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1. Johdanto

" Muut virrat ne vinhoin lainehin käy,
Kymi, hei, kera käy nopeaan!
Kas, kohtapa muuta ei yhtään näy
kuin valtava vaaluva vaan."
A. V. Forsman – Kyminlaakson laulu, 1898.1

Ylläolevin sanoin runoilija August Vilhelm Forsman, myöhempi Koskimies, kuvaili
vuonna 1898 tulvan aikaan kirjoittamassaan Kyminlaakson laulussa tulevan
Kymenlaakson maakunnan identiteetin ja yhteyden suurinta symbolia Kymijokea.
Samana kesänä, kun Emil Genetzin säveltämää laulua kantaesitettiin maakunnallisilla
laulujuhlilla Kyminlinnassa yli 5000 hengen yleisölle2, tulvi Kymijoki yli äyräidensä.
Tulvavesi peitti alleen ruis- ja kaurapeltoja sekä niittymaita. Vedenpaisumus nousi joen
matalassa suistossa jopa taloihin asti ja huuhtoi mukaansa suuret määrät erilaista
hylkytavaraa. Joessa tukinuiton myötä olevat tukit ja muu uittotavara lisäsivät veden
mukana vyöryvän tavaramassan määrää ja voimaa. Tuhoisan tulvakesän jälkeen toivottiin
seuraavasta

vuodesta

parempaa.

Kesällä

1899

Kymijoki

nousi

tähänastisen

mittaushistoriansa suurimpaan tulvahuippuun, vedenpinnan kohotessa koko joen mitalta
yli kahteen metriin keskivedenkorkeuteen verrattuna3 ja koskikapeikoissa yli kolme tai
jopa lähes yli neljä metriä keskivedenkorkeuden yläpuolelle.4
Kymijokilaaksossa peltoja, niittyjä ja rantamaita jäi jälleen veden alle, tehtaat seisoivat ja
tulva huuhtoi mukaansa kokonaisia rakennuksia. Tampereella kaupungin keskusta jäi
veden alle asukkaiden soudellessa talosta toiseen.5 Imatralla raivoava Vuoksi repi
mukaansa

Valtionhotellin

rantarakennuksia.6

Savossa

höyrylaiva

ajoi

karille

tässä työssä seurattu julkaisuasua kokoelmassa Koskimies, 1926.
Leino-Kaukiainen, 2012, s. 139.
3
Ahokas, 2003, s. 23.
4
Seppovaara, 1988, s. 70.
5
Kuisma, 2001, s. 40-41.
6
Seppovaara, 1984, Kuvaliite 1.
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saunankiukaalle rakennuksen lähdettyä ajelehtimaan.7 Tuhotulvaa seurasi vilkas ja kiivas
julkinen keskustelu lehdistössä, kansalaiskokouksissa ja käräjillä tulvan syistä ja
tarvittavista toimenpiteistä. Kokonaisvahingot tuhotulvasta kohosivat 7,4 miljoonaan
silloiseen markkaan, mikä oli 1,2% koko maan bruttokansantuotteesta. Vahingoista 56%
kohdistui maatalouteen, 35% teollisuuteen ja loput rakennuksiin, metsästykseen ja
kalastukseen.8 Valapaton tulvan kaltaisen suurtulvan esiintymistodennäköisyydeksi
SYKE on arvioinut 250 vuoden välein.9
Tulvan muistona Suomessa saattaa yhä monin paikoin törmätä kallioihin maalattuihin
merkkeihin, valapaton viivoihin10, jotka osoittavat kesällä 1899 mitattuja historiamme
toistaiseksi suurimman tulvavuoden vedenkorkeuksia. Kyseessä on rantakallioihin ja kiviin hakattuja viivoja, joiden rinnalle on usein kaiverrettu tulvavuosi tai pidempikin
teksti, kuten Voikkaan viivassa. Komein näistä viivoista on Kuopion Väinölänniemessä
sijaitseva pidempiaikainen kallioon hakattu asteikko, jossa samassa viivassa näkyvät eri
tulvavuosien vedenkorkeudet.11 Perimätiedon mukaan viivat oli vuonna 1899 maalattu
usein punaisella maalilla osoituksena valapatoksi nimitetyn keisari Nikolai II:n
helmikuun manifestin ja venäläistämispolitiikan vastustamisesta. Alkujaan valapaton tai
valarikon viivoiksi kutsuttiin myös vuoden 1899 tulvaveden luontaisesti rantakiviin ja
kallioihin jättämiä vesirajan juovia.12 Tulvan jälkeen osa näistä viivoista hakattiin
kallioon, varustettiin selittävin kaiverruksin ja usein jopa myös maalattiin näkyviin.
Monissa paikoissa maali on nykyisin rapissut pois ja hakkaukset haipuneet heikoiksi13
ellei sitä ole uusittu, kuten esimerkiksi Voikkaan Virtakivessä14 on tehty.
Kuten viivojen jo vahvasti politisoitunut nimitys kertoo, tulva yhdistyi aikaisempiin
poliittisiin kiistoihin autonomian ajan lopun suuriruhtinaskunnassa. Tulviva joki sai
paikalliset asukkaat reagoimaan ja ryhtymään erilaisiin hankkeisiin tulvan vahinkojen
torjumiseksi ja sen syiden sekä samalla korvausvelvollisten selvittämiseksi. Tulva nosti
pintaan alueella uudistuvan maatalouden ja nousevan metsäteollisuuden väliset ristiriidat,
jotka

johtivat

puheenvuoroihin

niin

käräjöintiin

valtiopäivillä

oikeusistuimissa
ja

senaatissa.

ja

lehtikirjoitteluun,

Paikallinen

reaktio

kuin
välittyi

Päivälehti 15.8.1899.
Kuisma, 2001, s. 40.
9
SYKE tulvakarttapalvelu, 17.3.2014.
10
Kts. liitteet 5 & 6.
11
Kuusisto, 2016, s. 54.
12
Seppovaara, 1988, s. 70.
13
Kts. liite 6.
14
Kts. liite 5.
7
8

2

valtakunnalliselle tasolle ja palasi valtiollisena politiikkana takaisin paikallistasolle.
Suurtulvan laukaisema kehitys huipentui lopulta Kymijoen vesien valjastamiseen 1930luvulla jauhamaan sähköä teollisuuden ja kulutusyhteiskunnan tarpeisiin.15
Alueellisena rajauksena käytän tulevan Kymenlaakson maakunnan aluetta, joka kattaa
Kymijoen rantamaat Vuolenkoskelta aina Suomenlahteen saakka. Kymijoen rantojen
asukkaiden yhteistoiminta oli luomassa sitä kansanliikettä, josta Kymenlaakson
maakunta myöhemmin syntyi. Kymijokilaakso kattaa suuren osan Kymenlaakson
maakunnasta, vain kaakkoisosan Hamina, Vehkalahti, Virolahti, Miehikkälä ja ulkosaaret
jäävät aluerajauksen ulkopuolelle. Paitsi luonnollisena alueena, tämän alueen kunnat
olivat alkaneet vuoteen 1898 tultaessa organisoida keskinäisiä instituutioita ja toiminnan
muotoja, joiden jatkeeksi tuhotulvan tiimoilta pidetyt kansalais- ja kuntakokoukset
asettuivat. Valapaton tulva oli osaltaan vahvistavassa syntymässä olevan Kymenlaakson
maakunnan yhteishenkeä ja identiteettiä, kun maakunnan talollisia yhdistivät senaatissa
ja valtiopäivillä ajettavat yhteiset intressit tulvien torjumiseksi. Kymenlaakso alueena tuo
korostuneesti esiin modernisoitumassa olevan maatalouden ja nousevan teollisuuden
yhteentörmäyksen

Kymijoen

vesistä

käytävässä

kiistassa.

Kymenlaakso

oli

Kokemäenjoen ja Tampereen seudun rinnalla teollistunein vuosien 1898 ja 1899 tulvan
runtelema alue.16
Tässä tutkimuksessa valapaton tulvan ja Kymijokilaakson muodostaman aika- ja
aluerajauksen sisällä tutkitaan sitä, miten maatalouden ja teollisuuden modernisoituminen
ilmeni paikallistasolla ja kuinka näiden modernisaatioiden yhteentörmäys Kymijoen
vesien osalta johti tilanteen lukkiutumiseen 1900-luvun alussa. Kaksi modernisaatiota
ilmenevät paikallisyhteisössä keskenään ristiriitaisina intresseinä Kymijoen vesien
hyödyntämisen suhteen. Tulvan myötä paljastui myös tieteellisen tiedon puute Suomen
sisävesien osalta ja tätä puutetta paikkaamaan syntyi Suomen ensimmäinen
ympäristöhallinnon ja ympäristöpolitiikan tekijä, tie- ja vesirakennusten ylihallituksen
alainen hydrografinen toimisto. Kymijoki ja sitä ympäröivä jokilaakso muodostavat
Suomen teollistumisen ympäristöhistorian kannalta malliesimerkin17, jossa alussa
huomio kohdistuu vain alueen resursseihin ja vasta myöhemmin herätään huomaamaan
myös haasteet ja teollistumisen seuraamukset.

Nordberg, 1980, s. 211.
Fennia 19. No. 2., 1903.
17
Sahari, 2010, s. 54.
15
16
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1.1 Kymenlaakso autonomian ajan lopulla
Kymenlaakson alue ei vielä 1800-luvun lopulla muodostanut omaa hallinnollista
kokonaisuuttaan tai edes yleisesti tunnustettua maakuntaa. Vuoden 1743 Turun rauhan
rajanvedon muistona joen itäpuoli, Valkealan, Sippolan, Vehkalahden, Kymin ja Pyhtään
pitäjät kuuluivat Viipurin lääniin. Joen länsiranta, vanha Ruotsin puoli eli Jaalan, Iitin,
Elimäen, Anjalan ja Ruotsinpyhtään pitäjät kuuluivat Uudenmaan lääniin. Kahden läänin
rajana toimivan Kymijoen vesivoiman partaille oli alkanut 1860-luvulta lähtien nousta
uudenaikainen suurteollisuus vesivoiman ja Suomen metsävarantojen varaan. Joenvarren
vanhat sahakylät alkoivat kasvaa nopeassa tahdissa Pietarin radan valmistuttua vuonna
1870 ja joen suistoon syntyi vuonna 1878 kokonaan uusi Kotkan kaupunki.18 Savon radan
jatkeena valmistunut Kotkan rata yhdisti jokilaakson tehdaskylät toisiinsa. Kymijoki
muuttui rajalinjasta keskukseksi ja sitä ympäröiviä alueita yhteen vetäväksi voimaksi.19
Maakunnallinen aate oli vasta herännyt ja erilaiset kansalaisjärjestöt ja kulttuurihankkeet
toivat Kymijoen rantojen sekä etelän ja pohjoisen asukkaita yhteen.20 Merkittävä tekijä
maakunnallisen identiteetin muodostumisen alkamisessa olivat rautatiet ja Kymijoen
vesivoiman äärelle syntyneet tehtaat, jotka loivat uusia väestökeskittymiä jokilaaksoon.21
Valapaton tulvan aikana Suomen suuriruhtinaskunta oli siirtymässä historiansa
loppuvaiheen poliittisesti levottomaan ja kuohuvaan, sortokausiksi kutsuttuun
ajanjaksoon. Suurtulva sai nimensä Nikolai II:n helmikuun manifestista, joka Helsingin
perustuslaillisissa piireissä leimattiin sortotoimiksi Suomen autonomiaa ja Ruotsin lain
mukaisia oikeuksia vastaan. Ruotsinkieliset liberaalit ja nuorsuomalaiset muodostivat
passiivisen vastarinnan rintaman mielestään laittomia yhtenäistämistoimia vastaan.
Vanhasuomalaiset asettuivat taipuvaiselle kannalle katsoessaan olevan tärkeämpää
säilyttää autonomian ja Suomen yhteiskuntajärjestyksen ydin.22 Kiivas poliittinen taistelu
ja debatti veivät huomiota pois maata kohdanneesta luonnonmullistuksesta, osittain
siksikin, etteivät tulvat koetelleet Helsinkiä ja sen lähiseutua, missä suuriruhtinaskunnan
johtoporras ja sivistyneistö asustivat.

Kallio, 1990, s. 77.
Hoffman, 2012, s. 51.
20
Leino-Kaukiainen, 2012, s. 130.
21
Talvi, 1979, s. 7.
22
Apunen, 1987, s. 176.
18
19
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Lisäksi katovuotena vuosi 1899 jäi aikaisemman vuoden 1892 tai sitä seuranneen, etenkin
Pohjois-Suomea koetelleen vuoden 1902 kadon varjoon vahingoissa.23 Tulva on myös
jäänyt maatalouden katastrofina 1860-luvun suurten nälkävuosien varjoon, jotka
koettelivat valtakuntaa paljon pahemmin suurella kuolleisuudella.24 Tämä tulee esiin
talonpoikaissäädyn edustajan, Valkealan kartanon herran Collianderin puheenvuorossa
valtiopäivillä 1900, jossa hän toteaa tulvien olleen Keski-Suomen ja suurimpien jokien
ongelma.25 Valapaton tulva oli laaja-alainen luonnonkatastrofi, mutta sen välittömät tuhot
koettelivat vain vesistöjen ja laskujokien rantapalstoja. Tulva oli näille rantaseuduille
suuri onnettomuus ja ajoi monet ruokakunnat ahdinkoon, etenkin ne joiden elanto oli
riippuvaista vesistöistä tai joiden maat sijoittuivat alaville rantamaille. Tulva aiheutti
vaikeuksia myös teollisuuslaitoksille ja niiden työvoimalle, sillä korkean vedenpinnan
vuoksi koneet joutuivat paljolti seisomaan ja monin paikoin tulvavesi ja sen kuljettama
tavara tuhosivat kokonaisia tehdasrakennuksia.26
Kymijoki saa alkunsa Päijänteestä sen vesien murtautuessa harjanteiden läpi Heinolassa
Kalkkisten koskessa ja kiemurrellessa edelleen Heinolan ja Iitin järvien halki kohti
Salpausselkää.27 Viimein Jaalan Pyhäjärvessä Päijänteen vedet yhtyvät vanhempaan
Kymijoen uomaan ja puhkaisevat ensimmäisen Salpausselän Keltinkoskessa. Pohjoisen
Kymenlaakson järvialtaat tasaavat vedenkorkeuksia28, mutta niihin myös laskee monia
Kymen sivujokia Mäntyharjun reitiltä ja Valkealan Väliväylältä, mikä lisää pääuoman
virtausta juuri ennen Kuusankosken ja Keltin kapeikkoja. Salpausselän jälkeen Kymijoki
virtaa loivasti mutkitellen Keski-Kymen savitasankojen halki korkeiden rantatöyräiden
välissä. Anjalan Ankkapurhan kosken jälkeen Kymijoki alkaa kiemurrella suistossaan
matkalla kohti merta haaroen ja yhdistyen taas. Lopulta Pernoonkoskien luona Kymi
jakautuu kahtia Pernoonkosken ja Pyhtään haaroihin jättäen keskelleen laajan ja soisen
Pyhtäänsaaren. Nykytilassaan joki laskee lopulta viitenä haarana Suomenlahteen Pyhtään
Ahvenkosken ja Kotka-Karhulan alueella.29 Valapaton tulvan ennätyksellinen
vedenkorkeus paljasti monia muinaisia Kymijoen uomia ja laskureittejä, joita joki on
käyttänyt silloin kun myös Saimaan vedet laskivat sen kautta mereen ennen
Vuoksenniskan murtumista.30 Nämä vanhat uomat selittävät muun muassa Tavastilan
Kts. liite 4.
Häkkinen, 1992, s. 126.
25
Valtiopäivät 1900. Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat I, s. 83.
26
- Tampellan Inkeroisten tehtaat 1872-1972, s. 98.
27
Alfthan, 1911a, s. 6-7.
28
Seppovaara, 1988, s. 43.
29
Seppovaara, 1988, s. 50-55.
30
Seppovaara, 1988, s. 15-16.
23
24
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seudun tulvan, kun Kymijoen vedet kesinä 1898 ja 1899 purkautuivat Rapakivenjärven
läpi vanhaan Uron-Nummenjoen uomaansa aiheuttaen vanhassa jokilaaksossa tuhoisan
tulvan.31
Kymenlaaksossa oli jo vanhastaan joen vesivoiman houkuttelemaa teollisuutta,
Korkeakosken kruununsaha Kustaa Vaasan ajoilta ja Strömforsin-Petjärven rautaruukki
1600-luvulta.

1700-luvun

vesisahojen

myötä

joen

valjastaminen

teollisuuden

voimanlähteeksi oli lisääntynyt ja tukinuitto Ankkapurhaan asti päässyt vauhtiin. 32
Varsinainen teollistuminen Kymijokivarressa alkoi kuten muuallakin Suomessa vasta
1870-luvulla uuden vapaamman lainsäädännön ja kehittyneen teknologian myötä.
Pietarin radan valmistuminen kytki myös Kymijoen yliset rantamaat aiempaa tiiviimmin
keskuksiin. Monet tehtaat nousivat Kymijoen rannoille legendaaristen patruunoidensa
johdolla, joita olivat muiden joukossa sellaiset teollisuuden pioneerit kuin Wahren,
Elving, Gutzeit ja Längman.33 Nouseva suurteollisuus joutui napit vastatusten muiden
joesta riippuvaisten elinkeinojen ja paikallisten mahtimiesten kanssa kiistoissa
paikallisista resursseista ja infrastruktuurista. Joen vesivoiman käytöstä käräjöitiin
ahkerasti senaattia myöten ja kovatkin keinot otettiin välillä käyttöön, kuten 1870-luvulla
eräänä matalan veden kesänä, jolloin Inkeroisten paperitehtaan tehtaanisäntä ”varasti
joen”, toisin sanoen patosi koko Ankkapurhan kosken ohjaten kuivuuden takia matalalla
olevat vähät vedet tehtaan vesikanavaan.34 Tässä hän syyllistyi valtakunnan lain
rikkomiseen, sillä vanha Ruotsin ajan laki määräsi selvästi pitämään kuninkaanväylän eli
joen vuolaimman virtauskohdan avoimena.35 Pato hajotettiin lopulta Viipurin maaherran
ja kruununvoudin uhattua vakavilla seuraamuksilla tehtaanjohtoa.36
Vuonna 1890 valmistui Savon radan jatkeena Kouvolan ja Kotkan välinen rautatie, joka
yhdisti joen itärannan Viipurin läänin puoleiset teollisuuslaitokset rataverkkoon ja
tärkeisiin vientisatamiin Kotkaan, Helsinkiin ja Hankoon. Uusi ratayhteys kasvatti
Kymijoen alajuoksun metsäteollisuuden tuotantokykyä ja raaka-aineen tarvetta.
Rautatien myötä teollisuuden puutavaran hankinta-alue levittäytyi kohti pohjoista ja
vedenjakajaseutuja. Sahat ja paperitehtaat laajensivat hankinta-aluettaan myös Saimaan
vesistön alueelle rakennuttamalla tukkien nostolaitteita ja kuljetusratoja Kymijoen ja
Seppovaara, 1988, s. 66.
Seppovaara, 1988, s. 319.
33
Hoffman, 2012, s. 49.
34
Ankkapurhan teollisuusmuseon näyttely, 19.7.2014.
35
Lang & Haataja, 1932, s. 34.
36
Ankkapurhan teollisuusmuseon näyttely, 19.7.2014.
31
32
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Vuoksen

vesistöjen

välisille

kannaksille.37

Samaan

aikaan

Suomeen

levisi

kehittyneempiä puunjalostuksen menetelmiä, kuten paperi- ja selluteollisuus, jotka
käyttivät erilaista raaka-ainetta ja laajempaa skaalaa metsien puuvarannoista kuin vanha
sahateollisuus. Kymijoessa uitettavien tukkien määrä kohosi yli 2 miljoonaan uittotukkiin
vuodessa 1890-luvun loppuvuosiin tultaessa.38
Varsinainen tulvien huippukausi Kymijoessa sen virratessa vielä luonnontilassa osui
keskikesälle, koska vasta tuolloin Sisä-Suomen sulamisvedet ennättivät Kymenlaaksoon.
Usein suuret tulvat ovatkin osuneet juhannuksen tienoille.39 Luonnontilaisen Kymen
tulvien luomat tulvametsät ja -niityt olivat lohenkalastuksen ohella yksi uudisasutuksen
sijoittumista määrittävistä tekijöistä hämäläisen peltoviljelyekspansion saavuttaessa
Kymijoen rannat 1400-luvulla.40 1800-luvun maatalouden uudistuminen lypsytalouteen
merkitsi monesti peltojen ja kylvöniittyjen laajentamista vanhoille tulvaniityille ja
viljelysalan raivaamista yhä alavammille maille.41 Tulvavesi hautasi etenkin kesällä 1899
alavat niityt ja pellot alleen, jolloin sato käytännössä menetettiin näiltä alueilta. Paikka
paikoin ylipitkän viljan ja heinän niitto tulvaniityiltä onnistui, mutta leipäviljaa niiltä ei
enää saatu.42
Vaikka kesätulvassa vesi oli korkeimmillaan, paljon tuhoisampi oli talvinen hyytötulva.
Hyytämistä ja sen seurauksena syntyvää hyytöä esiintyy kovilla talvipakkasilla
suuremmissa, vilkkaasti virtaavien jokien koskipaikoissa, kuten juuri Kymijoen koskissa
ja matalikoissa. Hyydössä pakkasilman alijäähdyttämä vesi pyörähtää kosken pyörteissä
pohjaan ja vesi jäätyy osuessaan kiviin, jäähän tai pohjakallioon. Näin kertyy hiljakseen
jäinen kumpare joen pohjaan, joka nostaa yläpuolella virtaavaa vettä ja aiheuttaa tulvan.43
Samoin pakkautuva ja ahtautuva jää aiheuttaa tulvia veden ollessa joessa korkealla ja
jääpatojen estäessä veden kulun. Jäät ja nouseva vesi repivät puita ja tavaraa mukaansa
rannoilta. Yhä nykyäänkin Kymijoessa esiintyy joka talvi sopivissa oloissa hyytöjä ja
jääpatoumia, joita puretaan dynamiitilla.44 Vapaana virtaava Kymijoki saattoi
hyytötulvissa nousta korkeallekin uomastaan, muinaisina aikoina kenties jopa 15 metriä
nykyisen keskivedenkorkeuden yläpuolelle. Vielä vuonna 1495 Kymijoki tulvi
Anttila, 1953, s. 305.
Anttila, 1953, s. 319.
39
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talvitulvassa Korian Pärnäjoen kautta Elimäenjärveen, avaten uudelleen käyttöönsä
muinaisia tulvaväyliään suurella Elimäen lakialla, joka on Kymijoen laajaa
tulvakenttää.45
1.2 Ympäristöhistorian ja paikallishistorian näkökulmat
Tässä työssä käsitellään tulvaa ympäristöhistorian ja paikallishistorian näkökulmien
kautta. Ympäristöhistoria on ympäristön ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen
menneisyyden tutkimista.46 Yhteiskunnan muodostavat tietyllä alueella elävät ihmiset
tiettynä aikana ja ympäristö on puolestaan ihmisestä riippumattomia elämänmuotoja ja
elotonta fysikaalista ympäristöä, joissa molemmissa tapahtuu muutoksia ihmisestä
riippumatta taikka ihmisen aiheuttamana. Ihmiset elävät osana ympäristöään ja
elinympäristö vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, tieteeseen, kulttuuriin, kieleen ja
mentaliteettiin.47 Yhteiskunnan ja ympäristön suhdetta on hyvä hahmottaa Leena Rossin
muodostaman vaihettumisvyöhykemallin kautta, jonka toisessa ääripäässä on täysin
ihmisen luoma ympäristö, kuten kaupunki taikka avaruusasema.48 Toinen ääripää taas on
täysin vaille ihmisen vaikutusta jäänyt luonnontilainen ympäristö ja paikka, joita
maapallolla ei enää ole juuri lainkaan jäljellä. Viimeistään ilmastonmuutoksen myötä
ihmisen vaikutus ulottuu kaikkialle planeetalla ja ihmisen vaikutuspiirin ulkopuolista
todellisuutta on etsittävä jatkossa ulkoavaruudesta.
Ympäristöhistoria on yleistynyt Suomessa historian yhtenä metodologisena näkökulmana
1970-luvulta lähtien. Suomalaista ympäristöhistoriaa ovat vahvasti leimanneet
teollistumiseen liittyvät kysymykset ja suomalaisen yhteiskunnan luontosuhteen muutos
1800-luvun lopulta alkaen. Merkittäviä ympäristöhistoriallisia teemoja käsitelleitä
aihepiirejä jo kauan ennen itse suuntauksen syntyä ovat olleet metsien käytön historia,
väestö ja ilmastohistoria sekä maataloushistoria.49 Vesistöjä tutkivan ympäristöhistorian
varhaiset työt käsittelivät järvenlaskuja ja muita suuria vesirakentamisen operaatioita
1700- ja 1800-luvuilla, kuten Reino Puramon50 ja Veikko Anttilan51 tutkimukset. Vesien
rinnalla jo varhain laajana tutkimuskohteena on ollut suomalaisten ja metsän välinen

Ahokas, 2003, s. 3-4.
Worster, 1988, s. 292.
47
Laakkonen, 2001, s. 17.
48
Rossi, 1995, s. 178.
49
Åström, 1978, s. 13.
50
Puramo, 1952.
51
Anttila, 1967.
45
46

8

suhde,

joista

viimeisimpänä

on

Ismo

Björnin

väitöskirja52

Pohjois-Karjalan

metsäluonnon ja maakunnan asukkaiden välisestä vuorovaikutuksesta pitkällä aikavälillä.
Tässä tutkimuksessa liikun samoin yhteiskunnan modernisoitumisen aiheuttaman
yhteiskunnallisen ja myös ympäristöllisen muutoksen maisemassa. Poikkeavana tekijänä
moniin aikaisempiin töihin on se, että keskitän huomioni lyhyeen ajanjaksoon ja käytän
yhtä yksittäistä tapahtumaa hetkenä, jonka kautta tarkastelen laajemminkin vuosisadan
vaihteen

Kymijoen

ja

paikallisyhteisön

suhteeseen

vaikuttaneita

tekijöitä.

Ympäristöhistoriassa on usein tutkittu pitkiä ajanjaksoja ja laajojen alueiden luonnon ja
ympäristön aikaisempia vaiheita.53
Sittemmin merkittäviä ympäristöhistoriassa ovat olleet kaupunkihistoriaan kytkeytyneet
vesistöjen, vesihuollon ja kaupunkiympäristön tutkimukset. Lyhyempää aikaskaalaa ja
alueellisesti rajatumpaa tutkimuskohdetta on ympäristöhistoriassa alettu soveltaa 2000luvulta alkaen tutkittaessa esimerkiksi eri suomalaisten kaupunkien jätevesihuollon
historiaa, kuten Simo Laakkonen54 ja Sami Louekari55 töissään, tai Rauno Lahtinen
artikkelissaan Turun jätevesihuollosta56. Lahtinen myös artikkelissaan avaa uusia polkuja
ihmisen ja ympäristön välisen suhteen tutkimukselle nostaessaan vesiensuojelun rinnalle
myös eläintensuojelun 1900-luvun alun Turussa.57
Lahtinen yhdessä muiden ympäristöhistorioitsijoiden kanssa on suunnannut huomiota
juuri 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen, jolloin monet ensimmäiset ympäristöliikkeet ja
ajatukset saapuivat Suomeen. Tässä työssä suuntaan huomion kaupunkien sijaan
maaseudulle, Kymenlaakson kaupungistuvia taajamia ympäröivälle maaseudulle. Siinä
missä Helsingissä, Turussa, Tampereella tai Jyväskylässä sivistyneistön huolenaiheena
olivat jätevedet, vesien- ja eläintensuojelu, ei maaseudulta ole löydettävissä kaupunkien
aktiiveja vastaavia liikkeitä tai kannanottoja. Vesivessojen ja viemäröinnin ollessa vielä
harvinainen ilmiö ei niiden haitoistakaan ollut kokemuksia kaupunkien tapaan.
Vesiensuojelua koskettavat vain valitukset tukinuiton samentamista vesistä ja
kalastuselinkeinon kärsimistä vahingoista, asutuksen jätevesiä ei suurtulvasta syntyneissä
valituksissa mainita. Kymenlaakson taajamat olivat vielä niin pieniä ja vailla tehokasta
viemäröintiä, että niiden jätteistä ei muodostunut yhtä näkyvää taikka haisevaa
Björn, 2000.
Myllyntaus, 1991, s. 301.
54
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saastumista kuin suurten kaupunkien jätevesistä. Kymenlaaksossa jätteet ja saastuminen
käsitettiin selvästi teollisuuden tuottamisiksi ilmiöiksi. Tulvasta syntynyt liikehdintä ja
kirjoittelu kuitenkin asettuvat osaksi laajempaa ympäristökysymysten huomiointia
lehdistössä ja kirjallisuudessa 1900-luvun alussa.58
Ympäristöön vaikuttavia päätöksiä ihmisyhteisössä tekevät tietyssä ajallisessa ja
paikallisessa ympäristössä elävät ja toimivat ihmisyksilöt, joiden kokemuspiirissä
päätöksenteon kannalta tärkeämpiä ovat oman elämänpiirin kattamat tekijät ja kyseisen
ajan vallitsevat ajatukset ja ideologiat, eivät vuosituhansien tai -satojen takaiset
tapahtumat. Näin ollen paikallisyhteisön ja paikallisen ympäristön välistä suhdetta on
tärkeää tarkastella tarkasti rajatun ajan ja paikan kautta, koska tällöin kyseisessä hetkessä
vaikuttavat tekijät pääsevät esiin. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan paikallisyhteisön
reaktiota tulvaan ja miten tämä reaktio levisi paikalliselta tasolta valtakunnalliselle
tasolle. Ympäristöhistorian perinteisessä eri suuntausten jakautumisessa tutkimus asettuu
vahvasti nimenomaan ympäristöpolitiikan historian tutkimuksen kentälle, sillä kohteena
on poikkeavaksi ja merkittäväksi koettu luonnontapahtuma ja siitä seurannut keskustelu
sekä kehityskulku. Ihmisten toiminta on poliittista silloin, kun on tehtävä valintoja eri
vaihtoehtojen

välillä.59

Vuoden

1899

tilanteessa

valinnaksi

muodostui

yhä

voimakkaammin valinnan tekeminen maatalouden ja teollisuuden välillä suunniteltaessa
ja päätettäessä Kymijoen vesien kohtalosta. Ismo Björnin tutkimus on ”tehostuvan
metsän hyödyntämisen ja muokkauksen tarina”.60 Vastaavasti tämä tutkimus on vahvasti
tehostuvan vesistön hyödyntämisen ja muokkauksen tarinaa.
Paikallisyhteisön kokemukset levisivät valtakunnantasolle lehdistön, valtiopäivien ja
virallisten kanavien ulkopuolisen kansalaisvaikuttamisen kautta. Työn lopussa
kartoitetaan myös, miten tämä reaktio heijastui takaisin paikallistasolle, kuinka
paikallisista

huolenaiheista

ja

vaatimuksista

kehittyi

osa

valtakunnallista

ympäristöpolitiikkaa, joka 1900-luvun alussa oli vahvasti vesioikeutta ja vesipolitiikkaa.
Ympäristöpolitiikkaa kattaa myös pyrkimykset vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon ja
hallintokoneistoon.61 Rajattuja alueita tutkittaessa saadaan erilaisten toimijoiden väliset
suhteet parhaiten esille.62 Liikkuminen paikallisen mikrohistoriallisen tason ja
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valtakunnallisen makrohistoriallisen tason välillä antaa mahdollisuuden havainnoida
näiden kahden tason välistä vuorovaikutusta63 sekä kokonaisvaltaisemman käsityksen
luomisen

siitä

kehityskulusta,

jota

makrotasolla

on

tunnettu

yhteiskunnan

modernisaationa merkiten tehokkuuden ja rationalismin etenemistä. Mikrotasolla taas
kyse

on

paikallisten

maanomistajien

yhteenotoista

naapureinaan

olevien

teollisuusyhtiöiden kanssa. Carlo Ginzburg myös yhdistää tähän metodiin juuri
näennäisen poikkeaman ja lyhyen keston64, joita tässä työssä ovat valapaton tulva
normaalista poikkeava ilmiönä ja vuodet 1898-1910 lyhyenä kestona.
Yksittäinen ihminen elää myös arkista elämäänsä suhteellisen lyhyessä nykyhetkessä,
jolloin hänen kannaltaan tärkeiksi kohoavat kyseisen ajan ja lähimenneisyyden
tapahtumat, eivät vuosisatojen tai -tuhansien takaiset, usein tapahtumahetkellä vielä
tuntemattomat kehityskulut. Ympäristöön vaikuttavat päätökset ja teot tehdään lyhyen
ajan arjessa, tässä tapauksessa 1800- ja 1900-lukujen taitteen suomalaisessa
maaseutuyhteisössä.

1900-luvun

alussa

myös

vallitsevana

aatteellisena

lähestymiskulmana ympäristöongelmiin oli ihmiskeskeinen näkökulma65, tärkeintä
ympäristöön liittyvissä asioissa olivat ihmisen saama hyöty tai kokemat haitat erilaisista
luonnonilmiöistä tai ympäristön ominaisuuksista.
Tuhoisa tulva oli erilaiset riidat sytyttävä tekijä, joka nosti paikallisyhteisön pinnan alla
muhineita kaunoja ja mielipiteitä päivänvaloon. Konfliktitilanteet synnyttävät usein
tavallista enemmän lähdeaineistoa, joka valottaa eri osapuolten näkemyksiä.66 Hankalaa
aihepiirin tutkimisen kannalta on se, että samaan aikaan julkinen keskustelu lehdistössä
hankaloitui

huomattavasti

kenraalikuvernööri

Bobrikovin

alkaessa

lakkauttaa

sanomalehtiä ja tiukentaa sensuuria.67 Jo aiemmin mahdollisuudet julkiseen keskusteluun
olivat olleet Suomessa rajalliset.68 Julkisen keskustelun vaikeutuminen johti piilotetun,
salaisen keskustelun lisääntymiseen Suomessa. Hyvänä esimerkkinä julkisesta ja
epävirallisesta keskustelusta on itse termi valapaton tulva, joka oli jo alusta lähtien
kapinallinen ja vaarallinen ilmaisu. Maan hallitsijan haukkuminen valapatoksi johti
pahimmillaan vankeuteen Siperiassa tai maanpakoon Ruotsissa. Termi yhdistyykin
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65
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voimakkaasti ruotsinkielisen maanalaisen vastarintaliikkeen ensivaiheisiin Suomessa69,
jonka näkyvin aikaansaannos keväällä 1899 oli suuren adressin kerääminen ja
valtuuskunnan lähettäminen Pietariin Bobrikovin huomaamatta.70
Suuren adressin keruuseen liittynyt ylioppilaiden ja muun sivistyneistön retkeily
maaseudulle

kansan

pariin

aiheutti

ylevissä

isänmaan

sankareissa

kriisin.

Runebergiläisen romantiikan värein maalatun talonpojan sijasta he kohtasivat politiikan
suhteen välinpitämättömän ja isänmaan käsitettä tuntemattoman talonpoikaisjoukon.71
Toivuttuaan kansan todellisen luonteen paljastumisen shokista suuriruhtinaskunnan
sivistyneistö ryhtyi innokkaasti kohottamaan kansan tasoa ja propagoimaan omaa
nationalismiaan kansan pariin erilaisin yhdistys-, julkaisu- ja tiedotushankkein. Kevään
1899 paljon tutkitut maanjakohuhut, jotka ilmeisestikin saattoivat olla Bobrikovin
toimesta liikkelle laskettuja nakertamaan vastarintaliikkeen kannatusta72 taikka
sattumalta torpparien ja tilattoman väestön oloihin kohdistetun huomion sekä
vienankarjalaisten

kulkukauppiaiden

kertomuksista

syntyneitä,73

toivat

esiin

maalaisväestön parissa manifestia ja säätyjen valtiollisia oikeuksia tärkeämmiksi koettuja
huolenaiheita. Valkealassa suuren adressin keruussa paikkakunnalle saapunut innokas
ylioppilas E. V. Pakkala perusti pitäjän rovastin ja säätyläisten tuella lyhytaikaisen Korven
kyntäjä -lehden, joka ilmestyi Kotkan Sanomien liitteenä vuonna 1899 kahden numeron
verran.74 Lehden pyrkimys oli valistaa pitäjän asukkaita isänmaallisista aiheista sekä
torjua seudulle levinneitä maanjakohuhuja. Naapurikunnassa Iitissä Hurja-Heikki nimellä
tunnettu kulkukauppias levitteli juoruja tulevasta maanjaosta ja kehoitti Perheniemen
torppareita olemaan kirjoittammasta nimeään kerättävänä olevaan adressiin.75
Kymijoen ja muiden Suomen suurten vesistöjen tuhotulva vuonna 1899 sai voimakkaita
poliittisia konnotaatioita. Luonnonilmiö valjastettiin poliittisen propagandan välineeksi
ja sen aiheuttamia ristiriitoja käytettiin hyväksi politikoinnissa valtiopäivillä ja
paikallisessa kuntapolitiikassa. Näin mukaan tulevat vahvasti autonomian ajan lopun
yhteiskunnan monet sisäiset jännitteet eri ryhmien välillä, kuten Helsingin ja maaseudun,
Venäjän imperiumin ja Suomen valtiosäätyjen, talonpoikien ja tehtaiden väliset ristiriidat.
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Tässä työssäni käsittelen paikallistasolla esiintyneitä ristiriitoja etenkin teollisuuden ja
maatalouden välillä. Tulvan ja sitä seuranneen keskustelun sekä yhteiskunnallisen
reagoinnin myötä on mahdollista tarkastella tulvavuoden 1899 aikaikkunasta ja
Kymenlaakson alueesta käsin autonomian ajan lopun suomalaisen yhteiskunnan
ympäristösuhdetta sekä ajatuksia ympäristöstään.
Paikallisyhteisönä tässä työssä tarkoitan ensisijaisesti Kymijoen rantojen pitäjien
maanomistajien muodostamaa sosiaalista ja taloudellista ryhmää, jota aikakaudella
määrittivät

omistussuhteet

ja

osallisuus

manttaaliverotukseen

ja

sitä

kautta

kunnallishallintoon.76 Maanomistajia yhdisti yhteinen kotiseutu ja asuinalue, johon
kuului myös tietty yhteiskunnallinen luokka. Tämän yhteisön nimenä toimi oma
kotipitäjä ja -kunta ja maanomistajat samaistivat itsensä kuntaan.77 Tämä maataloutta
harjoittava maanomistajien ryhmä myös oli se väestön osa, joka kärsi tulvan suurimmat
vahingot,

kokoontui

kokouksiin

tulvan

johdosta

ja

käytti

vaikutusvaltaansa

valtakunnanpolitiikassa, jotta tulvakysymykselle tehtäisiin jotakin. Paikallisyhteisö on jo
itsessään yhteiskunnallisten prosessien paikka78 ja näiden prosessien tutkimiseksi on
käytettävä

mikrohistoriasta

tuttuja

lähestymistapoja.79

Maata

omistamaton

ja

maataviljelemätön työläisväestö, niin tehtaiden kuin maataloudenkin, rajautui tämän
ryhmän ulkopuolelle.80 He eivät omistaneet maata, joka olisi jäänyt tulvan alle taikka
olisivat kärsineet suoria maataloudellisia vahinkoja tulvasta. Sen sijaan vanhat säätyrajat
eivät enää merkinneet suurta maanomistajien ryhmän sisällä, tulvan johdosta kutsuttuihin
kansalaiskokouksiin osallistui niin aatelis-, pappis- kuin talonpoikaissäädyn jäseniä.81
Kokouksiin

osallistui

myös

maata

omistavia,

mutta

säätyjen

ulkopuolisia

maanviljelijöitä.
Raja talollisen ja torpparin välillä vaihteli myös eri pitäjien välillä. Anjalassa ja
Sippolassa vanhojen kartanoläänitysten alaiset torpparit osallistuivat isäntiensä rinnalla
kokoukseen, kuten Wredebyn tai Sippolan kartanoiden torpparit. Elimäellä talollisten
johtama kunta oli ryhtynyt lunastamaan kartanoita jakaakseen ne ja myydäkseen
uudistilat entisille torppareille, purkaen näin itse läänitysajan perintöä ja nostaen
torppareita talollisten luokkaan. Maanomistajien ryhmän ulkopuolelle tulvan reaktiossa
Halila, 1966, s. 564.
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jäivät selvästi teollisuuden työväki ja myös yhtiöiden omistajat ja johtajat, jotka olivat
syvissä riidoissa maanomistajien muodostaman paikallisen johtoryhmän kanssa82, kuten
Valkealan ja Kotkan käräjät toivat esiin. Teollisuuden reaktio tulvaan kulki erilaisia
reittejä kuin maanomistajien ja yhteistä rintamaa valtiovallalle osoitetuille vaatimuksille
ei syntynyt, sillä yhtiöiden ja maatalouden tarpeet erosivat laajalti toisistaan.
Ideologisesti suuren vesikesän 1899 tulva tuo esiin hyvin paikallisten talonpoikien hyvin
pragmaattisen suhtautumisen luonnonilmiöihin. Tulvaa ei pidetä varsinaisesti Jumalan
vihan ilmaisuna, vaan luonnosta johtuvana.83 Retoriikassa saatettiin yhä puhua Jumalan
vihasta84 ja tulvasta taivaallisena merkkinä valanrikkojakeisaria kohtaavasta tuomiosta.
Kristillinen yhtenäiskulttuuri eli yhä vahvana Suomessa eivätkä tällaiset kuvailut jääneet
täysin vaille vastakaikua.85 Raamatun kautta oli välittynyt käsitys luonnosta ja etenkin
villistä luonnosta Jumalan luomana, omien lainalaisuuksiensa mukaan etenevänä ilmiönä,
johon Jumala suoralla vaikutuksella puuttui vain halutessaan varoittaa tai rangaista
ihmisiä.86
Jumalan rankaisemien syntien myös koettiin olevan luonteeltaan kollektiivisia, mistä on
vain lyhyt askel maan hallitsijan katsomiseen syylliseksi ja synnintekijäksi. Helmikuun
manifesti ja venäläistämisohjelma tulkittiin myös myöntyväisten parissa uskonnollisesti,
arkkipiispa Johanssonin johtama kirkko tulkitsi sortokausien olevan Jumalan rangaistus
syntiselle Suomen kansalle.87 Vastarintaliikkeen tulkintamallissa tämä selitys käännettiin
ylösalaisin ja syntiseksi nimettiinkin keisari eikä kansa. 88 1700-luvulla alkanut
romantiikka ihaili villiä ja jylhää erämaaluontoa, jossa uskottiin ihmisen näkevän
Jumalan luomistyön ja pääsevän lähemmäksi Jumalaa.89 Luonnonilmiöt sisälsivät enteitä
ja varoituksia Luojalta ja vielä 1800-luvun lopulla realismin ja rationalismin luoman
edistysopin syrjäytettyä romantiikan kulttuurisena valtavirtauksena luonnolla nähtiin yhä
olevan moraalisia toimintatarkoituksia, mikä käy ilmi aikakauden näytelmistä.90
Valtiopäivien ja lehdistön kirjoituksissa ja puheenvuoroissa vallitsee vankka usko
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rationalistiseen

tutkimiseen

ja

syiden

selvittämiseen.91

1700-luvulta

alkaen

fysiokratismin ja hyödyn aikakauden hengessä Suomeen oli levitetty valistusta
maataloudesta ja sanomalehtien yleistyessä muukin tiedotus oli parantunut maaseudulla.
Jo 1850-luvulla maalaiskuntien johtavat talonpojat olivat omaksuneet rationalistisen
ajattelutavan, jossa pyrittiin löytämään luonnollisia syitä halloille ja muille viljelyksen
esteille.92 Samalla esitettiin vallitsevan näkemyksen ja tiedon valossa ratkaisuja
ongelmien poistamiseksi, kuten järvenlaskuja.93 Kohoavien tulvavesien syitä etsittiin
järkiperäisesti luonnonoloista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, kuten järvienlaskut ja
soiden ojitukset.94 Yleinen tapa oli muutenkin ensinnä etsiä syitä ihmisperäisestä
toiminnasta, jonka uskottiin järkyttäneen Luojan luoman luonnon harmoniaa ja
tasapainoa aiheuttaen katastrofin.95
Tulvan syntipukkien etsintä tuo myös esiin eri paikkakunnilla vallinneita juopia eri
ryhmittymien välillä. Kymenlaakson kaltaisessa teollistuvassa maakunnassa tulvan
syypäiksi nimetään suoraan metsäteollisuus ja sen harjoittama tukinuitto, joka oli suuri
harmin aihe rantojen talonpojille.96 Pohjoisempana Järvi-Suomessa sen sijaan yleiseksi
syyksi nostettiin usein soiden ojittaminen97, mikä aiheutti monissa kylissä katkeria riitoja
tehdyn työn määrästä ja työn tuoman hyödyn jakaantumisesta.98
1.3 Lähteistä
Tutkimuksen lähteet koostuvat pääasiallisesti kolmeen eri lähdetyyppiin, jotka ovat
sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset, paikallishallinnon viranomaisten arkistoihin
päätyneet raportit ja kirjeenvaihto sekä käräjätuomiot ja paikallishistorian erilaiset
lähteet. Lähdeaineiston hajanaisuus ja kirjavuus ovat tyypillistä ympäristöhistorian
tutkimuksen lähtötilanteessa, sillä lähdeaineistoja on harvoin syntynyt tai koostettu
ympäristönäkökulmasta, vaan ne ovat syntyneet muunlaisten prosessien kautta ja aivan
toisenlaisiin tarkoituksiin. Tulvaa koskevat maininnat ovat usein sivulauseissa mainittuja
ja

aikakauden

poliittisten

tapahtumien

varjoon

jääneitä.

Tämä

on

yleistä

Valtiopäivät 1900. Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat I, s. 80.
Vahtola, 1978, s. 232.
93
Anttila, 1967, s. 16.
94
Haminan Sanomat, 17.5.1898.
95
Korhonen, 1999, s. 23.
96
esim. Seppovaara, 1988, s. 434-435.
97
Valtiopäivät 1900. Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat I. s. 80.
98
Myllyntaus, 1991, s. 325.
91
92

15

ympäristöhistorian tutkimille kohteille 1900-luvun kuohuvina alkuvuosikymmeninä.99
Olen tutkimuksessa hyödyntänyt myös erilaisia kansanperinteen ja muistitiedon
keräyshankkeita, joiden keräämään aineistoon on toisinaan osunut tulvaa koskevia
muisteloita. Tulvaa koskevaa muistitietoa löytyi alueellisiin perinnejulkaisuihin kootuista
tarinoista ja myös Storan Enson Inkeroisten tehtaiden vanhoilta työntekijöiltä Anna-Liisa
Puontin kokoamista haastatteluista, joiden litteraatiot löytyivät Stora Enson arkistosta
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa.
Erilaiset lähdeaineistot asettavat haasteita monipuolisuudellaan, koska jokainen
lähdeaineistonlaji vaatii omanlaisensa kriittisen tarkastelun. Mutta monipuolisuuden
vahvuutena on se, että eri lähdeaineistot ovat tallettaneet itseensä tapahtumasarjaan
liittyviä ilmiöitä ja tapahtumia eri näkökulmista tarkasteltuna, jolloin menneisyys tulee
ristivalotetuksi monista eri näkökulmista käsin. Haasteena on puolestaan se, että suurin
osa kuvauksista on peräisin tulvan jälkeiseltä ajalta ja usein jopa toisen polven
informanttien kertomaa, jotka eivät itse edes olleet kokeneet tulvaa vaan olivat vain
kuulleet siitä isovanhemmiltaan tai vanhoilta ihmisiltä. Näin saatavilla oleva kuva
menneisyydestä moninaistuu ja omaehtoistuu, esiin nousee enemmän aikakauden itsensä
piirteitä ja ajatuskulkuja myöhempien aikojen usein erityispiirteitä häivyttävien
yleistyksien sijaan. Omassa työssäni tällaisena monipuolistumisena näen vanhan ja uuden
yhteiskunnan muutosvaiheessa vallinneet erilaiset ja keskenään ristikkäiset kehityskulut
ja

ideologiat,

jotka

myöhemmin

ovat

hautautuneet

toisaalta

valtiollisen

historiankirjoituksen vuoden 1917 avaimenreikä-teleologian alle, toisaalta ovat jääneet
metsäteollisuuden noususta kertovan saagan varjoon.
2. Muuttuva ympäristö, muuttuva yhteiskunta – Ristiriidan taustat
" Omat vieremme tahdomme viljenemään
sekä kaukaiset karumaat,
ja kun soistakin kerran siirrämme jään,
sadot riittävät, rikkahat saat."
A. V. Forsman – Kyminlaakson laulu, 1898.
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1800-luvun lopulla Suomessa eli vahva edistysusko maatalouden ja teollisuuden
kehityksen myötä koittavaan parempaan huomiseen, jonka myötä Forsmanin ylläolevin
sanoin, suotkin vielä vapautuisivat jäistään eli hallasta. Valapaton tulvan herättämissä
reaktioissa näkyy vanhojen ja uusien elintapojen sekä elinkeinojen yhteentörmäys.
Peltojen raivaus ja soiden ojitus sekä järvenlaskut nostattivat kateutta paikallistasolla ja
ojituksia sekä koskien perkauksia pidettiin syynä siihen, että vedet purkautuivat aiempaa
nopeammin järviin ja laskujokiin nostattaen tulvia.100 Tukinuitto nähtiin myös tulvien
syynä, ja uiton ympärillä velloneessa kiistassa tulee ilmi jo 1800-luvun lopussa yli
satavuotinen kiista Suomen metsävaroista, niiden käytöstä ja kruunun pitkäaikainen
pelko metsänhaaskauksesta.101 Teollisuuden ja kasvavan tukinuiton leimaamassa
Kymenlaaksossa uitto ja teollisuuslaitosten padot nostettiin tulvan pääsyyllisiksi. Uitto
nostatti katkeruutta uittoreittien varella asuvissa maanomistajissa, sillä tukkilautat
tukkivat vanhoja kulkureittejä vesistöissä, pakkautuivat välistä sumaan estäen veden
virtausta ja nostattaen pienenmpiä, paikallisia tulvia. Tukit myös repivät mukaansa ja
tuhosivat kalastuslaitteita kuten lohipatoja102, tukkivat niitä ja hajottivat laitureita ja
myllynrattaita. Osa tukeista upposi kesken matkan muuttuen hengenvaarallisiksi
uppotukeiksi, jotka saattoivat upottaa isonkin aluksen aivan yllättäen.103 Ei ole siis ihme,
että tukinuittoa ja uittoyhtiöitä pidettiin lehtikirjoituksissa ja kansan suussa pääsyyllisinä
tulviin. Tämä oli pääosin sen kansanosan mielipide, joka ei ollut sidoksissa uittopuita
hyödyntävään teollisuuteen eli talonpoikien ja muun maanviljelysväestön.
Toisaalta kuntien maanomistajat myös hyötyivät teollisuuden sijoittumisesta kuntansa
alueelle, koska tehtailta ja muilta yhtiöiltä verotettavat tie- ja siltamaksut saattoivat
muodostaa huomattavankin lisän kunnan talouteen ja mahdollistaa aikaisempaa
suurempien ja kestävämpien siltojen sekä teiden rakentamisen.104 Sen sijaan tehtaiden
omistajat, virkailijat ja työläiset pitivät uittoa oman alansa elinehtona, koska se oli monin
paikoin taloudellisin tapa saada raaka-aine Sisä-Suomen metsisä sahoille ja tehtaisiin.105
Valapaton tulva antoi lisää vettä myllyyn kiivassa julkisessa keskustelussa nousevan
metsäteollisuuden ja uudistuvan maatalouden eduista sekä Suomen luonnonvarojen
käytössä.
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Teollisuuden vastapuolena mobilisoituva ja ryhmittyvä maanomistajien ja maanviljelystä
harjoittavien ihmisten joukko ei muodostanut mitään homogeenistä ryhmää, vaan se
sisälsi niin torppareita kuin kartanonherrojakin ja säätyä suurempana yhdistävänä tekijänä
oli maanviljelys ja maanomistus sekä tulvasta kärsityt vahingot. Maanomistuksen kautta
vesioikeuslaki antoi rantapalstan omistajalle omistusoikeuden myös rantavesiin ja
vesistön pohjaan106, millä pyrittiin rajaamaan ulkopuoliset pois vesien muodostaman
resurssin nauttimisesta.107 Ruotsalaisen maanlain perintönä kruunu eli valtio omisti
virroista ja salmista keskellä sijaitsevan valtaväylän, eli ns. kuninkaanväylän.
Kuninkaanväylä oli varattu yleiseen käyttöön vesiliikenteelle, puun uittoon ja kalojen
nousuun eikä sitä ollut lupa padota. Erilaiset vesistöt, kuten myllypaikkoina rajalliset ja
tärkeät kosket, olivat usein kylien tai talojen yhteisomistuksessa. Isojaossa yhteisvesiin ei
oltu yleensä kajottu, kun päähuomio oli ollut peltojen ja metsien jaossa.108 Osa
yhteisnautinnassa olleista niityistäkin oli jätetty kylien yhteisomistukseen. 109 1800-luvun
lopulle tultaessa vesistöjen omistusoloissa tyyppillisempää oli paikallisten kollektiivinen
yhteisomistus yksityisen omistuksen sijaan, mikä asetti haasteita vesivoimaa käyttävälle
teollisuudella sen pyrkiessä saamaan tätä resurssia hallintaansa.
Kymijokilaaksossa oli vuosien 1898 ja 1899 suurtulvan aikaan käynnissä yhteiskunnan
modernisaatio, siirtyminen uudenlaisen teknologian leimaamaan rationaalisen tuotannon
aikakauteen. Teollistumisen päästessä vauhtiin 1800-luvun lopulla tuotantoa ohjasivat
yhä enemmän talouden syklit ja uuden tekniikan kehitys. Teollisuuden energian, raakaaineen ja työvoiman tarpeet tyydyttääkseen yhtiöt levittivät vaikutuspiiriään yhä
laajemmalle tehtaista, vetäen puuta, työvoimaa ja lopulta jopa koskien vesivoimaa yhä
kauempaa.110 Teollisuuden kanssa uudistumassa oli myös maatalous ympäröivällä
maaseudulla, osittain yhdensuuntaisesti teollisuuden kanssa suuntautuen tuottamaan
elintarvikkeita tehtaiden työläisille, osittain myös teollisuutta vastaan markkinavoimien
lainalaisuuksia omaksuvan maatalouden vaatiessa aiempaa enemmän myös itse
ympäristön resursseja metsistä, niityiltä ja vesistöistä.111
Autonomian ajan lopun muuttuva yhteiskunta johti myös ympäristön muuttumiseen
ihmisen vaikutuksen laajentuessa yhä laajemmalle ja käydessä yhä syvemmäksi.
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Sähköteknologian läpimurto ja turbiinin saapuminen Suomeen merkitsi Suomen
valjastamattomien koskien nousemista uudella tavalla merkittäväksi resurssiksi.
Aiemmin koskien voimalla oli jauhettu viljaa tai sahattu tukkeja lankuiksi, mutta
vuosisadan vaihteen insinöörien ja teollisuusmiesten haaveissa oli tuon vesivoiman
valjastaminen tuottamaan sähköä teollisuudelle ja kaupungeille. Vesivoimassa
vähäisempiä koskia voitaisiin säästää kalastukseen ja maisemallisesti turistikohteiksi,
mutta suurimpien koskien vesivoima oli valjastettava kansakunnan palvelukseen.112
Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin maataloudessa ja teollisuudessa käynnissä olleita
muutoksia, jotka osaltaan loivat sen ympäristön ja tilanteen, jonka vallitessa tulva iski
jokivarteen. Lisäksi käsittellään taustana tulvaa seuranneille reaktioille ja keskusteluille
jo ennen tulvaa käynnissä ollutta pitkäkestoista Kotkan vesioikeusriitaa, sillä se toimi
esikuvana oikeuksiaan puolustamaan nouseville maanomistajille.
2.1 Karjatalous ja rehupula
Vuosien 1867-1868 nälkävuodet saivat maatalouden uudistukset murtautumaan läpi
talonpoikien perinteiden ja tapojen muodostamista esteistä. Säätyläisten jo 1700-luvulta
lähtien kirjoituksissaan ja senaatin 1800-luvun alkupuolelta lähtien propagoimat
uudistukset

saivat

vauhtia

joukkokuoleman

aiheuttaman

kriisin

jälkeen.113

Viljantuotantoon keskittynyt maatalous alkoi väistyä karjatalouden tieltä. Jo aiemmin
karjaa oli pidetty, mutta lähinnä lannantuotantoon paikallaan pysyvän maatalouden
peltojen lannoittamiseksi. Lehmät olivat vanhassa maataloudessa hevosiin nähden toisen
luokan kotieläimiä, sillä hevosta tarvittiin maanmuokkaukseen, vetojuhdaksi ja
liikennöintiin. Lehmien talviruokinta muodostui monesti siitä, mitä hevosilta jäi yli.114
Perinteinen maatalous oli päätynyt heinää rehuksi tuottavien niittyjen, karjan määrän ja
syntyneen lannoitukseen käytettävän lannan määrän muodostamaan noidankehään, jossa
ainoa keino laajentaa tuotantoa oli uusien peltojen tai niittyjen raivaaminen.115 Niittyjä
syntyi eniten kaskitalouden sivutuotteena, kun kasvuvoimansa menettäneet kaskipellot
jätettiin kasvamaan heinää ja uudelleen metsittymään.116 Karjaa laidunnettiin usein näillä
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heinämailla ja Kymenlaaksossakin karjan metsälaidunnus oli yleistä. 117 Kymijoen
tulvamaiden luonnonluomat tulvaniityt olivat tärkeä tekijä maatalouden levittäytyessä
Kymijokilaaksoon ja tulvaniityt olivat 1500-luvulla talonpoikien huomattavan
karjavarallisuuden perusta.118
Kymijoen rannoilla maatalouden uudistuminen oli alkanut jo 1800-luvun puolivälin
molemmin puolin kartanoiden tuottaessa uusia tekniikoita ja asiantuntijoita ulkomailta
kehittämään

maanviljelystä.

Sippolan

hovi

esimerkiksi

kohosi

maankuuluksi

sveitsiläisten juustojen meijerinsä ansiosta.119 Rautatien valmistuttua vuonna 1870
Pietarin markkinoiden kysyntä maatalouden, etenkin karjatalouden, tuotteille tuli
lähemmäksi Kymenlaaksoa. Samalla halvan venäläisen viljan maahantuonti helpottui
huomattavasti, romahduttaen vanhan leipäviljan kasvatuksen taloudellisen perustan.120
Vuosisadan lopulla karjatalous nähtiin maatalouden tulevaisuutena Suomen pohjoisilla
leveyksillä, sillä karja ei kärsinyt hallasta yhtä lailla kuin vilja.121 Karjatalouteen
siirtymisen ongelmana oli kuitenkin krooninen rehupula, sillä vähät luonnonniityt ja
heinämaat eivät kyenneet tuottamaan tarpeeksi rehuheinää kasvavan väestön ja kasvavan
karjan tarpeisiin.122 Luonnonheinä oli usein ravintoarvoltaan huonompaa kuin
lannoitteilla avustettu kylvöheinä. Rehupulan myötä lehmät usein elivät talvet
nälkäkuoleman partaalla ja keväisin karja oli niin heikkoa, että se oli kärrättävä
kevätlaitumille vahvistumaan.123 Heinän vähäisyyden ohella syynä karjan huonoon
kuntoon oli talonpoikien käsitysmaailmaan juurtunut ajatus siitä, että mitä suurempi
karjan pääluku oli, sitä varakkaampi talollinen. Sinällään ajatus oli oikeansuuntainen, kun
suurempi karja tuotti enemmän lantaa pelloille.
Painopisteen siirtyessä lannasta maitoon tuli tarpeelliseksi vähentää karjan määrää, jotta
rehu riittäisi läpi talven. Karjan ruokintaa parantamalla myös maidontuotannon kautta
voitiin pidentää, kun vanhassa maataloudessa maitoa oli ollut saatavilla vain kesäisin.
Heinäpulaa paikkaamaan lehmien rehuksi niitettiin rantojen ruovikoita124 ja järvikortetta,
jonka rehuarvo oli vähäinen. Kortteen lievä myrkyllisyys myös heikensi karjan
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yleiskuntoa.125 Rehuksi kerättiin myös samalta, lehdeksiä ja jopa tienpientareiden heinä
niitettiin karjanrehuksi.126

Karjaa pyrittiin jalostamaan myös tuottamalla Suomeen

ulkomaista siitoskarjaa, joka tuotti maitoa runsaammin. Karjanjalostuksen esteeksi
muodostui Suomessa endeemisenä esiintyvä nautatuberkuloosi, jota kotimainen
maatiaiskarja oli sopeutunut kestämään paremmin kuin ulkomaiset rotueläimet.
Tautiongelmaa yritettiin ensin poistaa totutuilla karanteeneilla, mutta taudin paljastuttua
kotimaisessa karjassa esiintyväksi, aloitettiin maatiaisrotujen ristisiitos tuontikarjan
kanssa, jotta saataisiin runsaammin maitoa tuottavia, mutta tuberkuloosia kestäviä
lehmiä.127
Valapaton tulvan seurauksena perinteiset heinämaat jokivartta reunustavilla alangoilla
jäivät veden alle, jolloin näiden alueiden heinäsato joko tuhoutui täysin, tai siitä tuli
huonolaatuista. Tulvien seurauksena Kymijokilaaksossa ja muilla tulvien runtelemilla
alueilla tuli pulaa rehuheinästä, jonka hinta lähti nousuun koko valtakunnassa talven
lähestyessä. Rehun puutteen edessä köyhemmät tilalliset joutuivat myymään lehmiään
välttääkseen karjan nälkäkuoleman ja pelastaakseen edes osan pääomastaan. 128 Karjan
myyntihinnat laskivat, kun karjaa tuli markkinoille aikaisempaa enemmän.
Kymijokilaaksossa rehukriisiä pahensi paikallisesti teollisuuslaitosten maanhankinta, kun
Halla Oy osti juuri vuonna 1899 Sippolan hovin maat ja metsät, pidättäen metsäalueet
itselleen ja myyden pellot ja kartanon edelleen eversti Lennart Forsténille.129 Halla-yhtiö
kielsi Sippolan torppareita ja talollisia laiduntamasta karjaansa yhtiön metsissä
tuhoamassa puunvesojen kasvua.130 Yhtiön metsäalueisiin kuuluivat myös aiemmin
laidunnukseen käytetyt suot ja järvenrannat sekä metsien luonnonniityt. Rehupula johti
torpparien oman talouden tulemiseen uhatuksi ja ajoi torpparit järjestäytymään ajamaan
etujaan. Seurauksena oli sarja oikeudenkäyntejä Halla-yhtiön ja torpparien sekä
torpparien ja hovin herran eversti Forsténin välillä.131 Kilpailu metsistä toisaalta
metsäteollisuuden raaka-aine varantona, toisaalta karjatalouden rehureservinä toi
teollisuuden ja maanviljelijät vastatusten politiikassa. Valkealassa intohimoja herättivät
Kymi-yhtiön tekemät maaostot, kuten Valkealan hovin ns. Lappalan puiston osto ja
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Tervarummun alueen hankinta.132 Tervarummussa yhtiö kävi pitkällisen kamppailun
metsänvartijoiden ja nimismiesten avulla kitkeäkseen metsiin asettuneen kaskenpolton
pois hävittämästä metsäomaisuutta. Metsänkäytön muutos johti lopulta Tervarummun
kylän lopulliseen hylkäämiseen ja autioitumiseen.133
Tulvan mukanaan tuoman heinäpulan seurauksena vanhat pitäjänmakasiinit ja aiempi
avustuspolitiikka osoittautuivat vanhentuneiksi. Pitäjänmakasiineihin varastoitiin ja
niistä lainattiin vain siemenviljaa, heinänsiemen ei kuulunut makasiinien valikoimiin.134
Makasiinit oli perustettu vanhan leipäviljan kasvatukseen keskittyneen maatalouden
tarpeisiin ja vuonna 1899 ne olivat menettämässä merkitystään maatalouden tukijalkana.
Makasiinilaitoksen ongelmana olivat puutteelliset säilytysolot ja siitä seuraava viljan
pilaantuminen laareissa. Viljaa ei voitu säilöä vuosikausia, vaan sitä oli kierrätettävä
antamalla vanhaa viljaa ulos makasiinista ja ottamalla uutta viljaa tilalle. Huonojen
satovuosien tai vanhentunutta siemenviljaa jouduttiin usein myymään jopa tappiolla.135
Kymissä talolliset suunnittelivat makasiinin muuttamista rahaksi ja varojen sijoittamista
kunnan maatalouskassaan käytettäväksi siementen ostoon.136 Viipurin läänin kuvernöörin
vastahankaisuus viljavarastosta luopumiseen kuitenkin hidasti hanketta. Kymissä
talolliset päätyivät perustamaan juuri tulvavuonna 1899 oman maamiesseuran, joka ryhtyi
hankkimaan

uusia

maatalouskoneita

sekä

heinänsiementä

jäsenilleen,

kun

pitäjänmakasiinin säännöt estivät makasiinin varojen ja varastojen käyttämisen tähän
tarkoitukseen.137
Valkealassa jo varhain markkinatalouteen mukaan lähteneet kunnanisät olivat myös
pyrkimässä pitäjänmakasiininsa myyntiin rakennuksia myöten ja rahojen tallettamiseen
pankkiin.138 Anjalassa juuri vuonna 1899 pitäjän maanviljelijät yrittivät muuttaa
lainamakasiininsa ohjesääntöjä, mitä Anjalan kartanon pehtoori B. E. Kraeki vastusti
ilmoittaen lainajyvästön olevan kartanonherran, paroni Ivan Menschikov-Koreischin
omaisuutta eikä viranomaisilla siten ollut oikeutta puuttua sen hoitoon.139 Anjalan kunta
päätyikin perustamaan oman lainamakasiininsa katovuonna 1902, joka oli vapaa kartanon
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vallasta.140 Sippolassa maanviljelijät perustivat läntisen Viipurin läänin maamiesseuran
ohjeiden mukaisesti oman paikallisen maamiesseuransa 3.10.1899.141 Maamiesseurojen
perustaminen osuu yhteen tulvavuoden kanssa ja tulva on ollut paikallinen
taustavaikuttaja niin maamiesseurojen kuin muidenkin paikallisten tukirakenteiden
perustamisessa.
Kylvöheinää

varten

raivattiin

heinänkasvatukseen,

vaikka

uusia
se

peltoja

hirvittikin

ja

vanhoja

peltoja

vanhoillisimpia

muutettiin

talonpoikia.142

Heinänkasvatusta edesauttoi Suomeen levinnyt koppeliviljelys, jossa pellon kierrossa
yksi

vaihe

oli

heinänkasvatusta.143

Vanhat

luonnonniityt

raivattiin

nyt

heinänkasvatukseen, kynnölle ja lannoitukseen. Tämän myötä viljelysmaat levittäytyivät
aivan kiinni vesirajaan vanhoille vesijättömaille, joissa usein oli hedelmällisin maa-aines
saatavilla viljelystä varten.144 Viljelykseen kuuluvan maanmuokkauksen seurauksena
maanpinta painui kasaan ja vajosi alemmaksi, lisäten näin tulvariskiä.145 Uusi
salaojitustekniikka

ja

ojankaivuun

taitavien

ammattimiesten

lisääntyminen

mahdollistivat yhä uusien vesijättöjen ja soiden ojittamisen ja kuivattamisen viljelystä
varten. Ojitus- ja kuivatustyöt olivat myös valtion rahallisen tuen kohteina, sillä ne nähtiin
keinoina parantaa kotimaista maataloutta ja myös torjua hallaa.146
Tulvien oletettu lisääntyminen ja tulvia koskevien valitusten kasvaminen 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa ei sinänsä ollut seurausta ilmaston äkillisestä muuttumisesta
epäsuosiollisemmaksi, sillä sateisten ja lumisten vuosien sykli seuraili normaalia
vaihtelua.147 Sateiset vuodet, suurten laskujokien tulviminen ja katovuodet osattiin jo
vanhastaan liittää toisiinsa.148 Sen sijaan maatalouden herkkyys vedenpinnan
kohoamiselle oli kasvanut ja vahinkojen taloudellinen suuruus talollisille myös.
Rationalisoidun karjatalouden mukana pellot levisivät rantatöyräille ja alangoille, luoden
maanomistajille ja viljelijöille painetta saada vedenpinta kuriin jollakin keinoilla.
Mieluusti myös talolliset ajoivat vedenpinnan pysyvää laskemista perkauksin ja
säännöstelyin, sillä vedenpinnan laskiessa uutta maata paljastuisi viljelykseen ja vanhojen
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viljelysmaiden tulvauhka poistuisi. Tämä puolestaan johtaisi maan viljelyskapasiteetin ja
maanarvon nousuun.149 Maanomistajien intressinä olikin järvenlaskujen hengessä laskea
vedenpinta mahdollisimman alas. Kymijoen ja muiden virtojen perkaukset muodostivat
näin jatkeen järvenlaskuille, vaikka ne olivat 1850-luvulla Höytiäisen ja muiden
katastrofiin johtaneiden projektien seurauksena joutuneet epäsuosioon valtion
politiikassa. Tulvaa tutkimaan asetetun senaatin komitean työssä mukana ollut professori
E. G. Palmén päätyi vuonna 1902 julkaisemaan tulvatutkimusten innoittamana oman
tutkimuksensa

Suomessa

tehdyistä

järvenlaskuista

ja

arvioimaan

laskujen

onnistuneisuutta taikka niistä syntynyttä haittaa.150
Tulvien aikana ja niitä seuranneina vuosina Kymijokilaakson kartanoita ajautui
taloudellisiin ongelmiin yksi toisensa jälkeen, mikä johti maanomistuksen muutoksiin.
Ilmiö liittyi kilpailun lisääntymiseen maataloudessa, rehupula ja kansainvälisten
markkinoiden heilahteluiden entistä suurempi vaikutus Suomessa. Taloudellisiin
vaikeuksiin joutuneet kartanot usein huutokaupattiin ja välillä ne vaihtoivat omistajaansa
nopeassa tahdissa.151 Monessa tapauksessa lopulliseksi ostajaksi tuli Suomen valtio, joka
lunasti suurtilat itselleen, jakoi niiden maat entisille torppareille ja kiinnostuneille
lunastettavaksi

pitkällä

maksuajalla

omakseen.

Usein

kartanon

päärakennus

ympäryspeltoineen jäi valtiolle ja niihin sijoitettiin erilaisia julkisia laitoksia, kuten
maatalouskoulu Anjalan kartanoon tai koulukoti Sippolan hoviin.
Kartanoiden alamäen ja torpparien pyrkimykset lunastaa itse tai lunastuttaa tilat valtiolla
vaikutti jo 1860-luvulla aloitettu kruunun ohjelma Viipurin läänin lahjoitusmaiden
lunastamiseksi pois niiden omistajilta ja jakamiseksi entisille alustalaisille, jotka tätä
kautta vapautuisivat lahjoitusmaaläänitysten muodostamasta taakasta ja välillä
suoranaiseksi sorroksi katsotuilta olosuhteilta.152 Donaatioiden myös koettiin estävän
maatalouden kehittymistä, kun sivistyneistön vallitsevana ideaalina oli itsenäinen,
työteliäs ja isänmaallinen talonpoika.153 Kartanoiden hajoaminen voimistui senaatin
perustaessa

tilattoman

lunastamiseksi

ja

väestön

edelleen

lainakassoja

torppareille

eri

puolille

jaettavaksi

maata

viljelysmaan

myynnillä.

Vehkalahden

torppariselkkauksista ennen tulvaa kokemuksia saanut Haminan pormestari Alopaeus
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myi omistamansa Perheniemen kartanon maat entisille torppareille vuodesta 1902
alkaen.154 Alopaeuksen esimerkki innosti myös Elimäen kartanoiden omistajia ryhtymään
kauppoihin torpparien kanssa. Torppareilta ei löytynyt tarvittaa pääomaa kauppoihin,
mutta talollisten johtama Elimäen kunta tuli apuun ja kunta ryhtyi lunastamaan kartanoita
omakseen myydäkseen pitkillä maksuohjelmilla niiden maita edelleen uudistiloille.155
Tämän seurauksena aikaisemmin suurtilojen hallitsema maaseutu alkoi muuttua
pientilavaltaiseksi.
Monesti tiloistaan luopuvat kartanonomistajat tarjosivat ensinnä tilojaan omien
torppariensa ostettavaksi, kuten tapahtui Sippolassa ministerivaltiosihteeri Woldemar von
Daehnin luopuessa Sippolan hovista vuonna 1899156 taikka Valkealassa Anton Nathaniel
Collianderin tarjotessa myyntiin laittamaansa ns. Lappalan puistoa ensin paikallisille
talollisille, ennen kuin päätyi myymään sen Kymi-yhtiölle.157 Kartanot yhä harvemmin
kykenivät yksinään tuottamaan tarpeeksi tuloja omistajilleen taatakseen pysymisensä
pystyssä, sen sijaan 1900-luvun puolella kartanoista tuli yhä useammin tehtaanisäntien,
liikemiesten ja professoreiden talouksien osa-alueita, jotka eivät yksin enää muodostaneet
omistajiensa toimeentulon perustaa. Uudet kartanot taikka suurtilat olivat yleensä tänä
aikana tehtaiden ja yhtiöiden perustamia, usein tuottamaan elintarvikkeita yhtiön
työläisille kohtuulliseen hintaan, kuten Kymi-yhtiön tai Myllykosken omistamilla
tiloilla.158 Vanhojen

kartanoiden

ja

suurtilojen

ongelmaksi

muodostui

myös

Kymenlaaksossa se, että nouseva metsäteollisuus tehdas- ja uittotöineen tarjosi
kilpailevan työmahdollisuus maatyöläisille, jolloin palkkavaatimukset nousivat.159 Uudet
työmahdollisuudet myös tarjosivat torppareille mahdollisuuden ansaita sivutuloja, joilla
lunastaa maata itselleen taikka maksaa juristeille käräjöinneistä kartanonomistajia
vastaan.
Lisätuloja saatiin myös kasvavien tehdaskylien ja paisuvan Kotkan kaupungin
synnyttämän elintarvikekysyntään vastaamalla.160 Karjatalous valtasi alaa, meijereitä ja
osuusmeijereitä alkoi nousta maaseudulle. Merkittäväksi nousi Inkeroisiin 1900-luvun
alkuvuosina perustettu osuusmeijeri, joka kokosi keskisen Kymenlaakson tiloilta maitoa
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prosessoitavaksi ja myytäväksi edelleen junien välityksellä Kotkaan ja Kouvolaan.161
Kotkan ja Karhulan teollisuuskeskusten kupeessa, rautatien varressa sijaitsevassa
Kymissä yhä useampien talollisten karjaan alkoi kuulua lypsy- ja lihakarjan ohella sikoja
ja kanoja, joista saatavaa lihaa ja munia myytiin Kotkan ja Karhulan työläisille. Kymissä
paikallisen marttayhdistyksen aloittama kanojen pito ja munien myynti sai paikallista
mainetta ja pitkään Kymin marttoja kutsuttiin munamartoiksi.162 Lampaiden määrä sen
sijaan kääntyi laskuun, kun teollisuuden tuottamat langat ja kankaat syrjäyttivät vanhaa
kotiteollisuutta.
2.2 Taistelu vesistä 1895
Kotkan kaupungin perustamisen ollessa senaatin käsittelyssä vuonna 1878, senaatti oli
päätynyt asettamaan uuden kaupunkialueen rajat vanhan Ruotsinsalmen linnoituksen
alueen rajoja seuraillen163, sillä edelleen tuolloin oli epäilys Kotkan nousun jatkumisesta
ja jatkuvuudesta.164 Sahasurman iskiessä pian kaupungin perustamisen jälkeen aluerajoja
koskeva kysymys painui paikallispolitiikan taustalle. Lisäksi alkukaudella sahapatruunat
olivat vuokranneet kalatalonpoikien muodostamilta jakokunnilta vesien käyttöoikeudet
maanomistajille edullisin sopimuksin. Tämä vanha herrasmiesjärjestelmä alkoi hajota
vuonna 1881, kun norjalaisten sahayrittäjien perustama Halla-yhtiö ei edes halunnut
tehdä mitään sopimuksia vesienkäytöstä jakokuntien kanssa. Jakokuntien haaste käräjille
ei tuottanut juuri tuloksia, koska Halla-yhtiön johto kieltäytyi tulemasta oikeuden eteen.
Kuvernööri kylläkin kielsi Halla-yhtiöltä rimojen ja painolastihiekan upottamisen saaren
rantavesiin.165
Metsäteollisuuden uuden nousun kiihtyessä 1880-luvulla Kotkan sahatkin elpyivät
horteestaan ja alkoivat tuottaa yhä enemmän lautaa ja muuta puutavaraa lastattavaksi
laivoihin ulkomaanvientiä varten. Kotkan oman vesialueen satama-alue kävi pian
riittämättömäksi ja laivat alkoivat odottaa redillä lautojen ja muun tavaran lastausta
niihin. Näin Kotkan käyttämät satamavedet laajenivat Kotkansaaren ympärille, Kymin
talonpoikien omistamille ja hallinnoimille vesialueille.166 Laivojen satamakäyttöön ei
ensiksi puututtu, mutta laivaliikenteen kasvaessa ja uusien sahojen noustessa ympäristön
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saarille Hallaan ja Tiutiseen Kymin jakokuntien kalastajien elinkeino alkoi kärsiä yhä
enemmän Kotkan laivaliikenteen ja sahojen mereen syytämien jätteiden takia.167 Sahat
hankkiutuivat eroon jätteistään johtamalla ne suoraan mereen taikka upottamalla jätteitä
täyttömaaksi rantavesiinsä rakentaessaan laitureita ja uusia rakennuksia. Kiivain kiista
nousi norjalaisten sahamiesten omistaman Hallan saaren rantavesistä.
Kiistojen osapuolista tunnetuin oli Karhulan patruuna William Ruth. Kotkasta pohjoiseen
Korkeakoskenhaaran suulle oli perustanut entinen Kymin Lauttausyhtiön uittopäällikkö
William Ruth Karhulan sahan, joka nopeasti laajeni suureksi teollisuuskompleksiksi
kattaen sahan lisäksi lasi- ja tiilitehtaan. Ruth oli luonteeltaan riitaisa ja aloitti pian
loppuelämäänsä leimanneet käräjöintien sarjat Lauttausyhtiötä, Kymin talonpoikia ja
muita Kotkan sahoja vastaan.168 Pyrkimyksenä Karhulan patruunalla oli karkoittaa
kilpailevat sahat ja Lauttausyhtiö Korkeakoskenhaarasta ja muodostaa tästä haarasta
Karhula-yhtiön monopoli, samoin kuin sen edustalla olevasta Sunilanlahdesta.169
Erilaisten vaiheikkaiden oikeudenkäyntien jälkeen patruuna Ruth päätyi syksyllä 1894
aloittamaan yhdessä Kymin jakokunnan talonpoikien kanssa oikeudenkäynnit Kymin
Lauttausyhtiötä, Kotkan kaupunkia ja Kotkan sahoja vastaan. Syynä oli näiden
laittomaksi katsottu vesialueiden käyttö korvauksetta ja vesien pilaaminen.
Ruth palkkasi oman liittoumansa asianajajaksi mainetta toimeliaana ja lain kiemurat
tuntevana juristina niittäneen Jonas Castrénin, joka nuorsuomalaisten johtavana
poliitikkona myös kannatti ideologisista syistä maataloutta teollisuuden edelle. Castrén
oli toiminut valtiopäivämiehenä talonpoikaissäädyssä vuodesta 1881 ja noussut
nuorsuomalaisen puolueen johtavaksi puhujaksi ja venäläistämistoimien vastustajaksi.
Vuonna 1894 hän suoritettuaan lakitieteen tutkinnon perusti asianajotoimiston juristi K.
A. Häyrysen kanssa, mutta jo seuraavana vuonna yhtiökumppaniksi vaihtui veli Zacharias
Castrén.170 Castrén tuli tunnetuksi uutteran ja päämiehensä etua kaikin voimin ajavana
asianajajana, jota vastapuoli piti rahanahneena ja häikäilemättömänä hänen rikkoessaan
oikeudenkäynnin ja käräjöinnin vakiintuneita tapoja. Toisaalta on syytä muistaa, että
aikaisemmissa oikeudenkäynneissä Kymijoen vesistä yleensä vain tehtailla oli ollut
apunaan palkattu juristi, jolloin käräjöinnit olivat lähes aina päätynyt teollisuuden
voittoon, joten Castrénin ja Ruthin negatiivisen maineen voi tulkita myös tehtaiden ja
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uittoyhtiön herrojen närkästykseksi siitä, että joku julkeni häiritä vanhaa järjestystä, jonka
mukaan asiat oli aikaisemmin totuttu hoitamaan. Castrénista levisi paikallisten parissa ja
laajemmallekin legendaa, että Ruthin huvilassa hänen eteensä kannettiin joka aamu 100
markan seteli hopeatarjottimella. Tarinassa on sen verran totuutta, että juristin palkaksi
oli sovittu 100 markkaa päivältä ja puolet kaikista vahingonkorvauksista.171
Castrénista tuli suosittu asianajaja Kymijoen vesiriidoissa maanomistajien edustajana.
Kotkan vesioikeudenkäynneistä muodostui puolestaan vuosisadan loppuun asti kestänyt
näyttävä oikeudenkäyntiprosessi, joka herätti huomiota koko valtakunnassa.172
Oikeudenkäynnit saivat aikaan ””oikeudellisen suursiivouksen” Kyminlaaksossa, jossa
maan ja veden hallintaoikeus sitä ennen oli monessa kohdin ollut epävarma.”173
Castrénin operaatiot ja laatimat paperit nostivat esiin vanhan vesilain ongelmakohtia
toinen toisensa jälkeen ja loivat kasvavaa painetta vesioikeuden uudistamiseen.174
Castrénista tuli metsäteollisuuden silmissä pahamaineinen korvausten ja sanktioiden
saalistaja,

joka

kykeni

monesti

saamaan

asiakkailleen

ainakin

osavoittoja

laintuntemuksensa ansiosta.175 Aiemmin monesti paikallisten talollisten nostamat
käräjäjutut olivat päättyneet yhtiöiden voittoon taikka jutun hylkäämiseen näytön
puutteen takia.176 Castrén hankki monenlaisia näyttöjä kalastuksen kärsimisistä
vahingoista ja vesien pilaantumisesta, mm. tuottamalla oikeuden eteen purkeittain
vesinäytteitä Kotkan ympäristön vesistä ja vesissä uitettuja riepuja.177
Oikeudenkäyntiä seurannut Edvard Bergh päätyi julkaisemaan vuonna 1896
oikeudenkäyntien aineistosta kokoamansa kirjasen nimettömänä, jossa hän vertasi
Kotkan tilannetta Amerikan villiin länteen.178 Riidan ytimenä oli Berghin mielestä Ruthin
valitus siitä, että Korkeakoskenhaaraan asetetut uittolaitteet, joita hän itse oli ollut
teettämässä uittopäällikkönä, haittasivat vakavasti hänen yhtiönsä toimintaa ja
vesiliikennettä Karhulaan.179 Korkeakoskenhaara oli jaettu kahteen uomaan puomeilla,
joista itäistä eli Karhulan puoleista myöten kulki uitto ja läntistä, Kyminlinnan puoleista
pitkin vesiliikenne. Karhulan tehtaat joutuivat rakentamaan siltoja uittoväylän yli
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pystyäkseen lastaamaan tuotteensa aluksiin, joilla ne sitten kuljetettiin joko alas Kotkan
satamaan laivoihin lastattavaksi tai jokea ylös Korkeakoskelle Kymin asemalle.180
Patruuna Ruth piti Lauttausyhtiön suorittamia korvauksia syntyneestä haitasta liian
pieninä ja vaati uiton siirtämistä ensin läntiseen väylään, mihin uittoyhtiö olisi suostunut,
ja sittemmin kokonaan pois Korkeakosken haarasta Huumanhaaraan.181
Mukaan oikeudenkäynteihin sekoittui myös Kymin talonpoikien muodostamien
Korkeakosken ja Lampuodin, ruotsiksi Landbon, jakokuntien riita Lauttausyhtiön,
Kotkan sahojen ja Kotkan kaupungin kanssa Kymijoen vesien ja Kotkan ympäristön
merialueen käytöstä. Kiistassa Halla-yhtiö liittoutui Kotkan kaupungin kanssa, sillä
kaupungin johto ja Hallan sahapatruunat olivat läheisissä väleissä keskenään. 182 Ruth
mieluusti tarjosikin Castrénin talonpoikien käyttöön patruunan maksaessa käräjäkulut.
Ruth joko ajatteli hyötyvänsä itse muiden sahojen ongelmista taikka sitten häntä ajoivat
henkilökohtaiset antipatiat sahojen ja kaupungin johtomiehiä kohtaan kostamaan
vesikäräjien avulla heille. Jakokuntien maanomistajien puolelta suuri innostaja
käräjöinteihin olivat Kotkan kaupungin laivoilta perimät satamamaksut, joilla kaupunki
rahoitti laiturien ja muun infrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa. Kun osa laivoista
lastattiin kaupungin vesialueen ulkopuolella, havahtuivat jakokuntalaiset siihen, että
Kotkan kaupunki teki rahaa heidän omaisuudellaan ilman mitään lupia taikka
sopimuksia.183 Kaupunki vetosi siihen, että Kotkan satama oli ollut satamakäytössä jo
ennen kaupungin perustamista linnoituksen aikana ja siten myös valtiovallan olevan
osallinen korvauksista jakokunnille.
Senaatti epäsi vuonna 1890 Kotkan kaupungin pakkolunastushakemuksen kaupunkia
ympäröiviin vesialueisiin, vahvistaen siten jakokuntien omistusoikeuden alueisiin.
Senaatin päätös innosti jakokuntia haastamaan Kotkan kaupungin liittolaisineen
uudestaan käräjille vuonna 1893.184 Kihlakunnanoikeus tuomitsi 15.10.1895 Kotkan
kaupungin 2 000 markan sakon uhalla luopumaan laittomasti hallintaansa ottamista
satamavesistä sekä purkamaan alueille rakentamansa laiturit ja satamarakennukset.
Kaupungin koettua tappion oikeudessa Kotkan johto päätyi anomaan senaatilta
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satamavesien pakkolunastusta, mihin senaatti lopulta vuonna 1897 myöntyi. Kotka
määrättiin maksamaan korkea 700 000 markan summa korvausrahoja jakokuntien
jäsenille

Hirssaaren,

Hovinsaaren

eteläkärjen

ja

Hallan

ympärysvesien

pakkolunastuksesta.185 Kymin talonpojat vastustivat pakkolunastusta, koska sen myötä
he menettivät aiemmin vuokraamiaan vesialueita lopullisesti Kotkan kaupungille. Kotkan
kaupunki puolestaan joutui ottamaan lainaa ja korottamaan erilaisia maksujaan
kattaakseen pakkolunastuksesta koituneet kulut, mitä ei helpottanut Halla-yhtiön vakaa
päätös olla osallistumatta kuluihin, vaikka yhtiön rantavedet olivat nyt mukavasti
kaupungin vesialueita irtaallaan Kymin kunnan alueista. Hallan saari kuitenkin itsessään
jäi osaksi Kymin kuntaa, jonne Halla-yhtiö maksoi tie- ja siltamaksunsa, Kotkan
kaupungin saadessa vain sahan laivaliikenteen satamamaksut.
Vuonna 1897 Kymin kihlakunnanoikeutta rasittavat käräjät olivat edenneet siihen
pisteeseen, että 21.4.-28.4. pidetyssä istunnossa Castrénin paikalle tuomat asiakirjat
painoivat yhteensä 76 kiloa.186 Kihlakunnanoikeuden ohella ruuhkautui myös Viipurin
hovioikeus, joka joutui tarkastamaan kihlakunnaoikeuksien pöytäkirjat ja johon myös
riidan eri osapuolet valittivat vuoron perään mielestään vääristä oikeuden päätöksistä.
Vanhan vesioikeuslain puutteet päivänvaloon ja julkiseen keskusteluun nostanut
oikeusprosessi, jonka aikana aikalaiskuvaajien mielestä osoitettuun Suomessa harvinaista
väittelyn nopeutta ja asianajonokkeluutta.187 Kotkan suuri vesioikeudenkäynti päättyi
lopulta 26.4.1900 sovintoon, jossa molemmat osapuolet luovuttivat ja saivat
molemminpuolisesti, sillä ehdolla, että he pidättäytyivät käräjöinneistä jatkossa.
Sovinnossa päästiin yhteisymmärrykseen rantavahinkojen korvaamisesta. Jo 6.4.1899
kihlakunnanoikeus oli antanut tuomionsa uitosta, monet uittopuomit todettiin laittomiksi,
Pernoonkosken paalulaitos ja Kyminsuun uittolaitteet tuomittiin samoin laittomiksi,
koska kaikki Lampuodin ja Korkeakosken jakokuntien asukkaat eivät olleet antaneet
suostumustaan. Oikeus myös totesi joukon muita rikkomuksia, joita olivat muiden
muassa valtaväylän tukkiminen, joen vapaan kulun estäminen ja kalastuksen häirintä.188
Kotkan oikeudenkäyntien kallistuessa jo lopuilleen vuonna 1899 Castrénilla ja hänen
veljellään oli hyvin aikaa siirtyä jokivartta pohjoiseen tarjoamaan palveluksiaan muille
maanomistajille, jotka käräjöivät tulvien innostamina omien seutujensa tehtaita vastaan.
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Castréneille syntyi suuri maine Kotkan ja Valkealan seuduilla189, mikä konkretisoitui
Jonas Castrénin nuorsuomalaisen puolueen kannatuksen kasvuna Viipurin läänin
läntisissä kunnissa.190 Castrénien toimisto ajoi laaja-alaisesti eri oikeusalojen juttuja, aina
murhista

majesteettirikoksiin

asevelvollisuuskarkulaisten
nuorsuomalaisten

ja

ja

vesioikeudesta

puolustaminen.191

ruotsinkielisten

poliittisiin

Jonas

johtohenkilöitä

juttuihin,

kuten

tunsi

laajalti

suuri

joukko

Castrén
ja

myös

tulvakysymyksen parissa askarrelleista insinööreistä kuului hänen tuttavapiiriinsä, kuten
tulvakomitean Theodor Homén.192 Tulvan jälkeen paikalliset maanomistajat ja
maanviljelijät haastoivat teollisuuslaitoksia ja Lauttausyhtiötä käräjille Ummeljoella ja
Kuusankoskella. Valkealassa tulva johti käräjöinteihin pitäjän manttaalinomistajien
kesken ja jo vuonna 1900 oikeudenkäynnit olivat levinneet myös Vuoksenlaaksoon, kun
Tainionkosken talolliset ja lohenkalastusta harjoittava Neitsytniemen kartano haastoivat
Eugen Wolffin omistaman Tornator Oy:n oikeuteen vesien pilaamisesta ja kalannousun
estämisestä.193 Tornator Oy oli yksi 1900-luvun alkuvuosina tiheään oikeudessa olleista
metsäteollisuusyhtiöstä194 Halla Oy:n ja Kymi-yhtiön rinnalla.
2.3 Nousevat tehtaat
Metsäteollisuus

oli

kasvamassa

vauhdilla

kansainvälisen

noususuhdanteen

vauhdittamana, tekniikka kehittyi ja tuotantoa laajennettiin hyödyntämään metsien raakaainevarantoja entistä tehokkaammin niin lautojen, paperin, sellun kuin lasinkin
tuotannossa. Kymenlaakson metsät oli hakattu tehokkaasti sahojen raaka-aineeksi jo
1700-luvulla, jonka

myötä teollisuuslaitosten lähiympäristössä ei

enää

ollut

koskemattomia metsävarantoja.195 Keisari Paavali I:n metsäukaasi vuonna 1798 oli
romahduttanut Vanhan Suomen sahateollisuuden, jolloin myös Kymijoen itäpuoliset
sahat olivat tehneet konkurssin.196 1800-luvun puoliväliin saakka alueen suurimmat
teollisuuslaitokset olivat Uudenmaan läänin eli Ruotsin Suomen puolella sijainneet
Strömforsin ruukki ja Ummeljoen saha.197 Kymijoen seutujen teollisuuden uusi nousu tuli
mahdolliseksi vuonna 1812, kun Vanha Suomi liitettiin Viipurin lääninä osaksi Suomen
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suuriruhtinaskuntaa. Ummeljoen sahan aloitti jo 1700-luvulla puutavaran uittamisen
Päijänteeltä alas Pilkanmaan erottelupaikalle ja edelleen Ummeljoelle.198
Patruuna Erik Längman kokeili 1840-luvulla tukkien uittamista alas Ankkapurhan
vuolaasta koskesta, mutta vahingot ja tuhot kävivät liian suuriksi.199 Höyrysahojen
perustamiskielto ja von Haartmanin johtaman senaatin penseä suhtautuminen
metsäteollisuuteen

estivät

metsäteollisuuden

kehittymistä

Kymijoen

rannoilla.

Kymijoessa oli siis uittoa jo ennen 1800-luvun suurta teollisuuden läpimurtoa ja
valtakunnanrajankin aikana uittoa oli organisoitu yhdessä molempien rantojen
teollisuuslaitosten voimin, mikä toisinaan oli vaatinut diplomaattisia neuvotteluita
Ruotsin ja Venäjän välillä.200
1850-luvun loppu toi tullessaan uuden ajan ensimmäiset merkit Kymijoen rannoillekin.
Krimin sota järkytti Nikolai I:n ja Lars Gabriel von Haartmanin luomaa politiikkaa.
Nikolai I:n kuolema ja uudistusmielisen Aleksanteri II:n nousu valtaistuimelle merkitsi
uudistuspolitiikan alkua myös Suomessa. Saimaan kanavan rakennustyöt, jotka olivat
aikansa suurin vesiteknillinen työmaa, valmistuivat vuonna 1858 ja pian kanavan
valmistumisen jälkeen alkoi ensimmäisen rautatien rakentaminen Hämeenlinnan ja
Helsingin välille. Rautatie ja kanava edellyttivät uudenlaista teknillistä osaamista
suuriruhtinaskunnassa ja loivat tarvetta ja tahtoa valtionjohtoa myöten laajentaa ja
parantaa insinöörien koulutusta kotimaassa johtamaan erilaisten koneiden ja
liikenneyhteyksien suunnittelua.201
1850-luvulla Suomen tieverkko oli yhä laajalti vähäisellä, paikallisten talonpoikien
manttaaliverotuksen osana suorittamalla hoidolla, kuten myös jokia ja puroja ylittävät
sillat. Kanavat, rautatiet ja sisävesien uittoväylät merkitsivät Suomen liikenneolojen
vallankumousta. Kymijoen kannalta merkittäväksi muutokseksi nousi Keski-Suomessa
Konginkankaan seuduilla vuonna 1858 raivonnut suuri metsäpalo, joka hävitti
enimmäkseen kruununmetsinä olleita erämaita.202 Senaatin lähettämät tarkastajat
totesivat metsän olevan niin huonossa kunnossa palon jäljiltä, että ne päätettiin myydä
sahojen raaka-aineeksi. Tarjolle tuleva halpa puutavara innosti liikemiehiä ja
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jyväskyläläinen apteekkari Christian Hobin laati kunnianhimoisen suunnitelman
vahingoittuneiden tukkien uittamisesta Päijänteen ja Kymijoen kautta joen suistoon
Kotkaan, minne rakennettaisiin höyrysaha sahaamaan tukit lankuiksi ja laivoihin
lastattavaksi. Senaatin hidas toiminta, Hobinin taloudelliset vaikeudet ja matkan aikana
ilmenneet haasteet mm. Ankkapurhan kosken ohittamisessa kaatoivat tämän ensimmäisen
uittosuunnitelman.203
Haasteena oli Kotkan seudun oleminen tuolloin osa Venäjän armeijan suurta
linnoituskompleksia, johon kuului brittien Krimin sodassa polttama Ruotsinsalmen
linnakekaupunki ja Hovinsaaren pohjoiskärjen vallannut Kyminlinna. Senaatti ja Venäjän
armeija kävivät pitkällisiä neuvotteluita Ruotsinsalmen alueen lunastuksesta Suomen
valtiolle ja lunastuksen jälkeen senaatissa käytiin pitkiä debatteja alueen tulevasta
käyttötarkoituksesta. Osa kannatti alueen muuttamista kruununpuistoksi, kun taas
uudistushenkiset metsäteollisuuden kannattajat ajoivat alueen ottamista kaupan ja
teollisuuden käyttöön sen hyvän satama-alueen ja varuskunnalta jääneiden rakenteiden
takia.204 Metsäteollisuuden kannattajat pääsivät lopulta voitolle ja osana Kotkan
sahakeskittymän rakentamista tie- ja vesirakennusten ylihallitus lähetti insinööri K. R.
Granfeltin tutkimaan ja laatimaan suunnitelman uittoväylien rakentamiseksi koko
Kymijoen mitalta.205 Granfeltin tutkimus valmistui vuonna 1862 ja oli 1830-luvun
perkaustöiden jälkeen ensimmäinen insinöörien laatima mittauksia sisältänyt tutkimus
Kymijoesta.
Kotkan alueen vapauduttua kaupalliseen käyttöön ja höyrysahojen tultua laillisiksi
perustaa vuonna 1859 Haminan porvarit kiiruhtivat perustamaan höyrysahoja Kotkan
seudulle. Kotkansaarelle ja sen ympäristöön alkoi kohota uusia sahoja jalostamaan
sisämaasta tulevat tukit lautatavaraksi ja lastattavaksi edelleen ulkomaille suuntaaviin
laivoihin Kotkansaaren edustalla. Kotkassa norjalaisten sahamiesten tulo uuden tekniikan
kanssa vauhditti sahasaaren nousua uudeksi kaupungiksi, kun vuonna 1870 norjalaisen
Aslak Holmsenin aloitteesta Ankkapurhaan rakennettiin uittoränni tukkien uittamiseen
kosken ohitse. Samainen Holmsen myös aloitti tukkien uittamisen Korkeakoskessa, jota
aiemmin oli pidetty tukinuitolle liian vaarallisena koskena.206
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Samana vuonna valmistui nälkävuosien hätäaputöinä rakennettu Pietarin rata, joka kulki
Pohjois-Kymenlaakson halki yhdistäen sen kosket Helsinkiin ja Pietariin. Uusia tehtaita
alkoi nousta ylemmäksi jokivarteen Kuusankoskelle ja Inkeroisiin. 1870-luvun lopulla
maailmantalous syöksyi lamakauteen Ranskan-Saksan sodan seurauksena. Kysynnän
lasku aiheutti Kotkassa sahasurmana tunnetun sahojen konkurssiaallon.207 1880-luvun
ajan Kymijokilaakson teollisuus eli hiljaista kautta, uuden nousun päästessä vauhtiin
1890-luvun alussa, kun suurvaltojen kiristynyt varustelukilpa vauhditti maailmantaloutta.
Vuonna 1890 valmistui myös Savon radan jatkeena rautatie Kouvolasta Kotkaan ja
vuonna 1899 yhdysraide Inkeroisista Haminaan.208 Hiljaisella kaudella teollisuus ei ollut
paljoa laajentunut, mutta uusi nousukausi toi mahdolliseksi uusiin teknisiin
innovaatioihin investoimisen ja raaka-aineen kysynnän kasvun. Tukkipuun kysyntä lähti
nousuun, metsien arvo alkoi kohota ja myös uitettavan puun määrä joessa lisääntyi.209
Vuosienn 1898 ja 1899 aikaan tukinuitto rikkoi uusia ennätyksiä määrässään, samalla kun
sahat olivat korvautumassa yhä suuremmilla teollisuuskomplekseilla, kuten Karhula,
Kotka, Kuusankoski ja Voikkaa. Vuonna 1897 oli Helsingissä perustettu myös
Myllykoski Träsliperi AB, joka valtasi viimeisen vapaana virranneen suuren koskialueen
Kymijoen ja rautatien varrelta.210
Uusi teollisuus tarvitsi työvoimaa, jota sahat ja tehtaat vetivät ympäröivältä maaseudulta.
Kymenlaaksossa etenkin Viipurin läänin puolella oli lahjoitusmaakaudella kehittynyt
yleiseksi talonpoikien ja lahjoitusmaatorpparien talouden osaksi rahdinajo ja
kauppamatkat Viipuriin, Loviisaan ja aina Pietariin asti.211 Jo vesisahojen aikaan tukkien
ajosta talvisin sahoille ja valmiiden lautojen kuljetuksesta Haminan ja Loviisan satamiin
oli tullut vakituinen osa paikallisen maanviljelijäväestön elannonhankintaa ja merkittävä
käteisen rahan ansaitsemiskeino.212 Viipurin läänin puolella talonpoikien ja torpparien
rahdinajoa pidettiin säätyläisten kirjoituksissa jopa niin suurena, että se haittasi seudun
maatalouden kehittymistä ja rahdinajon johdosta tilojen hoitoa jopa lyötiin laimin.213
Rahdinajossa näkyy maatalouden uudistuksia ajaneen säätyläispiirin paheksunta ja
vaikeus ymmärtää maaseudun väestön sellaisia elämäntapoja, jotka eivät istuneet heidän
ihanteisiinsa paikallaan pysyvästä peltoviljelijästä.214
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Yhtä lailla paheksuntaa ja vastustusta kohtasi etenkin Iitin, Jaalan ja Valkealan
pohjoisosien metsissä vielä vuosisadan vaihteessa harjoitettu kaskenpoltto, jota
metsäteollisuus, kartanonherrat ja kruunu pyrkivät kitkemään pois. Rahdinajo väheni
rautateiden levittäytyessä ja yhdistäessä tehtaat Kotkan satamaan vankkureita ja rekiä
tehokkaammalla liikenneyhteydellä.215 Laajeneva teollisuus kuitenkin tarvitsi vanhoja
1700-luvun sahamiehiä enemmän työvoimaa, joten töistä metsätöissä talvisin ja
tukinuitossa

muodostui

uusi

oheistöiden

ala

paikallisille.

Monissa

taloissa

perintöosattomat pojat hakeutuivat lähiseudun tehtaille töihin, muodostaen teollisuuden
työväestön ensimmäisen polven.216 Pienemmissä tehdaskylissä raja tehtaantyöläisten ja
lähiympäristön pienviljelijöiden välillä jäi matalammaksi, naimakauppojen ja
siirtymisten kulkiessa kumpaankin suuntaan ryhmien välillä. Savon radan avautuminen
liikenteelle vuonna 1890 veti Kymenlaaksoon Savosta kaskenpolton loppumisen ahtaalle
ajamaa maatyöläisten väestöä, joka löysi uuden elantonsa Kuusankosken ja Kotkan
tehtailta.
Kasvavat tehdaskylät muodostivat pohjan uusille kaupungeille ja asutuskeskuksille, jotka
alkoivat pian alueellisessa vallanjaossa kilpailla merkityksessä vanhojen kirkonkylien
kanssa.217 Samalla syntyi jännitteitä uusien teollisuuskeskusten patruunoiden ja työväen,
sekä vanhojen kirkonkylien hallintoa käsissään pitävien maataomistavien talollisten
välille. Kymijoen varsi muodostui alueellisten keskusten helminauhaksi, joka alkoi jättää
varjoonsa sisämaassa sijaitsevat kirkonkylät. Tulvan aikaan pinnalle nousi monissa
jokivarren

pitäjissä

jännitteitä

talonpoikaisen

kunnallishallinnon

ja

uusien

teollisuustaajamien ja niitä hallitsevien yhtiöiden välillä. Tehtaiden työvoima myös
eriytyi yhä selkeämmin omaksi väestöryhmäkseen, jonka yhteydet maalaisväestöön
heikentyivät. Työväki

eli

pitkälti

yhtiöiden

ja

patruunoiden

paternalistisissa

pikkuvaltakunnissa, joissa tehtaan pilli määräsi elämän tahdin. Tehtaiden ja uiton
työväestön liikkuvuus ja perinteisestä talonpoikaisihanteesta eroava elämäntyyli
katsottiin myös yhdeksi teollisuuden yhteiskunnalliseksi haittavaikutukseksi, jota
myöhemmin Pyhtäällä katsottiin jopa sisällissodan ja sosialismin alkusyyksi.218
Työväki hyötyi tukinuitosta, sillä muunmuassa Myllykoskella ja Inkeroisissa tehtaiden
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työläiset nostivat joesta uppotukkeja ja jämälautoja mökkiensä rakennusaineeksi. Aikana
ennen sellunkeittoa ja lasinpuhaltamoja sahateollisuuden oheistuotteena syntynyttä
jätepuuta ja rimoja kertyä sahojen ympäristöön ja laitokset yrittivät erikeinoin hankkiutua
siitä eroon. Osa poltti puun ns. rimahelveteissä, osa antoi työväestön ja köyhien ostaa
taikka viedä sitä polttopuuksi koteihinsa. Ainakin Myllykoskella Ummeljoen saha ja
Myllykosken paperitehdas upottivat puuta joenpoukamiin päästäkseen siitä eroon. Tätä
jätepuuta ja tukinuitossa vajonneita uppotukkeja paikalliset työläiset kesäisin sukelsivat
pohjasta rakennusaineeksi, koska se maksoi vain nostovaivan.219 Uppotukkeja ja
puutavaraa upposi myös Kymijokeen laskevien pienempien virtojen ja järvien pohjiin,
kuten Junkkarinjärveen, johon uittoyhtiöt varastoivat Vääräjoen ja Korvenjoen seuduilta
kaadettuja puita odottamaan uittoa Korhosenojan eli Junkkarinojan kautta Kymeen.
Näistä tukkilautoista vajonneita pohjapuita nostettiin sitten myöhemmin erilaisten
rakennusten rakennuspuiksi.220
Työväelle ja yhtiöiden isännille vuosien 1898 ja 1899 tulva merkitsi ongelmia, kun
tuotanto keskeytyi tehtailla veden noustessa joessa ja tulviessa Kuusankoskella ja
Inkeroisissa sisään tehdassaleihin. Tulvavesi huuhtoi uittolaitteita, tukkeja ja rannoilla
varastoissa ollutta puutavaraa mukaansa, murskaten mukaansa laitureita, siltoja ja
kalastuspatoja matkallaan alavirtaan. Tuotannon seistessä yhtiöt pyrkivät kuitenkin
huolehtimaan vakinaisen työväkensä elannosta pitämällä heidät töissä tekemässä mitä
tulvan aikana kyettiin ja torjumaan tulvavahinkoja.221
Kausityövoimalle tulva merkitsi kuitenkin taloudellisia ongelmia, kun tehtailla ei ollut
tarjota töitä heille koneiden seistessä.222 Vuosina 1898 ja 1899 Kymijokilaakson
teollisuuslaitoksilla koettiin myös ensimmäiset kärjistyneet yhteenotot tehtaiden johdon
ja työntekijöiden välillä työväenliikkeen politisoituessa. Vuonna 1898 tapahtunut Hallan
lakko päättyi työväestön voittoon ja keväällä 1899 Kymissä ja Kotkassa koettiin
massiivinen työväestön juomalalakkoliike.223 Työväestö oli myös mobilisoitumassa
taikka muodostumassa osana teollisuuden modernisaation seurauksia.
Työläisille ei tuolloin ollut tarjolla muuta avun muotoa, kuin kruunun ja kuntien
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järjestämiä hätäaputöitä ja pahiten hädänalaisille kunnallisen vaivaishoidon muodossa.
Vaivaishoidon varatkin olivat riippuvaisia kuntien verotuksessaan kantamista varoista,
joiden käytöstä kunnallis- ja vaivaishoidonlautakunnat päättivät tapauskohtaisesti.
Vaivaishoitoa annettiin myös vain oman kunnan asukkaille, muissa kunnissa kirjoilla
olevien köyhäinapu katsottiin kuuluvan näille kunnille itselleen, vaikka avuntarvitsijat
olisivat työn perässä muuttaneet Suomen toiselle puolelle, mutta eivät olleet siirtäneet
kirjojaan uuteen kuntaan.224 Kuntien välillä käytiin välistä kiivastakin kirjeenvaihtoa
vaivaisten ja köyhien hoidon ja kuljetusten kuluista. Hyvän käsityksen maattoman
väestön avunsaannin ongelmista tulvan tuhojen jäljiltä antavat mm. Valkealan ja Kymin
kuntien pöytäkirjat.225
Tehtaiden työväki ei kokenut vapaana virtaavaa Kymijokea mitenkään erityiseksi ja
arvokkaaksi, joen virkistysmahdollisuuksia ja vedenkäytön mahdollisuuksia kyllä
käytettiin, mutta Anna-Liisa Puontin 1970-luvulla Inkeroisten tehtaan vanhojen
työntekijöiden haastatteluissa vanhan, puhtaan Kymijoen kaipaus ja arvostus vaikuttaisi
syntyneen vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Kymijoen mittavat perkaustyöt ja
koskien valjastus olivat hävittäneet lähes kokonaan aikaisemman vapaan joen
koskipaikat. 1960-luvulle tultaessa kemiallisen metsäteollisuuden kasvu oli myös
myrkyttänyt Kymijoen, muuttaen sen teollisuuden ja uusien Kouvolan, Kuusankosken ja
Kotkan kaupunkien jäteviemäriksi.226 Vuonna 1972 Veikko Aho muisteli mennyttä
Kymijokea seuraavasti Anna-Liisa Puontille:
”Sillon siihen aikaan Kymi-joen vesi kelpas viel keittiöönkin, niin kun kahvivedeks.
Rantasen väki haki vettä siintä lauttan päästä, erikoisest muistan sen mummun, kun
autettii, hänell ol ain ämpäri siin lauttan päästä.”227
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3. Suuret vesikesät 1898 ja 1899
" Nyt riennämme merten aavoja päin,
ja vauhtipa meillä on uus;
meit' ihmehtii kun kiidämme näin
niin rannan raita kuin kuus."
A. V. Forsman – Kyminlaakson laulu, 1898
1880-luvulla oli kärsitty kuivuudesta ja matalasta vedenkorkeudesta, 1870-luku taas oli
ollut suhteellisen normaali sääoloiltaan, vaikka jo tuolloin oli esiintynyt tulvavuosia.228
1890-luvun loppupuolella syntyi sateisten kesien ja runsaslumisten talvien tiheä putki,
joka huipentui vuosien 1898-1899 suurtulviin.229 Huippu saavutettiin maaliskuun 25.
päivän tienoilla 1899, jolloin mitattiin Suomen siihen astinen lumensyvyyden ennätys
Savon, Karjalan ja Keski-Suomen pohjoisosissa.230 Pohjois-Karjalan Kontiolahdella
mitattiin kaksi metriä ja monelta paikkakunnalta Itä-Suomesta raportoitiin puolitoista
metrisestä hangesta. Runsaiden lumien jälkeen kevät saapui myöhässä Suomeen, jolloin
lunta ehti kertyä runsaasti. Lopulta toukokuun toisella viikolla kesäiset lämpötilat
saavuttivat Suomen vauhdilla ja talven aikana kertynyt lumikuorma suli vauhdilla. Jopa
kahteenkymmeneen asteeseen nousseiden päivien jälkeen toukokuun lopulla saatiin
normaaliin sadantaan nähden nelinkertainen määrä sateita Suomessa.231 Koko vuosien
1898-1900 välisen ajan vesi oli tavallista korkeammalla Kymijoen ja muiden suurten
laskujokien vesistöissä, mutta tilanne vaihteli vuodenaikojen mukaan suurtulvan
jakaantuessa kesätulviin, jotka syntyivät sulamisvesistä ja talvitulviin, jotka syntyivät
joen hyytämisestä. Tuhotulvan syyksi oletettiin senaatin perustaman komitean
työskentelyn perusteella poikkeukselliset sääolot, vaikkakin komitea katsoi, ettei
tieteellisen havaintotiedon puutteessa asiasta voitukaan antaa lopullista lausuntoa.232
Sateisten kesien ja lumisten talvien seurauksena maa vettyi joka puolella Suomea ja
vedentasaajina toimivat suot ja pienet järvet täyttyivät. Erittäin lumisten talvien 18971898 ja 1898-1899 jälkeen sulamisvedet saivat suot ja järvet tulvimaan yli äyräidensä ja
tulva eteni Suomen järviä ja soita myöten valuma-alueen laskujokiin.233
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Keväällä 1898 suurtulva tapahtui ensimmäisen kerran ja Kymijoki tulvi voimalla yli
rantojensa Päijänteestä purkautuvien sulamisvesien paisuttamana. Samaan aikaan myös
Saimaan laskujoki Vuoksi ja Pyhäjärvi-Näsijärvi vesistön laskujoki Kokemäenjoki
tulvivat pelloille ja niityille. Pohjois-Suomessa, eli Pohjanmaalla ja Lapissa vuosi 1899
ei kuitenkaan ollut tulvien vesimäärissä mitenkään poikkeuksellisen.234 Poiketen PohjoisSuomen ja Pohjanmaan joista, Etelä-Suomen suuret laskujoet alkoivat nousta keväällä
toukokuussa ja vedenkorkeus saavutti huippunsa vasta keskellä kesää sulamisvesien
ennättäessä jokilaaksoihin, pohjoisessa tulvat sijoittuivat selkeämmin kevääseen. Etelän
kolme suurta laskujokea erosivat myös suuresti toisistaan, Kokemäenjokea oli perattu ja
ruopattu sekä otettu hallintaan jo 1700-luvun lopulta lähtien, jolloin Ruotsin kruunu oli
aloittanut joen perkaamisen ja ohjailun.235 Vuoksi puolestaan virtasi hyvin erilaisissa
oloissa kuin Kymijoki Taipaleenkannaksen murruttua vuonna 1818 ja Kiviniemenkosken
kannaksen

puhkaisun

vuonna

1857

jälkeen.236

Vuoksenlaaksossa

vesi

tulvi

Vuoksenjärven vanhalle pohjatasangolle, joka oli vasta 1857 paljastunut viljeltäväksi.237
Kymijoki sen sijaan virtasi yhä lähes luonnontilassa johtuen sen sijainnista ja jokilaakson
geografiasta. Toisin kuin laajojen järvien ja selkien Vuoksi, Kymi virtasi varsin
yhtenäisenä uomana savilakioiden ja kallioiden halki. Vasta Anjalan alapuolisessa
soisessa suistossa joki alkaa meanderoida ja on synnyttänyt tulvajärviä pääuoman
sivuille, kuten Junkkarinjärvi, Muhjärvi, Teutjärvi ja Tammijärvi. Lisäksi tulvavedet
nousivat Pyhtäänsaaren pohjoisosaa hallitseville soille, Valkmusaan ja Munasuolle.
Jo toukokuussa 1898 vedenkorkeus oli tavallista korkeampi ja vesi nousi rantaniityille ja
pelloille, mutta huippunsa tulva saavutti vasta myöhemmin kesällä. Suurin tuho syntyi
tulvan estäessä peltojen kylvön, mutta taloudellisesti vakavin isku oli rehuheinän tuottoon
käytettyjen rantaniittyjen jääminen veden alle, joka pysyi korkealla koko kesän. Tämä
aiheutti rantatalojen maanviljelijöille rehupulan ja talven varalle varastojen keruu ei
onnistunut. Ne, joilla oli rahaa tai pystyivät lähtemään ansiotöihin muualle, saattoivat
koota muualta varoja ja ostaa tarvittavaa rehua ja ruokatarvikkeita.238 Kymenlaaksossa
perinteisesti oli lähdetty töihin rannikon suuriin kaupunkeihin Haminaan, Kotkaan ja
Loviisaan sekä jokivarren sahoille ja tehtaisiin.
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Tulva alkoi laskea hiljakseen elokuussa ja vedenpinta aleni syksyn mittaan, sateiden
nostaessa sitä taas välillä.239 Kuitenkin vasta talvella koitti uusi tuhotulvan aika, kun
pakkasten tultua Kymijoki alkoi hyytää ja koskipaikoissa joki tulvi rannoille peittäen
pellot ja niityt jääkannen alle. Jään vangiksi jäi myös rannoilla olleita rakennuksia ja
veneitä ja muuta kalustoa, ellei virta huuhtonut sitä mukanaan. Vuoden 1898 tulvassa
Kymijokivarressa jäi veden alle 1098,5 ha peltoa, 4 318,7 ha niittyä ja 499,5 ha metsää,
yhteensä 5 916,7 hehtaaria maatalousmaata.240 Kaikista maa-alueista ei edes ilmoitettu,
sillä vuonna 1900 tulvaa tutkinut komitea kokosi tietonsa pitäjien nimismiesten kautta ja
tietoihin saatiin vain vahingonkorvauksia varten tarvittavat luvut.241 Vähäarvoinen metsäja jättömaa jäi siis kokonaan näiden lukujen ulkopuolelle. Rahassa mitattuina vahingot
kohosivat vuoden 1898 osalta 126 383 markkaan peltojen, 157 331 markkaan niittyjen ja
16 998 markkaan metsän osalta. Näiden maatalouteen ja maanomistukseen kiinteästi
kuuluvien alojen lisäksi kalastuksen arvioitiin kärsineen yhteensä 27 230 markan edestä
vahinkoja ja teollisuuslaitosten 392 329 markan edestä. Yhteensä Kymijokilaaksossa
laskettiin syntyneen vahinkoja ensimmäisen tulvavuoden aikana 720 273 markan
edestä.242 Seuraavan vuoden tulva vielä suurempi ja tuhoisampi, joten vuosien 1898 ja
1899 tulvien osalta vahingot kipusivat yhteensä 2 060 101 markkaan. Rahallisesti
mitattuna Kymijokilaakso ja Päijänteen vesistöalue oli tulvasta pahiten kärsinyt alue,
vaikka lännessä Kokemäenjoen vesistössä sijainnut Tampere oli kokenut rajumpia ja
näyttävämpiä tulvia, olihan Pyhäjärven vedenpinta kohonnut jopa 253 cm
keskivedenkorkeuden yläpuolelle tulvakesänä 1899.243 Tampereella tulva sai myös
osakseen vielä suurempaa huomiota sen hukuttaessa Tampereen keskustan ja
teollisuuslaitokset veden valtaan.244
Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen eri pitäjissä syntyneitä reaktioita tulvaan ja samalla
tulee esiin hyvin eri pitäjien väliset suuretkin erot reaktion muodostumisessa ja sen
etenemisessä yhteiskunnan valtarakenteissa. Erojen syynä on paitsi kunnan sijainti ja
maantieteelliset olot, niin myös kunnassa vallinnut hallinnollinen ja kuntapoliittinen
tilanne. Tutkimalla jokaista kuntaa erikseen, tulee esiin paikallistasolla vallinnut
seurausten ja toimenpiteiden moninaisuus, jota valtakunnalliseen tasoon keskittynyt
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tarkastelu ei toisi esiin. Kuntia on yhdistetty samoihin alalukuihin niiden
maantieteellisten samankaltaisuuksien mukaan, jolloin Ylä-Kymen järvialtaiden seutujen
kunnat Iitti, Jaala ja Valkeala muodostavat yhden kokonaisuuden, jokivarresta sivuun
jäävien Keski-Kymen lakikoiden laajat kunnat Elimäki ja Sippola omansa, sekä AlaKymen suistoalueen muodostavat Anjala ja Kymi itäisessä haarassa ja Pyhtää sekä
Ruotsinpyhtää läntisessä haarassa omat alalukunsa. Valitussa jaottelussa kunnat
muodostavat myös joen vastakkaisilla rannoilla sijaitsevat vastinparinsa ja samalla myös
läänien välisen vertailun, sillä Kymijoen länsirannan kunnat kuuluivat Uudenmaan
lääniin ja itärannan kunnat Viipurin lääniin.

3.1 Iitti, Jaala & Valkeala – Riitoja verotuksesta ja korvauksista
Kymijoki saa alkunsa Heinolan Kalkkisten koskesta, missä Päijänteen vedet murtautuvat
harjun läpi. Kalkkisten jälkeenkin Kymi on kuitenkin vielä Heinolan ympäristössä
enemmän sarja toinen toistaan seuraavia järvialtaita, joita vuolaat kosket ja salmet
yhdistävät toisiinsa. Jokimaisen muodon Kymijoen vedet saavat vasta Iitin
Vuolenkoskella, missä Päijänteestä lähteneet vedet puhkaisevat toisen eli sisemmän
Salpausselän. Vuolenkosken jälkeenkin Kymijoen sivualtaina on erikokoisia järviä ja
paikoin soistuneita lahtia, joille joen vedet tulvien aikana nousivat. Järvet ja suot ovat
perua Kymijoen muinaisista haaroista, joita pitkin vesi virtasi vedenpinnan ollessa
korkeammalla aikana ennen ensimmäisen Salpausselän puhkeamista Keltissä ja Saimaan
vesien laskiessa myös Kymeen ensin Mäntyharjun ja sittemmin Väliväylän kautta.
Vedenpinnan laskettua ja joen huuhtoman maa-aineksen kerääntyessä hitaammin
virtaaviin osiin ja kaarteisiin Kymestä kuroutui omiksi järvikseen Iitin kirkonkylää
ympäröivät Urajärvi ja Kirkkojärvi.245
Iitin kirkon luona Kymijoki kaartaa jälleen pohjoiseen sen vesien yhdistyessä Jaalan
Pyhäjärven vesialtaaseen, joka kokoaa yhteen Iitistä tulevat Kymijoen vedet ja
Vuohijärven suunnalta saapuvat Mäntyharjun reitin vedet. Lamminkylän ja Oravalan
välillä juuri ennen Pyhäjärven vesien ahtautumista jälleen joenuomaksi mukaan liittyvät
vielä muita virtoja pienemmän Torasjoen vedet. Torasjoki kokoaa vetensä sisemmän
Salpausselän juurelta ja kiemurtaa Anttilan ja Selänpään savitasankojen halki matkallaan
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Pyhäjärven

suuntaan.

Kymijoen

ylempi

jokilaakso

muodostaa

oman

ympäristökokonaisuutensa, jota kutsutaan useimmiten Ylä-Kymeksi taikka JärviKymeksi, koska leimansa seudulle ja joelle antavat Salpausselkien välisen maan suuret
vesialtaat. Järvet ja niitä reunustavat tulvaniityt toimivat luontaisina vedenkorkeuksien
tasaajina, Kymen vedenpinnan kohotessa se kääntää Urajärvestä Kymeen laskevan
Kupparinojan suunnan ja tulvavedet virtaavat Urajärveen. Vuoden 1899 suurtulvan
kaltaisissa oloissa tulvavesi kohosi matalille rantaniityille ja niille raivatuille pelloille.
Urajärven tulvavesistä osa purkautui Lyöttilän ja Pilkanmaan soiden ja lampien,
muinaisen joenhaaran246, kautta Keltin koskien yläpuolelle hukuttaen Lyöttilän alangon
ja Lamminsuon kosteikot alleen.
Kymenlaakson pohjoisimmat kunnat Iitti ja Valkeala kuuluivat eri lääneihin, Iitti ja siitä
erkaantunut Jaala Uudenmaan lääniin ja Valkeala puolestaan Viipurin lääniin. Raja kulki
Pyhäjärvestä Lintu-Kymiä myöten ylös Vuohijärvelle ja Mäntyharjun suuntaan. Pitäjien
pohjoisosat olivat eläneet 1800-luvun lopulle saakka lähes erämaissa oloissa, jota
leimasivat harva asutus ja yleinen kasken- ja viinanpoltto kruunun kielloista
huolimatta.247 Iitin ja Valkealan vesireittien kautta uitettiin puuta 1700-luvulta alkaen
etelään Kymijoen koskien sahoille. Pitkään Pilkanmaan kylän ranta toimi uiton
päätepisteenä, jossa Pyhäjärven halki uitetut lautat purettiin ja tukit päästettiin irti
selviytymään Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin koskista miten taisivat.248 1870-luvun
saharynnistyksen nosteessa Kuusankosken partaille syntyi kaksi sahaa ja myöhemmin
paperitehdasta, Valkealan Ruotsulan puoleiselle rannalle Kymintehdas ja koskessa
olevaan, mutta Valkealan pitäjään kuuluvaan Myllysaareen Kuusankoski-yhtiö. Juuri
ennen tulvavuosia oli vuonna 1897 kauppaneuvos Rudolf Elving saanut valmiiksi
Voikkaan tehdaskokonaisuuden ja Voikkaan koskien valtaamisen teollisuudelle. Voikkaan
tehdas sijaitsi myös hallinnollisesti Valkealan puolella Kymijokea.
Tukinuitto oli käynnissä toukokuusta aina marraskuulle asti, joten Kymijoki oli täynnä
tukkeja ja tukkilauttoja suurimman osan vuodesta.249 Tukkeja ruuhkautui koskiin ja
kapeikkoihin, törmäili toisiinsa ja pujahti tuon tuosta uittolaitteiden välistä rantavesiin.
Vaikka lauttausyhtiöllä oli palkattu uittomiehiä nimenomaan selvimään ruuhkia ja
metsästämään karanneita tukkeja takaisin väylälle, eivät nämä ehtineet aina korjaamaan
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kaikkia ongelmia. Osa tukeista vajosi joen pohjaan muodostaen vaarallisia uppotukkeja,
joihin vene saattoi törmätä ja kaatua. Tukinuitto haittasi Kymijoen ylitsekulkevaa
liikennettä lossi- ja ylityspaikkojen ollessa vaarallisia ajelehtivien tukkien vuoksi.250
1800-luvun lopulla väestönkasvu ja uusien maanteiden vetäminen lisäsivät myös
Kymijoen ylityspaikkojen ja lossien tarvetta, joita syntyi lisää eri kohtiin jokivartta.251
Tukit ja niistä irtoava kaarna ja muu roju samensivat vesiä, kerrostuivat pohjaan ja
tukkivat kalastusvälineitä, mikä haittasi rantojen asukkaiden perinteistä kalastusta ja
liikkumista vesillä.252
Vaikka Kuusankosken seudut eivät olleet enää olleet lohenkalastukseltaan merkittäviä
sitten 1500-luvun, kotitarvekalastus toi lisää rantojen asukkaiden ruokapöytiin.253 Rannat
ja vesioikeudet omistavien talonpoikien parissa koettiin tukinuitto yhä enemmän
kasvavaksi haitaksi uitettavan puun määrän lisääntyessä metsäteollisuuden laajentuessa
vuosisadan lopun noususuhdanteessa. Tukinuittoa hoiti Kymen Lauttausyhtiö, jonka
tukkijätkät kulkivat jokea ylös alas puulastiensa mukana. Uittomiehet koettiin sahojen ja
tehtaiden työläisten lailla maalaisyhteisön rauhaa häiritseväksi ja järjestystä uhkaavaksi
joukoksi, johon yhdistettiin runsas alkoholin käyttö, väkivaltaisuus ja siveettömyys. 254
Rantamaiden isännille myös valkeni 1890-luvun lopulla Kotkan vesioikeusriitoja lehdistä
seuratessaan, että he rantamaiden omistajina omistivat myös oikeudet vesialueeseen ja
että vesioikeuksien haltijalla oli juridisia oikeuksia koskien kyseisen vesialueen käyttöä.
Suurtulva tuhoineen ja haittoineen toimi laukaisevana tekijänä, jonka myötä Iitin ja
Valkealan pitäjien isännät alkoivat vaatia tukkeja uittavilta yhtiöiltä korvauksia vesiensä
käytöstä ja uitosta aiheutuneesta haitasta. Yhtiöt puolestaan vastustivat kaikenlaisia
veloituspyrkimyksiä vedoten uiton tapahtuvan yleiseen käyttöön varatulla valtaväylällä,
jota myös kuninkaanväyläksi keskiaikaisen maanlain perintönä kutsuttiin.
Iitin kunnanisissä katkeruutta Kuusankosken seudun tehtaita kohtaan nostatti sekin, että
kaikkien kolmen yhtiön tehtaat ja konttorit sijaitsivat Valkealan puolella jokea, jolloin
Valkealan kunta keräsi yhtiöiltä tie- ja siltamaksut kunnankassaansa. Iitin kunta jäi ilman
verotuloja tehtailta, mutta silti Iitti joutui kustantamaan etenkin Kuusankoski-yhtiön

Halila, 1966, s. 218-220.
Hellgren, 1957, s. 400.
252
Seppovaara, 1988, s. 367-368.
253
Seppovaara, 1988, s. 122.
254
Talvi, 1979, s. 385.
250
251

43

työväen vaivaishoitoa.255 Tehtaan sijaitessa joen keskellä olevassa Myllysaaressa olivat
työväen asunnot levittäytyneet Iitin puoleiselle rannalle vanhasta Maunukselan kylästä
ylävirtaan.256 Työläisten asustaessa Iitin alueella joutui Iitin kunta huolehtimaan heidän
vaivais- ja sairaanhoidostaan sekä koulusta, tehtaan verotulojen ropistessa naapurikunta
Valkealan kirstuun. Tulvavuosien keskellä Iitin kunta anoikin jälleen 26.8.1899 senaatilta
Myllysaaren, jolla Kuusankoski-yhtiön tehdas sijaitsi, siirtoa kunnallishallinnossa ja
seurakunnassa Iittiin.257 Valkeala vastusti hanketta ja samoin Viipurin läänin kuvernööri,
jonka alueeseen Valkeala kuului. Ristiriita Iitin ja Valkealan välillä myöhemmän
fuusioituneen Kymi-yhtiön tehtaiden verotuloista jatkui aina vuoteen 1921, jolloin yhtiö
perusti itselleen oman Kuusankosken kuntansa.
Iitin alueella suurimmat tuhot koettiin Iitin suurten järvien, Leininselän, Kirkkojärven,
Urajärven ja Pyhäjärven rannoilla. Iitin kirkonkylä sijaitsi Urajärven ja Kirkkojärven
välisellä kannaksella ja kylästä pohjoiseen kulkeva tie ylitti Urajärvestä Kymeen
virtaavan Kupparinojan. Tulvien myötä kirkonkylää ympäröivät alangot jäivät veden alle
ja Kupparinoja muuttui tulvaveden täyttämäksi väyläksi, jota myöten vedet virtasivat nyt
Kymestä Urajärveen.258 Iitissä kunnanjohto siten saattoi seurata läheltä veden nousemista
ja tulvan tuhoja. Iitin nimismies selvitti Uudenmaan läänin kuvernöörin määräyksestä
alueensa tulvatuhoja kokoamalla tietoa veden alle jääneiden peltojen ja niittyjen pintaalasta sekä satovahinkojen suuruudesta. Iitin osalta tiedot vahingoista pohjaavat siis
paikallisten asukkaiden ilmoituksiin, joita tarkastettiin myöhemmin senaatin lähettämien
insinöörien tehdessä mittauksia vedenkorkeuksista. Nimismies saattoi lopulta kertoa
seuraavaa:
”Herra Kuvernöörin kirjoituksen/kirjeen johdosta viime heinäkuun 14:sta/1:ltä päivältä
No 1149, olen minä kunnallislautakunnan jäsenten avulla toimeenpannut/toimittanut
tarkastuksen, niihin tulviin nähden, joihin Kymin joki on ollut syynä, sekä vahinkoihin
nähden,

joita

se

on

tuottanut

ja

siinä

tullut

seuraaviin

likimääräisiin

tuloksiin/arvioihin:/siitä laveudesta kun Kymin joen vedentulva on aikaan saanut sekä
siitä syntyneestä vahingosta ja siinä tullut seuraaviin
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[1.

Kylän nimi, missä tilukset sijaitsevat

2. Veden alla olevaa maata hehtaareissa
2a: Peltomaata. 2B: Niittymaata
3.

Vahingon suuruus markoissa

1.

2a.

2b.

3.]

Kauramaa

13 1/4

24

4224,00

Sitikkala

21

18

6128,00

Tapola

11

29 ¾

1404,00

Kausansaari

26

109

6079,00

Niinimäki

1

118

2500,00

Pilkanmaa

31

177

16230,00

Kuusaanniemi

12

7

2707,00

Radansuu

37 ¼

108

11358,00

Lyöttilä

256 ½

424 ¼

35457,00

Iitin kirkonkylä

8

16

1870,00

SUMMA

417

1031

87957,00

Yllämainittuihin lukuihin ei ole ylösotettuna karjanlaidunta ja metsämaita, sekä niitä
vahingoita kun niistä ovat syntyneet sillä se on vaikea vielä sanoa.
Syy tähän vedenkorkeuteen Kymin joessa on minun, kosken ole ammatillinen näissä
asioissa, vaikea sanoa. Mitä tukin lauttauksessa uppoavat tukit ja koskissa ajoittain
perustuvat tukkiruuhkat, erittäin ne viimemainitut, sillä Kuusankosken ja Kymin tehtaille
Walkealan

pitäjässä

(laillisessa

järjestyksessä)

rakennetut

sulut

vähemmissä

määrissä/edistää vedenkorkeuden luonnollista, minkä pääsyynä nämä seikat eivät ole,
vaan pääsyynä on minusta (luonnon salais toistaiseksi) ehkä luonnon salaisuudet. Elok.
2 p. 1899."259 (sulkeissa olevat kohdat yliviivattu kirjekonseptissa).
Nimismiehen kirjeestä käy ilmi, että suurimmat vahingot koettiin Iitin alueella Kymijoen
alemman järviosuuden matalilla rantamailla, kuten Lyöttilä, Pilkanmaa ja Radansuu.
Ilmoitettuihin vahinkoarvioihin eivät sisälly metsämaiden ja karjanlaitumen vahingot,
jotka usein sisältyivät kesäisin toisiinsa karjaa laidunnettaessa metsissä. Nimismiehen
omassa arviossa tulvan syistä tulee esiin tukinuiton vilkkaana läpikulkualueena olleen
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Iitin asukkaiden näkemys tilanteesta, että tukkiruuhkat ja Kuusankosken alueen
patolaitteet eli sulut olivat syynä tulvaan. Tosin nimismiehen kirjeessäkin tulee esiin
monien säätyläisten omaksuma ajatus siitä, että tutkittua tietoa tulvien syistä ei ollut
tarpeeksi, mikä johtikin senaatin perustamaan komitean kokoamaan tietoa.260
Iitin tuomiokunta valitsi oman edustajansa talonpoikaissäätyyn vuoden 1900
valtiopäiville. Tapana oli tuomiokunnan valtiopäivämiehen vaalin yhteydessä, että
tuomiokunnan alueen kunnat laativat kukin oman valtiopäivätoiveensa edustajalleen,
mikä merkittiin ylös kunnan pöytäkirjoihin ja annettiin paperisena kopiona valitulle
edustajalle. Vuoden 1900 keväällä pidetyissä valtiopäivämiehen vaaleissa virallisena
kirjallisena valtiopäivätoiveena esiintyi kunnasta toiseen toivomus laillisten olojen
palauttamisesta,

eli

helmikuun

manifestin

mitätöinnistä.261

Valtiopäivämiehille

tuomiokunnan keskukseen Elimäelle kokoontuneet valitsijamiehet kuitenkin vuodattivat
suullisesti huolenaiheitaan, joten virallisten kirjallisten valtiopäivätoiveiden rinnalla
valtiopäiville tuotiin myös suullisesti saatuja, epävirallisia valtiopäivätoiveita, jotka
saivat konkreettisen olomuodon vasta talonpoikaissäädyn istunnoissa tehtyinä
anomusesityksinä. Iitin tuomiokunnan edustajaksi valittu maakauppias Erkki Tensikkala
esitti yhdessä joen vastarannalla Kymin tuomiokunnan edustajaksi valitun Martti
Kycklingin262 kanssa anomusta viime vuosien vesitulvain syiden selvittämiseksi ja niiden
ehkäisemiseksi vastaisuudessa.263 Iitin ja Kymin tuomiokuntien edustajien anomuksessa
esiin nousu erityisesti tukinuitosta aiheutuva haitta rantojen asukkaille. Tensikkalan
jälkeen Iitin tuomiokunnan valtiopäivämiehenä toimi Juho Mynttinen, joka oli kuulunut
Anjalassa kokoontuneen tulvakokouksen osallistujiin.
Iitistä 1870-luvulla itsenäistynyt Jaalan kappeli ja kunta otti tulvan aikaan ensiaskeleitaan
kunnallisen elämän saralla. Tulva ei koskettanut suurinta osaa Jaalasta laisinkaan, sillä
Kymijoki ja Mäntyharjun reitti sivusivat pitäjää sen rajoja myöten. Ainoastaan Jaalan
kirkonkylässä Pyhäjärven rantaniityille ja -pelloille Kymen tulvavedet nousivat, mutta
vakavaa tuhoa ei syntynyt, koska aihetta ei käsitelty kunnankokouksissa juuri
ollenkaan.264 Tulvatuhoista kärsittiin myös pitäjän rajalla Pyörylässä, missä silta kärsi
vaurioita tulvasta Vuohijärvestä tulevan Mäntyharjun reitin vesien tulviessa Sonnanjoen
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rannoille.265 Jaalalaisetkin kuitenkin anoivat ja saivat senaatilta avustusvaroja
tulvatuhoihin, joita Jaalasta ilmoitettiin yhteensä 26 165 markan ja 325,8 hehtaarin
verran.266
Valkealassa tulvasta muodostui paikallistasolla varsinainen mullistus. Tulvan tuhojen
myötä isäntien ja maanomistajien muutenkin riitaiset suhteet Kymin tehtaaseen menivät
jälleen kerran solmuun ja tulvan tuhoja pidettiin tehtaan patolaitteiden sekä mittavan
tukinuiton aiheuttamana.267 Kymi-yhtiölle vesioikeudet myyneet Ruotsulan kylän
asukkaat haastoivat yhtiön käräjille syksyllä 1899 vaatien korvauksia tulvan
aiheuttamista tuhoista sekä laittomien, alkuperäisessä sopimuksessa mainitsemattomien,
pato- ja uittolaitteiden poistamista koskesta. Ruotsulalaisten ensimmäinen yritys saada
korvauksia yhtiöltä epäonnistui, mutta toisella yrittämällä he olivat värvänneet avukseen
Kotkan vesioikeusriidoissa mainetta niittäneen juristi Jonas Castrénin kanssa samassa
asianajotoimistossa toimineen veljen Zacharias Castrénin.268
Kotkassa oppittuja vesilain säädöksiä hyödyntämällä Castrén sai lopulta jutun
kääntymään Ruotsulan kylän voitoksi. Kymi-yhtiö joutui poistamaan sopimukseen
kuulumattomat uitto- ja patolaitteensa, mutta yhtiö ryhtyi Castrénin käsittelystä
oppineena ostamaan ja tekemään erilaisia sopimuksia rantojen omistajien kanssa
varmistaakseen vesistön hallinnan. Näistä ranta- ja vesioikeuksien ostoista kehkeytyi
myöhemmin lisää riitoja, kun suomenkieliset talolliset kokivat ruotsinkielisen Kymiyhtiön miesten laatimien ruotsinkielisten sopimusten poikkeavan siitä mitä oli
allekirjoitettaessa sovittu.269 Nämä myöhemmät sopimusoikeudenkäynnit päättyivät
talonpoikien tappioksi, koska oikeus katsoi heidän hyväksyneen sopimuksen
allekirjoittamalla sen. Riidat kuitenkin hidastivat ja hankaloittivat

yhtiöiden

vesioikeuksien hankintaa, kun oikeuksien haltijat kävivät yhä epäluuloisemmiksi
ruotsinkielisiä yhtiön insinöörejä ja virkailijoita kohtaan.270 Pitkälliset käräjät päättyivät
lopulta vuonna 1902 kompromissiin, kun Kymi-yhtiön ja Castrénien asianajotoimiston
edustamien Ruotsulan kyläläisten kesken laadittiin kauppa- ja sovintokirja, jossa
Ruotsulan jakokunta luovutti kaikki vesioikeutensa Kymijoessa Kymi-yhtiölle 100 000
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markan hinnasta.271 Kyläläiset pidättivät itselleen kalastusoikeuden kyseissä vesissä
ikuisiksi ajoiksi, mikäli se ei häirinnyt tehtaiden toimintaa, uittoa ja puiden varastointia.272
Valkealan käräjiä tulva kuormitti erityisesti, sillä aikoinaan Pietarin radan suunnitelmien
ja uittotutkimusten aikana Valkealan kunnan isännät olivat päätyneet tekemään erityisen
päätöksen, jossa velvoitettiin pitäjän kaikki maanomistajat maksamaan manttaalinsa
mukaan avustusta sille maanomistajalle, joka kärsisi vahinkoa rautatien tai vesitulvan
takia.273 Valkealalaiset olivat vielä varmuudeksi vahvistuttaneet päätöksensä Viipurin
läänin silloisella kuvernöörillä. Perusperiaatteiltaan päätös seurasi vanhaa Ruotsin vallan
aikaista paloapujärjestelmää, joka oli laadittu toimimaan apuna tulipaloista kärsineille
aikana ennen palovakuutuksia. Paloapuyhtiöitä oli perustettu jo 1700-luvulta alkaen
esimerkiksi metsäpalojen vahinkojen korvaamiseen ja ne olivat yleisiä kaskenpolttoa ja
soiden kydötystä harjoittavilla seuduilla.274 Paloapujärjestelmässä jokainen maata
omistava

pitäjän

asukas

osallistui

pitäjänkokouksessa

tai

myöhemmin

kunnankokouksessa määritellyllä osuudella vahinkoa kärsineen maanomistajan
avustamiseen.275 Rautatien ja ilmeisesti siihen liittyvien ratapenkkojen ja siltojen
rakentamisen

tähden

Valkealassa

oli

vuonna

1861

päädytty

soveltamaan

paloapujärjestelmän mallia myös vesitulvan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, jolla
ilmeisesti saatiin poistettua pitäjän sisäinen vastustus rautatien tulolle.
Kymijoen suurtulvan iskiessä kesällä 1898 tämä vanha päätös muistui muutamien
maanomistajien mieleen ja Valkealan talvikäräjillä 1899 talolliset Sylvester Horppu, Elias
Tanttari ja Eerik Nikki hakivat käräjille haastamismenettelyn kautta säädettyä korvausta
tulvantuhoista ja saivatkin niitä yhteensä 194,42 markan edestä.276 Tulvakorvausten
hakeminen edellytti haastekirjan kuuluttamista Valkealan kirkossa ennen talvikäräjiä sekä
kahden muun miehen tekemää katselmusta eli arviointia paikan päällä tulvan
aiheuttamista vahingoista. Kun käräjät käytiin vasta syksyllä vesien käännyttyä jo
laskuun, perustui vahinkokatselmus ilmeisesti suurimmaksi osaksi korvausta hakevan
maanomistajan todistajanlausuntoon vedenkorkeudesta sekä katselmusmiesten paikan
päällä silmämääräisesti havaitsemiin merkkeihin tulvan korkeudesta ja syntyneestä
vahingosta. Ensimmäiset vahingonkorvaukset vielä maksettiin ilman vastalauseita, koska
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tulvaa pidettiin poikkeuksellisena eikä sen uskottu toistuvan.277
Kun seuraavana kesänä 1899, valapaton tulvan vuotena, Kymijoki nousi edelliskesääkin
korkeammalle, haki suurin osa Valkealan läntisten osien maanomistajista edellisvuonna
saadun esimerkin mukaisesti korvauksia maanomistajilta kollektiivisesti. Korvausten
hakemisesta syntyi varsinainen vyöry, kun sana tulvakorvausten hakemista aikovista
levisi ja pitäjän maanomistajille tuli kiire hakea myös itselleen korvauksia muilta, etteivät
he vain jäisi häviölle prosessissa. Niinpä käräjien koittaessa korvauksia olivat etunenässä
hakemassa Valkealan kartanon isäntä, maanviljelysneuvos A. N. Colliander, Oravalan
kartanonherra, senaattori N. K. Hornborg ja Valkealan rovasti Karl Wilén. Heitä seurasi
yli sata pitäjän maanomistajaa Kymijoen, Väliväylän ja Torasjoen rannoilta.278
Kymijokeen laskevat Väliväylä ja Torasjoki olivat tulvineet jo ennätyslumisen talven
sulamisvesistä, mutta niiden tulvintaa kasvatti Päijänteeltä virtaavien tulvavesien
nostamat Pyhäjärven ja Kymijoen pinnat, jolloin sivujokien vedet eivät mahtuneet laskuuomaan ja pääuoman tulvavedet nousivatkin sen sijaan sivujokiin. Tämä selittää osaltaan
Torasjoen alajuoksulta tulleiden vahingonkorvaushakemusten suuren määrän. Toisaalta
seutu oli myös kahden suhteellisen suuren kylän jakama, Selänpään ja Anttilan. Torasjoen
laakso oli myös Salpausselkien väliin jäävän maa-alueen laajimpia savitasankoja, jolle
hämäläinen peltoviljelys oli levittäytynyt ja jonka maatalous oli tulvan aikaan
uudistumassa vanhasta kaskitaloudesta kohti karjataloutta. Torasjokea oli myös perattu
valtion johdolla jo vuonna 1877 maan saamiseksi viljelykseen.279
Hyvän kuvan Valkealan syyskäräjille vyöryneistä vahingonkorvausanomusten sisällöstä
antaa talollinen Jaakko Sipilän anomus korvauksesta Mattilan kylässä nykyisen Voikkaan
seuduilla sijainneiden peltojensa tulvatuhoille:
”Wuonna 1899 Lokakuun 5 p. toimitettiin syynikatselmus ja arvijo 1/3 perintötilasta No.
2. Mattilan kylässä talollisen Jaakko Sipilän pyynnöstä vesitulvan tuottamasta
vahingosta kyminvirran rantamailla, jossa nähtiin kuin seuraa.
Rukiita 7 hehtolitraa 26 litraa
Kauroja 7 hehtolitraa 71 litraa
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Kylviheinijä 600 kiloa
Nurmiheinijä 3000 kiloa
Kauranolkija 400 kiloa
Rukiinalkuja 4 mittaa eli parmasta.
Todistetaan Mattilassa 5 p. Lokakuuta 1899
Juho Mikkola

Mikko Askola

lautamies

Herastuomar”280

Sipilän anomuksesta käy ilmi, että arvioinnit tehtiin syksyllä tulvahuippujen jo mentyä,
mutta tähän aikaan vuodesta sadonkorjuu oli lopuillaan ja kaikki kärsityt vahingot olivat
selkiytymässä.

Kuten

sanamuodoista

käy

ilmi,

vahinkokatselmus

perustui

katselmusmiesten silmämääräiseen havainnointiin, mihin varmasti vaikutti myös
talollinen Sipilän omat suusanalliset lausunnot hänen kärsimistään tuhoista. Vahingot on
ilmoitettu kunkin hyödykkeen yleisimmässä mittayksikössä, rahallisen arvon joutui
käräjäoikeus arvioimaan ja muuntamaan rahaksi korvausta tuomitessaan. Oikeusistuin
arvioi vahingot sen hetkisen hintatason mukaan ja talollinen Jaakko Sipilä sai
vahingonkorvausosuudekseen yhteensä 159 markkaa 6 penniä.281
Vuoden 1899 käräjillä haettu korvaussumma kipusi niin suuriin summiin, että pitäjän
maanomistajia edustava kunnallislautakunta päätti kumota kyseisen tulvavahinkojen
korvauspäätöksen ja kieltäytyä rahojen maksamisesta. Kun kyseessä oli kuvernöörin
vahvistama päätös ja lisäksi käräjäoikeus oli jo määrännyt tulvakorvaukset päätöksen
mukaisesti, ei kumoaminen mitätöinyt korvausvelvollisuutta. Käräjöinnin syy oli, että
kunnanvaltuusto oli asettanut korvausten maksimisummaksi 9000 markkaa ja jokainen
kärsinyt sai saman verran, eikä suhteessa kokemaansa vahinkoon. Asiasta kehkeytyi
mittava riita pitäjän tilanomistajien kesken, minkä seurauksena melkeinpä kaikki
Valkealan merkittävät maanomistajat taikka kunnallisessa elämässä aktiivisia olevat
henkilöt olivat sekaantuneina riitaan. Tämän vuoksi riitaa käsitteleville käräjille
jouduttiin pyytämään lautamiehet naapurikunnista, joista lopulta Luumäen lautamiehet
saatiin paikalle Valkealaan istumaan käräjiä pitäjän omien lautamiesten ollessa jääveinä
estyneitä hoitamaan tehtäväänsä.282
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Isonlumen talvena 1898-1899, kuten valapaton tulvaa edeltänyttä ennätyslumista talvea
kutsuttiin, Kymijoki hyyti mittavasti. Kuusankoskella vesi kohosi 3 metriä normaalin
vedenkorkeuden yläpuolelle Keltin kapeikkojen hyytäessä. Tulviva vesi katkaisi tehtaalta
sähköt keskellä talvea.283 Kesällä 1899 ennätyskorkea tulva nousi sisään Kuusankoskiyhtiön tehtaisiin, jotka sijaitsivat kosken keskellä olevassa Myllysaaressa. Aluksi
tehtaanjohto yritti estää vedennousua patoamalla tehdassalin ovet ja luukut. Veden yhä
kohotessa kävi ilmeiseksi, että nouseva vesi saattaisi repiä koko tehtaan irti
perustuksiltaan, jos patoamista jatkettaisiin. Niinpä insinöörit käskivät irrottaa
paperikoneista kaikki suojattavat osat, minkä jälkeen koneet rasvattiin paksulti. Tämän
jälkeen tulvavesi päästettiin sisään tehtaaseen. Kesän aikana ihmiset kävivät uimassa
tässä ”uimahallissa” joen keskellä.284
Valkealan tilallisten keskinäisten vahingonkorvausriitojen kanssa saman aikaisesti kunta
ajautui jälleen kerran ilmiriitaan Kymi-yhtiön kanssa kyseisen tehtaan taksoituksesta eli
kunnallisverotuksesta.

1890-luvulla

kunnallisverotus

tapahtui

yhä

vanhalla

järjestelmällä, eli kunnankokous nimitti alkuvuodesta erityisen taksoituslautakunnan,
joka arvioi pitäjän maanomistajien ja teollisuuslaitosten omaisuuden ja tulot sekä määräsi
veroäyrit arvionsa mukaan. Kun muutama mies arvioi naapuriensa tuloja ja
veronmaksukykyä, tuloksena oli usein metsään mennyt taksoitus ja alituisia riitoja sekä
valituksia kuvernööreille väärin perustein tehdystä taksoituksesta.285
Vallitsevan lainsäädännön mukaan teollisuuslaitoksia ei verotettu manttaalin eli
maaomaisuutensa mukaan, vaan vuoden 1886 keisarillisen asetuksen mukaisesti kunnat
saivat periä teollisuuslaitoksilta vain tie- ja siltamaksuja. Senaatti oli katsonut tehtaiden
käyttävän liikenneinfrastruktuuria merkittävästi ja näin ollen niiden tuli myös osallistua
teiden ja siltojen kunnossapitoon. Valkealan kunnan alueella sijaitsi vuonna 1899 peräti
kolme suurta sahaa ja paperitehdasta, Kymi, Kuusankoski ja Voikkaa, sekä niiden lisäksi
pienemmät

Harjun

villatehdas

sekä

Tirvan

myllynkivitehdas.286

Kunnan

taksoituslautakunta, joka koostui enimmäkseen pitäjän talollisista, määritti tehtaiden tieja siltamaksujen maksua varten jokaiselle laitokselle oman veroäyrinsä. Alkuvuodesta
yhtiöiden vuositulokset eivät vielä olleet selvillä, joten ne eivät kyenneet ilmoittamaan
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taksoituslautakunnalle vuositulostaan taksoitusta varten.287 Niinpä lautakunta joutui
arvioimaan hyvin huterin perustein yhtiöiden verot ja arvioon vaikutti varmasti myös
talollisten epäluuloinen suhtautuminen tehtaanisäntien antamiin tietoihin.
Kuusankoski-yhtiö sai lopulta huomattavan alennuksen maksuista, kun koko Myllysaari,
jossa yhtiön laitoksen melkein kokonaan sijaitsivat, oli ollut kesän 1899 enimmäkseen
veden alla, kuten yhtiön edustaja huomautti. Harjun villatehdaskin sai helpotuksia yhtiön
johtajan vedotessa tulvan aiheuttamiin tuhoihin, olihan vesi uhannut nousta konesaliin
sisään ja tulvasäkeistä huolimatta kosteutta oli päässyt joka paikkaan. 288 Kymi-yhtiölle
sen sijaan Valkealan taksoituslautakunta ei suostunut myöntämään yhtiön hakemia
helpotuksia, koska sen ei katsottu joutuneen kärsimään tulvasta yhtä pahasti kuin
Kuusankoski-yhtiön.289 Pitäjän isäntien välit tehtaaseen olivat jo muutenkin huonossa
jamassa, sillä Ruotsulan kyläläisten aloittama oikeusjuttu Kymi-yhtiötä vastaan oli
käynnissä samaan aikaan. Kymi-yhtiö päätyi valittamaan Viipurin läänin kuvernöörille
mielestään perusteettomasta taksoituksesta.
Valkealan kunta korotti 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa tie- ja siltakassan maksuja,
koska niitä maksoivat ainoastaan teollisuuslaitokset, joiden määrä pitäjän alueelle
lisääntyi ja joiden tulot kasvoivat.290 Kunnan edustamat talolliset halusivat osansa yhtiön
tuotoista ja tie- ja siltamaksujen kautta oli mahdollista myös saada korvauksia tukinuiton
sekä patolaitteiden aiheuttamista vahingoista ja haitoista. Kunnan kassaan ropisi kasvava
rahavirta Kymijoen teollisuuslaitoksilta. Mutta asetusten mukaisesti Valkeala joutui
käyttämään kertyvät rahavarat teiden ja siltojen kunnossapitoon, eikä mihinkään muuhun.
Kasvavan tie- ja siltakassan seurauksena Valkealan kunta laitatti tulvavesien tuhoamat
siltansa uudestaan aikaisempaa korkeammiksi ja kalliilla kivestä raudoituksin.291
Valkealan siltojen ja teiden kunto kohosi Kymijoen seutujen parhaimpiin teollisuudelta
saatujen rahojen myötä, eikä Valkealassa jouduttu kokemaan teiden ja siltojen
kunnossapidosta käytyjä riitoja, jotka olivat toistuva ilmiö Kymijoen suistossa Kymissä
ja Pyhtäällä.292 Valkealalle kertyvä tuotto tehtaista herätti katkeruutta naapurikunta Iitin
talollisissa, jotka jäivät ilman Kuusankosken seutujen tehtaiden verotuloja ja joutuivat
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itse kustantamaan teittensä ja siltojensa kunnossapidon Iitin alueella olevien pienempien
tehtaiden tie- ja siltamaksuilla. Iitin aluetta halkoi vuolas ja koskinen Kymijoen
yläjuoksu, jonka poikki ei oltu rakennettu ainuttakaan siltaa ja ylikulku hoitui edelleenkin
lossien avulla. Valkealan alueella suurimmat virrat olivat Lappeen suunnalta virtaava
Väliväylä ja Mäntyharjulta tuleva Lintukymi, jotka jäivät toiseksi päävirran rinnalla ja
olivat helpommin silloilla ylitettävissäkin.

3.2 Elimäki & Sippola – Kirkonkylät ja reunakylät
Kymijoen vedet murtautuvat ensimmäisestä Salpausselästä Keltinkoskessa, jonka
kohdalla joki virtaa jyrkkien rantatöyräiden väliin jäävässä kuilussa. Salpausselän
eteläpuolella avautuvat muinaisen Litorina-meren pohjasta syntyneet savitasangot, joiden
halki Kymi virtaa varsin suoraviivaisesti tehtyään Värälän ja Kouvolan tienoilla
käännöksen etelään.293 Kymijoki oli vuosina 1743-1809 ollut Ruotsin ja Venäjän
rajajokena ja yksi tärkeimmistä losseista joen ylitse oli sijainnut Keltissä. Myös Pietarin
rata ylitti Kymijoen Keltin alapuolella Kymin, nykyisen Korian, aseman jälkeen. Joen
länsipuoliset alueet kuuluivat Elimäen pitäjään ja siitä erkaantuneeseen Anjalaan, itäranta
taas oli osa Vehkalahdesta itsenäistynyttä Sippolan laaja-alaista pitäjää. Elimäki ja
Sippola muistuttivat maantieteeltään toisiaan, kumpikin oli pinta-alaltaan laaja ja
maatalousvoittoinen pitäjä, jonka keskuksena oleva kirkonkylä sijaitsi sisämaassa etäällä
Kymijoen rannoista. Kumpaakin pitäjää leimasivat myös kartanot ja niihin liittyvä
torpparilaitos, Elimäki oli Wrede-suvun vanha läänitysalue ja Sippolan ja Liikkalan hovit
olivat Venäjä keisarit läänittäneet aatelisilleen. Sekä Elimäellä että Sippolassa
kunnallinen johto oli vahvasti kirkonkylän ja sen ympäristön maanomistajien käsissä.294
Valapaton tulvan aikoihin kartanolaitos oli hajoamassa joen kummallakin rannalla.
Elimäellä torpparit ja kuntaa johtavat talolliset yhdessä pyrkivät lunastamaan kartanoita
niiden säätyläisomistajilta jaettavaksi torpparien kesken ja myytäväksi palstoina
halukkaille.295 Senaatin suhtauduttua kielteisesti hankkeeseen, olihan kruunulla yhä
käynnissä mittava Vanhan Suomen lahjoitusmaiden lunastaminen ja jakaminen
itsenäisiksi talonpoikaistiloiksi, ryhtyi Elimäen kunta lunastamaan kartanoita niiden
tullessa myyntiin.296 Sippolassa oli käynnissä Viipurin läänin lahjoitusmaiden ostosta
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alkanut kartanoiden hiipuminen. Vuonna 1882 kreivitär van Suchtelen oli jo myynyt
valtiolle kaikki lampuotitilansa Liikkalan hovista.297 Sippolan hovi vaihtoi omistajaa
juuri vuonna 1899.
Elimäen aluetta Kymijoki kosketti vain Keltin ja Värälän tienoilla sekä seuraavan kerran
pitäjän eteläreunalla Hämeenkylän ympärillä, missä Elimäen halki virtaavat Tallusjoki ja
Teutjoki laskevat Kymeen. Suuret vesikesät 1898 ja 1899 eivät nostaneet vesiä Keltin ja
Värälän pelloille, joita suojasivat joenuoman korkeat rantatöyräät. Tulvavedet kohosivat
Kymijoen suistoa jo olevan Hämeenkylän pelloille ja talvella joen hyytäessä syntyneiden
hyytötulvien vesistä osa valui Keltin seudun vanhoja joenuomia myöten Elimäenjärveen
ja edelleen Kymen suistoon.298 Kesän suurtulvat kuitenkin tapahtuivat etäällä Elimäen
kunnallisen elämän keskuksesta kirkonkylästä, eivätkä tulvat esiinnykään kunnan
pöytäkirjoissa.299
Valapaton tulvavedet aiheuttivat vakavia vahinkoja kuitenkin myös Keltissä, missä
suojaavista rantatöyräistä tuli uudenlaisen uhan alkusyy. Hiekka- ja savitöyräiden välissä
virtaava Kymi meanderoi, nopeammin virtaavan kaarteen reunan nakertaessa
rantatöyrästä toisella rannalla ja hitaammin virtaavan ulkosyrjän kasatessa veteen
irronnutta maa-ainesta liejukoiksi ja särkiksi vastarannalle. Vuoden 1899 tulvan aikana
vedet pauhasivat Keltin kapeikossa ennätyksellisen korkeina huuhtoen rantatöyräistä
valtavia maamassoja mukaansa ja repien rannoilta puita, laitureita ja muuta irtainta
mukaansa. Keltin rantatöyräistä sortui lopulta maanvyöryinä isoja palasia jokeen, ja
toinen sortumista repi mukaansa Ruotsulan puolella olleen vanhan myllyn. Sortuman alle
jäänyt mylly hajosi palasiksi.300
Tulvavesi nosti Keltin puolelta yhden myllyistä kokonaan irti peruskiviltään ja vei koko
rakennuksen mennessään. Alavirtaan ajelehtiva myllytupa kiinnitti lopulta Myllykosken
Yläpään tienoilla uittomies Topias Sutelan huomion.301 Nopeasti hän souti hylkytavarana
kelluvan hirsirakennuksen kulman luokse ja sitoi hirsien ympäri tukinuitossa käytettävän
vaijerin pään. Tämän jälkeen myllytupa saatiin uittolaitoksen vorokilla hinattua rantaan
Yläpäässä. Asiaankuuluvasti lähetettiin ihmisten mukana sana kiertämään, että
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Myllykosken yläpuolella oli joesta pelastettu ajelehtiva tuparakennus. Lopulta tuli
Keltistä vastaus, että löytäjä saa pitää myllytuvan vaivanpalkkanaan sen joesta
nostettuaan. Keltin isännät katsoivat uimasilla käyneen myllyn purku- ja siirto-operaation
liian vaivalloiseksi suhteessa siihen, että kyseessä oli jo vanha ja aktiivikäytöstä poissa
ollut mylly. Sutela rakensi myllytuvasta talonsa lähelle sen rantautumispaikkaa ja
sittemmin 2010-luvulla Keltin nuorisoseura osti purkutuomion saaneen talon ja siirsi
viimein lähes 120-vuotta tulvan jälkeen myllytuvan takaisin Kelttiin.302
Kymijoen tulvat koettelivat Elimäellä vakavia tuhoja maanomistajille aiheuttaen lähinnä
pitäjän eteläreunan kyliä, Hämeenkylää ja Joensuuta, joiden luona Elimäen maa-alue
Anjalan ja Ruotsinpyhtään jälkeen kuroitti Kymijoen rantaan asti. Tämä alue kuului jo
Kymijoen matalaan suistoon ja kylien alueiden läpi laskevat Elimäen lakialta tulevat
Taasianjoki ja Tallusjoki Kymeen. Eteläisten rantakylien miehet edustivatkin yleensä
Elimäkeä tulvakysymyksissä yhteisissä kokouksissa ja lähetystöissä Helsinkiin. Vuonna
1903 Anjalan kunnan koollekutsumassa tulvakokouksessa Elimäen edustajina olivat
Hämeenkylän kartanonherra Edvard Koponen ja lautamies Heikki Simola varamiehenään
Matti Eskola Joensuusta.303 Kun tulva-asia ei koskettanut pitäjän keskusta mitenkään
erityisesti, antoi kunta tulvakysymyksen hoidon siitä kärsineille pitäjän reunakylien
maanomistajien edustajille.
Sippolan laaja kunta rajautui Kymijokeen sen itärannalla, kattaen koko matkan aina
Valkealaan kuuluvasta Kouvolankylästä alas Rapakivenjärven seuduille saakka.
Elimäestä poiketen Sippola muodostui monista Salpausselältä kohti Suomenlahtea
laskevien jokien laaksoihin syntyneistä viljelysmaista, joita erottivat toisistaan
rapakivestä muodostuneet jyrkkärinteiset vuoret ja kukkulat, sekä laajat suot. Sippolan
kunnallinen keskus oli Sippolan kirkonkylä Sippolanjoen laaksossa pienten järvien
välisellä kannaksella. Kirkonkylän kautta kulki vanha maantie Haminasta Kelttiin ja
Sippolasta tämä kulkureitti kääntyi länteen ylittäen Kymijokilaakson Sippolanjoen
laaksosta erottavan harjanteen Matarojan luona ja kohtasi Kymijoen Viialassa.
Sippolan puoleiset alueet Kymijoen rannoista jakaantuivat Viialan ja Mämmälän kyliin,
jotka kumpainenkin olivat syntyneet Kymijoen koskien partaille muinaisen eränkäynnin
perintönä. Mämmälä oli vuonna 1891 itsenäistynyt valtion ostettua Liikkalan hovin
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lampuotitilat ja myytyä ne entisille alustalaisille pitkillä maksuajoilla.304 Viialan ja
Mämmälän välissä oli laaja Keltakankaan eteläpuolinen tulvatasanko- ja suoalue, jonka
läpi ei kulkenut maantietä vaan kylien välinen yhteys kulki pientä kärrytietä pitkin
idempänä ylävämmällä maalla. Viialan kylän ylimmäisen kosken rannalle olivat Haminan
porvarit perustaneet ensimmäisen sahan jo vuonna 1732.305 Saha oli kuitenkin tuhoutunut
hattujen sodassa ja sitä seurannut pienempi sahalaitos kuoli 1820-luvulle mennessä.306
Viialan kylä itsessään sijaitsi sahapaikkaa etelämpänä alimmaisenkosken yläpuolisella
mäenharjanteella, kylän peltojen levittäytyessä kukkuloilta kohti joenrantaa. Seuraavan
kerran sahausta Viialan sahapaikalla yritti Tichanov 1840-luvulla, mutta tämäkin hanke
päätyi konkurssiin. Viialan sahapaikka heräsi uudestaan henkiin vuonna 1887 kun
maakauppias Johannes Hannula osti sahapaikan Viialan kylän isänniltä ja rakennutti
pienen puuhiomon koskeen purkaen yhden myllyistä sen tieltä. 307 Myllyistä, joita oli
useampi joen kummallakin rannalla, vanhemmalta nimeltään Niskakoskena tunnettu
koski sai nimen Myllykoski, josta tuli myös Hannulan yhtiön nimi, Myllykoski Träsliperi,
joka paikallisten suussa kulki nimellä ”Hannulan liippitehdas”. Hannulan hiomo ajautui
konkurssiin 1897 ja yhtiön osti aiemmin Karhulan hiomon johtajana toiminut insinööri
Claes Björnberg, joka sukulaistensa ja ystäviensä kanssa muodosti uuden Myllykoski
Träsliperi Aktiebolagetin. Björnbergien myöntä alkoi sahan ja hiomon kiivas
laajentaminen ja kehittäminen, mikä tarkoitti yhä kasvavia vesiteknisiä töitä koskessa ja
alemmissa Keskikoskessa ja Suolasenkoskessa. Jo Hannula oli vuonna 1886 saanut
kuvenööriltä luvan räjäyttää Niskakosken rantakallioita ohjatakseen vettä tehtaaseensa
myös matalanveden aikana.308
Suurina vesikesinä Kymijoen tulvavedet eivät Myllykoskella tai Ummeljoella tulvineet
tehtaisiin yhtä dramaattisesti kuin Kuusankoskella tai Inkeroisissa tapahtui. Keskisellä
juoksullaan Kymijoki virtaa varsin korkeiden rantatöyräiden välissä veden nakerrettua
itsensä Litorina-meren synnyttämien savikerrostumien lävitse kallio- ja sorapohjaan
asti.309 Korkeat rannat suojelivat Viialan ja Ummeljoen kyliä, mutta heti Alakosken, joka
nykyään tunnetaan Mikkolankoskena, jälkeen rannat mataloituvat ja vesi nousi Viialan
kylän pelloille ja edelleen Keltakankaan eteläpuoliselle tulvamaalle vesien kerääntyessä
Ankkapurhan kosken niskaan. Viialassa peltoja ja niittyjä jäi veden alle ja paikalliset
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ihmiset seurasivat veden kohoamista merkitsemällä tikuilla veden pinnan kulloistakin
tasoa.310
Viialasta eteläänpäin kulki vuonna 1890 valmistunut Kouvolan ja Kotkan välinen rautatie
suoraan tulvatasangon halki Mämmälään. Rautatietä varten oli kaivettu käytävä
Tehtaanmäen ja Pauloffinmäen väliseen hiekkaharjuun, josta käytettiin nimitystä
Nyppelin leikkaus.311 Kymijoen vesien tulviessa Mämmälän kylän ja Inkeroisten
puuhiomon pohjoispuolisille vanhoille tulvamaille, jäi junanrata veden alle siten, että
kiskot olivat n. 15 cm vedenpeitossa.312 Tämä mahdollisti junien liikennöinin raiteilla,
mistä syntyi erikoinen näky höyryjunan kulkiessa veden keskellä. Tältä paikalta
tuntemattomaksi jäänyt valokuvaaja ikuisti kuvan junasta ja soutuveneistä tulvavesien
keskellä, jonka Kotkan Kirjakauppa Osakeyhtiö painatti postikortiksi myyntiä varten.313
Paikallisessa

perimätiedossa

mainitaan

junien

kesähelteillä

pysähtyneen

tälle

rataosuudella, jolloin matkustajat saattoivat pulahtaa uimaan vaunujen astinlaudoilta.314
Anjalan nimismies myös piti ratapenkerettä syypäänä Anjalan puoleisten rantojen
kokemiin tuhoihin, kun uusi ratapenkka esti Kymen vesiä laajemmalti purkautumasta
muinaiseen Tavastilan haaraan.315 Tavastilan asukkaista tämä oli tietenkin siunauksellista,
vaikkei ratapenkka enää paljoa auttanut veden pinnan kohotessa sen yli ja Kymen vesien
vyöryessä Nummenjoen laaksoon.
Tunnelmia Mämmälästä tulvakesän ajalta muisteli vuonna 1985 Jorma Rantanen AnnaLiisa Puontille. Rantanen itse oli syntynyt vasta vuonna 1913, mutta hän muisti äitinsä
kertomaa tulvavuodelta:
”Jorma Rantanen: Niin, ja siin oli pelko, että se tulee tuosta läpitte, että oikaseekin ton
kosken yli, tulee täältä ratan kautta, siitä Marttilan maalta. Siinthä oli leikkaus viäl
silloin.
Anna-Liisa Puonti: Niin kova tulva on ollut silloin.
Jorma Rantanen: Mie muistan, kun äiti kerto, että ne pelkäs täällä, että ryöstäytyy.
Näkemäss en ollu.”316
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Mämmälän asukkaissa pelkoa herätti se, että nouseva tulvavesi saattaisi kohota niin
korkealle, että se purkautuisi rautatietä varten tehdystä Nyppelin leikkauksesta läpi ja
hukuttaisi osan Mämmälän kylän taloista alleen. Pahimmillaan tällainen vedenpurkaus
olisi saattanut nakertaa uuden uoman Kymijoelle Ankkapurhaa ympäröivien kukkuloiden
muodostamaan esteeseen. Ankkapurhan eteläpuolellakin Kymijoki tulvi Mämmälän
kylän pelloille veden kohotessa aina Mobergin talon portinpieliin saakka ja saartaessa
lauttaa Kymijoen ylitse hoitavan Rantasen talon saareen.317 Syynä Rantasen jäämiseen
veden saartamaksi ovat voineet olla maastonmuodoissa tuolloin yhä näkyneet Kustaan
sodan aikaiset vallihaudat, joita myöten vesi saartoi entisen linnakkeen sijalla seisovan
kievaritalon. Veden käännyttyä laskuun loppukesällä paikalliset asukkaat pääsivät
korjaamaan sen heinän ja sadon, mitä tulvan jäljiltä oli saatavissa. Heinän ja rukiin niittoa
tulvamailta muisteli vuonna 1891 syntynyt ja tulvavuodet itse kokenut Alma Sihvola
Anna-Liisa Puontille seuraavasti vuonna 1971:
”Anna-Liisa Puonti: Se oli siis Kymijoki, joka tulvi?
Alma Sihvola: Se ol niin, se tulvi, ja siäll siit, kun se ves laski, niin siäll ne oli ihan melkeen
vyätäröisiäh myäten, kun ne sitt niitti sit heinää ja ruista ja mitä sinne sitt oli jääny veteen
jäleltä, siit että sitt kun alko syyskesäll vähä laskemah se ves nin sitt ne pääs siält
niittäh.”318
Valapaton tulvan kesällä vedet aiheuttivat suurta tuhoa Inkeroisten puuhiomossa, joka oli
syntynyt Mämmälän kyläläisten vanhan lohenkalastamon paikalle vuodesta 1872 alkaen.
Tulvavesi peitti kokonaan Ankkapurhan niskan yläpuolella sijaitsevan matalan
Salonsaaren alleen ja tempaisi mukaansa saaressa sijainneet Inkeroisten tehtaan
puuvarastot tukkeineen ja lautoineen sekä vei saaressa olleet uittolaitteet, laiturit ja
ohjauspuomit mukanaan. Korkean vedenpinnan innostamina Inkeroisten tehtaan johto
päätti laskea varastossa olleet tukit uittoon jokeen, sillä vedenpaljouden myötä oletettiin
niiden kärsivän vähemmän vahinkoja koskessa. Tukit kuitenkin ruuhkautuivat yhdessä
muun tulvaroinan kanssa Ankkapurhan koskeen tuhoisin seurauksin, joista tehtaan
kasööri Paldan kirjoitti 26.6.1899 ulkomailla tuolloin olevalle tehtaanisännöitsijä
Wallgrénille kuvauksen:
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”Vesi ei tee muuta kuin nousee, nousee keskeytymättä sekä kosken ylä- että
alapuolella. Kun lähdit, oli mittarissa 1900 mm. 17. päivänä ei näkynyt
merkittävää nousua, mutta kun ruvettiin laskemaan tukkeja, muodostui luukkujen
yläpuolelle ruuhka. Sen seurauksena vesi nousi yläpuolella ensimmäisen
vuorokauden aikana 12 tuumaa ja seuraavan vuorokauden aikana vielä
muutaman tuuman, niin että jopa rautatiekin Myllykosken ja Inkeroisten välillä
oli parin kilometrin matkalla 15 cm veden alla. Kaiken lisäksi alkoi
juhannuspäivän vastaisena yönä sataa ja sitä kesti kokonaisen vuorokauden.
Tänään on mittarissa 2055 mm. Kun kävin eilen Pasilassa, ei sinne päässyt kuivin
jaloin, koska se oli kuin saaressa. Näyttää perin kurjalta ja tehtaalle on vaikeaa
saada puuta, kun vesi nousee hevosten mahaan asti. Meidän on ollut pakko vetää
vaunuja kasoilta köysillä, ettemme loukkaisi hevosia.
Myös tehtaalla menee huonosti.
Tukinlasku meni kuitenkin paremmin, kuin olisi odottanut. Tukit iskivät kyllä reiän
kuitujen talteenottolaitoksen siihen seinään, joka on kosken puolella ja ehkä
kolmannes vanhan tehtaan puolella olevasta seinästä putosi alas...319
Tulva koetteli Inkeroisten tehdasta jopa rankemmalla kädellä, kuin monia muita
Kymijokilaakson

tehtaista,

koska

Ankkapurhan

jyrkkä

koski

ympäröivine

kalliomaastoineen aiheutti veden pakkautumista kosken yläpuolelle. Tulvavesi tunkeutui
sisään tehtaaseen ja kuten Paldan kuvasi, lopullisen tuhon toivat uittotukit, jotka
ruuhkautuivat tehtaan vesikanavaan ja murskasivat lopulta kuitukeräämön seinän tehden
tehtaasta käyttökelvottoman joksikin aikaa. Tukit ja muu tulvavesien mukaansa repimä
irtain roina aiheutti tuhoa jokivarressa ja roju myös tempaisi rakennuksia ja irtainta
ainesta mukaansa rannoilta. Veden mukana ajelehti jopa kokonaisia rakennuksia, kuten
Keltin mylly, jonka tulva oli nostanut pois perustuksiltaan.320 Alavirtaan ajelehtiva
sekalainen tavara myös tarttui kiinni kiviin ja matalikoille, padoten virtausta ja nostattaen
tulvaa entisestään paikallisesti, kunnes tukkeuma taas murtui tai murrettiin ihmisvoimin,
kuten kävi Tavastilassa.
Ruuhkautumisen ja tehdasrakennusten seinien hajoamisen ohella tukkisuma nostatti
vedenpintaa entisestään Ankkapurhan yläpuolisessa joessa, minkä seurauksena vedet
tulvivat aikaisempaa laajemmalle joen itä- ja länsipuolella oleville alangoille. Tästä
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tulvasta kärsi eniten vahinkoja joen länsirannalla Ummeljoen kylään kuuluvan
Ämpärpään talolliset, jotka haastoivat Inkeroisten puuhiomon käräjille syksyllä 1899.
Ämpärpään käräjiin perehdytään enemmän seuraavassa alaluvussa.
Mämmälän kylästä etelään, Kymijoen muodostaessa jälleen selkeän joenuoman pyöreän
Anjalanlahden jälkeen, jokea ympäröivät maat laskevat nopeasti hyvin mataliksi ja
laajoiksi alangoiksi, jotka aikoinaan ovat olleet tulvametsien peitossa. Anjalasta katsotaan
alkavan Kymijoen suistoalueen, jolle on tyypillistä, että joki kiemurtelee ja haaroo paljon
matalien rantamaiden keskellä.321 Edelleenkin, perkausten ja säännöstelyn jälkeenkin,
tällä Ala-Kymen suistoalueella esiintyy lähes vuosittain pienempiä tulvia sateiden tai
hyytämisen takia, jotka vahingoittavat matalilla rannoilla olevia rakennuksia ja huuhtovat
tavaraa mukaansa. Tulvakesien aikaan Mämmälän alapuolella sijainnut Marinhovin
kartano jäi vesien saartamaksi ja kyläläiset kävivät kalastamassa veneillään kartanon
peltojen ojiin nousseita kaloja.322
Sippolan alueella maanomistusoloissa oli tulvan aikaan tapahtumassa suuria mullistuksia.
Sippolan hovia aiemmin isännöinneen von Daehn-suvun kausi päättyi vuonna 1899, kun
ministerivaltiosihteerin virasta erotetuksi tullut Woldemar von Daehn myi omistuksensa
Suomessa ja muutti ulkomaille. Von Daehn tarjosi kartanoa ja sen maita ensinnä Sippolan
torpparien lunastettavaksi, mutta näiltä ei löytynyt tarvittavaa pääomaa. Haminalainen
kauppias Aladin tarjoutui takaamaan ostovarat, mutta torpparien kesken syntyi riitoja
projektista.323 Hovin osti sen sijaan norjalaisten liikemiesten perustama Halla-osakeyhtiö,
joka oli perustanut sahan samannimiseen Kotkan edustalla olevaan saareen. Vuosisatojen
taitteessa kilpailu Suomen metsävaroista oli kiihtymässä metsäteollisuuden eri alojen ja
yhtiöiden välillä. Oma raaka-ainereservi pyrittiin varmistamaan ostamalla tiloja ja metsiä
yhtiön

omistukseen.

Halla-yhtiö

tavoitteli

kaupoilla

Sippolan

hovin

laajoja

metsäomistuksia pitäjän pohjoisosissa.
Halla myikin pian kauppojen jälkeen kartanon ja pellot edelleen naapurikartano Liikkalan
hovin omistajalle, eversti Lennart Forsténille, joka yhdessä vaimonsa Alma Forsténin
kanssa johti paikallista kansansivistysliikettä pyrkien maatalouden kehittämiseen
mallitilojen, valistuksen ja martta-seuran muodossa.324 Peltojen mukana myös Sippolan
Kokkonen, 1926, karttaliite.
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hovin torppareiden isännäksi vaihtui eversti Forstén. Hallan ja Forsténin välillä aloitettiin
jakotoimitus, jossa pellot ja viljelysmaat erotettiin metsistä ja metsiin kuuluviksi
katsotuista alueista. Halla-yhtiö oli heti vuonna 1899 kieltänyt torppareilta laiduntamisen
metsissä, koska lehmät ja muu karja vahingoittivat puunvesoja ja tekivät tuhoja puustolle.
Samalla kiellettiin heinänniitto metsäalueiden ympäröimiltä soilta ja lampien rannoilta
sekä lehdesten keruu metsistä. Sahayhtiön ja everstin jakaessa ennen yhtenäisen Sippolan
hovin kokonaisuuden keskenään torppareilta sulkeutui pääsy heidän aiemmin
hyödynnettävissään olleeseen metsäresurssiin. Kymijoen tulviessa kesällä 1899
jokilaakson tulvaniittyjen heinäsato tuhoutui laajalta alalta, mikä syvensi Kymenlaakson
rehupulaa ja Sippolan torpparien kriisiä.
Torpparit nousivat taloudellisten olojensa huonontuessa vastarintaan vuonna 1901 ja
ryhmittäytyivät yhteisöksi ajamaan etujaan Halla-yhtiötä ja välillä myös everstiä vastaan.
Ensiksi torpparit yrittivät saada alkuperäisen Halla-yhtiön ja von Daehnin välisen kaupan
purettua, mihin käytiin kysymässä neuvoja Wredebyn kartanonherralta, oikeustieteen
professori R. A. Wredeltä. Ministerivaltiosihteeri oli kuollut jo 28.12.1900 Italiassa325 ja
kaupanpurku

olisi

vaatinut

hänen

perikuntansa

tavoittamisen

ja

saamisen

myötämieliseksi hankkeelle. Ensimmäinen yritys saada rehuvarantoja takaisin siis
epäonnistui. Seuraavana askeleena torpparit aloittivat protestoinnin Sippolan hovin uuden
isännän määräyksiä vastaan, mikä johti päivätyölakkoihin ja torpparien karkoituksiin
tiloiltaan. Kesällä 1901 Sippolan metsissä raivosi myös monia metsäpaloja, joiden
katsottiin

olevan

paikallisten

torpparien

tahallaan

sytyttämiä

Halla-yhtiön

painostamiseksi niitty-kiistassa.326 Sippolan käräjöinnit päättyivät lopulta vuonna 1902,
jolloin eversti Forstén myi torpat maineen valtiolle 175 000 markalla. Kaupan jälkeen
torpat itsenäistettiin ja niiden kesken suoritettiin maanjako, jolloin kukin tila sai määrätyn
alan viljelys- ja laidunmaata.327
Forsténin pyrkimys luoda Sippolan hovista mallitila ei osoittautunut kestäväksi, vaan hän
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja joutui myymään laatukarjaansa ja maata. Torpparien
itsenäistymisen jälkeen hovi joutui palkkaamaan työväkeä, mikä kasvatti kuluja
nopeammin kuin nouseva lypsykarja niitä tuotti. Lopulta vuonna 1906 Forstén myi
Sippolan ja sekavien kauppojen sekä käräjöintien jälkeen sekä Sippola että Liikkala
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päätyivät Suomen valtiolle. Valtiovalta jakoi kartanon maat uudistiloiksi ja myi pitkillä
maksuajoilla entisille torppareille.328 Kartanon päärakennus jäi valtiolle ja siihen
sijoitettiin poikien koulukoti.329

3.3 Anjala & Kymi – Tulvan koettelemat
Tulva kohteli saman pitäjän eri osia eri tavoin, voimalla se iski esimerkiksi Anjalassa
Ankkapurhan yläpuolisille lakioille ja varsinainen laaja tuhoalue alkoi Ankkapurhan
alapuolelta joen suistossa, mitä kuvastavat hyvin Anjalan kievarissa pidettyyn
kokoukseen osallistuneiden paikkakuntakohtaiset luvut, tulvan pahiten koettelemista
jokivarren pitäjistä Anjalasta, Kymistä, Pyhtäältä ja Ruotsinpyhtäältä oli kokouksen suuri
enemmistö. Sisämaassa tai ylävämmillä maille sijainneita taloja tulva taas ei koskettanut
juuri lainkaan, lähinnä aiheuttaen ongelmia kalastukselle ja myllyjen käytölle. Tämä
näkyy Elimäen ja Sippolan pitäjien vähäisenä osallistujalukuna Anjalan kokouksessa.330
Lisäksi kyseisten pitäjien kirkonkylät, jotka toimivat hallintokeskuksina, sijaitsivat
syvällä sisämaassa kaukana Kymijoen rannoilta. Esimerkiksi Sippolassa Viialan ja
Mämmälän kylät kärsivät tulvasta yhtä lailla kuin Ummeljoki ja Anjala joen länsirannalla,
mutta kunnanvaltuuston pöytäkirjoissa tulva ei näy laisinkaan 331, koska valtuusto istui
Sippolan kirkonkylällä ja se muodostui pääasiassa kirkonkylän lähistöllä asuvista
talollisista ja papistosta.
Anjalan ja Kymin kunnat sen sijaan sijoittuivat molemmat keskeisiltä kyliltään Kymijoen
rannoille ja nämä kaksi kuntaa yhdessä läntisen haaran Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa
kokivat mittavimpia vahinkoja tulvassa, sillä Ankkapurhan kosken alapuolelta alkavat
Kymijoen laaja suisto, missä joen rantamaat ovat hyvin matalia ja soisia. Kesän 1899
ennätystulvassa vesi kohosi laajalle näille matalille alanteille peittäen niille raivatut pellot
ja niityt sekä saartaen rakennukset sekä katkoen tieyhteydet. Kymijoen suisto on
jatkuvassa muutoksen tilassa virran haarautuessa ja yhdistyessä pirstaleisten saarten,
niemien ja umpeutuneiden lahdelmien keskellä. Suistossa Kymeen myös yhdistyy
muinaisten virranuomien luomia järvialtaita, kuten Junkkarinjärvi, Muhjärvi, Teutjärvi ja
Rapakivenjärvi.
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Anjalan kunnan pohjoisosat muodostuivat Ummeljoen kylän maista, jotka hallitsivat
Kymen länsirantaa Sippolan Viialaa vastatusten. Ummeljoen eteläpuolella levittäytyi
matala ja soinen Ämpärpään alue, joka oli Kymen vanhaa tulvamaata. Ämpärpään
Pitkäoja myös on yksi Kymijoen muinaisista haaroista, johon joen vesi tulvavuosina
nousi ja purkautui sitä myöten Känkkärämäen kallioiden ja Anjalan Kirkkovuoren
välisestä solasta Pekinojaa myöten Ankkapurhan alapuoliseen Anjalanlahteen.332
Pekinojan tulviessa Anjalan kartano jäi saareen Kymen pääuoman ja tulvivan sivuhaaran
väliin. Kesällä 1899 tulvavesi kohosi Ämpärpäässä talojen ikkunanpieliin asti ajaen kylän
asukkaat evakkoon ylävämmälle maalle, mitä Kustaa Ollila muisteli vuonna 1970 Matti
Punttilalle seuraavasti:
”Tulvavuosi
Viäläkös semmosta vuatta muistatten kun Kymen ves ol oikee ylähäl?
-

Kyllä. Tulvavuas. Miä olin ihan semmoin piän poika. Tual pellonojis, silmustelttih
haukii kun sinne tul niin meitill ol, siit, rullalangast sellain länkki ja se uitettih
aina sih, ale ja siit nyvästih ojast ylös. Täss ol Pitkällojal, myä käytih siäl
kattomaskin niin siäll ol noin metri vettä siin sillan päällä ja. Sit täss ol täs Pasilt
vähän matkaa siinn ol vettä noin neljäkymmentä senttii. Ja siitt ol taas siäl
Pellinlaajas, siäl ol että, siäll ol ja veneht käytöss että, pääs läpitte. Ja täs,
Pitkänojansilta, - silloin siinn ol puusilta vaan ja puupalkit niin ne, kivii vetvätten
kahta pualta siih sillan pääh, ettei ne palki-, että se pysy paikallah se silta. Nii,
täyty tavallisel kärrilläkin nousta seisoh – se tul kärrille se ves. Siinn ol niin paljo,
vettä. Siit ol siäl ne, Tuamisen tuvat jotk’ol siäl rannas ni nehää täyty tulla pois
asuh siält, asumah ja. Oli ikkunan, kynnyksen tasalle ol ves siäl, niil
huanehissakii. Mut sitäkään miä en oikeen enään muista sit vuaslukuu [1899]. No
nii, se voi olla miä olin siin ehkä siin kymmenän, yhlentoist vanha silloin. Että
siint on nys sii, lähellä seittemänkymment vuatta aikaa.”333

Ämpärpään alueen talolliset Erik Pasi, Tuomas Pasi ja Emil Eerola katsoivat vastarannalla
Salonsaaren toisella puolella sijaitsevan Inkeroisten puuhiomon patolaitteineen syypääksi
tulvaan. Paikallisesti Kymijoki oli tulvinut korkealle tulvakesänä, kun Paldanin
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kirjeessään334 kuvaama tukkiruuhka oli sulkenut Ankkapurhan kosken padoten vettä
koskikapeikon yläpuolelle. Ummeljoen kyläläiset haastoivat hiomon käräjille syytettynä
veden nostamisesta rantamaille ja vaativat vahingonkorvauksia. Apunaan kyläläisillä oli
varatuomari Johannes Könönen.335 Käräjöinnissä Inkeroisten puuhiomon puolelle asettui
Sippolan nimismies C. Brofeldt, jonka piiriin joen itäranta kuului.336 Nimismies varoitti
hiomon johtoa etukäteen Ummeljoen maanomistajien käräjähaasteesta ja muutenkin
välitti tehtaalle neuvoja ja tietoa tilanteesta. Käräjille hiomo palkkasi asianajajakseen
varatuomari Lasseniuksen. Kihlakunnanoikeus päätyi lopulta siihen, ettei hiomoa voitu
näyttää syypääksi tulvaan ja näin ollen Ämpärpään asukkaiden syyte kaatui.337
Kunnan pääkylässä Anjalassa tulva teki tuhojaan myös veden noustaessa matalille
rantapelloille sekä haitatessa lauttaliikennettä joen ylitse Anjalan ja Mämmälän välillä.
Kirkonkylässä asuva kunnanjohto saattoi seurata tulvan etenemistä paraatipaikalta.
Anjalan kunnanvaltuusto käsitteli tulvaa erittäin paljon kokouksissaan, koska Anjalan
kirkonkylä sijaitsi joenrannalla ja tulva koetteli suurinta osaa Anjalan pitäjän kylistä
kovalla kädellä. Tulvavesi rynteli Ummeljoen, Anjalan, Ahvion, Muhniemen ja Junkkarin
kylien peltoja ja niittyjä. Vain kunnan pohjois- ja länsiosien pellot ja niityt säästyivät
tulvalta.

Anjalasta

muodostui

tulvakysymyksessä

Kymijokilaakson

kuntia

yhteenkokoava ja eteenpäin vievä keskus, sillä Anjalan kunnan aktiiviset johtohenkilöt
kutsuivat koolle ensimmäisen koko jokilaakson kattavan tulvakokouksen Ranta-Pukin
kievariin lauttapaikan viereen.338 Aktiivisuuden ohella Anjalan suureen rooliin
tulvakokouksissa vaikutti sekin, että Anjala sijaitsi keskellä jokilaaksoa lauttapaikan
rannalla ja useiden maanteiden risteyksessä. Vuonna 1899 Kymenlaakson kansanopisto
muutti joen vastarannalle339 ja Kymenlaakson Osuusmeijeri aloitti toimintansa
Mämmälän puolella vuonna 1903340. Iitistä ja Elimäeltä tuli maantie lännestä, Pyhtäältä
ja Ruotsinpyhtäältä lounaasta. Joen itärannan kautta kulki taas Haminan maantie, joka
yhdisti Mämmälän puoleisen rannan Sippolaan ja Valkealaan. Etelästä Kymistä tuli
Hurukselan maantie ylös Susikoskelle aivan Anjalan kupeeseen. Anjalassa kokoontuivat
Kymijoen tulvien johdosta koolle kutsunut kansalaiskokoukset, jotka lähettivät
valituskirjeitä ja anomuksia hallinnolle sekä delegaatioita Helsinkiin senaattoreiden
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luokse. Kansalaiskokoukset toistuivat vuoden 1898 ensimmäisen kokouksen jälkeen aina
1930-luvulle asti tulvaongelman noustessa pinnalle aina vedenpinnan kohotessa. Näihin
kansalaiskokouksiin perehdytään tarkemmin omassa luvussaan 4.1.
Anjalassa merkittävä vaikutus asioiden kulkuun oli Wredebyn kartanon herralla,
professori Rabbe Axel Wredellä, jolla oli hyvät välit Suomen senaattiin ja tunsi
valtiopäivämiehenä henkilökohtaisesti suuren osan valtakunnan päättävistä henkilöistä.
Wrede arvosti itsenäistä ja maataomistavaa talonpoikaisluokkaa, jolta saattoi uupua
korkeampaa sivistystä, mutta sen sijaan näillä talonpojilla saattoi olla omanlaistaan
sivistystä.341 Wrede ei ollut laajojen kansanjoukkojen vaikutusvallan kannattaja, vaan hän
kannatti esimerkiksi äänestysoikeuden rajaamista omaisuuden perusteella.342 R. A. Wrede
oli suomenkielisten maanomistajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä huolimatta
ruotsalaisen puolueen kärkimiehiä, joka oli ajautunut syviin riitoihin fennomaaniksi
kääntyneen E. G. Palménin kanssa.343 Wrede oli yhdessä Robert Hermanssonin ja Leo
Mechelinin kanssa sortovuosien passiivisen vastarinnan kärkijuristeja, jotka muotoilivat
yhä uusia juridisia puolustuksia Suomen autonomialle ja osallistuivat vahvasti
yläluokkaisen ja kaupunkilaisen kagaalin työhön.344 Wrede teki yhteistyötä myös
myöntyväismielisen345 senaattori Ossian Bergbomin kanssa346, joka vastasi vuonna 1899
kulkulaitostoimituskunnasta, jonka alaisuuteen kruunun insinööritoiminnan kattava tieja vesirakennusten ylihallitus kuului.347 Wreden oli siksi helppo lähettää Anjalassa koottu
delegaatio

suoraan

oikean

senaattorin

ovelle

Helsingissä. Wreden

kaltainen

yhteiskunnallisesti toimelias ja energinen "kansansivistäjä" oli joen itäpuolella Sippolan
Hovin isännäksi vuonna 1899 tullut eversti Lennart Forstén. Forstén kuului Wreden lailla
ruotsinkielisiin liberaaleihin, jotka vastustivat venäläistämistoimia ja Sippolan eversti
kävi kirjeenvaihtoa muiden muassa oikeustaistelija Leo Mechelinin kanssa.348
Anjalan kunta päätti lopulta hakea kuoletuslainaa senaatilta maksakseen siitä avustuksia
ja pienempiä lainoja tulvasta kärsineille. Ilmeisesti pienempiä summia annettiin
avustuksina ja suuremmat summat annettiin lainana, joka avunsaajan tuli maksaa takaisin
määrätyssä ajassa. Tämä vaikuttaa olleen valtiovallan yleinen henki suhteessa
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hädänalaisten avustamiseen ja henkii samaa kameralistista ajatusmaailmaa kuin 1860luvun

lopun

nälkävuosien

nälkiintyneille

annettu

apu. Anjalassa

kunta

sai

valtiokonttorilta mallikaavakkeen lainarahaston säännöiksi ja jakoi niiden mukaan lainoja
maanviljelijöille. Kiistaa syntyi silloin, kun tilaltaan pois muuttamassa ollut lampuoti Esa
Korhonen anoi myös tulvavahinkoihin myönnettävää hätäapulainaa, mutta lainarahaston
valvojat epäsivät lainan sillä perusteella, että hän oli muuttamassa pois tilaltaan.349
Hätäapulaina katsottiin siis ennen kaikkea vahinkoa kärsineelle tilalle kuuluvaksi, ei
yksityiselle henkilölle osoitetuksi avuksi. Anjalassa kävi näiden tulvavahinkolainojen
kanssa samoin kuin monella muullakin lainoja saaneella paikkakunnalla, takaisinmaksun
koittaessa maanviljelijät eivät kyenneet maksamaan lainoja takaisin, koska varat oli
käytetty lähes yksinomaan rehun ja heinänsiemenen ostoon, joilla oli ruokittu karjaa.
Tilallisilla ei ollut rahaa taikka viljaa millä korvata saamaansa apua eikä lehmiä voitu
käyttää lainan kuittaamiseen, koska se olisi puolestaan romahduttanut viljelijöiden
elinkeinon perustan. Valtiokonttori ja senaatti joutuivat pitkin hampain myöntymään
lainojen anteeksiantoihin ja Anjalassakin kunta lopulta maksoi suurimman osan
lainankuoletuksesta muista lähteistä kokoamillaan tuloilla.350
Anjalasta länteenpäin sijaitsee Wredebyn kartano Muhniemen kylässä, missä Kymijoki
kaarrettuaan Anjalan jälkeen Huhdanniemen ympäri tekee koukun Susikosken luona.
Wredebytä ja Muhniemeä vastapäätä joen itäpuolella on Kymiin kuuluva Hurukselan
kylä ja paikka on jo muinoin ollut merkittävä ylitys- ja keskuspaikka, missä sijaitsi
Hämeen ja Karjalan välisen nautintarajan yksi rajakivi ja myös käräjäpaikka. Muhniemen
kylä on sijoittunut itä-länsi suuntaiselle hiekkaharjulle, jonka pohjoispuolella on
normaalitilassa Kymeen laskeva Junkkarinjärvi. Kymijoen vedenpinnan noustaessa
virtaus Junkkarinojassa kuitenkin kääntyy, kuten Iitissä Kymen ja Urajäven välisessä
Kupparinojassa, ja Kymen vedet alkavat virrata järveen. Tulvakesinä Kymen vedet
tulvivat Junkkarinjärveen ja järvi nousi matalille rantamaille.
Kymi myös aukaisi muinaisen sivuhaaransa, kun vedet virtasivat Junkkarinojasta
haarautuvaa Huo’ta tai Huoppia myöten Muhjärveen leviten ympäröiville lakioille.
Seurauksena Wredebyn kartano jäi tulvavesien keskelle saareen.351 Wredebyn
kartanonisäntä R. A. Wrede olikin aktiivisesti mukana toimissa tulvien saamiseksi kuriin.
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Kun valtiovallan konkreettiset toimenpiteet yhä viipyivät insinöörien vain tutkiessa jokea
ja lisäksi Kymi tulvi jälleen vuonna 1902, päätyi professori Wrede lopulta vuonna 1906
tekemään itse asialle jotakin. Professorin johdolla Muhniemen kyläläiset ja kartanon
torpparit komennettiin rakentamaan tulvavalleja Kymijoen rantatöyräille ja jokeen
laskevien pienempien ojien ympärille, joiden avulla pyrittiin torjumaan vedenpinnan
kohoamista. R. A. Wrede lahjoitti Anjalan kunnalle varoja erityiseen Muhniemen
tulvarahastoon, jonka varoilla oli tarkoitus kustantaa tulvavallien rakentamista ja
kunnossapitoa, sekä avustaa Kymijoen tulvista vahinkoa kärsineitä maanviljelijöitä.
Anjalan eteläpuolella Kymijoen itäranta kuului Kymin kuntaan, joka ulottui kapeana
kaistaleena itäisen Huumanhaaran suistosta aina Hurukselaan saakka. Kymijoen
rantamaat ovat Kymin alueella matalia ja laajoja tasanteita hiekkaharjujen ja kallioiden
väleissä. Joki kiemurtelee paljon ja siinä on runsaasti erikoisia matalia saaria, joita syntyy
ja katoaa joen uomien muutosten myötä. Toisinaan Kymi on saattanut repiä irti suuriakin
kaistaleita sitä ympäröivistä savimaista, kuten 1800-luvun lopulla, jolloin Kierikkalan
kohdalla valtava kaistale savimaata romahti jokeen. Savimassa pysyi kuitenkin kiinteänä
kokonaisuutena, joka nosti vedenpintaa joessa padoten vesiä. Kohonneet vedet työnsivät
lopulta paineella maakaistaletta eteenpäin koskesta koskeen. Matkan varrella tästä
Kierikkalan tasanteesta repeili irti pienempiä maanpalasia, jotka virta vei alavirtaan osan
juuttuessa koskiin ja matalikoille. Suurin maamassa saavutti lopulta meren Karhulan
eteläpuolella, mihin se asettui muodostaen uuden saaren Huumanlahteen. Uusi saari sai
nimekseen paikallisten suussa Suurisaari tai Karhulansaari ja sen kohtalona oli toimia
yhtiöiden tukki- ja lautavarastona. Pienempi kaistale savesta lulli hiljakseen jokea alas,
kunnes se pysähtyi Karhulan talon kohdalle. Nimen Vähäsaari saaneen kaistale tuli
lopulta mutratuksi pois Sunilan tehtaiden uitto- ja laivaväylien tieltä.352
Suomen jokiin nousevat vaelluskalat olivat jo keskiajalta lähtien olleet tavoiteltu saalis,
jota kuivattiin ja suolattiin Eurooppaan laivattavaksi. Katolisena aikana vietettävän
paaston aikana kristittyjen oli luvallista syödä vain kalaa lihan sijaan ja muita kaloiksi
tulkittuja eläimiä. Patotekniikan kehittyessä muinaisista toe-padoista kohti laajamittaisia
suurkalastamoita piispat ja kuninkaat ottivat haltuunsa näitä kalastuspaikkoja paikallisilta
talonpojilta, mikä välillä johti kiivaisiinkin välien selvittelyihin. 353 Kymin pitäjä oli jo
vanhastaan kuuluisa lohenkalastamoistaan ja sen talonpojat tunnettiinkin laajalti
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lohitalonpoikina, joiden harjoittama kalastus toi merkittävän lisän maatalouden tuomiin
tuloihin.
Kymissä kuntaa johtavat maanomistajat olivat käräjöineet Kymen vesien hallinnasta ja
käytöstä tehtaiden ja Lauttausyhtiön kanssa läpi 1800-luvun. Ennen sahateollisuuden
nousua Kyminsuun ympäristöön vanhat lohitalonpojat jakokuntineen olivat käräjöineet
kalastamoista niitä hallinneiden aatelisten ja Valamon luostarin kanssa. Oman lisänsä
Kymijoen suiston sekaviin vesioikeuksiin oli tuonut Ruotsinsalmi-Kyminlinnan
kaksoislinnakkeen rakentaminen suistoon Kustaan sodan jälkeen. Vanha Ruotsinsalmi oli
tuhoutunut Krimin sodassa brittien ja ranskalaisten polttamana ja sen sijalle oli syntynyt
uusi Kotkan kaupunki. Kyminlinna taas hallitsi Hovinsaaren pohjoispäätä missä
Kymijoki haarautui Langinkosken ja Huuman haaroihin. Linnake vietti hiljaiseloa
autonomian ajan lopulla, mutta se yhä hallitsi rantojensa vesioikeuksia. Kyminlinnan
alapuolelle Langinkoskelle oli keisari Aleksanteri III rakennuttanut kalastusmajansa
kesäisiä huvimatkojaan varten ja sen ympärille senaatti oli perustanut kruununpuiston.
Tulvavuosina 1898 ja 1899 Kymissä huomio oli keskittynyt loppusuoralla olleeseen
Kotkan

suureen

vesioikeudenkäyntiin,

jossa

Karhulan

patruuna

oli

yhdessä

lohitalonpoikien kanssa käynyt käräjille Kotkan sahoja ja kaupunkia vastaan.
Vesioikeusriitaa olemme käsitelleet jo aikaisemmin luvussa 2.2. Vuonna 1899
tulvatuhojen alkaessa paljastua Kymissä vesioikeudet ja Kymijoen vesiin liittyvät asiat
olivat yhä pinnalla ja aiheuttivat ristiriitoja maanomistajienkin keskuudessa, osan
saadessa jakokuntien kautta pakkolunastusrahoja oikeudenkäynnin päätyttyä, kun Kotkan
kaupunki pakkolunasti itselleen ympäröiviä vesialueita senaatin päätöksellä. Senaatti oli
päätynyt kutistamaan Kotkan pakkolunastettavaa aluetta kaupungin alun perin anomasta,
mutta silti Hovinsaaren eteläpää ja Hallan saari siirtyivät osaksi Kotkan kaupunkia. Tätä
kautta joukko sahoja siirtyi verotuksessa Kymin kunnasta Kotkan kaupunkiin, mikä
merkitsi silta- ja tiekassan maksujen vähenemistä Rantatien siltojen ylläpidosta
vastaavassa kunnassa. Pakkolunastusrahojen kunnallisverotuksesta myös kärhämöitiin
kunnan sisällä, kun maksujen saajien mielestä kertaluonteisia korvauksia ei tulisi
taksoituksessa huomioida, kun ne olivat korvausta menetetyistä nautinta- ja
kalastusoikeuksista.
Pohjoinen Huruksela ja Kymin itäreunalla omassa Nummenjoenlaaksossa sijaitsevat
Tavastila, Ylänummi ja Saksala olivat etäällä Kymin kunnan keskuksesta, joka sijaitsi
Korkeakosken ympäristössä Huumanhaaran rannalla. Suurena vesikesänä 1899 Kymijoki
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tulvi Hurukselassa vanhoihin uomiinsa pirstoen kylän alueen pieniksi saariksi, joita
erottivat toisistaan tulvaveden täyttämät joenhaarat.354 Vesi kohosi myös kylän
rakennuksiin asti niin korkealle, että kyläkoulun opettajan liiteri oli teljettävä kiinni,
etteivät polttopuut olisi lähteneet ajelehtimaan tulvaveden mukana. Koulun kalustoa
jouduttiin myös lisäämään ruuhella, jolla soudeltiin ulkohuussille ja takaisin.355
Hurukselan pelloista 176,5 hehtaaria jäi veden alle, sillä ne oli raivattu joen rantaalangoilla oleville savimaille. Pahemmin kärsivät kylän niityt, joista 1415 hehtaaria oli
veden peitossa. Hurukselan kylän vahingot arvioitiin 63 333 markan suuruisiksi.356
Suurin yllätys tulvasta aiheutui Kymin itäreunan Ylänummella ja Tavastilassa, jotka
olivat tottuneet pieneen Nummenjokeen, jonka jokilaaksoon kylät olivat syntyneet.
Nummenjoki on kuitenkin Kymen muinainen lasku-uoma, jota myöten kauppatie
Hämeestä Suomenlahdelle oli kulkenut vielä keskiajalla.357 Vielä 1800-luvun lopulla
ennen perkauksia Kymijoki usein kesätulvassaan nosti vettä Rapakivenjärven kautta
Nummenjokeen, jolloin pikkujoki nousi rantaniityilleen kastellen niitä ja tuoden
lannoittavaa lietettä niityille.358 Nämä Tavastilanlaakson heinäniityt olivatkin niin
runsastuottoisia ja kallisarvoisia, että isojaon aikana kyläläiset olivat vaatineet
maanmittaria jakamaan niityt tasan kaikkien kyläläisten kesken.359 Kesän 1899
suurtulvassa Kymijoki tulvi voimalla Rapakivenjärveen ja Kotkan rautatien penkan ylitse
Nummenjoen puolelle. Totuttuun verraten valtavien vesimassojen seurauksena pieni
Nummenjoki muuttui jälleen yhdeksi Kymijoen suuhaaroista, joka peitti laajat alat
laaksostaan veden alle saartaen Ylänummen, Tavastilan ja Saksalan talot kumpareilleen
tulvavesien

virratessa

kohti

Kaarniemenlahtea.

Ylänummella

vahinkojen

kokonaissummaksi arvioitiin Kymin kunnan tiedusteluissa pyöreät 15 000 markkaa.360
Alempana jokivarressa tulva aiheutti suurta tuhoa runsaslukuisten kalastamoiden
keskuudessa, tulvaveden nostaessa kalapatojen ja tokeiden sillat ja luukut sijoiltaan.
Lopulta vedenpaine hajotti myös kalastuslaitteiden ja siltojen jalustoina olleita kivi- ja
hirsiarkkuja vieden puuosat muassaan ja hajottaen kivet pitkin joenpohjaa. Tulvavesi vei
mukanaan muun

muassa kaikki Kokonkosken, Rännikosken ja Siikakosken
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kalastuslaitteet.361 Kymin keskiajalta tunnetut ja vielä 1800-luvun lopullakin maineikkaat
lohenkalastamot kärsivät myös tulvasta. Kruunu oli vuokrannut jo vanhastaan haltuunsa
saamia kalastamoita aatelisille ja yrittäjille. 1800-luvulla Haminan venäläisiin
kauppiassukuihin kuuluva Druschininien perheen kauppahuone hallitsi parhaimmillaan
kaikkea lohen- ja siiankalastusta koko Huumanhaaran mitalta mereltä aina
Pernoonkoskille saakka.362 Druschininit olivat myös päässeet keisari Aleksanteri III:n ja
keisarinna Maria Feodorovnan suosioon näiden vieraillessa Langinkosken keisarillisella
huvimajalla.363 Vuonna 1899 Druschininien vanha kalastusimperiumi oli kutistunut vain
Langinkoskenhaaran Munkholmaan, missä kalastamoa hallinnoi miehensä seuraajana
leskirouva Olga Druschinin, joka yritti pitää Druschininien horjuvaa kauppahuonetta
pystyssä.364 Kesän tuhotulva raunioitti liikeyrityksen lopullisesti sen repiessä kalastamon
puiset sillat ja tokeet mukaansa sekä kalapatojen kiviarkkujen hajotessa ja mennessä
tulvivasta koskesta alas. Druschinin kauppahuone päätyi konkurssiin ja leskirouva vietti
loppuelämänsä köyhänä leskenä Haminassa.365
Suoranainen liikakalastus rasitti etenkin arvokaloja, perkaukset ja ruoppaukset tuhosivat
kutusoraikkoja, ja patoaminen esti kalojen nousun kokonaan. Kymijoen ja Kokemäenjoen
varsien kasvava teollisuus kuormitti vesistöjä tukinuitosta ja sahauksesta syntyvillä
jätteillään.366 Vaikka jätepäästöt tähän aikaan olivat vielä enimmäkseen orgaanista
ainesta, se vajosi pohjaan tukahduttaen pohjakasvillisuutta ja samentaen vettä. Vesissä
vellova sahanpuru toimi myös kasvualustana erilaisille sienille ja leville, tuottaen myös
mädäntyessään kaasuja.367 Myös tulvia käytettiin selityksenä myös kalastuksen kokemille
vahingoille.368
Tulva hetkellisesti helpotti liikakalastuksen painamia kalakantoja, kun paisuva virta repi
kalapadot ja muut väylän tukkeet mukaansa ja kohonnut vesi avasi uusia nousuväyliä
kaloille. Massiivinen kalastus joessa ja laajeneva nuottakalastus merellä rasittivat
kalakantoja. Kymijoessa sahojen ja tehtaiden jätteet, etenkin sahanpuru, lisääntyivät koko
ajan teollisuuden alan laajentuessa. Keisari Aleksanteri III:n Langinkosken kalastusmajan
oheen jouduttiin vuosisadan vaihteessa perustamaan kalankasvattamo, joka oli
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Langinkosken

intendentin

alaisuudessa

ja

kalastuksentarkastajan

hoidossa.

Kasvattamollekin ongelmia aiheutti jokiveden korkea purupitoisuus, sillä puumassa toimi
kasvualustana monenlaisille sienille ja muille mikro-organismeille, jotka tappoivat
kasvattamon mätimunat, kunnes laitokseen otettava vesi kyettiin ohjaamaan kulkemaan
vedenpuhdistamon läpi.369
Ensimmäisen tulvan sattuessa Kymin kunnallishallinto ei vielä reagoinut asiaan, sillä
tulvaa pidettiin vielä hetkellisenä ilmiönä, joka enemmänkin kuului kruunun edustajien
työsaralle. Kymin kunta sai kuitenkin jo vuonna 1898 Viipurin kuvernööriltä kirjeen
tulvista. Kuvernööri tiedusteli tuhojen laajuutta ja tarvetta valtion hätäapuviljalle.
Kunnanjohto vastasi, ettei valtionapua tarvittu.370 Kunnajohdon mielestä vakavia
vahinkoja ei oltu kärsitty. Viikkoa myöhemmin äänensävy oli kuitenkin toinen, kun sana
oli ennättänyt kiiriä pitäjän syrjäisimpiinkin kyliin saakka. Huruksela, Ylänummi ja
Pernoo kohottivat äänensä tulvatuhoista. Kunta joutuikin nyt viesittämään kuvernöörille,
että vahinkoja oli koettu ja että Hurukselan sekä Ylänummen kylissä sato oli menetetty
lähes kokonaan. Kymin kunta anoi ja sai valtiolta vuosina 1898 ja 1899 kumpaisenakin
10 000 markkaa hätäapulainoja tulvatuhoista kärsineiden avustamiseksi.371
Tulva vahingoitti Kymijoen itäisen haaran suistoalueella sijaitsevan Kymin siltoja ja
maanteitä, joiden kautta Suuri rantatie kulki kunnan halki matkallaan Turusta Viipuriin.
Tulvan peittämät maantiet ja jokeen sortuneet tienkohdat pakottivat nimismies Sallménin
komentamaan372 paikalliset talonpojat täyttämään heille verovelvollisuutena kuuluvaa
tehtävää siltojen ja teiden kunnossapidossa.373 Uusia teitä raivattiin tuhoutuneiden tai
veden alle jääneiden tieosuuksien korvaajiksi ja vaurioituneita tai tuhoutuneita siltoja
rakennettiin uudestaan. Sillat kuitenkin edelleen laitettiin puusta, sillä Kymijoen suurten
haarojen ylitse kulkeva kivisilta olisi kustantanut enemmän, kuin mihin Kymin kunnan
vähäisillä tie- ja siltakassan maksuilla ja talonpoikien työpanoksilla olisi kyetty.
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3.4 Pyhtää & Ruotsinpyhtää – Kalastajat ja voimalaitos
Kymijoen läntisempi haara erkaantuu Pernoonkoskien yläpuolella Huumanhaarasta ja
tekee kaarroksen luoteeseen päin Hirvikosken kautta ennen kääntymistään jälleen kohti
etelää Vastilan jälkeen. Pyhtäänhaaran alajuoksu muodostuu isoista järvialtaista, joista
suurin on Tammijärvi, jonka halki Kymi virtaa ja Kymestä kuroutunut pienempi
Teutjärvi. Järvien eteläpuolella Kymi haaroo Strömforsin ympäristön pirstaleisten saarten
keskellä haarautuen kahdeksi Suomenlahteen laskevaksi haaraksi. Itäisempi näistä on
Pyhtään kirkonkylän vierestä virtaava Klåsarön tai Loosarin haara, läntisempi suurempi
Ahvenkoskenhaara.374 Pyhtään kunta kattaa suuren osan Kymijoen päähaarojen väliin
jäävästä Pyhtäänsaaresta, jota hallitsevat sen pohjois- ja keskiosien suuret suot, Munasuo
ja Valkmusa. Kymijoen suisto on muuttanut muotoaan monesti historian aikana joen
kiemurrellessa ja muovatessa matalan ja soisen suiston muotoja uusiksi. Hyvän kuvan
joen tulvavesien voimasta antavat Junkkarinjärven entisten tulvametsien alta löytyneet
maahanvajonneet puunrungot, jotka olivat kovettuneet vetisessä maassa kivikoviksi ja
joita peltojen raivauksen jälkeen nousi vielä kauan aikaa maasta viljelijöiden kiusaksi.
Puunrungot olivat paikalla sijainneen muinaisen rantametsän jäänteitä, jotka Kymen
muinaiset tulvat olivat haudanneet lietteen ja saven sisään.375 Aikaisemmin osa Kymijoen
haaroista on kulkenut nyt soistuneiden alueiden läpi ja Kymen tulviessa osa tulvavesistä
nousi näille soille ja rämeille suodattuen niiden kautta Suomenlahteen Pyhtäänsaaren
etelärannalla laskeviin pieniin puroihin ja virtoihin.376 Vuoden 1743 Turun rauhan
rajalinja oli pirstonut vanhan Pyhtään kunnan kahtia, joen itäpuolella olevaksi Pyhtääksi
ja länsirannalle jääneisiin Ruotsinpyhtääseen eli ruotsiksi Strömforsiin ja Elimäen ja
Anjalan puristuksiin jääneeseen Vastilan kaistaleeseen.377
Pyhtäällä Kymen rantojen matalat niittymaat olivat tärkeitä karjanlaidunnukselle ja nämä
luonnonluomat tulvaniityt olivat kylien talojen yhteisomistuksessa sekä jaettuina
huoppeihin, joiden mukaan korjuuoikeus määräytyi. Luonnonniityt alkoivat loppua
Pyhtäällä 1800-luvun ja 1900-luvun taitteessa ja noin vuoteen 1910 tultaessa paikallinen
karjatalous jäi kokonaan kylvöheinän varaan rehuntuotannossa.378 Pyhtäällä etenkin
Ahvenkoskenhaarassa oli vielä vuonna 1899 Ahvenkosken kartanon omistama
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merkittävä lohenkalastamo, jonka juuret juontuvat keskiajalle asti. Paikalliset talolliset
olivat erikoistuneet kalastamaan ankeriaita kala-arkun avulla.379
Suurtulva nousi Pyhtäänhaaran matalille rantamaille peittäen peltoja ja niittyjä alleen.
Hirvikosken ja Tammijärven seutujen kärsiessä eniten Pyhtäällä oli enimmillään kesällä
1899 1383 hehtaaria viljelysmaata vedenalla.380 Ruotsinpyhtäällä vahingot kohosivat 980
hehtaariin kesällä 1899.381 Tulviva joki myös haittasi Ahvenkosken kartanon omistajan,
vapaaherratar Indreniuksen omistamia kalapatoja Ahvenkoskessa tulvaveden repiessä
patojen osia irti ja sortaessa perusarkut hajalle paineensa alla. Korkealle kohonneet
tulvavedet haittasivat myös jo 1600-luvulta periytyvän Strömforsin ruukin toimintaa,
veden noustessa sen kanaaleihin ja ränneihin. Paikalliset maanomistajat myös syyttivät
ruukkia vedenpinnan noususta katsoen patolaitteet syypäiksi tulvaan vaatien samalla
Strömforsin yläpuolisen Paaskosken perkaamista. Kymijoen tulvavedet nousivat
Tammijärven laakeille rannoille yhdistäen normaalisti erillisen Teutjärven jälleen
Kymijokeen Niemistön kylän jäädessä tulvavesien saartamaan saareen. Maanviljelys oli
valloittanut laajoja aloja Teutjärveä ympäröivilta matalilta alangoilta, jotka tulvivan joen
nostattama järvi valtasi nyt takaisin.
Vuonna 1899 Pyhtäällä tulvasta kärsineiden torpparien ja talonpoikien mielentilaa
katkeroitti paikkakunnalla parhaillaan päättymässä ollut tapahtumasarja ruotsalaisen
patruuna Waldemar Heymanin konkurssiin päättyneen Tuuskin saarella sijainneen sahan
ympärillä.382 Suomen senaatti suostui lopulta kustantamaan Heymanin Venäjältä
tuottamat työmiehet paluumatkalle Venäjälle, mitä arvosteltiin helmikuun manifestin
tulehduttamassa ilmapiirissä epäisänmaallisena kruunun rahoittaessa kyllä venäläisten
työläisten kotimatkoja, mutta jättäessä tulvasta kärsineet torpparit vaille mitään apua.
Kirjoitus kuvastaa vallinnutta turhautuneisuutta valtiovallan hitauteen avustusten ja
korvausten myöntämisessä, sillä vuonna 1899 suuri vesikesä oli jo toinen peräkkäinen
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään maanviljelijöitä koetellut kesä.
Tulva vaurioitti ja vei mukaansa myös monien virtojen halkoman Pyhtään siltoja. Kuten
naapurikunta Kymissä, myös Pyhtäällä tulvavesi peitti rannoilla kulkeneita maanteitä ja
nakersi töyräillä kulkeneiden teidenpohjia. Pyhtäänhaaran ylitse kulki myös tärkeä
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valtatie, vanha Kuninkaantie Turusta Viipuriin, ja paikalliset talonpojat joutuivat
verovelvollisuutena huolehtimaan Suuren rantatien siltojen kunnossapidosta. Pyhtään ja
Kymin nimismies Sallmén saikin monesti kirkossa kuuluttaa myös pyhtääläisiä sillan- ja
tientekovelvollisuuksiaan täyttämään, kun tulvan tuhoamia siltoja oli korjattava
liikenteen saamiseksi taas kulkemaan. Pyhtään pitäjänkokous anoi vuonna 1899
marraskuussa senaatilta hätäapulainoja tulvavahingoista kärsineiden maanviljelijöiden
auttamiseksi yhteensä 15 500 markan edestä. Kunta anoi maksuajaksi 12 vuotta ja
osamaksuin tapahtuvaa kuoletusta, mutta senaatti päätyi lyhentämään maksuajan 8
vuoteen ja määräsi myös, että takaisinmaksu tuli suorittaa kerralla.383
Pyhtäällä kiistat Kymijoen vesistä olivat kiihtymässä tulvan aikana, pitäjän kalastajien
kokiessa Stockforsiin perustetun tehtaan likaavan Pyhtään haarasta laskevia ja Loosarin
haaran edustan vesiä.384 Vuonna 1900 kotkalaiset yrittäjät Olav Bülow ja Ole Nerdrum
ostivat tehtaan omistukseensa laajentaen sen puuhiomoksi vuonna 1904 ja samalla he
rakennuttivat voimalaitoksen Ediskoskeen.385 Stockforsin rakennustöitä hidasti vuoden
1903 kevättulva, joka huuhtoi tehtaan patolaitteet mukanaan.386 Voimalaitoksen ohella
Stockfors-yhtiö perkasi Stockforsin alapuoliset Stråkan kosket ja räjäytti lopulta
uittokanavan Stråkaforsin kohdalle kallioon helpottaakseen puutavaran kuljetusta tehtaan
ja 5 km:n päässä sijaitsevan Spjutsundin lastauspaikan välillä.387 Voimalaitoksen ja
kanavasulun tehdas katsoi kuuluvan vain omaan käyttöönsä, mikä suututti joenhaaraa
kulkuväylänä Santaniemenlahdelta Pyhtään kirkolle käyttämään tottuneet talonpojat ja
kalastajat. Seurauksena oli joukko oikeudenkäyntejä, joiden seurauksena vesioikeus
tuomitsi kanavan sulkuineen yleiseen käyttöön, koska kyse olisi ennestään julkisessa
käytössä olleeseen joenuomaan tehdystä kanavasta. Lisäksi oikeus tuomitsi Stockforsin
uusimaan purkamansa uittokourun sekä rakennuttamaan kalaportaat Stråkaforsin
patoon.388
Jo vuonna 1900 Pyhtään kalastajat nostivat myös syytteen Stockforsin sahaa vastaan sen
pilattua Loosarinhaaran vedet jätepäästöillään, joiden seurauksena mantereen ja
Munapirtin välinen Santaniemenlahti velloi purusta keltaisenaan. Puru myös tukki
kalastajien verkot, katiskat ja sumput, tärvellen ne pysyvästi tai estäen saaliin tarttumisen
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niihin. Kalastuksen käydessä lähes mahdottomaksi Kymijoessa ja sen suiston edustalla
Kymenlaakson rannikon kalastajat omaksuivat Pohjanmaalta tuodun suurnuottapyynnin,
jossa kalastettiin silakkaa ja hailia suurilla nuotilla ulompana avomerellä, missä sahojen
ja tehtaiden saasteet eivät tärvelleet vesiä ja tappaneet tai karkottaneet kaloja.389
Pyhtään Stockfors-käräjissä kalastajat pääsivät voitolle, mutta aikaa myöten Stockforsin
kasvavat

sahanpurun

ja

muun

jätteen

päästöt

Loosarinhaaraan

ja

edelleen

Santaniemenlahteen tuhosivat paikallisen kalakannan raunioittaen kyseisen merenlahden
kalastuksen. Kalastajat joutuivat siirtymään kalastamaan kauemmaksi rannikon vielä
saastumattomiin osiin tai Munapirtin edustan avoimemmille merialueille. Ranta- ja
jokikalastuksen taantuessa avomeren isorysä- ja hailiverkkokalastuksesta muodostui
kalastuksen modernisaation muoto390, kun yksittäisten venekuntien ja toepatojen kalastus
korvautui suuria nuottakuntia ja kalastusyhtiötä vaativalla, teolliset mitat saavuttavalla
massakalastuksella. Kadonneet arvokalat myös korvautuivat ulkomeren parvikaloilla,
kuten haililla ja silakalla, joita ei laivattu lohen ja siian tapaan Pietariin tai Helsinkiin,
vaan niitä myytiin Kotkan, Loviisan ja Haminan satamissa ja toreilla.391 Kymijoen suiston
kalastuksessa vuosisadan vaihteen modernisaatio siis aikaansai siirtymän kaukokaupan
luksustuotteista paikallistason bulkkitavaraan. Kalastuksen taantuessa maatalouden
merkitys paikallisten asukkaiden elinkeinona korostui ja vuonna 1899 Pyhtäälle
perustettiin oma maamiesseura392, joka Kymin ja muiden kuntien tapaan muodosti
merkittävän tuki- ja avustusinstituution modernisoituvalle maataloudelle.

4. Tuhotulvan jälkeen
Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan niitä eri kanavia, joita pitkin paikallisyhteisöjen
reaktiot

levisivät

laajemmalle

yleiseen

tietoon

ja

etenivät

paikallistasolta

valtakunnalliselle tasolle. Tulvien aikana ja niiden jälkeen paikallisyhteisöjen edustajat
kokoontuivat yhteen ja mobilisoituivat löyhäksi kansanliikkeeksi, joka lähetti valituksia
ja anomuksia hallinnon edustajille sekä lähetystöjä Helsinkiin vaatimaan senaatilta ja
valtionhallinnolta toimenpiteitä tulvien suhteen. Tätä mobilisoitumista tapahtui paitsi
maanomistajien yhteisin kokouksin, niin myös Kymijoen rantojen kuntien kautta. 1900Kallio, 1990, s. 161.
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luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kunnista tuli yhä selkeämmin maanomistajien
yhteinen vaikutuselin Kymijoen perkauksia ja vedenkorkeuden säännöstelyä ajattaessa.
Toinen kanava olivat sanomalehdet ja niissä julkaistut kirjoitukset tulvasta. Lehdet myös
välittivät tietoja muualta maasta julkaisemalla uudestaan muiden paikkakuntien lehdissä
olleita kirjoituksia tulvasta ja levittivät siten tietoa, että kyseessä oli Kymijokilaaksoa
laajempia suurtulva, joka koetteli myös monia muita seutuja. Lehdistön kirjoituksissa
tuotiin esille suoraan mielipiteitä tulvan syistä ja syyllisistä tulvaan sekä vaadittiin
korvauksia. Lehtien palstoilla myös luotiin painetta senaatin suuntaan vaatimalla valtiolta
toimenpiteitä tulvien syiden selvittämiselle ja niiden torjumiselle tulevaisuudessa.
Vuosien 1898 ja 1899 tulvan laukaisema maanviljelijöiden vaatimus tulvamaiden
suojelemisesta tulvilta jatkossa asettuu osaksi laajempaa 1800-luvun Euroopassa
esiintynyttä maatalouden vaatimusta tulvaherkkien maiden suojelusta, mikä yhdistyi
yhteiskunnan ja maatalouden modernisaatioon sekä yhä tehokkaampaan tuotantoon
pyrkimiseen.393 Tulvasta kärsineet maanomistajat käyttivät myös perinteisempää
vaikuttamisväylää vuoden 1900 valtiopäiville valittujen talonpoikaissäädyn edustajien
kautta. Kymijoen rantoja reunustavista Iitin, Lappeen ja Kymin tuomiokunnista valitut
valtiopäivämiehet nostivat tulvakysymyksen esille valtiopäivillä ja yhdessä muualta
Suomesta saapuneiden, samanlaisia vaatimuksia esittävien edustajien kanssa, toivat
tulvan politiikkaan valtiopäivillä. Tulvan saama nimitys valapaton tulva oli luonteeltaan
vahvasti poliittinen ja yksi mahdollinen selittäjä tulvan ja keisarin valarikon
yhdistämiselle ovat juuri vuonna 1899 laajaa suosiota teatterien lavoilla saaneet
näytelmät, joissa lupauksen rikkomisen ja luonnonilmiön kautta tulevan taivaallisen
koston tematiikkaa käsiteltiin.
4.1 Korvaukset ja avustukset
Tulvan tuhoihin talolliset ja torpparit pyrkivät hakemaan korvauksia sekä erilaisia
avustuksia, sen mukaan mitä paikallisyhteisö kykeni tarjoamaan. Valkealassa esiin
kaivettiin 1860-luvulla kunnan johdon laatima päätös kunnan maksamista korvauksista
tulvista ja rautateistä aiheutuneista tuhoista. Valkealan kunnanjohto pyrki pyristelemään
irti
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korvausvelvollisuudestaan,

joka

koettiin

vanhentuneeksi

ja

epäreiluksi.
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Tulvavahingoista kärsineiden katsottiin olevan itse syyllisiä vahinkoihinsa raivattuaan
peltoja liian alaville maille ja vanhoille vesijätöille.394 Maatalouden laajentumisen ja
tehostumisen paine oli ajanut maanviljelijät raivaamaan entiset rantaniittynsä
viljapelloiksi. Harmistuneet tulvavahinkoja kärsineet kuntalaiset haastoivat Valkealan
kunnanjohdon käräjille, joilla kihlakunnan tuomari vahvisti vanhan kunnallispäätöksen
ja velvoitti Valkealan kunnan maksamaan korvauksia tulvavahingoista kärsineille.
Valkealan kunta oli samaan aikaan siirtymässä laajemmassa mitassa rahatalouteen, sillä
kunnan jyvämakasiini oli vähällä käytöllä ja lopulta se muutettiin rahaksi ja talletettiin
pankkiin. Jyvämakasiinista ei ollut kovinkaan paljon iloa valapaton tulvan tuhojen
auttamisessa, sillä makasiinista annettiin siemenviljaa lainaksi, joka oli maksettava
takaisin. Suurin vahinko kuitenkin koitui heinäpelloille, eikä makasiineista saanut
heinänsiementä. Ajatus kylvöheinästä ja heinänviljelystä oli vasta leviämässä seudulla,
vanhat ukot pitivät hulluna ajatuksena kylvää heinää peltoon. Karjatalouden noustua
valta-asemaan Suomen maataloudessa 1800-luvun lopulla vanha pitäjänmakasiinilaitos
muuttui yhä enenevässä määrin vanhanaikaiseksi ja hyödyttömäksi. Rahaksi muutettuna
esimerkiksi Valkealan makasiinin varoilla kyettiin antamaan rahallisia lainoja rehun sekä
heinänsiemenien ostoon.395
Kymissä jyvämakasiinin rooli oli suurempi, sillä Kymijoki hautasi vesien alle myös viljaja heinäpeltoja Hurukselassa ja Ylänummella. Heinänsiemenen tarpeesta Kymissä antaa
hyvän käsityksen se tosiasia, että vuonna 1910 jo 45% Kymin viljelysalasta oli
kylvöheinällä396, joten vuonna 1899 heinän merkitys rehukasvina oli nousussa ja sen
viljelyspinta-ala kasvussa. Huomioiden myös muut rehukasvit, kuten kaura ja juurikkaat,
Kymissä käytettiin vuonna 1910 peräti 75% viljelysalasta rehuntuotantoon.397 Kymin
kunta myös auttoi maanviljelijöitä myöntämällä näille laina-ajan pidennyksiä ja vain
muutama talollinen ei kyennyt maksamaan velkojaan pidennetyillä ajoilla.398
Kymi oli myös ensimmäisiä pitäjiä, joille senaatti myönsi Valtionkonttorin
hätäapulainoja. Lainojen kohdalla senaatti joutui lopulta jopa myöntämään helpotuksia,
sillä lainavarat oli usein käytetty heinänsiemenen sekä heinänostamiseen karjalle.399
KouKA, Valkealan kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1895-1912, 12.12.1898.
KouKA, Valkealan kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1895-1912, 7.3.1902.
396
Kallio, 1990, s. 148.
397
Kallio, 1990, s. 148.
398
KotKA, Kymin kuntakokouksen pöytäkirjat 1885-1912, 9.2.1903.
399
KotKA, Kymin kuntakokouksen pöytäkirjat 1885-1912, 8.5.1905.
394
395

77

Tällöin talollisilla ja torppareilla ei ollut mahdollisuuksia maksaa lainoja takaisin, koska
tuotettu

heinä

kului

omaan

karjan

rehuun

eikä

sitä

riittänyt

myyntiin.

Karjataloustuotteiden hinnat ja rahaksi muuttamismahdollisuudet vaihtelivat alueittain,
vaikkakin 1890-luvulla oli aloittanut toimintansa Kyminlaakson meijeri Inkeroisissa.
Kuitenkin esim. Kymin pahiten kärsineistä kylistä, Hurukselasta tai Tavastilasta,
liikenneyhteydet meijeriin olivat vielä hankalat vajavaisen tieverkoston takia. Sen sijaan
radanvarren ja asemakylien lähiseutujen tilat pystyivät myymään helpommin tuotteitaan
rautatietä myöten meijereillä tai kasvavaan Kotkan kaupunkiin. Ongelmia aiheutti myös
karjan puutteellinen rehun saanti sekä rehun huono laatu, jolloin maitoa ei useinkaan
talvisin saatu lainkaan.
Senaatin alainen maanviljelyshallitus oli jo vuoden 1892 katovuoden, mikä oli ollut yksi
suurimpia

syitä

hallituksen

perustamiseen,

jälkeen

laatinut

esityksen

siemenviljavarastojen perustamisesta katovuosien varalle. Esityksen senaatti oli jättänyt
silleen siihen liittyvien käytännön ongelmien takia. Vuonna 1899 maanviljelyshallitus otti
jälleen esille kysymyksen siemenviljanvarastojen perustamisesta tulvavuoden katojen
seurauksena. Keväällä 1900 kokoontunut maanviljelysseurojen yleinen kokous käsitteli
samaa asiaa, mutta ilman vaikutusta valtion puolella.400 Esimerkiksi Kymin
maamiesseura ryhtyi itsenäisesti järjestämään siemenviljan ja heinänsiemenen hankintaa
ja jakelua jäsenilleen.401
Valtiovallan taholla asiassa ei päästy eteenpäin, vaan kruunun siemenviljan saatavuus
nojasi yhä vahvasti pitäjien lainamakasiineihin, jotka keskittyivät enemmän eri viljalajien
siemenvarantoihin ja usein heinänsiementä ei hankittu laisinkaan vallitsevan valtion
politiikan keskittyessä viljaan rehun sijasta. Vuoden 1902 kadon seurauksena
maanviljelyshallitus keräsi maanviljelystoimituskuntaa ja hätäapuskeskustoimikuntaa
varten

tietoa

kuntien

vilja-

ja

rehusadoista

sekä

tilattoman

väestön

työnsaantimahdollisuuksista. Kadosta kärsineiden auttamiseksi organisoitiin laajoja
avustuskeräyksiä ja viljan ostoa mm. Kanadasta sekä valtionlainan ottaminen
ulkomaisilta liikepankeilta aputoimien kataamiseksi.402 Hallituksen käytännön toimet
jäivät siemenviljan hankinnan järjestämiseen ja yleisten töiden ehdottamiseen eri
paikkakunnilla.403 Kylvöheinän siemen jäi jälleen viljan viljelyksen jalkoihin ja piti
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valtion maataloudelle rakentaman tukiverkoston vanhanaikaisena suhteessa siihen
kehityssuuntaan, johon maatalous oli siirtymässä 1870-luvulta alkaneen lypsy- ja
meijeritalouden myötä.
Vuoden 1886 asetuksen myötä kunnille oli tullut mahdolliseksi verottaa alueellaan
sijaitsevia teollisuuslaitoksia tie- ja siltakassaan, koska tehtaiden katsottiin kuluttavan
liikenneinfrastruktuuria ja siten olevan oikein näiden osallistua myös sen ylläpitoon.
Tehtaille ja sahoille laskettiinkin kunnallisverotuksessa oma veroäyrinsä, joka hiersi
tehtaanisäntien ja kunnanisien välejä. Kunnallinen verotus hoitui vielä tuohon aikaan
siten, että aina vuoden alussa kunta nimesi taksoituslautakunnan, joka arvioi kunnan
verovelvollisten vuositulot ja määräsi veroäyrit sen mukaan. Veroäyrit taas oli sidottu
manttaaliin eli maaomaisuuteen, joka myös samalla määritti kunnallisen äänivallan.
Paikallinen talonpoikaiseliitti pääsi siis määräämään verotuksen paikallisille tehtaille.
Tehtaiden kannalta ongelmana oli se, että useinkaan vuoden alussa yhtiöt eivät vielä olleet
saaneet edellisen vuoden tilinpäätöksiään valmiiksi ja metsäteollisuuden volatiliteetin
takia yhtiöiden tuotot heittelehtivät välistä raivokkaastikin. Taksoituslautakunnat usein
yliarvioivat rikkaaksi oletetun tehtaan vuositulot, minkä seurauksena yhtiöt valittivat
läänin kuvernöörille vaatien verotuksen oikaisua.
Kun Valkealalla oli siltojen korjausvarojen tuottajana Pohjois-Kymenlaakson tehtaat,
joutui naapurissa köyhempi Iitti selviytymään parhaansa mukaan vähäisemmin
verotuloin. Iitin siltoja uusittiinkiin hitaaseen tahtiin ja usein jouduttiin varojen puutteen
takia tyytymään hajonneen sillan korjaamiseen uudelleen puusta. Sama taakka oli myös
Kymin osana, vaikka Kymin kohdalla lisätuloja saatiin Karhulan kasvavan
tehdastaajaman verotuloista. Valkeala myös rajautui vuolaaseen Kymijokeen, suurimman
osan sen silloista osuessa pienempiin Kymijoen sivujokiin. Iitti ja Kymi sen sijaan
joutuivat huolehtimaan vuolaiden pääuomien ylityspaikoista, joissa ainoat sillat
tulvavuonna olivat vanhan Kuninkaantien sillat suistossa. Muiden kuntien alueet joko
vain rajautuivat Kymijokeen taikka ne hoitivat siltojen sijaan lossilla Kymen ylikulun.
Etelässä rannikolla Kymin kunnan tie- ja siltakassan tulot olivat tipahtaneet alas päin
senaatin päätettyä vuonna 1897 hyväksyä Kotkan kaupungin pakkolunastushakemuksen,
jonka myötä Hovinsaaren eteläosa ja joukko saaria Sunilanlahdelta siirtyi osaksi Kotkan
kaupunkia. Tämän myötä myös joukko sahoja siirtyi itselleen "myötämielisemmän"
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isännän verotettaviksi.404 Kymin kunta menetti siivun verotuloistaan, vaikkakin osittaista
kompensaatiota

saatiin

kalastusoikeutensa

ja

vesialueensa

pakkolunastuksessa

menettäneiden talonpoikien korvauksien kautta. Kymin kunnalle vaivoja tuottivat myös
suuret Kymijoen laskuhaaroja ylittävät sillat, jotka olivat paljon työläämpiä ylläpidettäviä
kuin vähäisempien virtojen sillat.
4.2 Kansalaiskokoukset
Tulvasta kärsimään joutuneet rantamaiden maanomistajat kokoontuivat jo kesällä 1898
yhteiseen kokoukseen Anjalan Ranta-Pukin kievaritaloon, joka sijaitsi heti Kymijoen
rannalla vastapäätä tulvaan saartamaa Mämmälän puoleista Rantasen kievaritaloa.
Kokoukseen saapui edustajia ja tulvasta kärsineitä maanomistajia kaikista jokivarren
kunnista aina Iitistä merelle asti. Kokouksissa toimintamuodoksi valikoituivat
suomalaiselle talonpoikaistolle perinteiset anomuskirjeet ja lähetystöt korkeimman vallan
haltijan, tässä tapauksessa senaatin luokse.
Vuonna 1899 Uudenmaan läänin maaherra välitti edelleen senaatille jo 4.6.1898 päivätyn
professorin ja Wredebyn kartanonherran R. A. Wreden kirjeen koskien Kymijoen tulvaa
ja sen aiheuttamia tuhoja.405 Professorin kirjeessä huomiota herättävää on se, että hän
anoo hydrometrisiä tutkimuksia ja niiden jälkeen joen perkaustöitä vastaavien tulvien
estämiseksi tulevaisuudessa. Samaan aikaan senaatin talousosaston käsittelyssä oli joen
itärannalta Sippolan hovin herran Lennart Forsténin ja 215 talonpojan kirje samasta
asiasta.406 Forsténin ”maakuntakokouksen” kirjeessä hyvin huomattavaa on siihen
osallistujien maantieteellinen laajuus, mukana on maanomistajia Anjalan, Elimäen, Iitin,
Sippolan, Kymin, Ruotsinpyhtään, Valkealan ja Pyhtään pitäjistä, toisin sanoen koko
jokilaakson oli edustettuna.
Kyseinen kirje oli Anjalan Isopukin kievarissa pidetyssä kokouksessa kirjoitettu anomus.
Sanomalehdestä selviää, että kyseinen elokuussa 1898 pidetty kokous oli jo toinen
kaltaisensa, artikkeli mainitsee 26.6.1898 pidetystä vastaanlaisesta ”maakunnallisesta”
kokouksesta, jossa muodostettiin lähetystö Helsinkiin tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen ylitirehtöörin ja kulkulaitostoimituskunnan päällikön, senaattori Ossian
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Bergbomin luokse. Elokuun kokouksessa lähetystö antoi selostuksen matkastaan
Helsinkiin. Lehtiartikkelin lopussa on tuotu esiin turhautumista kesälomailevaan
senaattiin. Eniten tässä Anjalan kokouksessa kiinnittää huomiota kokouksen lopuksi
muodostettu komitea, jonka tehtävä oli laatia anomus ja kerätä nimiä siihen liitettäviin
valtakirjoihin ympäri tulvasta kärsinyttä jokilaaksoa.407
Komiteaan valittiin Iitistä R. Oksanen, W. Hietalahti ja Juho Mynttinen, Valkealasta
Taneli Seppälä ja E. Hornborg, Sippulasta Esa Sihvola, P. Kontio ja L. Forstén, Anjalasta
K. Isopukki, R. A. Wrede, Antti Anttila, Antti Isometsälä ja Eerikki Ylätalo, Kymistä W.
Rysä, W. Woisio, Heikki Ristonen, E. Esko ja Heikki Parkka, Ruotsinpyhtäältä A.
Hannula, Antti Heikkilä, A. Bottas, Otto Nordlin ja Otto Lindfors, Elimäeltä A. Etholén
ja Joh. Mettälä, Pyhtäältä Tuomas Auttio ja Joel Teikari. 408 Monet komitean jäsenistä
olivat myöhemmin keväällä 1899 omien pitäjiensä edustajina mukana suuressa
lähetystössä.409
Komiteaan ja lähetystöön valittiin edustajia kaikista läsnäolevien edustamista pitäjistä ja
mielenkiintoisella tavalla tämä tulvakokous ja lähetystö ennakoivat seuraavana keväänä
1899 helmikuun manifestin johdosta tapahtunutta suuren adressin keruuta ja suurta
lähetystöä keisarin luo Pietariin. Komitea laati anomuskirjeen senaatille, luultavasti
asiantuntevan R. A. Wreden ohjauksessa ja ainakin osa komiteaa matkusti heinäkuussa
1898 Helsinkiin tapaamaan senaattori Bergbomia. Kokouksesta Haminan Sanomissa
kirjoitettujen

tekstien

pohjalta

yhtenä

käyntikohteena

näyttäisi

olleen

myös

maanviljelystoimituskunnan johtoporras. Harmillisesti senaatti vietti tähän aikaan
vuodesta lomaa ja päätellen myöhemmästä lehtiselostuksesta, lähetystö sai Helsingissä
paikalla olleilta virkamiehiltä kalsean vastaanoton, ohittivathan nämä monta virallisen
virkatien askelmaa saapuessaan anomuksineen suoraan senaatin luo Helsinkiin, ja vieläpä
keskellä kesälomakautta.410
Kun tulvaa ja Kymijoen vesien säännöstelyä oli käsitelty valtiopäivillä 1900 ja senaatin
nimittämän komitean tehdessä tutkimuksiaan, paikan päällä joen rannoilla asuvat
maanomistajat turhautuivat valtion heidän näkökulmastaan saamattomaan toimintaan
asian suhteen. Vuonna 1900 vedenpinta oli laskussa, mutta talvina 1901-1903 koettiin
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sarja hyytötulvia, jotka aiheuttivat tuhoja etenkin Kymen suistossa.411 Vuonna 1902
Anjalan kunta kutsui Kymijokilaakson kuntia jälleen yhteiseen kokoukseen ja paikalle
Ranta-Pukin kievariin saapuivat tällä kertaa Pyhtään, Ruotsinpyhtään, Sippolan ja
Anjalan kuntien edustajat. Kokous laati jälleen uuden anomuksen senaatille, joka välitti
anomuksen komitean käsittelyyn. Komitea käsitteli anomusta muiden selvitystensä
ohessa, joihin kuului joukko kenttätutkimuksia Kymijoella vuosina 1904-1905. Vuonna
1906 komitea esitti tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle, että kun työstä koituisi suoraa
hyötyä rantojen maanomistajille, niin valtio kustantaisi vain työnjohdosta ja työkaluista
tulevat kulut loppujen kustannusten jäädessä maanomistajien kontolle. Maanomistajille
tämä ei sopinut ja ylihallituskin hylkäsi mietinnön ja esitti uuden, tarkemman mietinnön
laatimista.412 Tarkempi mietintö Kymijoen perkaustöistä valmistui vuonna 1906, mutta
se seisahtui jälleen teollisuuden ja maatalouden ristiriitoihin sortokausien ja
eduskuntauudistuksen rasittamassa hallinnossa.
Merkityksellistä on se, että kyseiset kokoukset tapahtuivat kunnallishallinnon
ulkopuolella ja siihen ottivat osaa tulvasta kärsineet talolliset hyvin laajalta alueelta, koko
Kymenlaakson mitalta pohjoisesta rannikolle. Usean kunnan asukkaiden yhteiskokous
osoittaa jonkinlaisen maantieteellisen yhteenkuuluvuuden tunteen olleen jo olemassa
tuolloin, monta kymmentä vuotta ennen Kymenlaakson maakunnan syntyä. Maakunta oli
muotoutumassa tuolloin ideologisena identiteettinä nationalismin, patriotismin ja
kotiseutuaatteen levitessä Suomessa. 1890-luvulla Kymenlaakson kansanopisto oli
ottanut ensi askeleensa ja juuri tulvavuoden 1898 kesäkuussa pidetyssä kansanopiston
kesäjuhlissa

oli

esitetty

ensi

kerran

ensimmäinen

versio

Kymenlaakson

maakuntalaulusta, A. V. Forsmanin kirjoittama runo Kyminlaakson laulu.413
Huomiolle pantavaa tosin on, että vuosina 1898 ja etenkin 1899 pidetyissä paikallisissa
väenkokouksissa olivat osallistujina pääasiallisesti pitäjän maanomistajat eli ne joilla oli
äänioikeus kunnanasioissa. Tähän piiriin kuuluivat pitäjän aateliset, papit ja talonpojat,
sekä kirjava joukko erilaisia maakauppiaita ja porvareita, jotka olivat hankkineet myös
maata omistukseensa. Manttaalipohjaisessa ääntenjaossa myös pitäjien tehtailla oli
merkittävä asema, tosin useimmiten kunnanisät olivat jakaneet manttaalit siten, että
yhtenäisillä maanomistajilla oli ylivoima suhteessa tehtaisiin. Talonpoikaistossa oli myös
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koko joukko muita maanomistajia, kauppiaista ja lehtoreista alkaen.414
Torpparien kohdalla tilanne oli vaihteleva eri kuntien välillä, sillä samaan aikaan tulvien
ja kansalaiskokousten kanssa vanha kartanovalta oli hajoamassa Sippolassa ja Anjalassa,
joissa torpparit olivat lähentymässä talonpoikia asemassaan. Valituskirjeitä laati
tuolloinen poliittisesti aktiivinen väestönosa, jotka muodostivat valtiopäiväsäädyt ja jotka
hoitivat kunnallishallintoa vanhan, 1860-luvulta periytyvän järjestelmän mukaan. Silmiin
pistävää on sekin, miten sekä Anjalan että Sippolan tapauksissa kokousten
koollekutsujana ja nokkamiehenä toimi paikallinen kartanonherra, paikkakunnan
sosiaalisen hierarkian huippu. Mahdollista on tietysti se, että kokousten alkuperäiset
puuhamiehet ja koollekutsujat olivat aivan muita henkilöitä, mutta pyrkiessään
vaikuttamaan maaherraan ja senaattiin he asettivat hankkeensa keulakuvaksi tunnetun
aatelisen, jolla myös oletettavasti oli jo ennestään suhteita senaattiin, virkamiehiin ja
pääkaupunkiin, joilla ajaa yhteistä asiaa eteenpäin.
Kymijoen rantojen maanomistajat ja asukkaat olivat käräjöineet vesioikeuksista,
kalastuksesta ja patolaitteista aina 1500-luvulta lähtien. Maanviljelijöiden eli useimmiten
talonpoikien yhdessä tai erikseen säätyläisten kanssa muodostamat liittoutumat olivat
käyneet oikeutta, milloin kalastamoiden omistajia, milloin ruukkeja tai Valamon luostaria
vastaan. Vuoden 1898 tulvakokoukset eivät olleet ensimmäisiä taikka viimeisiä
Kymenlaakson historiassa, esimerkiksi jo vuonna 1841 vapaaherra Fabian Wreden ja
asessori Bengt Krookin taakse oli ryhmittynyt 202 talonpojan joukko Ruotsinpyhtäältä,
Elimäeltä, Anjalasta ja Iitistä käräjöimään Strömforsin ruukin omistajatarta, Virginia af
Forsellesia vastaan.415 Vuonna 1845 tulvasta kärsineiden maanomistajien johdossa oli
ollut itse kenraalikuvernööri Alexander Menshikov, Anjalan kartanon herra. 416 Korkeaarvoisen säätyläisen johtama maanomistajien ryhmittymä oli siis vuonna 1898 jo hyvin
vakiintunut toimintatapa Kymijokilaakson maanviljelijöiden keskuudessa milloin tulvien
johdosta käytiin jälleen kamppailemaan vesien hallinnasta ja omistuksesta.
Toinen virkamieskunnan ulkopuolelta tullut valituskirje ja aloite ovat teollisuuslaitosten
patruunoiden ja omistajien kirjeet. Etenkin esiin nousee Kymi-yhtiö, joka anoi Viipurin
läänin kuvernöörin kautta lupaa vedenkorkeuden laskemiseen jokiosuudeltaan.417
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Senaatin talousosaston kannalta kyseessä oli yhden tehtaan johdon poikkeuksellisen
aktiivinen reagointi tulvaan, muilta Kymenlaakson teollisuuslaitoksilta ei vastaavia
anomuskirjeitä talousosaston arkistoissa ole. Kuitenkin Kymiyhtiön ohella oli jo runsaasti
muitakin teollisuuslaitoksia Kymijoen rantamilla, niin Uudenmaan kuin Viipurin läänin
puolella. Syynä muiden reagoimattomuuteen voi olla myös se, että tulva koetteli eri osia
jokilaaksosta eri tavoin.
4.3 Lehdistö ja syiden etsintä
Merkittävä aikalaisten ajatusten lähde ovat Kymenlaakson seudulla julkaistut ja luetut
sanomalehdet, vaikkakin lehdistön kohdalla on huomioitava se, että niiden
kirjoittajakunta itse oli säätyläisiä ja sivistyneistöä edustavia henkilöitä. Lehtien levikki
oli kuitenkin huomattava ja niiden merkityksestä tiedonvälityksen kanavana kertoo se,
että alueen kunnat julkaisivat virallisia tiedotuksiaan näissä lehdissä. Paikallisimpia
Kymenlaakson alueen lehdistä olivat Haminassa julkaistut Haminan Sanomat ja
Fredrikshmans Tidning sekä Kotkassa ilmestyneet Kotka Nyheter, Kotkan Uutiset ja
Kotkan Sanomat, jotka olivat kilpailevien puolueryhmittymien äänenkannattajia.
Haminan Sanomat oli ennen vuotta 1899 laaksokunnan suosituin lehti, jota monet kunnat
käyttivät tiedotuskanavanaan sen laajan levikin ja kunnanisille mieluisan fennomaanisen
puoluekannan takia. Haminan Sanomat kuitenkin arvosteli venäläistämistoimia liian
kärkkäästi ja lehden kohtaloksi oli tulla yhdeksi ensimmäisistä Bobrikovin lakkauttamista
lehdistä.

Tilalle

haminalaiset

perustivat

Koitar-lehden

helmikuussa

1900.418

Kymenlaakson ulkopuolella julkaistuja läänien päälehtiä luettiin myös Kymijoen
rannoilla. Länsirannalla suosittu oli Uusimaa, joka 1900-luvun puolella sai
kilpailijakseen Etelä-Suomen. Joen itäpuolella luettiin Viipuria ja Viipurin Sanomia.
Virkamieskunnan ja säätyläisten koteihin saapui myös valtakunnallisia lehtiä, kuten
Päivälehti, Uusi Suometar tai valtiollinen Suomen Wirallinen Lehti.419 Erilaisten
lukupiirien ja kirjastojen tarjontaan tilattiin myös erilaisia aikakauslehtiä, kuten Pyrkijä.
Työväenluokan lehtenä oli tulvan tapahtuma-aikaan Työmies. Paikallinen erikoisuus
lehtialalla oli Valkealassa muutaman numeron verran julkaistu Korven Kyntäjä – Tietoja
Valkealasta, joka ilmeistyi Kotkan Sanomien ohessa.420
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Tulva synnytti jo heti toukokuussa 1898 kirjoittelua lehdissä ja vaatimuksia sen syiden
tutkimisesta ja vastaavien tulvien ehkäisemisestä tulevaisuudessa. Samalla myös
syyteltiin tulvaan syylliseksi miellettyjä tehtaita ja tukinuittajia. Jo 7.5.1898 julkaistussa
kirjoituksessa "Vesi pois mailta"421 nimimerkki A. H. vaati ryhtymistä toimenpiteisiin
veden juoksuttamiseksi nopeammin Kymessä ja siten suiston tulvien ehkäisemiseksi.
Kirjoittaja esittää kaksi mielestään hyvää kohtaa, joissa tehtävät perkaus- ja poraustyöt
laskisivat joen pintaa ylempänä. Ensimmäisenä hän esittää Kymen itäisen haaran
Myllykosken kalliossa olevan uoman poraamista syvemmäksi. Myllykoskella kirjoittaja
ilmeisesti tarkoittaa Korkeakoskea, joka oli vapaan Kymen aikana joen suurin vesiputous.
Toisena vaihtoehtona esitetään läntisen haaran Paaskosken perkaaminen, minkä
kirjoittaja kuitenkin epäilee nostattavan vastusta Ruotsinpyhtään tehtaissa, koska se
uhkaisi niiden vesivarantoja. Huomattavinta tässä lehtikirjoituksessa on kuitenkin
maininta siitä, että jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin samaa olisi yritetty ottamalla
maat ylös ja käymällä käräjiä, mutta asian rauenneen kirjoittajalle hämäräksi jääneestä
syystä.
Syksyn lähetessä vaatimukset korvauksista tulvista kärsineille nousivat myös lehtien
sivuille ja mielenkiintoinen välähdys aikakauden sielunmaisemaan on otsikolla "Hallitus
antaa 'kakkua' Heymanin työmiehille" julkaistu mielipidekirjoitus Haminan Sanomissa
20.8.1898, joka pääasiassa käsitteli Pyhtäällä käynnissä ollutta paikallista kiistaa patruuna
Heymanin ja tämän työläisten välillä matkarahoista ja palkoista. Kirjoittajaa ärsytti se,
että Suomen valtio oli lopulta antanut matkarahat Heymanin venäläisille työmiehille
näiden Venäjälle paluuta varten. Tämän kirjoittaja rinnastaa tulvasta kärsineiden "torpan
ukkojen" avuntarpeeseen ja syyttää valtiovaltaa siitä, että se mieluummin avustaa
venäläisiä kuin omia maata viljeleviä kansalaisiaan. Argumentaationsa perusteena
kirjoittaja myös nostaa esiin ettei Venäjällä vastaavaan tilanteeseen joutunut suomalainen
voisi odottaa saavansa vastaavia avustuksia Venäjän valtiolta.422
Kymenlaaksossa tulvan syiksi mainittiin lehtien kirjoittelussa ensimmäisenä syypäänä
metsäteollisuus ja sen tukinuitto. Tukinuitto oli 1800-luvun lopulla varsin tulehtunut ala
Kymijoen rannoilla. Rantojen asukkaita ärsytti tukeista jokeen irtoa kuorikuona, joka
sotki kalaverkot ja tokeet. Tukit myös repivät verkkoja sekä tekivät Kymijoen ylityksistä
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85

usein hengenvaarallisia, kuten monien lossien yhdistämässä Iitissä. Etenkin joen
alajuoksulla, missä jo keskiajalta lähtien lohenkalastamot olivat olleet himoittuja
"tuotantolaitoksia",

kalastamoiden

omistajat

ja

lauttausyhtiö

kävivät

katkeria

oikeudenkäyntejä. Rantamaiden omistajia myös harmitti tehtaiden harjoittama ilmeisen
vapaa yhteisen omaisuuden, vesistön, hyödyntäminen veloituksetta. Vesiä koskeva
lainsäädäntö laahasi teollistuvan yhteiskunnan tarpeiden jäljessä ja teollisuuden nousun
myötä ranta- ja vesioikeuksista tuli arvokkaita sekä himoittuja. Samalla syntyi myös
runsaasti riitoja rajanvedoista vesistöissä ja korvausvelvollisuuksista.
Sanomalehdistön tilanne heikkeni nopeasti vuonna 1899 Bobrikovin sensuurin
tiukentaessa otettaan ja varoituksista siirryttiin lehtien lakkauttamiseen. Tämä hankaloitti
julkista keskustelua ja myös kuntien tiedotusta, sillä monet Kymijokilaakson kunnista
olivat käyttäneet Haminan Sanomia kunnallisten tiedotteiden julkaisukanavana sen laajan
levikin takia. Kunnat siirsivätkin ilmoittelunsa lehden lakkautuksen jälkeen sen tilalle
perustettuun

Koitar

-lehteen.423

Sanomalehdet

kokivat

myös

kovia

eri

puolueryhmittymien välisen kamppailun myötä, kun ruotsinmieliset ja nuorsuomalaiset
julistivat boikottikampanjan vanhasuomalaisia ja myöntyväiskannalle menneitä lehtiä
vastaan. Kymenlaaksossa taistelu keskittyi Kotkaan, missä jo ennen tulvia ja sortokautta
oli käyty kiivaitakin kamppailuja ruotsinkielisten ja suomenkielisten välillä. Vuonna 1902
Arvi Jännes -nimimerkki kritisoi ankarasti pamfletissaan Herää Suomi! etenkin
svekomaanien toimintaa nostaen yhdeksi esimerkiksi Kotkan Sanomien päätoimittajan
erottamisen boikotin seurauksena.424 Kasvavat ristiriidat eri puolueryhmien välillä veivät
aktiivisen kansanosan huomiota pois ennen helmikuun manifestia puuhatuista
uudistuksista ja tulvavuosien nostattamat vaatimukset perkauksista jäivät näiltä omasta
mielestään kansakunnan pelastajilta täysin unohduksiin.
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4.4 Poliittinen tulva
" Minä vainojen hurmeet huuhdon pois,
pesen laaksoni permannon,
niin luokseni juhlaan yhtyä vois
koko Suomeni silpomaton."
A. V. Forsman – Kyminlaakson laulu, 1898.
Kuten Forsmanin runonsäkeistä käy ilmi, vuonna 1898 Suomen poliittisen tilanteen
koettiin jo olevan jännittynyt, vainojen alkaneen vuoden 1890 postimanifestin muodossa
ja runoa kirjoitettaessa Pietarissa oli esitetty Viipurin läänin tai sen osien irrottamista
suuriruhtinaskunnasta ja liittämistä osaksi Venäjää pääkaupungin puolustuksen
takaamiseksi.425 Tulvan tapahtuma-aikana julkisessa kielenkäytössä puhuttiin vain
tulvista

tai

tieteellisemmissä

keskusteluissa

luonnottoman

korkeista

vedenkorkeuksista.426 Kansan suussa yleinen nimitys oli suuri vesikesä427, joka
tulvavuosien ja sateisten kesien nimityksenä oli vanha käännöslaina venäjästä.
Tulva sai kuitenkin poliittisesti voimakkaasti sävyttyneen lisänimen valapaton tulva, kun
keväällä 1899 keisari Nikolai II antoi helmikuun manifestin ja myöhemmin samana
keväänä kieltäytyi vastaanottamasta suomalaisten lähetystöjä, suurta adressia ja myös
kansainvälistä kulttuuriadressia. Helmikuun manifestia verrattiin ajan lentolehtisissä ja
kirjoituksissa useasti erilaisiin negatiivisiin luonnonilmiöihin, kuten myrskyyn,
salamaniskuun tai hallayöhön. Kajaanissa vuonna 1899 ilmestynyt tuntemattoman
kirjoittajan lentolehtinen Huuto Suomen saloilta maalaili raamatullisin lainauksin kuvaa
maanviljelijöitä kauhistuttavasta Jumalan vihasta ja kuinka Herran viha on koonnut pilvet
maan ylle. Pamfletti päätyy kehotukseen nousta syntiä ja rikkomuksia vastaan Suomen
säädyille. Keisariin teksti viittaa epäsuorasti vain kohdassa ”Jumalan pilkkaaja istuu
kunniassa, rivous rehen[t]elee julkeana päiwää häpeämättä”428 joka sekin jää muun
vanhatestamentillisen kuvaston vuodatuksen jalkoihin. Ajatus Jumalan vihasta ja kostosta
väärintekijälle eli siis ainakin pamflettien retoriikassa. Merkittävä dokumentti, joka levitti
ajatusta keisarin rikkoneen hallitsijanvakuutuksensa, oli konsuli ja Tornator-yhtiön
Apunen, 1987, s. 227.
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omistaja Eugen Wolffin puheen kopiot. Suuren lähetystön osoittauduttua tuloksettomaksi
konsuli Wolff oli pitänyt isänmaallisen puheen Pietarissa Suomen ministerivaltiosihteerin
virastossa, kaikkien läsnäolleiden kuullen. Puheessaan Wolff antoi ymmärtää keisarin
rikkovan lakia, kansaa ja Jumalaa vastaan. Wolffin puhetta levitettiin painatteina ympäri
Suomea osana passiivisen vastarintaliikkeen toimintaa.429
Kuten valtiopäivämiehille esitetyistä toiveista käy ilmi, paikallisyhteisössä vuoden 1899
suurimmaksi poliittiseksi ongelmaksi koettiin helmikuun manifesti ja siitä aiheutuva
laillisiksi koettujen olojen järkkyminen. Kun suuri adressi ja muut yritykset muuttaa
tilannetta epäonnistuivat, suomalaisten välit keisariin katkesivat. Valtakunnallisen tason
riidat levisivät myös paikallistasolle, sillä esimerkiksi Valkealassa Kymi-yhtiön
ruotsinkielinen johtajisto joutui katkeriin erimielisyyksiin Valkealan hovin A. N.
Collianderin kanssa ensimmäisen sortokauden aikana koskien kysymystä kutsuntoihin
taipumisesta kuvernöörin määräämien ankarien sakkojen edessä.430 Sortokauden
vakiintuessa normaaliksi asiantilaksi politiikan ylätasoilla, paikallisten huomio
suuntautui jälleen enemmän oman kotipiirin kysymyksiin, kuten mittavien tulvien
vahinkojen korvauksiin ja tulvien syiden löytämiseen. Paikallispolitiikassa tulvasta tuli
yksi argumentti lisää maataviljeleville maanomistajille näiden kamppailussa tehtaita
vastaan Kymijoen vesioikeuksista ja veden käytöstä. Yhtiöt joutuivat rahalla lunastamaan
vesioikeuksia ja rantaomistuksia päästäkseen vapaasti säätelemään veden virtausta ja
korkeutta uomassa. Tästäkin huolimatta kysymyksessä Kymijoen laajamittaisesta
perkauksesta ja säännöstelyn aloittamisesta koko joessa maanviljelijöiden ja teollisuuden
intressit menivät ristiin, minkä seurauksena tilanne lukkiutui monilla paikkakunnilla.
Tulvista tuli näkyvä ja selkeästi osoitettavissa oleva seuraus tehtaiden patoamisille ja
tukinuitolle, millä voitiin konkretisoida myös oikeusistuimille ja valtakunnan johdolle
joessa tapahtuvia muutoksia.
Maan hallitsijan nimittäminen valapatoksi oli Venäjän imperiumissa jo heti maanpetos,
josta kiinni jäänneitä tuomittiin Siperiaan tai maasta karkoitukseen. Jo vihjaaminenkin
siihen, että maan hallitsija olisi rikkonut lupauksensa, edes rivienväleissä, johti
syytteeseen majesteettirikoksesta ja oikeudenkäyntiin, kuten kävi Hannes Ignatiukselle
vuonna

1906

hänen

kirjoittaessaan

Suomalaisessa

Kansassa

ajan

yleisestä

mädännäisyydestä ja lupausten rikkomisesta lopuksi vertaamalla vallitsevaa aikaa Kaarle
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V:n

Lutherille

antamaan

lupaukseen.

Tämä

vihjaus

toi

Ignatiukselle

majesteettirikossyytteen, josta Turun hovioikeus ja senaatin oikeusosasto vapauttivat
hänet. Vuonna 1908 senaatti erosi ja se täytettiin venäläisillä sotilailla, jonka jälkeen
senaatti ei enää antanut vapauttavia päätöksiä majesteettirikoksista.431 Nimityksen
voimasta kertoo sekin, että vuonna 1908 ruotsalaisen Norrtälje Tidningin päätoimittaja
haastettiin käräjille Ruotsissa hänen nimitettyään Nikolai II ”suureksi valanrikkojaksi”
lehdessään. Venäjän hovi painosti suurlähetystönsä kautta Ruotsin hallitusta
rankaisemaan tällaisesta kirjoittelusta.
Nikolai II itse ilmaisi jo vuonna 1899 säätyjen lähetystön käydessä Pietarissa anomassa
helmikuun manifestin peruuttamista tai sen toimeenpanon toteuttamista suomalaisten ja
venäläisten juristien yhteisvoimin, olevansa pahastunut siitä, että hänen uskollisuutensa
antamilleen lupauksille oli asetettu kyseenalaiseksi.432 Bobrikovin elokuussa 1898
laatimassa ja keväällä 1899 täydentämässä, ohjelmaksi sanotussa listauksessa yhtenä
kohtana oli keisarin autokraattisen vallan vahvistava erityislaki, joka lopettaisi juridiset
tulkintakiistat ja samalla päästäisiin puheista, että keisari olisi tehnyt valarikon antaessaan
helmikuun manifestin.433 Keisarin syyttäminen valapatoksi ja valarikkuriksi oli siis niin
laajassa liikkeessä Suomessa ihmisten parissa, että se kantautui kenraalikuvernöörin ja
keisarinkin korviin. Joten tästä voidaan päätellä nimityksen olleen niin laajassa käytössä
suomalaisten keskuudessa, että se levisi jopa kenraalikuvernöörin tietoisuuteen asti. Tästä
on vankka pohja sille oletukselle, että tulvan ja tulvaviivojen nimittäminen sanan
valapatto mukaan on peräisin jo heti keväältä ja kesältä 1899.
Valapatto -sana oli osa vastarintaliikkeen propagandaa Bobrikovia ja Nikolai II:n
politiikkaa

vastaan.434

Valapatto

nimitys

ja

keisarin

hallinnon

laillisuuden

kyseenalaistaminen nakersivat vanhaa monarkkista järjestelmää ja siihen kuulunutta
ajatusta kansan ja hallitsijan välisestä erityisesti suhteesta. Keväällä 1899 ennen suurta
lähetystöä Suomen aktivistipiireissä ja kansalle suunnatuissa lentolehtisissä eli vielä
vahvana toive siitä, että harhaanjohdettu hallitsija muuttaisi kantaansa kokonaisen kansan
korottaessa äänensä hänen suuntaansa.435 Keisarin torjuttua kaikki lähetystöt tämä toivo
kääntyi katkeruudeksi ja vihaksi hallitsijaa kohtaan.436 Bobrikovin ja keisarin huoli
Ignatius, 1927, s. 69.
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valapattonimityksen leviämisestä ja kiertelystä kansan parissa siitä määrättyine
rangaistuksineen selittää, miksei valapaton tulvaa näy painetuissa aineistoissa vuosien
1898 ja 1899 tulvan nimityksenä.
Valapaton

tulva

ja

valapatto-nimitys

keisarista

on

lähtöisin

maanalaisen

vastarintatoiminnan kiivaimmista piireistä, jotka olivat Helsingin ruotsinkieliset liberaalit
säätyläispiirit ja nuorsuomalaisten kärkijoukot. Nimityksen historiaa on vaikea kartoittaa,
sillä suurin osa sortovuosien aikaisesta salaisesti painetusta poliittisesta kirjallisuudesta
on hajallaan eri kokoelmissa ja vaikeasti saatavissa.437 Lisäksi painetut maanalaiset
lehtiset keskittyivät enimmäkseen vallitsevaan poliittiseen ja juridiseen tilanteeseen, eivät
niinkään oman maan muihin tapahtumiin. Suomenkielisessä aineistossa ei näy
sortokausien alusta käytetyn termiä valapatto, mutta sen ruotsinkielinen käännös
menedare sen sijaan esiintyy muistelmissa tuolta ajalta.438 Tulvan ja valapatto-nimityksen
yhdistymisen aikalaisten mielissä yksi selittäjä on itävaltalaisen Ludvig Anzengruberin
näytelmä Valapatto (saks. Die Meineidbauer) vuodelta 1871.439 Näytelmän oli Edward
Törmänen suomentanut jo vuonna 1879 Kaarlo Bergbomin johtaman Suomalaisen
Teatterin kiertueohjelmistoon.440 1880-luvun alussa ensimmäisen esityskierroksensa
kokenut näytelmä nousi yllättäen uuteen suosioon vuonna 1899, jolloin monet eri
teatteriseurueet esittivät sitä eri puolilla maata vuosina 1899-1903.441 Samana vuonna
ilmestyi myös juonikuvioiltaan Anzengruberin näytelmää muistuttava Teuvo Pakkalan
näytelmä Tukkijoella, joka samaten sai suuren suosion Suomen näyttämöillä.442 Sensuurin
aikana mielipiteen ilmaisua harjoitettiin rivien väleissä, allegorioiden kautta ja
myöhemmin myös maanalaisen lehdistön kautta. Vuoden 1899 suurtulvasta tuli vaihe
siinä prosessissa, joka sorti alas suomalaisten aikaisemman hallitsijauskollisuuden ja
rakkauden Romanovien hallitsijahuonetta kohtaan, korvaten jo vuoteen 1904 tultaessa
vaatimuksilla keisarin syöksemisestä vallasta.443
Tuhotulvasta tuli myös politiikan teon väline paikallistasolla, sillä tulva antoi selkeän ja
perustellun syyn jokien rantojen maanomistajille ryhtyä hyökkäykseensä omien etujensa
puolesta kasvavaa metsäteollisuutta vastaan. Kymenlaaksossa tähän kamppailuun
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liittyivät myös valtakunnantason puolueriidat, kun nuorsuomalaisten johtomiehiin
kuulunut Jonas Castrén ajoi kyläkuntien ja kuntien kanteita tehtaita ja sahoja vastaan
samalla kun vanha liberaali, professori R. A. Wrede opasti ja auttoi Anjalasta käsin
koordinoituja lähetystöjä viemään asiaansa eteenpäin Helsingin hallintoelimissä.
Vuoden 1900 valtiopäivillä tulvan johdosta tuli joukko valituksia talonpoikaissäätyyn eri
puolilta Suomea, mitkä säädyssä yhdistettiin yhdeksi anomukseksi. Anomus kuitenkin
kaatui muiden säätyjen tuen puutteessa. Kymenlaakson alueelta talonpoikaissäädyssä
edustajana ollut Valkealan hovin isäntä A. N. Colliander vaati perkauksia ja kanavointeja
vesistöissä, muistuttaen vuonna 1867 olleista tulvista. Aikaisemmat tulvat olivatkin
Valkealassa nousseet keskustelun aiheeksi, kun kunnan vahingonkorvauspäätökseen
1860-luvulta vedoten oli käräjöity korvauksista. Edustajat Tensikkala ja Kykkling laativat
Kymijokilaakson alueen valitusanomuksen, joka muista vastaavista säädyssä esitetyistä
anomuksista poiketen määritteli ongelman tärkeäksi ytimeksi veden vapaan kulun
estämisen ja uittolaitteet.444 Ero kuvastaa Kymenlaakson nopeaa ja laaja-alaista
teollistuneisuutta suhteessa moniin muihin Suomen alueisiin.
4.5 Miljoonan markan panostus
" Mitä siitä, jos tieltä sortuvikin
pala vanhoja rantoja pois!
Kun nuori on, voimin uhkuavin,
ken suopuroks untua vois!"
A. V. Forsman – Kyminlaakson laulu, 1898.
Yksin Kymenlaaksossa oli veden alla vuonna 1898 5917 hehtaaria maata ja metsää ja
1899 11 115 hehtaaria. Vahingoiksi arvioitiin vuoden 1898 osalta 675 951 markkaa ja
1899 osalta 2 493 565 markkaa.445 Senaatin talousosasto asetti tulvien syytä tutkimaan
erityisen tulvakomitean Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen alaisuuteen 2.9.1899,
jolloin sen kokoonpano ja rahoitus vahvistettiin. Komiteaan nimitettiin Tie- ja
vesirakennusten ylihallituksen yli-insinööri Werner Lindberg puheenjohtajaksi ja
professorit Johan Axel Palmén ja Theodor Homén sekä Meteorologisen keskuslaitoksen
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johtaja Ernst Biese. Talousosasto jätti sihteerin ja muiden vastaavien valinnan komitean
tehtäväksi. Komitea valitsi sihteerikseen insinööri E. W. Skogströmin, jolle anottiin ja
myönnettiin 1500 markan korvaus tästä toimesta vuonna 1900 komitean mietinnön
ollessa valmistumassa.446 Komitean jäsenten ideologiset taustat vaikuttivat komitean
työhön, suomalaisen eläintieteen uranuurtaja J. A. Palmén haaveili suomalaisesta
luonnontieteestä, joka myös tuntisi Suomen luonnon.447 Theodor Homén puolestaan
halusi selvittää Suomen metsien ja vesien välistä suhdetta haaveillen vesistöjen
valjastamisesta uuden kansakunnan voimanlähteeksi. Meteorologisen keskuslaitoksen
Ernst Biesen sydämenasiana oli rakentaa kattava meteorologinen havaintoverkosto
Suomeen tavoitteenaan kattava ilmatieteellisten ja magneettisten havaintojen teko ja
julkaisu Suomesta.448
Komitean toimesta ensi kertaa kerättiin valtakunnallisesti tietoja vedenkorkeuksista ja
aiemmista tulvista, monet teollisuuslaitokset ja vedenkorkeudesta riippuvaiset laitokset
olivat seuranneet vedenkorkeutta omalla rantapalstallaan jo aiemminkin. Komitea totesi
vuonna 1900 valmistuneessa mietinnössään, ettei tulvien perimmäisiä syitä kyetty
selvittämään puutteellisen materiaalin, pitkän aikavälin vertailtavan havaintomateriaalin
puutteen vuoksi. Lopullisessa muodossaan mietintö julkaistiin saksaksi vasta vuonna
1903. Syy tähän oli ilmeisesti joukon komitean insinöörejä ulkomaille Saksaan ja
Ruotsiin tekemä opintomatka. Tälle komitean ulkomaanmatkalle lähti komitean
sihteerinä toiminut E. W. Skogström sekä matkaa varten nimitettiin ylimääräisiä
insinöörejä Karl Hahl, K. F. Appelgren ja E. Molander. Komitean tutkimuksissaan
kokoaminen tietojen ja laatimien tilastojen ja karttojen julkaisemisesta vastasi professori
J. A. Palmén, joka toimitti aineistosta johtamansa Suomen Maantieteellisen Seuran
Fennia-julkaisusarjan 19. numeron. Fennia 19 sisältää teksti osan ja liitteenä olevan
kartta- ja taulaukko-osion. Fennia 19 oli selvästi suunnattu saksankieliselle
tiedeyhteisölle esityksenä Suomen sisävesistä ja tulvista, kuten teoksen saksankielinen
alaotsikko Das Überschwemmungen in Finnland jahren 1898 und 1899 kertoo.
Tulvakomitea luovutti mietintönsä senaatin talousosastolle vasta vuonna 1902, mutta jo
tätä ennen se oli lähettänyt osia työstään talousosastolle ja valtiopäiville tarvittaessa,
kuten käy ilmi vuoden 1900 valtiopäivien yleisen valitusvaliokunnan anomusmietinnöstä
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N:o 5 talonpoikaissäädyn anomukseen vuosien 1898 ja 1899 tulvista.449 Mietintö
julkaistiin painettuna saksankielisenä vuoden 1903 puolella. Mietinnön jälkeen Tie- ja
vesirakennusylihallituksen insinöörit jatkoivat tutkimuksiaan joissa ja vesistöissä,
suorittaen ”biologis-hydrografisia mittauksia”. Kymijokivarsi käytiin perusteellisesti läpi
kesinä 1904-1905 ja toimenpiteisiin eli vähäisiin perkauksiin ryhdyttiin vuosina 19051906.450
Tulvien herättäminä osa Kymijoen rantojen teollisuuslaitoksista perusti omatoimisesti
patojensa ja laitteidensa yhteyteen vedenkorkeuden mittauspisteitä, jotka 1890-luvulla
olivat kaikessa yksinkertaisuudessaan vain rantakallioon, -kiveen tai muuhun
rakenteeseen

kiinnitettyjä

mittausasteikkoja.

Näiden

mittatikkujen

normaalivedenkorkeudet pyrittiin laskemaan ja synkronoimaan tarkkavaai’tuksen avulla,
jonka myötä eri mittauspisteiden korkeuksia pystyttiin suhteuttamaan toisiinsa ja
merenpinnan tasoon. Ongelmia aiheuttivat tulvat ja huonot jääolot, jotka saattoivat
siirrellä taikka vaurioittaa mitta-asteikkoja taikka aikaan saada muutoksia vesistöoloissa
mittauspisteen lähellä, jolloin mittauspisteen kohdalla vedenpinnantaso saattoi olla eri
kuin joenuomassa yleensä.
Vuonna 1908 toimintansa aloittanut hydrografinen toimisto sai itselleen myös tämän
mittausverkoston hoitamisen ja valvomisen. Toimisto joutui varsin pian järjestelemään
mittausverkostoa uusiksi, koska sen pisteiden todettiin sijaitsevan osin väärissä paikoissa
ja muutamien pisteiden antamien tulosten olevan virheellisiä. Mittauspisteitä hoitivat
paikalliset asukkaat, usein jonkin sahan, tehtaan tai kartanon palkolliset, jotka kävivät
päivittäin lukemassa ja kirjaamassa ylös vedenpinnan korkeuden asteikossa.451
Mittarinlukijan tehtäviin kuului myös vedenkorkeuden ja lämpötilan, sateiden, jäiden
muodostumisen,

jäidenlähdön

merkitseminen

ja

aikaisemmin

jopa

tukinuiton

kirjaaminen ylös havaintokirjaan.452 Kuukausittain nämä lukemat postitettiin sitten
Helsinkiin, alkuun tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle ja vuodesta 1908 alkaen
hydrografiselle toimistolle.
Tulvakomitean aloittaman tiedonkeruun myötä perustettiin lisää mittauspisteitä
Kymijoen rannoille aluksi tie- ja vesirakennusten ylihallituksen insinöörien ohjeistamana,
Valtiopäivät 1900 Asiakirjat 5. Yleisen valitusvaliokunnan anomusmietintö N:o 5.
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myöhemmin vuosien 1904-1905 tutkimusten ohessa. Kymijoen rantoja mitattiin
tarkkavaa’ituksen ohessa ja sen myötä pysyttiin laskemaan vedenkorkeudet aina mereltä
Päijänteelle asti yhtenäisen skaalan avulla. Kenttätutkimuksiin jokivarren kunnat
nimesivät edustajiaan antamaan lausuntoja vedenpinnan tasosta ja valvomaan, ettei
maataloudella vahingollisia suunnitelmia syntyisi. Tarkkavaa’ituksen jälkeen suoritettiin
ensimmäiset perkaukset jo heti vuosina 1905 ja 1906.
Perkausten viipyessä tyytymättömyys senaatin ja virkamiesten toimita kohtaan lisääntyi
Kymijoen rantojen maanviljelijöiden parissa. Wredeby isäntä R. A. Wrede piti vuonna
1904 esitelmän tulvista, missä hän tiivisti paikallisten maanomistajien tuntemuksia
seuraavasti:
”Tulvasuojelu vaatii viljelijältä ankaria ponnistuksia. On rakennettu valleja alaville
maille, joita ojat katkovat. Tulvan noustessa ojat luodaan umpeen vallin kohdalta.
Komitea ei ole kiinnittänyt tarpeellista huomiota paikallisiin luonnonoloihin. Tulvista
kärsivät eivät ole täysin tyytyväisiä komitean mietintöön. Suurtulvista kuluneen 4,5
vuoden aikana olisi pitänyt poistaa tilapäiset ja paikalliset esteet. On nähty usein miten
yhden ainoan kiven räjäyttäminen estää tukkien ja jään patoutumisia.”453
R. A. Wreden uusien anomusten johdosta perattiin lopulta vuosina 1905-1906 Susikoskea
ja Ahvionkoskia hyytötulvien ehkäisemiseksi. Lisäksi Kymi-yhtiö pani toimeen omalla
kustannuksellaan 1,5 metrin vedenpinnan laskemisen Keltin ja Kuusankosken välillä
yhtiön saatua hankittua omistukseensa Ruotsulan ja Maunukselan kyläläisten vesi- ja
rantaoikeudet.454
Senaatin määräyksestä Tie- ja vesirakennusten ylihallitus ja Maanviljelyshallitus
lähettivät insinöörejään suorittamaan mittauksia vesistöjen varsille vuodesta 1904 alkaen.
Hydrometrisiä tutkimuksia teki lehtori ja insinööri A. Granfelt ja teknisen selvityksen
vanhempi insinööri, tohtori K. R. von Willebrand apulaisinsinööreineen. Kenttätyöt
Päijänteeltä Suomenlahdelle suoritettiin kesinä 1904-1905 ja töiden päätyttyä laadittiin
seikkaperäinen ehdotus lisäperkauksista, joka valmistui vuonna 1906. Tutkimuksen
perustana käytettiin vuoden 1904 tulvavedenkorkeutta, joka jäi jälkeen vuoden 1899
suurtulvasta. Vuoden 1904 korkeuksien pohjalta laaditussa esityksessä perkausten myötä
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vedenkorkeus laskisi joen eri osissa 0,30-1,00 metriä. Suunnitelmaa laadittaessa oli
pidetty myös katselmuksia jokivarren maanomistajien kanssa, joihin kunnat olivat
valinneet edustajansa valvomaan, ettei tehdyissä tutkimuksista ja suunnitelmista
aiheutuisi vahinkoja maataloudelle.455
Vuoden 1906 suunnitelmassa tulvauhasta olisi saatu vapautettua 1 053 ha peltoa, 4 014
ha niittyä ja 1924 ha suota, yhteensä siis 6 991 ha. Kustannuksiksi arvioitiin 3 miljoonaa
markkaa ja perkauksen arvioitu välitön hyöty lähes 5 milj. markaksi.456 Yksi keino tämän
toteuttamiseen olisi ollut kanavan kaivaminen Iitin Urajärvestä Akanojan kautta Kelttiin
eli Kymijoen tulvavesien paljastaman muinaisen sivuhaaran hyödyntäminen Iitin vesien
juoksuttamiseksi Pyhäjärven ja Kuusankosken mutkan ohitse.
Tämä suunnitelma ei sopinut Kuusankoski-, Kymi- ja Voikkaa-yhtiöille, sillä sen
seurauksena tehtaiden käytettävissä oleva vesivoima olisi kutistunut osan Kymen vesistä
juostessa tehtaiden ohitse kokonaan Iitti-Keltti reittiä myöten. Ennen kuin senaatti ehti
käsitellä ehdotusta, jättivät Kymijokilaakson tehtaat Kymi-yhtiö, Karhula Osakeyhtiö,
Stockfors Oy, A. Ahlström Oy ja Kymin Lauttausyhtiö senaatille oman anomuksensa, että
jokea ei perattaisi tehdyn esityksen mukaisesti, vaan että laadittaisiin kaikkia joesta
riippuvia elinkeinoja tyydyttävä esitys. Yli-insinööri von Willebrand laati uudistetun
esityksen, joka kuitenkin jäi pitkälti toteuttamatta.457
Vuonna 1906 tie- ja vesirakennusten ylihallitus julkisti esityksensä Kymijoen vesien
säännöstelystä ja järjestelytöistä. Tämä esitys sai osakseen ankaraa vastustusta
teollisuuden puolelta, koska sen myötä vedenkorkeudet olisivat romahtaneet monien
tehtaiden patojen luona ja jättäneet yhä enemmän energiaa koneisiinsa tarvitsevat tehtaat
ilman vesivoimaa. Maatalouden edustajat taas vastustivat suunnitelman muuttamista.
Tilanne päätyi umpikujaan ja lisää tietoa kokoamaan senaatti perusti loppuvuodesta 1907
tie- ja vesirakennusten ylihallituksen alaisuuteen hydrografisen toimiston, joka otti
hoitoonsa mittausverkoston ja alkoi koota informaatiota ympäri maan. Toimiston
ensimmäiseksi johtajaksi vuonna 1908 tuli jo Kymijoen tarkkavaa’ituksessa mukana ollut
Edvard Blomqvist, joka vuonna 1911 julkaisi tutkimustensa ja toimiston keräämään
tiedon pohjalta teoksen Lisiä Suomen hydrografiaan II: Kymijoki ja sen vesistö458. Vuotta
KouKA, Valkealan kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1895-1912, 8.7.1904.
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aikaisemmin Suomen Maantieteellinen Seura oli julkaissut Suomen kartasto 1910 nimisen kartasto- ja tietopaketin, joka esitteli Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa
suomeksi, ruotsiksi ja ranskaksi. Kartastoon sisältyi Uudenmaan läänin kuvernöörin Max
Alfthanin Kymijoesta kirjoittamat artikkelit459 ja myös tulvakomitean tutkimusten
tuloksena syntyneitä karttoja ja tilastokuvaajia.
Vuonna 1908 ja 1909 Kymijoki tulvi jälleen etenkin Pyhtään haaran matalilla rantamailla,
jolloin Vastilassa pidettiin maanomistajien kokous, joka lähetti komitean tutkimaan
Strömforsin ruukin patolaitteita epäillen niitä syypääksi tulvaan. Talonpojat myös
lähettivät lähetystön Helsinkiin valittamaan tulvasta senaatille ja tie- ja vesirakennusten
ylihallitukselle, vaatien vuoden 1906 suunnitelman täytäntöönpanoa. Senaatti päätyi
esittämään alkuvuodesta 1909 keisarille 1 520 000 markan määräämistä Kymijoen
perkaus- ja järjestelytöihin Anjalasta merelle asti.460 Esitys aiheutti Kymijoen tehtaiden
lähetystön saapumisen Helsinkiin esittämään oman vastalauseensa kyseiselle hankkeelle
ja suunnitelmalle. Maanomistajat lähettivät uuden lähetystön Helsinkiin vaatimaan
alkuperäisessä suunnitelmassa pidättäytymistä.461
Vuoden 1909-1910 kiistan jälkeen ja tehtaiden rahoittaessa itselleen tärkeitä perkauksia
Kymijoen

perkaukset

etenivät

pienimuotoisesti

pysähtyen

ensimmäiseen

maailmansotaan. Vaikka tulvakomitean työhön vuonna 1900 osallistunut Theodor Homén
hahmottelikin jo vuonna 1917 Päijänteen säännöstelyä ja Kymijoen valjastamista sen
osana, ei työssä päästy eteenpäin Venäjän vallankumouksen ja Suomen sisällissodan
sekoittaessa hallinnon. Heinäkuun 3. vuonna 1917 Kotkan Seurahuoneelle kokoontui
yleinen kokous keskustelemaan Kymijoen kanavoinnista, mihin Homénin kirjoitus liittyi.
Kokous ei päätynyt asiassa mihinkään lopulliseen, koska teollisuuden ja maatalouden
edut olivat keskenään ristiriidassa säännöstelykysymyksessä. Stockfors Oy valitti
kärsivänsä n. 50 miljoonan markan vahingot, jos Kymijoen vedenpintaa laskettaisiin.462
Vuoden 1910 tilanne oli jälleen vuonna 1917 päätynyt maatalouden ja teollisuuden
välisten intressien ristiriitojen luomaan pattitilanteeseen, joka jatkui yli ensimmäisen
maailmansodan ja Suomen sisällissodan kaoottisen ajanjakson. Seuraavan kerran
Kymijoen tulviin ja perkaus- sekä järjestelytöihin palattiin vasta vuonna 1924 uusien
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suurtulvien jälkeen. Kun valtion osallistumista vaativat mittavat perkaustyöt antoivat
odottaa itseään, päätyivät monet muutkin kylät seuraamaan Muhniemen esimerkkiä ja
rakensivat tulvavalleja joen rannoille suojaamaan edes vähän vedenkohoamiselta.
Vuonna 1912 myös Elimäen Hämeenkylän talolliset rakensivat tulvavalleja peltojensa ja
niittyjensä suojaksi.463
5. Johtopäätökset: Ristiriitaiset modernisaatiot

Valapaton tulva on nähtävä lähtölaukauksena myöhemmin toteutetuille mittaville
perkauksille, patomisille ja vesien kahlinnalle Kymijoessa. Valapaton tulvan myötä
uudistettu vesioikeuslaki antoi aiempaa tiukemmat määräykset koskien vesistöjen käyttöä
ja kuninkaanväylää. Tulvakomitean tutkimukset ja laatimat parannusehdotukset joutuivat
teollisuuden ja maa- ja kalatalouden kaksintaistelun jalkoihin 1900-luvun alulla, mikä
hidasti tai jopa esti niiden toteuttamista. Lopulta monin paikoin suunnitelmat toteutettiin
uudistettuina teollisuuden etujen mukaisesti, monesti teollisuuden ja vesiosuuskuntien
käymien kiivaidenkin riitojen ja käräjöintien jälkeen, jolloin moni tehdas osti ranta- ja
vesioikeudet itselleen. Tulvakomitean työn seurauksena perustettiin hydrografinen
toimisto tekemään vesitieteellisiä tutkimuksia ja keräämään havaintoja ja tulvan syyt on
myös huomioitu vuoden 1902 vesioikeuslaissa.
Tulva aiheutti murroksen paikallisyhteisön elinympäristössä, minkä kautta monia jo
ennestään

olemassa

olleita

ristiriitoja

ja

kaunoja

purkautui

esiin

erilaisten

mielipidekirjoitusten ja oikeusjuttujen muodossa. Luonnonkatastrofi kärjisti entisestään
jo alkanutta vastakkainasettelua laajenevan metsäteollisuuden ja paikallisen maatalouden
välillä. Kymenlaakson maatalouskaan ei ollut 1890-luvun lopulla mitenkään paikoillaan
pysyvä tai perinteiden kahlitsema, vaan myös maataloudessa oltiin läpikäymässä rajua
muutosprosessia viljanviljelyn syrjäytyessä karjatalouden tieltä. Rehua kuluttava ja
tuottoisa karjatalous lypsykarjoineen ajoi maanviljelijät laajentamaan peltojaan joen
rantatasanteille sekä muuttamaan vanhoja luonnonniittyjä heinänviljelyyn. Kapitalististen
ja kansainvälisten maatalousmarkkinoiden paine ajoi talonpojat joen rannoille kiinni
vesirajaan, missä joen luontaiseen vuodenkiertoon kuuluvat vedenpinnan vaihtelut
aiheuttivat aikaisempaa suurempia tuhoja vedenpinnan kohotessa tulvissa. Talonpoikien
etuna ja intressinä oli joen vedenpinnan laskeminen mahdollimman alas, jotta paljastuisi
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uusia hedelmällisiä ja vaivattomasti käyttöön otettavia viljelysmaita ja vanhat alat
vapautettaisiin tulvan uhasta. Tämä koskee etenkin Kymijoen ylä- ja keskijuoksun
talollisia, joiden taloudessa kalastus oli menettänyt merkityksensä jo 1600-luvulta lähtien.
Kymijoen alajuoksun kuuluisat lohenkalastamot ja Kymin lohitalonpojat sen sijaan olivat
yläjuoksun asukkaita enemmän riippuvaisia koskikalastuksesta, joten heidän etuihinsa
vedenpinnan yksioikoinen laskeminen ei käynyt.
Metsäteollisuus tarvitsi Kymijoen vesivoimaa raaka-aineensa kuljettamiseen ja myös
jätteidensä viemärinä. Sähköntuotannon mahdollistavien turbiinien tulo Suomeen lisäsi
teollisuuden tarvetta valjastaa koskien vesivoima energiantuotantoon, samalla kun
metsäteollisuus oli siirtymässä korkeamman jalostusasteen paperin, pahvin ja kartongin
tuotantoon. Samalla koneiden koko ja energiantarve lisääntyivät. Tehtaiden intressinä oli
ensiksikin tasata vedenkorkeuden vaihtelut ennustettaviksi ja varmistaa ympärivuotinen
vedensaanti turbiineja pyörittämään. Mitä enemmän vettä patolaitteiden taakse pystyttiin
kokoamaan, sitä parempi tehtaan kannalta.
Teollisuuden ja maatalouden tavoitteet Kymijoen vesien säännöstelyn ja järjestelytöiden
suhteen siis menivät ristiin keskenään. Toisaalta molemmat osapuolet olivat yhtä mieltä
siitä, että joelle ja sen latvavesille oli tehtävä jotakin toisaalta tulvien, toisaalta
kuivuuskausien ehkäisemiseksi. Sekä maatalous että teollisuus olivat modernisoitumassa
ja osaltaan yhdistyivät osaksi laajempaa suomalaisen yhteiskunnan modernisaatiota
vuosisadan vaihteessa. Kymijoen vedenkorkeuden kohdalla nämä kaksi modernisaatiota
törmäsivät vastakkain ja ajoivat tilanteen umpikujaan ristiriidassa olevina tarpeineen ja
vaatimuksineen. Kymijoen joutuessa modernisaation muutosprosessin kouriin, vanha
jokikalastus tuhoutui uudistusten jalkoihin ja mantereen kaksi modernisaatiota ajoivat
kalastuksen muuttamaan muotonsa moderniksi kalastukseksi ulompana merellä suurien
verkkojen ja nuottien avulla.
Kärsijäksi Kymijoen vesien valjastamisen prosessissa joutui kalastus, joka ei nauttinut
poliittisten ryhmien ideologioissa minkäänlaista erityisasemaa ja sen merkitys koettiin
vähäiseksi. Paikallisesti kalastuksen taloudellinen merkitys oli kuitenkin suuri, niin
Kymin talonpoikien elinkeinoissa kuin myös Kotkan satamassa tapahtuvassa
elintarvikkeiden viennissä.464 Niin kalastuksen kuin vesioikeuksienkin ympäriltä
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käydyissä oikeudenkäynneissä nousi esiin tutkitun, tieteellisen ja oikeusistuimessa
pätevän tiedon puute.
Tulvan seurauksena Kymijoelle annetut arvot muuttuivat eri tavoin eri osissa jokilaaksoa.
Ylä- ja keskijuoksulla joesta tuli yhä enemmän yleisesti koettu ongelma ja uhka
maanviljelijöiden näkökulmasta. Teollisuus taas ei niinkään kokenut jokea uhaksi
elinkeinolleen, vaan vedenkorkeuden vaihtelulla tuotantoa haittaavana oikullisena
resurssina, joka tuli saattaa hallintaan paremman tuoton saamiseksi. Joen merkitys
kulkuväylänä myös oli muutoksessa, paikallisen joen ylitse kulkeva liikennöintitarve
kohtasi yhä useammin teollisuuden ja kruunun jokea pitkin kulkevan tukinuiton.
Kymijoelle annettiin arvoa jo tulvan aikana sen luonnonkauneuden ja komeiden koskien
tähden, olihan jo Topelius nostanut Korkeakosken ja Ankkapurhan maisemiksi
kansakunnan ikonografiaa luoneissa teoksissaan. Muisteluissa, lehtikirjoituksissa ja
lauluissa näkyy näiden esteettisten luonnonarvojen mukana olo. Jopa insinööri von
Willebrand pohtii Suomen kartastoon kirjoittamansa, vesivoimien valjastamista ajavan
artikkelin lopussa, että Kymijoesta osa rauhoitettaisiin matkailun tarpeisiin.465
Todennäköisesti hänellä on tuolloin ollut mielessään Langinkosken seutu keisarillisine
kalastusmajoineen ja kruununpuistoineen sekä Mankalan alue Iitissä, josta oli jo
muodostunut pääkaupungin huvikalastajien ja koskenlaskijoiden retkikohde. Vallitsevana
arvostuksena

Kymijoelle

kuitenkin

oli

sen

luonne

kasvavan

teollisuuden

energiaresurssina ja maatalouden edesauttajana. Näiden prioriteettien pohjalta joen
kohtalo tulla säännellyksi ja padotuksi oli rationalisoinnin sekä ympäristönhallinnan
looginen lopputulos.
Valapaton tulva oli ennakoimaton luonnonkatastrofi ja murros, joka paljasti autonomian
yhteiskunnassa olleita jännitteitä ja ristiriitoja. Teollistuminen ja siihen yhdistynyt
kapitalistinen markkinatalous ajoivat yhdessä teknologian kehityksen kanssa sekä
teollisuuden että maatalouden Kymijoen rantakaltaille. Voimakasta kehitystä elävien
elinkeinojen intressit ristesivät toistensa kanssa kysymyksessä joen vesivoimasta ja
vedenkorkeudesta. Riitojen puhjetessa paikalliset maalaiskylät talonpoikineen ja
maanomistajineen olivat vastakkain tehtaiden ja sahojen patruunoiden sekä työläisten
kanssa.
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Tulvavahingot loivat painetta ja yllykkeen Kotkassa vuosina 1895-1897 käydyille suurille
vesikäräjille, jotka levisivät jokivartta myöten sisämaahan tulvatuhojen myötä vuonna
1899. Oman osansa käräjien leviämisessä oli juristi Jonas Castrénilla, nuorsuomalaisella
poliitikko-juristilla, joka oli luonut omaisuutensa ja poliittisen kannatuksensa Viipurin
läntisessä vaalipiirissä ajamalla talonpoikien asioita käräjillä teollisuuslaitoksia vastaan.
Kymijoen rantojen vesiriidat ja tulvatuhot levisivät nopeasti valtakunnan politiikkaan,
vaikuttaen vuoden 1900 valtiopäivillä käytyihin keskusteluihin ja sanomalehtidebattiin.
Valapaton tulvan pitkäaikaisin perintö muodostui kahdesta asiasta: ensimmäisenä syntyi
tulvien seurauksena muokattu uusi vesioikeuslaki vuonna 1902, jossa lainsäädännön
keinoin puututtiin vesireittien sulkemiseen, patoamiseen, saastuttamiseen sekä
tukinuittoon. Toisena syntyi sortokausien hallinnolle aiheuttaman halvaannuksen
viivästyttämättä vuonna 1908 toimintansa aloittanut hydrografinen toimisto, jonka
tekemien tutkimusten ja kokoaman informaation avulla voitiin 1930-luvulla aloittaa
Kymijoen laajamittaiset perkaukset ja vesivoimien valjastamisen kansakunnan ja
kansantalouden palvelukseen. Kysymyksessä tulvien estämisestä metsäteollisuuden ja
maatalouden edut olivat yhteneväiset ja osapuolet pääsivät 1930-luvulle tultaessa
yhteisymmärrykseen vedenkorkeuden tasosta ja joen säännöstelyn tärkeydestä.
Kärsijäksi tässä liitossa joutuivat Kymijoen suiston kalastus, joka kuoli pois kokonaan
1950-luvulle tultaessa sekä varhainen matkailu, jonka kasvu Kymijokilaaksossa viivästyi
vuosikymmenillä joen saastumisen seurauksena.
Tämän tutkimuksen aihepiiristä on hyvät mahdollisuudet jatkaa laajempaan
jatkotutkimukseen laajentamalla tarkastelun tasoa enemmän valtakunnan politiikkaan ja
paneutumalla tässä esitettyä tarkemmin valtionhallinnon ja valtiopäivien tapahtumiin.
Valtakunnallisen tason tarkastelussa olisi mahdollista hyödyntää esimerkiksi Hanniganin
kehittämää

sosiaalisen

konstruktivismin

soveltamista

ympäristöhistoriaan.

Metodologisesti hedelmällinen jatkotutkimuksen näkökulma olisi luonnon ja ympäristön
arvottamisen kysymykset, kuinka Kymijoki arvotettiin uudelleen valapaton tulvasta
alkaneessa prosessissa. Toinen mahdollinen tutkimussuunta olisi suomalaisen
ympäristöpolitiikan muotoutumiseen ja hahmottumiseen autonomian ajan lopulla
paneutuminen, mihin suurtulvan laukaisema kehityskulku antoi oman panoksensa.
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