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Abstract

Water is a scarce resource, and therefore struggles for its governance exist and more can be
expected in the future. Questions pertaining to the governance of nature and natural resources are
very complex and demanding, because the varied interests of several actors must be considered in
the problem-solving process. This study seeks to explain the multiplicity of the human-
environment interaction in the Vuoksi River valley from 1800 to the present. The Vuoksi River
runs 150 kilometres from Lake Saimaa (Finland) to Lake Ladoga (Russia). In this study, the
Vuoksi is analysed as a field of political struggles, social construction and as a part of everyday
practices. The picture of the Vuoksi is drawn from local and spatial contexts, from wider historical
causes and effects and social processes. The Vuoksi is seen as a place where ecological,
economical, socio-cultural and political aspects are entwined and they form a diverse entity. 

This study discusses the changes of the Vuoksi River, the causes of these changes and the
altering values of the water. Further, it deals with the place of the Vuoksi River in people’s lives.
The discussed changes have taken place in (1) the physical Vuoksi (2) the governance of the
Vuoksi and (3) the significance of the Vuoksi. Physically, the Vuoksi as a currant has changed
because of the construction of hydropower plants. The most dramatic changes in the governance
of the Vuoksi took place when Finland ceded the area of Karelian Isthmus to the Soviet Union first
after the Winter War 1940, and finally in 1944, after the Continuation War. The Vuoksi became a
transnational resource of the Finland and the Soviet Union. The significance of the Vuoksi is
strongly connected to the memories that the locals have from their everyday relationship with it. 

This study demonstrates that the long-term changes in both the governance and the physical
river have had their effects on people’s relationship with the Vuoksi. However, these changes have
not altered the fact that the Vuoksi is important for the local people. Multiple changes have added
new layers of narratives, new meanings and new dimensions to the Vuoksi River. This study
shows that today the Vuoksi is not only a physical place, but there is a Vuoksi that is built by many
different, but parallel—and sometimes even conflicting—narratives. Out of these narratives, a
hybrid of continuity and change is formed. 

Keywords: governance, human-environment relationships, Karelian Isthmus, memory,
narrative, the Vuoksi River
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Tiivistelmä

Vesi on rajallinen luonnonvara, jonka hallinnasta käydään ja tullaan tulevaisuudessa käymään
kamppailuja. Ympäristön ja luonnonvarojen hallinnan kysymykset ovat nykypäivänä erittäin
haasteellisia, sillä niitä ratkaistaessa on sovitettava yhteen useiden toimijoiden erisuuntaisia
intressejä, arvoja ja näkemyksiä sekä toimittava yhtä aikaa ajallisesti ja alueellisesti useilla ulot-
tuvuuksilla. Tutkimus selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta Vuoksen jokilaaksossa
1800-luvulta nykypäiviin. Saimaalta Laatokkaan 150 kilometriä virtaavaa Vuoksea tarkastellaan
poliittisen hallinnan, sosiaalisen rakentumisen ja jokapäiväisen toiminnan kenttinä. Kuva Vuok-
sesta rakentuu paikallisesta ja tilanteellisesta kontekstista, laajemmista historiallisista syy- ja
seuraussuhteista ja yhteiskunnallisista prosesseista. Vuoksi on paikka, jossa ekologiset, taloudel-
liset, sosiokulttuuriset ja poliittiset tekijät ovat kietoutuneet toisiinsa monimuotoiseksi kokonai-
suudeksi. 

Tutkimus kuvaa Vuoksen muutosta, tähän muutokseen vaikuttaneita tekijöitä, veden muuttu-
via merkityksiä sekä Vuoksen paikkaa ihmisten elämässä. Muutokset ovat kohdistuneet 1) fyysi-
seen Vuokseen, 2) Vuoksen hallintaan ja 3) Vuoksen merkityksiin. Fyysisesti Vuoksi on muuttu-
nut voimatalousrakentamisen vaikutuksesta. Hallinnollisesti muutokset ovat kohdistuneet ennen
kaikkea talvisodan jälkeisiin alueluovutuksiin, jolloin Vuoksesta alkaa rakentua kahden valtion
välinen, ylirajainen resurssi. Vuoksen merkityksiin liittyvät vahvasti muistot, tunteet ja nostal-
gia. 

Tutkimus osoittaa, että Vuoksen edellä mainitut pitkän aikavälin muutokset ovat heijastuneet
alueen asukkaiden Vuoksi-suhteeseen. Muutokset eivät kuitenkaan ole muuttaneet sitä tosiasiaa,
että Vuoksi on alueen ihmisille merkittävä. Vuoksi on muuttunut paljon, mutta nämä muutokset
ja menetykset ovat luoneet Vuokselle uusia kertomuksia, uusia ulottuvuuksia ja uusia merkityk-
siä. Vuoksi ei ole pelkästään fyysinen paikka, vaan tutkimuksessa esitettävän tulkinnan mukaan
on olemassa Vuoksi, joka rakentuu monista rinnakkaisista, ajallisesti erilaisista ja samalla jopa
ristiriitaisista kertomuksista. Näistä kertomuksista syntyy hybridi, jossa muutos ja jatkuvuus
yhdistyvät. 

Asiasanat: Karjalankannas, kulttuurinen vuorovaikutus, muistot, Vuoksi,
ympäristösuhde
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Johdanto 

Väitöskirjani on viidestä artikkelista ja synteesistä koostuva etnografinen tapaus-

tutkimus ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta Vuoksen jokilaaksossa 1800-

luvulta nykypäiviin. Tarkastelen tutkimuksessani Vuokseen kohdistuneita muu-

toksia ja analysoin sitä, kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten ja 

ympäristön väliseen suhteeseen. Ihmisen ja ympäristön suhde ilmenee tutkimuk-

sessani vuorovaikutussuhteena, jossa ihminen muokkaa ympäristöä ja ympäristö 

aktiivisena toimijana muovaa ihmistä. Tutkimukseni kohteena ovat Vuoksen joki-

laakson alueella nykyisin elävät tai aikaisemmin eläneet suomalaiset. 

Vedellä on suomalaisille suuri merkitys. Suomen maapinta-alasta sisävesiä on 

noin 10 prosenttia, ja Etelä-Karjala on Suomen ”vetisimpiä” alueita. (Tilastokes-

kus 5.7.2011.) Vesi on ihmisille elintärkeä resurssi, jota yhteiskunnassamme on 

hyödynnetty eri aikoina monin tavoin. Myös joilla on erilaisia merkityksiä. Ne 

ovat tärkeitä raakavedenlähteitä yhdyskunnille ja varsinkin teollisuudelle, minkä 

lisäksi joet ovat vesivoiman lähteitä ja kulkuväyliä. Joella kalastetaan, siellä ve-

neillään ja virkistäydytään. Joet voivat olla myös rajoja tai osana puolustuslinjaa. 

Virtaavana vetenä joet toimivat usein yhdyskuntien viemäreinä kuljettaen käsitel-

lyt likavedet muiden murheeksi. Joki voi erottaa ja yhdistää alueita toisiinsa: joki-

en välityksellä ylä- ja alavirta ovat yhteydessä toisiinsa. Juuri tämän moninaisuu-

den takia jokien ja ihmisten vuorovaikutus sekä näihin liittyvä muutos on erittäin 

innostava tutkimuskohde. 

Tutkimuksessani tarkastelen Vuoksea poliittisen hallinnan, sosiaalisen raken-

tumisen ja jokapäiväisen toiminnan kenttinä. Kuva Vuoksesta rakentuu paikalli-

sesta ja tilanteellisesta kontekstista, laajemmista historiallisista syy- ja seuraus-

suhteista ja yhteiskunnallisista prosesseista. Vuoksi on paikka, jossa ekologiset, 

taloudelliset, sosiokulttuuriset ja poliittiset tekijät ovat kietoutuneet toisiinsa mo-

nimuotoiseksi kokonaisuudeksi. Ajallisesti olen rajannut tarkasteluni Vuoksella 

koskemaan ihmisen aiheuttamien suurten muutosten aikaa 1800-luvun lopulta 

nykypäiviin. Taipaleen kannaksen avaaminen vuonna 1818 oli ensimmäinen ih-

misen toiminnan aiheuttamista suurista muutoksista, ja siitä lähtien Vuoksella 

tapahtuneille muutoksille on ollut leimallista se, että ne ovat ihmisen aikaansaa-

mia tai alulle laittamia. Muutokset etenevät ajassa ja tilassa erilaisina polkuina, ja 

tässä työssä seurataan näitä polkuja. 

Jo sana Vuoksi herättää ihmisissä kulttuurisia mielikuvia: ”Ei ole Vuoksen 

voittanutta, ylikäynyttä Imatran”, on tuttu lause Kalevalansa lukeneille ja Akseli 

Gallen-Kallelan maalaus Imatra talvella sekä useiden muiden taiteilijoiden työt 
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Vuoksen koskista ovat yleisesti arvostettuja tapoja kuvata Vuoksea. Vesi ei ole 

samanlaista kaikkialla, sillä joen ja ihmisten vuorovaikutuksesta on syntynyt var-

sinkin paikallisella tasolla erityinen suhde. Siihen liittyy vahvoja merkityksiä, 

joista minun oli tutkijana hyvä lähteä liikkeelle: “Mie oon aina sanonu et kun 

imatralaiset jotenki Saimaata ylistää ni miulle on kyl Vuoksi paljo rakkaampi. 

Miul ei niinku Saimaaseen oo mitää tunnesidettä tai sellasta et tietyst samaa vet-

tähän se on mut kuitenkii. Vuoksi on miul se juttu.” (Vuoksen aineisto 2:2a.) 

Vuoksen varrella eläneille Vuoksi ei ole pelkkä joki, vaan jotakin paljon enem-

män. Silloin nimellä ja nimeämiselläkin on erityinen merkitys: “Joskus kuulee 

sanottavan, että Vuoksi on joki. Ei se ole joki. Meille, jotka olemme sen varrella 

asuneet se on aina Vuoksi, ei koskaan joki.” (Vuoksen aineisto 1:7.) ”Olen aina 

ajatellut Vuoksea virtana, en jokena. Kuljin sen rantaa pitkin Imatran Yhteiskou-

luun seitsemän vuotta. Katselin huoneeni ikkunasta sen rauhallista virtausta eri 

vuodenaikoina. Rajuilman aikana Vuoksen vesi lainehti vaahtopäinä. Rannat 

jäätyivät talvella, mutta keskiosa ei koskaan.” (Vuoksen aineisto 1:1.) 

Tässä yhteydessä on syytä kysyä, mitä uutta tutkimukseni tuo ympäristön ja 

ihmisen vuorovaikutuksen tarkasteluun? Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen 

ympäristöntutkimus on keskittynyt pitkälti hyödyn ja talouden näkökulmiin, ja 

myös institutionaalinen näkökulma on korostunut, ympäristön laajemman kulttuu-

risen merkityksen tarkastelun jäädessä taka-alalle. Filosofi Kari Väyrynen on 

toivonut ympäristöpolitiikan ja ympäristöhistorian ”kulttuurista käännettä”. Tällä 

hän on tarkoittanut nimenomaan ihmisten arkisten luontosuhteiden sekä ympäris-

tökysymysten estetiikan ja kulttuurihistorian selventämistä ja esille tuomista. 

(Väyrynen 2009, 73.) Myös antropologi Tim Ingold on peräänkuuluttanut antro-

pologian palauttamista takaisin elämään. Vertauskuvallisesti hän julistaa, että 

antropologiassa on pitkään keskitytty joen penkkojen tutkimukseen virran sijaan. 

Tällä hän tarkoittaa, että tutkimuksessa on keskitytty materiaalisen ympäristön 

tutkimiseen ja unohdettu tarkastella varsinaista elämän kulkua. Myös virran ja 

penkkojen välinen vuorovaikutus on jäänyt vähälle tarkastelulle. (Ingold 2011, 3–

14.) Oman tutkimukseni kautta haluan yhdistää virran ja joen penkkojen tarkaste-

lun, tarkastella Vuoksea hyödyn, talouden ja arkipäiväisten ympäristösuhteiden 

kautta vuorovaikutuksellisena kokonaisuutena. Kuva Vuoksesta syntyy tutkimuk-

sen kuluessa konstruoimieni narratiivien kautta. Tutkimukseni syventää ympäris-

tön kokemuksen merkitystä ja avaa tunteiden merkitystä pitkän aikavälin paik-

kasuhteiden tarkastelussa.  
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1.1  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaiku-

tusta Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvulta nykypäiviin. Kyseessä on etnografinen 

tapaustutkimus, jossa tarkastelen veden taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja 

kulttuurisia merkityksiä sekä näiden merkitysten muuttumista ja kietoutumista 

yhteen. Tutkimukseni kuvaa Vuoksen muutosta, veden muuttuvia merkityksiä ja 

tähän muutokseen vaikuttavia tekijöitä ihmisten ja ympäristön välisten vuorovai-

kutussuhteiden kautta.  

Tutkimukseni etnografiset tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten ja miksi joki on muuttunut 1800-luvun lopusta nykypäiviin? 

2. Mikä on luonnon paikka ihmisten elämässä? 

3. Mitä ovat joelle annetut taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset 

merkitykset? 

4. Ovatko joen muutokset vaikuttaneet sille annettaviin merkityksiin? 

Tutkimukseni teoreettisena tavoitteena on tutkia yhteiskunnan ja ympäristön muu-

tosta vuorovaikutuksellisena kulttuurisena prosessina. Teoreettinen näkökulmani 

perustuu poliittisen ekologian, tulkitsevan antropologian ja ympäristöhistorian 

lähestymistapoihin. Työssäni painottuu poliittinen ekologia, joka on ohjannut 

kysymyksenasettelua, aineistonkeruuta, analyysiä ja tulkintaa. (Poliittisesta eko-

logiasta tarkemmin luvussa 3.1.) Tarkastelen ihmisen ja ympäristön vuorovaiku-

tusta prosessina, jossa korostuvat paikan moninaisuus ja -merkityksellisyys. Tut-

kimukseni teoreettista tavoitetta määrittävät seuraavat kolme lähtökohtaa:  

1. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen ymmärtäminen vaatii monitasoista 

kulttuurista analyysia. 

2. Ihmisen ympäristösuhteelle on keskeistä omakohtaisen kokemuksen merkitys. 

3. Kokemuksiin liittyvien tunteiden tarkastelu on ulotettava myös poliittisen 

ekologian piiriin, sillä tunteilla on keskeinen merkitys päätöksenteko-

prosesseissa.  

Tulkitsevan antropologian tutkimusperinteen mukaan kulttuuri on vuorovaikutus-

ta, joka rakentuu jaetuista merkityksistä. (Geertz 1973, 5; Gupta & Ferguson 2001, 

1-5; Hall 1997, 1, 18; Milton 1996, 21; Turner 1980, 147.) Merkitykset syntyvät 

yksilöissä, mielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Jaettuina ne muo-

dostavat järjestelmän, josta voidaan puhua kulttuurina. (Heikkinen 2002, 14.) 

Tutkimustani täydentää ympäristöhistorian näkökulma, jossa ihmisen ja häntä 
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ympäröivän ympäristön suhdetta tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Ympäristöhis-

torian tarkastelussa ympäristö nousee ihmisen edelle, ja näkökulman tavoitteena 

on selittää ympäristössä tapahtuneita pitkän aikavälin muutosprosesseja. (Hughes 

2008, 24–26; Worster 1988, vii.) 

Tutkimukseni kokonaiskuvaa avaavana teoreettisena jakona toimii australia-

laisen Fiona Allonin määrittämä käsitepari. Hän jakaa veteen liittyvät arvot ison 

veden arvoihin (big water values), joihin kuuluvat padot, vesivoimalaitokset ja 

suuret vesiekosysteemit. Ison veden arvot ovat talouteen kiinteästi liittyviä, kun 

taas veden virkistys- ja kotikäyttö kuuluvat niin sanottuihin arkipäiväisen veden 

arvoihin (everyday water values), jotka korostavat veden kulttuurisia puolia: ih-

misten perinteitä ja identiteettiä. (Allon 2006.) Olen jakanut kirjoittamani artikke-

lit Allonin jaottelua hyödyntäen kahteen toisiaan täydentävään kokonaisuuteen. 

Tarkasteluni kohteena on yhtäältä ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuk-

sen kokonaisuudesta syntyvä taso, jossa vaikuttavat laajemmat historialliset – 

kansalliset ja kansainväliset – kontekstit sekä yksilön kulttuurinen ja sosiaalinen 

ympäristö. Tämä taso sisältää myös poliittisen toiminnan. (vrt. Heikkinen & Rob-

bins 2007, 3–6; Little 2007; Nygren 2009: Robbins 2004: 5–16). Toisaalta tarkas-

teluni kohteena on ihmisen elinympäristön ja hänen henkilökohtaisten kokemus-

tensa muodostama taso, jossa ihmisten suhde ympäristöön merkityksellistyy ko-

kemusten, toiminnan, havaintojen ja tietoisuuden kautta (vrt. Karjalainen 2006, 

83–84; Kymäläinen 2006, 203; Laurén 2006, 13; Meriläinen-Hyvärinen 2010, 64). 

Liittämällä tunteet osaksi vuorovaikutuksen kokonaisuuden tarkastelua pyrin 

osoittamaan, että muutokseen liittyvien tunteiden tarkastelu on tärkeätä myös 

poliittisen ekologian näkökulman kannalta. Tutkimuksessani esitän, että ympäris-

töön ja paikkaan liittyvillä tunteilla on merkitystä myös poliittisella tasolla pää-

töksiä tehtäessä.  

Eri näkökulmat eivät tutkimuksessani tule esille selvärajaisina kategorioina, 

vaan ne nivoutuvat yhteen muodostaen kompleksisen vuorovaikutussuhteiden 

verkon, joka on jatkuvassa muutoksessa. Juuri tätä moniulotteista verkkoa ei voi 

ymmärtää ilman monitasoista analyysia, jolla tarkoitan eri näkökulmien huomi-

oon ottamista tutkimuksessani. Näitä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita on 

tarkemmin valotettu kuvassa 3. 

1.2  Vuoksi 

Vuoksi virtaa noin 150 kilometriä Saimaalta Laatokkaan. Euroopan suurimpiin 

jokiin verrattuna Vuoksi on vaatimaton, mutta Suomen mittakaavassa merkittävä. 
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Vuoksi on Suomen suurimman järven, Saimaan, vesimassojen ainoa purkuväylä, 

ja vesimäärältään Suomen suurin joki. Koko Vuoksen vesistöalueen valuma-alue 

on määritelty eri lähteissä hieman eri tavoin, kuitenkin pääsääntöisesti 69 500–68 

500 km2 suuruiseksi. Vuoksen virran lähivaluma-alue on noin 4 400 km2. Joen 

keskivirtaama on 596 m3 sekunnissa. Joen lähtöpiste Imatralla on 75 metriä me-

renpinnan yläpuolella, ja loppupiste Laatokalla, jonka pinta on 5 metriä meren 

pinnan yläpuolella. Ensimmäisen 30 kilometrin matkalla Vuoksen pinta putoaa 64 

metriä. Ylävirran alueella sijaitsivat 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille 

saakka Vuoksen suurimmat kosket, jotka katosivat voimatalouden rakentamisen 

myötä. (Drabkova ym. 1996, 125–126; Seppovaara 1984: 20–25.) Viimeiset 

Suomen puoleiset kosket hävitti kaivinkone Marion 1950-luvun alussa. Tuolloin 

Vuoksen uomaa perattiin, jotta Imatran voimalaitokselle saataisiin lisää tehoja. 

Vuoksen alavirta muodostuu suurista järvimäisistä selistä, joita joen kaltaiset osat 

yhdistävät. Muutamia koskiakin on jäljellä, ja niistä suurin on Losevo (ent. Kivi-

niemen koski). Vuoksella on kaksi reittiä, joista pohjoisempi virtaa Laatokkaan 

Melnikovon ja Priozerskin kautta. Nykyisin tätä reittiä virtaa vain noin 5 % koko 

Vuoksen vesimäärästä, ja välillä reitti laskee vetensä Vuoksen pääuomaan. Joen 

virtaama ei ole luonnollinen, vaan sitä säännöstellään Suomesta Imatran Tainion-

kosken voimalaitoksen avulla. (Vuoksi. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 

sivusto1; VuoksiVirtaa Internet-sivusto.) 

                                                        
1  Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010. Alueellisten ympäristökeskusten tehtävät ovat siirtyneet 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, alueellisten ympäristökeskusten ympäristölupatehtävät ja 
ympäristölupavirastojen tehtävät aluehallintovirastoihin. Aiemmin luodut alueellisten ympäristökes-
kusten Internet-sivut ovat kuitenkin vielä saatavilla. 
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Kuvio 1. Kartta Vuoksen jokilaakson alueesta vuodelta 1892, kuva Etelä-Karjalan mu-

seo. 

Vuoksi syntyi noin 5 700 vuotta sitten, kun Saimaan vedet puhkaisivat maaperän 

nykyisen Imatran kohdalla ja kääntyivät virtaamaan itään päin. Vuoksen synty 

liittyi laajempiin geologisiin muutoksiin, joita tapahtui alueella viimeisen jääkau-

den jälkeen. Vuoksenlaaksoon syntyi muinaisjärvi, jonka vedet laskivat Laatok-

kaan Käkisalmen kautta ja Viipurinlahteen Heinjoen Vetokallion uomien kautta. 

Maan kohotessa edelleen Vuoksi mursi hiljalleen uomaansa kohti Laatokkaa, 

vaikka Heinjoen Vetokallion reitti Viipuriin oli vielä 1800-luvun puolivälissä 

veneellä kuljettavissa. (Kähtävä-Marttinen 2004, 9; Seppovaara 1984,13–16.) 

Jokilaakson alueella on runsaasti merkkejä varhaisesta ihmisen toiminnasta. Yh-

tenä varhaisimmista todisteista ihmisen saapumisesta alueelle on 1913 löytynyt 

Antrean verkkolöytö, joka on ajoitettu 8540 ennen ajanlaskun alkua (Huurre 2003: 

172; Kähtävä-Marttinen 2004; Saarnisto 2003a, 15–19; 64). Perustellusti voidaan 

sanoa, että ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen historia on Vuoksen jokilaakson 

alueella monipolvinen ja pitkä. 

Vuoksen alueen varhaisempi tutkimus on painottunut alueen geologian ja 

hydrologian tarkasteluun. Vuoksen hydrologiset olosuhteet tutkittiin perusteelli-
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sesti 1800-luvun lopulta alkaen, kun ajatukset vesivoiman laajamittaisesta hyö-

dyntämisestä alkoivat nostaa päätään. Runoilijanakin tunnetun Aaro Hellaakosken 

tutkimus Das Alter Des Vuoksi (1936) käsitteli koko Vuoksen vesistön syntyä ja 

jääkauden jälkeen tapahtuneita geologisia muutoksia. Myöhemmin geologian 

professori Matti Saarnisto on tarkastellut Vuoksen alueen geologisia muutoksia 

osana Karjalan geologisia muutoksia (Saarnisto 2003a; Saarnisto 2003b). Vuok-

sen kalaston ja kalastuksen historiaa on tarkastellut dosentti Ossi Seppovaara. 

Hän on osallistunut myös Vuoksen luonnontilan muutoksen tutkimuksiin. (Sep-

povaara 1984.) Imatrankosken matkailullinen merkitys on kiinnostanut tutkijoita 

ja perusteellisesti Imatran tarinaa matkailukohteen näkökulmasta on selvittänyt 

Sven Hirn (1984). Imatrankosken valjastamisesta julkaistiin Turun sosiologian 

laitoksen tutkimus vuonna 1980 (Kylämäki ym. 1980). Imatrankoskesta nähtä-

vyytenä ovat kirjoittaneet myös Petri Raivo ja Tom Selänniemi Imatran Kansain-

välisen Semiotiikka Instituutin julkaisussa vuonna 2000. Virpi Kaisto on tutkinut 

veden palauttamista Imatrankoskeen. Hän on raportissaan todennut, että pysyvä 

vedenpalautus edellyttäisi, että Suomen valtio tai Imatran kaupunki hankkisi alu-

eet omistukseensa arvokkaana kulttuuriperintönä ja kansallismaisemana. (Kaisto 

2007, 21–27.) Suomalaiset ja venäläiset ympäristöasiantuntijat tutkivat 1990-

luvun puolivälissä Vuoksen vedenlaatua ja siihen vaikuttaneita tekijöitä (Drabko-

va ym. 1996). 

Nimi Vuoksi esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1626 julkaistussa Bureuk-

sen kartastossa Orbis Arctoi nova et accurata delineatio muodossa Woxen flod. 

(Laine 2007, 28.) Nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan sana vuoksi 

merkitsee syytä tai tarkoitusta ja sen kantasana on vuo, joka on tarkoittanut virtaa. 

Kielitieteilijät ovat pohtineet, että sana vuoksi olisi alun perin tarkoittanut uomak-

si, virtaamisen helpottamiseksi, ja tästä olisi myöhemmin kehittynyt myös sanan 

abstraktimpi merkitys tähden, takia, puolesta. (Häkkinen 2004, 1512.) 

Vuoksen ylävirran ja alavirran erilaisuus on vaikuttanut erittäin paljon joen 

käytön erilaisiin mahdollisuuksiin. 1800-luvulla koko Vuoksen alue oli hyvin 

maatalousvoittoista, ja varsinkin alajuoksulla maanviljelijät kärsivät Vuoksen 

tulvista. Vuoden 1900 suurtulva, jolloin Vuoksen vesistössä jäi veden alle 63 348 

hehtaaria maata, oli tapahtuma, jonka pelättiin aiheuttavan suuria vahinkoja alu-

eella (Kuusisto 2008, 16–21.). Wiipurin sanomat kirjoitti heinäkuussa seuraa-

vaa: ”Wuoksen rautatiesilta waarassa. Wuoksen wirta, joka yhä nousee nousemis-

taan, on jo noussut siksi korkealle, että rautatiesillan maanpuoleiset silta-

arkkujen kiwestä rakennetut suojukset, jotka oliwat estämässä ettei wirtaawa wesi 

saisi wiedä maata mukanaan enään riitä korkeudelleen, waan on wesi noussut 
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näiden ylitse. Sillan suojelemiseksi on ryhdytty kiireisiin töihin. Kiwiä ja hiekkaa 

wedetään kiireimmän kautta, joten waara on saatu wähin estetyksi. Junat kulke-

wat wastaiseksi hywin warowaisesti sillan ylitse.” (Wiipurin sanomat 26.7.1900.) 

Vuonna 1818 Metsäpirtin kyläläiset edesauttoivat joen muutosta. Topelius 

kuvasi tapahtumaa Maamme-kirjassaan paikallisten ihmisten aikaansaamak-

si ”luonnonmullistukseksi”. ”Vuonna 1818 keväällä oli Suvannon vesi niin korke-

alla, että se nousi melkein harjun tasalle ja toisella puolella harjua oli Laatokan 

vesi 12 metriä alempana. Nyt luulivat talonpojat olevan hyvän tilaisuuden hiukan 

laskea Suvannon liikaa vettä ja saada niittynsä kuivaksi. Taipaleen kylän miehet 

tarttuivat lapioihinsa, eikä aikaakaan, niin olivat kaivaneet harjun poikki pienen 

uran. Suvannon vesi alkoi juosta uraa myöten Laatokkaan. Talonpojista tämä oli 

hyödyllistä ja hauskaa, he olivat mielissään tuosta pienestä virranjuovasta ja 

läksivät tyytyväisinä kotiinsa. Tämä tapahtui Yrjönpäivän edellisenä iltana. Mutta 

pian alkoi vesi uurtaa yhä leveämpää uraa löyhään hiekkaan. Mitä isommaksi 

ura leveni, sitä enemmän virtasi siihen vettä, jonka vauhtia lisäsi Laatokkaan 

viettävä jyrkkä rinne. Muutaman tunnin kuluttua oli siinä kohiseva koski, joka 

hetki hetkeltä kasvoi ja vei mukanaan hietaharjuja kappaleen toisensa jälkeen. 

Talonpojat kuulivat kohinan kylään ja ihmettelivät, mitä se mahtoi olla. Pian he 

huomasivat vaaran ja mielivät nyt tukkia kosken, mutta se oli liian myöhäistä. 

Siihen tuli kauhistuttava vedenputous. Suvannon tyynellä pinnalla muuttui pian 

vähäinen vuolteen alku kuohuvaksi virraksi, joka hurjassa vauhdissaan tempaisi 

mukanaan satavuotisia honkia, kiviä, savea ja monta rakennusta”. (Topelius 1933, 

72–73.) Vuoksi virtasi 1800-luvun alussa Laatokkaan Käkisalmen kautta. Suvan-

tojärvi oli Vuoksen osa, joka ulottui lähelle Laatokkaa ja joka laski Vuokseen. 

Suvannon ja Laatokan välinen korkeusero oli 12,5 metriä. Vaikka Topeliuksen 

kuvauksessa ihmisen rooli Taipaleenjoen synnyssä on hyvin merkittävä, syntyi 

Taipaleenjoki kuitenkin ihmisten kaivutyön ja luonnon yhteisvaikutuksesta. Pai-

kallisten ihmisten kokemat tulvaongelmat hävisivät, ja veden alta paljastui 5000 

hehtaaria uutta maata viljelykseen. Muutosten seurauksena Vuoksi jäi 5,5 metriä 

Suvannon yläpuolelle, eikä se enää laskenut Vuokseen. (Saarnisto 2003a, 71–75; 

Seppovaara 1984, 18–19; Vakkilainen 1998.) Tästä syystä Taipaleenjoen synnyn 

aiheuttamia seurauksia oli korjattava, ja vuonna 1856 aloitettiin suunnittelutyö 

Kiviniemen kannaksen avaamiseksi. Toiveissa oli laivareitti Laatokalta Vuoksen 

yläjuoksulle. Sanan-Lennätin -sanomalehti kertoi kyseisen kannaksen avaamises-

ta 3.10.1857 seuraavasti:  
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"Kello löi 12 ja sinä hetkenä oli sulku Kotilammin yläpuolella aukaistawa. Se 

aukeni ja wedet ryntäsivät kuoppiin ja juoksiwat koskina ojiin, wäki riensi 

katsomaan mitä vaahtoisat wirrat waikuttaa jaksoivat. Toinen koski oli tois-

tansa nopeampi lohkomaan kowaa sawimaata ja repimään ojien seinämiä, 

mutta jotaki hirmuisempaa ei wielä näkynyt." (Sanan Lennätin 3.10.1857.) 

”Waikka näytelmä torstaina, 17 p. Syyskuuta oli wähemmän jalo, niin oli se 

ehkä onneksi, ettei kannas kovin rajusti auennut, sillä moni onnettomuus olisi 

siitä seurannut ja Taipaleen kylä Suwannon etelä-rannalla olisi sillä tawoin 

männyt nousewien wesi-joukkojen omaksi. Jos joku wielä epäilee ettei Kiwi-

niemen kaiwanto onnistunut eikä sillä woiteta mitä toiwottiin, niin woipi hän 

milloin tahansa saada mielensä muutetuksi, jos paikalle ja samalle matkustaa. 

Nyt woipi hän siellä jo silmillänsä nähdä ja sillä tawoin wakuuntua ettei ai-

nostaan Wuoksen wesi lasken Kiwiniemen auettua, waan myös tuo kaiwettu 

puro niin kauwan kuin se työtänsa walmistaa, näyttää mainion kosken jaloa 

näytelmää, jonka aika ja kauneus kuitenkin kohta on katoawa, sillä Wuoksi 

alentuu alentumistaan, ja mitä alemma wedet Wuoksesta painuvat sitä enem-

män menettää koskiki korkeuttansa.” (Sanan-Lennätin 3.10.1857.) 

Laskuoperaation seurauksena ei kuitenkaan syntynyt toivottua laivareittiä, vaan 

kivinen Kiviniemen koski. Operaation seurauksena Vuoksi alkoi laskea Taipa-

leenjoen kautta Laatokkaan ja sen aikaisempi pohjoinen uoma kuivui lähes täysin. 

Tästä syystä tuottoisana koettu lohenkalastus Käkisalmessa loppui. (Saarnisto 

2003, 74–75b; Seppovaara 1984: 104; Vakkilainen 1998.)  

Vuoksen runsas, Saimaan ja Laatokan kalalajistoon pohjautuva kalasto on ol-

lut merkittävä proteiinin ja tulon lähde paikallisille asukkaille. Seppovaara toteaa 

kirjassaan Vuoksi. Luonto ja Ihminen vesistön muovaajana, että ”Vuoksen sijainti 

maamme kalarikkaimman järven Saimaan ja vieläkin useamman lajin asuttaman 

Laatokan välissä edisti suuresti joen omaa kalaisuutta. Saimaassa tiedetään var-

masti olevan 32 kalalajia, Laatokassa määrä nousi neljäänkymmeneen, kun ote-

taan huomioon harvinaisemmat sampi, sterletti, merilohi ja miekkasärki”. (Sep-

povaara 1984, 29.) Vuoksen lohenkalastus oli aikanaan merkittävä toimeentulon 

lähde paikallisille ihmisille, mutta virran muokkaaminen, teollisuus ja voimalai-

tosten rakentaminen tuhosivat kalastuksen. Lohen nousu Laatokasta tyrehtyi, kun 

voimalaitokset rakennettiin. Tällöin teollisuuden jätevedet sekä voimalaitosraken-

taminen tuhosivat kalakannan. ”Kalastajalle Vuoksi on aina ollut ystävällinen. 

Kun olin pieni, niin rannastamme Jääsken kirkon ja sillan tuntumilta sai niin 

paljon kalaa kuin tarvitsimme. Oli pikku muikkuja, siikaa, lahnaa, ankeriaita ja 
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monia muita herkullisia kaloja. Eivät olleet tehtaat saastuttaneet vesiä.” (Vuok-

sen aineisto 3:7.) Nykyisin harrastuskalastus on jälleen suosiossa, sillä vedenlaatu 

on parempien puhdistusmenetelmien ansiosta parantunut, ja kalanpoikasten istu-

tuksien myötä kalasto on runsastunut. Omien ja haastateltavieni kokemusten mu-

kaan Vuoksella on nykyisin verraten hiljaista. ”Niitä kalastajia näkyi siellä aina 

silloin tällöin mutta se ylipäätään oli semmoinen erämaan tuntu.” (Vuoksen ai-

neisto 2:11.) 

Runsaat raakavesivarat ja varsinkin mahdollisuus Vuoksen yläjuoksun suur-

ten koskien valjastamiseen vesivoiman tuottajiksi houkuttelivat yläjuoksun alu-

eelle uudenlaisia toimijoita 1800-luvulle lopulle tultaessa. Silloin ylä- ja alavirran 

erilaiset roolit, ja asukkaiden erilaiset suhteet ympäristöön alkoivat korostua. 

Vuoksenlaaksoon kohdistui monenlaisia hyödyntämispaineita ja voimalaitos-

suunnitelmia. Rakentamisen edellytyksenä oli riittävä tieto. Kun ajatukset vesi-

voiman laajamittaisesta voimataloustuotannosta alkoivat nostaa päätään, Vuoksen 

hydrologiset olosuhteet tutkittava perusteellisesti. Vuonna 1904 julkaistiin Ylihal-

lituksen hydrograafisen toimiston toimesta teos Lisiä Suomen Hydrografiiaan – I 

Vuoksen virta. Määräraha Vuoksen hydrografiseen tutkimukseen oli saatu jo 

vuonna 1896, ja kartoitustyö alkoi vuonna 1897. Sitä tehtiin vuosina 1898, 1899 

sekä 1902. (Lisiä Suomen Hydrografiiaan 1904.) 

Vuoksen jokilaakson kulkuyhteydet paranivat Karjalan radan valmistumisen 

myötä vuonna 1894, ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä koko jokilaakso kehittyi 

voimakkaasti. Voimalaitosten rakentaminen alkoi, ja alajuoksulla myös Käkisal-

men seutu teollistui voimakkaasti. Suomi itsenäistyi vuonna 1917, ja Vuoksen 

voiman hyödyntäminen sekä itse tuotettu sähköenergia olivat yksi nuoren Suo-

men rakentamisen kulmakiviä. (Voimalaitosten rakentamisprosessi on kuvattu 

artikkelissa 1.) Alueen teollinen nousukausi päättyi traagisesti, kun talvi- ja jatko-

sota2 vyöryivät yli koko Karjalankannaksen. Sotien seurauksena raja määrättiin 

kulkemaan alueen halki. Karjalankannas tyhjennettiin suomalaisista ja alue luovu-

tettiin Neuvostoliitolle. Tähän liittyviä Vuoksen ympärillä käytyjä neuvotteluja ja 

veden merkitystä kahden valtion välisenä resurssina käsitellään artikkeleissa 2 ja 

3. Vuokseen liittyy paljon myös ”menetetyn Karjalan” ja ”utooppisen Karjalan” 

piirteitä, joita käsitellään tarkemmin luvuissa 5.1 ja 5.2. sekä artikkeleissa 4 ja 5. 

                                                        
2 Talvisota alkoi 30.11.1939 ja päättyi Moskovan rauhansopimukseen, joka tuli voimaan 13.3.1940. 
Jatkosota alkoi 25.6.1941 ja päättyi 19.9.1944 välirauhansopimukseen. Lopullinen Pariisin rauhanso-
pimus allekirjoitettiin 10.2.1947. 
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Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja Venäjän taloudellisen kehityksen 

myötä matkailullinen kiinnostus Vuoksen aluetta kohtaan on kasvanut. Tämä on 

näkynyt alueella esimerkiksi rantojen voimakkaana rakentamisena. Myös Neu-

vostoliiton aikana Vuoksen luonnonympäristö tarjosi alueen asukkaille mahdolli-

suuksia virkistäytymiseen. Tästä kertovat esimerkiksi pioneerileirien jäännökset 

lähellä Laatokan rantoja. 

Drabkova ym. arvioivat 1990-luvun puolivälissä, että jokilaakson alueella 

asui tuolloin noin 54 000 ihmistä. (Drabkova ym. 1996.) Nykyisin suurimmat 

asutuskeskittymät joen varrella ovat Imatra (28 540 asukasta), Svetogorsk (enti-

nen Enso, 16 000 asukasta), Kamennogorsk (entinen Antrea, n. 6 800 asukasta) ja 

Priozersk (entinen Käkisalmi, 19 000 asukasta). Lisäksi Svetogorskin ja Kamen-

nogorskin välissä on Lesogorskin ”kaupunkimainen kylä”, jossa asuu n. 3 300 

asukasta.3 Yhteensä kaupungeissa on asukkaita yli 73 000 henkeä. Alavirran ja 

ylävirran eroavaisuudet aiheuttavat erilaisia näkemyksiä siitä, mikä Vuoksi 

on: ”Venäläisten silmissä Vuoksi on jotenkin epämääräinen, kokoajan sotketaan 

jokea ja järveä. Kun puhutaan Vuoksesta suomalaisille, se on hyvin selkeätä yksi 

ainoa meidän joki, joka yhdistää Saimaan ja Laatokan.” (Vuoksen aineisto 2:4.) 

Tässä sitaatissa näkyy eräs Vuokseen liittyvä erityispiirre, jota tutkimukseni sivu-

aa: omistamisen merkitys. Omistaminen liittyy alueen menetykseen ja toisaalta 

sen historiallisiin konteksteihin, joiden kautta alue tulkitaan yhä suomalaiseksi. 

Tämä näkyy myös alueen ihmisten ympäristösuhteeseen.4 

Vuoksen varren kaupungit ja taajamat ovat teollisuusvoittoisia, mikä vaikut-

taa joen vesivarojen käyttöön ja veden laatuun. Vaikka Vuoksen vedenlaatua rasit-

tavat teollisuuden ja yhdyskuntien päästöt, se on vedenlaadultaan kuitenkin Laa-

tokkaan laskevista joista parhaiden joukossa. (Drabkova ym. 1996.) Valtiolliset 

rajat ylittävän vesistön vedenlaadusta ei aina ole helppo saada tietoa, sillä jo mit-

                                                        
3 Asukasmäärät ovat Venäjän Federaation vuoden 2010 tilastoista (Federal state statistics service, 
Russian Federation) osoitteesta http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/. Luettu 
18.8.2011. Vuonna 2010 Leningradin alueella (Leningradskaja oblast) oli kuntatasolla 1 kaupunkipiiri 
ja 17 kuntaa (Munitsipalnoe obrazovanie). Noissa kunnissa oli 62 kaupunkimaista kylää ja 142 kylä-
asutuskeskusta (selskoe poselenie). Lesogorskin kaupunkimainen kylä, Gorodskoj poselok Lesogors-
kij, kuuluu Svetogorskin kuntaan (munitsipalnoe obrazovanie ”Svetogorskoe gorodskoe poselenie), 
johon Svetogorskin kaupungin ja Lesogorskin lisäksi kuuluvat myös Losevon ja Pravdinon kylät. 
Neuvostoaikana kaupunkimaisen kylän statusta vastasi poselok gorodskogo tipa. Statuksen sai kylä, 
jossa 85 % väestöstä ei työskennellyt maanviljelyksessä ja asukkaita oli vähintään 3000. (Svetogors-
kin kaupunki, osoitteessa http://www.svetogorsk-city.ru/city/index.php, luettu 29.4.2012.) Imatran 
osalta luku on Kunnat.net tietokannasta. 
4  Tässä Vuoksi eroaa esimerkiksi Leena Suopajärven tarkastelemista on Ounasjoki- ja Vuotos-
kamppailuista, joissa tutkimuksen kohteena olleiden rakentajien ja suojelijoiden luontosuhdetta ei 
näytä jäsentävän maanomistus, vaan tärkeämpiä ovat elinkeinot. (Suopajärvi 2001, 143.)  



 26

taustavat saattavat olla erilaisia eri puolilla rajaa. Seuraava sitaatti kuvaa todelli-

suutta, jossa rajayhteistyötä tekevät viranomaiset elävät:  

”Siitä vedenlaadusta vielä, siinä on tietyt parametrit ja rajalla otetaan näyt-

teet suomalaisilta ja venäläisiltä ja sitten vaihdetaan tuloksia. On kuitenkin 

eroja menetelmissä miten Suomessa tehdään ja miten Venäjällä tehdään. Ja 

ne ovat analytiikkansa ja fosforinsa kanssa, kun ne pitoisuudet ovat, niin pie-

niä. Siinä on esimerkiksi 10 mikrogrammaa fosforia litrassa. […] Yhdessä 

vaiheessa venäläisillä oli niin sanottuna määritysrajana 20 mikrogrammaa, 

mikä on aika korkea, koska Vuoksessa pitoisuus voi olla vaikka 10, voi olla 

alempikin, jopa 5, mutta useimmiten se on 20:n puolella. Ja tyyppi on niin 

sanottua. Hienoanalytiikkaa, ja jopa kiintoaineisiin käytetään eri suodattimia 

Suomessa ja Venäjällä. Mutta kokoajan keskustellaan analytiikasta ja siitä, 

voidaanko niitä vertailla ja kun [näytteitä] otetaan eri paikoistakin. No sy-

vyys pysyy samana, joskus me on yritetty samasta paikasta ja samasta paikas-

ta introkalibrointia tehdä ja silti meillä on ollut eroavaisuuksia. […] Joskus 

me tehtiin omien voimin, tutkimuksia tutkittiin. Ja tiedämme, että venäläiset 

kerran kuussa ottavat tästä, mutta sopimuksen mukaan ne eivät ole velvollisia 

toimittamaan näitä tietoja meille. (Vuoksen aineisto 2:6.) 
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Kuvio 2. Vuoksi on Suomen suurin vesistö, ja Saimaa on sen kokoomajärvi, joka pur-

kaa vetensä pääosin Imatralta Vuoksi-jokea pitkin Laatokkaan. ©Karttakeskus, lupa 

L4659. 

1.3 Ympäristön vaihtuvat merkitykset 

Eri kulttuurit ovat antaneet ympäristölle vaihtelevia merkityksiä, joihin ovat vai-

kuttaneet niin elinolot, elinkeinot, luontoon liitetty symboliikka kuin kielikin. 

Ihminen on riippuvainen ympäristöstään, ja ihmisen ja ympäristön välisen vuoro-

vaikutuksen perustana ovat yksilöiden tavalla tai toisella ympäristöön sidoksissa 

olevat jaetut merkitykset. (Haila 2011, 70–73.) Käsite ympäristö viittaa meitä 

ympäröiviin fyysisiin ja sosiaalisiin seikkoihin, siis ”luonnolliseen” ja ”kulttuuri-

seen”. Vaikka ympäristö nähdään usein ihmisen toiminnan kulisseina, se on ihmi-

sen elinympäristö, johon ihminen on vuorovaikutussuhteessa ja jonka tilaan ja 

laatuun hän toiminnallaan vaikuttaa. Luonto on osa fyysistä ympäristöä, mutta se 

viittaa usein myös johonkin syvemmällä olevaan, toiseen todellisuuteen. Se voi-

daan ymmärtää myös ihmisen sisäisenä ominaisuutena (vrt. ihmisluonto). (Att-

field 2003, 1-2; Lehtinen 2001, 35; Milton 1996, 23; Kuusiniemi ym. 2000, 15.) 

Ihminen on kuitenkin yksi laji muiden joukossa ja yhteiskunnat ovat läpeensä 
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ekologisia, sillä ihmiset ovat jatkuvassa suhteessa muun luonnon kanssa (Massa 

2009: 18–19). 

Aletta Biersackin mukaan on olemassa ihmisestä riippumaton ”first nature” 

ja ihmisen toiminnan muovaama ”second nature” (Biersack 2006a, 13–15). 5 

Omassa tutkimuksessani katson ”toisen luonnon” rakentuvan tiettyjen reunaehto-

jen asettamissa rajoissa ihmisten sosiaalisissa suhteissa konstruoimista rinnakkai-

sista ja limittäisistä kertomuksista yhden totuuden sijaan. Tutkijana tavoitteeni on 

nostaa esille, kuvata ja analysoida näitä vaihtoehtoisia tulkintoja. Tutkimuksessani 

luonto ja ympäristö ovat olemassa myös itsenäisesti ”ensimmäisenä luontona” 

ilman näitä suhteita, mutta tämä ensimmäinen luonto ei ole tutkimukseni varsi-

nainen kohde. On kuitenkin huomattava, että Vuoksessa virtaava vesi ja sen eko-

logiset ulottuvuudet, kuten veden fysiologiset ja hydrologiset ominaisuudet, ke-

hystävät tutkimustani. Käytän omassa työssäni kuitenkin sanoja luonto ja ympä-

ristö toistensa synonyymeinä, vaikka arkipuheessa sana luonto yhdistyy usein 

ensimmäiseen luontoon ja sana ympäristö toiseen luontoon. Perustelen valintaani 

aineistolähtöisesti, sillä alueen asukkaat eivät tee eroa luonnon ja ympäristön 

välillä Vuoksesta puhuessaan. 

Ihmisten ympäristösuhteella on useita ulottuvuuksia. Yksilön ympäristösuhde 

syntyy kokemusten, tietoisuuden, toiminnan ja havaintojen välityksellä, ja tämä 

suhde elää muistoissa. (Laurén 2006, 13.) Yksilötasolla ympäristösuhde voi tar-

koittaa myös ympäristön hallintaa, joka voidaan jakaa ympäristön fyysiseen ja 

mentaaliseen hallintaan. Fyysinen hallinta merkitsee ympäristön konkreettista 

hyödyntämistä, esimerkiksi veden käyttämistä juomavetenä tai matonpesuun. 

Mentaalinen hallinta puolestaan liittyy siihen kokemusperäiseen tietoon, joka 

ihmisellä on ympäristöstä ja joka ohjaa häntä toimimaan ympäristössään tietyllä 

tavalla. (Meriläinen-Hyvärinen 2008, 41; ks. myös Ruotsala 2002, 325; 330–333.) 

Yksilöt ovat osa ympäröivää yhteisöä ja yksilöllisesti koettu todellisuus on yhtey-

dessä kollektiiviseen, jaettuun ja yhdessä koettuun todellisuuteen. (Korkiakangas 

                                                        
5 Biersackin näkemystä on myös kritisoitu, ja esimerkiksi Kay Milton katsoo, että luonto (nature) on 
kaikenkattava käsitte. Miltonin mukaan ”The alternative is to see nature as the all-encompassing 
scheme of things to which all human cultures and practices, as well as non-human species and physi-
cal processes, belong. In this view, a dam built by people is as natural as one built by beavers, com-
puter technology is as natural as collecting fruit from the rainforest. There is no more nature to get 
back to. This is it – we are already there. This frees us to examine all human practices and cultural 
phenomena without prejudice. It enables us to consider their ecological value without assuming from 
outset that some are naturally better than others.” Milton ei tee eroa sen suhteen, onko esimerkiksi 
pato ihmisen vai majavan rakentama – jälkimmäistä patoa ei siis voida pitää luonnollisempana kon-
struktiona kuin ensimmäistä. (Milton 2002, 41; Milton 2006, 352.)  
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2006, 126; Laurén 2006, 83.) Myös ympäristöhistoriassa on kaivattu enemmän 

yksilölähtöistä lähestymistapaa. (Vrt. Rossi 1995.) Ympäristösuhde voi olla myös 

välillinen. Tänä päivänä oletetaan, että eri mediat, varsinkin televisio ja Internet 

vaikuttavat hyvin vahvasti yksilöiden luonto- ja ympäristökokemuksiin. Media 

välittää tietoa luonnosta, eikä omakohtaista kokemusta enää välttämättä tarvita. 

(Holmes 2003, 36.) 

Tutkimuksessani tarkastelen yhtäältä Vuoksen hyödyntämistä ja hallintaa se-

kä siihen liitettäviä taloudellisia arvoja, mutta myös alueen ihmisten kokemukset 

ja tunteet ovat tärkeitä. Katson, että ympäristön arvoja ja merkityksiä tarkastelta-

essa edellä mainitut toimeentuloa, hyötyä, edistystä tai teknologisia murroksia 

painottavat näkökulmat eivät yksinään riitä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuk-

sen tarkasteluun, vaan kokonaiskuvan saamiseksi on tarkasteltava paikallisten 

ihmisten ympäristölle antamia merkityksiä ja joen arkipäiväistä käyttöä ja koke-

muksia sekä niihin liittyviä tunteita. Juuri tästä syystä pyrin osoittamaan, että 

ihmisen ympäristösuhteelle on keskeistä juuri omakohtaisen kokemuksen merki-

tys. 

Vaikka amerikkalaiset antropologit Catherine Lutz ja Geoffrey M. White kir-

joittivat tunteiden merkityksestä jo 1980-luvun puolessa välissä (Lutz & White 

1986), yhteiskuntatieteissä on vasta viime vuosina puhuttu niin sanotusta tuntei-

den käänteestä (emotional tai affective turn). Tunteiden tutkimus on lisääntynyt 

esimerkiksi humanistisen maantieteen ja sosiologian piirissä (Bondi 2005; David-

son ym. 2005; Kleres 2010)6. Tunteiden merkitystä on laajemmin havainnoitu 

viime vuosina ihmisen paikkasuhteen ja toisaalta ihmisten kokemusten synnyttä-

män tiedon kannalta (Lutz & White 1986; uusimmasta tutkimuksesta esimerkiksi 

Jones 2005; Laurén 2006; Meriläinen-Hyvärinen 2010; Milton 2002). Sarah Pink 

käyttää käsitettä aistietnografia, (sensory ethnography), jonka avulla hän painotta 

tutkittavien ja tutkijoiden moniaistillisten kokemusten merkitystä paikan tarkaste-

lussa (Pink 2009, 1–4).  

Muutos voidaan nähdä ajassa ja tilassa etenevinä polkuina. Koska muutokset 

ovat tapahtuneet menneisyydessä, jota tarkastellaan nykyisyydestä käsin, myös 

ajan käsitteellistäminen on keskeistä. Koska Vuokseen liittyy useita rinnakkaisia 

kertomuksia, on tilan, paikan ja ajan suhteen tarkastelussa tärkeätä nostaa esille 

eriaikaisuuden ongelma. Ferdnand Braudel jakaa ajan muutokset seuraaviin kate-

                                                        
6 Vuodesta 2008 on julkaistu poikkitieteellistä Emotion, Space and Society -aikakausijulkaisua, joka 
keskittyy juuri paikan merkitykseen ja siihen liittyvien tunteiden analysointiin. Julkaisu painottaa 
myös arkipäiväisen elämän merkitystä. (Davidson ym. 2008, 1–3.) 
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gorioihin: 1) hitaisiin muutoksiin (longue durée), joita ovat esimerkiksi erilaiset 

ilmastolliset ja maantieteelliset olot, 2) syklisiin muutoksiin (conjuncture), jotka 

edustavat yhteiskunnan rakenteita ja 3) nopeisiin tapahtumien aikaansaamiin 

muutoksiin (événements). Nämä kaikki kolme tasoa ovat kaikki samanaikaisesti 

läsnä nykyisyydessä. (Braudel 1949; ks. myös Immonen 1996, 19–21.) Tilan, 

paikan ja ajan suhdetta tarkasteltaessa erilaisilla ajallisilla rytmeillä on keskeinen 

merkitys (vrt. Krause 2010, 266; Harris 2005 ja Ingold 2000, 196–198). Mutta on 

myös kysyttävä millaisia seurauksia eriaikaisuudesta on? Mikä muuttuu hitaasti ja 

mikä nopeammin? Miten tilallisuudesta kertovat kuvaukset ilmentävät näitä eri-

laisia ajallisia rytmejä? Matti Peltonen on Carlo Ginzburgiin viitaten kiinnittänyt 

huomiota epätavallisen tapahtuman ja pitkäaikaisen historiallisen rakenteen yh-

teentörmäykseen. Tämä yhteentörmäys tuo näkyviin uusia rakenteita, joita ei ole 

helppo hahmottaa ilman ymmärrystä erilaisista ajallisista rytmeistä. (Peltonen 

1996, 10–15.) 

Ajallisuudella on tärkeä asema kerronnassa, ja Vuoksesta kertovassa aineis-

tossa muutoksia voi tarkastella myös niin sanotun narratiivisen ajan kautta. 

Omassa tutkimuksessani se tarkoittaa sitä, että tutkimieni ihmisten Vuoksi-

muistoissa eriaikaiset tapahtumat nivoutuvat usein yhteen ja muodostavat kunkin 

henkilön itsenäisen kertomuksen hänen omasta elämästään Vuoksen varrella (kat-

so esimerkiksi sitaatit sivuilla 144–145 ja 146–147). Eri kertomuksia yhdistävät 

niiden kohteina olevat tapahtumat, ja tältä osin historiallinen aikakäsitys on kyt-

köksissä tapahtuman käsitteeseen. Tapahtumat voivat olla myös periodeja tai 

prosesseja, mikä tekee eriaikaisuuden ilmiön näkyväksi. (Kalela 2000; vrt. Rico-

eur 1983, 1984, 1985.)  

Tutkimukseni viisi artikkelia käsittelevät Vuoksen muutosta eri aikakausina ja 

eri näkökulmista tarkasteltuna. Muutosta tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä 

muutoksen ja jatkuvuuden välinen suhde. Jatkuvuus voi tarkoittaa jonkin asian 

pysymistä vakaana ja muuttumattomana, mutta se voi myös tarkoittaa suunnitel-

mallisen toiminnan seurauksena tapahtunutta muutosta. Kyseessä voi olla koko-

naisvaltainen muutos tai sitä pienempi, erilaisten rakenteiden sisällä tapahtunut 

muutos, ja näillä muutoksilla voi olla erilainen vaikutus niiden kohteena olevaan 

yhteisöön sekä ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen. (Vrt. Meriläinen-

Hyvärinen 2008, 39.) Vuoksen alueella esimerkki totaalisesta, kokonaisvaltaisesta 

muutoksesta on alueen menetys Neuvostoliitolle, mikä johti alueen asukkaiden 

paikkasuhteen katkeamiseen ja täydelliseen muutokseen näiden ihmisten elämäs-

sä. Vaikutuksiltaan vähäisempinä muutoksina tarkastelen esimerkiksi ympäristön 

hallinnassa tapahtuneita muutoksia (tarkemmin luvussa 4.3 ja artikkelissa 3). 
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1.4 Tutkimusartikkelit 

Väitöskirjani koostuu synteesiluvusta ja viidestä artikkelista. Kolme ensimmäistä 

artikkelia kuvaavat Allonin jaottelun mukaisesti suuren veden arvoja, ja kaksi 

jälkimmäistä käsittelevät veden arkipäiväisiä arvoja. Artikkelit muodostavat ko-

konaisuuden, jossa edetään etnografisesta kuvauksesta yhä syvemmälle ympäris-

tön muutosten sekä ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen yksityiskoh-

taiseen analyysiin.  

Ensimmäinen artikkeli, ”Voimaa Vuoksesta”, on historiallinen katsaus Vuok-

sen voimatalousrakentamisen vaiheisiin ja sen vaikutuksiin 1800-luvun lopulta 

1900-luvun alkuvuosikymmeniin. Artikkeli pohjautuu pääasiassa kirjalliseen 

lähdemateriaaliin. Se kuvaa jokilaakson teollistumista, voimalaitosten rakentamis-

ta ja niihin johtaneita tekijöitä. Samalla artikkeli nostaa esille koskien omistami-

sen ja vesilainsäädännön kehittymisen vaikutukset muutosprosessiin. Artikkelista 

käy ilmi myös se, kuinka Vuoksen voimalaitosrakentaminen on tuotu esille ajan 

lehdistössä ja kirjallisuudessa lähes täysin vailla soraääniä toteutuneena muutos-

prosessina. Voimatalouden rakentamisen kontekstit löytyvät suomalaisuuden 

rakentamisesta ja modernisaatiosta, jotka olivat tärkeitä vuonna 1917 itsenäisty-

neelle Suomelle. Artikkeli on kokoisuudessaan omaa työtäni. Se julkaistiin Tek-

niikan Waiheita -lehdessä vuonna 2007, ja se on käynyt läpi vertaisarvioinnin. 

Toisessa artikkelissa, ”Critical Water: Negotiating the Vuoksi River in 1940”, 

tarkastelen Vuokseen liittyviä tapahtumia talvisodan jälkeen vuonna 1940. Artik-

keli perustuu pääasiassa arkistomateriaaliin ja tutkimuskirjallisuuteen. Suomi 

tulkittiin sodan hävinneeksi osapuoleksi ja joutui luovuttamaan Karjalankannak-

sen Neuvostoliitolle. Rajaneuvotteluissa syntyi riitaa Enson teollisuustaajaman 

kohtalosta, sillä ei ollut selvää, kummalle puolelle rajaa Enso oli jäävä. Raja-

neuvotteluissa myös Vuoksen voimalaitoksista Enso-Vallinkoski ja Rouhiala jäi-

vät Neuvostoliiton puolelle ja Vuoksen veden jakamisesta oli neuvoteltava. Artik-

keli tarkastelee neuvotteluprosessia, valtioiden välisen keskinäisriippuvuuden 

oivaltamista ja nostaa samalla esille Vuoksen keskeisen merkityksen sekä neuvot-

teluissa että riippuvuuden syntymisessä. Artikkelin keskeisiä käsitteitä ovat kriit-

tisyys ja haavoittuvuus. Artikkeli syntyi osana Suomen Akatemian rahoitta-

maa ”An uneasy alliance”: Critical connections between Finland and the 

USSR/Russia” -hanketta, joka tutki rautaesiripun ylittävien energiainfrastruktuu-

reiden syntyä ja erityisesti niiden kriittisyyttä. Alkuvuodesta 2010 työskentelin 

kuusi kuukautta Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Karl-Erik 

Michelsenin johtamassa hankkeessa. Kyseinen hanke oli osa kansainvälistä, pro-
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fessori Arne Kajserin johtamaa tutkimushanketta: ”EUROCRIT – The Emergence 

and Governance of Critical Transnational European Infrastructures” –tutkimus-

hanketta. Tämä tutkimushanke oli osa European Science Foundationin Inventing 

Europe -ohjelmaa. Artikkeli on omaan kenttätyöaineistooni, ja se on kokonaan 

omaa työtäni. Artikkeli julkaistiin Water History -lehdessä sähköisesti 2011 ja 

painettuna 2012, ja se on vertaisarvioitu. 

Kolmannessa artikkelissa tarkastelen jaetun Vuoksen hallintaan liittyviä ky-

symyksiä. “Conflicts and Cooperation: Negotiating a Transnational Hydropower 

Commons in the Karelian Isthmus” -artikkeli käsittelee kahden valtion yhteisen 

voimatalousresurssin merkitystä ja hallintaa sekä suomalais-venäläisen rajavesi-

yhteistyön vaiheita. Artikkelissa rinnastan Vuoksen taloudellisen ja ”myyttisem-

män” kulttuurisen merkityksen ja pohdin, syntyikö Vuoksen osalta kestävä, ylira-

jaisen yhteistyön mahdollistava kooperatiivinen kehys. Keskeisiä kysymyksiä oli 

1) mikä merkitys sodan ja rajanvedon aiheuttamalla kulttuurisella traumalla oli 

tässä prosessissa ja 2) minkälaista tietoa ylirajaisen yhteisresurssin hallinnassa 

tarvittiin. Artikkelissa painottuu yhteishyödykkeen käsite, ja sen keskeisenä väit-

tämänä on, että yhteishyödykkeiden hallinnointi vaatii onnistuakseen menestyk-

sellistä yhteistyötä sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhteishyödyk-

keet ovat epävarmoja resursseja, joita uhkaavat monenlaiset vaarat. Artikkeli 

perustuu itse keräämääni aineistoon ja on oman kirjoitustyöni tulos. Käsikirjoitus-

ta ovat useissa eri vaiheissa kommentoineet, editoineet ja muokanneet kirjan toi-

mittajat, professori Eda Kranakis ja apulaisprofessori Cornelis Disco. Artikkeli on 

vertaisarvioitu ja hyväksytty julkaistavaksi. Cosmopolitan Commons: Sharing 

Resources and Risks Across Borders -teos julkaistaan alkuvuodesta 2013. 

Neljännessä artikkelissa, Vallan kieli ja mieli: Paikan menetyksiä Vuoksen, 

Lokan ja Talvivaaran alueilla tarkastelen edellä mainittujen muutosprosessien 

merkitystä analysoimalla Vuoksen alueen ihmisten kokemuksia. Artikkeli perus-

tuu muistitietoaineistoon, ja se on kirjoitettu yhteistyössä Oulun yliopiston yli-

opistonlehtori FT Anneli Meriläinen-Hyvärisen ja tohtorikoulutettava FM Anna-

Liisa Väyrysen kanssa. Artikkelissa tarkastellaan kolmea paikkaa: Vuoksen vesis-

töä, Sodankylän Lokkaa ja Sotkamon Talvivaaraa. Nämä paikat ovat kaikki jou-

tuneet suurten muutosten kohteiksi, ja niihin liittyy inhimillisiä menetyksiä. Ar-

tikkeli nostaa esille vallan käsitteen, sen kokemisen ja merkityksen näiden kol-

men paikan asukkaille. Vuokseen liittyvät kappaleet perustuvat itse keräämääni 

aineistoon ja ovat itse kirjoittamiani. Kunkin kappaleen alkuun sijoittuvat johdan-

to-osuudet on kirjoitettu yhteistyössä FT Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa, 

siten että oma osuuteni painottui teoreettisten lähteiden läpikäymiseen, vallan 
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käsitteen pohdintaan ja käsikirjoituksen kirjoittamiseen. Artikkeli on kirjoitettu 

vuonna 2010, ja sen ovat arvioineet kirjan toimittajat FT Anja Nygren, FT Timo 

Kallinen ja VTM Tuomas Tammisto. Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2012. 

Viidennessä artikkelissa, ”Vuoksi historiallisena tilana” tarkastelen Vuoksen 

merkitystä tilan, paikan ja maiseman käsitteiden kautta. Artikkeli on kirjoitettu 

yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutin pro-

jektitutkija FM Mikko Kohvakan kanssa. Se perustuu pääosin muistitieto-

aineistoon. Tarkastelun kohteena on alueen asukkaiden pitkän aikavälin suhde 

Vuokseen. Tämä suhde on syntynyt tilan käytöstä ja ihmisen maisemalle ja tilalle 

antamien merkitysten pohjalta. Artikkeli perustuu itse keräämääni aineistoon ja 

tekemiini tulkintoihin. Teoreettinen pohdinta on kirjoitettu yhteistyössä FM Mik-

ko Kohvakan kanssa. Artikkeli on julkaistu Historiallisen aikakauskirjan Tila 

historiassa -teemanumerossa vuonna 2010, ja se on vertaisarvioitu. 

1.5 Tutkimuksen kulku 

Väitöskirjani ensimmäinen osa alkaa aineiston ja menetelmien esittelyllä. Sen 

jälkeen käyn läpi työni teoreettiset lähtökohdat ja työssä käyttämäni keskeiset 

käsitteet, joita ovat paikka, tila ja maisema sekä kriittisyys, haavoittuvuus ja valta 

(luku 3). Tämän jälkeen työni sukeltaa Vuokseen ja siinä tapahtuneisiin muutok-

siin. Luku 4 avaa muutosten merkitystä voimalaitosrakentamisen ja menetyksen 

aiheuttamien muutosten kautta. Luvussa 5 käyn läpi muutosten vaikutuksia pai-

kallisella tasolla, joka muodostuu paikallisten ihmisten kokemuksista ja tunte-

muksista. Luvussa 6 ovat johtopäätökset, joissa kokoan yhteen työni keskeiset 

tulokset. 

Väitöskirjani toisessa osassa ovat tutkimukseni artikkelit Voimaa Vuoksesta, 

Critical Water: Negotiating the Vuoksi River in 1940, Conflicts and Cooperation: 

Negotiating a Transnational Hydropower Commons in the Karelian Isthmus, Val-

lan kieli ja mieli. Paikan menetyksiä Vuoksen, Lokan ja Talvivaaran alueilla sekä 

Vuoksi historiallisena tilana.  

Kuva 3 jäsentää tutkimukseni lähtökohdat. Teoreettisesti tutkimukseni raken-

tuu tulkitsevan antropologian (sivulla 16), poliittisen ekologian (luku 3.1) ja ym-

päristöhistorian (pitkän aikavälin tarkastelu) varaan. Fiona Allonin määrittämä 

käsitepari big water ja everyday water jakaa käsittelyluvut ja niihin liittyvät tut-

kimusartikkelit kahteen toisiaan täydentävään kokonaisuuteen. Luku 4 (sivulta 73 

alkaen) ja artikkelit 1, 2 ja 3 liittyvät veden taloudellisiin merkityksiin ja poliitti-
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siin neuvotteluihin Vuoksen hallinnasta. Luku 5 (sivulta 108 alkaen) ja artikkelit 4 

ja 5 kuvaavat veden arkipäiväisempiä arvoja. 

Kuvio 3. Ihmisen ja ympäristön välinen kulttuurinen vuorovaikutus. Kuvassa on esitet-

ty tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat, joita ovat poliittinen ekologia, tulkitseva 

antropologia ja ympäristöhistoria, sekä niihin liittyvät tutkimusnäkökulmat. Näiden 

alapuolella ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen liittyvät toiminnan kentät. 

Lisäksi kuvassa on teoreettisen mallin yhteydet tutkimuksen artikkeleihin. 
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2 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 

2.1 Etnografinen tapaustutkimus 

Tutkimukseni on etnografinen tapaustutkimus. Ymmärrän tapaustutkimuksen 

tutkimusstrategiana, jonka sisällä on mahdollista käyttää erilaisia aineistoja ja 

tutkimusmenetelmiä. (Vrt. Laine & Bamberg & Jokinen 2007, 9.) Tutkimukseni 

edustaa tyypillistä tapaustutkimusta sikäli, että se tähtää tarkkapiirteiseen ja pe-

rusteelliseen kuvaukseen tutkittavasta ilmiöstä eli Vuoksen muutoksista ja niihin 

liittyvistä kokemuksista. Tapaustutkimuksen tarkan kuvauksen avulla voin selittää, 

analysoida ja tulkita niitä olosuhteita, tapahtumakulkuja ja mahdollisia jännitteitä, 

jotka toimivat muutoksen käynnistäjinä tai sen mekanismeina. (Vrt. Laine & Pel-

tonen 2007, 93.) Antropologina ymmärrän tarkkapiirteisellä lähestymistavalla 

kohteen tiheää kuvausta (thick description7), jossa tutkijana tulkitsen pientenkin 

yksityiskohtien merkityksellisyyttä. (Geertz 1973: 6–10.) Tarkkapiirteisyys ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että kertomuksia olisi vain yksi, ja juuri tästä syystä kat-

son etnografian soveltuvan hyvin omaan tutkimukseeni. 

Pelkistetysti etnografialla tarkoitetaan tutkimuksen kohteena olevan yhteisön 

kuvausta, jonka tavoitteena on laaja-alaisesti ymmärtää ihmisen toimintaa, ihmi-

sen toiminnan sosiaalisia merkityksiä ja kulttuurisia järjestelmiä. (Eskola & Suo-

ranta 2003, 103–110; Rantala 2006, 219.)8 Tutkimuksessani ymmärrän etnografi-

an tutkimusstrategiana, jossa limittyvät aineistonhankinnan kenttätyöprosessi, 

tutkijan ja kentän välinen vuorovaikutusprosessi sekä tutkimuksen kirjoituspro-

sessi. Oman kenttätyöprosessini aikana olen kerännyt tutkimusaineistoa Vuoksen 

jokilaaksosta haastattelujen, kyselyjen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Olen 

vuosien varrella tutustunut tutkimuskohteeseeni ja samalla kirjoittanut omista 

kokemuksistani osana tutkimusta. (Vrt. Emerson ym. 2007.) Etnografi ei pääse 

eteenpäin pelkästään kenttää kuvaamalla, vaan tärkeätä on kentän nykyisyyden ja 

sen kontekstien ymmärtäminen ja kentän sijoittaminen laajempiin historiallisiin 

prosesseihin. Anja Nygren on pohtinut antropologin asemaa toiseuden rakentajana 

ja todennut, että tutkijoiden on pyrittävä hahmottamaan tutkimuksen kohteena 

                                                        
7 Geertz lainasi tiheän kuvauksen ajatuksen Gilbert Rylelta, joka käytti esimerkkinä silmäniskua. 
Silmäniskun voi havaita ja raportoida, mutta kun sen erilaisia merkityksiä ryhdytään miettimään 
tarkemmin, kyse on tulkinnasta ja lopulta tiheästä kuvauksesta. (Geertz 1973, 6.) 
8 Etnografia käsite tulee kreikan kielen sanoista ethnos = kansa, heimo ja graphia = kirjoitus. Käsite 
viittaa kirjoitukseen, joka kuvaa vierasta kulttuuria. (Rantala 2006, 220.) 



 36

olevan yhteisön monimutkaisia valta- ja vuorovaikutussuhteita ja vältettävä liikaa 

yksinkertaistamista. (Nygren 1997, 161–164.) 

Etnografian avulla arkipäiväinen ja näkymätön on mahdollista nostaa näky-

väksi. Tämä mahdollistaa monenlaisten todellisuuksien näkemisen yhden totuu-

den sijaan, ja samalla erilaiset totuudet on hyväksyttävä osaksi tulkittua todelli-

suutta. (Atkinson ym. 2007, 4–5; Gupta & Ferguson 2001, 2; Fetterman 1998, 5–

13; Lappalainen 2007, 9–14.) Omassa tutkimuksessani erilaiset tulkinnat todelli-

suudesta nousevat esille ennen kaikkea paikan ja tilan käsitteiden kautta, sillä 

tutkittavieni näkemykset Vuoksesta paikkana ja tilana ovat poikenneet useista 

dynamiikkaa painottavista tilan teoreetikkojen näkemyksistä (artkkeli 5). Toisena 

esimerkkinä näkymättömän nostamisesta näkyväksi voidaan pitää erilaisten 

Vuokseen liittyvien kehollisten muistojen esilletuomista (ks. luku 5.2 ja artikkeli 

5). 

Etnografisessa tutkimusprosessissa vuorovaikutus tutkijan ja kentän välillä on 

esiarvoisen tärkeätä, ja se niveltyy myös tutkimusetikkaan. Vuorovaikutus tulee 

tehdä näkyväksi, sillä tutkijan on oltava tietoinen omasta vaikutuksestaan tutkitta-

viin ja tutkimukseen. Viimekädessä esille nousee kysymys siitä, kenellä on valta 

määritellä, mitä tutkimuksen kohteesta nostetaan esille, miten ja miksi se tehdään. 

(Atkinson ym. 2007, 4–5; Fetterman 1998, 5–13; Lappalainen 2007, 9–14; Mak-

konen 2009, 18–20; Nygren 1997, 158; Tolonen & Palmu 2007; Sherman Heyl 

2007). Omia kokemuksiani vuorovaikutuksesta olen tallentanut tutkimuksen ai-

kana kirjoitettuihin kenttätyöpäiväkirjoihin ja muistioihin. Vuorovaikutus tutkit-

tavieni ja itseni välillä rakentui hiljalleen tutkimuksen aikana ja keskinäinen luot-

tamus lisääntyi sitä mukaa, kun tulin tutuksi kentän kanssa. Myös sukupuolellani 

saattoi olla merkitystä luottamuksen kehittymiseen, sillä ainakin yksi informantti-

ni koki minut naisena luotettavammaksi kuin aikaisemmat miespuoliset henkilöt, 

jotka olivat käyneet haastattelemassa häntä: ”Onhan niitä kyselijöitä käynyt, mut-

ta kun minä näin sinun nimesi, niin minä ajattelin, että kyllä minä sinulle voin 

nämä jutut kertoa.” (Muistiinpanot haastattelusta 11.5.2006; vrt. Suopajärvi 2009, 

57–59.) Liiallista oman kokemuksen tulkintaa on myös kritisoitu, ja tällöin tutki-

joiden kritiikki on kohdistunut sellaisiin tutkijoihin, joiden tutkimus kohdistuu 

tutkimuskohteen sijasta heihin itseensä. (Gubrium & Holstein 2008, 251). 

Tutkimuksessani painottuu etnografian narratiivinen luonne (vrt. Bruner 1986; 

Gupta & Ferguson 2001, 2), sillä artikkelien kautta syntyy viisi erilaista kerto-

musta Vuoksen merkityksistä. Nämä kertomukset ovat kulttuurisesti jaettuja mer-

kityksellistämisen välineitä, ja ne heijastavat puhujien kulttuurisia arvoja. Jokai-

nen kertomus on yksi näkemys tapahtuneesta. (vrt. Cortazzi 2007, 384; Kuusisto-
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Arponen 2003, 33–34; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 113.) Vuokseen liittyvät 

kertomukset ovat luonteeltaan joko progressiivisia eli positiivista edistystä kuvaa-

via, lineaarisia eli muutosta kuvaavia tai traagisia eli negatiivisia. Kertomuksen 

tulkinta kuitenkin vaihtelee eri kertojilla, ja esimerkiksi Vuoksen voimatalousra-

kentaminen on tulkittu eri tavoin. Yhtäältä se on koko Suomen edistystä kuvaava 

kertomus, mutta paikallisten ihmisten kertomana se on menetystä kuvaava, traa-

ginen kertomus (vrt. artikkeli 1 ja artikkeli 4). On olemassa myös piilotettuja tai 

hiljaisia kertomuksia, joiden tunnistaminen on haastavaa (Cronon 1992, 1367–

1373; Winter 2010; vrt. myös Laurén 2006, 15–16). Vuoksen saastuminen on yksi 

esimerkki hiljaisesta kertomuksesta. Likaantunut vesi oli arkipäivää aina 1990-

luvun alkupuolelle saakka, mutta kertomuksia veden likaisuudesta, yksittäisiä 

mainintoja lukuun ottamatta, on yllättävän vähän (katso myös luku 5.2). 

2.2 Kentän rakentuminen – matkoja, kirjeitä ja haastatteluja 

Tutkimukseni empiirinen aineisto on monipuolinen. Se muodostuu Vuokseen 

liittyvästä kirjallisesta ja suullisesta kokemusperäisestä muistelutiedosta, eli ny-

kyisten ja entisten asukkaiden haastatteluista ja kirjeistä, kenttätyömatkoista 

Vuokselle, matkojen aikana otetuista valo- ja videokuvamateriaalista sekä kenttä-

muistiinpanoista. Lisäksi aineistoon kuuluu arkisto- ja sanomalehtimateriaalia, 

tutkimuskirjallisuutta ja muutamia asiantuntijahaastatteluja9.  

Antropologisessa tutkimuksessa tutkija menee niiden ihmisten luo, keitä hän 

tutkii. Keskeistä on kentän rajaaminen, sillä tutkijan on tiedettävä, mistä kenttä 

alkaa ja mihin se loppuu (vrt. Nygren 1997, 158.) Oman tutkimukseni kenttä 

koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäisen kentän muodostaa nykyinen Vuoksen 

jokilaakso. Tämä on fyysinen kenttä, jolla tarkoitan nykyistä tässä ajassa olemassa 

olevaa jokilaaksoa fyysisenä tilana tai paikkana. Toinen, kirjoitettu, kuvattu ja 

muisteltu kenttä käsittää matkojen aikana kirjoitetun ja kuvatun materiaalin sekä 

haastateltavien ja kirjeitä kirjoittaneiden henkilöiden omiin kokemuksiin perustu-

van muisteluaineiston. Se käsittää myös arkisto- ja sanomalehtimateriaalin sekä 

Vuokseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden. Kolmas, tekstuaalinen kenttä, muodos-

tuu valmiista etnografiasta, jossa aineisto, analyysi ja kirjoittaminen yhdistyvät 

valmiiksi tutkimustekstiksi. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tutkimusot-

                                                        
9  Asiantuntijahaastateltavilla tarkoitan sellaisia henkilöitä, jotka ovat valikoituneet haastateltaviksi 
edustamansa organisaation tai työnsä takia, kun taas muisteluaineistoa tuottaneet henkilöt ovat elä-
mänsä aikana asuneet tai asuvat yhä Vuoksen varrella. Asiantuntijan rooli ei sulje pois omakohtaisia 
muistoja tai kokemuksia Vuoksesta. 
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teen ja metodologian etsiminen ei rajoitu pelkästään fyysiseen tai kirjoitettuun 

kenttään, vaan se jatkuu kirjoitusprosessissa. (Vrt. Atkinson 1992; Nygren 1997, 

164.) 

Keräsin osan väitöskirjani aineistosta Etelä-Karjala-instituutissa (Lappeen-

rannan teknillinen yliopisto) vuosina 2004–2007 toteutetun Vuoksi-projektin 

aikana. Tutkimusryhmämme teki 12 matkaa Vuoksen jokilaaksoon10. Näillä mat-

koilla kuljimme pätkissä moottoriveneellä läpi lähes koko joen katsellen, kuun-

nellen, tunnustellen ja haistellen Vuoksen nykytilaa. Fyysinen kenttä alkoi muut-

tua kirjoitetuksi ja kuvatuksi kentäksi, sillä matkoilta kertyi runsaasti henkilökoh-

taista kokemusta, muistiinpanoja ja laaja visuaalinen materiaali, joka omalta osal-

tani käsittää noin 1000 valokuvaa ja 12 tuntia videomateriaalia. Työhuoneeni 

seinällä oli Karjalankannaksen kartta, johon merkitsin kulkemamme reitit, kuva-

uspaikat ja liitin valokuvia. Myöhemmin lisäsin karttaan haastateltavieni ja kirjei-

tä lähettäneiden henkilöiden asuinpaikkoja. Työn edetessä kartasta syntyi erään-

lainen ”manuaalinen GIS”, josta yhdellä silmäyksellä pystyi hahmottamaan paikat, 

joissa olimme käyneet ja samalla palauttamaan mieliin tilanteita kentältä. Visuaa-

linen materiaali muodostaa yhdessä kenttämuistiinpanojen kanssa tutkimus-

päiväkirjani. Kuvat eivät ole vain tekstien kuvitusta, vaan kuvilla ja videoilla on 

merkittävämpi rooli, sillä niiden avulla matkojen tilanteiden ja tunnelmien mie-

leen palauttaminen on helpompaa ja ne paljastavat erilaista tietoa kuin kenttä-

muistiinpanoni. (Kuvien ja tekstien sisältämän tiedon eroista ks. Pink 2007, 120. ) 

Vierailimme matkoillamme myös Vuoksen varren venäläisissä kylissä ja kaupun-

geissa, mutta matkojen aikana ei tehty haastatteluja. Vuoksi-projektin päätyttyä 

kävin läpi arkistoaineistoa ja täydensin sitä aluetta käsittelevällä kirjallisuudella. 

Lisäksi tein yhden matkan Venäjän puoleiselle Vuokselle ja useita haastattelu- ja 

kuvausmatkoja Suomen puolella. Matkojen aikana syntyi myös tietynlainen nöy-

ryys Vuoksea ja sen varrella asuvia tai asuneita ihmisiä ja heidän kokemuksiaan 

kohtaan. Tätä tunnetta olen pyrkinyt vaalimaan tutkimukseni aikana (vrt. Hirvo-

nen 2006, 44).  

Venäjän puoleiselle Vuokselle tehtyihin matkoihin sisältyi myös kaksi entis-

ten karjalaisten organisoimaa linja-automatkaa. Näistä matkoista käytetään ylei-

                                                        
10 Tutkimusryhmän kokoonpano vaihteli matkan ajankohdan mukaan. Matkoilla mukana olivat Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutissa projektin aikana työskennelleet FM Suvi 
Niinisalo, YTM Pekka Rautio, FT, professori Karl-Erik Michelsen, YTT Terttu Nupponen, FM Milla 
Hannula ja FM Maija Hämäläinen-Abdessamad, FM Tanja Karppinen ja Mervi Raja. Veneellä teh-
dyillä matkoilla mukana oli myös imatralainen matkailuyrittäjä Taisto Kainulainen ja satunnaisesti 
tutkimusryhmän ulkopuolisia henkilöitä. 
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sesti nimitystä kotiseutumatka. Kotiseutumatkat voidaan nähdä nostalgisina py-

hiinvaellusmatkoina suvun ja perheen entisille kotipaikoille (Korjonen-Kuusipuro 

& Kuusisto-Arponen 2012; Kuusisto-Arponen 2008; Kuusisto-Arponen 2009; 

Paasi 1996; Paasi 1998). Kotiseutumatkojen yhteydessä jouduin pohtimaan omaa 

henkilökohtaista suhdettani tutkittavaan alueeseen. Vaikka suomalaisena kuuluin-

kin tutkittavieni kanssa samaan ryhmään, koin silti tutkimuksen alkuvaiheessa 

olevani ulkopuolinen, sillä minulla ei ole Vuoksen alueelle minkäänlaisia henki-

lökohtaisia siteitä eikä alue tai sen ihmiset olleet minulle ennestään tuttuja.11 Tut-

kimukseni edetessä törmäsin Vuoksen muistojen osalta menetetyn Karjalan prob-

lematiikkaan. Olen isäni puolelta karjalaista sukujuurta, ja koin, että tämän oma-

kohtaisuuden takia pystyin tunnistamaan ja ymmärtämään karjalaisten haastatel-

tavieni ja kirjeiden kirjoittajien menetykseen liittyvät kokemukset. Karjalaiset 

juureni auttoivat luultavasti myös kentälle pääsyssä, sillä esimerkiksi kotiseutu-

matkoille osallistumista oli helppo perustella omien juurien avulla. Koin, että 

tutkijan positioni muuttui tutkimuksen edetessä ulkopuolisesta tarkkailijasta tutki-

jaksi ystävänä12. Tässä piilee kuitenkin omat vaaransa, sillä ystävätutkijan on 

raportoitava tutkimuksessaan ja tutkimuksestaan sisäpiirin tietoa ketään loukkaa-

matta (Kuusisto-Arponen 2007, 234–236). 

Olen jakanut kokemusperäisen muisteluaineiston kolmeen osaan. Vuoksen 

aineisto I koostuu kirjeistä ja muista tiedonannoista, Vuoksen aineisto II sisältää 

haastattelut sekä puhelinkeskustelut, ja Vuoksen aineisto muodostuu III visuaali-

seen kyselyyn saaduista vastauksista. Tutkimuksessa käyttämäni sitaatit on koo-

dattu tämän järjestelmän mukaisesti13. Haastatteluihin ja kirjeisiin viittaavat nu-

merot eivät vastaa lähdeluettelossa esitettyä järjestystä, jotta haastateltavia tai 

kirjeiden lähettäjiä ei pysty identifioimaan lähdeluettelon avulla.  

Vuoksen aineisto I:n muodostaa Vuoksen varrella asuneiden ihmisten lähet-

tämät kirjeet (14 kpl). Kirjeitä lähettäneet henkilöt vastasivat keväällä 2006 kah-

                                                        
11 Tutkijan roolia pohtineet Ergun ja Erdemir ovat Paerregaardiin (2002, 331) ja Kusowiin (2003, 597) 
viitaten alleviivanneet, että staattinen jaottelu sisä- ja ulkopuoliseen tutkijaan ei täysin selitä tutkijan 
monimutkaista positiota kentällä. He kirjoittavat, että etnografinen kenttä on yksilöiden välisen kom-
munikaation näyttämö, johon vaikuttavat niin tutkijan omat ominaisuudet kuin se sosiaalinen ja poliit-
tinen kenttä, jossa vuorovaikutus tapahtuu. (Ergun & Erdemir 2010, 17.) 
12 Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen on jakanut tutkijan positiot neljään eri kenttään: ulkopuolinen ja 
sisäpuolinen tarkkailija, ystävä ja vihollinen. Tutkija ystävänä on läheinen sisältä katsovan tutkijan 
toimintapositio, jossa tutkija toimii kiinteässä, melko pitkäaikaisessa suhteessa tutkittaviensa kanssa. 
(Kuusisto-Arponen 2007, 234–236.) 
13  Esimerkiksi Vuoksen aineisto 2:3 tarkoittaa haastattelua 3, kyselyyn viitatessa olen maininnut 
kyselyssä olleen kuvan ja vastaajalle annetun numeron, esimerkiksi Vuoksen aineisto 3, kuva 2:15 
tarkoittaa kuvan kaksi vastausta 15. 
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dessa sanomalehdessä (imatralainen Uutisvuoksi ja Karjala-lehti) olleeseen ilmoi-

tukseen, jossa kerrottiin, että Etelä-Karjala-instituutin tutkija kerää Vuokseen 

liittyviä muistoja. Muistojen kirjoittajat olivat pääosin Vuoksen jokilaakson alu-

eella jo ennen 1945 eläneitä, hieman vanhempaa väestöä edustavia ihmisiä. Muis-

tot olivat osittain laajojakin omakohtaisia kertomuksia, joista välittyi kirjoittajan 

kiintymys Vuokseen. Ilmoitusten perusteella tuli myös muutama puhelinsoitto ja 

muutama ihminen tarjoutui haastateltavaksi. Suhteeni muutamiin kirjoittajiin oli 

sikäli tiivis, että sain heiltä useita kirjeitä, minkä lisäksi kävin heidän kanssaan 

puhelinkeskusteluja. 

Vuoksen aineisto II koostuu kokonaisuudessaan litteroidusta haastattelu-

materiaalista14. Tutkimustani varten haastattelin 17 suomalaista Vuoksen varrella 

asuvaa tai joskus siellä asunutta henkilöä heidän Vuoksi-kokemuksistaan ja muis-

toistaan. Haastattelut olivat teemahaastatteluja, joiden tarkoituksena oli keskustel-

la Vuoksen merkityksistä haastateltavalle sekä muistella merkityksellisiä paikkoja 

ja tapahtumia. Tarkensin kysymyksiäni haastattelujen kuluessa ja teemat saattoi-

vat vaihdella eri haastateltavien kohdalla. Muutamia haastateltaviani voi luonneh-

tia kotiseutuhistorioitsijoiksi, sillä he ovat itse keränneet ja tallentaneet paikallista 

historiaa ja jäsennelleet sitä kirjalliseen muotoon omien muistojensa tueksi15 . 

Tämän kaltainen aineisto on kyseisten henkilöiden paikkasuhteen tarkastelussa 

ollut erittäin hedelmällistä. Osa haastateltavista löytyi Vuoksi-muistoihin liittyvi-

en lehtiuutisten perusteella, osa valikoitui haastatteluun esimerkiksi ammattinsa 

perusteella. Listattujen haastattelujen lisäksi olen käynyt lukemattomia keskuste-

luja eri ihmisten kanssa Vuoksesta ja Vuokseen liittyvistä muistoista eri tilaisuuk-

sissa. 

Vuoksen aineisto III on vuonna 2010 Imatralla tekemäni Vuoksi kuvissa -

kysely, johon vastasi yhteensä 94 henkilöä. Kysely toteutettiin kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa lähetin kyselyä sähköpostilla ja keräämällä tuona ke-

väänä kahteen otteeseen vastauksia Imatran kulttuurikeskuksessa/kirjastossa. 

Tarkoituksena oli selvittää imatralaisilta heidän Vuokseen liittämiänsä tunteita, 

                                                        
14 Litteroin osan haastatteluista itse ja osan litteroivat Etelä-Karjala-instituutissa harjoittelijoina olleet 
Laura Timonen, Päivi Peräkasari, Juho Ojala ja Santeri Yrjölä. 
15 Historiantutkimuksessa on ollut tapana erottaa ei-akateemiset tutkijat ja heidän tuottamansa tutki-
mus omaksi lajikseen. Henkilöistä on käytetty nimitystä kotiseutuhistorioitsija tai paikallishistorioitsi-
ja ja heidän tuottamaansa historiaa on nimitetty etnohistoriaksi, kansanhistoriaksi tai kansanomaiseksi 
historiaksi. Ammattilaisten ja maallikoiden tuottamat ”historiat” eivät kuitenkaan ole toistensa vasta-
kohtia, vaan rinnakkaisia ilmiöitä. (Heimo 2007) 



 41

muistoja ja merkityksiä. Kysely oli rakennettu viiden valokuvan varaan16. Kyse-

lyn tekstit olivat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, mutta kaikki vastaajat olivat 

suomalaisia. Naisia oli 29, miehiä 18 ja yksi ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaa-

jien keski-ikä oli 51 vuotta. Toisessa vaiheessa teetin saman kyselyn myös imatra-

laisille Mansikkalan koulun 14–16 -vuotiaille oppilaille. Tähän kyselyyn vastasi 

46 nuorta, joista oli tyttöjä 28, poikia 18. 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt. 

 naiset miehet ei tietoa yhteensä 

kirjeet ja muut tiedonannot 10 4  14 

haastattelut 10 7  17 

kyselyt 57 36 1 94 

yhteensä 77 47 1 125 

Valokuvilla oli merkittävä rooli myös kirjeissä ja haastatteluissa. Useat Vuoksi-

muistojen kirjoittajat lähettivät kirjeidensä mukana valokuvia tai taideteosten 

kuvia paikoista, joilla oli ollut heille erityinen merkitys. Lisäksi useissa haastatte-

luissa haastateltava etsi haastattelun aikana valokuvia paikoista, joista puhuttiin. 

Eräs haastateltava oli jo valmiiksi hakenut esille Vuokseen liittyvän leikekirjansa, 

ja haastattelu eteni leikekirjan mukaisessa järjestyksessä. Valokuvien avulla muis-

toihin pääsi paremmin käsiksi ja niiden avulla oli mahdollista myös luoda kerto-

muksia. (vrt. Kortelainen 2008b: 115–119.) 

Tutkimusaineistoa säilytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-

Karjala-instituutissa, mistä se tullaan myöhemmin siirtämään Lappeenrannan 

kaupunginarkistoon perustettavaan Kristiina Korjonen-Kuusipuron arkistoon, 

jossa se on luvallani käytettävissä tutkimustarkoituksiin. Tutkimusprosessiin liit-

tyy usein eettisiä ongelmia, joita tutkija pyrkii ratkaisemaan osaamisensa avulla ja 

kehittämällä omaa herkkyyttään ongelmakohtien tunnistamisessa. Oman tutki-

mukseni kuluessa olen oppinut kohtaamaan erilaisia ihmisiä joustavasti ja arvos-

tan kaikkea sitä tietoa, jota minulle on kerrottu. Olen pyrkinyt noudattamaan tut-

kimusetiikan normeja sekä hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluu rehellisyys, 

huolellisuus ja tutkimustyöhön liittyvä tarkkuus sekä tulosten avoin jakaminen ja 

vastuu tutkimustulosten julkaisemisesta. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 80–81; 

Hirvonen 2006, 31.) 

                                                        
16 Valokuvaa haastattelussa on käyttänyt esimerkiksi Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen tarkastellessaan 
Pohjois-Irlannissa L/Derryn kaupungin asukkaiden territoriaalisuutta ja Kaisu Kortelainen tarkastel-
lessaan Penttilän sahayhteisöä. (vrt. Kortelainen 2008b; Kuusisto-Arponen 2003, 98, 111, 217.) 
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2.3 Kerronnallinen tutkimus, kokemuksen ja muistin merkitys 

Kertomus on tietämisen muoto, joka on tärkeä väline ajallisuuden ymmärtämises-

sä. Ihmisten identiteetit rakentuvat kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toi-

mintaa tulevaisuuteen. Kertomukset ovat ihmisten välistä vuorovaikutusta, sillä 

kertomalla jaetaan ja tehdään yksilöllisiä kokemuksia ymmärrettäviksi, synnyte-

tään luottamusta sekä pidetään yllä ryhmiä. Viimekädessä kertomus vastaa kysy-

mykseen: kuka minä olen? Sen lisäksi kertomuksilla on aina myös kulttuurisesti 

jaetut mallit, perinteet ja lajityypit. Kerronnallinen tutkimus tarkastelee kertomuk-

sia ja niiden paikkaa ihmisten elämässä. (Hyvärinen 2006) 

Kertomuksen (engl. narrative) käsite on moniselitteinen ja monimerkityksel-

linen. Arkipuheessa sanoja kertomus ja tarina (engl. story) käytetään usein rin-

nakkain synonyymeina, mutta kertomukset pitävät sisällään myös kerrottua sisäl-

töä laajemman merkityksen siitä, kuinka tarina on kerrottu. Lisäksi kertomuksiin 

liittyy aina jokin väline (suullinen, kirjallinen), esittämisen tapa ja järjestys. Men-

neisyyden kertomuksia tarkasteltaessa on myös hyvä muistaa, että menneisyys 

tunnetaan osin erilaisten kertomusten välityksellä, ja tältä osin tutkijaa voi pitää 

historian rakentajana. (Cortazzi 2007, 384–385; Hyvärinen 2006, 2–3; Munslow 

2007, 20–21; 28; 115.) Omassa tutkimuksessani käytän johdonmukaisesti käsitet-

tä kertomus, jolla tarkoitan kokemuksiin perustuvaa, tietyn välittäjätahon, esittä-

misen tavan ja järjestyksen omaavaa tarinaa. Tarina puolestaan viittaa kertomuk-

sen ilmaisemaan tapahtumankulkuun. (Vrt. Hyvärinen 2006, 2–3.) 

Paikallisten asukkaiden haastattelut, kirjalliset muistot ja Vuoksi kuvissa -

kyselyn tulokset ovat muistitietoa17, jolla tarkoitetaan kirjallista tai suullista tietoa, 

joka perustuu kertojan omiin kokemuksiin. Kokemus Vuoksesta on usein sosiaa-

linen, jaettu, ja haastateltavani ovat muistelun avulla palauttaneet mieliin sekä 

omia että perheenjäsentensä Vuoksi-kokemuksia. Muistelun kautta he samalla 

rakentavat omaa suhdettaan Vuokseen uudelleen ja uudelleen. Muistitieto on 

luonteeltaan konstruktiivista, mikä tarkoittaa sitä, että se on tiettyä tilannetta var-

ten tuotettua aineistoa. Muistot eivät ole muuttumattomia, vaan ne rakennetaan 

kerrottaessa aina uudelleen. Tämä ominaisuus on varsinkin historian tutkimuksen 

piirissä johtanut usein keskusteluihin muistitiedon totuusarvosta. (Fingerroos & 

                                                        
17 Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään oral history -käsitettä, joka on suomennettu suoraan 
suulliseksi historiaksi. Tällöin sanalla suullinen on korostettu haastattelemalla saatua aineistoa. Suo-
messa käytössä on muistitiedon käsite, joka vakiintui 1980-luvulla Jorma Kalelan ehdotuksesta. Histo-
riantutkimuksessa sana muistitieto viittaakin aineiston hankintatapaan, ei siihen, onko aineisto puhut-
tua vai kirjallista. (Rossi 2012, 50–51.) Etnografian ja muistitiedon eroista ja yhtäläisyyksistä ks. 
Skultans 2006. 
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Haanpää 2006, 32–36; Makkonen 2010a; Makkonen 2010b; Rossi 2012, 61.) 

Vuokseenkin liittyvä muistitieto tuottaa todellisuudesta tulkinnan, jossa mennei-

syys ja nykyisyys kohtaavat. Näistä tulkinnoista voidaan abstrahoida mentaalisen 

tason kulttuurisia malleja. Muisteleminen on yhtä lailla kertomista menneisyydes-

tä ja tapahtumien merkityksistä kuin myös kertojasta itsestään. 

Muistitiedosta tuli legitiimiä aineistoa historiantutkimuksessa ja folkloristii-

kassa 1980- ja 1990-luvuilla, mutta sen hyödyntäminen ei aina ole täysin ongel-

matonta. Muistitiedosta ei voi päätellä miten asiat oikeasti olivat tai mitä oikeasti 

on tapahtunut (Fingerroos & Haanpää 2006: 33; Portelli 2006, 55–56; Ukkonen 

2000b), vaan tällaisiin tulkintoihin tarvitaan lisäksi esimerkiksi arkistoaineistoa. 

Vaikka muistelijat uskovat muistojensa totuuteen, muistin tutkijat ovat osoittaneet, 

että muisti valikoi, muokkaa ja muuntaa tallentamaansa aineistoa (Kalela 2000; 

Peltonen 1996; Ukkonen 2000b; Ukkonen 2002). Muistitietotutkimuksen piirissä 

onkin syntynyt kaksi suuntausta, joista selittävä tai realistinen suuntaus käyttää 

muistitietoa muun lähdeaineiston ohessa täydentävänä tietona selvittäessään sitä, 

miten asiat ovat olleet. Hermeneuttinen tulkitseva ja selittävä suuntaus puolestaan 

tavoittelee faktojen sijaan menneisyyden merkitysten selventämistä. (Fingerroos 

& Haanpää 2006: 38–39; Makkonen 2010b: 13.) Omassa työssäni muistitietoa on 

hyödynnetty pääosin artikkeleissa 4 ja 5, joissa kallistun enemmän tulkitsevan 

muistitietotutkimuksen suuntaan, sillä en pyri muistitiedon avulla selittämään 

menneisyyden tapahtumia, vaan tulkitsen niiden merkityksiä. Olen hyödyntänyt 

muistitietoa myös artikkeleissa 1, 2 ja 3, mutta näiden osalta muistitieto toimii 

muuta lähdeaineistoa ja näkökulmaa täydentävänä aineistona. 

Haastateltavieni ja kirjeitä kirjoittaneiden ihmisten esitystä, kuvailua ja arvi-

ointia omasta elämästään ja Vuoksen merkityksistä voi nimittää kokemuskerto-

muksiksi (Ukkonen 2000a; Ukkonen 2000b; Tuomaala 200418), joissa muistelijan 

                                                        
18 Makkonen käyttää käsitettä muistelukerronta, mikä tarkoittaa omaelämäkerrallista ja yleensä lähi-
menneisyyteen liittyvää kerrontaa. Muistitietotutkimuksessa käytetään myös käsitettä muistelukerron-
ta, johon kuuluu haastattelutilanteiden lisäksi myös kirjoittaen muisteleminen. (Makkonen 2006: 246–
247) Taina Ukkosen mukaan muistelupuhe, muistelukerronta, muistelma, sosiaalinen tai kollektiivinen 
muisti, henkilökohtainen kerronta tai kokemuskerronta ovat kaikki käsitteitä, joita käytetään muistelu-
prosessin seurauksena syntyneistä aineistoista puhuttaessa. Käsitteellä kokemuskerronta Ukkonen 
tarkoittaa kertojan kannalta tärkeitä, hänen omaan elämäänsä liittyviä kokemuksia tai tapahtumia, ja 
hän erottaa toisistaan muistelupuheen ja kokemuskerronnan. Muistelupuhe on menneisyyden asioiden 
mieleen palauttamista sekä niiden jäsentämistä ja tulkintaa. Muistelussa ihmisiä, tapahtumia ja olosuh-
teita tarkastellaan kulloisenkin nykyhetken näkökulmasta, kun taas kokemuskerronnassa keskeistä on 
jonkin tapahtuman tai kokemuksen jakaminen. Ukkosen mukaan kokemuskerronta onkin ensisijaisesti 
puhetta. Teoriassa muistelupuhe ja kokemuskertomukset on helppo erottaa toisistaan, mutta käytän-
nössä erottaminen voi olla vaikeaa. (Ukkonen 2000a, 39–40.)  
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oman elämän tapahtumat ja paikkaan liittyvät kokemukset limittyvät toisiinsa 

kuten ote vuonna 1919 Viipurin läänin Pyhäjärvellä syntyneen naisen kirjeestä 

osoittaa (vrt. myös artikkeli 5): 

Toinen muisto on hyvin läheltä. Olin saanut lottakomennuksen 7.10. klo 10.30, 

nyt oli kello 12.00. Seisoin Käkisalmen asemalla. Alkava ruska loisti joka 

puolella. Vuoksi myllersi edessäni. Tuuli, näkyi vaahtopäitä, vesi ei välkkynyt, 

se oli syvän sininen. Halusin sen painaa mieleeni. Tuli juna, joka meitä jon-

nekin vei, ei tietänyt tulevista päivistä, se harmaa joukko. Ei lähdetty soitellen 

sotahan. 

Oli kaunein Karjalan kevätaamu 18.6.1944. juna seisoi asemalla, kello oli 

noin 05.00. Istuin junassa rannanpuolella, toinen lapseni vierelläni, toinen 

sylissäni. Taas oli Vuoksi erilainen, peilityyni ja sinistäkin sinisempi. Veteen 

kuvastuivat vehmaat rannat. Tiesin, Vuoksen vesi virtasi Käkisalmen kohdalla 

Laatokkaan. Siellä saarella 25 kilometrin päässä täältä oli rakkain ihminen. 

Ei kai kukaan osaa ymmärtää sellaisia ajatuksia, mitä Laatokkaan virtaava 

vesi minulle merkitsi, se toi kuin meidät kaksi yhteen. (Vuoksen aineisto 1:6.) 

Yllä oleva sitaatti osoittaa, kuinka tunteet ovat tärkeä osa kokemuskerrontaa. 

Muisteluun ja muistitietoon liittyy myös nostalgia, menneisyyteen liittyvä kaiho 

ja kaipuu19. Suomessa puhutaan yleisesti Karjala-nostalgiasta, joka korostaa Kar-

jalan menetyksen kokeneiden paratiisin onnea ja vanhoja hyviä aikoja. Näissä 

muistoissa mennyt aika on parempaa kuin nykyinen. (Armstrong 2004, 130–132; 

Harle & Moisio 2000, 115.) Nostalgiaa tulkitaan usein negatiivissävytteisesti, 

mutta sillä on oma roolinsa menetyksestä selviytymisessä. Nostalgia on tulkitta-

vissa selviytymisen kannalta keskeiseksi strategiseksi resurssiksi, joka konkreetti-

sesti ohjaa ihmisen toimintaa. (Korkiakangas 2006, 134–135; ks. myös Laurén 

2006, 84; Ukkonen 2000a, 137.) Omassa työssäni muistoihin sisältyvä nostalgia 

on osa menetyksestä selviytymistä. Se ei ole ainoastaan seurausta menetyksestä, 

vaan nostalginen muistelu voi toimia lähtökohtana jollekin uudelle. (vrt. Radstone 

                                                        
19 Etnologian professori Pirjo Korkiakangas määrittelee nostalgian koti-ikäväksi, kaihoksi ja kaipuuksi 
menneeseen. Hänen mukaansa nostalgiaan liittyy myös unohtamista ja menetykseen liittyvää surua. 
Ks. Korkiakangas 1996, 37–38. Amazonilla joen varren asukkaiden jokisuhdetta tarkastellut Mark 
Harris toteaa, että jokeen liittyvä tieto ei aina ole sanoin selitettävissä, vaan se on ankkuroituna 
kehollisiin käytäntöihin (embodied practices) (Harris 2005, 204.). Omassa aineistossani tunteet ovat 
näkyviä kirjeainestossa, mutta olen samaa mieltä Harrisin kanssa kehollisten käytänteiden 
merkityksestä (vrt. Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012). 
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2010. Paikkaan liittyvästä nostalgiasta tarkemmin luvussa 5.2, selviytymisestä 

tarkemmin artikkelissa 4.) 

Omat pohdiskeluni muistitiedon hyödyntämisestä alkoivat kokemuksistani 

kentällä, ja ne liittyivät vahvasti muistitiedon epistemologisiin lähtökohtiin. Haas-

tatteluja tehdessäni havaitsin, että haastateltavieni kertomuksissa oli erilaisia tul-

kintoja kokemukset samoista tilanteista. Tämä herätti kiinnostukseni ja suuntasi 

työni yhtenäisen kertomuksen etsimisen sijasta kohti moniäänisiä kulttuurisia 

kertomuksia. Tutkimukseni muisteluun perustuvien osien kannalta on ollut tärke-

ää tiedostaa muistitiedon totuusarvoon liittyvä keskustelu. Koska tutkimukseni 

kohteena on alueen asukkaiden ja Vuoksen välinen vuorovaikutussuhde, sen ym-

märtäminen ja tulkitseminen, ei muistelun tuottaman kertomuksen totuudellisuu-

della sinänsä ole ollut merkitystä. (Vrt. Rossi 2012, 75–76.) Kiinnostavampaa on 

tunnistaa kuinka ihmisten kokemukset rakentuvat ja mikä merkitys muistoilla on 

ollut kokemusten rakentumisessa ja kerronnassa.  

Tutkimukseni aikana on käynyt ilmi, että kaikki muistitietoaineisto aina ole 

haastateltavan omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa. Myös kirjallisuudesta tai 

toisten kokemuksista omaksuttu tieto voi jossain tapauksissa siirtyä osaksi haasta-

teltavan henkilökohtaista muistitietoon perustuvaa kertomusta. Muistelijat voivat 

myös kilpailla siitä, kenen muistoista oikeastaan onkaan kysymys tai suorastaan 

pimittää aineistoaan epäilyttäviltä kyselijöiltä.  

2.4 Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

Olen analysoinut tutkimusaineistoni laadullista sisällönanalyysia käyttäen20. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa Vuokseen liittyvien merkitysten etsimistä tutkimusaineis-

tosta, aineiston pelkistämistä, ryhmittelyä ja käsitteellistämistä (Vrt. Eskola & 

Suoranta 2003, 44–45; Krippendorf 2004, 83). Analyysini voi luokitella teorialäh-

töiseksi sisällönanalyysiksi, sillä olen analysoinut aineistoani teoreettisten käsit-

teiden (esimerkiksi valta, paikka, tila) kautta syntyneen esiymmärryksen ohjaa-

mana (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). Aineiston analyysi ei ole ollut lineaari-

nen prosessi, vaan se on tapahtunut tutkimuksen eri vaiheissa. Jälkikäteen arvioi-

tuna tärkeintä onkin ollut aineiston toistuva lukeminen (vrt. Eskola & Suoranta 

2003, 150). Tähän on vaikuttanut myös työni rakenne: olen käyttänyt artikkeleissa 

                                                        
20 Sisällönanalyysi tarkoittaa aineiston systemaattista analyysia. Käsite esiintyi ensimmäisen kerran 
vuonna 1941 Englannissa, mutta kirkon piirissä 1600-luvulla tehtyjä tekstianalyysejä voidaan pitää 
varhaisina esimerkkeinä sisällönanalyysista. (Krippendorf 2004, 3; 18–19.)  
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erilaisia yhdistelmiä aineistoista, ja tästä syystä aineiston lukeminen ja analyysi 

toistui jokaisen artikkelin kohdalla uudelleen.  

Käytin analyysivaiheessa apuna Mindjet Mindmanager -ohjelmistoa. Ohjel-

man avulla tein artikkelien teemoista miellekarttoja, joihin tiivistin aineistoa ja 

valikoin käsitteiden kannalta keskeisiä esimerkkejä. Näiden miellekarttojen avulla 

alkoi hahmottua Vuokseen liittyviä kertomuksia, jotka saivat lopullisen muotonsa 

kirjoitusvaiheen aikana. Aineiston yksityiskohtaisempi käsitteellistäminen tapah-

tui käsitekohtaisten muistioiden avulla. Tein jokaisen artikkelin kohdalla ”memo-

ja”, joihin ensin keräsin käsitteen määritelmiä ja sen jälkeen tiivistin aineistosta 

käsitteeseen liittyviä katkelmia. (Vrt. Eskola & Suoranta 2003, 77; Tuomi & Sara-

järvi 2009, 113.) Artikkelien kirjoitusvaiheessa yhdistin miellekartan ja memojen 

tiedot.  

Synteesiluvun kirjoitusvaiheessa kävin uudelleen aineiston ja tiivistelmät ker-

taalleen lävitse, etsien kokonaisuuteen liittyviä uusia asioita. Samalla todensin 

käytännössä Fettermanin ajatuksen siitä, että etnografi kristallisoi ajatustaan 

useissa eri vaiheissa läpi koko tutkimuksen. (Fetterman 1998, 108.) Koin tärkeäk-

si, että pystyin antamaan äänen tutkittavilleni, niille kertojille, jotka ovat eläneet 

Vuoksen varrella. Olen myös tuonut tämän äänen esille siitäkin huolimatta, että se 

voi olla ristiriidassa teorian kanssa. (Vrt. Wilson & Chaddha 2009; teorian ja em-

pirian ristiriidasta tarkemmin artikkelissa 5.)  

Analyysin haastavin osuus on ollut tulkinnan rakentaminen. Koin, että teo-

reettiset käsitteet kietoutuivat niin tiukasti toisiinsa, että samat katkelmat aineis-

tosta oli mahdollista tulkita merkitykselliseksi useammalla eri tavalla, useamman 

käsitteen kautta. Näin kävi esimerkiksi paikan, tilan ja maiseman käsitteiden sekä 

vallan käsitteen kohdalla; sama sitaatti kuvasi hyvin sekä paikkaan liittyviä tuntei-

ta ja kokemuksia että vallan kokemusta. (Artikkelit 4 ja 5.) Tämä on esimerkki 

aineiston monitulkintaisuudesta ja samalla vaikeasti rajattavissa olevien käsittei-

den ”sumeudesta” (Vrt. Hubbard 2005, 41).  
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3 Paikan sosiokulttuurinen rakentuminen 

3.1 Poliittinen ekologia ja yhteishyödyke 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehyksen perustana on pääosiltaan poliittinen 

ekologia. Poliittinen ekologia syntyi 1970-luvulla kritiikkinä systeemiteoriaan 

pohjautuvia kulttuuriekologisia malleja kohtaan, joita tutkijat arvostelivat liian 

kapea-alaisesta paikallisuudesta ja poliittisen näkökulman laiminlyönnistä. Poliit-

tinen ekologia yleistyi 1980-luvulla maantieteen, antropologian, sosiologian, 

politiikan tutkimuksen ja ympäristötieteiden piirissä, joissa se nähtiin postmoder-

nina lähestymistapana ihmisen ja luonnon väliseen monitasoiseen ja dynaamiseen 

suhteeseen. Tuolloin kiinnostuttiin myös arkipäiväisissä kulttuurisissa käytänteis-

sä rakentuvista ympäristösuhteista. Poliittisen ekologian näkökulmaa hyödyntävät 

tutkijat pitävät sitä joustavana teoreettisena viitekehyksenä, joka tarjoaa työkaluja 

ympäristökäsitysten ja -konfliktien sekä ympäristönmuutoksen ja -hallinnan mo-

nitieteiseen tutkimukseen. (Biersack 2006a: 3–29; Heikkinen & Robbins 2007, 3–

6; Little 2007; Nygren 2009, 153–157; Peet & Watts 2004, 4–5; Robbins 2004: 5–

16.)21 

Poliittisen ekologian yleisenä lähtökohtana on moninaisten ja monimuotois-

ten toimijoiden ja prosessien ymmärtäminen. Tutkijat ovat etsineet keinoja ympä-

ristöön liittyvien kysymysten kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten ja ekologis-

ten aspektien tarkasteluun. (Nygren 2009: 154, 159–160.) Tutkimuksessani Vuok-

sen ympäristön muutoksen ja hallinnan kontekstit muodostuvat dynaamisista syy- 

ja seuraussuhteista, jotka rakentuvat ympäristön poliittisen hallinnan, sosiaalisen 

toiminnan rakentumisen ja jokapäiväisen toiminnan kentiksi. Kulttuurin ja luon-

non välimaaston tarkastelu konkretisoituu ihmisen ja Vuoksen välisenä vuoro-

vaikutuksena eri tasoilla (katso kuva 3). Työni kannalta on keskeistä, että poliitti-

sen ekologian avulla voidaan tarkastella ihmisten ympäristösuhteen rakentumista 

                                                        
21

Poliittista ekologiaa on kritisoitu useasta suunnasta. Tutkijat ovat arvostelleet suuntausta esimerkiksi 
liiallisesta poliittisten prosessien tutkimuksesta (Latour 2004, 5–8; Vayda & Walters 1999) tai 
ylikorostuneen konstruktivistisista näkemyksistä (Nygren 2009, 159–160; Walker 2005). Kriitikot 
ovat kaivanneet lisää ekologisten prosessien ja fyysisen tilan tarkastelua. Poliittista ekologiaa on 
kritisoitu myös siitä, että se tarjoaa vain ohimeneviä kuvauksia tapahtumista ilman systeemistä otetta, 
ja tästä syystä osa tutkijoista on puolestaan kaivannut lisää politiikan tarkastelua. (Peets & Watts 2004.) 
Paul Robbins onkin todennut, että mikäli tarkastellaan vain kritiikkiä eikä varsinaisia 
tapaustutkimuksia, olisi helppo todeta, että poliittinen ekologia ei onnistu missään. (Robbins 2004, 
204–206.)  
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nimenomaan arkipäiväisissä käytänteissä (vrt. Neumann 2011, 846), sillä näin 

vuorovaikutuksen monimuotoisuus on mahdollista saada näkyväksi.  

Ympäristökysymyksiin liittyy vallan käsite, joka poliittisessa ekologiassa on 

kytköksissä lähestymistavan ”poliittisuuteen”. Valta ymmärretään erilaisina käy-

tänteinä ja prosesseina, jotka voivat olla hyvin epämääräisiä. Valta tulee näkyväk-

si eri tavoin eri muodoissaan. Samalla se ulottuu institutionaalisia rakenteita laa-

jemmalle ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokemuksiin ja ympäristölle 

annettaviin merkityksiin. (Nygren 2009: 154, 159–160; Paulson ym. 2003, 209–

213.) Omassa tutkimuksessani valta on identifioitavissa kaikkialla: poliittisissa 

neuvotteluissa, institutionaalisissa rakenteissa ja ihmisten arkipäiväisissä Vuoksi-

kokemuksissa. (Vallan käsitteestä tarkemmin luvussa 3.2; valtaan liittyvistä ko-

kemuksista artikkelit 1–4.)  

Poliittinen ekologia on korostanut paikan tarkkapiirteistä tutkimusta. (Bier-

sack 2006b, 272; Heikkinen & Robbins 2007: 7–9). Heikkisen ja Robbinsin mu-

kaan paikan tarkastelun näkökulma rakentuu kolmen perusoletuksen varaan seu-

raavasti. Ensiksikin poliittisen ekologian avulla pystytään tarkastelemaan, mistä 

elementeistä ympäristöä rakennetaan, sillä jo asian määritteleminen on kulttuuris-

ta ja poliittista merkityksenantoa. Toiseksi poliittisen ekologian avulla on mahdol-

lista kyseenalaistaa itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä ja määrittelyjä. Kolman-

neksi on tarkasteltava suhdeverkostoa, joka eri käyttäjien ja resurssien välille 

rakentuu. Tässä mielenkiinto kohdistuu myös irrationaaliseen käytökseen ja sii-

hen, kuka määrittelee sen, mikä on irrationaalista. (Heikkinen & Robbins 2007: 

7–9) 

Tutkimuksessani Vuoksea paikkana määrittäviksi keskeisiksi tekijöiksi nou-

see kaksi suurta menetystä: voimatalousrakentaminen 1900-luvun alkupuoliskolla 

ja jokilaakson menetys Neuvostoliitolle lopullisesti vuonna 1944. (Artikkelit 1, 2 

ja 3). Vuoksea määrittävät myös alueen ihmisten omakohtaiset, arkipäiväset ko-

kemukset Vuoksesta paikkana ja tilana. Kokemuksista syntyy kertomuksia, jotka 

ovat hyvin tunneperäisiä ja moniaistillisia (luku 3.3 ja artikkeli 5). Pitkän aikavä-

lin tarkastelussa Vuoksen ja alueen ihmisten välille rakentuu erilaisten muuttuvien 

suhteiden kautta verkosto, joka on osin hyvin ristiriitainen. Ristiriitaisuus ilmenee 

selkeästi esimerkiksi jaetun Vuoksen kertomuksessa: Suomen puolella alueen 

ihmiset kokevat Suomen puoleisen Vuoksen hyvin tärkeäksi, kun taas Venäjän 

puoleinen Vuoksi tuntuu ”toisten” omaisuudelta, jolle käännettiin sotien jälkeen 

selkä. Se tarkoitti myös sitä, että Vuokseen sai surutta heittää roskia, ja yhä vielä-

kin puhdistettujen jätevesien johtaminen Vuokseen ja sitä kautta Venäjälle koe-

taan hyväksyttävämpänä kuin samojen puhdistettujen jätevesien ohjaaminen lä-
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heisempään Saimaaseen. Nämä ristiriitaisuudet saavat osittain selityksensä histo-

riallisten kontekstien tarkastelun kautta. Kontekstuaaliset merkitykset korostavat 

ihmisen ja Vuoksen välisen kulttuurisen vuorovaikutuksen monimuotoisuutta ja 

moniulotteisuutta. (Vrt. Escobar 1999; Peet & Watts 2004, 6; Robbins 2004, 108–

109.) Työni kontekstit ovat ajallisia, paikallisia ja tilallisia syy- ja seuraussuhteita, 

joiden avulla tulkitsen Vuoksen erilaisia merkityksiä ja yhteyksiä. (Vrt. Eräsaari 

2008, 149–153; Nygren 2007, 152.) 

Työssäni käytän yhteishyödykkeen käsitettä (engl. commons)22, joka on yksi 

poliittisen ekologian työkaluista. Yhteishyödyke tarkoittaa yhteisesti hallittavia 

resursseja, joista useat ihmiset saavat taloudellista hyötyä, mutta joita kukaan 

yksittäinen taho ei omista. Niille on tyypillistä erilaiset hyödykkeen jakamiseen 

liittyvät säännöt ja järjestelyt. (Dolšak & Ostrom 2003; Kakkuri-Knuuttila & 

Mäkinen 1997; van Laerhoven & Ostrom 2007; Ostrom 1990, 30; Toikka 2009, 

334.) Vesi on yksi perinteisistä yhteishyödykkeistä (Kerr 2007; MacKinnon 2011), 

jolle on tunnusomaista resurssin saavutettavuuden (accessibility) ja sen riittävyy-

den (subtractability) kautta syntyvät reunaehdot. Kun tarkastelen Vuoksea vesiva-

rantona, se on yhteishyödyke, joka vähenee tai tuhoutuu käytettäessä tai sen saa-

vutettavuus laskee. Näiden ominaisuuksien takia Vuoksi eroaa niin sanotusta 

yhteisestä hyvästä (public good), mutta jonka käyttö ei pienennä kyseistä resurs-

sia tai jonka saavutettavuuteen käyttö ei vaikuta. (vrt. Ostrom 1990, 32.)  

Yhteishyödykkeen käsitteellä on juurensa jo antiikin filosofien keskusteluis-

sa23, mutta nykyinen kiinnostus aiheen tutkimiseen lähti liikkeelle vuonna 1968, 

kun Garret Hardin julkaisi tutkimuksensa brittiläisistä laidunmaista. Hän nosti 

                                                        
22 Oxford Dictionaries -sanakirjan mukaan commons tarkoittaa maata tai resursseja, jotka kuuluvat 
koko yhteisölle tai jotka vaikuttavat koko yhteisöön (land or resources belonging to or affecting the 
whole of a community). Suomen kielessä sanalle commons on syntynyt useita vastineita tarkoittamaan 
joko jotain aineellista (esimerkiksi maata) tai aineetonta (esimerkiksi ilma tai tieto): yhteismaan käsite 
viittaa vahvasti johonkin konkreettiseen, esimerkiksi laidunmaihin tai kalastoon, joka jakamattomasti 
kuuluu koko yhteisölle (Kyllönen ym. 2011, 9). Instituutioita korostavassa tutkimuksessa voidaan 
puhua myös yhteishallinnasta. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään myös käsitettä common-
pool resources, joka on suomennettu yhteisresursseiksi. Yhteisresurssilla tarkoitetaan kulutukselle 
alttiita resursseja, joiden käyttöä on mahdotonta rajoittaa. (Kyllönen 2011, 83) Omassa työssäni käy-
tän Vuoksen osalta englanninkielisen commons-sanan vastineena suomenkielistä käsitettä yhteis-
hyödyke, sillä sana hyödyke pitää sisällään ajatuksen tarpeellisuudesta. 
23 Antiikin filosofeista esimerkiksi Platon ja Aristoteles pohtivat omistamisen ja hyveellisyyden suh-
detta. Platonin mielestä kollektiivinen omistaminen on tärkeätä, sillä hyveellisyyttä oli tavoiteltava 
yhdessä ja yhteinen omistaminen estäisi myös eripuraisuutta. Aristoteles puolestaan argumentoi yksi-
tyisen omistamisen puolesta, sillä se lisäsi hänen mukaansa viisauden ja ennen kaikkea vastuullisuu-
den hyveitä. Aristoteleen mukaan omistaminen oli vapaalle miehelle kuuluva ominaisuus, ja yhteis-
omistus johtaisi yleensä tilanteeseen, jossa kukaan ei huolehdi yhteisesti omistetusta (vrt. saastuttami-
nen). (Internet Encyclopedia of Philosophy) 
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esille yhteishyödykkeiden tragedian (tragedy of the commons) käsitteen. Se tar-

koittaa tilannetta, jossa jokainen yhteishyödykkeen käyttäjä pyrkii saamaan suu-

rimman mahdollisen hyödyn mahdollisimman nopeasti. Tämä johtaa hyödykkeen 

liikakäyttöön ja lopulta sen tuhoutumiseen. Hardin näki tähän ongelmaan kaksi 

mahdollista ratkaisua: siirtymisen yksityisomistukseen tai tiukan kontrollin. (Har-

din 1968.) Nämä eivät kuitenkaan aina toimineet, ja yhteishyödykkeiden hallin-

nan tutkimus lisääntyi 1980-luvulla, koska haluttiin osoittaa, että tragedia ei ole 

väistämätöntä. (Agrawal 2001; Kerr 2007.) Vaikka yhteisesti omistettu tulee hel-

posti riistokäytön kohteeksi ja omistamaton on helposti vallattavissa itsekkäisiin 

tarpeisiin (Hollo 2007, 6–7), ei yksityisomistus kuitenkaan takaa esimerkiksi 

luonnonarvojen säilymistä, sillä yksilö voi tehdä omistamallaan mitä tahtoo 

(Vadén 1998). Vuoksella yhteishyödykkeen tragedian mahdollisuus on havaitta-

vissa esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton yhteisen hallinnan alkutaipaleella. 

Tuolloin molemmat valtiot halusivat itselleen maksimaalisen hyödyn Vuoksesta ja 

sen vesivoimasta. Sopiminen, institutionaalisen perustan luominen sekä yhteis-

työn onnistuminen olivat seikkoja, jotka vaikuttivat siihen, ettei yhteishyödyk-

keen tragedia toteutunut. (Tästä tarkemmmin luvussa 4.3 ja artikkelissa 3.) 

Omistaminen on yksi keskeinen yhteishyödykkeeseen liittyvä näkökohta. 

Määttä on jaotellut omistamisen neljään kategoriaan: yksityisomistus, valtion 

omistus, yhteisöllinen omistus (common property) ja ei-omistus/omistajattomuus-

/vapaa käyttö (non-property), joista kaksi viimeistä voidaan selkeästi laskea yh-

teishyödykkeeksi. (Määttä 2002, 35.) Juuri omistuskysymys tekee Vuoksesta 

hieman ristiriitaisen yhteishyödykkeen, sillä Suomessa vesialueiden hallinta on 

1800-luvulta lähtien perustunut yksityiseen maanomistukseen. Vesialueen omis-

tusoikeus ei kuitenkaan tarkoita alueella olevan vesiaineen (H2O) omistamista, ja 

tässä suhteessa vesien omistaminen Suomessa on yhteishyödykkeen kaltainen. 

Alueen omistajalla on veden vallintaoikeus, joten esimerkiksi kaivossa olevan 

veden omistaa se, jolle kaivo kuuluu. (Määttä 2002, 37; Vesilaki 264/1961.) Vesi-

en omistus on muovautunut pitkällisten perinteiden ja politiikan kautta, ja aikojen 

kuluessa vesien käytön suhteen on syntynyt rajoituksia, koska on ollut tärkeä 

turvata kaikille veden saatavuus ja käyttömahdollisuudet.24 Eräs tällainen rajoitus 

on ollut valtaväylä, jolla tarkoitetaan veden vapaan juoksun turvaamista vesilii-

kennettä, puutavaran uittoa ja kalan kulkua varten. (Hollo 2007, 6–7; Määttä 2002, 

                                                        
24 Määtän mukaan vesialueiden omistamiseen liittyy seuraavia piirteitä: a) valta määrätä esineestä ja 
sen käytöstä ja käyttömuodoista, b) oikeus käyttää sitä c) poissulkemisoikeus d) oikeussuoja ulkopuo-
lisia vastaan ja e) oikeus luovuttaa tai muutoin siirtää esine toiselle. (Määttä 2002, 28) 
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27; Vesilaki 264/1961; ks. myös artikkeli 1.) Arkipäiväisen käytön tasolla vesiva-

rojen ja yleensä luonnon käyttöön liittyy pohjoismainen jokamiehenoikeuden 

traditio (Määttä 2002, 35), jolla tarkoitetaan käyttövaltaa toiselle kuuluvaan kiin-

teään omaisuuteen. Jokamiehenoikeuden traditio on verrattavissa yhteishyödyk-

keeseen ja ei-omistajuuteen/vapaaseen käyttöön, sillä se on ikiaikaiseen nautinta-

oikeuteen perustuva oikeus, joka hyödyntää luonnon resursseja, mutta ei perustu 

omistusoikeuteen. (Kuusniemi ym. 2000, 335.)25  

Neuvostoliiton ja Venäjän suhde luonnonvarojen omistamiseen on erilainen 

kuin suomalainen käytäntö. Neuvostoliiton aikana kaikki luonnonvarat olivat 

selkeästi valtion omistuksessa, ja myös tänä päivänä Vuoksen veden osalta tilanne 

on samoin: Venäjän valtio omistaa Vuoksen. Vesien hyödyntämistä rajoittavat lait 

ovat Venäjällä selkeästi tiukempia kuin Suomessa, mutta käytännössä niitä voi-

daan rikkoa helpommin eikä rikkomuksista aina ole seuraamuksia (Kotov 2009; 

Vuoksen aineisto 2:6). Erilaiset omistamiseen liittyvät järjestelyt rajoittavat Vuok-

sen käyttöä, vaikka myös Venäjällä onkin veden arkipäiväiseen käyttöön liittyvä, 

pohjoismaista jokamiehenoikeutta vastaava perinne. 

Vuoksen historiaan liittyy monenlaisia omistamiseen liittyviä kamppailuja. 

Koskien omistus ja niistä käydyt kiistat olivat olennainen osa voimatalous-

rakentamista (artikkeli 1). Valtioiden välisellä tasolla omistamiseen liittyivät 

Vuokseen Neuvostoliiton kanssa sotien välissä ja jälkeen käydyt laajemmat neu-

vottelut (artikkelit 2 ja 3). Omistamiseen liittyy myös Vuoksen arkipäiväinen 

käyttö ja merkitys, jota voidaan ymmärtää jokamiehenoikeuden tradition kautta, 

sillä paikallisten ihmisten mielissä Vuoksi on kaikkein (suomalaisten) yhteistä 

omaisuutta. (Artikkelit 4 ja 5). (Vrt. Strang 2004, 129–146.) Lisäksi omistamiseen 

kuuluu myös niin sanottu psykologinen omistajuus26, omistamisen tunne, joka 

Vuoksen aineistossa ilmenee esimerkiksi maisemista puhuttaessa.  

Yhteishyödykkeiden käsitteellinen tarkastelu on viime vuosina liukunut 

omistajuuskysymyksistä resurssinäkökulman hallinnan suuntaan, ja tässä tarkaste-

lussa instituutioiden rooli on korostunut. Onnistuneille yhteishyödykkeiden hal-

linnan institutionaalisille ratkaisuille on ollut yhteistä se, että instituutioissa on 

                                                        
25  Jokamiehenoikeuden traditiolle on tunnusomaista käytön haitattomuuden vaatimus. Suomessa 
jokamiehenoikeudet eivät perustu mihinkään yksittäiseen lakiin, mutta ihmisten mielissä jokamiehen-
oikeudet elävät lähes lain kaltaisina oikeuksina ja velvollisuuksina. (Kuusiniemi ym. 2000, 335.) 
26 Psykologinen omistajuus tarkoittaa omistuksellista tunnetta, asennetta tai mielentilaa. Käsitettä on 
hyödynnetty esimerkiksi organisaatiotutkimuksessa, jossa sen katsotaan viittaavan myös identiteettiin, 
kuuluvuuden tunteeseen (sense of belonging) ja vastuuseen. Pierce ja Jussila ovat esittäneet, että 
psykologinen omistajuus voi olla myös kollektiivista. (Avey ym. 2009; van Dyne & Pierce 2004; 
Pierce & Jussila 2010, 811.) 
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ollut mukana sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. (Ostrom 1990, 182–185.) 27 

Vuoksen hallinnan institutionaalisen perustan muodostaa vuonna 1965 perustettu 

Yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio28, jonka syntyhisto-

riaa olen tarkastellut artikkelissa 3. Rajavesikomissiossa on mukana erilaisia toi-

mijoita, joiden välistä toimivaa yhteistyötä pidetään yhtenä keskeisenä tekijänä 

instituution toiminnan onnistumiseen (artikkeli 3). Tyypillisestä yhteishyödykkei-

den hallinnoinnista poiketen, rajavesikomissio ja siihen liittyvät sopimukset ovat 

syntyneet kuitenkin valtiotasolla, ei paikallisella tasolla, kuten yleensä yhteis-

resurssien hallintaan kuuluu. (vrt. Ostrom 1990.)  

Instituutioihin liittyvissä tutkimuksissa on korostettu yhteishyödykkeiden 

monimutkaisuutta (complexity) ja epävarmuutta (uncertainty) (Dolšak ym. 2003; 

van Laerhoven & Ostrom 2007: 3; 7–8). Oman tutkimukseni näkökulmasta mo-

nimutkaisuus viittaa ennen kaikkea sosiaalisten suhteiden ja ekologisen systeemin 

vuorovaikutukseen, jossa korostuvat käyttäjien ajassa muuttuvat erilaiset intressit 

ja arvot. Monimutkaisuutta on havaittavissa esimerkiksi voimalaitosrakenta-

misessa intressiristiriitoina, jotka kytkeytyvät omistuskysymyksiin. Näitä on 

mahdollista identifioida eri tasoilla, kuten Suomen valtion ja yksityisten suoma-

laisten ja ulkomaalaisten koskien omistajien välillä (artikkeli 1) tai Suomen ja 

Neuvostoliiton ja myöhemmin myös Suomen ja Venäjän välillä (artikkelit 2 ja 3). 

Eri käyttäjien välisiä ristiriitoja on mahdollista identifioida myös paikallisten 

ihmisten tulkinnoista. Toisille esimerkiksi voimalaitokset edustavat Vuoksen pi-

laamista, toisille ne tuovat mieleen hyvinvoinnin ja insinöörityön taidonnäytteet 

(artikkeli 4). Vuoksen, kuten muidenkin yhteishyödykkeiden sääntelyyn on luotu 

erilaisia poliittisia tai yhteiskunnallisia ohjausjärjestelmiä, mutta omassa työssäni 

olen halunnut tarkastella myös Vuoksen käyttäjiä ja heitä ohjaavia arvorakentei-

ta.29 Näen tiedon, Vuoksen tarkan tuntemuksen ja erilaiset teknologiset ratkaisut 

yhteishyödykkeen epävarmuutta vähentävinä tekijöinä. (Artikkeli 3, vrt. Dolšak 

ym. 2003, 337–339; Ostrom 1990, 33.) 

Iso-Britannian ja Australian vesikysymyksiin perehtynyt antropologi Ve-

ronica Strang on havainnut veden omistamiseen liittyvien vaatimusten liittyvän 

                                                        
27 Instituutioiden tarkasteluun keskittynyttä näkökulmaa on myös kritisoitu, sillä se on vienyt resursse-
ja pois yhteishyödykkeiden laajemmalta tarkastelulta. (Agrawal 2001, 1650.) 
28 Jatkossa käytän Yhteisestä suomalais-venäläisestä rajavesistöjen käyttökomissiosta työssäni nimi-
tystä rajavesikomissio. 
29 Anja Nygren on kirjoittanut, että 2000-luvun puolivälin poliittisessa ekologiassa on juurikin tarkas-
teltu rakenteiden ja toimijoiden välisiä suhteita esimerkiksi analysoimalla etelän marginaalissa elävien 
ihmisten mahdollisuuksia valita toimeentulomuotojaan. Toisena tärkeänä tutkimuskohteena on ollut 
yhteiskunnan eri tasojen linkittyminen yhteen. (Nygren 2007, 155–156.) 
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tietoon, identiteettiin, estetiikkaan ja paikkaan liittyviin emotionaalisiin sidoksiin. 

Strang tulkitsee veden omistamisen ristiriitaisena, eikä sen vuoksi halua käyttää 

yhteisresurssin käsitettä. Strang kirjoittaa seuraavasti: ”the reality that it flows 

through the whole environment and is literally incorporated into individual and 

social bodies coheres with anthropological understandings of property which 

recognize that the boundaries between persons and things are blurred”. (Busse 

2012, 121; Strang 2009, 45–51, sitaatti Strang 2009, 45.)  

3.2 Kriittisyys, haavoittuvuus ja valta 

Tutkimuksessani kriittisyyden (criticality) ja haavoittuvuuden (vulnerability) kä-

sitteet liittyvät Vuoksen kannalta keskeisimpään infrastruktuuriin, sähkön tuotan-

toon. Infrastruktuurit ovat toimivan yhteiskunnan kannalta keskeisiä palveluita, 

järjestelmiä tai niiden osajärjestelmiä. Kriittiset infrastruktuurit ovat järjestelmiä, 

jotka ovat erittäin keskeisiä merkittävien sosiaalisten toimintojen ylläpitämiseksi, 

ja joihin liittyy erilaisia riskejä tai uhkia. Yleisesti tällaisia järjestelmiä ovat ih-

misten taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät järjestelmät. Kriittisten 

infrastruktuurien määrä näyttää kasvavan yhteiskunnan kehittymisen myötä, ja 

systeemin kriittisyys lisääntyy sen monimutkaisuuden lisääntyessä. (Gheorghe ym. 

2006, 4–6; Högselius ym. 2012, 16–17; Pursiainen 2007, XV; van der Vleuten & 

Lagendijk 2010.)30  Energian tuotantojärjestelmät on pitkään nähty yhtenä tär-

keimmistä kriittisistä infrastruktuureista, ja järjestelmien keskinäisen riippuvuu-

den lisääntyessä kriittisyys on myös kasvanut. (van der Vleuten & Lagendijk 

2010, Kröger 2008.) Euroopan tasolla energian tuotantojärjestelmien kriittisyys 

on ilmennyt useissa häiriötilanteissa, joista suurin tapahtui vuonna 2006. Saksasta 

alkaneen häiriötilanteen vaikutukset levisivät yli 20 Euroopan maahan ja kosket-

tivat noin 15 miljoonaa kotitaloutta. (van der Vleuten & Lagendijk 2010.)  

Vuoksen voimatalousrakentaminen 1900-luvun alkupuolella synnytti alkuun 

paikallisen energiantuotannon infrastruktuurin, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

energiaa Vuoksen jokilaakson teollisuudelle. Järjestelmä laajeni sähkönsiirron 

kehittyessä ja kulutuksen kasvaessa, ja samalla kyseisen infrastruktuurin merkitys 

kasvoi. (Artikkeli 1.) Syntynyt järjestelmä oli jo itsessään altis häiriötekijöille, 

mutta talvisota ja sen jälkeen vuonna 1940 käydyt rajaneuvottelut paljastivat 

                                                        
30  Kriittisyyden käsite on 1990-luvun puolivälistä lähtien noussut keskeiseksi infrastruktuureihin 
liittyvän politiikan käsitteeksi Yhdysvalloissa ja sitä on hyödynnetty lainsäädännön ja erilaisten suun-
nitelmien laadinnassa. Käsitteen tarkastelu on lisääntynyt etenkin 11.9.2001 terroristihyökkäysten 
jälkeen. (Georghe ym. 2006; Moteff & Parfomak 2004.) 
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Vuoksen kriittisen roolin kokonaisuudessaan (artikkeli 2). Kun Vuoksen voimalai-

toksista kaksi siirtyi Neuvostoliiton omistukseen, jouduttiin neuvottelu-

tilanteeseen, jonka taustalla vaikutti molempien maiden erilaiset kansalliset tradi-

tiot, valtioiden erilainen institutionaalinen rakenne, toimintastrategiat ja erilaiset 

teknologiset keinot. Nämä tekijät vaikuttivat Vuoksen infrastruktuurien ja niihin 

liittyvien riskien ja uhkien hallintaan eri tavoin eri puolilla rajaa. (Artikkelit 2 ja 3; 

vrt. Högselius ym. tulossa; Pursiainen 2007, xv.)  

Haavoittuvuus liittyy riskien ja uhkien hallintaan. Yleisesti ottaen sillä tarkoi-

tetaan vahingolle, tuholle tai hyökkäyksille altista asiaa. (The American Heritage 

Dictionary of the English language.) Kriittisten infrastruktuurien lisääntyessä 

harva niistä näyttää säästyvän haavoittuvuudelta (Gheorghe 2006, 4–6). Vahinko-

ja tai tuhoja voivat aiheuttaa esimerkiksi luonnonkatastrofit, erilaiset onnetto-

muudet tai tarkoitukselliset hyökkäykset, kuten terroristien iskut. Vuoksesta pu-

huttaessa haavoittuvuus liittyy veteen luonnonelementtinä ja sen poliittiseen ja 

yhteiskunnalliseen hallintaan. Vuoksen haavoittuvuus paljastui ja kasvoi talviso-

dan jälkeen. (Artikkelit 2 ja 3.) 

Vuoksen osalta haavoittuvuus ei liity ainoastaan sähköntuotantojärjestelmään, 

vaan se koskettaa myös paikallisia ihmisiä. Paikallisten ihmisten tasolla molem-

mat käsitteet saavat erilaisen tulkinnan, joka liittyy vahvasti paikan merkitykseen. 

Tämä johtuu siitä, että paikalliset ihmiset tarkastelevat Vuoksea omasta elämäs-

tään käsin. Näin esimerkiksi Vuoksen maisemat tulkitaan haavoittuviksi. Voima-

laitosten vedenvaihtelut aiheuttavat eroosiota ja tämä puolestaan muokkaa joki-

maisemaa jatkuvasti. Se heijastuu myös alueen ihmisten paikkakokemuksiin ja 

niiden tulkintoihin: ”Joen töyräs, josta näkee veden korkeuden vaihtelun. Rajuu-

den keväisin voi aavistaa.” (Vuoksen aineisto 3:15.) 

Tunne veden kriittisyydestä syntyy myös voimakkaiden tunnepitoisten koke-

musten kautta, kuten seuraava surullinen sitaatti kuvaa, siinä kriittisyys yhdistyy 

voimakkaaseen pelon tunteeseen, jonka virtaava vesi aiheuttaa. 

”Kyllä Vuoksi vetäisi omansa. Kerran seisoimme surullisina seuraamassa 

pienen pipon kulkua vedessä. Se seilasi, pyöri, sukelsi, nousi pintaan. Lapset 

olivat olleet uhkarohkeita, eräs kiipesi kiveyksen päälle, horjahti – virta vei. 

[---] Kipitän salkku kädessä koulutietä, joka vie pitkän padon harjalla olevaa 

väylää, sillä kosken siltaa korjataan. Uskallan vain vilkuilla sivuilleni. Tum-

mana virtaava Vuoksi on uhkaavan lähellä, toisella puolella taas hirvittävä 

rotko. Mutkitellen reitti vie Vuoksen sillalle. Siinä on pysähdyttävä hengäh-

tämään. Sähkömyllyn jyminä kuuluu taustalta. Kurkistan veteen. Se velloo 
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ylös, alas, reunamuurista sen huomaa. Unohdun tuijottamaan pyörrettä. Hui 

kauhistus! Vetäiseekö se minut sillan läpi mukaansa! Silloin pinkaisen juok-

suun.” (Vuoksen aineisto 1:11.) 

Pelon tunteen voi tulkita liittyvän kokemuksiin kriittisyydestä, mutta ne voi myös 

tulkita liittyväksi kokemuksiin luonnon omasta vallasta, jolle ihminen ei voi mi-

tään. Valta on yksi poliittisen ekologian peruskäsitteistä, ja ympäristön ja ihmisten 

vuorovaikutus on prosessi, johon liittyy valtaa eri tasoilla. Yleisesti vallalla tar-

koitetaan jonkun oikeutta tai mahdollisuutta hallita jotakin tai päättää jostakin 

(Giddens 1989, 338–339.) Vuoksen tapauksessa valtaa on eri instituutioilla, kuten 

valtioilla tai yrityksillä, mutta myös yksittäisillä ihmisillä on valtaa ja toisaalta 

kokemuksia vallasta. Kuten edellä oleva sitaattikin osoittaa, myös luonto toimija-

na voi käyttää valtaa. Tämä ympäristön valta ei kuitenkaan ole samalla tavalla 

intentionaalista kuin ihmisten käyttämä valta, mutta se voidaan kuitenkin tulkita 

vallaksi. 

Valta voidaan ymmärtää moniulotteiseksi voimaksi, joka muuttaa ja säätelee 

ihmisten ja instituutioiden välistä suhdetta. Tällöin valta ei ole yhdensuuntaista 

eikä staattista, vaan se rakentuu verkostoissa; siitä neuvotellaan ja sovitaan jatku-

vasti uudelleen ja uudelleen. Valta liittyy monitulkinnallisiin strategisiin tilantei-

siin siten, että se muodostaa jatkuvasti muuttuvia valtasuhteita. (Alhanen 2007, 

120; Foucault 1998, 69–70; Little 2007; Mills 2003, 35.) Valta ei myöskään ole 

ulkopuolinen voima, vaan se on kaikkialla läsnä olevaa. Siksi vallan kokemuksis-

sa on usein kyse asymmetriasta, vallan epätasaisesta jakautumisesta. (Philips 

2001, 190; Massey 1991, 63; Mills 2003, 35.) 

Vuoksen muutosten tarkastelussa valtasuhteita ilmenee kaikkialla. Vuosi-

kymmenten mittaan monet tekijät ovat muokanneet ihmisten todellisuutta niin, 

että heille on syntynyt kokemuksia vallasta. Tutkimusaineistossani valta tulee 

esille erilaisina eri toimijoiden näkökulmasta tarkasteltuna ja keskeistä se, kuinka 

vallan käyttöä on eri aikoina legitimoitu. Vuoksen osalta tämä käy ilmi voimalai-

toskeskusteluissa, rajaneuvotteluissa ja Neuvostoliiton kanssa käydyissä yhteis-

työneuvotteluissa. Lisäksi Vuoksen osalta keskeiseksi nousee se, kuinka valta on 

mukana ihmisten arkipäiväisissä kokemuksissa ja miten sitä ilmaistaan. Tässä 

yhteydessä ymmärrän valtatilat jatkuvasti käynnissä oleviksi, päällekkäisiksi ja 

osittain hyvin epävakaiksi prosesseiksi. (Vrt. Massey 1991; Mills 2003.) 

Vallan kokemukset ovat aikaan sidottuja kulttuurisia kokemuksia. Aikaisem-

min positiivinen kokemus vallasta voi myöhemmin muuttua negatiiviseksi tai 

toisinpäin. Seuraavat sitaatit kuvaavat esimerkinomaisesti ihmisen valtaa luon-
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toon. Sanan-Lennätin -lehti uutisoi lokakuussa 1857 Kiviniemen kannaksen 

avaamisesta seuraavasti: ”Suwantojuhla, sillä sen nimen 17. päiwä syyskuuta 

kumminki ansaitsee, oli siis osaksi myös totisen woittojuhlan kaltainen. Kansak-

kaasti pukkeutunut rahwas, noin 3 000 henkeä juhlallisissa waatteissa, antoi 

juhlallisuudelle erinomaisen tähän asti Suomessa tunnettoman muodon. Se näytti 

kuin olisiwat he tietäneet että luja ihmis-tahto kuitenki wihdoin aina woittaa.” 

(Sanan-Lennätin 3.10.1857.) Toisenlaisen kokemuksen mukaan ”koski on valjas-

tettu hyötyideologian palvelukseen, tuottamaan sähköä tehtaisiin ja hyvinvointia 

koteihin. Vesi näyttää tyyneltä, mutta pinnan alla on voimaa; se ei kuitenkaan 

ilmene alkukantaisena, hallitsemattomana voimana, vaan liike-energiana, jonka 

ihminen on rajannut ja pakottanut palvelukseensa. Vesi on kuitenkin uhkaava 

elementti; pinnan alla oleva virtaus imaisee uimarin edelleen otteeseensa”. 

(Vuoksen aineisto 3:30.) Näissä sitaateissa keskeistä on näkemysero ihmisen 

vallasta luontoon: 1800-luvulla katsottiin, että villi luonto oli kesytettävä ja val-

jastettava ihmisen palvelukseen, mutta 2000-luvun näkökulmasta luonnon kahlit-

seminen nähdään negatiivisena. Jälkimmäisessä sitaatissa nousee jälleen esille 

myös luonnon oma valta eli veden voima, johon ihmiset ovat kautta aikojen tie-

dostaneet ja oppineet toimimaan sen mukaisesti. Tällöin veden voimalla pelottelu 

voi olla ihmisen selviämisen kannalta merkityksellistä. 

Poliittisissa neuvotteluissa valtasuhteet ovat vaikuttaneet Vuoksen rakentami-

seen, kontrolliin ja hallintaan, paikallisella tasolla ovat vaikuttaneet – ja vaikutta-

vat edelleen – ennen kaikkea Vuokseen liitettäviin mielikuviin. Vuoksen alue 

hahmottuu kenttänä, jossa valtasuhteita määritetään ja muokataan toistuvasti uu-

delleen. Vallan käsitteen kautta voidaan pohtia myös sitä, kuinka aika vaikuttaa 

vallan tiedostamiseen ja näkemiseen ja miten se muuttaa ihmisten näkemyksiä 

omasta vallastaan? 

3.3 Tila, paikka ja maisema 

Tila käsitteenä on saanut monenlaisia merkityksiä humanistis-yhteiskunta-

tieteellisen tieteenalan sisällä ja sen piiriin luokiteltavien oppiaineiden välillä. 

Nämä tulkinnat ovat jakaneet tutkijoita eri leireihin. Yksin tilan käsitteen tulkin-

nanvaraisuudesta syntyvä monimerkityksisyys on johtanut paitsi koulukuntien 

syntyyn, myös vertailuun muiden käsitteiden, kuten paikka ja maisema, kanssa. 

(Cresswell 2004, 12.) Vielä 1990-luvulla jotkut antropologit kokivat paikan käsit-

teen hyvin ongelmallisena, sillä se oli pitkään otettu ikään kuin itsestäänselvyyte-

nä, jota tutkimuksissa ei tarvinnut selittää. (Rodman 1992, 640.) 



 57

Tilan ja paikan käsitteiden erottaminen toisistaan on vaikeaa. Osa tutkijoista 

rinnastaa tilan ja paikan käsitteet keskenään, osa puolestaan nimittää niitä sumeik-

si käsitteiksi (fuzzy concepts), joiden välinen rajanveto on vaikeaa. (Hubbard 

2005, 41; ks. myös Speller 2000, 21–22.) Pitkän aikavälin tarkastelulle tilan käsit-

teen tekee haastavaksi se, ettei tutkimuksen kohteena oleva tila välttämättä enää 

ole konkreettinen, vaan se elää muistoissa. Tästä seuraa se, että tutkimus on sa-

malla myös menneisyyden paikkojen ja kokemusten tavoittamista. Näin paikka, 

aika ja toisto kietoutuvat tiiviisti yhteen, ja sen takia myös muutos täytyy ymmär-

tää ajassa ja tilassa etenevinä polkuina. (Giddens 1984, 306–308; Syrjämaa & 

Tunturi 2002, 10.) Edward Soja kutsuikin tilaa kolmanneksi ulottuvuudeksi 

(thirdspace), jossa abstrakti ja konkreettinen, kuviteltu ja todellinen, fyysinen ja 

eletty yhdistyivät (Soja 1996, 56–57). 

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tieteenalan sisällä vallitsee varsin yhtene-

vä käsitys siitä, että tila rakentuu sosiaalisten suhteiden kautta, ja myös oma tul-

kintani on, että tila muotoutuu vuorovaikutuksessa jatkuvasti uudelleen. (Vrt. 

Hubbard ym. 2004; Massey 2008; Saarikangas 2002; Cresswell 2004; Kymäläi-

nen 2006.) Paikka puolestaan voi merkitä pelkästään kartografista sijaintia, mutta 

useat tutkijat näkevät myös sen elämisen ja kokemisen kautta rakentuneena tilana. 

(Karjalainen 2006, 83–84; Kymäläinen 2006, 203; Meriläinen-Hyvärinen 2010, 

64). 

Yhdysvalloissa elämäntyönsä tehnyt humanistisen maantieteen kehittäjä Yi-

Fu Tuan määritteli 1970-luvun lopulla tilan ja paikan lähes toistensa vastakohdik-

si. Tuanin paikkatulkinta oli hyvin staattinen, sillä se edusti hänelle turvallisuutta 

ja pysyvyyttä, kun taas tila merkitsi vapautta ja liikettä. (Tuan 1979, 3–4.) Myös 

Michel de Certeau jaottelee tilan ja paikan samalla tavoin kuin Tuan. Paikat ovat 

monimutkaisia ja monisyisiä, ja eri paikoilla on erilaiset suhteet sekä aikaan että 

toisiin paikkoihin. (de Certeau 1988, 115–130.) Paikka on yhä jotakin tilaa konk-

reettisempaa, sillä esimerkiksi maantieteilijä Tim Cresswell toteaa, että paikkojen 

välissä on aina tilaa (Cresswell 2004, 8–12; 79). Teoreettisella tasolla staattista 

näkemystä paikasta pidetään liikettä ja globaaleja yhteyksiä korostavassa maail-

massamme hieman vanhahtavana, mutta omat empiiriset havaintoni osoittavat, 

että myös pysyvyydellä on merkitystä. (Artikkeli 5.) 

Doreen Massey määrittelee tilan läpeensä sosiaaliseksi, sosiaalisten suhteiden 

ja toimintojen sekoitukseksi, joka syntyy ja elää ihmisten, ihmisryhmien ja tilojen 

vuorovaikutuksessa. Oman työni kannalta merkittävä Masseyn korostama tilalli-

suuteen liittyvä piirre on ajallisesti rinnakkaisten kertomusten olemassaolo, sillä 

Vuoksen osalta tilallinen on ennen kaikkea ristiriitaisten tarinoiden asettumista 
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toistensa rinnalle. Masseyn mukaan tilat ja ajat eivät ole rinnakkaisia, vaan niistä 

tulee kohtaamispaikkoja, aika-tila -tiivistymiä, joiden hän katsoo viittaavan tilassa 

tapahtuvaan liikkeeseen, kommunikaatioon ja sosiaalisten suhteidemme maantie-

teelliseen laajenemiseen sekä kaikkea näitä koskeviin kokemuksiimme. Tältä osin 

aika-tila -tiivistymän käsite tuo esille myös ajatuksen paikasta. Voidaankin kysyä, 

onko paikalla vain yksi, muuttumaton identiteetti vai onko paikka mahdollista 

määritellä toisin, kokemusperäisistä lähtökohdista: ihmisten suhteiden, heidän 

kulkemiensa reittien tai heidän lempipaikkojensa kautta? (Vrt. Massey 2008, 9; 19; 

111–112.) Vuoksen osalta jälkimmäinen tulkinta näyttäisi todennäköisemmältä. 

(Artikkeli 5.) 

Antropologi Tim Ingold näkee Masseyn tilatulkinnan liian pinnallisena ja 

staattisena. Se ei myöskään huomioi tarpeeksi ajan merkitystä. Ingold itse toteaa 

ajan suhteesta tilaan seuraavaa: ”time is to space as dynamic is to static, lively to 

lifeless, open to closed, becoming to being and so on”. Ingoldin ja Masseyn ajatte-

lussa on myös samankaltaisia piirteitä, sillä Ingold allekirjoittaa Masseyn tulkin-

nan tilassa esiintyvien rinnakkaisten kertomusten mahdollisuudesta. Antropologi-

sessa katsantokannassa tila kuitenkin ilmenee elämismaailmana (lifeworld). Tätä 

eroa Ingold perustelee maantieteen ja antropologian erilaisilla tavoilla ajatella: 

maantieteilijöiden ajattelun keskiössä on alue, antropologit puolestaan tutkivat 

ihmisiä. Ingold vierastaa myös paikan käsitettä, jonka hän kokee liian suljettuna. 

Samalla hän kritisoi tapaa, jossa meille on opetettu, että elämämme on aina paik-

kaan sidottua. Ingoldin tulkinnan mukaan emme elä yksinomaan paikoissa, vaan 

elämä syntyy liikkeestä eri paikkojen välillä. Käsite “wayfaring” kuvastaa tätä 

liikettä. ”Life is not fundamentally place-bound, but place-binding. It unfolds not 

in places but along paths. […] Proceeding along a path, every inhabitant lays a 

trail. Where inhabitants meet, trails are entwined, as a life of each becomes 

bound up with the other. Every entwining is a knot, and the more that the lifelines 

are entwined, the greater the density of the knot. Places are like knots and threads 

from which they are tied are lines of wayfaring.” 31  (Ingold 2011: 141–149.) 

Vuoksen osalta tällainen tilan/paikan tulkinta näyttäisi puoltavan paikkaansa, sillä 

tutkijalle Vuoksi ilmenee elämismaailmana, jossa ihmiset kulkevat edestakaisin 

ajassa ja tilassa. 

Muistelukerronnan hyödyntäminen tutkimuksessa on tuottanut Vuokseen liit-

tyviä erityisiä kertomuksia, joille yhteinen piirre on, että kaikki paikat eivät enää 

                                                        
31  Fenomenologisen suuntauksen edustajat ovat käyttäneet myös liikkeestä käsitettä ”journeying”, 
jonka voi suomentaa taivaltamiseksi tai matkallaolemiseksi. (Speller 2000, 23.) 
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ole fyysisesti olemassa. Historioitsija Pierre Nora on lanseerannut käsitteen muis-

tin paikka, jolla hän tarkoittaa esineellistä tai ei-esineellistä symbolia, joka on 

inhimillisen työstämisen kautta tullut jonkin yhteisön historiallisen muistin osaksi. 

Nora erottaa toisistaan muistin paikat ja muistin miljööt. Tällä hän viittaa siihen, 

että monet luonnolliset ja alkuperäiset muistin miljööt ovat tuhoutuneet. Vuoksel-

la näin on käynyt esimerkiksi monille kylille, Vuoksen jokiliikenteen laitureille ja 

satamille tai työläisasuinalueille, jotka aikanaan ovat muistuttaneet siitä elämästä, 

jota niiden keskellä on joskus eletty. Maiseman ja rakennusten mukana ovat ka-

donneet esineet, tavat ja taidot. Muistin miljöiden katoamisen jälkeen ne voidaan 

tavoittaa vain keinotekoisesti, kirjoissa ja dokumenteissa tai museoissa. (vrt. Nora 

1997: ks. myös Peltonen 1999.) Petri Raivon tulkinnan mukaan menneisyyden 

paikkojen merkityksiä ja niihin liittyvää historiallista tulkintaa kuitenkin tuotetaan, 

vahvistetaan ja esitetään jatkuvasti. Paikkoihin liitetään myös tunteita. (Raivo 

2007, 57.) John Urry esittää kolme keskeistä teesiä paikkoihin liitettävien tuntei-

den analysoinnin tueksi. Paikat kantavat mukanaan merkkejä muistoista ja siksi 

paikoissa olevat esineet, esimerkiksi muistomerkit, ovat tärkeitä elementtejä. 

Jotkut paikat sisältävät hyvin paljon ajallisia kerrostumia, toisin sanoen ne ovat 

täynnä aikaa. Kolmanneksi paikat ovat merkityksellisiä, jos niihin suuntautuu 

paljon liikettä. (Urry 2005, 80.) 

Jos tarkastellaan ajan ja liikkeen merkitystä, Urryn ja Ingoldin näkemykset 

kohtaavat. Ingoldin ajatuksen elämismaailman solmuista ja poluista niiden välillä 

voi siirtää myös menneisyyden paikkojen tarkasteluun, sillä Vuokseen liittyvälle 

kokemuskerronnalle on tyypillistä, että ihmiset muistelevat aktiivisesti muutosten 

myötä menetettyjä paikkoja. He myös kokevat ja näkevät nämä menneisyyden 

paikat tässä hetkessä. Noraan ja Ingoldiin viitaten käytän tällaisista menneisyy-

dessä olevista solmuista käsitettä muistojen solmu (vrt. Ingold 2011: 141–149; 

Nora 1997). Muistojen solmut ovat siten muistelukerronnan tihentymiä, mennei-

syyden paikkoja, joista useampi ihminen kertoo omat muistonsa tai oman tarinan-

sa. 

Ympäristöstä puhuttaessa paikan ja tilan käsitteille läheinen käsite on maise-

ma, joka myös on läpensä kulttuurinen. Kulttuurinen tarkoittaa tässä yhteydessä 

sitä, että on vaikeata, jopa lähes mahdotonta löytää maisemia, joihin ihmisen 

toiminta ei olisi muodossa tai toisessa ulottunut. (Hirsch & O’Hanlon 1995; Rai-

vo 2004, 144; Schama 1995, 7.) Anna Tsingin maiseman määritelmän mukaisesti 

luonnollinen (natural) ja sosiaalinen (social) ovat läsnä samanaikaisesti maisemaa 

katsottaessa. (Tsing 2005, 172–174.) Tällaisen jaottelun ongelmana on kuitenkin 

se, että muutoksia tarkasteltaessa ihmiset eivät aina pysty erottamaan ihmisen 
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toiminnan aikaansaamia muutoksia luonnon omista muutoksista. Esimerkiksi 

Vuoksella veden voimakas virtaus aiheuttaa eroosiota. Ihmiset tulkitsevat eroosi-

on syyt eri tavoin. Toisille se on ihmisen toiminnan eli voimatalouden ja veden 

säännöstelyn aikaansaamaa ja toiset taas tulkitsevat sen luonnon omien prosessien 

(esimerkiksi tulvat) aikaansaamaksi. Saman havainnon on tehnyt myös Helena 

Ruotsala, sillä hän kirjoittaa Oulujokeen liittyvässä tutkimuksessaan, että ”vastaa-

jat eivät osaa erottaa muiden vesistöä muuttavien tekijöiden vaikutuksia säännös-

telyn ja vesistörakentamisen vaikutuksista” (Ruotsala 1992, 190). Edellä mainittu 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö luontoa Biersackin tarkoittamassa ”first nature” 

mielessä olisi olemassa ilman ihmisen tulkintoja, vaan sitä, että ihmisten tulkinnat 

ovat erilaisia. Tämä erilaisuus perustuu tietoon ja kokemukseen.  

Ihmisten ympäristösuhteen analyysissä tarkoituksenmukainen näkemys mai-

semasta on antropologi Tim Ingoldin tapa määritellä asumisen paikka (a dwelling 

place) luonnonmaiseman ja ihmisen toiminnan yhdistelmäksi. Hänen 

määritelmänsä mukaan asuinpaikka on “an enduring record of the lives and works 

of past generations who have dwelt within it, and in doing so, have left there 

something of themselves”. Maisema siis kertoo elämisen tarinan ja säilyttää myös 

muistoja. Maisema on tyhjiön vastakohta, “a plenum”, täynnä oleva tila. Ingold 

jakaa maiseman luonnonmaisemaan (landscape) ja toiminnalliseen maisemaan 

(taskscape), jotka ovat jatkuvassa muutoksessa. Toiminnallinen maisema korostaa 

maiseman sosiaalista luonnetta, kokemuksellisuutta ja eriaikaisia rytmejä, kun 

taas luonnonmaisema on jotakin katsottavaa. Esimerkkinä Ingold käyttää ikkunas-

ta avautuvaa näkymää. Kun sitä katselee ulkopuolelta, näemme luonnonmaiseman, 

puita, pensaita ja taloja, mutta kun astumme ulos kadulle, koemme toiminnallisen 

maiseman kadun äänineen ja tuoksuineen. (Ingold 2000, 190–200.) Ingold ei 

pohdi maisemassa olevien elementtien alkuperää eli sitä, ovatko ne luonnon vai 

ihmisen aikaansaannosta. Keskeiseksi nousee ihmisen kokemus maisemasta tilana, 

ja tässä Ingold lähestyy muita tilan teoreetikkojen määritelmiä.32  

Yksilön kokemus paikasta voidaan nähdä ympäristön, havainnon, tajunnan ja 

toiminnan välisinä suhteina. Ihminen prosessoi paikasta saamaansa informaatiota 

ja rakentaa havainnoistaan tiedollisia rakenteita, skeemoja, joita hän hyödyntää 

toiminnassaan. (Mäntysalo 2004, 111; ks. myös Heikkinen 2002.) Raine Mäntysa-

lo hyödyntänyt ihmisen ympäristökokemuksia ja -orientaatiota tarkastellessaan 

                                                        
32  Maisema-arkkitehti Anne Whiston Spirn määritteli maiseman yhdistäväksi tekijäksi ihmisen ja 
paikan välillä teoksessaan The Granite Garden vuonna 1984. Myös hänelle maisema on vuorovaiku-
tusta: ihminen muokkaa maisemaa ja maisema muokkaa ihmistä. (Spirn 1984.) 
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representaation käsitettä, joka määrittyy läsnä olevan (present) ja poissaolevan 

(absent) välisenä suhteena. Läsnä olevalla Mäntysalo tarkoittaa välittömästi ha-

vaittavia ympäristön elementtejä, poissaolevat puolestaan ovat muistettuja havait-

tuja ympäristön elementtejä, jotka eivät kyseisessä hetkessä ole välittömästi ha-

vaittavissa. Poissaoleva palautetaan mieliin läsnä olevan kautta. Muistiin palaute-

tut aikaisemmat havainnot ovat osa ihmisen tiedollista järjestelmää, ja ne ohjaavat 

myös uusien havaintojen syntymistä. Nykyhetki rakentuu näin aikaisempien ko-

kemusten eli muistin varaan. (Mäntysalo 2004, 111–117.)  

Vuoksen alueen asukkaiden ympäristösuhteen tarkastelussa on keskeistä läsnä 

olevan ja poissaolevan välinen suhde. Vaikka Mäntysalo määritteleekin poissa-

olevan omakohtaisesti koetuksi, omassa aineistossani tämä ei näyttäisi pitävän 

paikkaansa, sillä ihmisten paikkakokemuksiin vaikuttava poissaoleva voi liittyä 

muiden kokemuksiin ja tarkoittaa näin ollen sosiaalisesti jaettuja kokemuksia. 

Jaetusta kokemuksesta hyvä esimerkki on eräässä perheessä tekemäni ryhmähaas-

tattelu, jossa haastateltavina olivat perheen äiti, hänen veljensä ja tämän vaimo 

sekä perheen tytär ja hänen miehensä. Perheen kokemukset Vuoksesta olivat pit-

kälti jaettuja, ja ulkopuolisena haastattelijana minulla oli välillä suuria vaikeuksia 

hahmottaa, kenelle asiat olivat tapahtuneet tai kuka pöydässä puhui. Lisäksi ajoit-

tain syntyi vaikutelma, kuin pöydän ääressä olisi istunut muitakin ihmisiä, suku-

laisia ja naapureita, joiden kokemuksista myös keskusteltiin. Tässä haastattelussa 

paikan muistelu rakentui mielenkiintoisesti omien ja toisten kokemusten varaan. 

Haastateltava 1: 

Sitä mie en enää muista, että Makkosilla oliko niillä sauna kun siinähän oli 

talo tuossa?  

Haastateltava 2: 

Joo oli sauna ja pesutupa 

Haastateltava 1: 

Just joo, se on vähän alempana kanssa siellä?  

Haastateltava 2: 

Joo, se oli vähän rannemmassa kuin se meidän mut sekin jäi sitten veden alle. 
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Haastateltava1: 

Mie muistan vaan, kun koulua kävin niin he joutuivat muuttamaan sitä pois 

sitten kun tähän. 

Haastateltava 2: 

Tohon rantaan se kun nousi se vesi. 

Haastateltava 1: 

Ja koulun alapuolelle heti kun mennään ja tuonne meidän rantasaunalle niin 

siinä oli vanha talo, omakotitalo näitä vanhanmallisia, matala ja se on mi-

nulla vielä mielessä ja sitten saunat ja jotenkin mut mie, olen silloin ollut 

kakstoista vuotta ja koulua olen käynyt, et mie muistan.  

Haastateltava 2: 

Ja minun äitinihän sanoi, että hän on niittänyt kauraa siinä missä meillä nyt 

on se rantasauna. Että meidän pellot ja ihan ne sarkaojat vietti Vuokseen 

saakka ja hän [äiti] on niittänyt kauraa siinä missä nyt on vettä. 

(Vuoksen aineisto 2:2d, 2e.) 

3.4 Yhteenveto teoreettisista tulokulmista 

Poliittinen ekologia muodostaa pääosin työni teoreettisen viitekehyksen, koska 

sen avulla on mahdollista tarkastella ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta 

Vuoksen jokilaaksossa hahmottamalla kokonaisuutta, johon kuuluvat Vuoksi 

luonnonresurssina, Vuoksi sosiaalisena ympäristönä sekä Vuoksen poliittiset kon-

tekstit. Poliittisen ekologian viitekehys mahdollistaa paikan syvällisen, pitkän 

aikavälin tarkastelun. Samalla on mahdollista tarkastella eri tasoilla tapahtuvia, 

rinnakkaisia muutosprosesseja, joita omassa tutkimuksessani ovat Vuoksen eko-

logiassa, Vuoksen hallinnassa ja ihmisten Vuoksi-kokemuksissa tapahtuneet muu-

tokset.  

Tutkimuksessani tukeudun Fiona Allonin näkemykseen veteen liittyvistä ison 

veden ja arkipäiväisen veden arvoista. Haluan ennen kaikkea korostaa Allonin 

ajatusta siitä, että näitä arvoja tulee tarkastella toisiaan täydentävinä, ilman vas-

takkainasettelua. Erilaisten arvojen asettaminen vastakkain olisi varmasti ollut 

mahdollista, sillä esimerkiksi Ounasjoki- ja Vuotos-kamppailuja tarkastellut Lee-

na Suopajärvi on todennut, että ”Lapin jokiluonnon käyttöä tai rauhaa määrittää 
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taloudellisen ja kulttuurisen näkökulman vastakkaisuus”. Eri tahojen näkemykset 

eivät kohtaa ja siitä syystä luonto Lapissa on altis mahdollisille konflikteille 

(Suopajärvi 2001, 161.)” 

Tutkimuksessani yhteishyödykkeen, kriittisyyden, haavoittuvuuden, paikan ja 

vallan käsitteet painottuvat eri tavoin tutkimukseni eri vaiheissa. Veden suurten 

arvojen tarkastelussa korostuu voimatalousrakentaminen ja sen myötä Vuoksen 

taloudellinen merkitys. Yhteishyödyke, kriittisyys ja haavoittuvuus ovat taloudel-

listen arvojen tarkastelussa keskeisiä. Vuoksen voimalaitokset ovat osa energian 

tuotannon infrastruktuuria, ja siihen liittyy Vuoksen kriittisyyden ja haavoittu-

vuuden tarkastelu (Artikkelit 1 ja 2). Yhteishyödyke on tärkeä käsite sekä voima-

talousrakentamisessa että Suomen ja Neuvostoliiton/Venäjän välisen yhteishallin-

nan tarkastelussa (artikkelit 1 ja 3). Veden arkipäiväisten arvojen osalta keskeisiä 

ovat paikan, tilan, maiseman ja vallan käsitteet. Näiden kautta korostuu alueen 

ihmisten merkityksellinen suhde Vuokseen. (Artikkelit 4 ja 5.) 

Tässä yhteydessä on syytä painottaa, että kaikki edellä esitetyt käsitteet ovat 

erittäin monitahoisia, monitulkintaisia, ja työssäni ne esiintyvät useissa yhteyksis-

sä, laajemmissa tai suppeammissa merkityksissä. Kulttuuri ei ole yksiselitteistä, 

vaan se perustuu viime kädessä yksilöiden kokemuksiin, jotka ovat aina erilaisia. 

Koska oma tutkimukseni perustuu vahvasti empiiriseen aineistoon, moninaisuus 

korostuu. Esille nousee myös ristiriitaisia näkemyksiä Vuoksen muutosten merki-

tyksistä (vertaa esimerkiksi artikkeli 5). Katson kuitenkin, että juuri tästä syystä 

poliittisen ekologian viitekehys on ollut tarkoituksenmukainen työkalu Vuoksen 

ja ihmisten muutosten tarkastelussa.  
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4 Vuoksen muutos teknologisena, 
taloudellisena ja poliittisena prosessina 

4.1 Vuoksesta voimatalouden resurssi 

Artikkelissa Voimaa Vuoksesta olen kuvannut Vuoksen voimalaitosten rakenta-

misprosessia. Tarkastelussani Vuoksen voimalaitosten rakentaminen ja Ylä-

Vuoksen alueen muutos 1800-luvun lopulta talvisodan alkuun nivoutuvat osaksi 

laajempaa kehystä, Suomen valtion kehitystä ja modernisaatiota. Rakentamispro-

sessin seurauksena Vuoksi on muuttunut luonnollisesta virrasta vesivoimaksi, ja 

samalla Ylä-Vuoksen maisemat ovat muuttuneet luonnonmaisemista tuotantomai-

semiksi. Voimalaitosrakentamisen ja nopean teollistumisen aiheuttamat muutokset 

ovat vaikuttaneet – ja vaikuttavat yhä – sekä Vuoksen ekologiaan että alueen ih-

misiin. Muutoksen tarkastelussa painottuu poliittinen prosessi, ja yhteishyödyk-

keen käsitteen kannalta keskeistä on Vuoksen koskien omistus: Kenellä on valta 

rakentaa Vuoksi? 

Vuoksen valjastaminen voimatalouden tarpeisiin on esimerkki kertomuksesta, 

jossa luonnon hyödyntäminen ja teollinen esitetään positiivisessa, jopa romantti-

sessa valossa, ja luonnollinen on olemassa ihmistä varten. David E. Nye kutsuu 

tämäntyyppisiä uusien energiavarojen käyttöönottoon liittyviä kertomuksia luon-

nollisen hyödyntämisen kertomukseksi (natural abundance). Hyödyntämiseen voi 

liittyä myös muunlaisia kertomustyyppejä, mutta nämä suhteutuvat ja ottavat aina 

jollain tavoin kantaa luonnollisen hyödyntämisen teemaan. (Nye 1993; Suominen 

2005.) Vuoksella hyödyntämisen kertomus oli näkyvissä jo vapaan kosken mat-

kailumarkkinoinnissa 1800-luvun lopulla. Vaikka luonnonmaisema olikin Vuok-

sen suurin vetonaula, yhtenä nähtävyytenä olivat myös erilaiset tekniset uudistuk-

set, joilla matkailijoita houkuteltiin paikalle. Vuonna 1893 Vuoksen yli valmistui 

silta, josta tuli välittömästi matkailijoita kiinnostava kohde, sillä sieltä avautui 

uudenlainen maisema kosken kuohuihin. Siltaa pidettiin myös todisteena ihmisen 

mahdista, sillä ylikäymätön Imatra oli voitettu. Sillan rakennustöiden ohessa 

suunnitteilla oli myös ennennäkemätön spektaakkeli, jossa koski haluttiin valaista 

sähkövaloin. Sanomalehti Wiborgsbladet kuvaili tilaisuutta ja talvista jokimaise-

maa seuraavasti: ”Näjden var iklädd sin högtids vinterskrud med mycket hög vat-

tenstånd och träden längs de isbelagda stränderna betäckta af rimfrost. Öfverväl-

digande var därför ock redan det första intrycket af det storartade sceneri, man 

vid öfverfarten af den nya bron hade framför sig”. (Wiborgsbladet 8.1.1893.) 
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Paikalle oli kutsuttu runsaasti suomalaisia merkkihenkilöitä ja ulkomaista lehdis-

töä muun muassa Englannista (Illustrated London News), Ranskasta (Le Figaro) 

ja Yhdysvalloista (Harpers Weekly). (Hirn 1984, 97–109; Wiborgsbladet 

8.1.1893.) Myös taiteilija Akseli Gallen-Kallela kuului kutsuvieraiden joukkoon. 

Hän maalasi Imatrankoskesta maiseman, josta sittemmin on tullut yksi tärkeimpiä 

Vuoksesta tehtyjä maalauksia. Tässä taideteoksessa merkittävää on se, että se 

kuvaa lähes luonnontilaista Vuoksea, jonka ylittävä silta on häivytetty sumun 

sekaan aivan kuvan vasempaan ylänurkkaan. (Ks. kuva 4.) 

Suunnitelmat joen voiman laajamittaisesta hyödyntämisestä olivat jo varsin 

pitkällä 1900-luvun alussa. Vuoksen voiman hyödyntämisen avuksi tarvittiin 

tarkkaa tutkimusta Vuoksen hydrologiasta. Hydrologisen kartoituksen taustalla 

olivat voimataloudelliset näkökulmat, mutta sen lisäksi teollisuuden kiinnostus 

nostatti uusien teknisten ratkaisujen tarpeen, erityisesti sähkön kaukosiirron osalta. 

Hydrografiset tutkimukset toteutettiin 1800–1900 lukujen taitteessa, ja vesistön 

tarkemmat tutkimukset sekä niiden aikaansaama tieto nostivat Vuoksen arvoa 

ennen kaikkea taloudellisessa mielessä.33 Vuoksen taloudellinen arvo oli perustu-

nut lähinnä kalastukseen, joka oli tuonut taloudellista hyötyä paikallisesti. Voima-

talousrakentaminen nähtiin koko kansakunnan mahdollisuutena saavuttaa talou-

dellista hyötyä. (Vrt. Seppovaara 1984, 104–113.) 

                                                        
33 Vuoksea voi pitää esimerkkinä myös tutkimuksen välittämästä luonnosta, joka syntyy vasta erilais-
ten mittausten tuloksena. (Ks. Latour 2004, 1–8.) 
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Kuvio 4. Akseli Gallen-Kallela saapui Imatralle kosken yli rakennetun sillan vihkiäisiin 

vuonna 1893. Syntyi taulu, josta tuli monien Vuoksi-aiheisten maalausten malli. Monil-

le juuri tämä maalaus tai sen kopio on kuva aidosta Vuoksesta. Maalatessaan Vuoksen 

talvista maisemaa taitelija karsi pois nyky-yhteiskuntaan ja sivilisaatioon viittaavat 

merkit. Luonnon taitelija kuvasi ankarana ja päälle karkaavana voimana, ei lempeänä 

ja rauhallisena idyllinä. (Gallen-Kallela-Sirén 2002, 180–181.) (Kuva: Akseli Gallen-

Kallela, Imatra talvella, 1893. Ateneumin taidemuseo, Valtion taidemuseo/Kuvataiteen 

keskusarkisto/Matti Janas.) 

Laajamittaiset vesivoiman hyödyntämissuunnitelmat edellyttivät uusia teknologi-

sia ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa. Vuoksen yläjuoksun voimakas teollistumis-

vaihe alkoi 1800-luvun lopulla ja jatkui aina 1930-luvulle saakka. Teollistumisen 

alkuaikoina voimansiirto oli vielä tehotonta, sen vuoksi teollisuuslaitosten oli 

sijoitettava aivan voimanlähteensä viereen. Vaikka Frankfurtissa oli jo 1891 jär-

jestetty näyttely, jonka yhtenä vetonaulana oli Euroopan ensimmäisen kolmivai-

heisen sähkönsiirtojärjestelmän esittely, kaukovoimansiirtoon liittyi edelleen on-

gelmia. Ongelmat nousivat esille varsinkin rautateiden sähköistämissuunnitelmien 

kohdalla. Komiteat ehdottivat ratkaisuksi Suomen jakamista sähköntuotantopii-

reihin, ja yksi syy piirijakoehdotukseen oli se, että yhä katsottiin, ettei sähköä 

kannattanut siirtää 200 kilometriä kauemmas. Pitkien matkojen voimansiirto-



 68

ongelma ratkaistiin kuitenkin jännitettä suurentamalla, jolloin voimansiirron ta-

loudellisuus ja tekninen hyötysuhde paranivat. (Auer & Teerimäki 1982, 12; Pun-

tanen 2003, 16.) 

Ennen ensimmäistä maailmansotaa suomalaisilla oli suuria teknisiä vaikeuk-

sia kestävien patojen ja voimalaitosten rakentamisessa. Vaikka betoni, sementin 

keskeisin ainesosa oli patentoitu jo vuonna 1824, tuli se esimerkiksi patojen ra-

kennuksessa käyttöön vasta paljon myöhemmin. (Myllyntaus 1991, 169.) Insinöö-

rien yliopistotason koulutus oli alkanut Suomessa jo 1840-luvulla, mutta määräl-

lisesti heitä oli hyvin vähän, ja lisäoppia käytiin usein hakemassa ulkomailta. 

Leimallista 1900-luvun vaihteelle oli taloudellinen nationalismi ja ulkomaiden 

kasvava vaikutus sekä ulkomaisten yritysten aggressiiviseksikin luonnehdittu 

pyrkimys Suomen markkinoille. Suomalaisilla insinööreillä oli runsaasti kansain-

välisiä kontakteja, ja ulkomaalaisia työskenteli myös Suomessa. On kuitenkin 

muistettava, että paikalliset olosuhteet Suomessa poikkesivat monesti ulkomaisis-

ta, ja suomalaisten insinöörien alueellinen tuntemus nähtiin etuna ulkomaalaisiin 

nähden. (Auer & Teerimäki 1982, 12–13; Michelsen 1999, 125–133; Myllyntaus 

1999, 169; Nykänen 1993, 21; Nykänen 2007, 44–45.) 

Vuoksenlaaksossa herättiin sähkön mahdollisuuksiin varsin myöhään, ja ylei-

sesti ottaen Suomi oli teknologian vastaanottaja ja hyödyntäjä. Suomen ensim-

mäinen vesivoimalaitos oli rakennettu Tampereelle jo vuonna 1891, mutta kehitys 

oli varsin hidasta aina 1920-luvulle saakka. Suomen itsenäistyttyä alkoi nopea 

kehitys, johon vaikutti ennen kaikkea valtion voimakas toiminta promoottorina. 

Myös aikalaisten vastustus voimalaitosten rakentamista kohtaan väheni, ja vuo-

den 1902 vesioikeuslain tulkinnat vesivoiman suhteen lieventyivät. Muualla Eu-

roopassa maailmansotien välinen kausi oli jo kansainvälisten yhteyksien luomisen 

aikaa. (Kaijser 1995, 42–43; Lagendijk 2008; Myllyntaus 1991, 58–60, 164–165.) 

Ennen Suomen itsenäistymistä senaatti hylkäsi lukuisia suunnitelmia Vuoksen 

voimapotentiaalin hyödyntämisestä, mutta Suomen itsenäistyttyä 1917 voimalai-

tosten suunnittelu ja rakentamisprosessit saivat vauhtia. 

Vuokseen rakennettiin 1900-luvun alkupuoliskolla kaiken kaikkiaan viisi ve-

sivoimalaitosta, joiden monipolvisia rakennusprosesseja on kuvattu artikkelissa 1. 

Linnankosken voimalaitos valmistui vuonna 1898–1900, ja se oli käytössä hyvin 

lyhyen aikaa. Tainionkoskelle ryhdyttiin rakentamaan voimalaitosta 1921, ja se 

valmistui vuonna 1928. Samaan aikaan, vuosina 1922–1929, rakennettiin Imatran 

voimalaitosta. Rouhialan voimalaitos valmistui vuonna 1937. Rouhialan yläpuoli-

seen Ensoon olivat valmistuneet vuonna 1910 Suomen ensimmäiset valssipadot, 

mutta voimalaitoksen rakentaminen alkoi vasta vuonna 1938, ja se oli kesken 
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talvisodan alkaessa. Vuoksen voimalaitosten teho oli 1937 yhteensä 347 000 kW. 

Tainionkoski tuotti 25 000 kW, Vallinkoski (Enso) ja Rouhiala molemmat 93 000 

kW ja Imatra 128 000 kW. Yhä tänäkin päivänä nämä neljä voimalaa ovat toimin-

nassa. Kaksi niistä omistaa Fortum (entinen Imatran Voima), jolle Tainionkosken 

voimalaitos siirtyi 1983. Venäjän puolella Svetogorskin (Enso) ja Lesogorskin 

(Rouhiala) voimalaitokset omistaa Venäjän vanhin energiayhtiö Lenenergo. Tänä 

päivänä Venäjän puoleiset voimalaitokset tuottavat energiaa yhteensä 200 MW, ja 

Vuoksen voimalaitosten maksimiteho on yhteensä 432 MW. (Artikkeli 1.) 

Voimalaitosten rakentamisprosessin seurauksena jokilaaksoon etabloitui säh-

köntuotannon teknologinen järjestelmä. Eva Jakobsson on kutsunut tällaista pro-

sessia jokien teollistumiseksi (industrialisering av älvar) (Jakobsson 1996, 42–48; 

54–61; 253; ks. myös Hughes 1995, ix-xi.) Vuoksen voimatalouden kehittymistä 

ja Vuoksen rakentumista voidaan myös pitää esimerkkinä suuresta teknologisesta 

järjestelmästä (LTS, large technological systems). Suuret teknologiset järjestel-

mät sisältävät monimutkaisia, epäselviä ja ongelman ratkaisuun keskittyneitä osia. 

Niille on tyypillistä myös useiden toimijoiden yhteisvaikutus. Nämä toimijat voi-

vat olla organisaatioita, artefakteja tai lakeja. (Vrt. myös Kortelainen 1999.) Myös 

luonnon resurssit toimivat osana järjestelmää. Suurille teknologisille järjestelmille 

luonteenomaista on niiden yhteys yhteiskuntaan. Ne eivät ole yhteiskunnasta 

irrallisia keksintöjä, sillä samalla, kun järjestelmä muokkaa yhteiskuntaa, yhteis-

kunta muokkaa järjestelmää. (Hughes 1989; Hughes 2004.) Tässä mallissa on 

selviä yhtymäkohtia ympäristöantropologien käyttämiin adaptiivisiin malleihin, 

jossa järjestelmän takaisinsyöttö uusintaa koko järjestelmää. (Vrt. Bennett 2009.) 

Poliittisen ekologian viitekehys ohjaa tarkastelemaan vallankäyttöä eri toimi-

joiden välisissä kohtaamisissa. Vuoksen voimatalousrakentamisessa kohtaamiset 

kulminoituvat koskien omistukseen sekä Suomen valtion ja yksityisten liikemies-

ten erilaisten intressien välisiin ristiriitoihin ja niiden ratkaisuina. 1900-luvun 

alussa Vuoksen koskiosuuksia ostivat useat ulkomaalaiset yritykset, joiden taus-

talla oli venäläisiä liikemiehiä. Ulkomaalaisten tarjoamat hinnat olivat hyviä, 

joten paikalliset omistajat möivät koskiosuuksiaan pois. Seurauksena oli, että 

vuonna 1914 68 % Ylä-Vuoksen koskista oli ulkomaalaisessa omistuksessa. Ta-

lolliset omistivat koskista enää vain yhden prosentin ja Suomen suurruhtinaskunta 

31 prosenttia. (Auer & Teerimäki 1982, 15; Myllyntaus 1991, 69; Puntanen 2003, 

23–24.) Suomen itsenäistyttyä Rautatiehallituksen yhteyteen perustettiin kolmijä-

seninen koskivoimakomitea, jonka tarkoituksena oli nimenomaan valvoa valtion 

etua voimatalouskysymyksissä ja kartuttaa valtion koskiomaisuutta. Tällä pyrittiin 

torjumaan ulkomaisen pääoman kiinnostusta. (Kerkkonen 1950, 20–36.) Vuoksen 
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voimalaitoshankkeille oli tyypillistä, että valtio oli päätoimijana mukana hank-

keissa. Tästä poikkeuksena oli Rouhialan voimalaitoshanke joka sai alkunsa lii-

kemies Eugen Wolffin suunnitelmista, ja jonka yksityisten yritysten konsortio 

myöhemmin toteutti. Wolffin yksityiseen voimalaitoshankkeeseen suhtauduttiin 

aluksi hyvin kielteisesti, sillä valtion laatimassa suunnitelmassa Ylä-Vuoksen 

koskista saatavan hyödyn katsottiin kuuluvan valtiolle. (Wolff 2010, 114–115.) 

Voimalaitosten rakentaminen ei sujunut ilman kiistoja, ja esimerkiksi Imatran 

voimalaitoksen rakennustöitä edelsivät maa- ja vesialueiden pakkolunastukset. 

Valtion toteuttaman voimalaitosrakentamisen oli tehnyt mahdolliseksi vuonna 

1838 toimitettu isojako, tuossa yhteydessä valtio lunasti Imatran rantoineen valti-

olle. Tuolloin kysymyksessä olivat kuitenkin suojelulliset näkökohdat, sillä koski 

haluttiin säilyttää sen luonnonkauneuden tähden. Itse voimalaitoksen rakentami-

seen liittyviin pakkolunastuksiin liittyi riitajuttuja, mutta niiden oikeusprosessit 

etenivät joutuisasti. (Kylämäki ym. 1980, 4; 19.) Tainionkoskella puolestaan 

poikkipadon rakentaminen viivästyi, sillä kosken rannat kuuluivat eri omistajille. 

Patoa päästiin rakentamaan vasta vuosien jälkeen, kun molemmat rannat siirtyivät 

samalle omistajalle, Tornator Oy:lle. 

Voimalaitosrakentaminen muutti Ylä-Vuoksen maisemat luonnonmaisemista 

teollisuusmaisemiksi, ja samalla voimalaitoksista tuli osa Vuoksen alueen ihmis-

ten henkilökohtaisen olemisen ympäristöä. Maisemat muuttuivat dramaattisesti 

vielä useita vuosikymmeniä voimalaitosten rakentamisen jälkeenkin. Syynä oli 

voimatalouden tuotannon tehostaminen. Tehostamisen tarve liittyi sodan jälkei-

seen tilanteeseen: kaksi Vuoksen voimalaitoksista oli menetetty, ja jäljelle jäänei-

den energiantuotantoa oli tehostettava. Vuoksen jokimaisemaa muokkasi 1950-

luvun alkupuolella kaivinkone Marion, jolla oli lukuisia kuvaavia lempinimiä: 

Hullu-Mari, Marjaana ja Älyvapaa Johannes (Viikkosanomat 15.1.1953). Mario-

nin tekemä työ säilyi alueen ihmisten muistoissa pitkään ”Muistan hyvin, kun se 

kaivuri alkoi ruopata kaunista Varpasaarta. Ennen saaren raiskausta pääsin äiti-

ni mukana Varpasaareen sen lopettajais, (suru)tilaisuuteen. Vene veneen perään 

saapuivat ihmiset sinne. Monet olivat kansallispuvuissa kuten äitinikin.” (Vuok-

sen aineisto 1:12.) Sitaatti kuvastaa kuinka raskaita rakentamisen aikaansaamat 

muutokset asukkaille olivat. Kuten sitaatissa mainittu saaren kunniaksi järjestetty 

surujuhla osoittaa, luopumisille luotiin myös omia rituaaleja. 

Voimalaitosten rakentaminen vaikutti merkittävästi joen ekologiaan, sillä 

Vuoksen yläjuoksusta tuli ketju vesialtaita. Tämä aiheutti monenlaisia haittoja 

kalataloudelle: vaelluskalojen liikkuminen estyi ja toisaalta kutupaikat hävisivät. 

Myös suurteollisuuden lisääntymisellä oli mittavat ekologiset vaikutukset, sillä 



 71

teollisuuden jätevedet saastuttivat Vuoksen. Jo vuonna 1900 Ruokolahden syys-

käräjillä oli esillä tapaus, jossa kantajat vaativat korvauksia teollisuuden jätevesi-

en haitoista. Paikalliset kalastajat esittivät oikeudelle laskelman Tainionkosken 

alapuolella sijainneen Ylä-Suvanne -nimisen kalaveden tuotosta vuosiena 1894–

1900. Laskelmasta kävi ilmi, kuinka myydyistä kaloista saatu tuotto oli pudonnut 

dramaattisesti: vuonna 1894 tuotto oli ollut 1 624, 85 mk ja vuonna 1900 tuotto 

oli vaivaiset 7,00 markkaa. Tuoton vähenemisen syynä oli pääasiassa Tornatorin 

tehtaiden aiheuttama vesien likaantuminen, sillä kalavesien likaantumisesta tehty 

tutkimus osoitti, että vedessä oli likaa, joka pääasiassa oli puun koneellisesta ja 

kemiallisesta jalostamisesta syntyvää massaa, rikkivetyä ja ammoniakkia. Lisäksi 

veteen laskettuihin kalaverkkoihin tarttui runsaasti oksia, risuja ja paperia. Myös 

Enson tehtaiden päästöjä kritisoitiin, ja tutkimuksissa todettiin, että joessa oli 

Ensosta aina Antreaan saakka paha, sulfaattijätevedelle ominainen haju. Käkisal-

messa, Laatokan rannalla sijainneen Waldhofin sellutehtaan jätevedet pilasivat 

Vuoksen suun kalavedet. Jo tuolloin vaadittiin monin paikoin myös jätevesien 

puhdistamista, mutta tilanne paheni vuosien saatossa, ja vuonna 1936 imatralai-

nen Matti Miikki teki kalakadosta jopa kyselyn eduskunnalle. (Seppovaara 1984, 

113–116; 121–122.)  

Kuvio 5. Imatrankosken maisemat muuttuivat voimalaitoksen rakentamisen seurauk-

sena. Postikortti Etelä-Karjalan museo, oikeanpuoleinen valokuva Kristiina Korjonen-

Kuusipuro, 2005. 

Vuoksen jokilaakson voimatalouden hyötyä ja luonnollisen hyödyntämistä koros-

tavassa kertomuksessa ei liiemmälti ole tuotu esille paikallisten ihmisten tunte-

muksia tai rakentamisesta aiheutuneita soraääniä. Tämä on tyypillistä, sillä Esco-

barin mukaan edistystä kuvaavat kertomukset voi aina nähdä rationaalisessa va-
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lossa (Escobar 1996, 329). Vuoksen osalta mainintoja soraäänistä on, mutta ne 

liittyvät yleensä vastustuksen vähäisyyden toteamiseen (vrt. Kylämäki ym. 1980). 

Raskas raataminen tai rakentamisen vaatimat kuolonuhrit eivät juuri tässä kerto-

muksessa näy, vaan kansallisen ponnistuksen näkökulmaa uusinnetaan toistuvasti 

(rakentamisen vaatimista uhreista ks. Auer & Teerimäki 1982, 36). Omassa empii-

risessä aineistossani Vuoksen muuttumista muistellaan nykyhetkestä käsin. Esi-

merkiksi Imatran voimalaitoksen vihkiäisissä tapahtunut padon sulkeminen on 

yhäkin hyvin tunteellinen tapahtuma. Ihmiset hämmästelivät tuolloin äänimaise-

man täydellistä muutosta kosken pauhun loppuessa tai itkivät menetettyä koskea. 

Näin tunteet ja järki, jotka usein asetetaan vastakkain, asettuvat samaan kerto-

mukseen, joka yhtäältä kuvaa edistystä, toisaalta menetystä. (Artikkeli 4 ja 5, vrt. 

Milton 2002, 21.) Nykyisyydestä käsin on myös mahdollista kysyä onko raken-

nettu Vuoksi jollain tavoin menetetty paikka? Vuoksen varrella asuneiden koke-

mukset viittaavat menetyksen kokemukseen, sillä ”patojen ja voimalaitosten ra-

kentaminen on riistänyt Vuoksesta sen ainutlaatuisen kauneuden” (Vuoksen ai-

neisto 1:1). On kuitenkin huomattava, että vaikka voimatalousrakentaminen on 

muuttanut Vuoksen luonnetta edellä kuvatulla tavalla, monen nykyihmisen koke-

mus on edelleen se, että Vuoksi on tärkeä paikka. Voimalaitos- ja patorakennukset 

voivat myös miellyttää silmää. ”Pato edustaa mennyttä rakennustaitoa. Pato on 

kaunis” (Vuoksen aineisto 3:19, artikkelit 4 ja 5). 

Artikkelissa 1 kuvatun voimatalouden rakentamisen myötä Vuokselle syntyi 

vesivoimateknologian avulla hyödynnettävissä oleva kansallinen yhteishyödyke, 

jonka kontrollointi oli tiukasti Suomen valtion käsissä. Vuonna 1936 Vuoksen 

ylävirran alueella oli 25 teollisuuslaitosta, ja aluetta esiteltiin laajalti vierailijoille 

Suomen Ruhrina. Luonto ja sen hyödyntäminen oli Suomelle yksi keino manifes-

toida itseään ja korostaa omaa mahtiaan. Useat kansallisvaltiot ovat hyödyntäneet 

suurten jokien symboliikkaa korostaessaan omaa valtaansa.34 (vrt. Perry 2001, 

306–307; White 1999.) 

Vuoksen jokilaakson kiihkeimmän rakentamisen aika ja Suomen valtion kehi-

tyksen ensimmäisten vuosikymmenien kehitys kietoutuivat yhteen, ja Vuoksen 

jokilaakson tulevaisuus vaikutti valoisalta. Vuoksen kriittisyyttä ja haavoittuvuut-

                                                        
34  Suuret vesivoimaan liittyvät rakentamisprojektit ovat monissa valtioissa olleet modernisaation 
symboleita niin idässä kuin lännessäkin. Esimerkkejä suurista vesivoimaan liittyvistä rakennusprojek-
teista ovat Yhdysvalloista Tennessee Valley Authority -projekti tai Hooverin pato 1920–1930 -luvulta, 
Neuvostoliitosta 1930-luvulta lähtien suunnitteilla ollut Siperian suurten jokien uudelleen ohjauspro-
jekti ja Egyptistä Assuanin pato 1960-luvulta. (Kotov 2009; Perry 2001, 306–307; Weiner 1999; 
White 1999.) 
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ta ei selkeästi tiedostettu, vaikka Puolustusvoimat varoittelikin alueen sijainnista 

liian lähellä rajaa. Seuraavassa luvussa kuvataan, mitä tapahtui talvisodan jälkeen 

vuonna 1940, kun kansallinen vesivoimaresurssi hajosi ja edistystä kuvaava ker-

tomus muuttui. 

4.2 Kriittinen vesi 

Artikkelin Critical Water: negotiating the Vuoksi River in 1940 lähtökohtana on 

talvisodan jälkeen käydyt rajaneuvottelut, joissa Vuoksen vesi muuttui kriittiseksi 

elementiksi. Artikkeli käsittelee lyhyen ajanjakson aikana tapahtunutta dramaat-

tista muutosta. Analysoin neuvotteluja, joissa Vuoksesta ensimmäistä kertaa tulee 

kahden valtion välinen resurssi ja samalla pohdin, kuinka Vuoksen ja yleisesti 

ympäristön merkitys havaitaan ja tunnistetaan poliittisten neuvottelujen edetessä. 

Vaikka varsinainen toimiva rajavesiyhteistyö syntyi vasta kymmeniä vuosia myö-

hemmin (artikkeli 3), nämä neuvottelut olivat pitkälti pohjana tulevaisuudelle. 

Nämä ovat myös poliittisen ekologian kannalta keskeisiä teemoja (vrt. Little 2007; 

Nygren 2009, 159). 

Suomen ja Venäjän valtioiden välisten suhteiden tarkastelussa nousee esille 

keskinäisriippuvuuden käsite (interdependence). Kansainvälisessä talouspolitii-

kassa keskinäinen riippuvuus ymmärretään suhteena, jossa syntyy erilaisia trans-

aktiokustannuksia rajojen yli molempiin suuntiin. Nämä transaktiokustannukset 

eivät aina ole rahaa, vaan ne voivat olla myös ihmisiä tai erilaisia aineettomia tai 

aineellisia hyödykkeitä. Transaktiokustannuksia syntyy keskinäisriippuvuudessa 

molempiin suuntiin, mutta ei välttämättä symmetrisesti. Vallan käsite on olennai-

nen myös keskinäisriippuvuuden kannalta. Vuoden 1940 tilanne synnytti Suomen 

ja Neuvostoliiton välille uudenlaisen keskinäisriippuvuuden, jossa rajan yli vir-

taava Vuoksen vesi nousi suhteiden keskiöön. Neuvotteluissa jouduttiin nosta-

maan esille täysin uusia asioita, joita aikaisemmin maiden välisissä suhteissa ei 

ollut tarvinnut ottaa huomioon. Yksi tällainen asia oli Vuoksen vesivoiman jaka-

minen. Vaikka valtio toimikin aktiivisesti neuvotteluissa, myös vesivoiman omis-

tajista tuli neuvottelujen osapuolia. Enso-Gutzeit omisti Enson tehtaat ja oli juuri 

rakentamassa Vuokseen uutta vesivoimalaitosta. Keohane ja Nye ovat kuvanneet 

monimutkaisia keskinäisiä riippuvuussuhteita (complex interdependence), joissa 

valtiot eivät enää ole ainoita toimijoita, vaan niiden lisäksi mukana on useita eri 

toimijoita, joilla on erilaisia tavoitteita. Monimutkaisiin suhteisiin liittyy myös 

herkkyys (sensitivity) ja haavoittuvuus (vulnerability). Herkkyyttä tarvitaan, jotta 

ennen päätöksentekoa pystytään ottamaan huomioon tulevien päätösten mahdolli-
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sia kustannuksia. Keskinäisriippuvuuteen liittyvä haavoittuvuus puolestaan tar-

koittaa toimijan mahdollisuuksia selviytyä syntyneistä kustannuksista, vaikka 

päätöksenteon rakenteet olisivatkin muuttuneet. Keskinäisriippuvuuteen liittyy 

myös ajatus kaupankäynnistä, ja siihen liittyy kiinteästi myös valta ja vallankäyttö. 

(Baldwin 1980; Keohane & Nye 2001, 7–8, 11–13; Habeeb 2002, 82.) 

Vuonna 1940 talvisodan jälkeisessä tilanteessa oli selvää, että Vuoksen vesi-

voima kiinnosti myös Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto oli hyvin tietoinen Vuoksen 

jokilaakson teollistumisesta, vesivoimasta ja näiden molempien taloudellisesta 

merkityksestä, ja syyt sotaan saattoivat osittain olla myös taloudelliset. (Kilin 

2001, 203–204; Kilin 1993, 209; Nordberg 2010, 462–463; Paasikivi 1986a, 26–

27.) Vuoksen teollisuuden ja vesivoiman muodostaman kokonaisuuden taloudel-

linen merkitys oli suuri. Enson teollisuusalue yksistään oli merkittävä taloudelli-

nen kokonaisuus: sellu- ja paperitehdas tuottivat vuosittain 215 000 tonnia sellua 

ja 50 000 tonnia paperia. Suomen luovuttamilla alueilla oli kahdeksan selluteh-

dasta, ja nämä tuottivat yhteensä niin paljon sellua kuin Neuvostoliiton kaikki 

aikaisemmat tehtaat yhdessä. (Ahvenainen 1992, 431.) 

Maaliskuun 12. päivä 1940 Suomi ja Neuvostoliitto allekirjoittivat rauhanso-

pimuksen, jossa 105 päivää kestänyt talvisota päättyi. Sopimuksessa määrättiin, 

että uuden rajan käyntiä varten tuli perustaa molempien osapuolten jäseniä sisäl-

tävä sekakomitea, jonka tehtäväksi tuli käynnistää rajankäyntityö. Sopimus mää-

ritteli myös uuden rajan paikan sopimukseen liitetyn kartan mukaisesti. Rajan 

paikka kulki Vuoksen halki Enson teollisuustaajaman kohdalla. Menetys oli dra-

maattinen, ja se merkitsi Karjalankannaksen luovutusta. Raja oli kuitenkin piirret-

ty karttaan karkeasti, eikä aluksi ollut selvää kummalle puolelle Suomen talouden 

kannalta keskeinen Enson teollisuustaajama ja tuolloin vielä keskeneräinen Enso-

Vallinkosken voimalaitos jäisivät. Suomi näki tässä pienen toivonkipinän, ja rajan 

paikasta ryhdyttiin neuvottelemaan. Rauhansopimukseen liittyi pöytäkirja, jonka 

6. kohdassa määrättiin, että ”Kummankin sopimuspuolen päällystö sitoutuu sota-

joukkoja valtakunnanrajan toiselle puolelle siirrettäessä ryhtymään toiselle sopi-

muspuolelle luovutettavissa kaupungeissa ja paikkakunnilla tarpeellisiin toimen-

piteisiin niiden vahingoittumattomina säilymistä varten sekä ryhtymään tarpeelli-

siin toimenpiteisiin, jotta kaupunkeja, paikkakuntia, puolustus- ja taloudellisia 

laitoksia (siltoja, patoja, lentokenttiä, kasarmeja, varastoja, rautatiesolmukohtia, 

teollisuuslaitoksia, lennätintä, sähköasemia) varjeltaisiin vahingolta ja hävityk-

seltä.” (Rauhansopimus 12.3.1940.) 

Neuvotteluja leimasivat voimakkaat tunteet ja epäluottamuksen ilmapiiri. 

Neuvottelu vihollisen kanssa oli vaikeaa puolin ja toisin, ja Suomi koki olevansa 
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altavastaajana Neuvostoliittoa vastaan. Suomalaisten puolelta kyse oli suurista 

menetyksistä, ja ilmassa oli edelleen myös itsenäisyyden menettämisen pelko. 

Kun varsinaiset neuvottelut rajanvedoista alkoivat, annettiin neuvottelijoille oh-

jeeksi, että uutta aseellista konfliktia tuli välttää kaikin keinoin, mutta muutoin 

neuvottelijoiden oli tehtävä parhaansa. (Manninen & Rumpunen 2006, 23–24; 

Paasikivi 1986a, 176–183; Upton 1965, 109.) 

Rajaneuvottelut ja rajankäynti etenivät. Neuvottelut voi tulkita myös poliitti-

seksi kaupankäynniksi, jossa valta ja vallankäyttö olivat tärkeässä roolissa. (vrt. 

Habeeb 2002: 81–83.) Rajaneuvottelut kärjistyivät maaliskuussa 1940 lähes kon-

fliktiksi, kun suomalaiset saivat sähkeen Rouhialan voimalaitokselta. Sähkeessä 

ilmoitettiin, että Neuvostoliitto aikoi ottaa haltuunsa Rouhialan voimalaitoksen, ja 

siellä vielä olevat suomalaiset kokivat jääneensä sinne panttivangeiksi. Neuvosto-

liitto halusi, että voimalaitos pidetään toiminnassa, mutta heillä itsellään ei ollut 

vielä paikalla osaavaa työvoimaa. Siksi Rouhialan työväen piti jäädä paikalle. 

Suomen oli alistuttava Neuvostoliiton tahtoon, mutta he saivat kuitenkin takuut 

Neuvostoliiton ulkoasian kansankomissaari Molotovilta, että suomalaiset pääse-

vät insinööri Homénin johdolla palaamaan Suomeen niin pian kuin se on mahdol-

lista. Se, että Neuvostoliitto halusi pitää Rouhialan voimalaitoksen käynnissä, 

kertoi omaa kieltään Neuvostoliiton energiantarpeesta. Suomalaiset puolestaan 

näkivät tässä mahdollisuuden neuvotella omista intresseistään, ja neuvottelijana 

toiminutta J. K. Paasikiveä pyydettiin tiedustelemaan mahdollisuutta siirtää ener-

giaa Rouhialasta myös Suomeen. Tähän pyyntöön suhtauduttiin Neuvostoliitossa 

kielteisesti, sillä he tarvitsivat kaiken mahdollisen energian itse. (Polvinen 1995, 

155.) Suomalaiset eivät kuitenkaan luovuttaneet. Heillä oli edelleen hallussa 

Vuoksen aluetta ja Enson voimalaitosta koskevia suunnitelmia ja muita doku-

mentteja, joilla ryhdyttiin käymään kauppaa energian saamiseksi. Taktiikka sisälsi 

useita riskejä, sillä energiaa oli virrannut Suomeen Rouhialasta koko rajanveto-

prosessin ajan, mutta nyt siitä haluttiin tehdä virallista.  

Suomalaisten ”kaupankäynti” epäonnistui, ja huhtikuussa 1940 ulkoministeri 

Molotov vaati Paasikiveltä kaikkien dokumenttien ja samalla myös sodan aikana 

poiskuljetettujen laitteiden tai niiden osien palauttamista Neuvostoliittoon rauhan-

sopimuksen nojalla. Sanomalehti Pravda kirjoitti toukokuussa 1940, että suoma-

laiset olisivat rikkoneet rauhansopimusta siirtämällä dokumentteja ja laitteita 

omille alueilleen. Suomalaiset neuvottelijat joutuivat rauhoittelemaan tilannetta ja 

selvittämään, että puuttuviksi epäiltyjä tavaroita oli jo luovutettu Neuvostoliittoon. 

Suomalaiset toimittivat 26 kohdan listan jo toimitetuista asiakirjoista ja laitteista. 

Osa poiskuljetetuista laitteista oli kuitenkin käytössä jo muualla Suomessa, ja 
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toisaalta esimerkiksi Vuoksen osalta puhuttiin yksityisen yrityksen, Enso-

Gutzeitin omaisuudesta, jota he eivät olleet halukkaita luovuttamaan. Tällä tarkoi-

tettiin nimenomaan Vuokseen rakenteilla olevan Enso-Vallinkosken voimalaitok-

sen suunnitelmia. Enso-Gutzeit oli aikaisemmin jo tilannut tulevaan voimalaitok-

seen koneistusta, ja nyt nämä tilaukset ja sopimukset olisi pitänyt siirtää Neuvos-

toliitolle. (UMA 109/E 12 Enso-Vallinkoski.) 

Suomalaisten neuvottelijoiden tilanne ei ollut helppo. Luottamuksella oli 

merkittävä rooli neuvotteluissa, ja J.K. Paasikivi oli valittu tehtäväänsä nimen-

omaan siksi, että häneen luotettiin Neuvostoliitossa. (Kirby 2006, 220; Paasikivi 

1986b, 2–3.) Vaikka suomalaiset neuvottelijat yrittivät eri tavoin saada aikaan 

omalta kannalta myönteisiä ratkaisuja, Paasikivi ja hänen neuvottelijansa olivat 

puun ja kuoren välissä, sillä heidän oli lopulta myönnyttävä Neuvostoliiton tah-

toon ja vaadittava suomalaista osapuolta toimittamaan vaaditut asiakirjat ja lait-

teet takaisin. 

Asiat kuitenkin etenivät toukokuun aikana. Hetken näytti jo siltä, että myös 

sopimus sähkön siirtämisestä Suomeen saattaisi syntyä. Kylmä suihku tuli suoma-

laisten niskaan, kun Neuvostoliitto ilmoitti 16. toukokuuta, että he aikoivat jatkaa 

Enso-Vallinkosken voimalaitoksen rakentamista. Vuoksen kriittisyys paljastui 

kertaheitolla, sillä rakentamisen jatkaminen tarkoitti sitä, että Vuoksen veden 

pinta myös Suomen puolella nousisi. Se puolestaan tarkoitti sitä, että voimalaitos-

ten tehot ja samalla tuotetun energian määrä Suomen puolella jäisivät alhaisem-

miksi. Suomalaisetkin tavoittelivat omaa etuaan. He suunnittelivat uuden vesi-

voimalaitoksen rakentamista Suomen puolelle rajaa jääneeseen Vallinkoskeen, ja 

veden pinnan nostaminen esti myös näiden suunnitelmien toteuttamisen. Oli sel-

vää, että Vuoksen veden käytöstä oli saatava aikaan jonkinlainen sopimus ennen 

kuin avoin konflikti syntyisi. Tilanne vaati uusia neuvotteluja, mutta samalla tar-

vittiin myös uusia neuvottelijoita, joilla oli enemmän tietoa Vuokseen ja sen hal-

lintaan liittyvistä asioista. Moskovaan lähetettiin neljä henkilöä: Väinö Kotilainen 

oli Enso-Gutzeitin pääjohtaja ja kauppa- ja teollisuusministeri, insinöörit Frilund 

ja Rosendahl olivat sähkötekniikan ja rakennusalan asiantuntijoita ja vuorineuvos 

Åke Gartz oli tunnettu hyvistä neuvottelutaidoistaan ja metsätalouden asiantunti-

juudestaan. Myös Neuvostoliitto vahvisti neuvotteluryhmänsä osaamista, ja hei-

dän tärkein neuvottelijansa oli varaulkomaankauppakomissaari M.S. Stepanoff. 

Neuvottelut Vuoksesta alkoivat kesäkuussa 1940. (Paasikivi 1986b, 167; UMA 

109/E 12 Enso-Vallinkoski.) 

Ensimmäiset neuvottelut olivat luonteeltaan tunnustelevia, joissa molemmat 

puolet ilmaisivat omat näkemyksensä asiaan. Neuvotteluissa käsiteltiin Rouhialan 
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voimalaitokseen liittyviä puuttuvia dokumentteja, Neuvostoliiton Suomeen toi-

mittaman energian hintaa, Enso-Vallinkosken voimalaitoksen rakennustyömaalta 

puuttuvia laitteita ja koneita sekä rakentamisprosessiin liittyviä teknisiä yksityis-

kohtia. Varsinkin puuttuvien dokumenttien osalta käytiin kiivasta sananvaihtoa, ja 

Neuvostoliiton vaatimukset niiden suhteen lisääntyivät. Nyt Suomelta vaadittiin 

myös Vuoksen ja Saimaan hydrologisten tietojen toimittamista. Lisäksi Neuvosto-

liitto halusi tietää, minkälaisia vahinkoja Suomelle koituisi Vuoksen vedenpinnan 

nostamisesta. Suomi puolestaan tarjoutui rakentamaan Enso-Vallinkosken voima-

laitoksen loppuun, mutta Neuvostoliitto hylkäsi tämän tarjouksen. 

Vallankäyttö neuvotteluissa oli hyvin näkyvää. Seuraavissa kokouksissa suo-

malaiset tekniset asiantuntijat yrittivät peitota neuvostoliittolaiset neuvottelijat 

käsittelemällä hydrologisia ja teknisiä seikkoja hyvin yksityiskohtaisesti. Suoma-

laiset luovuttivat lukuisia asiakirjoja ja karttoja sekä myös Enso-Gutzeitin Koneen, 

AEG:n ja Metro-Vickersin kanssa tekemiä sopimuksia neuvostoliittolaisille neu-

vottelijoille. Suomalaiset olivat myös laatineet arvion veden pinnan aikaansaamis-

ta taloudellisista vahingoista Suomelle ja suomalaisille voimayhtiöille. Näissä 

neuvotteluissa suomalaiset eivät enää olleet yhtä aggressiivisia kuin aikaisemmin, 

mutta he yrittivät hyödyntää passiivista vastarintaa: osa asiakirjoista jätettiin ho-

telliin. Konflikti oli lähellä myös Enso-Gutzeitin tilausten osalta, kun Neuvosto-

liitto myöhemmin huomasi tiettyjä puutteita, suomalaiset kertoivat Enso-Gutzeitin 

peruneen tilauksia ”vahingossa”.  

Kuvio 6. Enson tehtaat ennen ja nyt. Valokuva Enson tehtaista 1930-luvulta, Etelä-

Karjalan museo. Uudempi kuva lähes samasta paikasta, nykyisestä Svetogorskista. 

Kuva Kristiina Korjonen-Kuusipuro, 2005. 
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Vallinkoski nousi neuvottelujen suurimmaksi kiistaksi. Teoreettisesti ajateltuna 

Suomella olisi ollut mahdollisuus rakentaa uusi vesivoimalaitos Vallinkoskeen. 

Suomalaiset olivat laskeneet uuden voimalaitoksen hinnaksi 200 miljoonaa sil-

loista markkaa, joka nykyrahaksi muutettuna vastasi noin 550 000 euroa. Vallin-

kosken tehoksi oli tuolloin laskettu 500 MWh. Näistä laskelmien vuoksi suoma-

laiset neuvottelijat vaativat 45 % osuutta Neuvostoliiton Enso-Vallinkoski -

voimalan voimantuotosta. Neuvostoliitto vetosi kansainväliseen vesioikeus-

sopimukseen vuodelta 1923 (General Convention Relating to the Development of 

Hydraulic Power Affecting more than one State) ja selvitti, että sopimuksessa ei 

ollut mitään pykälää, jonka perusteella Suomi olisi voinut vaatia korvauksia me-

netetystä vesivoimasta. Suomalaiset kokivat olevansa oikeassa, mutta sisäisistä 

muistioista voi todeta, että he esittivät asiansa hyvin harkiten, punniten erilaisia 

hyötynäkökulmia, kuten esimerkiksi sitä, olisiko Suomella mitään mahdollisuuk-

sia rakentaa uusi voimalaitos rajan läheisyyteen. Paasikivi totesi neuvotteluista 

myöhemmin, että jos Suomi olisi ollut poliittinen supervalta, tilanne olisi ollut 

yksinkertaisempi ja Suomi olisi voinut paremmin hyödyntää valtaa neuvotteluissa. 

Tuolloin oli vain vältettävä liian suuria riskejä. (Paasikivi 1986a, 171.) 

Neuvottelut jatkuivat syyskuussa 1940. Neuvostoliitto tarjosi suomalaisille 

jälleen yllätyksen kääntämällä kysymyksen korvauksista päälaelleen: Neuvosto-

liitto vaati Suomelta korvauksia 35 080 000 Kwh energiasta, jota Suomeen oli 

toimitettu Rouhialan voimalaitokselta rauhansopimuksen teon jälkeen. Tämän 

vaatimuksen mahdollisti se tosiasia, että rauhansopimuksessa ei ollut pykälää, 

joka olisi määrännyt toisin. Rahassa korvaussumma nousi noin 2 miljoonaan 

markkaan, ja vaikka suomalaiset yrittivät vastata tähän kertomalla esimerkiksi 

suomalaisten Rouhialan voimalaitoksella tekemästä työmäärästä rauhan teon 

jälkeen, Neuvostoliiton neuvottelijat pysyivät kannassaan. Energian toimitukset 

Rouhialasta uhkasivat myös loppua, ja Neuvostoliitto kytki neuvotteluihin myös 

vuokraamansa Hangon energiakysymyksen. Lisäksi esille nostettiin Vuoksen 

juoksutus. Tässä suomalaisilla olisi mahdollisesti ollut pientä neuvotteluvalttia, 

sillä Vuoksen juoksutuksia pystyttiin säätelemään Suomesta käsin. Suomalaiset 

yrittivät kuitenkin jättää asian täysin vaille huomiota. Neuvostoliitto ehdotti so-

pimusta vielä toukokuussa 1941, mutta neuvottelut päättyivät ratkaisemattomina, 

kun jatkosota syttyi 25. kesäkuuta 1941. (Artikkeli 2) 

Kun Vuoksen jakamiseen liittynyttä tapahtumaketjua neuvotteluineen tarkas-

telee poliittisen ekologian lähestymistavan valossa voi todeta, että neuvottelut 

Vuoksesta ovat kamppailua vallasta. Valta ilmenee neuvotteluissa kaikkeen kie-

toutuvana ja kaikkialla läsnä olevana. (Vrt. Baldwin 1980; Foucault 1986; Habeeb 
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2002, 81–84.) Samalla esille nousee valtioiden halu manifestoida valtaa luonnon 

välityksellä. (vrt. White 1999; Pritchard 2004.) Rauhansopimuksen jälkeisissä 

neuvotteluissa Vuoksen merkitys paljastui Neuvostoliitolle neuvottelujen edetessä. 

Neuvostoliitto hyödynsi neuvotteluissa asemaansa sodan voittajana ja rauhanso-

pimukseen vedoten vaati Suomelta lukuisia dokumentteja Vuoksen ja Saimaan 

hydrologiasta. Suomalaiset käyttivät neuvotteluissa erilaisia taktiikoita, mutta 

tulokset eivät olleet suotuisia. Vaikka suomalaiset ymmärsivät Vuoksen yhteisen 

hallinnoinnin olevan tärkeätä, he yrittivät kuitenkin ajaa omaa etuaan ja hyötyä 

tilanteesta. Se ei kuitenkaan onnistunut. Vuoksi nousi neuvotteluissa kriittiseksi 

elementiksi, mutta oli selvää, että neuvottelujen molemmille osapuolille tärkeintä 

oli Vuoksen tuottama taloudellinen hyöty ja neuvotteluilla pyrittiin takaamaan 

Vuoksen lisärakentamisen mahdollisuudet. Vuoksen merkitys ”ensimmäisenä 

luontona” ei tullut lainkaan keskusteluissa esille. 

Vuoden 1940 neuvotteluissa oli kolme keskeistä elementtiä. Ensimmäinen oli 

ajatus rajat ylittävän hyödykkeen hallinnoinnista. Vaatimukset puolin ja toisin 

kertovat voimakkaasta hyötyajattelusta ja itsekkyydestä, silti yhteisestä hallin-

noinnista oli neuvoteltava. Neuvottelut jäivät kesken, ja varsinainen ratkaisu asi-

aan saatiin vasta kymmeniä vuosia myöhemmin. Toinen keskeinen elementti oli 

tieto. Kun Neuvostoliitto ilmoitti jatkavansa Enso-Vallinkosken voimalaitoksen 

rakentamista, tuli Suomen hallussa olevasta tiedosta tärkeää. Suomalaiset joutui-

vat itsekin miettimään, kuka tiedon omistaa, sillä osa siitä oli Enso-Gutzeitin 

hallussa, ja he olivat haluttomia luovuttamaan sitä Neuvostoliittoon. Vaikka Suo-

men valtio oli yhtiön pääomistaja, vedottiin neuvotteluissa siihen, että kyseessä 

on yksityinen yritys, jota valtio ei voi määräillä. Neuvostoliitto tarvitsi myös 

Vuoksen hydrologiaan liittyvää tietoa, ja Suomi luovutti Neuvostoliittoon tietoja 

Vuoksen virtauksesta, vedenkorkeuksista, lämpötiloista ja jääolosuhteista. Kol-

mas keskeinen elementti oli valta. Kahden valtion keskinäisten suhteiden näkö-

kulmasta valtasuhteet eivät olleet symmetriset, vaikka Suomella olikin teoreettiset 

mahdollisuudet käydä kauppaa esimerkiksi Vuoksen juoksutuksilla tai omistamal-

laan tiedolla. Tämäntyyppinen toiminta olisi kuitenkin saattanut osoittautua koh-

talokkaaksi. Keskinäisriippuvuuden periaatteiden mukaisesti kaupankäynnin kus-

tannukset olisivat nousseet liian korkeiksi. Suomen suurimpana päämääränä raja-

neuvotteluissa oli kuitenkin uuden aseellisen konfliktin välttäminen ja toisaalta 

Suomen itsenäisyyden säilyttäminen. Vuoksesta tuli neuvotteluissa poliittisen 

kaupankäynnin kriittinen väline. 

Vuoksen vahvaa roolia voi kuvata Thomas P. Hughesin ekoteknologisen jär-

jestelmän ajatuksen avulla. Siinä luonto toimii aktiivisena ja itsenäisenä toimijana 
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ja vaikuttaa samalla vahvasti esimerkiksi suunnittelijoiden ja politiikan toimijoi-

den päätöksentekoon. Hughes painottaa, että ekoteknologinen järjestelmä vaatii 

ihmisiltä herkkyyttä tunnistaa luonnon monimuotoisuus, ja samalla on tärkeätä 

tuntea luonnon oma ekologinen järjestelmä. (Hughes 1989, 51–52; Hughes 2004, 

153–156, 160.) Juuri tämä tulee näkyväksi vuoden 1940 tapahtumien osalta, 

vaikka onkin muistettava, että ihmisen intentionaaliseen toimijuuteen verrattuna 

luonnon toimijuus ei koskaan ole intentionaalista. (Myllyntaus 2001, 157). 35 

4.3 Kohti yhteistä Vuoksea 

Väitöskirjani kolmannessa artikkelissa, Conflict and Cooperation: Negotiating a 

Transnational Hydropower Commons in the Karelian Isthmus, tarkastelen proses-

sia, jossa Vuoksesta tulee kahden valtion yhteisesti hallinnoima, ylirajainen re-

surssi36. Jatkosodan jälkeen, vuoden 1940 rajalinja jäi Vuoksen osalta pysyväksi. 

Suomalaiset siirrettiin pois Karjalankannakselta ja alue asutettiin uudelleen Neu-

vostoliiton toimesta. Varhaisemmat neuvottelut Vuoksen hyödyntämisestä olivat 

päättyneet tuloksettomina kesällä 1940. Suomi oli jatkosodan aikana vallannut 

Vuoksen jokilaakson takaisin, mutta nyt se menetettiin lopullisesti. Sota oli kul-

kenut jokilaakson ylitse ja Vuoksi osana Mannerheim-puolustuslinjaa oli ollut 

sotien taistelujen näyttämönä. Ennen kaikkea Vuoksen vesivoiman hyödyntämi-

sen kannalta oli tärkeää, että yhteistyö kahden valtion välillä olisi saatu toimi-

maan, mutta tilanne oli vaikea. Tässä yhteydessä onkin syytä kysyä, kuinka kaksi 

mittavan konfliktin jälkiseurauksista kärsivää osapuolta pystyivät rakentamaan 

toimivan yhteistyön ja mitä se vaati?  

Ympäristönhallintaan liittyvät konfliktit ja niiden ratkaiseminen ovat poliitti-

sen ekologian keskeisimpiä kysymyksiä (vrt. Nygren 2009; Robbins 2004, 14). 

Kansallisvaltioiden rajat ylittävien ympäristökysymysten hallinta on monimut-

kaista, ja onnistuakseen se vaatii toimenpiteitä kansainvälisellä, kansallisella ja 

                                                        
35 Ajatus luonnosta itsenäisenä toimijana liittyy myös Bruno Latourin, Michael Callonin ja John Lawn 
kehittämään toimijaverkko-teoriaan. Suomessa esimerkiksi Jarmo Kortelainen on hyödyntänyt toimi-
javerkkoteoriaa tarkastellessaan Varkauden teollisuusympäristön tilaa ja kehitystä. (Kortelainen 1999.) 
36 Ylirajaisuudella viitataan kansallisvaltioiden territoriaalisten ja hallinnollisten rajojen yli tapahtu-
vaan liikkumiseen. Ylirajaisen liikkumisen seurauksena syntyy monenlaisia sosiaalisia suhteita. Ylira-
jaisuuden käsitettä käytetään usein suomenkielisenä vastineena transnationaalin käsitteelle, joka 
tutkimuskirjallisuudessa viittaa ihmisiä ja instituutioita yli kansallisvaltioiden rajojen yhdistäviin 
siteisiin ja vuorovaikutuksen muotoihin, usein myös globaaleihin virtauksiin ja liikkuvuuteen. Antro-
pologi Aihwa Ong määrittelee transnationaalit prosessit paikantuneiksi kulttuurisiksi käytänteiksi. 
Näissä käytänteissä esimerkiksi kansallisvaltioiden hallintojärjestelmillä on oma kulttuurinen logiik-
kansa, joka vaikuttaa rajat ylittäviin prosesseihin. (Ong 1999, 10–12; Urponen 2010, 19–23.)  
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paikallisella tasolla. Erilaiset konfliktit ja niistä selviytyminen ovat raja-alueilla 

tyypillisiä, mutta eivät kuitenkaan välttämättömiä. (Geores 2003, 93.) Rajavesis-

töjen tutkimukseen perehtyneet Zeitoun ja Mirumachi ovat esittäneet, että kon-

flikteja ja yhteistyötä tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena, ei erikseen, sillä 

pelkkä konfliktien analyysi ei tuo riittävästi tietoa onnistuneista malleista. (Kerr 

2007; Zeitoun & Mirumachi 2008, 297–316.)  

Kansainvälisten vesivarojen ja yhteishyödykkeiden hallinnoinnissa insti-

tuutioilla on keskeinen rooli. (Ostrom 1990; Fitzmaurice ym. 2004, 61–62; 119; 

Giordano & Wolf 2003, 163–171.) Kun tarkastellaan Vuoksen hallinnointia Suo-

men ja Neuvostoliiton/Venäjän valtioiden ja toisaalta paikallisten ihmisten näkö-

kulmasta, on muistettava, että näillä eri tasoilla instituution rooli voi olla erilainen, 

ja silloin tarvitaan erilaisia tapoja toimia. Vastaavasti myös päätöksenteko voi olla 

erilaista eri tasoilla. Tästä syystä instituutioiden rakentaminen vaatii yhteistyötä ja 

sosiaalista kanssakäymistä kaikilla tasoilla. (vrt. Young 1995, 27–45.) 

Suomen ja Neuvostoliiton lähtökohdat rajavesiyhteistyölle olivat huonot, sillä 

sodan aiheuttamat kulttuuriset traumat olivat suuret molemmin puolin. Suoma-

laisten tuntoja talvisodasta välitti runoilija Yrjö Jylhä vuonna 1941 julkaistulla 

Kiirastuli-kokoelmallaan. Jylhä oli mukana Taipaleen taisteluissa talvisodassa, ja 

sota jätti häneen lähtemättömät jäljet. Runossa Laulu joesta Vuoksen Laatokkaan 

laskeva Taipaleenjoki on Tuonelan joki. Laulu joesta -runon vaikutus on nähtävis-

sä myös monen tätä tutkimusta varten muistojaan kertoneen henkilön Vuoksi-

kuvauksissa, ja myös tutkijat ovat todenneet, että Jylhän runojen merkitys ei vuo-

sien saatossa ole haalistunut (Karonen & Rajala 2009, 331). Vuoksen taistelut 

olivat rankkoja myös Neuvostoliiton sotilaille. Jylhän tapaan rintamareportterina 

ollut Jevgeni Dolmatovski kirjoitti runon Taipaleenjoen ylityksestä. Runo ilmestyi 

Suomessakin jo vuonna 1941. (Karonen & Rajala 2009, 132.) Omassa haastatte-

luaineistossani menetyksen suru heijastui myös Vuokseen, ja seuraava sitaatti 

kuvaa sitä, kuinka Vuoksi oli kuin avonainen haava menetyksen kokeneiden mie-

lissä. ”Sota oli loppu, mutta pelko kesti kauan. Rajan taakse jääneen Vuoksen 

menettäminen oli kaikkien yhteinen suru. Se oli avonainen haava, ei vain jokena, 

maita halkoessaan, vaan myös haava ihmisten sydämissä ja mielissä”. (Vuoksen 

aineisto 1:11.) 

Suomen ja Neuvostoliiton Vuoksi-yhteistyön alkua värittivät myös suoma-

laisten negatiiviset valtaan liittyvät vastareaktiot (vrt. artikkeli 4), jotka manifes-

toivat kulttuurista traumaa (vrt. Zartman & Rubin 2002, 8; kulttuurisesta traumas-

ta Alexander ym. 2004, 1,10; Aarrelaid-Tart 2006). Eräs tällainen Vuoksen reaktio 

oli sotien jälkeen tapahtunut Vuoksen roskaaminen. Vuokseen heitettiin paperia ja 
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puunkappaleita, jotka kulkeutuivat Neuvostoliiton puolella aina Svetogorskin 

voimalaitokselle saakka aiheuttaen siellä haittaa. Neuvostoliiton viranomaiset 

puuttuivat asiaan virallisia kanavia pitkin, ja paikallinen poliisi Imatralla alkoi 

partioida Vuoksen reunamia pitäen huolta siitä, ettei Vuokseen enää heitetty mi-

tään ylimääräistä. 

Vuoksi voimalaitoksineen muodosti Neuvostoliitolle ja Suomelle elintärkeän 

resurssin. Kuten jo aikaisemmin olen nostanut esille, eräät tutkijat ovat spekuloi-

neet mahdollisuudella, että jopa sodan syyt olisivat myös jossain määrin olleet 

taloudelliset. Vaikka näin ei olisikaan ollut, sai Neuvostoliitto kuitenkin rauhante-

on jälkeen mittavan taloudellisen omaisuuden, johon myös Vuoksen voimalaitok-

set ja Vuoksen varren teollisuuslaitokset kuuluivat. Jotta Vuoksen vesivoimalai-

toksista saatava hyöty olisi ollut molemmille osapuolille mahdollisimman suuri, 

oli yhteisestä resurssista neuvoteltava. Myös tähän prosessiin kuului olennaisena 

valta, joka pääasiassa oli mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Koska neu-

votteluja käytiin monella eri tasolla, on huomioitava vallan yhteys muutoksiin 

päätöksentekojärjestelmässä. On kysyttävä kenellä on valta tehdä päätöksiä, kun 

päätöksenteon operationaalinen mittakaava muuttuu? (vrt. Geores 2003, 95.) 

Yhteistyön rakentuminen jakautui Vuoksen osalta kolmeen vaiheeseen. En-

simmäiselle vaiheelle tyypillistä oli molempien valtioiden oman edun tavoittelu. 

Vaihe kesti vuodesta 1944 aina 1950-luvun lopulle saakka. Sille oli leimallista 

sodan traumojen vaikutus ja haluttomuus yhteistyöhön. Toinen vaihe alkoi 1960-

luvulla, kun Suomen ja Neuvostoliiton yleiset suhteet alkoivat vakiintua. Vuoksen 

osalta saatiin aikaan keskinäinen neuvotteluyhteys. Rajavesien osalta ratkaisevaa 

oli vuonna 1964 rajavesistöistä solmittu sopimus. Tämän jälkeen perustettiin 

rajavesien hoitoa varten oma yhteistyöelin, suomalais-neuvostoliittolainen raja-

vesikomissio, joka takasi institutionaalisen perustan yhteistyölle ja ylirajaisille 

suhteille. Rajavesikomission jäsenten toiminta alkoi vähitellen tuottaa tuloksia. 

Seurasi luottamuksen rakentamisen kausi, josta edettiin kohti tasapuolisempaa 

yhteishyödykkeen hallintaa, jossa molemmilla osapuolilla oli mahdollisuus olla 

voittajia ja tarpeen tullen myös häviäjiä.37 Viimeisessä vaiheessa molempien osa-

puolten tavoitteena oli ja on yhä Vuoksen säilyminen elinvoimaisena. Tämä kehi-

tys ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta eikä itsestään selvää, vaan se on vaatinut 

                                                        
37 Porgeran jokilaakson asukkaita Papua-Uudessa-Guineassa tutkinut Aletta Biersack on kirjoittanut, 
että viholliset tuhoavat toistensa resursseja, mutta ystävät jakavat niitä ja vaikuttavat näin molempien 
yhteiseen hyvinvointiin. (Biersack 2006b, 239.) 
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pitkäjänteistä työtä ja luottamuksen rakentamista. Keskinäisen yhteishyödykkeen 

hallinta edellyttää jatkuvaa neuvotteluyhteyttä. (Artikkeli 3.) 

Vuoksen yhteishyödykkeen rakentumisen ensimmäisessä vaiheessa keskeisin 

neuvoteltava asia oli Saimaan säännöstely, joka on käytännössä mahdollista vain 

Vuoksen kautta. Tämä oli asia, joka oli noussut esille jo talvisodan jälkeen käy-

dyissä neuvotteluissa, mutta jäänyt silloin vaille lopullista ratkaisua. Suomi oli 

pohtinut Saimaan säännöstelyä jo 1920-luvulta alkaen ja tarkoitusta varten sopiva 

Tainionkosken pato oli rakennettu jo vuonna 1921, ja vuonna 1949 valmistuneet 

muutostyöt mahdollistivat Saimaan säännöstelyn. Neuvostoliitto ehdotti Suomelle 

säännöstelyyn liittyvää yhteistä sopimusta jo 1948. Suomi torjui ehdotuksen, 

koska Neuvostoliitto ei ollut halukas maksamaan Suomen vaatimaa kahdeksan 

miljoonan dollarin korvausta. Suomen vaatima korvaus liittyi Vallinkosken mene-

tettyyn voimapotentiaaliin, sillä suomalaiset olivat talvisodan jälkeen pohtineet 

uuden voimalaitoksen rakentamista Enson yläpuoliseen Vallinkoskeen. Kun Neu-

vostoliitto nosti vedenpintaa Svetogorskin (ent. Enso) voimalaitoksella, kävi uu-

den voimalaitoksen rakentaminen Suomen puolelle mahdottomaksi. Tästä syystä 

Suomi vaati korvauksia voimapotentiaalin menetyksestä (5 000 000 dollaria), 

Neuvostoliiton puolelle padotun veden Suomelle aiheuttamista haitoista (900 000 

dollaria) ja Imatran voimalaitokselle aiheutuneista tappioista (300 000 dollaria). 

Lisäksi vaadittiin 1 500 000 dollarin korvausta Saimaan säännöstelyn vaatimista 

korjaus- ja muutostöistä, jotka suomalaiset olivat kustantaneet. (Muistio 

27.12.1962. UMA 12/L, 11–12.) 

Neuvottelut kariutuivat vuoden 1949 alussa, mutta Suomi aloitti yksipuolisen 

Saimaan säännöstelyn ilman neuvotteluja. Kunkin kuukauden säännöstelytoimista 

informoitiin Neuvostoliittoa etukäteen, ja Neuvostoliitto suostui tähän toimenpi-

teeseen, vaikkei siitä oltu yhdessä sovittu. Säännöstely jatkui aina vuoteen 1959 

saakka, jolloin se lopulta lopetettiin ja Saimaan juoksutus palautettiin luonnolli-

seksi, kuten Neuvostoliitto oli alun pitäen toivonut. Tästä oli hyötyä myös Suo-

melle. (Muistio 27.12.1962. UMA 12/L, 11–12.) Tässä tilanteessa valta näkyi 

yhtäältä Neuvostoliiton vedenpinnan nostoa seuranneessa tilanteessa, mutta myös 

suomalaisten uppiniskaisena ja omavaltaisena käytöksenä Saimaan säännöstelyyn 

liittyen.  

Suomen ja Neuvostoliiton yleiset suhteet heijastuivat rajavesineuvotteluihin. 

Suhteet oli määritelty vuonna 1948 solmitussa YYA-sopimuksessa, joka auttoi 

suhteiden vakiinnuttamisessa. Kylmän sodan aikana Suomi ja Neuvostoliitto loi-

vat keskinäisen menettelytavan, jonka mukaisesti maiden johtajat päättivät asiois-

ta yhdessä. Myöhemmin tätä vaihetta kutsuttiin suomettumiseksi, mutta Suomes-
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sa se nähtiin tuona aikana järkevänä ja varovaisena tapana toimia. (Androsova 

2007, 142; Androsova 2011, 33–48.) Rajavesineuvottelut alkoivat uudelleen 

1950-luvun lopussa, jolloin Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa puhuttiin jo rau-

hanomaisesta rinnakkainelosta ja neutraaliudesta. Vuodesta 1958 eteenpäin suh-

teita voitiin jo nimittää luottamuksellisiksi. (Kähönen 2004, 221.) 

Siihen, että rajavesineuvottelut alkoivat uudelleen 1950-luvun lopulla, oli 

useita selittäviä tekijöitä. Kansainvälisessä politiikassa tapahtui muutoksia. Stali-

nin kuoleman (1953) jälkeen Neuvostoliiton johtoon nousi Nikita Hruštšov. 

Hruštšov tapasi Suomen pääministerinä silloin toimineen Urho Kekkosen vuonna 

1955, ja heidän välilleen muodostui lämpimät suhteet. Tälle pohjalle rakentui 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kanssakäyminen, josta tulevina vuosina tuli 

rauhanomaisen rinnakkainelon symboli. Rautaesirippu ei ollut läpäisemätön kyl-

män sodan aikana, päinvastoin. Tieto eri muodoissaan liikkui puolelta toiselle 

useita eri reittejä pitkin. Idän ja lännen välinen kilpailu kiihtyi tieteen ja teknolo-

gian alalla. Neuvostoliiton taloudellinen kehitys oli ajautunut kriisiin, ja lännen 

etumatka alkoi näyttää suurelta, minkä vuoksi Neuvostoliitolle oli tärkeätä solmia 

suhteita länteen. Suomi oli tässä keskeisessä asemassa, ja vuonna 1955 solmittiin 

sopimus tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä. 

(Autio-Sarasmo & Miklóssy 2011, 2-3, 5; Kohvakka 2011; Seppänen 2007, 23–

29.)  

Syitä rajavesiyhteistyöneuvottelujen uudelleen käynnistämiseen löytyi myös 

käytännön tasolla. Saimaan säännöstelyn tarve ja vesivoimatalouden tehokkuus 

olivat yhteistyöhön motivoivia tekijöitä. Suomen vesivoimarakentamisen paino-

piste oli sotien jälkeen siirtynyt Oulu- ja Kemijoelle, jonne oli valmistunut lukui-

sia uusia vesivoimalaitoksia. Saimaan vesimassojen säännöstely oli avainasemas-

sa, jotta Oulujoen ja Kemijoen vesimääriä voitaisiin käyttää tehokkaasti. (Muistio 

27.12.1962, UMA 12/L, 42.) 

Laajemmalla poliittisella rintamalla tapahtuneista liennytyksistä huolimatta 

ensimmäistä rajavesiyhteistyön ajanjaksoa leimasi molempien maiden oman edun 

tavoittelu. Tämä näkyi selvimmin vesivoimataloudessa. Suomen kannalta katsot-

tuna kertomus on esimerkki David Nyen kuvaamasta niukkuuden kertomuksesta, 

jossa vihollinen rajoittaa resurssin saatavuutta. (Nye 1993.) Kumpikin maa halusi 

tuottaa maksimaalisen määrän vesivoimaa, vaikka tämä olisikin merkinnyt voi-

man menetystä toiselle osapuolelle. Esille nousi myös ylä- ja alavirran välinen 

ristiriita, jossa ylävirran puolella tehdyt muutokset vaikuttavat alavirran tilantee-

seen. Suomen ja Neuvostoliiton välinen tilanne oli kuitenkin monimutkaisempi. 

Vaikka Suomi oli ylävirran puolella ja vastuussa säännöstelystä, Suomessa koet-
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tiin, että Neuvostoliitolla oli enemmän valtaa sanella asioita. Suomi yritti kasvat-

taa omaa voimatuotantoaan ruoppaamalla Vuoksen uomaa omalla puolellaan ja 

rakentamalla Imatran voimalaitokselle uuden, seitsemännen koneiston. Vuonna 

1953 kaivinkone Marion 7600, jota paikalliset asukkaat yhä muistelevat saaria 

syövänä hirviönä, tuotiin Vuokselle Pohjois-Suomen suurilta voimalaitostyömail-

ta. Se ruoppasi Suomen puoleisen Vuoksen, jotta Imatran voimalaitokselle saatai-

siin hieman lisää tehoa. Toimenpiteet eivät kuitenkaan kokonaan korvanneet 

Neuvostoliiton vedenpinnan noston aikaansaamia energianmenetyksiä. (Korjo-

nen-Kuusipuro 2007, 73–77; Korvenkontio 1995, 17.) 

1960-luvun alkupuolella ilmapiiri muuttui, ja Suomi ja Neuvostoliitto tehos-

tivat rajavesistöjä koskevia neuvottelujaan. Poliittisen liennytyksen lisäksi proses-

sia vauhditti vuonna 1960 Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittu yleinen, 

rajan kulkua ja hoitoa koskeva sopimus, jonka toisessa osassa määrättiin raja-

vesistöjä koskevista asioista, kuten esimerkiksi vesistöjen likaamisesta ja veden-

korkeutta koskevien tietojen vaihtamisesta. 38  Kysymys oli suuresta askeleesta 

eteenpäin, mutta silti sopimus ei ollut vesivoiman osalta riittävä, joten neuvottelu-

ja jatkettiin. Ratkaiseva askel eteenpäin otettiin, kun kauppa- ja teollisuusministe-

riö nimitti helmikuussa 1961 komitean pohtimaan kansainvälisten vesistöjen ym-

pärillä tehtävää yhteistyötä ja sen mahdollisia muotoja. Komiteaan kuuluivat Eero 

Manner, Simo Jaatinen, Aarno Karhilo ja Pentti I. Saarikko. Aarno Karhilo siirtyi 

myöhemmin ulkomaille, ja hänen tilalleen tuli Tero Lehtovaara. Kaikki komitean 

jäsenet olivat joko insinöörejä tai lakimiehiä. (Muistio 27.12.2962, UMA 12/L.) 

Komitea otti asioista perusteellisesti selvää ja perehtyi kaikkiin Suomen ja 

Neuvostoliiton välisiin rajavesistöihin. Kirjallisten lähteiden lisäksi komitean 

jäsenet tekivät tutustumismatkoja paikan päälle vieraillen Saimaalla ja useilla 

vesivoimalaitoksilla. Komitean jäsenet tutustuivat myös kansainvälisiin sopi-

musmalleihin (esimerkiksi International Law Association ja Institut de Droit In-

ternational). Taustalla vaikutti halu laatia tuleva sopimusmalli sellaiseksi, ettei se 

olisi ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Varsinaisen sopimuksen mallina 

olivat Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian, Suomen ja Norjan sekä Norjan ja Neu-

vostoliiton väliset sopimukset. (Muistio 27.12.2962, UMA 12/L.) 

                                                        
38 Sopimuksen II osan 15. artiklassa määrättiin, että ”sopimuspuolet huolehtivat siitä, että rajavedet 
pidetään puhtaina ja ettei niitä liata jätevesillä ja roskilla. Ne ryhtyvät myös toimenpiteisiin, ettei 
rajavesien rantoja tahallisesti hävitettäisi”. 17. artiklassa määrättiin, että ”sopimuspuolten asianomaiset 
viranomaiset vaihtavat mahdollisuuksien mukaan keskenään rajavesien korkeutta ja määrää sekä 
jääsuhteita koskevia tietoja, mikäli sellaiset tiedot saattavat olla hyödyksi tulvan tai jäiden lähdön 
aiheuttaman vaaran ehkäisemisessä. Tarvittaessa nämä viranomaiset myös sopivat keskenään säännöl-
lisistä merkinannoista tulvien tai jäidenlähtöjen ajaksi.” (Sopimus 32/1960, II osa, artiklat 15–17.) 
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Tässä yhteydessä on tärkeä huomata, että valmisteleva työ tehtiin täysin 

Suomessa. Komitean raportti valmistui joulukuussa 1962 ja Neuvostoliitto hyväk-

syi raportin neuvottelujen lähtökohdaksi. Varsinaiset sopimusneuvottelut alkoivat 

Helsingissä helmikuussa 1964. Tämä neuvottelujen viimeinen vaihe kesti vain 

kolme viikkoa, ja huhtikuussa 1964 viilattiin jo viimeisiä sopimuskohtia. Suomen 

tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen rajavesistöjä kos-

keva sopimus solmittiin 24.4.1964, ja se tuli voimaan vuonna 1965. Sopimukses-

sa säädettiin yleisesti rajavesistöihin, vesivoimaan, tulvien hallintaan, kalastoon ja 

vesien likaantumiseen liittyvistä kysymyksistä. Sopimuksen solmimista seurasi 

hyvin pian suomalais-neuvostoliittolaisen rajavesikomission perustaminen. Fitz-

maurice ym. ovat painottaneet, että vaikka kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäi-

nen rajavesistöjen hallintaan liittynyt sopimus, oli Suomen ja Neuvostoliiton väli-

nen sopimus askel kohti innovatiivista vesien hallintaa, jossa vesiresurssia tarkas-

teltiin nimenomaan useamman valtion jakaman yhteisen hyödykkeen näkökul-

masta (Fitzmaurice ym. 2004). On myös huomattava, että tässä tapauksessa yksi 

sopimus riitti kattamaan monen eri osa-alueen hallinnointia, kun taas erimeriksi 

Reinin osalta solmittiin lukuisia eri sopimuksia, sillä hallinnoivat tahot katsoivat 

eri osa-alueiden liiaksi kilpailevan keskenään (Cioc 2002, 45). 

Suomen ja Neuvostoliiton solmima sopimus oli hyvin yleisluontoinen. Sen 

mittakaavaa pohdittiin komitean toimesta, ja yleiseen sopimukseen päädyttiin, 

koska sen katsottiin tuovan enemmän vakautta maiden välisiin suhteisiin kuin 

paikallisten olosuhteiden perusteella laadittu yksityiskohtaisempi sopimus, jota 

olosuhteiden muuttuessa tulisi heti ryhtyä muuttamaan. (Muistio 27.12.1962, 74, 

UMA 12/L.) Toiveissa oli mahdollisimman käyttökelpoinen ja pitkäikäinen sopi-

mus. Tällainen ajattelu heijasteli luultavasti uusien pitkällisten neuvottelujen pel-

koa, mutta pyrkimystä pitkäikäiseen sopimukseen voi pitää myös esimerkkinä 

kestävästä kehityksestä. 

Sopimuksen ensimmäisessä luvussa oli yleisiä, rajavesistöihin liittyviä mää-

räyksiä. Rajavesistöksi määriteltiin järvi, joki tai puro, jonka rajaviiva leikkaa tai 

jota pitkin se kulkee. Kolmannessa artiklassa määrättiin myös pitämään auki val-

taväylä veden vapaata juoksua, kulkemista, uittoa tai kalan liikkumista varten. 

Neljäs artikla kielsi rajavesistöjen pilaamisen, likaamisen ja muun vahingoittami-

sen. Sopimuksen toisessa luvussa muotoiltiin tulevaa yhteistyötä eli rajavesiko-

mission toimintaa. Kolmas luku piti sisällään uittoon ja kulkemiseen liittyviä 

säännöksiä, ja neljäs luku määritteli kalastusta rajavesistöissä. Viidennessä luvus-

sa määriteltiin säädöksiä erimielisyyksien ratkaisuihin. (Sopimus 26/1965.) 
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Vesivoima-asiat eivät suoranaisesti näy sopimuksessa, vaikka neuvottelevien 

virkamiesten joukossa oli sekä Suomen että Neuvostoliiton puolelta voimayhtiöi-

den edustajia, ja suomalaisen komitean jäsenet olivat vierailleet voimalaitoksilla 

ennen sopimuksen tekoa. Vuoksen osalta vesivoima oli keskeinen neuvoteltava 

asia. Kun Rajavesikomissio perustettiin, saivat vesivoima-asiat oman työryhmän, 

joka tänä päivänä kulkee nimellä ”Vesivarojen kokonaiskäytön työryhmä”. Vuosi-

en varrella työryhmässä on Vuoksen osalta käsitelty esimerkiksi voimalaitosten 

korjaustarpeita ja -suunnitelmia, Svetogorskin veden korkeuteen liittyviä asioita 

ja korvausenergiakysymyksiä. (www.rajavesikomissio.fi.) Vesivoima-asiat nouse-

vat sopimuksessa esille välillisesti, sillä toisen luvun 9. artiklassa määrätään seu-

raavasti: ”Milloin jompikumpi sopimuspuoli aikoo suorittaa vesistössä joko omal-

la tai toisen sopimuspuolen alueella sellaisia toimenpiteitä, joilla on 2. tai 4. 

artiklassa mainittuja seurauksia, on osapuolen ilmoitettava toisen sopimuspuolen 

hallitukselle, joka voi kahden kuukauden kuluessa tiedoksi saamisesta tehdä ne 

huomautukset, joihin se katsoo asian antavan aihetta”. Mainitut 2. artiklan mää-

räykset liittyivät veden korkeuteen ja 4. artiklan määräykset veden likaamiseen. 

(Sopimus 26/1965.) Vesivoima-asiat olivat mitä suurimmassa määrin kytketty 

sekä veden korkeuteen että siinä tapahtuviin muutoksiin.  

Rajavesikomission tavoitteena oli olla käytännön asioita ratkova yhteistyöelin. 

Molemmat sopimusosapuolet nimittivät komissioon kolme jäsentä ja kolme vara-

jäsentä. Lisäksi molempien sopijapuolten oli pyydettäessä tarjottava asiantuntijoi-

ta komission käyttöön. Päätökset tuli tehdä yksimielisesti, ja ne sitoivat kumpaa-

kin sopijapuolta. Rajavesistöjä koskevassa sopimuksessa määriteltiin mahdollis-

ten konfliktitilanteiden menettelystä seuraavasti: jos komissio ei pääse yksimieli-

syyteen, perustetaan lautakunta, johon Suomen hallitus nimittää kaksi ja Neuvos-

toliiton hallitus kaksi jäsentä. Jos lautakuntakaan ei pysty asiaa ratkaisemaan, 

käytetään apuna diplomaattisia kanavia. (Sopimus 26/1965, 19. artikla.)  

Vuodesta 1966 alkaen komissio on kokoontunut kerran vuodessa, ja kokous-

ten välillä asioita työstetään työryhmissä, joita on neljä: veden kokonaiskäytön 

työryhmä, vesiensuojeluryhmä, kala-asioiden työryhmä ja raja-asioiden työryhmä. 

Lisäksi puheenjohtajat muodostavat oman ryhmänsä. Rajavartijoiden rooli raja-

vesikomission toiminnassa on ollut merkittävä, sillä he toimivat viestien välittäji-

nä ja joskus jopa näytteiden ottajina raja-alueilla, jossa he voivat liikkua va-

paammin kuin muut. (Haunia 2005; Vuoksen aineisto 2:6; Yhteinen suomalais-

venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio 1995.)  

Uusin tutkimus on osoittanut, että läpäisemättömänä pidetty rautaesirippu oli 

varsin huokoinen (Autio-Sarasmo & Miklóssy 2011). Käytettävissä olevan aineis-
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ton perusteella on mahdollista sanoa, että myös rajavesikomission toiminta ja 

yhteydenpito voimalaitosten välillä tekivät rautaesirippuun reiän, jonka läpi ylira-

jaisten suhteiden hoito oli mahdollista. Aina yhteistyö ei suinkaan ollut ongelma-

tonta. Yleisimmän ongelman sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla muo-

dosti kommunikaatio ja yhteisen kielen puuttuminen. Kasvoista kasvoihin tapah-

tuva kommunikaatio on todettu yhteisresurssien hallinnoinnin kannalta tärkeäksi, 

mutta toimiva kommunikaatio vaatii aikaa ja halua yhteistyöhön (Ostrom & Wal-

ker 1989; Hacket ym. 1994). Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten yhteisen kielen 

puuttumiseen vaikutti suomalaisten osalta 1900-luvun alkupuolen venäläistämis-

pyrkimysten sekä talvi- ja jatkosodan aiheuttamat kulttuuriset traumat. Tämän 

vuoksi suomalaiset eivät ole olleet kovin halukkaita opiskelemaan venäjää. Venä-

jällä puolestaan voimalaitoksilla saattoi työskennellä myös suomensukuisten kan-

sojen edustajia, jotka olisivat osanneet suomea, mutta he eivät voineet sitä julki-

sesti puhua. (Vuoksen aineisto 2:8; kulttuurisesta traumasta Alexander ym. 2004, 

1, 10.) Paikallisella tasolla suomalaisten voimalaitosten oli oltava yhteydessä 

Neuvostoliiton voimalaitoksiin. Yleensä yhteydenpitoon käytettiin tulkkia, ja 

esimerkiksi rajavesikomission kokouksissa tulkit olivat aina mukana, mutta nope-

aa reagointia vaativiin tilanteisiin tulkkia ei ollut aina saatavilla. Näitä tilanteita 

varten voimalaitoksilla kehitettiin 1970-luvulla koodikieli, jonka avulla voimalai-

tosten oli mahdollista informoida toisiaan. Koodikieli oli hyvin yksinkertaista: 

tiettyjä lauseita vastasi tietyt nimi/numero parit, jotka oli kirjoitettu kuten ne tuli 

ääntää. Esimerkiksi lause ”vastaanottakaa puhelinviesti klo 11 tänään” oli koodi-

kielellä ”adin Tamara”. Imatran voimalaitoksen henkilökunta oli yrittänyt myös 

opetella venäjää, mutta koodikieli toimi paremmin. Myös telekirjoitin (telex) oli 

tärkeä kommunikaation väline vuodesta 1979 alkaen. (Koodikieliavain, Fortumin 

arkisto; Vuoksen aineisto 2:8.)  

Paikallisen tason kommunikaatio-ongelmia ei ole syytä vähätellä, sillä erilai-

sia ristiriitatilanteita saattaa syntyä, ja yhteistyötä tarvitaan monenlaisten asioiden 

ratkaisemiseksi. Vuoksen voimalaitokset sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, ja pie-

netkin veden määrän vaihtelut saattavat tuoda voimalaitoksille energian tuotannon 

menetyksiä. Tästä syytä toimiva kommunikaatio voimalaitosten välillä oli ja on 

edelleen tärkeää. Ongelmien ratkaisuja etsittiin joskus pitkäänkin, ja ratkaisuissa 

yhteistyö rajavesikomission ja paikallisten toimijoiden kanssa oli tärkeää. Institu-

tionaalisten rakenteiden syntyvaihetta voi kuvata konstruktiiviseksi ajanjaksoksi, 

sillä kun sopimus rajavesistöistä oli saatu aikaiseksi ja rajavesikomissio oli perus-

tettu, institutionaaliset rakenteet yhteiselle hallinnalle olivat olemassa. Ne tarjosi-

vat puitteet yhteistyölle, mutta yhteistyön onnistuminen oli edelleen kiinni ihmi-
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sistä ja heidän tahdostaan työskennellä yhteistä hyvää silmällä pitäen. Tähän liit-

tyen Giordano ja Wolff ovat nostaneet esille, että jaettujen vesiresurssien hallin-

noinnissa yhteistyö on ollut konflikteja yleisempää, vaikka yleisesti juuri konflik-

teihin ja niiden ratkaisuihin kiinnitetään enemmän huomiota (Giordano & Wolff 

2003, 165). Lisäksi Libecapp on todennut, että institutionaaliset muutokset tapah-

tuvat usein paikallisella tasolla, mutta erilaisten konfliktitilanteiden onnistuneet 

ratkaisut heijastuvat myös kansainväliselle tasolle (Libecapp1995, 161–162). 

Nykyisin Vuoksen voimalaitoksilla on käytössä viikoittainen tuntipohjainen 

juoksutusohjelma, joka lähetetään Venäjän puolelle sähköpostitse etukäteen joka 

viikko. Tämä ohjelma on Excel-pohjainen, ja kaikki asiat löytyvät taulukosta sekä 

suomeksi että venäjäksi. Jos ohjelmaan tulee muutoksia, jotka tiedetään kuitenkin 

etukäteen, niistä tiedotetaan sähköpostitse. Nopeita tilanteita varten on edelleen 

olemassa fax-yhteys ja tarvittaessa käytetään puhelinta tulkkien avustuksella. 

Kommunikointi on rutiininomaista ja puheluita on tarvittu erittäin harvoin. (Tie-

donanto Fortum, 24.4.2012.) 

Vaikka rajavesisopimus olikin voimassa, kaikkia ongelmiksi koettuja asioita 

ei viety sinne käsiteltäväksi. Esimerkiksi Svetogorskin ja Imatran välinen pado-

tusasia oli esillä Suomen ulkoministeriössä suomalaisten osallistujien kesken 

käydyissä neuvotteluissa 1970-luvulla. Neuvotteluissa käsiteltiin Suomen puolella 

ilmitulleita rantavahinkoja, joista Tie- ja vesirakennushallitukselle oli vuonna 

1968 jätetty paikallisten asukkaiden taholta korvausvaatimuksia. Neuvotteluissa 

todettiin, että Vuoksen ja sen sivujoen, Hallikkaanjoen, rantapenkereet ovat 

eroosioherkkiä ja Svetogorskin voimalaitoksen säännöstelystä aiheutuu sortumia 

pääasiassa Enso-Gutzeitin omistamilla rannoilla. Neuvotteluiden lopputulema oli, 

ettei asiaa oteta Neuvostoliiton kanssa käsiteltäväksi, vaan mahdolliset korvaukset 

hoidetaan valtion sisäisenä asiana. (Muistio 4/5.2.1970, Imatran Voima Oy.) 

Yhteistyön kolmas vaihe alkoi vuonna 1991, kun Neuvostoliitto hajosi ja 

umpinaisena pidetty raja alkoi rakoilla. Suomalaisten voimalaitosten työntekijät 

olivat jo pitkään epäilleet, että Neuvostoliiton puolella vedenpinta ei ollut sitä 

mitä sieltä ilmoitettiin. Asiaa ei ollut aikaisemmin saatu ratkaistuksi, mutta 1990-

luvulla yhteistyö helpottui tältä osin. Haastateltavani kuvaa tapahtumia seuraavas-

ti:  

”Aina 90-luvulle saakka pidettiin semmoista kinaa siitä, että pidetäänkö me 

vesipintaa liian alhaalla vai pitääkö Neuvostoliitto Ensossa [Svetogorsk] ve-

sipintaa liian ylhäällä. Se korvaantui vasta sitten, kun vuonna -90 Imatran 

alakanava levennettiin ja perattiin ne kaikki vanhat työmaapatojen jutut ja 
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muut pois. Sen jälkeen, olisiko se ollut -93, tehtiin semmoinen tilanne että so-

vittiin Enson ja Rouhialan kanssa ja Rajavesikomission kanssa, että yhdeksi 

kahdeksan tunnin jaksoksi pannaan kaikki muut laitokset seisomaan paitsi 

Tainionkoskella käy yksi kone. Laitos pantiin seisomaan, ettei sieltä mennyt 

kuin muutama jäähdytysvesitippa Imatran läpi. On nimittäin niin että tällä 

veden liike-energialla on sellainen ominaisuus, että kun Imatran voimalaitos 

suljetaan ja sieltä lähtee se viimeinen vesimassa ja osuu Enson patoon, se pa-

laa sieltä takasin Imatralle. Vesi jatkaa tätä heilumista ja silloin ei saada 

tarkkaa mittausta, se ei ihan täysin rauhoittunut. En kerennyt seuraamaan, 

mikä se oli se systeemi millä ne saivat sen selville että se tekee tätä liikettä. 

Se kumminkin mitattiin ja saatiin samat vesikorkeudet meille tänne Imatran 

voimalaitokselle ja Ensoon. Siinä mutkassa paljastui, että Ensossa oli sem-

moinen ennen sotia tehty asteikko käytössä ja sekään ei ollut ihan kohdallaan, 

että siellä oli 40 senttiä virhettä. No nyt puhutaan maksimissaan puolesta 

sentistä tai viidestä millistä. (Vuoksen aineisto 2:8.) 

Vuonna 1991 solmittiin Saimaan juoksutusta koskeva sopimus, jonka valmistelu 

oli aloitettu Neuvostoliiton aloitteesta jo vuonna 1969. Sopimusta pidetään raja-

vesikomission yhteistyön suurimpana saavutuksena, mutta paikallistasolla korva-

uskysymykset herättävät lähes vuosittain hämmennystä. Esimerkiksi vuonna 2003 

Helsingin Sanomat kirjoitti, että Saimaan juoksutukset ovat mahdollisesti aiheut-

tamassa jopa 200 000 euron korvausvaatimuksia Venäjältä. Saimaan juoksutus-

säännön perimmäisenä tarkoituksena on tasata Saimaan tulvahuippuja, mutta sillä 

on merkitystä myös vesivoimatuotannon kannalta. Vuoksen/Saimaan vedenkor-

keuden normaalivyöhyke on ± 50 cm keskiveden korkeuden molemmin puolin. 

Juoksutuksiin joudutaan turvautumaan, mikäli veden pinta poikkeaa näistä arvois-

ta. Suomi ja Venäjä ovat sopineet myös korvausmenettelystä, mikäli poikkeuksel-

lisia juoksutuksia tarvitaan. Tulvien estämiseksi Saimaata on juoksutettu vuosina 

1992, 1995, 1998 ja 2005. Matalan veden pinnan aiheuttamien haittojen välttämi-

seksi Saimaan veden pintaa on pidetty korkealla vuosina 2002 ja 2003. Tällä on 

ollut merkitystä Saimaan laivaliikenteelle. (HeSa 8.8.2003; Vuoksen aineisto 2:6; 

Kotkasaari 2008, 136; Yhteinen suomalais-neuvostoliittolainen rajavesistöjen 

käyttökomissio 1987, 32–33.) 

Sekä suomalaiset että venäläiset ovat toistuvasti korostaneet rajavesikomissi-

on sujuvaa yhteistyötä, joka komission jäsenten mielestä perustuu avoimuuteen, 

luottamuksen ilmapiiriin ja haluun toimia yhdessä. Rajavesikomissio on itse jul-

kaissut kaksi historiikkia toiminnastaan ja lisäksi komissiota lähellä olevat henki-
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löt ovat julkaisseet muutamia artikkeleita, joissa negatiivisia seikkoja ei juuri ole 

otettu esille. (Kotkasaari, 2008; Yhteinen suomalais-neuvostoliittolainen raja-

vesistöjen käyttökomissio, 1987; Yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen 

käyttökomissio 1995.) Tätä tarkastelunäkökulmaa on mahdollista pitää puolueel-

lisena näkemyksenä. On myös mahdollista, että tutkijat voivat tulkita sen suomet-

tumisen ilmentymänä. On kuitenkin todettava, että rajavesikomission pitkäjäntei-

nen yhteistyö on tuottanut tulosta. Negatiivisten kokemusten julkituominen takau-

tuvasti ei auta tulevaisuuden yhteistyössä, vaan se saattaa pikemminkin luoda 

epäluottamusta.  

Suomalaisten ja venäläisten kulttuureissa, politiikassa ja toimintatavoissa on 

kuitenkin eroja, jotka näkyvät myös rajavesiyhteistyössä. Vladimir Kotov on 

tuonut esille, että venäläinen vesien hallinnointi perustuu lakiin, mutta sen lisäksi 

siihen vaikuttavat myös venäläiseen kulttuuriin liittyvät käyttäytymisnormit ja 

erilaiset epämuodolliset käytänteet. Kotov näkeekin konfliktin muodollisen ja 

epämuodollisen välillä. (Kotov 2009, 139–150.) Suomalaisten ja venäläisten toi-

mintatapojen välisiä eroja on mahdollista havaita esimerkiksi neuvottelukulttuu-

reissa. Venäläiset ovat tottuneet suomalaisia hierarkkisempaan neuvottelukulttuu-

riin, jossa korkeammassa asemassa oleva määrittelee asioiden tilan. Suomalaiset 

puolestaan ovat vapaampia keskustelemaan. Siksi esimerkiksi rajavesikomiteaan 

on ollut tärkeätä löytää juuri sopivat henkilöt, jotka osaavat rakentaa luottamusta. 

Myöhemmässä vaiheessa myös lukuisat epäviralliset tapaamiset ovat vahvistaneet 

tätä luottamusta. (Vuoksen aineisto 2: 6, 8; Lin 2006; Wicks & Berman & Jones 

1991.) Komission jäsenillä on ollut tunne siitä, että he ovat rakentamassa yhteistä 

hyvää, parempaa vesien hallinnointia, ja tämä on kantanut eteenpäin. Raja-

vesikomissiosta voidaan puhua myös episteemisenä yhteisönä. Se on tiedon ym-

pärille rakentunut vesialan ammattilaisten ryhmä, jonka jäsenten välillä vallitsee 

hyvä henki ja joka työskentelee tehokkaasti yhteisen päämäärän eteen. (Vrt. Haas 

1992, 3; Garp & Whiteley 2001, 231.) Timo Kotkasaaren mukaan rajavesikomis-

sio on avoin yhteisö, joka ottaa huomioon myös kansalaisjärjestöjen mielipiteet. 

Tiedotus on muuttunut aiempaa avoimemmaksi, ja rajavesikomissiolla on nykyi-

sin omat Internet-sivut tiedotusta varten. (Kotkasaari 2008.) On kuitenkin todetta-

va, että ulkoapäin tarkasteltuna komissio on yhä suhteellisen suljettu yhteisö, 

jonka toiminnasta ulkopuolisten on vaikea saada tietoa. Vuosittaisten kokousten 

keskeisiä asioita tiedotetaan sanomalehdistössä, mutta kokousten pöytäkirjoja ei 

ole kaikkien saatavilla Internetissä eivätkä kansalaisjärjestöt ole näkyvästi muka-

na komission toiminnassa. Haas onkin todennut, että tiedon rajoittaminen on yksi 

keskeinen vallan ilmenemismuoto (Haas 1992, 2). 
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Rajavesiyhteistyö sai uusia muotoja Suomen liityttyä Euroopan Unioniin 

vuonna 1995. Samalla Vuoksen merkitys EU:n ja Venäjän raja-alueena kasvoi. 

Vaikka elintasoerot rajan molemmin puolin ovat vuosien mittaan tasoittuneet, raja 

erottaa yhä kaksi hyvin erilaista taloutta ja yhteiskuntaa toisistaan. Suomen EU-

jäsenyys toi mukanaan uusia mahdollisuuksia rajavesiyhteistyön toteuttamiseen. 

Vuoksen alueella toteutettiin 2000-luvulla VIVATVUOKSIA ja VUOKSIAGAIN 

-hankkeet, joiden päämääränä oli kehittää Vuoksen jokilaakson maankäyttöä ja 

analysoida vesivoimatuoton negatiivisia vaikutuksia alueen asukkaille, esimerkik-

si eroosio. Erona aikaisempiin oli, että hankkeiden toteuttajat pyrkivät saattamaan 

tietoa myös ruohonjuuritasolle, paikallisille ihmisille. Tuloksena syntyi Vuoksen 

alueen maankäyttösuunnitelma sekä jatkosuunnitelmia alueen kestävän kehityk-

sen turvaamiseksi. (Vuoksen aineisto 2:4; Kotkasaari 2008, 137–138.) 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä nousi keskeiseksi kysymys 

luonnonvarojen omistamisesta. Maanomistus- ja käyttöoikeudet olivat tärkeässä 

roolissa myös Venäjän taloudellisen kehityksen kannalta. (Wegren 2009, x–xi.) 

Vaikka Venäjällä yksityinen maanomistus on nykyisin mahdollista, Vuoksen ve-

den omistaa yhä Venäjän valtio. Molemmat voimalaitokset omistaa Venäjän puo-

lella Venäjän vanhin energiayhtiö, Lenenergo. Venäjällä on pohjoismaalaista jo-

kamiehenoikeutta vastaava käytäntö, ja Vuoksen rakentamattomia ranta-alueita 

käytetäänkin paljon retkeilyyn ja kalastukseen. Rantojen rakentaminen on Vuok-

sella lisääntynyt, ja paikalliseen tapaan yksityiset pihat ja tontit on aidattu korkeil-

la aidoilla. Tutkijoiden mukaan on ollut yllättävää, että konflikteja ei ole puhjen-

nut yksityisomistajien ja valtion välille, vaan niitä on syntynyt valtion ja alueelli-

sen hallinnon sisällä. (Wegren 2009, x–xi.) 

Suomen ja Venäjän välistä rajavesiyhteistyötä pidetään kansainvälisessä ver-

tailussa menestyksenä. Yhteistyötä pitkään tehneet toimijat ovat kirjoittaneet 

lukuisista hyvistä käytänteistä ja niiden kehittymisestä. Paikallisella tasolla voi-

malaitosten työntekijät ovat mukana yhteistyössä. Vuosien kuluessa tämä yhteis-

työ on vilkastunut ja parantunut, sillä Neuvostoliiton aikana vierailujen kuluessa 

ei työasioiden ulkopuolisista asioista saanut puhua lainkaan. (Vuoksen aineisto 

2:8.) Oman tutkimusaineiston perusteella voi todeta, että yhteistyössä on edelleen 

haasteita. Välillä ilmenee näkemyksiä, joiden mukaan Vuokseen virtaava vesi on 

Suomen kansallista omaisuutta, eikä Venäjälle maksettavia juoksutuskorvauksia 

hyväksytä. Vuonna 2008 eräs kirjoittaja vaati sanomalehti Etelä-Saimaassa, että 

Vuoksen voisi padota umpeen ja ohjata Saimaan vedet uutta kanavaa pitkin Ky-

mijokeen. Hän perusteli näkemystään seuraavasti: ”Mitä hyötyä tästä olisi? En-

sinnäkin Suomi saisi taas luonnolliset rajat. Vuoksen virtaaminen Venäjän puolel-
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le ei ole eduksi Etelä-Karjalan maantieteelliselle yhtenäisyydelle. Venäjä hyötyisi 

siitä, ettei Laatokkaan tulisi enää niin paljon vettä lisäämään Pietarin alueen 

tulvariskiä sekä saisi hyvää viljelysmaata Vuoksen pohjasta. Suomi voisi hyödyn-

tää koko Saimaan vesimassan putoamisen Suomenlahteen vesivoimaksi. Etelä-

Karjala ja Kymenlaakso sitoutuisivat maantieteellisesti yhtenäiseksi jokilaakso-

alueeksi. […] Saimaan käännyttäminen takaisin Kymijokeen antaisi Suomelle 

mahdollisuuden luopua sekä Vuoksesta että Saimaan kanavasta ja toisi tilalle 

monin verroin maallemme sekä taloudellisesti että luonnonmaantieteellisesti 

edullisemman järjestelyn.” (E-S 1.8.2008.) On toki mahdollista, että kyseistä 

kirjoitusta ei ole tarkoitettu täysin vakavasti otettavaksi, mutta se viittaa psykolo-

giseen omistajuuteen ja on omassa lajissaan edustava näkemys siitä, mitä vesiva-

rojen jakamisesta voidaan ajatella. Vuonna 2008 keskustelua korvauksista käytiin, 

koska vettä virtasi Vuokseen reilusti ja korvausten mahdollisuus oli olemassa. 

Paikallislehti uutisoi Imatralla 30.1.2008, että Suomen ympäristökeskuksen au-

tomaattinen vesistöjen tarkkailujärjestelmä39 oli jo antanut Vuokselle huomautuk-

sen suuresta virtaamasta. (Uutisvuoksi 30.1.2008.) Voimatalouteen vesimäärien 

vaihtelut vaikuttavat, mutta ”me elämme sen kanssa, mitä sieltä Saimaasta tulee”, 

sanoi Fortumin silloinen aluepäällikkö Jouko Maaranta (Uutisvuoksi 30.1.2008.) 

  

                                                        
39 Tämä ympäristöhallinnon tarkkailujärjestelmä on esimerkki uusista teknologisista keinoista, joilla 

ajantasaista tietoa vesimääristä ja virtaamista saadaan jatkuvasti. Nämä keinot ovat myös tehostaneet 

yhteydenpitoa rajan yli. 
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5 Vuoksi paikkana ja tilana 

5.1 Kokemuksia vallasta  

Valtasuhteiden tarkastelu on yksi poliittisen ekologian viitekehyksen keskeisim-

mistä näkökulmista. (Nygren 2009, 158; Biersack 2006a, 3.) Olen määritellyt 

vallan käsitteen moniulotteisiksi valtasuhteiksi, jotka ovat jatkuvasti muutoksessa. 

Artikkelissa Vallan kieli ja mieli valtasuhteita tarkastellaan vallan diskursseina 

kolmen tutkijan tapaustutkimusten kautta (Vuoksi, Lokka ja Talvivaara). Valta 

ymmärretään sosiaalisen todellisuuden kehyksinä, jotka voivat olla kielellisiä tai 

fyysisiä. Tällöin vallan kielellinen diskurssi tarkoittaa puhutuista ja kirjoitetuista 

kertomuksista, käsitteistä ja ideologioista sekä kulttuurisista käytänteistä ja me-

nettelytavoista koostuvaa diskurssia (Barnes & Duncan 1992, 8; Peet & Watts 

2004, 14.). Fyysinen vallan diskurssi liittyy yhtäältä ruumiin tuntemuksiin ja toi-

saalta ympäristössä näkyviin rakenteisiin, esimerkiksi maastossa oleviin rajoihin 

ja merkkeihin, jotka ihmiset ovat tulkinneet vallan ilmentymiksi, vaikutukseksi ja 

läsnäoloksi. (Vrt. Kinnunen 2008, 16–17; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 11–15; 

22–28.) Vallan diskurssia tarkastellaan myös sellaisten paikkakohtaisten fyysisten 

muutosten kautta, jotka alueen ihmiset ovat kokeneet näkyvinä merkkeinä vallan 

läsnäolosta ja vaikutuksesta elämässään. Vuoksen osalta tämä tarkoittaa tiettyjen 

fyysisten rakenteiden sekä paikan ja maiseman muutosten kautta syntyneitä ko-

kemuksia, jotka alueen asukkaat ovat tulkinneet vallan läsnäoloksi ja toisaalta 

kokemuksiksi vallasta. (Artikkeli 4)  

Paikallisella tasolla ilmenevät vallan kokemukset poikkeavat aikaisemmissa 

luvuissa kuvatuista poliittisen tason neuvotteluista. Tämä ero selittyy osaltaan 

erilaisen lähdemateriaalin käytöllä: haastatteluissa ja kirjeissä vallan kokemukset 

ovat helpommin identifioitavissa kuin arkistolähteissä. On kuitenkin huomattava, 

että myös poliittisella tasolla toimineet ihmiset ovat kokeneet vallan läsnäolon. 

Esimerkiksi Paasikivi kuvaa muistelmissaan ja päiväkirjoissaan rajaneuvottelui-

hin liittyviä ahdistavia tilanteita, jotka myös ovat kokemuksia vallasta (vrt. Paasi-

kivi 1986a; Paasikivi 1986b). Poliittisissa neuvotteluissa vallan ilmenemismuo-

doiksi voi tulkita esimerkiksi taktikoinnin tai suomalaisten neuvotteluissa käyttä-

män uppiniskaisuuden, jossa tiettyjä sovittuja asioita jätettiin tarkoituksellisesti 

tekemättä tai kertomatta. Näin myös tiedon kontrollointi oli eräs vallan ilmentymä. 

(vrt. luvut 4.2 ja 4.3.) 
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Vuoksen jokilaakson asukkaiden kokemukset vallasta ja menetyksistä liitty-

vät kahteen erilliseen, mutta toisiinsa kietoutuvaan suureen menetykseen. Kuten 

jo aikaisemmin tässä työssä on nostettu esille, ensimmäinen menetys koettiin 

pääasiassa 1920-luvulta alkaen, kun luonnontilaisen Vuoksen yläjuoksu valjastet-

tiin voimatalouden tarpeisiin, ja Vuokseen rakennettiin viisi voimalaitosta. Tutki-

musaineistoni mukaan mieliinpainuvimpana kokemuksena alueen asukkaille on 

ollut Imatran voimalaitoksen rakentaminen (1922–1929). Vaikka merkittävä 

luonnonnähtävyys (Imatrankoski) tuhoutui, teollistumiskehitys oli paikalliselle 

väestölle tärkeää, eikä rakentamisvaiheessa soraääniä juurikaan nostettu esille. 

Vasta myöhemmin alueella asuneet ihmiset ovat ryhtyneet miettimään niitä arvoja, 

jotka rakentamisen aikana menetettiin. (Artikkeli 1.) Toinen Vuokseen liittyvä 

menetys koettiin vuonna 1944, kun Suomi jatkosodan seurauksena joutui luovut-

tamaan Karjalankannaksen ja lähes koko Vuoksen jokilaakson Neuvostoliitolle, 

Vuoksi muuttui kahden valtion yhteiseksi resurssiksi. (Artikkelit 2 ja 3.) Nämä 

molemmat muutosprosessit korostavat myös sitä, kuinka moninaisia kulttuuriset 

muutosprosessit ovat. 

Vuoksen varren ihmiset kokevat, että Vuoksella on omaa, luonnollista valtaa. 

Tämä valta koetaan pääasiassa positiivisena ja ihailtavana, vaikkakin pelottavana. 

Virtaavan veden voima muokkaa kulku-uomaa murtaen yhtäällä joen hiekkaista 

törmää ja peittäen toisaalla alleen alavia rantamaita. Vuoksen veden valta on ai-

heuttanut myös lukuisia hukkumistapauksia, jotka ovat opettaneet ihmisiä kunni-

oittamaan veden voimaa. Vuoksen vallan uhmaaminen on ollut myös urhoollisuu-

den osoitus, sillä Vuoksen poikki ovat uineet vain voimakkaimmat ja rohkeimmat, 

joskus tosin murheellisin seurauksin. ”Oman urhoollisuuden osoitus oli Vuoksen 

yli uinti kesällä 1943. Kotirannasta lähdin uimaan veljieni seuratessa veneellä 

puoleen väliin Vuoksea. Heidän mielestään uin hitaasti ja niin he soutivat Paak-

kolan rantaan. Minä polskuttelin perästä, virta tosin painoi puolen kilometrin 

matkan alavirtaan, enkä jaksanut vastaankaan laittaa.” (Vuoksen aineisto 1:7.) 

1800-luvun lopulta alkaen Imatrankoskella oli myös hieman kyseenalainen maine 

suosittuna itsemurhien tekopaikkana (vrt. Niinisalo 2007). Omalla tavallaan 

Vuoksi myös määräilee ihmisiä ja muokkaa heidän kulkureittejään.”Minuahan se 

lähinnä ärsyttää ainakin silloin kun asu Vuoksenniskalla ja sieltä joutui mietti-

mään näitä reittejä mistä kiertää.” (Vuoksen aineisto 2:3; vrt. Strang 2004, 67–

79.) 

Vuoksen varren ihmiset tulkitsevat Suomen ja Venäjän välisen rajan sekä 

voimalaitokset ja padot vallan fyysisiksi rakenteiksi. Vallan fyysisiin ilmentymiin 

suhtaudutaan joko negatiivisesti tai positiivisesti kulloisenkin kontekstin mukaan. 
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Valtakunnan raja asettaa Vuoksella liikkujille konkreettisia esteitä, sillä se on 

Vuoksenkin osalta tiukasti vartioitu. Viimeistään rajapuomi pysäyttää liikkumisen, 

mutta rajavyöhykettä vartioivat myös kamerat ja Suomen puoleisella rajavyöhyk-

keellä liikkumiseen tarvitaan rajavartiostolta haettava rajavyöhykelupa. Valtakun-

nan raja on samalla myös mentaalinen raja, joka jakaa ihmiset ”meihin ja muihin”. 

Myös monille imatralaisille Vuoksi tänä päivänä tuntuu päättyvän jo Imatrankos-

ken jälkeiseen Mellonlahteen, ja rajavyöhykettä lähestyvä Vuoksi on jo lähes 

tuntematonta aluetta. Vaikka kuva Vuoksen alueesta on Neuvostoliiton romahta-

misen jälkeen avartunut, on rajan takainen Vuoksi nykyisinkin monille tuntema-

ton. Kokemus rajasta voi olla vahvasti negatiivinen, varsinkin jos muistellaan 

Neuvostoliiton aikaista suljettua rajaa:  

”Se oli karseeta, oli selkä sinne päin. […]Ryssät on ryssiä. Mieli oli murheel-

linen. Olen jälkeenpäin kerran käynyt siellä. Se oli järkyttävää. Se oli kuin 

olisi toiseen maailmaan mennyt. Ja se mikä järkytti, että siellä sonninmullikat 

vaelteli, se mikä oli kädestä pudonnut, oli jätetty siihen. Vuoksi loppuu Mel-

lonlahteen. Vallinkoskella tuli aikanaan käytyä paljon”. (Vuoksen aineisto 

2:1.) 

Voimalaitoksiin ja patoihin liitetään monenlaisia tuntemuksia. Kuten olen osoitta-

nut, Imatran voimalaitos oli osa nuoren Suomen modernisaatiopyrkimyksiä, ja 

sitä rakennettaessa (1922–1929) yleinen huomio kohdistui hankkeen taloudellisiin 

arvoihin. (vrt. Kylämäki ym. 1980, 15–24.) Vaikka pakkolunastustoimet kattoivat 

runsaat sata maanomistajaa, oli yleisesti tärkeää, että Vuoksen rakentajat olivat 

suomalaisia eivätkä ulkomaiset keinottelijat päässeet koskiin käsiksi. (Auer & 

Teerimäki 1982, 20–29; Hirn 1984, 105–112.) Nykyään voimalaitokset ja padot 

nähdään yhtäältä insinöörien taidonnäytteinä, pysyvyyden ja lujuuden symboleina, 

mutta toisaalta ne ovat tylsyyden ja pysähtyneisyyden ilmentymiä, rakenteita, 

joilla on pilattu arvokas luonnonmaisema. Padot ja voimalaitokset eivät kokonaan 

estä liikkumista Suomen puoleisilla Vuoksen rannoilla, mutta rajoituksia on. 

Suomenpuoleinen Vuoksi koostuu ikään kuin joen alkuosasta, patojen välisestä 

vesialtaasta ja kohti rajaa laskevasta osasta, jolla harvat enää liikkuvat. Voimalai-

tokset vaikuttavat myös veden alla. Eräs haastateltavistani on sukeltanut Vuokses-

sa ja hänelle voimalaitos on myös ruumiillinen kokemus: ”Jos siinä voimalaitok-

sen vieressä on niin se tavallaan tuntuu. Jotenkin se semmoinen voima jyllää, siis 

se mikä veden alla ylipäätään on”. Tunne ei kuitenkaan ole pelottava, sillä sa-

maan kokemukseen liittyy myös rauha ja hiljaisuus: ”Se on se hiljaisuus ja se 
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tavallaan painottomuus, siellä vaan leijuu”. (Vuoksen aineisto 2:11.) Vallan läs-

näolo on mahdollista kokea hyvin ruumiillisena tuntemuksena. 

Vallankäyttö yhdistetään usein erilaisiin rajoituksiin. Vuoksella nämä rajoi-

tukset näkyvät erilaisina merkkeinä ja symboleina, joilla ohjeistetaan liikkumista 

joella. Varsinkin patojen ja voimalaitosten läheisyydessä on erilaisia rajoituksia. 

Esimerkiksi Imatran kosken padon alapuolella on kieltomerkki suomeksi, ruotsik-

si, englanniksi ja venäjäksi. Merkin viesti on yksiselitteinen ja selkeä näitä kieliä 

taitavalle henkilölle. Nämä merkit voi tulkita vallan kieleksi, sillä kaikki tulkin-

tamme ja ymmärryksemme perustuu kieleen. (Karjalainen 2008, 15–24; Perttula 

2005, 116.) Vallan kieli on siis pääasiassa tietoa välittävää symbolista, kirjoitettua 

tai puhuttua järjestelmän kieltä. Vallan kieltä ei koeta keskustelevaksi, vaan se 

sanelee, käskee ja ohjaa. Eronteko kielellisen maailman ja tunteiden maailman 

välillä on tarpeetonta, sillä vallan käsitteen suhteen sekä kielellinen maailma että 

tunteiden maailma ilmentävät molemmat samaa asiaa. (Appadurai 1996, 148; 

Duranti 2001, 32; Häkkinen 2008, 5; Mills 2003, 54–55; Philips 2001, 190; Pieti-

käinen & Mäntynen 2009, 37.) Vallan merkkikielikin on kulttuurisidonnaista, ja 

silloin väärinymmärrysten mahdollisuus kasvaa. Esimerkiksi Lesogorskissa roik-

kuu sillan kaiteessa joelle päin ruostunut salmiakin muotoinen merkki, joka osoit-

taa veneilijöille turvallisen reitin sillan ali. Sen merkitys selvisi meille suomalai-

sille veneellä liikkujille kuitenkin vasta sitten, kun olimme törmänneet veden alla 

olleisiin vanhan sillan rakenteisiin ja paikalle tulleet kalastajat olivat kertoneet 

meille merkin viestin.  

Kuvio 7. Esimerkkejä vallan kielestä Vuoksella. Valokuvat Kristiina Korjonen-

Kuusipuro 2005. 

Vuoksen alueella vallan diskurssin ja erilaisten kulttuurien välinen suhde ilmenee 

myös puhutussa kielessä. Varsinkin rajayhteistyötä tekevillä ympäristöviranomai-

silla ja voimalaitosten työntekijöillä on kokemusta kulttuurien välisestä kommu-

nikaatiosta ja siinä ilmenevistä vallan diskursseista. Vallan diskurssit kuvastavat 
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usein Suomen ja Venäjän hallintokulttuurien eroavaisuuksia, sillä Venäjällä luote-

taan yhä ylhäältä alas suuntautuviin käskysuhteisiin niin paikallishallinnossa kuin 

valtionhallinnossakin (Tynkkynen 2006, 35.) Neuvostoaikana valtaan sisältyi 

pelkoa ja myös Suomessa voimalaitosten henkilökuntaa oli ohjeistettu, mistä 

asioista neuvostoliittolaisten virkaveljien kanssa sai keskustella. Kiellettyjen asi-

oiden listalla oli esimerkiksi politiikka. Yhteydenpito oli välttämätöntä, jotta mo-

lemmilla mailla oli mahdollisuus hyödyntää maksimaalisesti Vuoksen vesivoimaa. 

Tavallisesti keskusteluissa oli apuna tulkki, mutta kieliongelmiin syntyi myös 

kekseliäämpiä ratkaisuja. Imatran voimalaitoksella nopeita yhteydenpitotarpeita 

varten luotiin 1970-luvulla ”koodikieli”, jonka avulla Neuvostoliiton ja Suomen 

voimalaitosten henkilökunta pystyi kommunikoimaan keskenään ilman tulkkia. 

Ratkaisu sai työntekijät uskomaan siihen, että asiat hoituvat kulttuurieroista ja 

kielivaikeuksista huolimatta. (Vuoksen aineisto 2:8.; Fortumin arkisto) 

Voimalaitosten rakentaminen oli kokonaisvaltainen kokemus. Koskien raken-

tamisella oli kansantaloudellinen merkitys, ja rakentamisprosessit ilmensivät 

uskoa tulevaisuuteen ja tekniikkaan (vrt. artikkeli 1). Samalla rakentaminen mer-

kitsi ihmisen voittoa luonnon voimista; ”ylikäymätön Imatra” oli lopullisesti kah-

littu. Alueen asukkaille voimalaitosten rakentaminen tarjosi työtä ja hyvinvointia. 

Se oli merkittävä ja mieliin painuva kokemus myös niille, jotka eivät siihen osal-

listuneet. Imatrankosken kahlitseminen aiheutti monenlaisia tunteita, eivätkä ih-

miset olleet loppuun saakka pohtineet kosken kahlitsemisen seurauksia: ”maailma 

hiljeni, linnut lakkasivat laulamasta ja tuli järkyttävä hiljaisuus”. Sähköstä toki 

iloittiin, mutta tuttu maisema oli peruuttamattomasti muuttunut ja menetetty40. 

(Vuoksen aineisto 1:12).  

Imatrankosken kahlitseminen merkitsi ihmisen voittoa luonnon voimista. 

Voimalaitoksen vihkiäisistä 29.5.1929 on olemassa filmitallenne, jossa patoluukut 

suljetaan. Kun vesi lakkaa kuohumasta, ihmiset lähtevät ylittämään Vuoksea pal-

jastunutta pohjaa pitkin. Hetki on nopeasti ohi, ja padon sulkemista edeltää teks-

ti: ”Luomisneron voitonmerkiksi voimalaitoksen pato suljettiin ja Imatran vuosi-

tuhantinen kuohunta ensi kerraksi hetkeksi vaimennettiin.” Filmi korostaa edistys-

tä. Tilanne ei suuresti ole muuttunut vuonna 1857 tapahtuneesta Kiviniemen kan-

                                                        
40  Vaikuttiko valjastaminen peruuttamattomasti Imatrankosken merkitykseen? Tom Selänniemen 

mukaan Imatrankoski olisi ilman valjastamista säilynyt merkittävänä matkailukohteena, mutta juuri 

valjastaminen ja sen jälkeen järjestetyt koskinäytökset, joissa patoluukut avataan hetkeksi, ovat alle-

viivanneet paikan merkittävyyttä. Kosken lavastaminen osaksi performanssia on korottanut sen arki-

päiväisen luontokokemuksen yläpuolelle. (Selänniemi 2000, 337.) 
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naksen avaamisen tilanteesta, jota kuvasin työni alussa. Molemmilla kerroilla 

ihmiset ovat osallisina eräänlaisessa näytelmässä, jossa luonto alistetaan ihmisen 

voimille. Molemmissa tapauksissa päällimmäiseksi nostetaan ajatus ihmisen pa-

remmuudesta. Esimerkki osoittaa myös, että vallan diskurssia voivat ohjata ne, 

joilla on siihen tarvittavat välineet (tässä tapauksessa elokuva) ja jotka pystyvät 

luomaan keskustelua ja sitä kautta luomaan myös kuvaa todellisuudesta. (Fou-

cault’n viitaten Rose 2001, 142–144.) 

Karjalankannaksen menettäminen Neuvostoliitolle jatkosodan jälkeen vuonna 

1944 on ollut hyvin traumaattinen kokemus, ja siihen liittyvät muistot ovat alueel-

la asuneille niin voimakkaita, että voidaan puhua kulttuurisesta traumasta (vrt. 

Smelser 2004, 46–48). Vuoksen hallinnasta käydyt poliittisen tason neuvottelut 

voidaan tulkita neuvotteluiksi vallasta (vrt. artikkelit 5 ja 6). Neuvottelut ja niiden 

lopputulokset koettiin voimakkaasti myös paikallisella tasolla, ja ne korostivat 

vallan epätasaista jakautumista (vrt. Mills 2003, 35; Philips 2001, 190). Kun 

Neuvostoliitto vuonna 1940 jatkoi Suomelta keskeneräiseksi jäänyttä Enso-

Vallinkosken voimalaitoksen rakentamista, ja veden pintaa nostettiin, tämä aiheut-

ti paikallisissa ihmisissä tunteita, jotka yhä nousevat esiin. Muisteluissa menetystä 

korostaa se, että eriaikaisia menetyksiä sidotaan yhteen, ja kaikki niistä koetaan 

Neuvostoliiton aikaansaamiksi. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että muisti 

valikoi, muistot muokkautuvat ajan mittaan ja erilaiset merkitykselliset asiat saat-

tavat yhdistyä uudeksi kokonaisuudeksi. Ajan merkitys häviää ja jäljelle jäävät 

menetyksen aiheuttamat tunteet, kokemukset vallasta, joihin kokija ei itse voi 

vaikuttaa. Seuraava sitaatti kuvaa Vuoksen menetystä ja siihen liittyviä vahvoja 

tuntemuksia.  

”Sodan jälkeen jouduimme pakkoluovuttamaan Karjalan, jolloin Vuoksesta 

jäi Suomen puolelle vain 13 kilometrin tynkä. Lisäksi jouduimme rakenta-

maan Enson voimalaitoksen. Kun venäläiset rakensivat padon, nousi vesi 

Vuoksessa Suomen puolella monta metriä. Maisemat muuttuivat perusteelli-

sesti. Vallinkosken mahtavat kuohut katosivat vesimassoihin. Samoin katosi 

Vuoksessa ollut Kuusikkosaari. Maisema oli surullista katsottavaa. Tuntui sil-

tä, kuin olisi läheisensä menettänyt! Vallinkoskea ei voi palauttaa ennalleen. 

Se säilyy vain niiden ihmisten muistoissa, jotka ovat sen aikoinaan itse näh-

neet. Imatran koskesta on vuosikymmeniä ollut jäljellä vain kallioluiska. Sitä 

on tyhjennetty ja täytetty ihmisen tarpeen mukaan.” (Vuoksen aineisto 1:1.) 

Edellä olevan sitaatin voi tulkita myös kulttuurisen trauman käsittelyyn liittyväksi 

kollektiiviseksi sopeutumismekanismiksi. Toisten syyttelyn lisäksi tällaisia sopeu-
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tumismekanismeja ovat esimerkiksi vetäytyminen, kieltäminen, välttely, tunteiden 

tukahduttaminen tai projisointi. Kulttuurisen trauman käsittelyssä keskeisiä ovat 

myös sovinto ja anteeksianto, sillä ne tarjoavat yksilölle ja yhteisölle mahdolli-

suuden jatkaa elämässään eteenpäin. (Smelser 2004, 46–48.) Kulttuurisen trau-

man käsittelyyn sisältyy sekä unohdettuja ja muistettuja osia. Lisäksi siihen kuu-

luu vaikenemista, jolla on oma erityinen merkityksensä. (Aarrelaid-Tart 2006, 51, 

54; Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012, 113; Winter 2010, 4–5.) 

Näitä erilaisia hiljaisuuksia on osattava tulkita oikein. Amerikkalaisen historioitsi-

jan Jay Winterin mukaan emme saa hyväksyä sitä, että hiljaisuus tulkitaan unoh-

tamiseksi ja ainoastaan puhuminen on muistamista. Hänen mukaansa hiljaisuus 

on sosiaalisesti tuotettu tila, joka ei suinkaan tarkoita puuttuvaa kertomusta, vaan 

enemmänkin sitä, että kokijalla ei ole välineitä kokemuksensa tarinallistamiseen. 

Varsinkin sodan käyneiden keskuudessa hiljaisuus toimii juuri näin. (Winter 2010, 

3–5.)  

Vuoksen varren asukkaiden suhde Vuoksella tapahtuneisiin muutoksiin ja 

merkityksiin on aikojen saatossa muuttunut. Tämä näkyy esimerkiksi suhtautumi-

sessa vesivoimaan ja vesivoimalaitoksiin. Vuoksen vesivoiman merkitys Suomen 

energiataloudelle on vuosien saatossa pienentynyt, mutta uusiutuviin energianläh-

teisiin ja tuleviin ydinvoimalaratkaisuihin liittyvien keskustelujen myötä vesivoi-

man arvo säätelyvoimana on jälleen tiedostettu. Teknologian kehityksen myötä 

vesivoimayhtiöiden merkitys paikallisena työnantajana on vähentynyt lähes ole-

mattomiin, ja Vuoksen voimalaitoksia ohjataan Pyhäkosken voimalaitokselta 

Oulujoelta ”nappia painamalla”, ja henkilökuntaa on vähän. Aika ajoin paikalliset 

ihmiset ovat alkaneet kyseenalaistaa Vuoksen rakentamisen, ja sen vapauttamises-

takin on keskusteltu (Kaisto 2007). 

Luovutetun Vuoksen asukkaille paikan menetys on edelleen raskas asia. Suuri 

osa suomalaisista rakennuksista ja niiden jäänteistä on hävinnyt Karjalankannak-

selta. Vuoksi on säilynyt lähes muuttumattomana, ja siitä on tullut paikka, jonne 

voi palata muistelemaan menetettyä kotia. Vuokseen liittyy nostalgiaa, sillä veden 

tuntu on edelleen sama kuin ennen, ja joki auttaa omalla tavallaan kulttuurisen 

trauman purkamisessa. Se on muistojen solmu, johon projisoidaan tunteita. (Vrt. 

sitaatti sivulla 130.) 

Valtasuhde on tilannesidonnainen ja dynaaminen prosessi, johon liittyy myös 

vallan epätasainen jakautuminen. Valtaa ei voi määritellä yksiselitteisesti, mutta 

paikkasuhteen tarkastelun avulla on mahdollista osoittaa, että moninaiset tunte-

mukset vallasta sekä ympäristössä näkyvät merkit vallan vaikutuksesta kietoutu-

vat yhteen kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. Ihmisten elämää Vuoksen jokilaak-
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sossa, kuten muissakin artikkelin 4 tutkimuskohteena olevissa paikoissa, sääteli 

aikaisemmin ja säätelee yhä lukuisat erityyppiset yhteisölliset, paikalliset, kansal-

liset ja kansainväliset valtasuhteet. Erityyppiset valtasuhteet ovat vaikutuksiltaan 

vaihtelevia ja joskus vaikeasti tiedostettavia. Tämä on syytä ottaa huomioon val-

tasuhteen dynamiikkaa tarkasteltaessa. Vuoksen osalta valtasuhteeseen liittyy 

kulttuurinen trauma, jossa on nähtävissä vallan asymmetriaa. Neuvostoliiton ja 

myöhemmin Venäjän rajan läheisyys on koettu voimakkaana vallan fyysisenä 

symbolina. (Artikkeli 4) 

5.2 Vuoksi ajassa muuttuvana tilana ja paikkana 

Paikka on keskeinen käsite poliittisen ekologian tutkimuksissa (Biersack 2006b, 

272; Heikkinen & Robbins 2007, 7–9; Nygren 2009, 162.), mutta antropologises-

sa tutkimuksessa käsitettä on pitkään pidetty itsestäänselvyytenä (Gupta & Fergu-

son 1997, 6). Viidennessä artikkelissa, Vuoksi historiallisena tilana, tarkastelen 

ihmisen pitkän aikavälin suhdetta Vuoksen varren ympäristöön tilan (space), pai-

kan (place) ja maiseman (landscape) käsitteiden kautta. Joki luonnonelementtinä 

on itsessään dynaaminen, luonnostaan jatkuvasti liikkeessä oleva tila, joka omalla 

olemuksellaan sitoo eri paikkoja yhteen. Samalla se kuitenkin erottaa vastarannat 

toisistaan. Ihmisen suhde Vuokseen syntyy tilan käytöstä ja samalla myös ihmisen 

paikalle ja maisemalle antamien merkitysten pohjalta. (Artikkeli 5.) 

Tutkijoiden mukaan tila rakentuu sosiaalisten suhteiden kautta. (Ks. Hubbard 

ym. 2004.) Oman tulkintani mukaan Vuoksi on mahdollista nähdä jatkuvasti uu-

delleen muotoutuvana tilana, jossa jokilaakson entiset ja nykyiset asukkaat ovat 

Vuoksen kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. (vrt. Cresswell 2004; Kymäläi-

nen 2006; Massey 2008; Saarikangas 2002.) Vuoksi on Edward Sojan määritel-

män kaltainen kolmas ulottuvuus, jossa konkreettinen ja abstrakti, todellinen ja 

kuviteltu, fyysinen ja eletty yhdistyvät. (vrt. Soja 1996, 56–57.) Vuoksi merkitsee 

yhtäältä pelkästään kartografista sijaintia, mutta samalla se on myös elämisen ja 

kokemisen kautta rakentunut tila. (vrt. Karjalainen 2006, 83–84; Kymäläinen 

2006, 203; Meriläinen-Hyvärinen 2010, 64.) Doreen Masseyn mukaan selkein 

tilallisuuteen liittyvä piirre on ajallisesti rinnakkaisten kertomusten olemassaolo. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilallinen on ristiriitaisten kertomusten olemassa-

oloa ja niiden asettumista toistensa rinnalle. Näiden monien tilan kertomusten 

tuominen näkyviksi on tärkeätä, jos halutaan välttää ilmiöiden yksinkertaistamista. 

(Massey 2008, 9; 111–112.) 
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Vaikka tilan ja paikan käsitteiden tulkinta nykyisin korostaakin paikan dy-

naamista luonnetta, on Vuoksen aineistossa selkeästi havaittavissa ihmisten kai-

puu pysyvyyteen. Tällöin lähestytään Yi-Fu Tuanin paikkatulkintaa, jonka mu-

kaan paikan on lakattava muuttumasta, jotta siitä voi saada otteen. Käsitys paikas-

ta eli paikan taju pääsee muodostumaan vasta tämän jälkeen. (Tuan 2006, 15.) 

Nykyisen tulkinnan mukaan ihmisen suhde paikkaan on monisyisempi ja -ker-

roksellisempi, kuin Tuanin näkemys, joka on huomattavasti yksinkertaisempi. 

Silti on selvää, että paikan pysyvyyden ja muuttumattomuuden kaipuu on yksi 

Vuokseen paikkana liittyvä kertomus. Samalla Vuokseen näyttäisi liittyvän ele-

menttejä, joiden avulla sitä on monista muutoksista huolimatta pyritty ankkuroi-

maan muuttumattomiksi, vaikka joen fyysinen olemus on muuttunut paikka pai-

koin hyvinkin paljon. Virtaava vesi itsessään voi kaikesta liikkeestään huolimatta 

olla varsin muuttumatonta: ”Vuoksi näistä muutoksista viis välittää! Se jatkaa 

rauhallisesti meidän keskellämme kulkuaan rajoista välittämättä. Se pysyy osana 

ihmisten elämää niin ylä- kuin alajuoksulla.”(Vuoksen aineisto 1:12.) 

Pysyvyyden kaipuuseen liittyvät muistot, jotka ovat olennainen osa ihmisten 

paikkakokemuksia. Voidaan sanoa, että ”muisti on paikkaan suuntautunut ja pai-

kan tukema”. (Cresswell 2004, 85; Karjalainen 2006, 83; sitaatti Saarikangas 

2002, 63.) Vuoksen muistelijat ovat tuottaneet muistitietoa yksilöllisesti, mutta on 

tärkeä huomata, että nämä muistot eivät ole kopioita menneisyydestä. Vuoksesta 

kertova muistitieto pitää sisällään henkilökohtaisia kokemuksia, yhteisöllisiä ja 

kollektiivisia muistoja ja muualta, esimerkiksi tiedotusvälineistä tai tutkimuksista 

saatua tietoa. Ajan kerrostuneisuus on tärkeä osa muisteltua paikkaa, sillä mennei-

syyttä tarkastellaan nykyajasta käsin. (Vrt. Korkiakangas 1999; Järviluoma 2007, 

63; Kortelainen 2008a, 27; 44.) Lisäksi kehollisuudella on keskeinen osa muista-

miseen liittyvissä rituaalisissa prosesseissa (Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-

Arponen 2012; Kuusisto-Arponen 2008; Kuusisto-Arponen 2009). 

Vuoksen kuvauksille yhteinen piirre on se, että Vuoksen varrella asuvat tai 

aiemmin asuneet liittävät Vuoksen paikkana osaksi omaa elämäänsä. He kuvaile-

vat Vuoksea monin eri tavoin. Osa kuvauksista on runollisia ja nostalgisia41, osa 

taas on hyvin pelkistettyjä, osa jopa raakoja. Kuvaukset korostavat paikan oma-

                                                        
41 Nostalgia on monimerkityksellinen käsite, jolla tässä tarkoitetaan kaipuuta menneeseen. Nostalgian 
käsite on 2000-luvulla nostettu uudelleen esille ja sitä ovat tarkastelleet esimerkiksi tutkijat Karin 
Johannisson (2000) ja Svetlana Boym (2001). Etnologian professori Pirjo Korkiakangas määrittelee 
nostalgian koti-ikäväksi, kaihoksi ja kaipuuksi menneeseen. Hänen mukaansa nostalgiaan liittyy myös 
unohtamista ja menetykseen liittyvää surua. Ks. Korkiakangas 1996, 37–38. Nostalgian merkitystä 
muistitiedolle on käsitelty luvussa 2.4. 
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leimaisuutta ja yksilöllisyyttä jopa niin, että nimitystä joki ei Vuoksesta haluta 

käyttää. Vuoksi on muistelijoille moni-ilmeinen ja monivärinen henkireikä, jolla 

on oma roolinsa ihmisten arkielämässä. Vuoksen vedet välkkyvät peilityynenä, 

sinistäkin sinisempänä, Vuoksi virtaa vuolaana ja mahtavana, jopa majesteettisen 

rauhallisena. Maisemaltaan Vuoksi on yleensä aina kaunis: aurinko kimmeltää ja 

lumpeet kukkivat rantavedessä, on kuunsiltaa ja hopeista virtaa. (Vuoksen aineis-

to 1:3, 1:5, 1:8, 1:10, 1:15; vrt. Niiniluoto 2011, 77–82.)  

Kokemuksellisuus on keskeinen teema tila- ja paikkatulkintoja, sillä ihminen 

on maailmassa elämisensä ja kehonsa kautta. Paikan olemus, kokemukset, ha-

vainnot, tunteet ja ajattelu ovat yhteydessä toisiinsa. Myös arvot ovat tärkeitä, kun 

tarkastellaan ihmisen suhdetta maailmaan. (Cresswell 2004, 130; Tuan 1979, 6–7.) 

Ihmisten suhde Vuokseen muotoutuu arkipäiväisten kokemusten kautta, ja merkit-

tävimmistä kokemuksista tulee kerrottuina kokemuskertomuksia (vrt. Ukkonen 

2000a, 238). Tilan teoreetikot ovat painottaneet tilan muotoutumiseen liittyviä 

arkipäiväisiä prosesseja, jotka ovat usein varsin pitkälle myös kehollisia (vrt. 

Tuan 1979 34–50; Cresswell 2004; Massey 2008). Vuoksi-kokemuksissa keholli-

suus korostuu, sillä kertojien kokemus Vuoksesta syntyy kokonaisvaltaisesti, eri 

aistihavaintojen kautta (vrt. Tuan 1979: 6–7; Hyvönen 2006, 79). Paikan koke-

muksellisuuteen liittyy Maurice Merleay-Pontyn ruumiinfenomenologian keskei-

nen ajatus, jossa ruumis on merkitysten lähde, kun se on kosketuksessa itseensä, 

toisiin ja maailmaan. (Hyvönen 2006, 79.) Kehollisilla kokemuksilla on merkitys-

tä myös ihmisten identiteetin kannalta (Edgar & Sedgwick 2008, 31–32; Hethe-

rington 1998, 155; Kinnunen 2001, 313). 

Vuoksi tilana rakentuu korvin kuultavista kuohuista, jään ryskeestä tai lainei-

den liplatuksesta, veden tunnusta iholla ja sen tuoksusta sekä silmin havaittavista 

väreistä ja virtauksista. Vuoksen varrella asuneet henkilöt antavat Vuokselle hyvin 

ihmismäisiä piirteitä, ja joen toiminta on ihmisen toiminnan kaltaista. (Vrt. Strang 

2004, 67–68.) 

”Synnyin ja vietin aurinkoisen lapsuuden Vuoksen rannalla. Vuoksi oli moni-

ilmeinen ja monivärinen ja moneen leikkiin lapsen mieltä houkuttava. Se lip-

latti hymyillen sinisenä tai auringon kultaamana kesäpäivinä tai jäykistyi tal-

visin pakkasen kourissa paksuun jäähän. Jäätä vastustaessaan se paukahteli 

synnyttäen railoja joita rannalla asuvat osasivat varoa. Syksyllä se oli har-

maa odottaen jääpeitettä, syysmyrskyt näyttivät voimansa joskus lähes musti-

na sen pinnalla. Keväällä se ryskyen riisui jääpeitteen ja vei tulvavedet men-
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nessään Laatokkaan. Kevät toi valon leikkimään veden pinnalle ja vähitellen 

lämpiävän uimaveden lasten leikitellä.”(Vuoksen aineisto 1:7.) 

Vuokseen liittyvät aistikokemukset eivät aina ole positiivisia. Muutamat haasta-

teltavat ovat kuvailleet esimerkiksi teollisuuden mukanaan tuomia hajuhaittoja ja 

veden saastumista. On mielenkiintoista havaita, että negatiivisetkin kokemukset 

on mahdollista nähdä nostalgisessa valossa. Eräs kirjoittaja kuvaa tämän päivän 

tilannetta seuraavasti: ”Koski kuohuessaan ei valitettavasti haiskahda niin tutulle, 

kotoisalle, kuin nuoruudessa. Vesi on varmaan puhtaampaa!” (Vuoksen aineisto 

1:12.)42 Vaikka veden puhdistuminen on kirjoittajankin mielestä varmasti hyvä 

asia, hän silti jollain tapaa kaipaa kotoisaa hajua. Se on ikään kuin kuulunut luon-

tevana osana tuohon tiettyyn nimenomaiseen paikkaan. Sitaatti osoittaa, kuinka 

Vuoksi on myös ruumiillisten merkitysten lähde, samalla molemmat hajuhaitoista 

kertovat sitaatit kuvaavat kertomusten ja kokemusten tulkinnan erilaisuutta.  

Kun Vuokseen liittyviä kokemuksia tarkastellaan Tim Ingoldin luonnonmai-

sema ja toimintamaisema käsitteiden kautta, säilyy joki itse luonnonmaisemana, 

mutta ihmisten siihen liittämät toiminnot tekevät siitä toimintamaiseman. (vrt. 

Ingold 2000, 190–199.) Luonnonmaiseman ja toimintamaiseman käsitteisiin liit-

tyy läheisesti myös Relphin näkemys sisällä olemisesta ja ulkopuolisuudesta 

(Relph 1976: 49–50; ks. myös Seamon & Sowers 2008). Voidaan ajatella, että 

maisema on jotakin ulkopuolelta tarkasteltavaa, mutta toimintamaisema on sisä-

puolella olevan kokemuksellinen tulkinta maisemasta. Vuoksi tuo ihmisille mie-

leen hyvin arkipäiväisiä toimia ja kokemuksia, ja sitä kautta joki myös saa hyvin 

arkisen sävyn; jopa niin arkisen, että vastaaja itsekin saattaa pyrkiä vähättelemään 

kokemustensa merkitystä.  

”Kesällä pyykinpesu oli mukavaa, pyykit kiehuivat lipeävedessä hohtavan 

puhtaiksi ja kuivuivat nopeasti kesätuulessa. Uitiin rännillä, isoimmat puo-

milla, ja uipa veljeni vaimo usein Vuoksen poikkikin. Talvella oli pyykinpesu 

ankeaa, pyykkitupa oli kylmä ja vetoinen, Vuoksen vesi kylmää ja ranta usein 

jäässä. Huuhtelu oli ankaraa työtä, kädet kohmettuivat ja pian oli pyykkikin 

koppurassa. Mutta se oli sen aikaista elämää. […] Nyt Vuoksi tarjoaa muun-

laisia elämyksiä. Joka kerta kulkiessani sen rannoilla ihailen sen kauneutta, 

varhaisen kesäaamun usvaa, kurjenmiekkoja veden partaalla, auringonlas-

                                                        
42 Jari Lyytimäki on kirjoittanut hajuhaitoista osana unohdettuja ympäristöongelmia. Hänen mukaansa 
hajuhaitoista käytöstä käyty julkinen keskustelu oli osa ympäristöasioiden esiinnousua 1960-luvulla, 
jolloin huomio kiinnittyi etenkin suurten teollisuuslaitoksen haiseviin kaasu- ja jätevesipäästöihin. 
(Lyytimäki 2006, 24.) 
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kua, tyyntä tai tuulenpieksämää veden pintaa, jääriitettä pakkasaamuina, en-

silunta sen rannoilla. […] Ehdoton edes yhden maton pesu rannalla.” (Vuok-

sen aineisto 1:15; kuvassa 8 oleva henkilö ei ole kyseinen muistelija.) 

Kirjoittaja kuvaama arkisten toimintojen, ajan ja Vuoksen välinen suhde on mer-

kityksellinen. Katkelma on myös kuvaava esimerkki Vuoksen aineistosta, jossa 

ajallisesti eriaikaiset kertomukset yhdistyvät. Vuodenajat vaihtuvat, ja ensimmäi-

sen katkelman viimeinen lause painottaa ajan muutosta. Tällaista ei enää nykyään 

ole. Paikan muuttuminen tulee esille lainauksen jälkimmäisessä osassa, joka ku-

vaa nykypäivää ja Vuoksen tarjoamia uudenlaisia elämyksiä, jotka eivät enää liity 

työntekoon. Tulkintani mukaan tämä katkelma kuvaa hyvin ihmisten ympäris-

tösuhteen muutosta: ympäristö on muuttunut elämysten tarjoajaksi, eikä siihen 

enää välttämättä liitetä arkipäiväisiä toimintoja.  

Kuvio 8. Mattojen pesu Vuoksella liittyy toimintamaiseman säilyttämiseen. Kuva: Kris-

tiina Korjonen-Kuusipuro 2011. 
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Tutkimusaineistoni perusteella Vuoksen muutos on tulkittavissa muutokseksi 

toimintamaisemasta kohti katseltavaa luonnonmaisemaa. Vuoksella voi edelleen-

kin veneillä, kalastaa sekä uida, mutta nykyajasta puhuttaessa haastatteluissa ja 

kirjeissä korostuu jokimaiseman katseleminen ja ihailu, jota myös edellä olleen 

sitaatin loppuosa osuvasti kuvaa. Painottaisin kuitenkin, että ihmisillä on yhä halu 

säilyttää toimintamaisema. Tämän takia haastateltavakin korostaa ”edes yhden 

maton pesua rannalla”. 

Eri aistien välittämät kokemukset Vuoksesta ovat hyvin yksilöllisiä, ja ne 

ovat osa yksilön tai hänen perheensä elämää. Vuokseen liittyviä kokemuskerto-

muksia voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ja samalla pohtia synnyttääkö 

Vuoksi myös kollektiivisia kokemuksia. Vaikka yhden ihmisen kokemaa ei sellai-

senaan voida siirtää jollekin toiselle, jotakin kuitenkin siirretään yhdestä elämän-

piiristä toiseen. Kyseessä ei ole kokemus koettuna, vaan sen merkitys, ja tästä 

merkityksestä tulee jaettuna julkinen. (Ricoeur 2000, 43–44.) Kollektiivinen 

muisti on yhteisön jäsenten menneisyyden tapahtumia ja niihin liittyviä muistoja 

aktiivisesti yhteen punova prosessi, jossa muistoja, myyttejä ja kertomuksia tuote-

taan nykyisyydessä uudelleen ja uudelleen. (Raivo 2004, 143.) Tässä korostuu 

muistelun sosiaalinen ulottuvuus. On myös muistettava, että kollektiivisissa muis-

toissa on kyse yhteisesti hyväksytyistä tulkinnoista (Ukkonen 2000a, 35). 

Vuoksen osalta kollektiiviset kokemukset syntyvät esimerkiksi perheen kes-

ken jaetuista muistoista, ja vähä vähältä kokemuksista tulee kollektiivinen kerto-

mus, jota on myös vaikea muuttaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on jätevesien vaiku-

tus Vuoksessa erään perheen yhteisenä kokemuksena. Jätevesien vaikutus nousi 

haastattelussa esille, mutta perheenjäsenet korostivat, että jätevesillä ei heidän 

mielestä ollut vaikutusta kalojen makuun, vaan kalaa syötiin likaantuneesta ve-

destä huolimatta.  

Haastattelija: 

Mites teillä kuitenkin on ollut se sauna siellä niin ajattelitteko te sitten että se 

on niin hirveen likainen paikka? 

Haastateltava 1:  

Ei ei, siihen tottui siihen veteen ja myö uitiin kesät ja lapset ui siellä joka päi-

vä, eikä mitään sellaisia ihottumia eikä muita ollut. 

Haastateltava 2:  

Ja kalat syötiin ja kaikki.  
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Haastateltava 1:  

Siihen kalan makuunkin vissiin sitten tottui. [nauraa] 

Haastateltava 2:  

Ehkä se on että pikkuhiljaa tavallaan. Minulla on muistikuva että tuota pu-

huttiin että kun oli kalaa tullut niin joku sanoi ettei sitä voi syödä sitä kalaa. 

Minä muistan kun minä sanoin että se on varmaan ihan kateelliset puhuneet, 

että me ainakin syödään. Ei sitä vaan ymmärtänyt, että sitä ei voi syödä. Kyl-

lähän sitä tutkittiin, että ne elohopeamäärät olivat korkealla kaloissa, mutta 

ei sitä koskaan miettinyt. (Vuoksen aineisto 2:2.) 

Haastattelun loppupuolella otin jätevesikysymyksen uudelleen esille. Perheeseen 

ulkopuolisena tullut miniä, joka oli ollut keskustelun alun lähes täysin hiljaa, 

kertoi että hänen mielestään Vuoksen kalat olivat tuolloin täysin syömäkelvotto-

mia. Hän siis rikkoi yhdessä hyväksytyn kollektiivisen kertomuksen ja nosti esille 

asian, jota muut eivät välttämättä halunneet muistella. Tämän jälkeen myös muut 

perheenjäsenet alkoivat yhdessä pohtia, kuinka huono Vuoksen vedenlaatu pa-

himmillaan oli ennen yläjuoksun paperi- ja sellutehtaiden tehokkaita jäteveden-

puhdistuslaitoksia. 

Haastattelija: 

Miten sinä olet kokenut, kun sinä olet tullut ulkopuolelta? 

Haastateltava 3:  

Minä nyt kuuntelen. (Hyväntahtoista naurua ympärillä.) 

Haastateltava 1: 

No olethan sinä jo kolmekymmentä vuotta ollut. (Nauru raikaa ympärillä.) 

Haastateltava 3: 

Kyllä minusta ne kalat maistuivat pahalle kun minä tulin, että ei niitä voinut 

syödä. Kun minä keitin haukea tai jotakin niin siinä oli semmoinen paksu 

vaahto päällä tuli siihen kalaan ja uunissa kun paisto niin siihen nousi sellai-

nen mäntysuopavaahto tai joku tuollainen, että kyllä minusta se kala maistui 

pahalle silloin.  

(Vuoksen aineisto 2:2.) 
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Yksi tilaan liittyvä piirre on tarve tehdä se näkyväksi esimerkiksi maalausten tai 

valokuvien avulla. Maalauksessa aika on pysähtynyt ja jokainen elementti on 

siihen suunniteltu ja varta vasten luotu taiteilijan näkemyksen mukaisesti. Valo-

kuva mielletään usein palaksi todellisuutta. Se ei ole täysin taiteilijan kontrollin 

alainen ja valokuvissa on mukana myös suunnittelemattomia elementtejä, jotka 

vahvistavat todellisuuden tunnetta. Valokuvat myös herkistävät paikan tajuamme 

ja toimivat korvikepaikkoina. (Tuan 2006, 20–23.) 

Ajatus korvikepaikasta on Vuoksen osalta selkeästi havaittavissa. Kuvat ja 

myös erilaiset kartat olivat tutkimukseni informanteille niin tärkeitä, että he liitti-

vät niitä mukaan kirjeisiin tai niitä katseltiin yhdessä haastattelujen aikana. Maa-

laukset ja valokuvat onkin mahdollista tulkita Vuoksen muuttumattomuuden ja 

koskemattomuuden symboleiksi. Ne ovat elementtejä, joiden kautta paikka ank-

kuroidaan muuttumattomaksi. Hyvänä esimerkkinä on erään haastateltavan sei-

nällä oleva taulu, jonka hänen tyttärensä on maalannut. Henkilön kotitalo sijaitsi 

aivan Vuoksen partaalla Imatrankosken sillan korvassa. Perhe muutti pois ja talo 

siirrettiin toiseen paikkaan, kun voimalaitos otettiin käyttöön. Valokuvan pohjalta 

maalatussa taulussa kotitalo on yhä omalla paikallaan. Vaikka haastateltava arve-

lee, että kotitalo olisi siirretty aivan jonnekin lähistölle, hän ei ole käynyt taloa 

katsomassa. Hänelle riittää taulu, jonka kautta hän pystyy palaamaan lapsuuden 

päivien kotiinsa Vuoksen kuohujen keskelle. (Vuoksen aineisto 2:7.) 

Kuva voi myös tuoda takaisin palan jostain menetetystä herättämällä muistoja 

ja tunteita. Tällä tavoin kuvat toimivat muistojen solmuina ja voivat auttaa muu-

tokseen sopeutumisessa. Eräs nainen kirjoittaa kotiseutumatkastaan Käkisalmeen 

seuraavasti: 

”Asuimme perheessä, illalla eversti-isäntä näytti valokuvia, istuimme lattialla 

ja katselimme. Ne olivat mustavalkoisia 45 x 33. Paljon oli muistoja herättä-

viä, kaksi Vuoksen kuvaa satutti erikoisesti. En osannut yöllä nukkua, ajatte-

lin antaisiko minulle yhden. Hän oli jo aamulla keittiössä, kun heräsin. Kaksi 

kuvaa kädessä ja näytti hän, antaisi kuvan, kumman haluat. Tietysti otin 

kuunsilta Vuoksella. Taas itkien. Hän kirjoitti omistuskirjoituksen. Kuva ke-

hystettiin hopeanvärisillä kehyksillä, omistuskirjoitus jäi näkyviin. Tuli äsken 

puheeksi, minkä taulun ottaisin, jos pitäisi valita. Ei kauan tarvinnut miettiä. 

Ottaisin Vuoksen kuunsillan. On tuonut mieleen monet muistot. Nuoruus, mi-

ten kaunis olitkaan!!” (Vuoksen aineisto 1:6.) 

Vuoksella oli keskeinen rooli talvisodassa, jossa se toimi osana Mannerheim-

linjaa. Sodan jäljet ovat edelleen näkyvissä Vuoksen varrella, ja erilaisia rakentei-
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ta löytyy edelleen maastosta. Vuoksen seuduilla olleille taistelijoille Vuoksi tarjo-

si sekä suojaa että vastusta. 

Kuvio 9. Vuoksen rannoilta löytyy yhä jälkiä sodasta. Kuva Kristiina Korjonen-

Kuusipuro 2006. 

Talvi- ja jatkosotien seurauksena Vuoksesta tuli suomalaisille lähes kokonaan 

menetetty paikka. Neuvostoliitto asutti alueen uudelleen ja muutti alueen nimistön 

lähes täysin. Suomalaisille Vuoksesta ja sen varrella sijainneista alueista tuli 

paikkoja, jotka elivät pitkään vain muistoissa. Nykyisyydessä näitä paikkoja on 

mahdollista tavoittaa vain keinotekoisesti, kirjoissa ja dokumenteissa tai museois-

sa, joissa niitä tuotetaan, vahvistetaan ja esitetään jatkuvasti. (Vrt. Nora 1996, 1–

23; Peltonen 1999, 95–106; Raivo 2007, 57) On tärkeätä pitää mielessä, että 

konkreettisesti paikat ja maisemat ovat olemassa vain nykyhetkessä, ja tuotettua 

menneisyyttä tulkitaan aina nykyisyydestä käsin.  

Vuoksen jokilaakso on osa suomalaisten menetettyä Karjalaa, jota tutkimuk-

sessa kutsuttu utopiaksi (Sihvo 1973). Tätä utopiaa on pyritty määrittelemään ja 

selittämään lukuisin eri tavoin, ja paikoin menetetty Karjala on nostettu myyttisen 

tilan asemaan. Vasta nykytutkijat ovat hyväksyneet Karjalan monitulkintaisuuden 

ja hiljalleen jopa sen, että kuva Karjalasta ei ole pelkästään suomalaisten omai-

suutta. (Fingerroos 2007; Fingerroos 2008, raja-alueiden paikkojen tunnusta ks. 

Lähteenmäki 2009, 22–23.) 

Vuoksi osana Karjalaa ja sen menetykseen liittyvää keskustelua saa välillä 

myyttiset mittasuhteet. Myyttinen tila voidaan jakaa kahteen osaan. Näistä en-
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simmäinen osa tarkoittaa oman elämänpiirimme tuttuihin paikkoihin liittyviä 

myyttisiä laajennuksia. Tässä ihmiselle on tyypillistä, että omaksi koettu alue 

tunnetaan hyvin, mutta toisten aluetta ei edes haluta tuntea. Toinen osa tarkoittaa 

maailmankuvamme tilallista komponenttia, jonka avulla ihminen tarkentaa paik-

kaansa luonnossa ja luo ympäristöön järjestystä. Jotta ympäristö ja yhteiskunta 

säilyvät elinvoimaisina, niiden täytyy olla järjestäytyneitä ja harmonisessa suh-

teessa toisiinsa. Vaikka myyttisen tilan luominen ei aina noudata logiikan tai vas-

takohtaisuuksien lainalaisuuksia, on se silti älyllinen konstruktio, joka on tuntei-

den ja mielikuvituksen kautta luotu vastaus ihmisen perustarpeisiin. (Tuan 1979, 

86–88.) 

Tutkimuksessani on käynyt ilmi, että Vuokseen liittyy kertomuksia ja merki-

tyksiä, joissa se on paljon enemmän kuin pelkkä fyysinen joki. Nämä kertomukset 

kuvaavat usein aikaa ennen sotia. Nykyisyyttä kuvatessaan kertomukset liittyvät 

yleensä Suomen puoleiseen Vuokseen, kun taas Venäjän puoleisen Vuoksen ker-

tomukset ovat usein negatiivisesti sävyttyneitä. Tämä on verrattavissa Tuanin 

tulkintaan siitä, että toisten aluetta ei edes haluta tuntea. (Artikkeli 5.) 

Kun tutkijat ovat korostaneet muistin ja tilan yhteyttä julkisten paikkojen ja 

monumenttien yhteydessä, arkipäivään liittyvän ympäristön ja tavallisten raken-

nusten osuus kulttuurisesti jaetun muistin muotoutumisessa on usein jätetty huo-

miotta. (Ks. Cresswell 2004; Raivo 2004 ja 2007; Saarikangas 2002, 63.) Tutki-

mukseni mukaan myös näiden ympäristöön liittyvien arkipäiväisten kohteiden 

avulla on mahdollista palauttaa mieliin muistoja. Esimerkkinä voi pitää karjalais-

ten evakkojen ja heidän perheidensä harrastamaa kotiseutumatkailua. Matkan 

aikana kadotettua muistin paikkaa pyritään palauttamaan mieliin ja tekemään 

näkyväksi esimerkiksi keräämällä hiekkaa, kiviä tai kasveja entiseltä kotipaikalta. 

(Ks. myös Fingerroos 2007, Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012; 

Kuusisto-Arponen 2008.) Myös tunteet ovat merkittävä osa kerrontaa, kuten seu-

raavasta Äyräpään Vuosalmella asuneen henkilön kuvauksesta käy ilmi:  

”Siltä [evakko]tieltä palasimme käymään kotikylässämme vasta vuonna 1990. 

Kotikylässä käynnit vahvistivat yhteenkuuluvuutta kyläläisten kesken ja nuo-

rempi polvi näki vanhempiensa lapsuuden maisemat. Nyt me vanhemmat löy-

dämme ainoan pysyvän muistomerkin kylästämme. Se on Vuoksi, joka edel-

leen virtaa Vuosalmen ohi, vaikkei kylää ole. Se piiloutuu metsittyneiden ran-

tojen taakse. Ei siellä kylässä kukaan asu, pellotkin ovat viljelemättä. Jokai-

nen meistä etsii jotain entisestä, aina ei löydy edes kodin raunioita, ne on 

koottu aumoihin sotaromun kanssa. Minä onnellinen olen löytänyt rauniot, 
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raiskatun puutarhan ja soistuneen Vuoksen rannan. Tuntomerkkinä seisoo ry-

ki uhmaten aikaa, sahan rauniot ovat metsän peitossa. Sinne olen joka kerta 

mennyt katsomaan Vuoksen virtaa, tuota lapsuuteni onnelaa. Joka käyntiker-

ralla kuuluu uinti Vuoksessa ohjelmaan. […] Muistoksi olen ottanut rantave-

destä kiviä, joista olen teettänyt koruja lähiomaisilleni.” (Vuoksen aineisto 

1:7.) 

Tämän kaltainen kerronta on tavallista Karjalan menetyksen kokeneille, mutta 

isänmaa, kotiseuturakkaus ja kodin merkitys nousevat Vuoksen osalta esille myös 

sellaisten henkilöiden kokemuksina, jotka itse eivät ole kotiaan sodan jälkeen 

menettäneet. (Artikkeli 5.) 

Artikkelin Vuoksi historiallisena tilana yhtenä keskeisenä tuloksena on se, et-

tä erilaisia vastakkainasetteluita karttavien tutkijoiden ja maallikoiksi luokitelta-

vien informanttien välisissä tulkinnoissa on havaittavissa selkeä ero. Tutkijat 

tulkitsevat paikan tilan tavoin jatkuvasti liikkeessä olevaksi, mutta ”tavallinen” 

ihminen hahmottaa maailmaa luomalla erilaisia rajoja, tekemällä erotteluita ja 

tukeutumalla perinteeseen, ennen kaikkea nostalgisiin muistoihin. 43 Muistelussa 

on havaittavissa selvä pysyvyyden kaipuu. Tässä on kuitenkin huomattava muis-

telun ajan määrittäminen: Muistelijoiden lapsuuden ja nuoruuden Vuoksi oli eri-

lainen tila tai paikka kuin mitä Vuoksi on tänä päivänä. On myös huomattava, että 

useimmat aineistossani esiintyvät muistelijat ovat eläneet aikana jolloin Suomi 

rakensi voimakkaasti kansallista identiteettiään. Muistelijoille on tyypillistä vas-

takkainasettelu meihin ja muihin samoin kuin suojaavien rajojen rakentaminen. 

Heille stabiili Suomi oli se, jota heidät kasvatettiin palvelemaan, ja tätä tunnetta 

sodat ja aluemenetykset ovat edelleen korostaneet. (Artikkeli 5.)  

Artikkelin toinen keskeinen tulos on se, että tilan ja paikan määrittelyä teke-

vät niin tutkijat ja teoreetikot kuin maallikotkin. Teoreettisia kahtiajakoja kaihta-

vien tutkijoiden ja paikkaa ja tilaa arkikokemustensa kautta määrittelevien maal-

likoiden välillä on havaittavissa selkeä kuilu. Kummankin ryhmän määrittelyt 

ovat kuitenkin yhtä päteviä siitä huolimatta, että ne ovat erilaisia. (Artikkeli 5.) 

                                                        
43 Myös poliittisen ekologian tutkijat Paulson, Geson ja Watts ovat huomioineet kuinka eri toimijat 
(paikalliset ihmiset, tutkijat, poliitikot jne.) konstruoivat ympäristöön liittyvää tietoa. Ymmärrys 
tiedosta liittyy poliittisiin prosesseihin ja sitä kautta vallan käyttöön. (Paulson, Geson & Watts 2003, 
209.) 
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6 Vuoksi: muutosta ja jatkuvuutta 

Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on ollut selvittää ihmisen ja ympäristön vuoro-

vaikutusta Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvun lopusta nykypäiviin. Vuoksessa 

tapahtuneiden muutosten analyysin kautta olen tutkimuksessani selvittänyt veden 

taloudellisia (vesivoimarakentaminen), poliittisia (neuvottelut yhteishyödykkees-

tä), sosiaalisia (vallan merkitys) ja kulttuurisia merkityksiä (Vuoksi tilana, paik-

kana ja maisemana). Keskeisessä asemassa on ollut Vuoksen tarkastelu hyödyn, 

talouden ja arkipäiväisten ympäristösuhteiden kautta vuorovaikutuksellisena ko-

konaisuutena. Lähtökohtana on ollut Fiona Allonin näkemys veden suurista ar-

voista ja veden arkipäiväisistä arvoista. Vuoksen kertomuksista syntyy hybridi, 

jossa muutos ja jatkuvuus yhdistyvät. 

Tutkimukseni etnografisena tavoitteena on kuvata Vuoksen muutosta, tähän 

muutokseen vaikuttaneita tekijöitä, veden muuttuvia merkityksiä sekä Vuoksen 

paikkaa ihmisten elämässä. Muutokset ovat kohdistuneet 1) fyysiseen Vuokseen, 2) 

Vuoksen hallintaan ja 3) Vuoksen merkityksiin. 1800-luvulta alkaen fyysinen 

Vuoksi on muuttunut monin tavoin. Braudelin aikajaotteluun viitaten esimerkki 

Vuoksella tapahtuneesta hitaasta muutoksesta on Vuoksen virran muotoutuminen 

sen synnystä noin 5 000 vuotta sitten. Jääkauden jälkeinen maankohoaminen ja 

toisaalta Laatokan alueen kallistuminen kaakkoon ovat johtaneet hitaisiin muu-

toksiin, jotka pitkällä aikavälillä ovat muuttaneet Vuoksen virtaussuuntaa. Ihmi-

nen ei tiettävästi ole vaikuttanut näihin muutoksiin. Syklistä muutosta Vuoksella 

edustavat puunjalostus- ja sähköteknologian kehittyminen, sähkön tarpeen lisään-

tyminen ja yleinen teollistuinen. Nämä ovat johtaneet siihen, että teollisuutta on 

alkanut kerääntyä Vuoksen varteen raaka-aineen ja energian lähteen läheisyyteen. 

Teollisuus ja vesivoimalaitosten rakentaminen ovat muokanneet Vuoksen virtaus-

ta ja veden laatua. Nopeita Vuokseen vaikuttaneita tapahtumia ovat olleet esimer-

kiksi Taipaleenjoen synty vuonna 1818 tai Kiviniemen kannaksen avaaminen 

vuonna 1856. Nämä eriaikaiset muutokset ovat vaikuttaneet Vuoksen virran fyy-

siseen muotoutumiseen, sillä voimalaitosten rakentamisen jälkeen Ylä-Vuoksen 

alueesta on tullut vesialtaiden sarja. Säännöstelyn vaikutukset näkyvät myös ala-

juoksulla vesimäärien ja virtauksen vaihteluina. 

Toisena keskeisenä osa-alueena ovat Vuoksen hallinnassa tapahtuneet muu-

tokset. Vuoksi on muuttunut kansallisesta resurssista kahden valtion jakamaksi 

yhteishyödykkeeksi. Jatkosodan päätyttyä Suomi menetti suurimman osan Vuok-

sesta Neuvostoliitolle. Vuoksen sekä muiden Suomen ja Neuvostoliiton yhteisten 

rajavesistöjen hallinnointiin rakennettiin oma instituutio, suomalais-venäläinen 
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rajavesikomissio, ja lisäksi Vuoksen osalta neuvoteltiin oma sopimus. Nämä po-

liittisen hallinnan tasolla tapahtuneet muutokset ovat luonnollisesti heijastuneet 

myös paikalliselle tasolle. Tämä on konkreettisimmin näkynyt Vuoksen voimalai-

toksilla yhteisten pelisääntöjen tarpeena. Paikallisella tasolla muutoksista on 

muodostunut solmuja, joiden analyysiin tarvitaan myös kokemuksiin liittyvien 

tunteiden tarkastelua, sillä esimerkiksi sodan aiheuttamat kulttuuriset traumat 

vaikuttavat yhä näkemyksiin jaetusta Vuoksesta.  

Tutkimuksessani olen tarkastellut, ovatko Vuoksella tapahtuneet muutokset 

vaikuttaneet joelle annettuihin ja annettaviin merkityksiin. Yksi työni keskeisistä 

tuloksista on se, että paikallisten ihmisten mielissä Vuoksen merkitys on moninai-

sista muutoksista huolimatta säilynyt. Vuoksi on yhä edelleen tärkeä ”henkireikä” 

ja osa kulloinkin sen varrella asuvien ihmisten arkista elämismaailmaa. Karjalan-

kannaksen menetyksen myötä Vuoksesta on tullut osa ”myyttistä Karjalaa” ja 

muistojen paikka. Menetetty Vuoksi on paikka, jota ei enää fyysisesti ole olemas-

sa, mutta se elää kuvissa ja muistoissa. Vaikka tämä konkreettinen menetys on 

ollut raskas, niin muistot ovat auttaneet ihmisiä selviytymisessä. Vuokseen on 

projisoitu erittäin kipeitä tunteita, ja Vuoksi on ikään kuin itkenyt ihmisten puo-

lesta. Myös nostalgialla on ollut oma roolinsa selviytymisessä. Vuoksi on merkit-

tävä osa ympäristöä niille, joiden elämään se yhä tiiviisti kuuluu. Nämä ihmiset 

pyrkivät säilyttämään Vuoksen toiminnallisena osana omaa elämäänsä esimerkik-

si pesemällä mattoja Vuoksessa, uimalla, sukeltamalla tai kalastamalla siinä tai 

kiertelemällä Vuoksen rannoilla (vrt. Ingold 2000, 189–208). Ihmisten ja Vuoksen 

vuorovaikutuksesta rakentuu pitkän aikavälin kuluessa elämäkerrallinen paik-

kasuhde, joka muutoksista huolimatta säilyy. Ajan kuluessa tämä suhde muuttaa 

muotoaan ja saa uudenlaisia sävyjä ja vivahteita. Tälle vuorovaikutussuhteelle on 

keskeistä moninaisten tunteiden tärkeä merkitys.  

Tutkimuksessani olen tarkastellut Vuoksen paikkaa luontona ja ympäristönä 

ihmisten elämässä. Vuoksella on oma maantieteellinen sijaintinsa Karjalakannak-

sella, ja sen varrella asuvat ihmiset pystyvät osoittamaan itselleen merkitykselliset 

paikat ja alueet kartalta. Vuoksi ei kuitenkaan ole pelkästään fyysinen paikka, 

vaan tulkintani mukaan on olemassa Vuoksi, joka rakentuu useista rinnakkaisista, 

ajallisesti erilaisista ja usein ristiriitaisistakin kertomuksista. Näistä kertomuksista 

syntyy yhteistä materiaalista ja immateriaalista pääomaa niin paikallisella, kansal-

lisella kuin myös kansainvälisellä tasolla. Tällaisena Vuoksi on esimerkki Doreen 

Masseyn hahmottelemasta modernista ja dynaamisesta paikasta. Vuoksen alueella 

asuu myös ihmisiä, joille tämä dynaamisuus ei ole itsestään selvää, vaan he ha-

luavat ankkuroida muistojaan johonkin pysyvään, muuttumattomaan. Tällainen 
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pysyvä paikka on heille merkityksellinen heidän oman elämänsä kautta. Se 

on ”koti”, jonka muistoa pitää ja tulee vaalia. Vuokseen liittyy myös osittain vai-

ettuja kertomuksia. Sodasta ja menetyksestä puhutaan ja on puhuttu paljon, mutta 

joen saastumisesta rankan teollistumisen jälkeen ei juurikaan keskustella, ja veden 

säännöstelynkin tuomat haitat kuitataan usein valtakunnan rajan toisella puolella 

asuvan ”toisen” aikaansaannoksiksi. 

6.1 Poliittisekologinen Vuoksi 

Tutkimukseni teoreettisena tavoitteena on ollut tutkia yhteiskunnan ja ympäristön 

muutosta vuorovaikutuksellisena kulttuurisena prosessina. Kulttuurin ja luonnon 

suhde painottuu ympäristöongelmien, hyödyn ja toimeentulon näkökohtiin sekä 

institutionaalisten rakenteiden analyysiin. Olen artikkeleissa 1–3 tarkastellut ko-

konaisuutta, jota kutsun poliittisekologiseksi ympäristöksi. Siihen kuuluvat ekolo-

giset, teknologiset ja poliittiset muutosprosessit, jotka korostavat Allonin jaottelun 

mukaisia veden taloudellisia arvoja. Poliittisekologisella Vuoksella tapahtuneisiin 

muutoksiin ovat lisäksi vaikuttaneet laajemmat historialliset ja poliittiset konteks-

tit, joiden selventäminen on tapauksen kokonaisuuden kannalta ollut olennaista. 

Vuoksen hyödyntämisessä ja hallinnassa on tapahtunut paljon muutoksia. 

Voimatalouden rakentamisprosessi ja teollistuminen muokkasivat dramaattisesti 

Vuoksen yläjuoksun ekologiaa ja maisemia. Ylä-Vuoksen alueesta tuli patojen 

rajaamien altaiden ketju, ja rakentaminen vaikutti voimakkaasti myös joen kalas-

toon. Samalla alajuoksun virtaus muuttui, ja vesimäärien vaihtelut saivat aikaan 

eroosiota. Jokivarteen keskittyvä teollisuus käytti vettä hyödykseen erilaisissa 

prosesseissa, ja samalla Vuoksi oli niiden jätevesiviemärinä. Tällä oli merkittävä 

vaikutus Vuoksen vedenlaatuun, mikä näkyy yhä edelleen aina alajuoksulla saak-

ka. 

Hallintaan liittyvät muutokset ovat olleet poliittisia. Vuoksi muuttui kriitti-

seksi elementiksi, kun Suomi talvisodan päätteeksi menetti Karjalankannaksen ja 

sen mukana suurimman osan Vuoksesta Neuvostoliitolle. Jatkosodan jälkeen raja 

vedettiin Vuoksen halki, ja vain 14 kilometriä joesta jäi Suomen puolelle. Resurs-

si oli jaettava ja jakamisesta oli neuvoteltava. Suomalais-neuvostoliittolainen 

rajavesisopimus solmittiin vuonna 1964, ja sen jälkeen yhteistyöelimeksi perus-

tettiin suomalais-neuvostoliittolainen rajavesikomissio. Vuoksen osalta kysymys 

oli pitkälti vesivoiman ympärille rakentuneen, alun perin kansallisen resurssin, 

myöhemmin ylirajaisen yhteisresurssin hallinnasta. 
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Yllä olevista näkökulmista tarkasteltuna veden taloudelliset arvot määräsivät 

Vuoksen kehityksen suunnan. Kehitystä kuvaavassa kertomuksessa ristiriitaiset 

äänet eivät päässeet esille, vaan rakentamisvaiheen kuvaukset vastaavat David 

Nyen luonnollisen hyödyntämisen kertomusta, jossa edistys ja alueen moderni-

saatio painottuvat. Kun Vuoksi talvisodan jälkeisissä rajaneuvotteluissa muuttui 

kriittiseksi ja alue lopullisesti menetettiin Neuvostoliitolle vuonna 1944, kertomus 

Vuoksen vesivaroista muuttui Nyen jaottelun mukaiseksi kertomukseksi niukkuu-

desta, jossa silloinen vihollisvaltio rajoitti resurssin hyödyntämistä.  

Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyö poliittisella tasolla on täynnä erilaisia 

vallan ilmentymiä. Tutkimusaineistoni perusteella on mahdollista todeta, että 

näkemys, jossa Neuvostoliitto automaattisesti olisi ollut neuvotteluissa vahvempi 

osapuoli, ei täysin pidä paikkaansa. Myös Suomen neuvottelijat käyttivät valtaa 

monin eri tavoin, vaikka eivät aina päässeetkään haluamaansa lopputulokseen. 

Vuoksen kannalta neuvottelujen lopputulos oli positiivinen, sillä valtiot löysivät 

instituution perustamisen ja yhteistyön kautta luonnollisen hyödyntämisen kerto-

mukselle uuden suunnan, kertomuksen jaetusta ylirajaisesta resurssista. Teoreet-

tisesta näkökulmasta tarkasteltuna edellä kuvattu tarkoittaa poliittisekologista 

ympäristöä, joka määrittyy teknologisten muutosten, poliittisten prosessien ja 

ekologisten muutosten kautta. Keskeisessä asemassa ovat tällöin ison veden arvot. 

(vrt. Allon 2006). 

Kuvio 10. Poliittisekologinen ympäristö määrittyy ekologisten, teknologisten ja poliit-

tisten muutosprosessien kautta. 
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6.2 Emotionaalinen ympäristö 

Edellä esitetty kuva täydentyy, kun tarkastelukulma siirtyy ihmisten arkipäiväisiin 

kokemuksiin ja tuntemuksiin. Tutkimukseni kautta olenkin osoittanut, että laa-

jemman kuvan rakentamiseksi tarvitaan juuri arkipäiväisen ympäristösuhteen 

tarkastelua, jossa korostuu omakohtaisen kokemuksen merkitys. Tätä olen avan-

nut ennen kaikkea paikan käsitteen kautta, jossa keskeisessä asemassa ovat olleet 

vallan kokemukset. Tutkimukseni artikkelit 4 ja 5 kuvaavat muutosten aikaan-

saamaa kokemusten, muistojen ja tunteiden muodostamaa kokonaisuutta, jota 

kutsun emotionaaliseksi ympäristöksi. 

Vuoksi tilana, paikkana ja maisemana on monimutkainen konstruktio. Se on 

ajallisesti ja paikallisesti heterogeeninen kertomus, jossa joki ympäristöineen on 

yhtä aikaa sekä dynaaminen että staattinen, muuttuva ja muuttumaton. Tilan, pai-

kan ja maiseman määrittelyjä tekevät sekä teoreetikot että tavalliset tilaa, paikkaa 

ja maisemaa käyttävät ja kokevat ihmiset arkielämässään. Erilaisista toisiaan 

sivuavista, mutta usein ristiriitaisista kertomuksista syntyy tilan, paikan ja maise-

man kuvaamisen rikkaus, monitahoinen paikka, jossa molempien tulkinnat ovat 

oikeita. Erilaisten kertomusten esiintuominen on tärkeää, sillä ilman niitä kuva 

Vuoksesta näyttää liian silotellulta. Vuoksi tilana on kuin hybridi, jossa paikan ja 

ajan kertomukset liittyvät lukuisiksi erilaisiksi kulttuurin ja luonnon yhteen-

kietoumiksi muodostaen toisiinsa liittyviä kertomuksia tilasta. Näissä kertomuk-

sissa luontoa ja kulttuuria ei helposti voi erottaa toisistaan, eikä kokemus ole ko-

konaisvaltainen, jos näin tehdään. (Artikkeli 5.) 

Vallan kokemukset kietoutuvat yhteen paikan ja tilan tulkintojen kanssa. Val-

taa on koettavissa kaikkialla. Vallan ja muutosten kokemusten myötä keskeisiksi 

nousevat yksilöiden tunteet. Joen oman luonnollisen vallan lisäksi erilaiset muu-

tokset ovat aikaansaaneet kokemuksia vallasta, jotka voidaan nähdä a) maisemas-

sa vallan fyysisinä ilmentyminä, kuten esimerkiksi padot ja erilaiset rajapyykit tai 

b) vallan kielenä, joka voi olla puhuttua tai symbolein esitettyä kieltä. (Artikkeli 

4.) 

Eräs Vuoksen kokemuskerrontaan liittyvä piirre on muistojen kehollisuus. 

Useat haastateltavani ja kokemuksistaan kertoneet henkilöt muistelevat miltä 

Vuoksen vesi tuntuu iholla, he kuvailevat elävästi Vuoksen tuoksua, koskien ko-

hinaa ja lukuisia erilaisia kehon ja eri aistien kautta saatuja kokemuksia. Näiden 

muistojen nostaminen näkyväksi on tärkeää, sillä suhde ympäristöön syntyy ja 

elää myös kehollisesti koettujen ja kehollisesti muistettujen asioiden kautta. 
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Vuoksen jokilaakso on paikka, jolla ei ole pysyvää muotoa. Tämä paikka voi 

olla fyysisesti olemassa, mutta se ei ole samanlainen kuin ihmisten mielikuvissa 

oleva, tulkinnoille avoin muistin paikka. Vuoksi on myös fyysisesti erilainen kuin 

se Vuoksi, joka on olemassa sen varrella asuneiden tai joskus käyneiden ihmisten 

mielikuvissa. Vuoksi paikkana tai tilana ei ole yksiselitteisen staattinen eikä yksi-

selitteisen dynaaminen. Se on ajassa jatkuvasti muuttuva, mutta siinä on myös 

pysyvyyteen ankkuroituja elementtejä, joita ovat esimerkiksi tiettyyn hetkeen 

liittyvät muistot, maalaukset tai valokuvat. Vuoksesta kertova muistitieto on jat-

kuvaa tilallisten suhteiden tuottamista. Tim Ingold kuvaa, kuinka paikkojen välillä 

liikuttaessa syntyy solmuja (Ingold 2011, 148–149). Vastaavasti Vuoksen mennei-

syyden muistelluista paikoista syntyy kerrottaessa tihentymiä, muistojen solmuja, 

joihin myös pysyvyyteen ankkuroidut elementit usein liittyvät. Vuoksen koke-

muskertomusten kautta syntyy kuvausta emotionaalisesta ympäristöstä ja veden 

arkipäiväisistä merkityksistä (kuva 11).  

Kuvio 11. Emotionaalinen ympäristö rakentuu eri aistein havaittavista kokemuksista, 

Vuokseen liittyvistä muistoista ja monenlaisista tunteista.  

Emotionaalinen ympäristö liittyy Allonin jaottelun mukaisiin veden arkipäiväisiin 

arvoihin, ja se korostaa ihmisten omakohtaisten kokemusten ja tunteiden merki-

tyksiä. Kokemuksista syntyvät kertomukset ovat rinnakkaisia, ja ne voivat olla 

myös ristiriitaisia. Tunteet eivät aina ole näkyviä, vaan ne voivat olla osa muisto-

jen solmuja tai kehollisia käytänteitä, ja siten vaikeasti havaittavissa ja analysoi-

tavissa.  
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Yhdessä poliittisekologisesta ympäristöstä ja emotionaalisesta ympäristöstä 

syntyy kokonaiskuva tarkastelun kohteena olevasta Vuoksen ja ihmisen välisestä 

vuorovaikutuksesta ja Vuoksen moninaisista merkityksistä alueen ihmisille. Tämä 

ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus on esitetty kuvassa 12. 

Kuvio 12. Ihmisen ja ympäristön välinen kulttuurinen vuorovaikutus Vuoksen jokilaak-

sossa on poliittisekologisen ympäristön ja emotionaalisen ympäristön muodostama 

kokonaisuus, jossa erilaisten tunteiden merkitys on keskeinen. Kuvassa on esitetty 

kumpaankin osa-alueeseen liittyvät olennaiset tekijät siten kuin ne painottuvat tässä 

tutkimuksessa. 

Lopuksi on mahdollista todeta, että Vuoksen pitkän aikavälin muutokset ovat 

heijastuneet alueen asukkaiden Vuoksi-suhteeseen. Muutokset eivät kuitenkaan 

ole muuttaneet sitä tosiasiaa, että Vuoksi on alueen ihmisille merkittävä. Vuoksi 

on muuttunut paljon, mutta nämä muutokset ja menetykset ovat luoneet Vuokselle 

uusia kertomuksia, uusia ulottuvuuksia ja uusia merkityksiä. Vuoksi fyysisenä 

elementtinä jatkaa yhä virtaamistaan, mutta se on joka päivä erilainen. Jokainen 

sukupolvi ja jokainen Vuoksen varrella kävijä luo siihen omien kokemustensa 

kautta uudenlaiset suhteet. 
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