomelle. Kyllä se niinkö sillälaila parantunu on, että 

kyllä mie niinkö sillälaila uskon tänäpäivänä, että oli maa- ja metsätalousministerinä 

kuka hyvänsä niin enään semmosta radikaalia muutosta ei tehdä.” Nordberg 

toteaakin, että suurin ymmärrys lohipolitiikasta on vasemmistopuolueilla ja 

kokoomuksella. Kokoomus sen takia, että Väylänvarren kunnista, juuri Muoniossa 
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kokoomuksella on suurin kannatus. Nordberg kertoo, että tämän vuoksi Muonion 

kokoomuslaisilla kuntapäättäjillä on hyvät suhteet etelään ja tuntevat myös 

kokoomuksen johtoa. Hän mainitsee, että mm. puolueenpuheenjohtaja Petteri Orpo 

käy kalastamassa Muoniossa kesäisin. Nordberg kertoo: 

” Elikkä kyllä sillä vain, totta puhuen on suuri vaikutus myös sillä, että 

ne henkilöt jotka tuolla näitä asetuksia ja muita lakeja pystyvät 

eduskunnassa päättämään ja ministeritason ihminen ja jos sillä on se 

paikallistuntemus ja jonkulainen kontaktipinta tänne jokivarteen niin 

sillä on myös vaikutusta siihen. Esimerkkinä voipii sanoa, tämän 

koukkukiellon, koukkukieltohan tuli, että koukulla ei saa enään kalaa 

nostaa, niin se oli muistaakseni kesät 2016 ja 2017 tais olla, kaksi 

kesää mentiin sillä, että haavilla vain saa nostaa. Tämä juttu on tosi, 

elikkä Petteri Orpohan käypii niinkö sanoin, Muoniossa kalassa ja se 

on silloin saaneet Muonion Niemelän Juhan kanssa sen lohen ja se on 

siitä haavista päässy, niin kyllä se Orpo oli sanonu suoraan, että no nyt 

hän konkreettisesti näkkee mikä merkitys tällä koukulla oikeasti on 

(Nordberg).” 

 

Rundgren kertoo omasta kokemuksestaan kansanedustajana ja nostaa esiin 

pragmaattisemman puolen ja valiokuntien työtavat. Tässä korostuu eri puolueiden 

yhteistyö ja se, ettei ”lähetä niitten virkamiesten kelkkaan, vaan sitä lähetään 

korjaamaan”. Asiasta vastaavan ministeri on Rundgrenin mukaan hankalimmassa 

paikassa, koska virkamiehistö painaa niin kovasti toista linjaa. Eli tässäkin nousee 

esiin virkamiesten vahva rooli poliittisessa päätöksenteossa. Hallitusohjelman roolia 

nousee myös merkittäväksi asiaksi, jossa täytyisi hänen mukaan olla väljien 

kirjauksien sijaista, sitovampia kirjauksia lohen tilanteesta otollisempaan suuntaan. 

Näin voitaisiin, valiokunnan käsiä sitoa suhteessa lohenkalastukseen.  

Lohelle ja jokivarrelle haitalliseksi puolueeksi kaikki haastateltavat mainitsevat 

RKP:n. RKP:n rooli meri- ja rannikkokalastuksen etujen ajajana nousee esiin jo 

pelkästään vahvan kannatusalueensa vuoksi. RKP näyttäytyykin aineistossa yhtenä 

identiteetin rakentaja, juuri me-he-erottelun takia. Leimaaminen ja toisten 

erotteleminen onkin tavallinen piirre, koska näin voidaan erotella ’me’ ’heistä’ ja 
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RKP:n tapauksessa se luodaankin juuri edellä kuvatulla erottelulla (Lappalainen 

2002, 119). Näin luodaan tarinaa meihin kuulumattomista ryhmistä, koska näin 

voidaan esittää väite ’meistä’ (Moisio 2003, 135).  

Nordberg toteaa esimerkiksi näin kysyttäessä haitallisia puolueita ”On totta kai RKP. 

Ruotsinkielinen väestö ja rannikkokalastajia on paljon niin kyllähän RKP on se. 

Veltto Virtanen aikoinaan on lyhenteestä vitsaillu, että Ryöstö Kalastus Puolue.”  

Rundgren nostaa myös RKP:n ja toteaa näin:  

No RKP tietenki, sitä en tuossa maininnutkaan. Totta kai RKP on 

merikalastajien puolella se on selvä asia. Niillähän ei ole ko tuola 

rannikolla ja sitten tuola Utsjoella kannatusta, ne on kyllä, niitten kanta 

on ollu kokoajan selvä. Ne on ollu johdonmukaisia ja sen nyt ymmärtää. 

Mats Nylund oli silloin minun aikana siinä, niin kyllä se joka tilanteessa, 

aluksi jätti eriäviä mielipiteitä ja lopulta se vähän vähensi eriävien 

mielipiteiden laittamista, mutta aina eri mieltä. Se on niinkö selvä asia. 

Ne puolustaa sitä merikalastusta, se on heidän kannattajakunnassa. 

Ilmeisesti ajattelevat näin. Tai se on kuitenki niin, monet on sanonu että 

kaupalliset kalastajat ovat kyllä jotaki muuta puoluetta ko RKP:tä, mutta 

kyllä ne niitä on. Totta kai se on sitä rannikon väestöä, niinkö niillä on 

sielä kuntia joissa niillä on jopa enemmistö kunnanvaltuuston jäsenistä 

ja kaikkihan ne puolustaa niitä. (Rundgren) 

Pelttari peilaa asiaa RKP:n roolia menneinä vuosi kymmeninä ja sen nykypäivän 

suhtautumista ja toteaa näin: 

”(…) (kalastusasiat)  -70 ja -80-, vielä -90-luvullaki vielä olleet RKP:n 

hallinnassa, niin siitä on seurannut tämä meripyynnin vahvistaminen 

pitkässä juoksussa, RKP halusi aina kalastusasiat. Ja nyt sitten 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ne eivät ole ollu RKP:n 

vaan ovat olleet muiden puolueiden henkilöiden hallussa. Ei voi sanoa, 

että ne oisivat välttämättä hoitaneet paremmin, mutta tuota ne ovat 

hoitaneet sen niin, että on annettu kalalle mahdollisuus nousta 

kutemaan. RKP ei sallinu omassa politiikassaan sitä (…) Voi olla niin, 

että RKP:n ajatus tässä kahdessakymmenessä vuodessa on vähän 

muuttunu, että se ei ehkä aivan ole enään sama avomeripyynnin osalla, 
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koska tuota mie perustelen sen sillä, että se avomerilaivastoa on ajettu 

alas ja tuota se ei enään, siellä on troolipyynti loppunut ja niitä laivastoja 

ei ole enään, ne on romutettu. Ja se on siirtyny rannikkopyynniksi ja 

tähän perustuen näen, että RKP:llä voi olla kyllä halu antaa 

mahdollisimman aikasten päästää niitten pyytämään, mutta ei niinkään 

enään estää näihin vapaisiin jokiin tuleva kalakanta, se on poliittisesti, 

vois sanoa, että vähän uskaliastakin (Pelttari).” 

 

Lisäksi Pelttari nostaa esille Vihreiden roolin lohelle haitallisten lajien suojelijana. 

Hän nostaa Vihreät esiin kaiken suojelijana, jotka lähtee siitä että luonto hoitaa 

omansa ja ihmisen ei tule siihen sekaantua. Tämä näkyy Pelttarin mukaan niin 

merimetsojen kuin hylkeiden lisääntyneestä määrästä. Vihreiden politiikan hän 

näkee ongelmallisena sen suhteen, että tällainen eri lajien suosiminen johtaa jonkun 

lajin surmaan. ” Jos annetaan hylkeiden syödä rajattomasti näitä kaloja, tai sitten 

annetaan pyynnin jatkua täälä rannikolla merkittävästi”. Pelttarin mielestä johtaa 

tilanteeseen, jossa lohta suojellaan joessa, jotta hylkeille riittää ruokaa.  

Aska toteaa, että RKP yrittää pitää kiinni saavutetuista eduista, joissa meripyynti 

keskittyy pääasiassa sekakantoihin, kun tavoitteena pitäisi olla Askan mielestä kohti 

kantakohtaista kalastusta. Hän myös mainitsee, myös RKP:n vahvan aseman 

rannikkoseuduilla.  

Eli RKP:n rooli merikalastuksen puolestapuhujana tuottaa perinteisen 

vastakkainasettelun, jossa on vahva identiteettipoliittinen aspekti. Politiikkaan liittyy 

vahvasti puhuminen vastustajista ja vastustuksesta (Palonen 1988, 19). Näistä 

elementeistä syntyy myös identiteettipolitiikka. RKP:n näyttäytyy haastateltavien 

puheissa ’ei-meitä’, jonka kautta pystytään määrittelemään se keitä me olemme 

(Harle 1993, 10). Näiden julkilausumattomien premissien kautta pystytään myös 

määrittelemään se, keitä me olemme. RKP puolueena leimautuu haastateltavissa 

meri- ja rannikkokalastajien kannattajana, leimaaminen onkin tavallinen poliittisen 

toiminnan piirre, koska leimaalla ajama RKP:n kalastuspolitiikka merikalastusta 

painottavaksi, voidaan todeta, ettei RKP edusta haastateltavien mielestä 

Tornionjokilaaksoa (Lappalainen 2002, 119)  
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4.5 Lohipolitiikkaa, mutta kenen ehdoilla?  
 

Kysyttäessä kenen ehdoilla lohipolitiikkaa tehdään, nousee esiin monia eritahoja. 

Rundgren katsoo, että nykyään on päästy lähemmäksi sellaista tilannetta, jossa 

otetaan myös muita intressiryhmiä huomioon. Esimerkiksi aina 1990-luvulle asti 

merikalastuksella ja pyynnillä oli valta-asema siinä, missä ja miten lohta 

luonnonvarana hyödynnettiin. Nykyään kuitenkin on vallalla myös sellainen käsitys, 

ettei merikalastusta voi harrastaa niin paljon, että se uhkaisi kutujoen tuotantoa. 

Myös vapaa-ajankalastus on mainittuna viimeaikaisissa hallitusohjelmissa. 

Rundgren kuitenkin sanoo, ettei vapaa-ajankalastuksen painotus näy 

maatalousministeriön tai Euroopan unionin kalastuspolitiikassa, vaan se painottuu 

pääasiallisesti rysillä tai verkoilla tapahtuvaan ammattimaiseen kalastukseen. 

Rundgren kokee, että vapaa-ajankalastus on edellä mainittujen mielestä 

lastenleikkiä, muttei ole sitä kun siihen liitetään matkailukalastuksen ulottuvuus. 

Suomessa ja Itämeren alueella ollaan herätty myöhään kalastusmatkailun 

näkökulmasta. 

Aska nostaa myös esille Itämeren rantavaltioiden rooli siihen, kenen ehdoilla 

lohipolitiikkaa tehdään. Euroopan unionilla on oma kalastuspolitiikka, mutta Itämeri 

on erotettu omaksi alueelliseksi hallintalohkoksi, jossa Itämeren kalastuspäätökset 

tehdään BALTFISH (Baltic Sea Fisheries Forum)- foorumilla. Aska kuitenkin katsoo, 

että siellä päätökset tehdään lohipolitiikan osalta merellisenä luonnonvarana ja 

resurssina yhä edelleenkin.  

Nordbergin mielestä ymmärrys on lisääntynyt ja nykyään, kaikki osapuolet 

ymmärtävät luonnonlohen säilymisen tärkeyden ja elinehto sille on se että lohi 

pääsee kutemaan. Kuitenkin asiasta on olemassa eri asiantuntijoita ja eri 

näkemyksiä, siitä kuinka paljon lohta pitää päästä nousemaan kutujokeensa. 

Nordberg näkee asian poliittisuuden ja tunnustaa, että päätökset ovat aina poliittisia 

kun asetuksia tehdään. Merikalastuksen kannattajille on kuitenkin oma näkemys 

asiasta, että heillä on oikeus kalastaa tietty määrä. Heillä on myös omat 

vaikutuskeinonsa ministeriön virkamiehiin, mutta Nordberg toivoo, ettei asia olisi 

näin jatkossa.  
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4.6 Ministeriön rooli 
 

Vahvana teemana nousee haastateltavien ja Jokiseuran epäluottamus maa-ja 

metsätalousministeriötä ja sen virkamiehiä kohtaan. Valtion harjoittaman 

lohipolitiikan koetaan olevan liian poukkoilevaa, eikä Väylän vartta kuulla tai oteta 

tarpeeksi huomioon päätöksen teossa. Aineistossa esiintyvä vastakkainasettelu 

rakentuu vahvasti maa- ja metsätalousministeriötä kohtaan. Eduskunnassa lohi 

politisoituu jo pelkästään sen vuoksi, että se alistetaan poliittisiin prosesseihin. 

Vastakkainasettelu maa- ja metsätalousministeriön ja Tornionjokilaakson välillä 

korostaa lohen poliittista luonnetta. Vastakkainasettelulla kohtaa alueellisen 

aspektin lisäksi myös asian poliittisuus. Ministeriö ja sen virkamiehet nähdään ei-

meinä, joten sen avulla voidaan havaita ministeriön rooli poliittisena vastinparina. 

Erityisesti Jokiseura arvostelee virkamiesten roolia ja herättää keskustelua, siitä 

missä menee virkamiesvallanrajat ja kuka kantaa lainsäädännöllisen ja poliittisen 

vastuun vallitsevassa tilanteessa.  

Historiassa koetut vääryydet lohipolitiikan hoidossa, suhteessa jokikalastukseen ja 

kutuvaelluksen suojeluun, ovat toimineet herättäjänä kansalaisvaikuttamiseen 

valtion lohipolitiikan muuttamiseksi. Pekka Pelttari toteaa esimerkiksi, että jokivartta 

kyllä ”kuullaan, muttei kuunnella”, Kalervo Aska taas toteaa, esimerkiksi: 

”Mie tehin kantelun oikeuskanslerille, tässä oliko se 2012 kun Suomen 

hallitus käsitteli Itämeren kalastuskiintiöitä ja mie kysyin sitten 

ministeriön johtavalta virkamieheltä, osastopäällikkö Arolta, että mikä 

on Suomen kanta näihin Itämeren lohikiintiöihin, niin se ei suostunu 

vastaamaan ja mie sitten ihmettelin, että sitä kun sielä pyydettään 

pääsiallisesti Tornionjoenlohta niin on se nyt kumma ko 

Tornionjokilaakson asukkaille kerrota mikä on Suomen kanta niitten 

kalastamiseen. En saanu tietoa, niin mie kantelin oikeuskanslerille 

asiasta ja oikeuskansleri Jaakko Jonkka kyllä anto vastauksessaan 

ymmärtää, että meille piti kertoa näistä Suomen tavoitteista, se on avoin 

asia ja Euroopan unioni on lähtökohtaisesti avoin ja tuota tämäki 

kysymys on sillä tavalla avoin, että ei voi niinkö meiltä salata ja meät 

pitäis ottaa niinkö matkaan, koska on kyseessä sama resurssi (Aska).”  
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Rundgren nostaa esiin pragmaattisemman roolin ja korostaa myös maa- ja 

metsätalousvaliokunnan roolia lohipolitiikassa. Rundgren korostaa, että 

vastuuministeri edustaa eduskunnan tahtotilaa, mutta maa- ja 

metsätalousvaliokunta on se joka linjaa ja voi vaikuttaa myös ministerinkin 

työskentelyyn. Valiokunnissa kuullaan myös erilaisia tahoja ja järjestöjä. Rundgren 

kertoo, että valiokunnassa käy kuultavana lohipolitiikkaa koskien esim. WWF, 

merikalastajien ja Kalatalouden keskusliiton edustajia. Valiokuntaa kuulee 

eritahojen asiantuntijoita lohipolitiikasta ja seuraavassa kokouksessa käydään 

keskusteluja siitä, että mikä linja valitaan. Poliittisen vaikuttamisen ansiosta nykyään 

kuullaan myös Tornionjokivartta ja Jokiseuraa. Rundgren korostaa, että se vaatii 

myös asiantuntijoita myös Tornionjokivarresta, joka jokivarren näkemystä ja tässä 

Jokiseuralla on nykyään iso rooli. 

Ministeriön virkamiesten rooli nousee esille. Virkamiehet nähdään osittain 

merikalastuksen kannattajina, jolloin kansalaisvaikuttaminen ja kuulluksi 

pääseminen nousevat esiin. Nordberg näkee, myös että merikalastajilla on omat 

vaikutuskeinonsa ministeriön virkamiehiin, siksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan 

myös ministeriöön. Nordberg näkee, että vaikuttamisessa on tärkeää päästä 

samaan pöytään keskeisten virkamiesten ja ministerin kanssa ja tuoda esiin 

Väylänvarren oma näkemys. Pelttari nostaa esiin ministeriön vallan käytön, jonka 

hän näkee liian suurena verrattuna poliittiseen kontrolliin. Poliittinen kontrolli uhkaa 

jäädä ministeriön määräysvallan alle jos kansanedustajilla on erilinja kuin 

virkamiehillä. Hän näkeekin, että ministeriön vaelluskaloista vastaavien 

virkamiesten vallan isona, joka näkyy koko jokivarressa.  

Rundgren toteaakin, että virkamiehet eivät ole koskaan tukenut meidän (eli 

Väylänvarren) näkemystä lohipolitiikassa, vaan aloite on täytynyt tulla poliittiselta 

puolelta.  

Epäluottamus maa- ja metsätalousministeriötä kohtaan nousee esiin myös 

Jokiseuran tekemästä kannanotosta, joka on osoitettu Euroopan komissiolle, 

tarkemmin kalastusasioista vastaavalle komissaari Virginijus Sinkevičiuselle ja 

meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja Charlina Vitchevalle. 

Kannanotossa vedotaan Euroopan komissioon, jotta se puuttuisi Suomen ja Ruotsin 

suunnitelmiin saada jatkoa valikoivaan kalastukseen. Tässä kalastusmallissa 
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kalastus tapahtuu rysillä, jonka saalis voidaan sitten valikoida ja ei-haluttu saalis 

vapauttaa. Ongelmaksi koituu, se että Jokiseuran mukaan tämä kalastusmalli 

aiheuttaa tarpeettomia lohikuolemia, koska rysässä ollessaan loheen tulee ulkoisia 

vaurioita, jotka altistavat lohet erilaisille sairauksille tai kuolemaan. Jokiseura 

kirjoittaakin, että  

”Merikalastuksen etua ajavilla virkamiehillä on selkä tavoite lisätä lohen 

rannikkokalastusta ja perustaa kalastus valikointiin. Kaikki istutetut kalat 

saisi pyytää pois. Kiintiöön laskettaisiin vain luonnonlohet, ja kiintiön yli 

jäävät luonnonlohet vapautettaisiin. Kaikkien uusimpien tutkimuksien 

mukaan tällainen kalastusmalli johtaa luonnonlohien suureen 

kuolleisuuteen erityisesti lohen kutuvaelluksen aikana makeassa 

jokivedessä (…) Emme voi hyväksyä sitä, että jokiemme suurinta ja 

arvostetuinta eläintä kohdellaan merialueilla biomassana, jota voidaan 

kohdennetusti ja tietoisesti vaurioittaa. Vaurioittamiseen ei ole 

välttämätöntä syytä eikä oikeutta ” (Jokiseura 2021 b, 2, 3-4).   

 

Jokiseuraa rakentaa erottelun ja lohen kautta diskurssia siitä, että virkamiehet ja 

merikalastajat näkevät lohen ainoastaan ”biomassana”. Esimerkiksi tälläisen 

räväkän ilmaisun takana voi olla erottautumispyrkimys ja siten tyylillinen 

profiloituminen Tornion-Muonionjoen tosiasialliseksi puolustajaksi (Lappalainen 

2002, 125). Identiteettimuodostuksen kannalta on olennaista kertoa ja rakentaa 

narratiivia meihin kuulumattomista ryhmistä, koska näin voidaan väittää meistä, 

omasta ryhmästä. Jokiseura rakentaa kantelussaan erottelun kautta kuvaa 

itsestään lohen puolustajana, jonka vastustajia ovat virkamiehet ja 

merikalastajat. Jokiseuran ja Väylänvarren ulkopuolisia koskevan tiedon kautta, 

muodostetaan tieto meistä ja meitä ympäröivistä ”vihollisista”. Tällaista 

tietämystä voidaankin nimittää poliittisuuden mahdollistavaksi perustavaksi 

tietämykseksi. Kuten Jokiseura vetoomuksessaan kirjoittaa, se tulee myös 

tosiallisesti kuvanneeksi keitä he ovat. Tällä tietämyksellä on poliittinen luonne 

ja se synnytetään valtaapitävien tai sitä tavoittelevan ihmisryhmän pyrkiessä 

suuntaamaan hallitsemansa ryhmän tai sitä tavoittelevan ryhmän haluamiinsa 
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päämääriin (Moisio 2003, 135.). Näin ollen Jokiseuran toiminta ja sen tekemä 

kantelu Euroopan komissiolle on myös identiteettipolitiikkaa.  

Jokiseura arvostelee myös virkamiesten toimintaa vetoomuksessaan, jossa 

arvostellaan virkamiesten käytöstä Jokiseuran edustajia kohtaan. Vetoomus on 

osoitettu ministeri Lepälle, mutta siitä on lähetetty kopio mm. maa-ja 

metsätalousvaliokunnalle ja oikeuskanslerille. Jokiseura oli edustajiensa kanssa 

osallistunut ministeri Lepän tapaamiseen. Tapaamisen aiheena oli ollut Tornion-

Muonionjoen koskitilojen kalastusoikeudet. Jokiseura oli tavannut ministerin ja 

hänen erityisavustajiaan, mutta: 

”Tapaamiseen ei osallistunut yhtään kalastusvirkamiestä, vaikka 

tapaamisen keskeisenä teemana oli koskitilojen kalastusoikeudet. 

Ministeriön virkamiesten menettely oli toisinto tammikuussa 2020 

Torniossa järjestetystä kalatusoikeusseminaarista, johon sinnekään ei 

saapunut ainuttakaan ministeriön kalastusvirkamiestä (…) Miksi 

virkamiehet eivät halua kohdata meitä asianosaisia? Olemme 

esittäneet perusteet kritiikkiimme MMM:n linjauksia kohtaan. Emme voi 

hyväksyä MMM:n toimia, joilla perustuslain turvaamat 

kalastusoikeutemme siirretään hallinnollisin toimin voimayhtiöille ja tai 

valtioille (Jokiseura 2020 c, 1-2).” 

Jokiseuran mielestä ministeriön virkamiehillä on liian suuri valta Suomessa 

vallitsevaan lohipolitiikkaan. Virkamiehet ovat ohittaneet heidän mielestään, myös 

perustuslakivaliokunnan. Perustuslakivaliokunta oli vaatinut kalastuslakiin 

säädöksiä koskitilojen kalastusoikeuksista, mutta ne oli ne poistettu: ”Nyt kyseiset 

säädökset on poistettu kalastuslaista ja valtakunnassa on siirrytty käytäntöön, jossa 

perustuslakia tulkitsee MMM:n virkamies, ei perustuslakivaliokunta (Jokiseura 2020, 

2.).” 

Jokiseura siis näkee, että virkamiesvalta on noussut liian suureksi poliittisessa 

päätöksenteossa. Virkamiesvalta näyttäytyy Jokiseuran viestissä menevän 

edustuksellisen demokratian yli, kun perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset 

oli poistettu ja tulkinta tehnyt ministeriön virkamies. Lopussa Jokiseura haluaakin 

ministeriltä vastauksia, siihen miksi näin on toimittu ja kuka on vallitsevan tilanteen 

takana.  
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”On kysyttävä; kuka halusi siirtää lohenkalastuksesta päättämisen pois 

jokivarsien asukkailta? On kysyttävä; kuka halusi lain muutoksella 

turvata merikalastuksen edut? – Me haluamme kalastuslain 

muutoksen, joka selkeästi turvaa luovuttamattomat 

kalastusoikeutemme faktisina, vuosisatojen takaisiin alkuperäisiin 

valtauksiin perustuvina, kalastusoikeuksina (Jokiseura c 2020, 4.).”  

 

4.7 Uhkia 
 

Lohipolitiikkaa ja lohikantoja uhkaavista uhista kysyttäessä esiin nousee mm. 

kestävä kalastus, ilmastonmuutos, kaivoshankkeet ja riittävän poikastuotannon 

turvaaminen. Ilmastonmuutos näyttäytyy haastatteluissa konkreettisesti kotiseutua 

ja sen elinoloihin vaikuttavana tekijänä.  

Aska, Pelttari ja Rundgren nostavat esiin ilmastonmuutoksen uhkana lohikantojen 

tulevaisuudelle ja painottavat lohen olevan viileän veden kala, joka ilmaston 

lämmetessä stressaantuu ja voi menettää pahimmassa tapauksessa 

nousuviettinsä. Pelttari nostaa esiin ilmastonmuutoksen vaikutuksen koko Itämeren 

tilaan, jossa ilmaston lämmetessä sen ekosysteemi järkkyy joka voi vaikuttaa loheen 

esimerkiksi sen ravintoon kuuluvissa eliölajeissa. Vedenlämpötilan kohotessa 

joessa lohen nousuvietti voi häiriintyä, eikä se välttämättä lähde kutuvaellukselle 

jokeen vaan jää pyörimään Perämeren pohjukkaan. Eli Pelttari näkee 

ilmastonmuutoksessa kaksi uhka kuvaa, lohien ravintoketjun muutoksissa ja sekä 

vesien lämpötiloissa. Ilmastonmuutos saa oman merkityksen, kun se uhkaa itselle 

ja alueelle tärkeää palasta. Näin ollen ilmastonmuutos saa oman konkreettisen 

merkitysjärjestelmän, jonka kautta tapahtuvaa ilmastonmuutosta on helpompi 

hahmottaa ja konkretisoida.  

Aska nostaa uhkana myös merikalastuksen ja kalakiintiöt. Tämän suhteen Aska 

korostaa alueellista edunvalvontaa, jossa ei voi löysätä hetkeksikään, ettei 

meripyynti kasvaisi suuremmaksi. Merikalastuksen suhteen nähdään, että kalastus 

täytyisi tapahtua mahdollisimman lähellä kutujokea, niin kauan kuin 

merikalastuskiintiöitä jaetaan. Aska korostaa Jokiseuran kantaa, jossa ei 

määriteltäisi merellisiä kiintiöitä ollenkaan, koska ne eivät ole kantakohtaisia ja 
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pyrkimyksenä pitäisi olla vaelluskalojen kohdalla se, että kalastus tapahtuisi joessa, 

kunkin kannan kestävyyden mukaisesti. Lähellä kutujokea tapahtuva kalastus olisi 

Askan mukaan biologisesti kestävää, jossa voitaisiin taata riittävä määrä kutukaloja 

myös jokeenkin. Avomerikalastus pitäisi Askan mukaan lähtökohtaisesti kieltää.  

Nordberg nostaa suurimmaksi uhaksi yksinkertaisesti ihmisen. Tällä hän viittaa 

minkälaista kalastuspolitiikkaa harrastetaan. Siihen liittyy kalastussäännökset ja se 

minkä kokoisia kiintiöitä meripyyntiin kohdennetaan. Merikalastuksella on 

Nordbergin mukaan suuri vaikutus siihen, kuinka monta lohta vuositasolla Väylään 

nousee. Hän nostaa esiin myös esiin sen, ettei tähän vaikuta yksistään Suomen 

lohipolitiikka vaan myös, miten Itämeren valtiot pyytävät lohta. Kalastussäännöillä 

ja niiden vaikutuksilla nostaa esiin myös joessa tapahtuvan pyynnin, ettei myöskään 

joesta voi nostaa lohta ylettömän paljon. Lääkkeeksi tähän kaikkeen Nordberg 

nostaa yleisen tietoisuuden parantamisen siihen mikä merkitys lohella, niin 

paikallisesti kuin muilla Itämeren valtioilla.  

Rundgren nostaa esille yhtenä uhkana esiin kalataudit ja Itämeren tilan. Esimerkiksi 

kesäisin löydetään kuolleita lohia, joiden kuolinsyystä ei ole varmaa tietoa. Myös 

Rundgren nostaa esiin ilmastonlämpenemisen ja sen ettei lohi kestä lämpimiä kesiä 

jolloin veden lämpötila nousee liian suureksi. Vedenlaatu-kysymys tulee esiin 

Rundgrenin nostaessa esiin Väylänvarteen suunniteltu Hannukaisen kaivoshanke 

ja Ruotsin puolella toimiva Kaunisvaaran kaivos. Kaivoksista puhuttaessa täytyy 

hänen mielestään vaatia sellaisia ympäristö- ja päästönormeja jottei ne vahingoita 

vedenlaatua, vaikka kaivos onkin tärkeä, muttei hinnalla millä hyvänsä. Sekä 

Rundgren että Nordberg nostavat esiin myös vedenlaadun viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Kummatkin kritisoivat menneinä vuosikymmeninä tehtyjä 

suo-ojituksia, jotka ovat pilanneet vesistöjä myös muualla Suomessa. Tehtyjä suo-

ojituksia Nordberg kuvaileekin ”järjettömyyden huipuksi”.  

Kaivoshankkeet nousevat esiin myös muiden haastatteluissa. Väylänvarteen on 

toiminnassa yksi rautamalmikaivos Kaunisvaara Iron Ruotsin puolella. Lisäksi 

Hannukaisen kaivoshanke on mm. ympäristölupahakemusvaiheessa. 

Haastateltavat painottavat ympäristö näkökulmaa ja sitä ettei kaivoksista pääsisi 

raskasmetalleja tai muita päästö jokeen, niin että ne vaarantaisivat erityisesti 

lohikantaa eikä haittavaikutuksia syntyisi. Esimerkiksi Pelttarin huomio kiinnittyy 
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siihen, että Kaunisvaaran kaivoksen päästörajat ovat selvästi korkeampi kuin, mitä 

ne olisivat Suomessa. Aska nostaa esiin Hannukaisen kohdalla mahdolliset 

pohjavesien laskun ja sen mahdolliset haittavaikutukset loheen ja 

meritaimenkantoihin. Lisäksi Aska kommentoi kaivoksista näin ” No niitähän täytyy, 

jos tuota kaivoksia tehdään, niin tehä huolella, ettei sieltä tule sitten vaikutuksia.” 

Kuitenkin hän korostaa varovaista lähestymistapaa, etteivät kaivokset aiheuttaisi 

uhkaa luonnonmonimuotoisuudelle tai eläinlajeille.  

Nordberg näkee kaivosten pragmaattisemmin, mutta korostaa kuitenkin Väylän 

vesistön suojelun tärkeyttä. Kaivokset on uhka, mutta kuitenkin täytyisi olla 

mahdollisuus käyttää järkevästi luonnonvaroja. ”Sillä pittää olla tietyt asetukset, 

tietyt rajoitukset ja se kuinka paljon sinne voidaan päästää ja se että se on tutkittu” 

Nordberg toteaa. Vaikka uhka koetaan todelliseksi, niin Nordberg nostaa esiin myös 

kaivoksen lisäävän mahdollisuuksia elää ja asua Väylänvarressa. Tällä hän viittaa 

ympärivuotiseen toimeentuloon.  

”Me jotka asuma täälä 24 tuntia vuorokaudesta 12kk vuodesta, niin 

meän täytyy elää joka ikisenä päivänä niin niillä huonoila 

rospuuttokeleillä ko kommeila keväthanki-säillä. Että me jouduma 

elämää täälä ympärivuoden. Niin silloin meän täytyy aatella pikkusen 

laajemmasti ko pelkästään se, että tuota jos joku vähänenki uhka on se 

että tätä ei voida tehdä ko jotku luonnonvarat kärsivät siitä (Nordberg).” 
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5 Alueellinen lohi 
 

Tässä analyysiluvassa käsittelen lohta alueellisen identiteetin kautta. Tässä luvussa 

avaan niitä seikkoja, joiden avulla lohi voidaan liittää osaksi alueellista identiteettiä.  

 

5.1 Nimitys 
 

Se millä nimillä asioita kutsutaan, on poliittista. Miten se, millä tavoin asioista 

puhutaan, on poliittista? Tällöin pitää nähdä se millä tavoin poliittisuus tulee 

näkyviin. Politiikka ei aina näy paljaalle silmälle, vaan se vaatii tulkintaa, siitä mitä 

poliittisuudella ymmärretään. Näin ollen, millä tahansa ilmiöllä voi olla poliittinen 

aspekti ja toisin sanoen mikään ilmiö ei ole ’suojattu’ poliittisuudelta (Palonen 1988, 

19.). Tornio-Muoniojoen lohikantaa voidaan kutsua mm. kolmella eri nimellä. 

Itämerenlohena, Perämerenlohena tai Tornio-Muoniojoenlohena. Se että yhdellä 

asialla voi olla useita eri nimityksiä, kertoo asian poliittisuudesta.  

Haastatteluissa nousee esiin se, miten eri tavoilla lohesta voidaan puhua ja millä 

nimitykselle sitä kutsutaan eri tilanteissa. Kysyttäessä millä nimellä kutsut lohta? 

Vastaukset poikkeavat toisistaan ja siten voidaan huomata nimityksen taustalla 

olevan problemaattisuuden. Nimityksellä avulla voidaan nähdä ne premissit 

nimityksen takana, joka voi antaa viitteen siitä miten asioista puhutaan.  

Aska toteaa tarkentavaan kysymykseen onko lohi itämerenlohi, perämerenlohi vai 

tornionjoenlohi, ettei se ole minkään meren lohi vaan jokainen on oma kantansa. 

Esimerkkinä hän nostaa, ettei kukaan puhu tenonlohesta atlantinlohena Tenon 

osakantana vaan se on tenonlohi. Tornionjoenlohi on oma kantansa, jonka Aska 

näkee erittäin tärkeänä, että kunkin joen lohesta puhutaan omana kantana. Eli 

voidaan todeta, että Askan näkee tornionjoenlohen Tornionjoen lohena.  

Nordberg kutsuu lohta luonnonlohena ja erityisesti tornion-Muonionjoenlohena. Eli 

se kuvastaa samankaltaista nimitystä kuin Askalla. Tornion-Muoniojoenlohi nimitys 

viittaa erityiseen alueeseen, jonne lohi nousee.  

Pelttari pohtii nimityksen kautta sitä, minkälainen suhde loheen ihmisillä on. Hänen 

mukaansa alisessa Tornionjokilaaksossa puhutaan kaupassa myytävästä lohesta 
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perämerenlohena, ”ihmisille jotka, eivät ole aktiivisia kalastuksen harrastajia niin ne 

ostavat kaupasta perämerenlohen.” Kalastajille se on taas aina tornionjoenlohi. 

Pelttari katsoo sen vaikuttavan, että pyydätkö itse vai et, niin sen mukaan nimityskin 

vaihtelee. Kuitenkin hän katsoo, että käytännössä Perämerenlohesta puhuttaessa 

ajatus lähtee siitä, että se on Tornionjokeen nouseva lohi, se vain ei ole kerennyt 

vielä nousta jokeen.  

Rundgren muistelee lohiprojekteja missä alueen ihmiset ovat yrittäneet edistää 

lohiasiaa. Ensimmäisen kerran hän muistelee olleensa matkassa 1980-luvun 

puolenvälin tienoilla. Silloin puhuttiin tornionjoenlohesta, joka täytyy pelastaa. 

Kuitenkin tämän vuosituhannen alussa kuitenkin herättiin siihen, että Itämerellä 

tapahtuva kalastus estää lohen tulon Väylään. Tämä kirvoitti 

kansalaisvaikuttamisen Väylänvarressa ja koottiin lähetystö molemmin puolin rajaa, 

yhteensä neljä linja-autollista ihmisiä Helsinkiin ja Tukholmaan parlamentteihin 

puhumaan lohen puolesta ja silloin käytettiin ikään kuin mainoslauseena ”Pelasta 

Itämeren villilohi”, ”Rädda Östersjön vildlax”. Voidaankin päätellä, että siitä keille 

halutaan puhua ja keihin halutaan vaikuttaa, vaikuttaa siihen millä nimityksellä lohta 

kutsutaan.  

 

5.2 Kuunnellaanko meitä? 
 

Puhuttaessa lohipolitiikasta, nousee esiin kysymys keitä kuunnellaan. 

Vaelluskalana lohi sijoittuu suurelle alueelle, jolloin siihen kohdistuu enemmän 

paineita tulla kuulluksi kuin useimpiin muihin kaloihin ja eläimiin. Kuulluksi tuleminen 

aluetta vahvasti leimaavassa asiassa koetaan tärkeäksi. Kuunnellaanko 

Väylänvartta tarpeeksi päätöksenteossa- kysymys haastateltaville nostaa esiin 

tarpeen tulla kuulluksi aluetta koskevassa asiassa.  

Nordberg toteaakin ykskantaan, ettei missään nimessä kuunnella tarpeeksi. 

Aikaisemmin paikallisia ei kuunneltu hänen mukaansa ollenkaan.  

”Että aivan sama mitä täältä ja minkälaisia lähetystöjä ja minkälaisia 

huolen aiheita lohen suhteen sanottiin ei nähty minkään näköstä tai ei 

kuunneltu millään lailla niinkö jokivarsilaisia, mutta nyt jokivartelaisten 

asiantuntemus asian suhteen ko lohta lähti nousemaan ja nähtiin 
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minkälainen vaikutus tälle alueelle on siinä, että kesäaikana se lohi 

nousee, ei pelkästään se että matkailuyritykset pärjää vaan se, että 

vaikuttaa myös paikallisen väestön arvostukseen sitä ommaa jokea 

kohtaa. Että jos joessa ei ole lohta, niin sen arvostus on erilainen ko se 

että siinä on lohta. Että se nähjään niinkö arvokkaana se vesi ja se alue 

nähjään arvokkaampana ko sielä. Kuitenki sanottaan lohesta, että se 

on kalojen kuningas niin näinhän se on. Lohikalat on niitä parhaita 

kaloja (Nordberg).”  

Pelttari nostaa esiin ministeriön päässä olevan edunvalvonnallisen näkökulman 

kaupallisen kalastuksen roolista ja siitä kuinka paljon sitä pitäisi suosia. Näin ollen 

ei kuunnella tarpeeksi. Pelttarin mielestä kokemusperäistä tietoa lohennoususta on 

alueella varsinkin vanhemmalla väestöllä valtavasti, jota voisi hyödyntää myös 

päätöksenteossa. Hän jatkaa, ettei tätä tietomäärää haluta hyödyntää, koska se ei 

ole tutkimuksen vahvistamaa tietoa. Pelttarin mielestä tätä tietoa pitäisi hyödyntää 

esimerkiksi pyyntirajoituksia tehdessä. ”Tällä hetkellä meillä on aivan liian aikaiset 

pyynnin aloitusajat tuossa rannikolla” Pelttari toteaa.  

Rundgren tuo esiin oman kokemuksensa siitä kuinka vaikeaa on tulla kuulluksi, 

vaikka olisi kansanedustaja. Hän korostaa, sitä että eduskunta viimekädessä tekee 

päätökset, mutta maa- ja metsätalousvaliokunta linjaa mihin suuntaan asioita 

viedään ja tarvittaessa laittaa ministerinkin järjestykseen jos se on vahva. Rundgren 

muistelee kuinka haastavaa oli ensimmäisellä kaudella (2003–2007) saada myös 

alueen ihmisiä julkiseen toimintaan lohen puolesta. Se vaatii kannanottoja ja 

esiintuloja myös kansalaisjärjestöiltä, että saadaan asioihin muutoksia. Lisäksi 

Rundgren muisteli, että joutui myös taistelemaan oman puolueen kavereita vastaan 

siinä, että silloinen lohipolitiikka oli väärää. Toisella kansanedustaja kaudella (2011–

2015) saatiin linjamuutos ja Jokiseurasta saatiin tukea ja asiantuntijoita, ” miehän 

pidin aina huolen siitä, että jokivarresta oli kuultavana kun asiaa käsiteltiin 

valiokunnassa”. Näin voitiin varmistaa myös, se että Väylänvarsi tulisi kuulluksi, 

muiden edunvalvojien tavoin. Rundgren toteaakin, että ” on erittäin tärkeää 

paikallisen kansalaisjärjestön tuki, johonka kansanedustajat voivat tukeutua”. Hän 

toteaakin, ettei voi korostaa liikaa sitä, että Väylänvarresta tulee aktiivisia toimijoita 

ja vaikuttaminen on sitkeää ja jatkuvaa työtä, että tullaan kuulluksi. ”Pitää kokoajan 

puolustaa sitä linjaa ja siinä pitää olla johdonmukainen (…) Se on näin, tämä on nyt 
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vain minun oma kokemus, että mitä tahansa asiaa sie ajat, niin se pitää olla sekä 

juurrutettuna sinne ruohonjuuritasolle, sinne kansalaisiin, seillä pitää olla aktiivinen 

ja sitten pitää olla tuolla (eduskunnassa) ihmisiä jotka niinkö sitoutuu siihen” 

Rundgren korostaa.    
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5.3 Alueellinen vaikuttaminen 
 

Pystyykö paikallisesti vaikuttamaan lohipolitiikkaan? Kyllä pystyy, vastaa Rundgren. 

Rundgrenilla on pitkä kokemus lohipolitiikan parissa, hän muistelee olleensa 

ensimmäisen kerran mukana vuonna 1983 tai 1984. Hän kertoo esimerkin johon 

viittasin ensimmäisessä luvussa, lohilähetystön. Lohilähetystö koottiin yhdessä 

Väylänvarren kuntien ja Lapin liiton yhteistyönä vuonna 2000. Kolarin 

kunnanhallitus oli aluksi ottanut kantaa lohitilanteeseen ja lähettänyt kirjelmät muille 

Väylänvarren kunnille. Yhdessä oli tehty julkilausuma, ”jos olet jotaki mieltä niin se 

pittää lausua julki” Rundgren toteaa. Rundgren toimi tuolloin Kolarin 

kunnanhallituksen puheenjohtajana ja keväällä 2000 lohilähetystö matkasi 

Helsinkiin 163 osallistujan voimin, joiden keräämiseen ei mennyt kovin kauaa aikaa. 

Lapin liitosta matkassa oli myös Jaakko Ylitalo, joka on ollut mukana myös muissa 

ns. Lapin karvalakkilähetystöissä. Lohilähetystö sai myös valtakunnan julkisuutta, 

kun annettiin haastatteluja Ylen ja MTV3:n aamulähetyksiin. Lisäksi Senaatintorilla 

keitettiin lohikeittoa. Ministeriöiden virkamiehiä saapui syömään joita samalla 

jututettiin ja tietenkin myös tavallisia kansalaisia kävi kuuntelemassa. Rudgrenin 

mielestä lohilähetystön toteuttaminen ja onnistuminen kertoi siitä, että alueen 

ihmisillä oli valtava ja toisaalta väsymys silloiseen lohitilanteeseen, ” ei jumalauta 

täytyyhän tässä jotaki tehdä” hän kuvailee aikalaisten tuntoja. Lohilähetystön 

ansioista Suomen ja Ruotsin maatalousvaliokunnat tekivät yhteismatkan 

Väylänvarteen tutustumaan alueeseen ja lisäksi pidettiin myös yhteiskokous. 

Rundgren korostaakin, miten tämmöisellä toiminnalla voidaan saada asialle 

laajempaa näkyvyyttä ja jossa kunnatkin voivat olla aktiivisia.  

Nordberg kertoo, että viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut iso 

asennemuutos alueellisessa vaikuttamisessa lohen suhteen. Hän muistelee omaa 

luottamushenkilö uransa alkuaikoja 1990-luvulla, jossa kuntavaalien alla mietittiin 

kunnallisvaaliteemaa puoleensa paikallisjärjestötasolla. Ajatuksena oli nostaa lohi 

yhdeksi teemaksi, kun luonnonlohikanta oli romahtamisen partaalla. ”Osa ihmisistä 

sano, että mitä tet höpötättä. Tuomosia tyhjänpäivisiä asioita kuntapolitiikkaan 

tuotta” Nordberg havainnollistaa sen ajan tuntoja. ” Mie vain haluaisin tänäpäivänä 

nähä semmosen ihmisen joka samanlaissiin sanois, että asenteet on muuttunu 

alueella aika paljon” Nordberg toteaa. Tuolloin lohi olikin pieni asia alueella, kun sitä 
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ei ollut ja tuntui ettei lohen eteen ollut enää mitään tehtävissä. Asennemuutosta 

kuvaa konkreettisesti se, että nykyään Kolarin kunta brändää itseään lohen 

valtakuntana. 

Nordberg näkee, että vaikuttamiskeinoja on monenlaisia. Yksi vaikutuskeino 

paikallisesti on kunnallispolitiikan kautta, ”elikkä kuntien päättäjät aktiivisesti tekevät 

lohipolitiikkaa” hän toteaa. Vaikutuskanavana kunnallispolitiikka kohdentaa 

vaikuttamisen eduskuntaan ja ministeriöön. Nordberg korostaa myös vapaa-

ajankalastajien merkitystä siinä, että jos vapaa-kalastajat ovat tietyistä rajoituksista 

ja säännöistä saman mielisiä, niin tällaisella joukkovoimallakin on merkitystä. 

Alueellisella vaikuttamisella voidaan kasvattaa ja parantaa Väylänvarren mainetta 

saalivarmana ja hyvänä jokena kalastukseen, jolloin myös ihmisen määrä 

vaikuttamisen suhteen lisääntyy. Esiin nousee myös menneiden vuosien 

toivottomuuden tunne lohen katoamisesta alueella. Nordberg muistelee, kun 

Väylänvarressa herättiin kestämättömään lohipolitiikkaan. Lähdettiin vaatimaan 

lohennousun turvaamista niin asialla oli pieni porukka.  

”Väitän että suurin osa tavallisista jokivartisista ihmisistä ajatteli, tyhjää 

työtä ne tekevät, ettei sitä lohta enään koskaan tänne takasin saaha, 

että se on mennyttä. Kova usko siihen, että sillä voidaan vaikuttaa, niin 

pienestähän se lähti liikkeelle (Nordberg)” 

 

Pelttari korostaa verkostojen merkitystä paikallisessa vaikuttamisessa, ” jos on 

verkostot olemassa, että tuota on yhteydet sekä poliittisiin ryhmiin, poliittisiin 

puolueisiin ja saa ne viestit menemään niin tuota pystyy paikallisesti vaikuttamaan 

myös”. Pelttari korostaa myös oikeanlaisen statuksen merkitystä. Tällä hän viittaa 

kansanedustajiin, joiden vaikutusvalta on suurempi kuin sillä, että hän itse lähtisi 

vaikuttamaan niin se ei kuitenkaan tuottaisi niin uskottavaa tulosta, ”vaikka olisin 

kuinka oikeassa”.  

Askalle vaikuttaminen paikallinen vaikuttamine tapahtuu pääasiallisesti Jokiseuran 

kautta. Hän kuvaa jokiseuran pääasialliseksi tehtäväksi saada olosuhteet sellaisiksi, 

että Väylään nousee lohta ja myös täällä noudatetaan kestävän kalastuksen 

periaatteita. Jokiseura haluaa myös nostaa lohenkalastuksen arvoa kaikin tavoin, 

esimerkiksi jonkinasteisella saaliin merkkauksella ja kalastajakohtaisilla kiintiöillä. 
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Jotta saatu lohi koettaisiin arvokkaaksi, se mikä sieltä saadaan. Aska visioi myös, 

että lohenkalastuskausi alkaisi esimerkiksi tykinlaukausten kera, ”koska se on meille 

iso ja arvokas juttu”. Näin voitaisiin, ”nostaa niinkö tämän jokilaakson semmosta 

identiteettiä, arvoa ja omanarvontuntoa” Aska toteaa.  

Alueellisen vaikuttamisen voimasta kertoo Askan kertoma esimerkki siitä, miten 

Jokiseura pyrkii vaikuttamaan. Aska tuo esiin sen mitä hyvien lohennousulukemien 

taustalle piilee. Vuodesta 2012 eteenpäin lohta on noussut runsaammin jokeen, 

mutta vuosien 2010 ja 2011 lukemat olivat n. 20 000 yksilöä (Luonnonvarakeskus 

2021 d) ja vuonna 2012 lukema nousi n. 60 000 yksilöön. Melkein kolminkertaisen 

lohennousun taustalla oli Tornio-Muoniojokiseuran tekemä kantelu Euroopan 

komission kalastusasioista silloin vastanneelle komissaari Maria Damanakille, jossa 

Jokiseura vaati kalastuksen keskeyttämistä Itämerellä ”kerta kaikkisesti” ja se oli 

Askan mukaan ”erittäin voimakas kirje”. Askan mukaan asia otettiin Helsingissä 

hyvin hankalaksi, koska Jokiseura oli ohittanut suoralla kantelulla eduskunnan ja 

ministeriön. Loppujen lopuksi eduskunnasta kaikki puolueet, paitsi RKP lähti 

Jokiseuran kannan taakse siinä, että kalastuskiintiöitä täytyy alkaa pienentämään 

niin paljon, että se vaikuttaa merikalastukseen ja turvaa kutuvaelluksen. Aska 

sanookin, että ”se oli Jokiseuran suuri saavutus ja sitä on sitten koetettu piettää 

yllä”. Kantelusta lähtikin liikkeelle Jokiseuran aloitteesta ja esityksestä prosessi 

kansallisesta lohistrategiasta. Prosessi laitettiin alulle vuonna 2013 ja seuraavan 

vuoden lokakuussa valtioneuvosto vahvisti periaatepäätöksellä kansallisen 

lohistrategian. Nämä ovatkin Askan mukaan ”viime vuosien suurimpia saavutuksia”. 

Askan mukaan tästä on seurannut se, että Jokiseura on kutsuttu aina kuultavaksi 

valiokuntaan asiantuntijan roolissa.  

”Kyllä meät otettaan siellä vakavasti huomioon ja mukava oli kuulla 

ministeri Lepältä, että Jokiseuraa arvostettaan suuresti ja laajasti (…) 

että kyllä meillä on sielä varsin hyvä asema.   Me olema perustanu aina 

nämä meän kannanotot, kansainvälisen lain vaatimukseen, terveeseen 

järkeen ja teemala: kantakohtaiseen kalastukseen, niin meillä on aina 

ollu helppo sitten seuraavanaki päivänä toimia ja puolustaa näitä 

aikasempiaki kantoja. (Aska) ” 
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Lohistrategian laatiminen ja vahvistaminen valtioneuvoston periaatepäätöksellä on 

tuonut pitkäjänteisyyttä lohipolitiikkaan. Se on lähtökohtaisesti ohje virkamiehille, 

jottei he voi ”kaikkia ominpäin tai kuule jotaki yksittäistä lobbaria ja näin, vaan se on 

yhessä sovittu joku linjaus ja se on pakko menetellä suunnilleen sen mukaisesti” 

Aska toteaa.  

 

5.4 Alueellinen yhteistyö 
 

Alueellinen yhteistyö lohiasioiden osalta on tällä vuosituhannella lisääntynyt. 

Rundgren muistelee, että ennen oli riitoja myös Väylänvarressa, jossa vastakkain 

olivat eteläinen ja pohjoinen jokilaakso. Erimielisyyksiä aiheutti etenkin torniolaisten 

ja ylitorniolaisten harjoittama verkkopyynti, kulleverkoilla pyytäminen. Nämä ovat 

vanhoja perinnekalastusmuotoja, joita paikalliset voivat vielä harjoittaa. Rundgren 

viittaa suureen lohilähetystöön vuonna 2000, jolloin nämä erimielisyydet painettiin 

taka-alalle ja myös lähetystössä oli osallistujia Ylitornioltakin. Lohilähetystön 

tarkoituksena oli painaa taka-alalle jokivarren sisäiset erimielisyydet ja pitää 

pääpaino Itämeren villilohen pelastamisessa ja kutuvaelluksen turvaamisessa. 

Rundgren toteaakin: 

”Täytyy kuitenkin siinä ymmärtää se, että niillä on ikivanhat oikeudet ja 

se on väärin alkaa vaatimaan niitä pois sieltä ja kokonaisuuden 

kannalta niillä muutamalla sadalla lohella ei ole mitään semmosta 

merkitystä, että siinä kannattaa alkaa täällä sisäisesti tappelemaan (…) 

Tää on tärkeää ja sitä pittää niinkö, poliittisestikin kokoajan, itte olen 

lähtenyt siitä, että sitä pittää vaalia, mahdollisimman laaja tuki täälä 

alueella, jokivarressa (Rundgren).” 

Rundgrenin tarkoituksena voidaankin nähdä se, että tosiallinen ”vastustaja” tai 

”vihollinen” ei ole muualla Väylänvarressa vaan tosiallisesti eduskunnassa ja 

meripyynnissä.  

 

Nordbergin mielestä alueellinen yhteistyö lohiasioissa on ollut hyvää niin 

jokivarsilaisten, kuntien päättäjien ja vapaa-ajan kalastajien kesken. Nordberg 

näkeekin lohiasiat ja lohipolitiikan yhtenä harvoina asioina joista loppupeleissä 
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vallitsee yhteinen näkemys alueella siitä, minkälaista lohipolitiikan pitäisi olla. Viime 

vuosina on virinnyt etenevää yhteistyötä kuntien tasolla koskien lohipolitiikkaa. 

Esimerkkinä Nordberg mainitsee syksyllä 2018 Jokivarren kuntien yhteistyönä 

toteutettu lähetystö maa- ja metsätalousministeriöön. Nordberg kertoo, että 

lähetystö oli onnistunut ja tuolloin päästiin tapaamaan asian kannalta keskeisiä 

virkamiehiä kahtena päivänä. Hänen mukaansa vastaanotto oli myönteinen, kuten 

aiemminkin ministeriössä.  

”Kyllähän ne tietävät, että jokivartiset ovat sitä mieltä, että 

merikalastukselle ei saa lisämyönnytyksiä tehdä vaan päinvastoin 

pikemminkin kiristää sitä merikalastusta, jotta jokeen se kala pääsis. 

Niin kyllähän net sen tietävät, mutta se että piettään ääntä ja käyhään 

säännöllisesti vaikuttamassa siihen, kyllä sillä oma vaikutuksensa on. 

Ja kyllä ministeri anto puolilupauksia siitä, että sitä katottaan vielä 

suuremmalla syynillä sen jälkeen ko tuota niin tutkimustuloset tulevat 

täältä (Nordberg).” 

Nordbergin mielestä lohipolitiikka ja siihen vaikuttamista pitäisi tehdä monella 

tasolla. Yhdellä tasolla kuntapäättäjät katsoisivat alueellista ja 

matkailukalastuksellista näkökulmaa. Toinen taso olisi vapaa-ajankalastajien ja 

matkailuyrittäjien näkökulmasta. Isossa kuvassa kaikkien näkökulmat ovat 

yhteneväisiä alueellisesti, riittävä nousulohien määrän kasvattaminen ja 

kutuvaelluksen turvaaminen. Nordbergin mukaan kuitenkin keinot voivat olla 

ristiriidassa toisten edustajien näkökulmasta. Esimerkiksi jokikalastustakin voisi 

rajoittaa tavalla nykyisestä, lopettamalla kalastuksen elokuun 20. päivä, jota 

esimerkiksi kalastusmatkailuyrittäjät pitävät ei-toivottuna. Toinen asia on 

saalismerkintä, tässä Nordberg toivoisi, että myös paikalliset ymmärtäisivät 

saalismerkinnän tärkeyden. Saalismerkinnällä olisi myös tutkimuksellista tietoa, kun 

pystyttäisiin saalisilmoituksella osoittamaan mikä on todellisuudessa se määrä mitä 

vapaa-ajan kalastajat joesta saavat. Nordberg toteaakin:  

”Jos meillä satatuhatta yksilöä nousee ja 15 000 yksilöä nostettaan 

veneeseen niin sanotusti, niin voidaan puhua, että sillä jokikalastuksella 

on 15 % vaikutus siihen lohikannan kuteviin kaloihin. Elikkä 85 % jääpii 

vielä kutemaan, niin sillä ei ole lohen tulvaisuuden ja eloonjäämisellä 
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ole sillä viehekalastuksella mitään merkitystä, mutta mitä suuremmaksi 

nousee se prosentti, ettei merkitä niitä kaloja eikä ilmoiteta saalista, niin 

silloin se jääpii aina arvailujen varaan (…) että semmonen merkitys sillä 

on (Nordberg).”  

 

Aska näkee alueellisen yhteistyön viime vuosina virinneen ja nostaa esille Pellon 

kunnanjohtajan Eero Ylitalon uudenvuodentervehdyksen, jossa Ylitalo totesi, että 

lohipolitiikassa on oltu yhessä liikkeellä. Aska toteaakin, että ” se on sillä tavalla 

hienoa, että täällä niinkö nähdään lohenkalastuksen arvo ja sen lohen arvo jo 

itsestään. Joki on sitten rikas ja täynnä elinvoimaa, se tuo sitten elinvoimaa alueelle 

sitten kokonaisuutena”.  
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5.5 Kenen lohi? 
 

Kenelle lohi kuuluu? Tämä jakaa haastateltavia sen mukaan, missä päin 

Tornionjokilaaksoa asuu. Erityisesti Väylänvarren eteläpäässä on paljon 

keskustelua kalastusoikeuksista ja niiden hallinnasta.  

Esiin nousee lohenomistus-kysymys. Suomessa kalastusoikeus on vanhastaan 

kuulunut vesialueen omistajalle, tästä on kuitenkin ollut myös poikkeuksia. Kysymys 

on valtiolle kuuluvasta erityisestä oikeudesta lohen ja meritaimenen pyyntiin jota 

lohiregaaliksi kutsutaan (Joona 2015, 14). Lohiregaali tarkoittaa käytännössä valtion 

yksinoikeutta lohen ja meritaimenen kalastukseen Perämeressä ja Pohjanlahteen 

laskevissa suurissa virroissa (Huhtala 2019, 11). 

Pelttarin mielestä tällä hetkellä on ratkaisematon tilanne siinä, kenelle lohi kuuluu. 

Pelttari katsoo, että ministeriö on tietoinen siitä, että aihe puhuttaa Väylänvarressa 

paljonkin. Ministeriön näkökulmasta valtio on lohen omistama kala, vaikka 

Tornionjokilaaksossa asiasta on erinäkemyksiä. Pelttari nostaa esiin lohiregaali-

kysymyksen ongelmallisuuden ja sen siihen suhtautuminen vaihtelee 

Tornionjokilaaksossa. Lohiregaali-kysymys liittyy vesiomistuksiin ja koskitiloihin. 

” Mutta tuota tää on sillä tavalla isokysymys, kansallisesti äärettömän 

pienikysymys, mutta paikallisesti isokysymys, koska Tornionjoki on 

ainoa joki, jossa valtio katsoo tämän omistuksen olevan itsellään. 

Missään muualla, ei Tenojoella eikä missään muuallakaan joella ole 

tämmöinen tilanne. Meillä on, ne jotka vastustavat tätä näkemystä eli 

ovat sen valtionomistuksen kannalla ne ovat niitä ihmisiä pääsiassa, 

jotka näkevät, että yhteislupa on se jonka takia pitää olla tämä kalastus 

niinku valtion omistuksessa.” Pelttari toteaa.  

Lohen omistusoikeudet ovat kompleksinen kysymys, jossa vastakkain ovat valtio ja 

yksityiset vedenomistajat tai koskitilojen omistajat. Pelttari toteaakin, että ”sitten 

tullaan tähän omistuskysymykseen, joka on tässä tilanteessa selvittämätön asia”.  

”Tutkimus sanoo, että lainsäädännössä ei ole selkeää näyttöä, että se 

olis aikojen saatossa siirtyny valtiolle. Siitä on vain virkamiespäätöksiä 

Joonan tutkimus sanoo tätä luokkaa. Sitten on tää Hollon selvitys, 

kertoo siitä, että kun vuosisatojen aikana on tullut tämä kruunun 
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yksityiset vedet ja sitten on tämä kruunu-sana muutettu valtioksi. Niin 

tavallaan siitä syntyneestä pitkästä käytännöstä on tullu oikeusnormi. 

Eli käytäntö on alkanu sanelemaan, sen että tuota valtio on tullutki 

omistajaksi ko se on sitä halunnu ja toiminu niinkö se olis omistaja. Eli 

tässä voi verrata niin, että jos sulla on metsäpalanen ja sielä naapuri 

käy sitä viisikymmentä tai sata vuotta hakkaamassa sielä joka vuosi 

muutaman puun, niinkö se sinun omistama metsäpalanen siirtyny sitten 

tälle naapurille sen perusteella, että se on käyny sielä joka vuosi niin 

sanotusti omistamassa sitä puuta. Että tässä on vähän niinkö sama 

tilanne taustaltaan. Tää kysymys on edelleenkin ratkaisematta, se on 

täysin avoin ja jää nähtäväksi tuleville vuosille, saadaanko siihen 

jonkulainen selvyys (Pelttari).”  

 

Pelttari viittaa tässä Lapin yliopiston tutkija Juha Joonan tekemään tutkimukseen 

(ks. Joona 2015) jonka mukaan ei ole näyttöä, että lohen omistusoikeus olisi siirtynyt 

missään vaiheessa siirtynyt valtiolle. Pelttari vertaa tilannetta siihen, että 

vuosikymmenten saatossa omistamasi metsäpalanen siirtyisi naapurille, jos hän on 

käynyt vuosien saatossa luvatta kaatamassa puita omistamaltasi metsäpalstalta.  

Pelttarin mielestä omistusoikeus on tärkeä kysymys sen vuoksi, että jos 

lohenomistusoikeus olisi vedenomistajalla tai koskitilojen haltijoilla, niin silloin heillä 

olisi puheoikeus silloin kun lohiasioista päätetään.  

”Mie esimerkkinä otan vaikka tuon rajajokisopimuksen, 

rajajokisopimuksesta käydään vuosittain neuvottelut, niin nämä 

neuvottelut ovat ministeriöiden välisiä ja tämän alueen ihmisiltä 

kysytään lausuntoja. Se, että mitä huomioidaan ja mitä ei, se on toinen 

kysymys. Jos tämän jokivarren ihmiset omistavat sen lohen, niin ovat 

automaattisesti neuvotteluosapuolia tämmösessä 

rajajokisopimuksessa ja niiden ääni on otettava huomioon. Ja silloin 

siinä tilanteessa, nämä ihmiset, jotka ovat siinä ovat, eivät varmasti tee 

sellaisia ratkaisuja jotka ois tuhoamassa sitä lohta, vaan ne ihmiset 

pitävät aivan varmasti sen puolen, että täällä saadaan pyytää eritavoin 

sitä lohta. Eli pitävät sen kotikenttäedun niin, että täällä on oikeus 
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pyytää sitä eritavoin sitä kalaa, mutta niin että se on kestävää se 

kalastus. (…)On kuultava niitä ihmisiä, jotka on sielä rannala, ei 

pelkästään kuultava vaan kuunneltava. Ei pelkkä kuuleminen riitä vaan 

niitä on kuunneltava. Tässä meidän tapauksessa kävis ihan samalla 

tavalla, että meitäki pitäs kuunneltava vähän eri tavalla, joka olis 

jokivarren etu (Pelttari).” 

 

Aska on myös samoilla linjoilla vastatessaan kysymykseen kenelle lohi kuuluu. 

Hänen mukaansa lohi kuuluu periaatteessa kaikille, mutta lohenkalastus kuuluu 

kalastusoikeuden haltijalle:  

” Se on sitten niinkö semmonen laillinen lähtökohta, jota pitäis 

kunnioittaa. Se on niinkö ikivanha Pohjoismaisen yhteiskunnan 

perusta, että täällä niinkö sallitaan tämmönen omistukseen niinkö 

kuuluva hallintavalta, että siitä ei voida niinkö lipsua, muuten ollaan 

heikoilla jäillä ja murenee kokonaan tämmönen Pohjoismainen 

yhteiskunta mikäli siitä sitten luovutaan (Aska).”  

 

Askan mielestä Suomen valtio on livennyt viime vuosikymmenten saatossa 

kalastusoikeuden-hallintakysymyksessä Tornionjokilaaksossa, joka on ollut 

perinteisesti rannanomistukseen liittyvää. Samalla on haluttu kalastusoikeutta 

käsitteenä hämärtää. Askan kuitenkin pitää valtiovaltaa ylimmäisenä päättäjänä 

kalakantojen sääntelyssä ja myöskin kansainvälisiäsäädöksiä. Kalastusoikeus-

kysymyksen Aska näkee myös hallinnollisesta näkökulmasta, jos ei ole tunnustettua 

kalastusoikeutta, myös sen hallinta muuttuu jokseenkin mahdottomaksi. 

Kalastusoikeudet pitäisi kuulua Tornionjokilaaksossa Askan mukaan 

rannanomistajille, ” se on se perusperiaate, se kuuluu omistajan oikeuteen 

lähtökohtaisesti se kalastusoikeus, vaikka miten muuten sitä aattelis, näin se 

mennee” Aska toteaa.  

”Toki sitten kun on kyseessä rajajoki ja tuota tämmöset merellä 

vaeltavat vaelluskalat niin siinä on yhteistyö valtiovallankin kesken 

varsin tärkeä. Mutta kyllä näiden kalastusoikeuden haltijoiden merkitys 
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siellä päätöksenteossa on sitten ratkaseva, niitä pitäs kuunnella sitten 

valtioiden edustajienkin, että miten siinä sitten menetellään. Jos näitä 

ei kuunnella, niin silloin tuota menetellään vähän niinkö perustuslain 

vastaisesti, koska kalastusoikeuden haltijuus niinkö kuitenki tarkoittaa 

kiinteistönulottuvuuteen liittyvää omistusoikeutta ja se on taattu 

perustuslaissa sen turva (Aska).”  

 

Aska ymmärtää, että samanaikaisesti valtiovallalla on päävastuu pitää huolta siitä, 

että kalastus on kestävällä tasolla ja lohikannoista pidetään huolta, mutta ei voida ” 

sivuuttaa sitä kalastusoikeuden haltijan ikivanhaa omistusvaltaa, joka on niinkö 

vanhinta oikeutta mitä Suomessa on” Aska toteaa.  

Jokiseura on tehnyt monia kannanottoja ja vetoomuksia liittyen siihen, kenelle lohi 

kuuluu. Vuonna 2020 Jokiseura on tehnyt mm. kaksi vetoomusta Suomen 

eduskuntaan, joista yksi on osoitettu maa-ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja 

toinen ulkoministeri Pekka Haavistolle.  

Ensimmäisessä vetoomuksessa vedotaan ministeri Leppään, jotta tämä pitäisi 

lupauksensa neuvottelukunnan perustamisesta jossa selvitettäisiin 

lohenkalastusoikeuksien tila.  

”Ministerin asemassa lupasitte 21.11.2018 perustaa neuvottelukunnan 

oikeudellisia asioita selvittämään. (…)  Neuvottelukunnan sijaan teitte 

elinkeinokalatalouden virkamiesten ideoiman gallupin. Ilmoitimme, että 

emme hyväksy kiinteistöoikeudellisen asian ratkaisemista 

huutoäänestyksellä, emmekä osallistu siihen (Jokiseura 2020, 1)”.   

 

Jokiseuran mielestä ministeriö pyrkii tukahduttamaan keskustelun lohiregaalin 

oikeellisuudesta ja se tilaa selvityksiä ”omalta mieheltä”, jotka ovat täynnä virheitä. 

Jokiseura kirjoittaakin vetoomuksessaan, että:  

”Ministeriö tunnustaa olevan tietoinen lohiregaalin lainperustan 

puutteesta, koska meitä kiellettiin vetoamasta legimiteettivajeeseen! 

Oikeudellinen selvittäminen jäi alkutekijöihinsä. Lohiregaali 

synnytetään toistamalla riittävästi mandraa. Jäljelle jää jäätynyt 
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konflikti. Akateemikko Kustaa Vilkuna kuvasi lohenkalastuksen siirtoa 

valtiolle anastukseksi. Anastus on sama kuin varkaus (…) Valtion 

suorittama varkaus on aiheuttanut pohjoisen talonpojille satojen 

miljoonien eurojen tulojen menetykset. Yhä se estää kalastuksen 

kehittämisen ja työllisyyden parantamisen Tornionlaaksossa (…) 

Tornionlaakson kuntatoimikunta vaati jo 1924 kalastuksen järjestämistä 

ikiaikaisten omistussuhteiden mukaisesti. Vieläkään emme ole saaneet 

valtiolta ainoatakaan asiallista vastausta vaatimukseemme. Me 

väylänvartiset olemme taas sijaiskärsijöitä. Meiltä on perusteettomasti 

viety elinkeino ja satoja miljoonia euroja (Jokiseura 2020, 2.).” 

 

Jokiseura rakentaa vetoomuksessaan lohesta ja lohenkalastuskulttuurista alueen 

identiteetin kannalta merkittävää tekijää, jossa on mukana sosiaalisia, poliittisia ja 

taloudellisia konstruktioita (Paasi 1998, 170). Vetoomuksessa rakennetaan 

aluetietoisuutta, joka on osa alueellista identiteettiä, josta heijastuu tietoisuus 

alueen historiallisesta kehityksestä ja sen erityispiirteistä. Tietoisuus siitä, että 

lohenkalastus on ollut osa Tornionjokilaakson ihmisten elämäntapaa jo vuosisatoja 

luo alueellista identiteettiä (Paasi 1997, 55, 59). Jokiseuran todetessa ”me 

väylänvartiset” se samalla rakentaa käsityksen siitä, ettei maa- ja 

metsätalousministeriö kuulu ”meihin”, vaan se edustaa ”heitä” jotka ovat vieneet 

tornionjokilaaksolaisilta vuosisatoja vanhan oikeuden lohenkalastusoikeudesta. 

Vetoomuksessa annetaan myös ymmärtää, että nykyinen tila on saatu aikaan 

varkaudella. Luomalla perinteisen ”me” vastaan ”he” asetelman, tulee Jokiseura 

käyttäneeksi lohen identiteettipoliittiset potentiaalin kokonaisuudessa. Jokiseura 

pyrkiikin osittain identiteettipolitiikan keinoin saada muutosta vallitsevaan siitä 

kenelle lohi kuuluu, luomalla valtiosta kuvan epäoikeudenmukaisena toimijana.  

Toisessa vetoomuksessaan Jokiseura vetoaa ulkoministeri Haavistoon 

lohenkalastusoikeus-kysymyksen tiimoilta. Jokiseuraa kysyy ja vetoaa ministeri 

Haavistoon, että voisiko hän pyytää ulkoministeriötä hankkimaan Ruotsista 

selvitystä siitä, miten Ruotsin laki määrää lohenkalastusoikeudesta. (Jokiseura 

2020 c, 1) 
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Rundgrenin lähtökohtana tässä kysymyksessä on se, että kudulle nousevien lohien 

määrä pitäisi turvata 100 000 yksilön tasolle. Näin hän olettaa, että kaikki osapuolet 

voisivat olla tyytyväisiä siihen ja myös merikalastajille riittäisi kalastettavaa. 

Kuitenkin Rundgren nostaa esille ajatuksen, että kaupallisessa kalastuksessa 

palattaisiin vanhaan tapaan, aikaan ennen kaupallista merikalastusta. Tällöin lohta 

kalastettiin jokeen tehdyistä lohipadoista ja merellä lohenpyynti kiellettäisiin 

kokonaan. Näin ollen ei tarvittaisi ollenkaan valtiontukia tai apuja, ”ja näinhän on 

tehty ennenkö on tulla tämä teollinen pyynti. Niin sitä on joissa pyydetty ja viety 

Tukholmaan kuninkaalla saakka vuosisatojen ajan. Se on ollu helppo täällä pyytää” 

Rundgren kertoo. Edellä mainittu 100 000 yksilön kutuvaellus turvaisi ja 

mahdollistaisi Rundgrenin mukaan ammattimaista yrittäjyyttä lohimatkailun osalta.  
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6 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt vastausta siihen tutkimuskysymykseen, miten 

lohenkalastuskulttuuri vaikuttaa Tornionjokilaaksossa asuvan identiteetin 

rakentumiseen. Tutkimuskysymystä tarkastelin identiteettipolitiikan näkökulmasta. 

Jotta päätutkimuskysymykseen oli helpompi vastata, tarkastelin aineistoa myös 

alatutkimuskysymysten avulla. Alatutkimuskysymykset olivat seuraavat; miten 

lohen kautta voidaan rakentaa poliittista identiteettiä ja miten lohi politisoi 

identiteettejä? Näihin kysymyksiin vastasin haastatteluiden pohjalta, jotka 

koostuivat neljän ihmisen haastatteluista.  

Haastatteluiden, kannanottojen ja vetoomusten, ja niistä tehdyn analyysin pohjalta 

voidaan tulkita, että lohi sekä yhdistää että jakaa. Seuraavaksi tuon esille nämä 

jakavat ja yhdistävät piirteet. Kuten olen otsikoinut ja nimennyt analyysiluvut 

”poliittiseksi loheksi” ja ”alueelliseksi loheksi”, nämä kaksi identiteettipoliittista lohta 

voidaan määritellä erilaisten jakolinjojen ja yhteistyön pohjalta.  

Menneisyys ja siellä tapahtuneet vääryydet ovat olleet laukaisevana tekijänä osalle 

haastateltavista, siitä miksi juuri he ovat toimineet eri rooleissa lohen puolesta. 

Rundgren esimerkiksi nosti esiin maa- ja metsätalousministeriön roolin, sotien 

jälkeisenä vuosikymmeninä jolloin päähuomio keskittyi merikalastukseen ja siitä 

seuranneeseen kaupalliseen kalastukseen aina 1980-luvulle asti. Tästä voidaan 

tulkita selkeästi esiin nousevan jaon eteläisen Suomen ja Tornion-

Muonionjokilaakson välillä. Ennen parempaa aikaa esiin nouse puhe ”kuolleesta 

joesta”, joka tuo esiin implisiittisesti sen, että ilman lohta Tornion-Muonionjoki 

koetaan hyvin erilaiseksi, eikä edusta enää samaa virtaa ja sen koetaan muuttavan 

joen luonnetta. Epäoikeudenmukaisuuden tunne sotien jälkeistä harjoitettua 

lohipolitiikkaa kohtaan, jossa lohi yli kalastettiin ennen jokeen pääsyä. Aska 

sanookin, että lohi ja lohenkalastuskulttuuri ovat ”osa meän kulttuuria ja identiteettiä 

ja puolesta täytyykin kamppailla”.  

Menneisyyden vääryydet ja valtion harjoittama lohipolitiikka jossa, lohenkalastusta 

tuettiin ja siirrettiin kohti merikalastusta, nostaa esiin vahvan identiteettipotentiaalin, 

jossa etelä (valtio, ja länsirannikko) koetaan olevan oleellisesti erilainen, ei-meitä. 

Näin ollen juuri maa-ja metsätalousministeriö, merikalastajat, eduskunta ns. ”etelä” 
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haastateltavien mielestä edusta ”meitä” tornionjokilaaksolaisia. Näin voidaan esittää 

tulkinta, että yhdeksi identiteetin rakentajaksi muodostuu erottelu meihin ja heihin, 

jossa heitä edustaa edellä mainitut instituutiot ja edustajat.  

Lohi ja lohenkalastuskulttuuri ovat siis osa poliittista, kollektiivista identiteettiä. 

Kollektiivisin perustavin merkitysmalli on todellisuuden jakaminen meihin ja muihin. 

Kuten yllä olevista haastatteluista käy ilmi, lohi voidaan nähdä ’meidän’ yhtenä 

rakentaja. Lohi ja lohenkalastuskulttuuri voidaan katsoa yhtenä 

merkitysmuodostelman rakentajana, siitä jonka avulla voidaan erottaa ’me’ ’heistä’. 

Lohenkalastuskulttuuri ohjaa kollektiivisin identiteetin merkitysmalleja ja luo 

Väylänvarteen kanssaolemisen tulkintoja. Loheen liittyy sosiaalisia seurauksia ja 

siihen liittyy pyrkimys muodostaa, integroida ja ylläpitää Väylänvarren yhteisöä, lohi 

siis luo selvän eron verrattuna muihin vastaavalaisiin alueisiin (Kaunismaa 1997, 

225, 226).  

Toinen erottava ja lohen politisoitumista aiheuttava tekijä on Tornion-

Muonionjokilaakson ja rannikko-Suomen välinen kaksinapaisuus. Tässä me ja he- 

asetelmaksi rakentuu jokivarren ja länsirannikon edunvalvonta ja ajatus siitä kenelle 

lohi kuuluu ja kuka sitä saa pyytää. Haastatteluista nousee selvästi esiin se, että 

meripyynnissä on ovat haasteensa ja tähän halutaan myös muutosta. Merellä 

tapahtuva lohen pyynti ei esimerkiksi ota huomioon kantakohtaista kalastusta, vaan 

se tapahtuu sekakantakalastuksena. Eli ei voida näyttää toteen mihin jokeen lohi on 

ollut nousemassa tai minkä joen kantaa pyydetty lohi on. Ainoita tapoja erottaa lohia 

toisistaan on sen rasvaevä. Rasvaevä on lohikaloilla esiintyvä tyypillinen 

tuntomerkki, joka sijaitsee lähellä pyrstöä. Rasvaevä kuitenkin pääsääntöisesti 

leikataan istutetuilta lohikaloilta pois, ennen niiden laskemista vesistöihin.  

Merikalastus ja länsirannikko kulminoituvat haastatteluissa pääosin RKP:hen. Näin 

ollen yhtenä poliittisen lohen rakentajana on suhtautuminen RKP:n kannattamaan 

lohipolitiikkaan. Haastatteluissa nostetaan esiin RKP:n vahva kannatus 

rannikkoseuduilla, joka suoraan korreloi myös siihen, että puolue on vahvasti myös 

merikalastuksen kannattaja. Näin ollen alueellisen ja poliittisen lohen raja voi 

hämärtyä ja ne voivat rakentua myös limittäin. Väylänvarren alueella voidaan katsoa 

olevan omat identifikaatiotunnukset, jotka kertovat alueen erilaisuudesta verrattuna 

muihin alueisiin ja nämä erilaisuudet voivat perustua esim. alueen luonnon tai 
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aineellisen kulttuurinperustalle (Paasi 1997, 55.). Väylänvartta ja Länsirannikkoa 

erottavat alueelliset identiteetit ovat tässä kontekstissa mm. suhtautuminen 

lohenkalastuskulttuuriin, minkälaista lohipolitiikkaa tehdään ja kieli. Alueellisen 

yksikön kasvaessa on selvää, että identifioitumisperusta muuttuu luonteeltaan 

abstraktimmaksi ja symbolisemmaksi (emt., 1997, 55). Näin ollen lohen ja 

lohenkalastuskulttuurin merkitys poliittisen identiteetin rakentajana voidaan nähdä 

merkittävä tekijänä, kuten aineistossa ja analyysissä tulee hyvin ilmi. 

Tornio-Muonionjokilaaksossa lohi siis rakentaa kahdella tapaa, niin alueellisesti kuin 

poliittisesti identiteettejä, jotka omaavat vahvan identiteettipotentiaalin. Nämä taas 

johtavat erilaisiin vaikuttamiskeinoihin ja pyrkimyksiin, rakentavat myös käsitystä 

siitä omasta elinympäristöstä ja sen eroavaisuudesta muihin alueisiin. Näin lohi 

rakentaa poliittisia identiteettejä, koska ilman sitä ja lohenkalastuskulttuuria esim. 

alueelliset vastinparit voisivat sijaita ihan toisaalla. Nyt kuitenkin ne kohdistuvat 

vahvasti mm. juuri länsirannikkoon ja puoluepoliittisesti RKP:n vahvaan kannattaja-

alueeseen.  

Suhtautuminen muihin puolueisiin aiheutti jakautumista, mutta kaikki antoivat 

tunnustusta etenkin Paavo Lipposen ensimmäiselle hallitukselle ja sen maa- ja 

metsätalousministerille Kalevi Hemilälle, joka on toistaiseksi viimeisimpiä ns. 

ammattiministereitä Suomessa. Hemilän aikana tehtyjä lohenkalastuksen 

rajoituksia pidetään merkittävinä Tornion-Muonionjoen lohen pelastajina. Lipposen 

hallituksen päätökset olivat alkusysäys sille, että nykyäänkin Tornion-Muoniojoessa 

on elinvoimainen lohikanta. Aineistosta nouseekin lohen merkitys myös vaalien ja 

puoluepolitiikan kannalta. Vaalien kautta voidaan vaikuttaa ja korostetaan, että 

Lapista eduskuntaan nousisivat ne edustajat jotka tuntisivat Väylänvarren ja olisivat 

lohen puolestapuhujia. 

Haastateltavat ymmärtävät myös poliittisen ”pelin” ja korostetaankin 

kansanedustajien asemaa omassa puolueessaan ja mahdollista hallitusasemaa. 

Haastateltavat tuntevatkin suomalaisen edustuksellisen demokratian toiminta 

periaatteet ja osasivat myös näin suhteuttaa yksittäisten edustajien vaikutusvallan. 

Aineistoissa esiin nousivat keskeiset suomalaiset puolueet, joista esim. RKP sai 

ainoastaan kritiikkiä. Lohipolitiikka ei voida aineiston perusteella käsitellä 

vasemmisto-oikeisto-akselin tai konservatiivi-liberaali-jaon eli. ns. poliittisen 
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nelikentän mukaan. Lohipolitiikka on etenevissä määrin erilaisten intressiryhmien 

välistä kamppailua, siitä kenelle lohi kuuluu ja kuka siitä saa päättää. RKP on tässä 

tapauksessa poikkeus, koska se nousee esiin nimenomaisesti alueellisena tekijänä. 

Väylänvarren näkökulmasta esim. vasemmistopuolueet ja kokoomus voivat olla 

molemmat hyviä Tornion-Muonionjoen kannalta, koska lohipolitiikkaa ei voi jaotella 

mielekkäästi vasemmisto-oikeisto-akselille. Esimerkiksi paikallisilla suhteilla on 

merkitystä, esim. Muoniossa kokoomuksen kannatus on vahvaa ja mm. 

kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo käy kesäisin Väylällä lohestamassa 

(Iltalehti 2021).  

Valtion harjoittaman lohipolitiikan kannalta koetaan tärkeäksi se, että Lappi tarvitsee 

vahvoja kansanedustajia, joilla on valtaa myös oman puolueensa sisällä. Esiin 

nousee myös päivittäisen kansanedustajan työn merkitys, että ne Lapin 

kansanedustajat olisivat ahkeria ja keskeisissä asemissa myös valiokunnissa jossa 

valmisteluja tehdään. Virkamiesten rooli ja vaikutusvalta nähdään myös 

ongelmallisena Väylänvarren kannalta, ettei ”lähetä niitten virkamiesten kelkkaan, 

vaan lähetään korjaamaan”. Virkamiesten ja ministereiden valtasuhteeseen, 

vaikuttaakin se, että ministeri vaihtuu yleensä vaalikausittain, kun taas virkamiehet 

edustavat jatkuvuutta ministeriössä. Pitkät virkaurat väistämättä vahvistaa 

asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa hallinnonalankysymyksissä, jonka esityksiä voi 

olla vaikeaa lähteä muuttamaan tai korjaamaan. Ministerit sitä vastoin ovat politiikan 

ammattilaisia, joilla ei ole välttämättä hallinnonalansa sisältötuntemusta esim. 

koulutuksen kautta (Ruostetsaari 2014, 272.).  

Lohi näyttäytyy aineistossa ja analyysissä paljon myös luonnonvarana. Mitä 

luonnonvara sitten on? Sanna Hast määrittelee luonnonvaran seuraavasti.  

”Luonnonvarat ei ole vaan ne tulevat. Niillä on inhimillisiin tarpeisiin 

kiinnittyvä luonne. Luonnonvaroja tehdään, kun luonnon eri 

elementteihin kohdistuu käyttötavoitteita. Ne myös muuttuvat ajassa, 

kun nämä käyttötarpeet ja – tavoitteet muuttuvat (…) Puhe 

luonnonvaroista ikään kuin ne olisivat olemassa ihmisen 

kiinnostuksesta huolimatta, mutta kuitenkin mahdollisuutena sitä varten 

(…) on luonnonvarojen politisoitumista. (Hast 2021,19). 
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Lohesta on tullut vuosisatojen saatossa luonnonvara, koska siihen asetettiin 

aikoinaan käyttötavoitteita, se oli tärkeä osa toimeentuloa ja ravintoa esim. Ruotsin 

vallan aikana. Käyttötavoitteet myös muuttuvat, nykyään lohesta saatava 

toimeentulo muodostuu Väylänvarressa lähinnä matkailukalastuksen puitteissa ja 

ammattikalastus on siirtynyt merelle. Lohi luonnonvarana, kuten olen analyysissä 

osoittanut, on politisoitunutta ja siitä käydään ”kamppailu” ketkä ja kuka lohesta 

luonnonvarana saa päättää  

Aineistoista nousee esiin se, että lohesta puhutaan luonnonvarana, jota pitää 

samalla vaalia ja suojella, mutta sitä pitää pystyä myös hyödyntämään. 

Luonnonvara-terminä viittaa, sellaiseen jota voi myös hyödyntää. Esim. Rundgren 

vertaa lohikannan romahdusta sotien jälkeisenä aikana luonnonvaran tuhoon. 

Luonnonvara puhe, voidaan katsoa tarkoittavan implisiittisesti, että kyseessä on 

jonkun aineellisen mahdollista hyödyntämistä. Kuitenkaan lohi ei näyttäydy 

aineistossa luonnonvarana, jota riistettäisiin vaan se koetaan positiivisessa valossa, 

kuten ”rikkaimmaksi luonnonvaraksi”. Kuten Pelttari toteaakin, ”muualta tulevat 

ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, minkälainen luonnonvara lohi on Väylänvarren 

ihmisille”. Lohta arvostetaan ja pidetään kalojen kalana, joka ei sulje pois myöskään 

sen pitämistä luonnonvarana.  

Lohi luonnonvarana oikeuttaa myös ajatuksen sen hyödyntämisestä ja asettaa sille 

käyttötavoitteita. Luonnonvarana oleva lohi tuottaa myös kysymyksen siitä kenelle 

lohi kuuluu ja kuka sitä saa hyödyntää. Analyysiluvuissa kävi ilmi, että lohi 

luonnonvarana nähdään Väylänvarren ulkopuolella pääosin merellisenä 

luonnonvarana, jota näin ollen voidaan myös siellä kalastaa ja hyödyntää. Kuitenkin 

Väylänvarressa nähdään pääasiassa, että lohi kuuluu Väylään.   

 

Lapissa on kolme erilaista lohipoliittista diskurssia. Tornion-Muonionjoen 

lohipoliittisen keskustelun eroavaisuus esimerkiksi Tenojoen kanssa voidaan katsoa 

alkuperäiskansojen kautta. Tenolla lohenkalastus on sidottu vahvasti saamelaisten 

asemaan alkuperäiskansana ja lohenkalastus on osa alkuperäiskulttuuria. Eli 

Tenojoella mukana ovat vahvasti myös alkuperäiskansojenoikeudet ja niihin liittyvä 

lainsäädäntö. Tätä aspektia ei Tornion-Muonionjoella ole läsnä. Kemijoen 

lohipolitiikka on vahvasti historiapolitiikkaa, jossa keskustelussa on aikoinaan tehdyt 
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vääryydet alueenasukkaita kohtaan. Eivätkä voimalaitosyhtiöt ole onnistuneet 

paikallisten mielestä käytännössä ollenkaan rakentamaan toimivia kalaportaita, joita 

pitkin viljelylaitoksilla kasvatetut lohet voisivat nousta Kemijokea ylöspäin. Vaikka 

tunnistettavissa olevia eroa on näiden kolmen joen välillä, niin yhdistäväksi tekijäksi 

voidaan nostaa esiin epäilys ja kritiikki ”etelää” eli päättäjiä ja voimalaitosyhtiöitä 

kohtaan.  
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Liite-1: Haastattelurunko 
 

Haastattelurunko 

Nimitys: Millä nimellä kutsut lohta? Perustelut nimitykselle 

- Itämerenlohi 

- Perämerenlohi 

- Tornion-Muoniojoenlohi 

Nykyisyys: Kerro, mitä ajattelet lohen nykytilasta ja lohipolitiikasta? 

- Kenen ehdoilla lohipolitiikkaa tehdään? 

- Mitä pitäisi ottaa huomioon? 

- Kuunnellaanko jokivartta tarpeeksi? 

Politiikka: 

- Kenellä on mielestäsi vastuu? 

- Vaikuttavatko vaalien tulokset lohipolitiikkaan? 

- Mikä tai mitkä puolueet ovat hyviä lohelle ja jokivarrelle? 

- Entä mitkä puolueet koet haitaksi jos sellaisia on? 

- Koetko, että vaalien kautta voit vaikuttaa lohipolitiikkaan? 

- Millaisena koet alueellisen yhteistyön lohiasioissa? 

 

Uhat: Mitä uhkia lohella mielestäsi on? 

- Kaivokset? 

- Merikalastus? 

Merkitys: Mitä lohi sinulle merkitsee? 

- Elämystä, kotiseutua, ruokaa yms. 

- Mitä joki merkitsee? 

 

 

Tulevaisuus: Kenelle lohi kuuluu? Kuka siitä pitäisi päättää?  

 

Toimijuus: Keitä näet tärkeitä toimijoina lohen kannalta? 
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Liite-2: Kuvat 
 

 

Kuva 1 
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Kuva 2: 
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Kuva 4:  
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Kuva 5:  

 


