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O
len kulkenut
Nuortin mai-
semissa yli 30
vuotta. Varsi-
naisia 1–3 vii-

kon vaellusretkiä olen siellä tul-
lut tehneeksi tusinan verran.
Olen joko koko ajan liikkunut
Nuortilla tai aloittanut tai lo-
pettanut siellä pitkän vaelluk-
sen. Olen liikkunut joella kaik-
kina vuodenaikoina.

Nuortin kanjoni

T E K S T I J A K U V A T P E R T T I R O V A M O

Uuden retkeilyreitin suunnittelijat 
ovat tehneet hyvää työtä Nuortissa. 
Reitti kulkee seudun parhaiden paikkojen kautta
ja näyttää kanjonin mahtavuuden 
ja luonnon monipuolisuuden.

Nuortin 
retkeilyreitin
läntinen 
alkupiste on
näin komea.

Nuortin kanjoni on eräs maamme komeimpia jokilaaksoja. Sen alue on kaksi miljardia 
vuotta vanhaa kallioperää, jonka ympärillä olevat korkeat alueet kohosivat ”äskettäin”, 
vain 30–50 miljoonaa vuotta sitten, maankuoren lohkoina ympäristönsä yläpuolelle. Lohkoja
rajoittavat murroslinjat, joista huomattavimpia ovat Nuortin, Suomujoen, Anterijoen ja 
Tuiskukurun laaksot. Ne ovat kaikkien Saariselän ja Koilliskairan kulkijoiden tuntemia. 

Vuosikymmen ennätti kulua,
että retkeni suuntautuivat muu-
alle. Kun vuonna 2003 tulin va-
eltaneeksi Korvatunturin mai-
semissa, Nuortin tuntumassa,
vanhat mielikuvat alkoivat ve-
tää yhä voimakkaammin Nuor-
tille. Lisäkimmokkeen sain tie-
dosta, että Nuortille on avattu
uusi merkitty retkeilyreitti. Se
piti tutkia, joten syksyllä 2004
vaelsin jälleen Nuortilla.

UK-puisto 
pelasti metsät
Ensimmäinen vaellukseni nois-
sa maisemissa tapahtui 1973,
kun kuljin Nuortilta Raja-Joo-
seppiin. Nuortin lähiympäristö
on niistä ajoista muuttunut ra-
justi. Tie Martilta Kemihaaraan
kulki nykyistä linjaansa. Silloin
etsin kartasta paikan, josta mie-
lestäni oli helpointa kävellä
Mettopalon kämpälle. Martin-

kylän taksi jätti minut ja kaveri-
ni siihen mäen päälle.

Astuimme suoraan tieltä iki-
hongikkoon. Nyt paikalla on
laaja hakkuuaukea, ja uusi met-
säautotie kiemurtelee paljon lä-
hemmäs kämppää.

Usein 70-luvulla myös hiih-
din koskematonta maata Tulp-
piosta Matinlaakson ja Hauki-
järvenaapojen kautta Käre-
keojalle. Nyt taipaleella risteilee
metsäautoteiden verkosto ja
hakkuuaukkojen ja pienten
metsälöiden mosaiikki. Ne
ulottuvat monessa paikassa
puiston rajalle, jossain sen si-
säänkin vain muutaman kilo-
metrin päähän Nuorttijoesta.

Silloin kauhistelimme retki-
kavereitteni kanssa sitä vauhtia,
millä hakkuut lähenivät eteläs-
tä kohti retkeilyalueitamme.
Kannatimme voimakkaasti
Koilliskaira kansallispuistoksi -
liikettä. Alkuun ajatusta vastus-
tettiin voimakkaasti, koska pe-
lättiin laajan suojelualueen vie-
vän työpaikat Savukoskelta.

Lopulta hankkeen takana ol-
lut, professori Rauno Ruuhijär-
ven johtama Suomen luonnon-
suojeluliitto alkoi ajaa Urho
Kekkosen 80-vuotispäiviä hy-
väksi käyttäen Koilliskairan
kansallispuistohanketta ikään
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kuin eräretkeilyä harrastaneen
presidentin synttärilahjana. Eh-
kä aikakin muuttui ja vastustus
väheni. Siitä ajatuksesta puis-
ton nykyinen nimi on kuitenkin
peräisin.

On Kekkonen nimikkopuis-
tonsa alueella joskus myös hiih-
dellyt, mutta kyllä hänen presi-
denttikautensa lappilaiset sie-
lunmaisemat olivat Käsivarres-
sa.

Virallisesti eduskunta hyväk-
syi lain Urho Kekkosen kansal-
lispuistosta 1983, kun puiston
nimeä kantava presidentti oli jo
sairaslomalla.

Moni-ilmeinen 
Nuorttijoki
Nuortti on hieno joki Urho Kek-
kosen kansallispuiston etelälai-
dalla Savukosken pohjoisosas-
sa. En ole kalastanut tai metsäs-
tänyt joella koskaan, sillä va-
rauksella, että kerran mennes-
sämme poromies Markku Nie-
men kanssa autolla joen latvoil-
la olevalle Saijanojan porokäm-
pälle, riekko lensi autoa päin ja
kuoli. Me keitimme ja söimme
sen. Riekkovelli oli erittäin
maukasta.

Useimmat kalastajat ja monet
retkeilijät tulevat Nuortille
Tulppion majojen kautta. Silloin
ei vielä olla Nuortilla, samojen
vesien rannalla kuitenkin. Ma-
jojen ohi virtaa etelästä Ahma-
tunturista laskeva Tulppiojoki.

Kun sitä lähdetään kulke-
maan alavirtaan, Nuorttijoki
muodostuu aivan pian idästä
Nuorttitunturista laskevasta
Yli-Nuortista ja hiukan myö-
hemmin lännestä Kemijoen
tuntumasta alkunsa saavasta
Sotajoesta. Sen jälkeen Nuortti-
joki on valmis esiintymään ni-
mellään.

Kun Nuortti on muodostu-
nut, se lähestyy Kärekeniemeä,
uuden retkeilyreitin läntistä yli-
tyskohtaa, korkean veden ai-
kaan vaativaa kahlaamoa. Nä-
köetäisyydellä on myös Käre-
keniemen autiotupa.

Nykyisen retkeilijän tai kalas-
tajan kannalta Nuorttijoen al-
kutaival ohitse Haukijärvenaa-
van, Kärekeniemen ja vielä
Mettopalonkin kulkee lempeää
jokilaaksoa pitkin. Joki on pit-

kiä matkoja hiekkapohjainen,
rauhallisten virtojen ja suvanto-
jen hallitsemaa matalarantaista
koivikkoista maisemaa, jossa
monenlaiset kasvillisuustyypit
vaihtelevat. Joesta on monin
paikoin helppo kahlata yli.

Nuorttikönkään jälkeen joki
vaihtaa nopeasti rytmiä. Mo-
lempien rantojen maat koho-
avat yhä korkeammiksi ja virta
painuu syvään kuruun. Eteläs-
tä ja pohjoisesta laskevat sivu-

purot syöksyvät yhä hurjem-
mista poikkikanjoneista ja pian
massiiviset törmät ovat lähes
pelkkää rakkakivikkoa. Tarjolla
on vuolaitten koskien ja syvien,
jyrkkärantaisten suvantojen
vuorottelua. Jokea on kalasta-
jankin kahluuhousuissaan vai-
kea ylittää edes kesällä matalan
veden aikaan.

Visuaalisesti Nuortti ei tuo
mieleen Kevon kanjonia, vaikka
korkeuserot ovat samankaltai-
sia. Kevo on jyrkkäreunainen
rotkolaakso, jossa kasvaa tuntu-
rikoivikkoa, jos jotain kasvaa.
Nuortti on reunoiltaan rapau-
tunutta vanhaa jokilaaksoa, jo-
ka on pääosin vanhan havu-
metsän peittämää.

Jylhänä maisemana Nuortti
katoaa Venäjälle suunnilleen
siinä paikassa, missä vuosisato-
ja on ollut Venäjän ja Suomen
raja tai sitä ennen kolttien ja Ke-
minkylän saamelaisten nautin-
ta-alueen raja.

Venäjällä Nuorttijoki laskee
nykyään 1960-luvulla säännös-
teltyyn Nuorttijärveen. Entisai-
kojen kolttien talvikylä on van-
kasti säännöstelyaltaan alla ai-
van samoin kuin vanha Sompio
on Suomessa Lokan vesimasso-
jen alla. Nuorttijärven säännös-
tely on vain paljon Lokkaa ra-
jumpaa.

Nuorttijärven talvikylä oli Se-
vettijärvelle sodan jälkeen Pet-
samosta evakuoitujen Suoniky-
län kolttien eteläisten naapu-
rien keskuspaikka. Nuorttijärvi
ei ole koskaan kuulunut Ruot-
siin tai Suomeen.

Sieltä vedet virtaavat edelleen
Tuulomajokea Kuolavuonoon,
jossa ennen oli Kuolan luostari
ja kaupunki. Nykyisin Kuolan
pienestä asutuskeskittymästä
hiukan pohjoiseen sijaitsee
suurkaupunki, satama ja laivas-
totukikohta nimeltä Murmansk.

Uusi retkeilyreitti
Puistomestari Timo Reinvuo
kertoo, että ajatus retkeilyreitin
rakentamisesta syntyi, koska
puiston Savukosken puoleises-
sa osassa ei ole muuta merkittyä
vaellusreittiä kuin Korvatuntu-
rin retkeilyreitti. Se ei ole ren-
gasreitti, vaan henkilö, joka ha-
luaa pysyä merkityllä polulla,
joutuu palaamaan omia jälki-
ään takaisin.

Nuortin retkeilyreitin länsipäässä joki täytyy ylittää kahlaa-
malla. Kesällä kahlaaminen on helppoa, mutta korkean ja
kylmän veden aikana hankalaa.

Koilliskairan maaperägeologisen
kartan selitysten kirjoittaja 
geologi Peter Johansson kertoo, 
että Nuortin laakso oli viimeisen
jääkauden jälkeen – noin 9 000
vuotta sitten – paljon puhtaampi
ja helppokulkuisempi. Jokilaakson
rinteiden rakkakivikko on synty-
nyt jääkauden jälkeen. ”Koko 
Koilliskairan alue tulee rapautu-
misen vuoksi yhä vaikeammaksi
kulkea”, hän ennustaa.
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Nuortin uusi retkeilyreitti on
40 km pitkä. Vaelluksen voi
aloittaa Haukinivan P-paikalta,
missä on paikoitustilan lisäksi
opastekatos. Reitti kiertelee mo-
nipuolisesti Nuortin eteläpuoli-
sessa maastossa ja sen taitekoh-
dassa Kolsankoskella, aivan Ve-
näjän rajan pinnassa, joesta
pääsee helposti yli riippusiltaa
pitkin.

Nuorttijoen pohjoispuolella
reitti kohoaa Kolsanvaaran
metsäisille rinteille palaten joki-
varteen Kummalehdonojan laa-
vupaikalla. Erikoisista pakoista
kiinnostuneen kannattaa pii-
pahtaa kilometrin verran Kum-
malehdonojan vartta ylöspäin.
Sieltä löytyy aivan ainutlaatui-
sia maiseman muotoja. Jääköön
nyt muuten salaisuudeksi.

Kummalehdonojalta reitti jat-
kuu Mettopalon ja Kärekeojan
kämppien kautta Haukinivoil-

le, jossa joki on ylitettävä kah-
laamalla. Kahlaamoon on ra-
kenteilla kahlausvaijeri, mutta
lupa-asiat ovat vielä kesken,
koska joessa veneillään ja tal-
vella sen jäätä ajetaan moottori-
kelkoilla, kertoo Timo Reinvuo.

Opasteet myös kahdelle park-
kipaikalle ovat selkeät, joten sin-
ne löytää autolla Tulppion ma-
joilta vaikka pimeällä. Haukini-
vojen lisäksi on opastettu lähtö-
paikka lähellä Alimmaisen Hir-
vashaudan autiotupaa.

”Aluksi ajattelimme rakentaa
reitin jokivarteen, mutta luonto
puuttui peliin. Sattui raju kevät-
tulva, joka särki rajalla olevan
sillankin. Silloin päätimme ra-
kentaa reitin niin, että rakenteet
ovat turvassa”, kertoo Reinvuo.

Paikalliset ihmiset tekivät
pohjustustyötä etsimällä sel-
laista reittiä, joka mahdollisim-
man paljon hyödyntää olemas-

sa olevia polkuja. Reinvuo ar-
vioi, että he onnistuivat hyvin,
sillä lopullinen määrittäminen
vaati vain pientä hienosäätöä. 

Rajan läheisyydessä olevan
vanhan rajavartioiden sillan
hyödyntäminen edellytti raja-
vyöhykkeen takalaidan linjauk-
sen muuttamista, mutta se on-
nistui aika helposti.

Kokemukseni mukaan Nuor-
tin retkeilyreitti on suhteellisen
vaativa, koska siinä on lukuisia
hyvin jyrkkiä ja lyhyellä mat-
kalla tapahtuvia lähes sadan
metrin korkeuseroja eritoten
paikoissa, jossa poikkipurot las-
kevat Nuorttiin. Pahimpien rin-
teiden portaat ja kosteikot ylit-
tävät pitkokset helpottavat kul-
kemista.

Omasta mielestäni retkeily-
reitti on korkeuseroistaan huo-
limatta nautinnollisempi kuljet-
tava kuin jokivarsi, joka varsin-
kin korkean veden aikaan on
liukas, pusikkoinen ja ahdas
rinkka selässä vaeltavalle.

Retkeilijän kannattaa hank-
kia uusi topografikartta, johon
reitin kulku on merkitty tarkas-
ti. Esitteen avulla tulee toimeen,
mutta se on varsin viitteellinen.
Siitä on vaikea päätellä kor-
keuserojen suuruutta ja joskus
myös sitä, onko jokin palvelu-
rakenne joen rannalla vai ret-
keilyreitillä.

Varsinkin Kummalehdonsu-
vannon jälkeen on syytä valita,
kulkeako ylhäällä vai jokivar-
ressa. Joen rakkaisia rinteitä ei
kannata kapuilla. Reinvuo sa-
nookin, että jos ylhäältä retkei-
lyreitiltä olisi opastus jokivar-
ren nuotiopaikoille, se vaatisi
mittavia portaita ja olisi aivan
liian kallista.

Mutta Nuortin kanjoniin liit-
tyy paljon muutakin tietämisen
arvoista kuin jylhät maisemat ja
monipuolinen luonto.

Vanha valtaväylä 
Kuolaan
Meidän maanteitä kulkemaan
tottuneiden on vaikea tajuta,
miten tärkeä väylä Nuorttijoki
oli vielä 1900-luvun alussakin.
Erityisesti Kemijoen, Sotajoen ja
Nuorttijoen kolminaisuus on
tehnyt Nuortista vuosisadat –
ehkä tuhannetkin – Suomen
historiaan vaikuttaneen kulku-
väylän. Joet ovat tarjonneet ai-

Rajan pinnassa Nuortin yli johtaa alkuaan 
rajavartijoiden tarpeisiin rakennettu riippusilta.
Rajavyöhykkeen laitaa on siirretty niin, että 
retkeilijätkin voivat nykyisin käyttää siltaa.

Alimmaiselta Hirvashaudal-
ta noustaan itään mennessä
näin mahtavia portaita. Itse
asiassa kuvassa näkyy vain
puolet portaiden pituudesta.

Riippusillan vieressä on Kemin-Sompion
paliskunnan aitavahtien kämppä. Se on
lukittu eikä retkeilijöitä opasteiden mu-
kaan haluta pihapiiriinkään leiriytymään.

Kärekeojan ja Mettopalon
kämppien välillä Nuortin
laakso on vielä matala ja 
joki leppoisasti virtailevaa.

Mettopalon kämppä 
sijaitsee tunnelmallisesti 
aivan joen törmässä.
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noan luontevan kulkuväylän
Pohjanlahdelta Kuolaan, Ba-
rentsin merelle.

Petsamoon tai Ruijaan on kul-
jettu lännempää ja pohjoisem-
paa. Vienanmerelle taas eteläm-
pää, Kuusamosta ja Kainuun
vesireittejä. Inarin Lapista tie
Kuolaan on kulkenut pohjoi-
sempaa, Luton väylää pitkin.
Luttohan on saman Tuulomajo-
en haara kuin Nuorttikin.

Nuorttia ovat kulkeneet Jää-
merelle niin kauppiaat kuin so-
tilaatkin. Kirjoitettu sotahistoria
kertoo, että 1570 alkoi Venäjän
kanssa ns. Vanha viha, joka päät-
tyi vasta 25 vuotta myöhemmin
Täyssinän rauhaan. Kyse oli
Ruotsin ja Venäjän valtapolitii-
kasta Euroopassa, mutta myös
siitä, asutettiinko Pohjois-Suo-
mea Ruotsista vain Venäjältä
päin. Riideltiin nautinta- ja lap-
palaisten verotusoikeuksista.

Paikallisesti olivat vastakkain
Pohjanlahden ja Kainuun pää-
osin savolaiset uudisasukkaat
ja Vienan suomenkielisukuiset
heimot. Intressit eivät kielestä
huolimatta olleet samat.

Itäisellä suomensukuisella
väellä oli vanhat nautintamaat
nykyisen Suomen alueella Päh-
kinäsaaren rauhan rajalinjan
mukaisesti. Kustaa Vaasa alkoi
määrätietoisesti levittää kiinte-
ää asutusta tai savolaisia kaski-
viljelijöitä itäisiin ja pohjoisiin
erämaihin, Pähkinäsaaren rau-
han rajan taakse. Vuosisatojen
riitahan siitä seurasi.

Rajan kulku virallistettiin Ke-
minkylän käräjillä 1750-luvulla.
Mutta kolttien ja keminkyläläis-
ten vastakkaisuus leimahti nä-
kyviin vielä Suomen itsenäisyy-
den alussa niissä tapahtumissa,
joita K.M. Wallenius on kuvan-
nut ensimmäisessä kaunokirjal-
lisessa teoksessaan ”Ihmismet-
sästäjiä ja erämiehiä”. Päähen-
kilö oli savukoskelainen poro-
mies Aleksanteri Hihnavaara
eli Mosku.

Satavuotias 
pystyleimikko
Vuonna 1906 viranomaiset ai-
koivat myydä Pikku Saukkosu-
vannon vaaran päältä, missä
nyt on retkeilyreitin itäisempi

näköalatasanne, huutokaup-
paamalla ison leimikon.

Myytäviin puihin iskettiin
leimauskirveellä merkki, jotta
ostajan metsurit tietäisivät, mi-
tä puita kauppaan sisältyy. Mit-
taus- ja leimaustyön tekivät
metsähoitajat Alfons Granit ja
Eero Granfelt.

Leimikko oli myynnissä vuo-
teen 1911, mutta tarjouksia ei
tullut. Koska ensimmäisen maa-
ilmansodan ja Venäjän vallan-
kumouksen jälkeen Nuortti me-
netti merkityksensä uittoväylä-
nä, lähes sata vuotta sitten lei-
matut puut ovat yhä pystyssä.

Suomen ensimmäinen ko-
nesavotta oli Nuortin latvahaa-
roilla Yli-Nuortilla ja Tulppiojo-
ella 1912–1916. Sen johtajana oli
maineikas metsänhoitaja Hugo
Rikhard Sandberg. Hänestä on
Savukoskella muistona Hotelli-
Ravintola Samperin savotta.

Savotan erikoisuus oli, että
kaksi Amerikasta ostettua tela-
ketjuilla varustettua höyryve-
turia veti talvisin puurekiä jää-
tietä pitkin Nuortin latvoilta
Kemijoen varteen.

Tulppion Majojen läheisyy-
dessä on lukuisia muistomerk-
kejä tästä savotasta. Mutta lä-

Kummalehdonoja laskee
Nuorttiin syvässä kurussa.
Sen läpi näkyy taustalla
Naltiotunturin laki.

Alimmaiselta Hirvashaudalta länteen nousee 
hiekkaista rinnettä mutkitteleva polku.
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hellä oli, että ne olisivat hävin-
neet. Kun kuljin ensimmäisiä
kertoja Tulppiosta pohjoiseen,
toinen näistä höyryvetureista
ruostui Tulppiojoen varrella
nuoressa männikössä. Se oli vii-
meisillään ja toiminut metsästä-
jien harjoitusmaalina. Nyt se on
kunnostettuna Tulppion majo-
jen pihapiirissä.

Nykyinen taimenjoki,
entinen lohijoki
Vielä 1900-luvun alkupuolella
Suomen puoleinenkin Nuortti
oli hyvä lohijoki. Tuulomajoki
laskee Kuolavuonon kautta Ba-
rentsin mereen ja koko vesistön
valuma-alue on noin neljännek-
sen suurempi kuin Tenon, joten
lohelle on ollut tilaa. Lohi on
varhain houkuttanut ihmisiä
Kuolavuonolle ja Tuuloman ran-
noille, esim. Kuolan kaupunki
mainitaan jo vuonna 1262.

Tuuloman kuuluisa Patunan
köngäs oli vuoden 1574 venä-
läisen maakirjan mukaan
Nuorttijärven ja Suonikylän
kolttien yhteisessä hallinnassa.
Tällaisena se pysyi Tarton rau-
haan vuoteen 1920, jolloin Pet-
samo liitettiin Suomeen ja Suo-
nikylän koltat menettivät oi-
keutensa könkääseen.

Ajoittain Patunan könkään
kalastusoikeus oli vuokrattuna
venäläisille, esim. 1820-luvulla
kuolalaiselle kauppias Popovil-
le, joka vuokranaan maksoi
kaikki kolttien verot.

Mm. Utsjoen kirkkoherra Ja-
cob Fellman vieraili matkoillaan
Popovin luona ja kirjoitti koke-
mastaan: ”Se huoli, jota Popoff
piti lappalaisistaan, oli heille,
joilla kuitenkin oli oikeus tuot-
tavaan lohikalastukseen Tuulo-
massa ja Kuolanjoessa, ehkä ter-
veellinenkin, heidän kehitty-
mättömään asemaansa nähden,
sillä siten oli heille turvattu toi-
meentulo sekä hyvänä että pa-
hana aikana. Että tämä tuotti Po-
poffille voittoa, sehän on luon-
nollista, ja kyllä se olikin pää-
lähteenä hänen paikkakunnalla
tavattomaan rikkauteensa.”

Fellmanin mukaan koski oli
niin kalarikas, ”että sinne lähe-
tettiin joka viikko kaksi viisi-
hankaista venettä noutamaan
suolattuja lohia, kaikki Popof-
fille kuuluvia. Itse kalastuksen
suorittivat kunnollisimmat lap-

Mosku hartsuherrana
N uortin varret tuntuvat nykyisin ää-

rimmäisen kaukaiselta, kirveenkos-
kemattomalta erämaalta, mutta ul-

konäkö pettää. Siellä on tehty hakkuita pal-
jon kauemmin kuin voisi kuvitella.

Metsähallituksen tieto-
jen mukaan vuoden 1899
paikkeilla ruotsalainen Trä-
varu AB Petschora -yhtiö
oli hakkauttanut Nuortin
latvoilta valtion metsistä
50 000–60 000 runkoa. Ke-
vään 1900 tullen ne uitettiin
Nuorttia myöten Tuulomajo-
keen ja edelleen Kuolavuo-
noon Jäämerelle.

Nyt astuu nuori Mosku ku-
vaan.

Sakari Kännö on kirjoittanut
kirjan ”Mosku”, joka kertoo ta-
rinan kenraali K.M. Walleniuk-
sesta ja Moskusta. Kännö ker-
too, kuinka 1882 syntynyt Mosku tuli 18-vuo-
tiaana nuorukaisena rahaa hankkimaan juuri
tälle Nuortin ensimmäiselle uittotyömaalle.

”Hakkuu- ja uittosavottaan oli kertynyt
miehiä suuriruhtinaanmaan ja keisarikun-
nan välisen rajan kummaltakin puolelta. --
Tulen vaiheilla kuului milloin suomea tai
norjaa, milloin venäjää tai kolttaa.”

”Päivemmällä nuotiokentälle ilmaantui
Mosku. Alempaako joelta vai ylävirrasta, yk-
sin kuitenkin. Melkein tyhjä nahkalaukku
repsotti kyljellä. -- Uittoon oli Moskunkin pi-
tänyt päästä, kun yksi ja toinen lähti Martilta
tienestin perään. Vasotusaika oli kesken,
mutta Moskun innostusta ei mikään pidätel-
lyt, suoraan vasotuskiekeröiltä Tahkomänni-
köstä Dotajoen päältä hän lähti ja toista sataa
vaadinta jäi Alpin hoidettaviksi.”

Synnyttävät vaatimet olivat siihen aikaan
hihnassa kiinni, ja niiden paikkaa piti jatku-
vasti muuttaa, jotta poro sai syödäkseen.

Nuortilla kävi pian ilmi, että Mosku oli las-
kutaitoinen. Se oli harvinaista. Niinpä ukko-
herra nimitti Moskun muonalautan hoitajak-
si eli hartsumestariksi (tukkityömailla muo-
naa kutsuttiin hartsuksi). Edellinen oli sortu-
nut ryyppäämään, lautta oli ollut toista päi-
vää hunningolla ja osa tavaroista varastettu.

Tehtävä oli nuorelle Moskulle äärimmäisen
kova. Sitä kovempi, mitä idemmäs ja oudom-
piin seutuihin mentiin. Hän oli paljon vartija,
eivätkä monikansalliset uittojoukot olleet
nuorukaiselle kovin solidaarista ay-väkeä.

Kännö kertoo: ”Koltat kuljettivat muona-
täydennystä veneillä ja takkaporoilla Kuolan
suunnasta, ja Mosku möi. Samoja reittejä pit-
kin työmaalle kulkeutui pirtua, isoja puna-
leimaisia pulloja, touhakheja.”

Viinan mukana tuli myös kaikenlaista po-
rukkaa.

”Miessakki tuli polkua joenmutkan takaa,
näkyi heti, että muonalautan takia oltiin liik-
keellä. -- Moskun värähtämätön olemus ja
pälyilemättömät silmät panivat ensimmäiset
lautalle yrittäjät katumaan tekojaan jo etukä-
teen”, kertoo Kännö.

Mosku katkaisi kirveellä kiinnitysköyden
ja sauvoi lautan keskelle jokea. Kun ukko-
herra kuuli ryöstöyrityksestä, hän toi Mos-
kulle kiväärin.

Venäläiset yrittivät vielä kerran ryöstää
Moskun. Ostosten jälkeen jossain paikassa jäi
porukka maleksimaan lautan ympärille.

”Rannalla seisojat hiljenivät äkisti. Silmä-
laudat kohosivat, suita aukeni. Mosku vil-
kaisi olkansa yli. Sieltä putosi lautan vetoon
tehty raskas keksi suhahtavana varjona koh-
ti päätä. Mosku jatkoi liikettä, jonka oli aloit-
tanut, ja kiertyi sivuun. Keksi rysähti olkaa ja
lonkkaa hipoen lautan kanteen. - - Mosku pyö-
rähti täyden ympyrän, kädet tempaisivat kir-
veellä veistetyn karkeatekoisen melan, joka
kiihtyi vaakatasossa vilahtavaksi iskuksi...”

Näistä Venäjän puolen Nuortin tapahtu-
mista alkoi Aleksanteri Hihnavaaran tie ja ta-
rina ensin savukoskelaiseksi merkkihenki-
löksi, myöhemmin kenraali Walleniuksen
oppaaksi, asetoveriksi ja väärtiksi, sitten val-
takunnalliseksi julkkikseksi. Tämä ura hui-
pentui muutama vuosi sitten suomalaisen
elokuvan päähenkilönä.

Kerronpa Nuortissa uitettujen tukkienkin
tarinan loppuun. Ne uitettiin asiallisesti
Kuolavuonoon ja varmaan hartsuherra Mos-
kun muonalauttakin. Sieltä tukit piti hinata
merta pitkin Petsamoon, jossa yhtiön saha-
laitos sijaitsi. Pahaksi onneksi myrsky hajot-
ti puulautat merellä ja tutkit ajautuivat kaik-
kialle ympäri napamerta. Tarinan mukaan
Grönlannin inuiitit korjasivat hyvillään niitä
talteen vuosikausia. �

Fantasiafilmi Oy tuotti vuonna 2003 
elokuvan Moskusta eli Aleksi Hihna-
vaarasta. Elokuvan ohjasi Tapio Suominen.
Moskua näytteli Kai Lehtinen (kuvassa).
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palaiset eri maksua vastaan.”
Saaliin kerrottiin nousseen

vuosittain 5 000 puutaan, mikä
merkitsee runsasta 80 tonnia
lohta.

Tulppion majojen yrittäjät
Seppo Tarkka ja Ritva Ristihar-
ju kuvaavat nykyistä kalakan-
taa näin:

”Nuortti on köyhä joki, siinä
ei ole muuta kalaa kuin harjus-
ta ja taimenta. Mutta se on kaik-
ki luonnonkalaa. Siinä mielessä
se on hieno kohde.”

Nykyiset vetäjät ovat pyörit-
täneet Tulppion majoja 15 vuot-
ta. Heidän aikanaan suurin
Nuortista saatu taimen on pai-
nanut 8,6 kiloa. Ritva Ristiharju
kertoo itse saaneensa kaksi
vuotta sitten 61 senttiä pitkän
taimenen, joka painoi 3,5 kiloa.

Vieraskirjojen perusteella
moni pyytää tyhjää, mutta mo-
ni myös kokee suuria elämyk-
siä. Ehkä siksi he tulevat Nuor-
tille kalaan yhä uudelleen.

Tuulomajoki 
valjastetaan
Tuulomajoen vesistö oli lähes
luonnontilainen 1930-luvun al-
kuun. Haastattelujen mukaan
suurimmat lohet olivat 15–20
kilon painoisia, keskipaino oli
noin viisi kiloa. Kalaa pyydet-
tiin pääasiassa verkoilla, mutta
myös tuulastus, tai tuohustus
kuten pohjoisessa sanottiin, oli
tehokas kalastustapa.

Suomen puoleisen Nuortin
lohestajat olivat pääasiassa Ke-
mijokivarren asukkaita.
Nousihan silloin lohi Kemijo-
keenkin, mutta väkeä oli suh-
teellisen paljon, joten asumatto-
mat Nuortin latvat vetivät puo-
leensa.

Nykyään Nuorttijärven ala-
puolella Tuulomajoessa on kak-
si suurta voimalaitosta. Van-
hempi niistä Ala-Tuulomassa
rakennettiin vuosina 1934–1936
ja kalatie siihen avattiin 1937.
Sen jälkeen lohta kyllä nousi
vielä Suomenkin puolelle, mut-
ta saaliit olivat heikompia kuin
ennen. Vuosina 1962–1965 ra-
kennettu Ylä-Tuuloman voima-
laitos katkaisi lohen nousun
Nuorttijärveen ja edelleen Suo-
men puolelle lopullisesti.

Kaikki eivät varmaan muista,
että nimenomaan suomalaiset
rakensivat Ylä-Tuuloman voi-

”Venäläiset olivat aina sen ver-
ran myöhässä, että ennen kuin
konepistoolimiehet tulivat sin-
ne, meillä oli tehtävä tehty.”

Juho Mursula on puolestaan
muistellut työmaan loppuvai-
heen viimeistelylouhintojen ai-
kaa: ”Louhinta oli lähellä ko-
nesalin suuta kalatien alueella.
Annettiin ampuhälytys, ja kun
sieltä kalavahit lähti ja muut si-
vulliset häipy, niin sitten men-
tiin atraimen kanssa leväh-
dysaltaalle ja pisteltiin sieltä tar-
peellinen määrä lohia. Meillä
oli työkalulaatikko siinä kala-
tien suulla sisääntulotunnelis-
sa. Pantiin lohet lootaan, put-
sattiin jäljet ja ammuttiin...”

Voiko Nuortista 
tulla lohijoki?
Vuosina 1998–2001 suomalais-
venäläisessä EU-rahoitteisessa
yhteistyöprojektissa selvitettiin
lohikantojen palauttamisen
mahdollisuuksia Tuulomajoen
latvaosille. Se on mahdollista,
mikäli lohelle annetaan nousu-
reitti Ylä-Tuuloman voimalai-
tospadon ohi. Samalla lohta
nousisi myös muihin Tuuloman
vesistöalueen jokiin, mm. Ante-
riin, Jauruun, Luttoon ja Suo-
mujokeen.

Voimalaitoksen alapuolella
Tuulomaan laskevassa Petsajo-
essa on vielä vanha luontainen
merilohikanta, jota voitaisiin
aluksi istuttaa yläpuolisiin ve-
siin.

Venäläiset ovat koko ajan
hyödyntäneet Ala-Tuuloman
voimalaitoksen kalatien kautta
vaeltavaa lohikantaa. Portaasta
on vuosittain kulkenut 5000–
11 000 kalaa. Noin 50% niistä on
otettu kiinni kalaportaasta ja

Nuortin 
kanjonia 
Kumma-
lehdonojan
suulta. 
Nykyinen 
retkeilyreitti
kulkee 
vastapäisen
rakkakivikon
yläpuolelta.

Melojan Nuortti
� Nuortti on mahdollinen
kohde melojallekin. Kosket
ovat vaikeusluokkaa I–II, tul-
va-aikana jokin voi olla pa-
hempikin.

Melontaretken hankaluut-
ta lisää se, että jos kanootin
tai kajakin aikoo saada raja-
vyöhykkeen laidalta takai-
sin, vaihtoehtoja on kolme:
meloa ja sauvoa jokea ylös,
kantaa kanootti korkeiden
vaarojen yli polkua pitkin
seitsemän kilometrin matka
Kolsalta Rannisvaaraan tai
jättää se Kolsalle ja sopia, et-
tä joku hakee moottorikelkal-
la pois lumien aikaan. �

malaitoksen ja myös kalatien
voimalan ohi. Siitä pääsi lohi
hyvin nousemaan rakennus-
työmaan aikana.

Rakennustöiden ollessa vilk-
kaimmillaan siellä oli 3 500 suo-
malaista. He eivät kuitenkaan
saaneet kalastaa Tuulomajoes-
sa, ja kieltoa valvoivat aseistetut
vartijat. Jos jäi kiinni, uhattiin
välittömällä palautuksella Suo-
meen. Ketään ei kuitenkaan
muistitiedon mukaan potkittu
pois työmaalta salakalastuksen
vuoksi.

Suomalaisille oli varattu ka-
lastus- ja retkeilymaastoa Lut-
tojoen ja työmaalle johtavan
maantien välistä, mutta kuten
arvata saattaa, mielikuvituksel-
la ei ollut rajoja, kun rakentajat
tavoittelivat kiellettyä lohta.

Mauri Siivikko on muistellut,

että Tuulomajoessa oli lohta ai-
van tuhottomasti. Ja jatkuvasti
lohta myös syötiin. Matti Sver-
loff kertoo, että kalastus perus-
tui hyvin järeisiin välineisiin.
Kun lohi tarttui, se vedettiin vä-
kisin maihin. Tiukan valvonnan
vuoksi väsytyksestä ei paljon
kärsinyt nautiskella.

Ja tietenkin vartijoita myös
lahjottiin. Katsoivat muualle,
kun saivat nailonpaidan, suk-
kahousuja tai kalaverkkoja.

Voimalaitosta koekäytettäes-
sä jollakin verukkeella venä-
läisille ilmoitettiin, että nyt on
pakko avata tulvaluukut puo-
len tunnin tai tunnin ajaksi.
Veikko Suutarin mukaan luuk-
kujen sulkemisen jälkeen uo-
man rannoilla olivat suomalai-
set valmiina keräämään lätäköi-
hin loukkuun jääneet lohet.
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käytetty ravinnoksi. Muualla
voimalaitoksen yläpuolisessa
vesistössä ei ole ollut merkittä-
vää kalastusta.

Voi pohtia sitäkin, miksi Ylä-
Tuuloman kalatie, josta suoma-
laiset rakentajat kalastivat, ei
sittemmin ole toiminut. Kalatie
oli kolmivaiheinen, alimpana
oli kalaporras, jossa lohi nousi
kallioon louhitussa tunnelissa
noin 20 m ylöspäin. Sen ylä-
osassa oli ns. lepoallas. Loput 40
metriä ylöspäin lohi saatiin
nousemaan kalahissin avulla.

Venäläisen tilaston mukaan
vuonna 1965 siitä nousi 271 ka-
laa ja seuraavina vuosina
(1966–1969) 131, 220, 133 ja 25.
Ala-Tuuloman voimalaitoksen
ohi nousseista lohista ainoas-
taan 1–10% käytti Ylä-Tuulo-
man kalatietä hyväkseen, vaik-
ka valtaosa vesistön alueesta on
sen yläpuolella. Venäläisten an-
tamien tietojen mukaan kalatie
suljettiin alhaisen hyötysuhteen
vuoksi.

Voimalaitostyömaalla työs-
kennelleen Juho Mursulan mu-
kaan kalatiestä meni ylös aivan
toisenlaisia määriä lohta, mitta-
rin mukaan yli kaksi ja puoli tu-
hatta kalaa. Minne kalat muuta-
massa vuodessa katosivat? Pyy-
dettiinkö ne suomalaisten läh-
dettyä kalaportaasta pois vai ei-
vätkö mereen matkaavat poika-
set selvinneet elävinä 62 metriä
korkeista turbiinitunneleista?

Suunnitelmat siis ovat ole-
massa niin kalatiestä kuin ym-
märrys siitäkin, että lohikanto-
jen elpyminen edellyttää koko
Tuulomajoen vesistöalueelle
yhtenäistä kalastussääntöä, jo-
ka koskisi myös Kuolavuonos-
sa tapahtumaa lohen meri-
pyyntiä.

Jos näitä asioita on ollut vai-
kea hoitaa Pohjanlahdella ja jo-
pa Tenolla, tämä asia lienee ve-
näläisten kanssa tosi pitkässä
juoksussa. Koska mahtaa syn-
tyä sukupolvi, jolla on tarpeek-
si ymmärrystä?

Taimenen tulevaisuus
riippuu kalastajista
Nuortin kalastuksen tulevai-
suus ei ole kuitenkaan vain val-
tioiden yhteistyöstä kiinni. Pal-
jon riippuu siitäkin, kuinka ny-
kyiset kalastajat käyttäytyvät
joella.

Vaeltavien järvitaimenkanto-
jen säilymisen vuoksi Nuortin
kalastussäännössä todetaan, et-
tä kaikkien taimenmuotojen ala-
mitta on 40 cm ja harjuksen 30
cm. Mutta moni saattaa tehdä
niin, että kun ei saa mittakalaa,
hän lopulta ottaa ruokakaloiksi
vain muutaman ”tammukan”.

Jarmo Pautamon mukaan lo-
hen ja taimenen poikaset vaelta-
vat jo pieninä kesäajaksi jokien
ja purojen kaikkiin osiin hyö-
dyntäen koko vesistöalan kas-
vualueena. Pienissä puroissa
taimenen poikaset ovat samalla
myös isommiltaan suojassa.

”Mitä suurempi poikastiheys
on, sitä nopeammin ne tulevat
kasvaessaan tyytymättömiksi
alueen ravintotilanteeseen ja si-
tä suurempi osa niistä lähtee
syönnösvaellukselle. Vain
syönnösvaellukselle lähtenyt
taimen siirtyy purosta jokivai-
heen jälkeen järveen tai mereen,
jossa se kasvaa halutuksi saalis-
kalaksi”, tietää Pautamo.

”Taimenelle on luonteen-
omaista, että sekä sen uros että
naaras kutevat ensimmäisen
kerran jo aivan pieninä esim.
vain 10-senttisinä. Tämä ei kui-
tenkaan tee niistä ’tammukoita’,
sillä samat taimenet voivat kutea
uudelleen 30-, 40- tai 60-senttise-
nä kutuvaelluksensa jälkeen.”

Vain luonnonkalakannan va-
rassa olevassa vesistössä, kuten
Nuortissa, on erittäin tärkeää,
että kalastajat noudattavat tai-
menen alamittasääntöä.

Toinen asia on tietenkin kutu-
rauhoituksen noudattaminen.
Syksyllä 2004 mekin kohtasim-
me rauhoitusaikana retkeilijöi-

tä, jotka olivat tutkimassa paik-
koja ”ensi kesän kalareissuja
varten”. Emme nähneet heillä
kalavehkeitä tai yllättäneet ke-
tään kalastamasta. Mutta ihme-
tytti se hiukan.

Huomioita kala-
miesten siisteydestä
Voisi kuvitella, että kalastus ja
kalankäsittely ovat siistien ih-
misten puuhaa, onhan kala hy-
vin herkästi pilaantuva elintar-
vike. Mutta kalastajien ympä-
ristöt näyttävät valitettavan
usein aivan toisenlaisilta.

Kuljimme viime syksynä se-
kä kalastajien suosimia polkuja
Nuortin rannassa että uutta ret-
keilyreittiä hieman ylempänä.
Jälkimmäisen varrella tulipai-
kat ja laavut olivat järjestykses-
sä, mutta jokivarren tulipaikat
olivat paikoittain hyvin sottai-
sia kaikkialla lojuvine tyhjine
muovipusseineen ja peltipurk-
keineen.

Vai tuleeko kalaa joesta tosi-
aan niin paljon, ettei roskia enää
jaksa kantaa pois?

Kysyin alueen puistomestari
Timo Reinvuolta, oliko havain-
tomme sattumaa?

”Tällainen selkeä kulttuu-
riero on olemassa myös UK-
puiston pohjoislaidalla, Lutolla
ja Suomulla. Olemme joutuneet
miettimään, pitäisikö kalasta-
jien suosimilta kämpiltä viedä
kompostorit väärinkäytön
vuoksi pois.”

Alimmaisen Hirvashaudan
kämpän halkoliiterin seinustal-
la on vierekkäin sekajäteasia ja
kompostiastia. Selkeät ohjeet
ovat seinällä silmien korkeu-
della. Silti kompostissa oli
suunnilleen yhtä paljon pelti-
purkkeja, muovia ja muuta se-
kalaista kuin sitä tavaraa, jota
varten se on tarkoitettu.

Enemmistö kalastajista ei var-
maankaan sotke, mutta liian
moni tekee niin.

Poroaidan ylitys käy 
Nuortin retkeilyreitillä näin.
Veräjiä ei tarvitse entiseen
tapan avata ja sulkea.

Lähtöpaikat: läntinen piste Haukijärvennivat 
sekä Hirvashaudan parkkipaikka.
Kartat: Nuorttitunturin maastokartta 1:50 000, 
Savukoski-Tuntsa ulkoilukartta 1:100 000, 
Koilliskairan geologinen retkeilykartta 1:100 000, 
Koilliskairan ulkoilukartta 1:100 000.
Lisätiedot: Savukosken luontokeskus, 020 564 7500.
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Alueen 
mahdollisuuksia
Jos Nuortin retkeilyreitti tun-
tuu lyhyeltä, alueella on muita-
kin selkeitä polkuja, joita voi
kulkea kulkea lähes yhtä tur-
vallisesti.

Olen itse joskus kulkenut
Kolsankoskilta murustojen har-
janteita pitkin mutkitellen Kor-
vatunturin murustaan ja edel-
leen Vieriharjulle. Timo Rein-
vuo mainitsee, että vanha raja-
vartioiden partiopolku kulkee
rajavyöhykkeen laitaa Nuortil-
ta Korvatunturin juurelle. Sitä-
kin voi vaeltaa ja yhdistää
Nuortin ja Korvatunturin ret-
keilyreitin. Huonona puolena
on, että se kulkee viivasuoraan
vyöhykkeen laitaa.

Korvatunturin retkeilyreitiltä
taas lähtee poroaidan vartta
seuraava pitkostettu polku Vie-
riaavan läpi ja Naltiotunturin
ohi Nuortin varteen Metsopa-
lon kämpälle. Näin vaellusrei-
tistä tulee 20–30 km pitkä rei-
tinvalinnasta riippuen.

Aina voi myöskin jatkaa sel-
keää polkua pitkin poroaidan
vartta luoteeseen, Jaurulle, Saa-
riselällä ja sieltä Raja-Joosep-
piin tai nelostien varteen. �
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