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KAIA-, PYHA- JA SIIKAJOEN HYDROLOOISET OLOr 

KAIA-, PYHA- JA SIIKAJOEN JOKIVEDEN I.MDUN MUUTIUMINEN 

GEarEKNISET ONGELMAT KALA-, PYHA- JA SIIKAJOEN VESISTOALUEILLA 





ESIPUHE 

Siika-, p-yha- ja Kalajoen vesien kayton historia on laadittu vesi

hallituksen kaynnist.aman Pohjanmaan vesistorakentamisen tutkimus-

ja kehitysprojektin osaprojektina. Tutkimusta varten tarvittavan 

arkisto- yrn .. lahdemateriaalin kokoarnisen sek.a varsinaisen.kirjoitus

tyon on suorittanut FM. Harri Turunen. Historian paatehtavana on ollut 

selvittaa ern. kolrren jokialueen vesien kayttomuodot ja niiden muuntu

minen 1500-luvulta nykypaiviin tultaessaM VesistOjen historiaa koske

vat tiedot ovat tarpeen nm. vesist.Oja koskevan suunnittelutoiminnan 

taustatiedoksi. Eri kayttomuotojen valisen parem:nuuden arviointiin 

ei historiassa ole pyritty. 

Tutkimusalueeksi on valittu Oulun laanin Oulunjoen etelapuoliset 

vah.ajarviset paavesistot, joissa kaikissa on tulvaongelmia. Merialue 

on jatetty tarkastelun ulkopuolelle .. 

Historian liitteeksi on laadittu erilliset asiantuntijaselvitykset 

alueen vesistOjen ·virtaamista ja niissa tapahtuneista muutoksista, 

vesistOjen veden laadusta ja sill1.en vaikuttavista tek.ijoista seka 

alueen rnaaperaolosuhteista ja niiden vaikutuksista alueen kuivatus

toiliin ja jarvien laskuLh.in. Hydrologisen selvityksen on laatinut 

hydrologi Veli Hyvarinen, veden laatua kasittelevan selvityksen 

fil. tri Erkki Alasaarela seka geoteknisen sel vi tyksen dipl. ins. 

Erkki IDukola. 

Historian laatimista on seurannut tukiryh.rn3., jonka kokoonpano on 

seuraava: 

Professori Seppo Mustonen, Vesientutkimuslaitoksen johtaja 

'lbirnitusjohtaja Vciino Karjala, Kalajokilaakson Sahko Oy 

Osastopaallikko Martti Soini, Revon Sahko 0:1 

Vesipiirin johtaja Antti Karhunen, Oulun vesipiiri 

Tekniikan lisensiaatti Esko Iakso, Teknillinen tutkimustoimisto 

Historian laatimistyon ovat kustantaneet vesihallitus seka tutkimus

alueen sahkoyhtiot Revon Sabko 0:1 j a Kalajokilaakson Sahko 0y. 

7. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkirnuksen tavoitteet ja lahteet 

Joella on perinteisesti ollut keskeinen aserra Pohjanrnaan asutus- ja 
taloushistoriassa - niin rrwos Kala-, Pyh3.- ja Siikajokialueella. 
Joen vesistoalueen moninaisia kaytt6muotoja onkin. sivuttu nm. rnaa
kunta- ja pitajanhistorioissa, rnutta rnitaan yhtenaista kaikki vesien 
kayton rnuodot huornioivaa kartoitusta ei em. alueelta ole ollut kay
tettavissa. Taman tutkimuksen keskeisena tavoitteena on omalta osal
taan poistaa tata puutetta. Tutk.imuksen laaja-alaisuuden takia on 
ollut tarkoituksenmukaista rajoittua vain kolrnen jokivesist6n alueel
le, joskaan kaikki yksityiskohdat huornioon ottavaan tutkirnukseen 
ei ole sil ti paasty, vaan useassa kohdin vesien kayton rnuotoja pyri
taan kuvaama.an paikallisten es.imerkkien avulla, jotka on poirnittu 
eri puolilta tutkimusaluetta. 

Tutk.imuksen paaasiallisena tehtavana on selvittaa, k:uinka ern. vesis
tOa.lueiden vesien kaytt6tarkoitukset ja -muodot ovat rnuuttuneet 
1500-luvulta 1980-luvulle tultaessa. Tahan liittyen pyritaan kartoit
tama.an :mrn. seuraavia asioita: 

1 ) Mitka vesien kayton muodot ovat ty-ypillisia kullekin aikakaudelle? 
2) JVlita uusia vesien kayton muotoja eri aikakaudet ovat tuoneet mu

kanaan? 
3) :Miten 11permteiset" vesien kayton muodot ovat onnistuneet sailyt-

tamaan asemansa, ja kuL~a ne ovat aikojen kuluessa muuttuneet? 

Kasittelyn helpottarniseksi tutkirous on ajallisesti jaettn neljaalJ. 
paalukut..m 1) 1500-lnvJ..l ta 1800-luvun puolivaliL"'1, 2) tasta. er1s.imrDai
seen rraailiPansotaan, 3) sdtien valisee.."l aikakauteen ja 4) sotien jal
keiseen aikakauteen. Paapaino on toisessa ja ko1ITJarl..nessa aj.ka.kaudes
sa, kun taas sotien jalkeinen aikakausi jaa varsinkin parin viirre_isen 
vuosikynmenen osal ta lahinna katsausluonteiseksi. Suoranaisen \resien 
kay-ton eri muotojen esit·telenri.sen ohella on sel v:i.tyksessa kasitel ty 
vesihallinnon kehitysta ja osittain :rcyos vesirc.kentaTJ:d.sen teknii.~an 
kehi tysta. Sen sijaan arvostusk'.fsymykseen kayttomuotojen keskinlii
sest.a paremmuudesta tai huonomrrru.udesta ei ole ryhdyt:.t. y ottairaan ka11.ta.a. 
Kute.n edel1a todetti.:L11 tutkimusala on erittain laaja kasittaen rnm. 
seuraavat osa-alueet: 

1) alueen asuttamisen yhteydet vesistoihin 
2) liike..m1.e: hen.kil5- ja ta\.'arakuljetus, uitot 
3) joki- ja jar.Jikalastus, ra vust.us ja helnEnpyynti 
4) rnaa..,.. ja rnetsataloude..11 vesirakentarn.inen .... perkaukset, ojitukset, kui-

vatukset, jarvenlaskut ja pengerrykset 
5) sahat, rnyllyt ja muut ·vesilaitokset 
6} rraaseudun vesi_h.uollon j arjestamina"'1 
7) voitralarakentarninen ja muu vesirakenta.m.:L!en 
8) virkistyskaytto seka luonnonsuojelu. 

Tutl(.irnuksessa on kaytetty hyvraksi laajal ti jo olerrassa olevaa tutki
mustietoa. Niinpa vesihall.Lnnon organisatorine.n kehitys pohjautuu 
paljolti K!~l1KAMAAN, PMSILAHDEI:-1 ja 1\TARlli selvit_{ksiin~ JYT.onista yksit
taisista vesie..n kayton rnuodoista on ollut .myos kaytettavissa. valmista 
tL1tkir'1Iu.sta ~ .Ma.L."'l.ittakoon esinL L. I,. PALMEN (suorlkui\,Btus} ; E. Al"\LTC>-
NEN (m;,rllyt), V. 1\.i'\i'ITTTA (jarveTilaskut), K. HOFFr,!AN (sahat) ja 0. TUG
ill -NIKULA (kalastus ja ravustus) . Lisaksi vesistoasioi ta on kasi tel
ty Pohjois-Pohja:nnE.an ja Lapin rraakuntahistorioissa seka alueen monis-
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sa pitajanhistorioissa tai - kirjoissa. Edelleen kayttOkelpoista 
lahdeaineistoa ovat olleet lukuisat kamitear:unietinnot ;se.ka sanoma.
lehti- ja aikakauslehtiartikkeli t. Nai ta tietoja on taydennetty 
arkistotutkilnuksen avulla, joka on paaasiallisesti tapahtunut Valtion
arkiston, .Oulun ma.akunta-arkiston seka. OUlun ja Kokkolan vesipiirien 
arkistojen kokoelmista. Erailta osin tiedot perustuvat :rqyos henkilQ
haastatteluiliin seka Siikajoen vesistOa.lueen osal ta ko. alueen his
toriaa kirjoittavan FM R. VILMUSENAHON antamiin tietoihin. 

Tekstissa on pyritty valttarnaan monimutkaisia ja outoja vesistojen 
kayttoon liittyvia ammattitermeja. Useissa kohdin on kuitenkin 
tekstiin sisallytetty vanhoja mittayksikoita, joista seuraavassa 
lyhty tiivistelma selvityksineen: 

Hakki (heinia) 
tfalka 
1\apanala 
Kippunta 
Kyynara 
Leiviska 
Naula 
Panninala 
Syli 
Toltti (lautoja) 
Tynnyri (kalaa) 
Tynnyri (viljaa) 
Tynnyrinala 

= 150 - 450 kg 
n. 30 ern 
n. 155 neliemetria 
20 leiviskaa = 170 kg 

= 2 jalkaa = n. 60 em 
= 20 naulaa = 8,5 kg 
= 425 grarnn:aa 
= n. 0,125 ha 
= 3 kyynaraa = n. 178 em 
= 12 kpl 
= 119 kg 
= 1,649 hl 
= nelja panninalaa = n. 0,5 ha 

Kirjallisuusviitteet on esitetty kunkin paaluvun lopussa. Tekstis
sa viittaukset kaytettyyn lahdeaineistoon on rnerkitty kaarisuluilla. 
Kirjallisuusviitteet ja niiden nurnerointi on esitetty alaluvuttain. 

1 • 2 Katsaus tutkirnusalueen vaesto- ja elinkeino-oloihin 

Tutkirnusalue kasittaa siis Kala-, Pyha- ja Siikajoen vesistOa.lueet. 
Vanhan suurpitajalaitoksen pohjalta alueelle syntyivat seuraavat kun
nat (kuva 1): Kalajokilaaksoon Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Rautio, 
Sievi, Ni vala, Haapajarvi ja Reisjarvi; Pyhajokilaaksoon Pyhajoki, 
Merijarvi, OUlainen, Vihanti, Haapavesi, Karsam3ki ja Pyhajarvi; 
seka Siikajokilaaksoon Siikajoki, Revonlahti, Paavola, Rantsila, 
Pylkkila, PiippJla, Kestila ja Pyhanta. Myohemmin vuonna 1973 Rautio 
liitettiin Kalajokeen seka Paavola ja Revonlahti yhdistettiin Ruukki
n.irniseksi kunnaksi. 

Alueen asukasluku on rrilastokeskukse..n valmistaman selvityksen mukaan 
kehittynyt vuosina 1880 - 1980 seuraavasti: 

Kalajokialue 1880 1900 1920 1940 1960 1980 
Kalajoki 4 524 5 293 5 780 6 130 7 372 8 741 Rautio 1 157 1 370 1 479 1 591 1 658 
Alavieska 2 465 3 028 3 469 3 772 .3 871 2 990 
Ylivieska 4 471 6 313 7 865 8 046 10 100 11 738 
Sievi 3 276 4 474 5 387 6 070 5 820 4 420 
Nivala 5 225 7 856 9 '167 10 985 11 888 10 515 
Haapajarvi 4 236 5 708 6 614 7 972 9 216 8 202 
Reisjarvi 2 380 3 406 3 765 4 048 4 715 3 637 
Yhteensa 27 734 37 448 43 526 48 614 54 640 50 243 
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Pyhajokialue* 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Pyhajoki 3 820 4 386 4 398 4 501 4 293 3 591 
M=rijarvi 1 437 1 835 1 967 2 300 2 260 1 371 
Oulainen 3 516 4 724 6 067 7 083 8 447 7 885 
Vihanti 2 550 3 063 3 153 3 384 5 248 3 980 
Haapavesi 4 666 5 983 7 161 7 546 8 545 7 351 
Karsamaki 2 006 2 784 3 150 4 038 5 014 3 393 
Pyhajarvi 4 510 5 780 6 484 7 778 9 585 7 992 

Yhteensa 22 505 28 555 32 380 36 630 43 392 35 563 

* Tutkimuksessa on Vihanti laskettu kuuluvaksi Pyhajokialueeseen, 
vaikkakin se oli aikoinaan Salon p.itajan osana (ei siis kuulunut 
Suur-Pyhajokeen). 

Siikajak.ialue 

Siikajoki 1 569 1 983 1 691 1 770 1 703 1 244 
Revonlahti 1 216 1 443 1 245 1 101 1 333 4 878 Paavola 3 385 4 313 5 143 5 860 5 896 
Rantsila 2 842 3 350 3 236 3 385 3 690 2 492 
Pulkk.ila 2 179 2 557 2 119 2 418 2 457 1 985 
PiippJla 2 459 3 118 1 890 1 888 2 140 1 510 
Pyhanta* 1 864' 2 022 2 090 1 687 
Kestila 2 178 2 647 2 722 3 313 3 424 2 271 

Yhteensa 15 828 19 411 19 910 21 757 22 733 16 067 

* Pyhanta erotettiin Piippolasta vuonpa 1909. 

Lahde: VAESTON ELINKErno - Vaeston elinkeinon mukaan kunnittain 
vuosina 1880 - 1975. Tilastollisia tiedonantoja n:o 63. 
Helsinki 1979; seka Suorcen tilastollinen vuosikirja 1981 • 

Koko alueen asukasluku kasvoi siis tasaisesti aina 1960-luvulle, 
jonka jalkeen maaseudun vo.irnakkaan rakennemuutoksen seurauksena 
alkoi nopea lasku. Alueen vaesto siirtyi seka Etela-Suorren teolli
suuskeskuksiin etta siirtolaisiksi Ruotsiin. Suhteellisesti eniten 
asujaroistostaan on nenettanyt Siikajokilaakso, jonka asukasluku 
vaheni vuodesta 1960 vuoteen 1980 lahes 30 prosentilla. Pyhajoki
alueella vastaava prosenttiluku oli 18 ja Kalajokialueella vain 
kahdeksan. 

11 • 

Jokialueiden elinkeinorakenteen IIR1Utos vuodesta 1880 vuoteen 1975 kay 
ilmi seuraavista luvuista, jotka perustuvat em. vaeston elinkeinoa 
kasittelevaan julkaisuun (prosenttiosuus koko vaestosta): 

Anmattiala Kalajokial ue Pyhli jokial ue Siikajokialue 1880 1960 1970 1975 1880 1960 1970 1975 1880 1960 1970 1975 
Maa- ja metsatalous 88,4 5812 3718 29,8 83,0 59,3 37,8 26,2 7419 6512 44,7 34,6 Teollisuus, kasityo 1,2 6,0 916 11,9 0,6 811 1417 16,6 1 1 1 41 1 619 9,2 Rakennustoiminta 0,7 11,3 9,4 9,0 0,0 10,2 8,0 8,4 011 9,5 7,6 7,7 Kauppa 0,4 5,1 7,0 6,8 0,2 4,8 5,7 5,8 0,3 3,7 5,3 5,4 Liikenne 0,2 5,1 614 6,5 0,1 3,3 4,4 4,3 0,1 3,9 517 4,7 Pal velukset 1,1 612 9,8 1J,2 115 5,9 819 10,0 113 5,5 815 9,5 SekatyOmiehet 1,0 012 0,1 Elinkemo tuntenaton 1,8 0,2 1,2 3,5 3,4 015 1' 1 4,6 7,5 014 I tsen. amratittc:m:t t 1,3 317 5,2 7,9 18,8 21,3 11,0 7,9 19,4 24,1 14,6 7,7 20,0 25,2 
Yhteensa 100,0 100,0 100,0 10010 10010 100,0 10010 10010 10010 100,0 100,0 100,0 



12. 

Vuosisataiselle kehitykselle on antanut lein:ansa rna.a- ja rretsatalou
den osuuden nopea lasku, IniY.ii puolestaan on nakynyt teollisuuden, 
rakennustoimen, kaupan, liikenteen ja palvelual:nrrattien suhteellisen 
osuuden nousuna. Kehityksen suunta on ollut kaikilla kolrrella vesis
tOalueella samanlainen. 



2. KESKIAJAN LOPULTA 1800-LTNUN PUOLivALIIN 

2.1 Vesistot alueen asuttamisen ja elinkeinoelaman edellytyksena 

2. 11 Lyhyt katsaus esihistoriallisen a jan asutuksen syntyyn 

13. 

Kala- 1 Pyha- ja Si.ikajokilaaksojen varhaisin ki vikautinen asutus 
syntyi ns. Sucmusjarven kulttuurin aikana vuosina. 6500 - 3000 eKr. 
Ensimmaisten asukkaiden paaelinkeinoina olivat rnetsastys ja kalastusl 
joista viimeksi mainittu nousi tarkeydessa ensi sijalle. Taman 
takia asuinpaikat valittiin joko rnerenrannalta tai rruiden hyvien ka
lavesien laheisyydesta. Asutus ei ollut viela kiinteaa1 vaan kalan
saaliiden vahetessa ja rnetsanriistan ehtyessa lahdettiin ets±maan 
uuria kalavesili ja riista.rraita. 

Kivikauden a.ikaisista kalastusvalineista ei ole sailynyt kovinkaan 
paljon tietoa1 silla ne tehtiin lahoavista aineista, ja nain ollen 
niiden sailyminen nykypaiviin on vaatinut poikkeuksellisen suotui
sia olosuhteita. Vahaisten loydosten perusteella on kuitenkin ~tu 
paatella 1 etta verkko tunnettiin jo tahlin aikaan. Antrean Korpilah
delta on nimittain loydetty suosta yli 9000 vuotta vanhan verkon 
jaannOksia. Se on kudottu pajuniinesta1 kohoina on ollut kaarnan
palasia ja painoina rnukulakivia. Nivalan Sarjankylalta loydettiin 
vuonna 1937 Erkkisjarven ja Vahanjarven valisesta salrresta puuliis
teista koottu katiskal jonka .ikaa ei ole voitu tarkoin maaritella. 
Kysy.rnyksessa on kuitenkin rnita ilmeisimrnin kivikautinen kalastusvali
ne. Onki turmettiin ~os ki vikaudella. Siiroa. tehtiin es.im. nokkosen 
kuiduista tai puunkuoresta ja koukku puusta tai luusta. Ongen painok
si laitettiin pieni kivi. I<aloja on mahdollisesti pyydetty lisaksi 
luukarkisella keihaa.lla. 

Vesilla li.ikuttiin yksipuisella ruuhella. Kiv.ikirveella kaadettiin 
ens.in sopivan koko.inen puu 1 joka sitten tulen avulla runkoa hiillyt
tarnalla koverrettiin ruuheksi. Mitaan pitempia natkoja niilla tuskin 
tehtiin1 rrutta pyydyksien laskemisessa rantavesissa ne olivat kaytt6-
kelpoisia. Pitemmat matkat tehtiin todennakoisesti talvisaikaanl 
jolloin vesien ja soiden jaatyessa saatettiin helposti ajella seudul
ta toiselle koiravaljakoilla. Myos sukset tunnettiin kivikaudella. 

Koska kiv.ikauden ihminen oli taydellisen riippuvainen luonnosta1 oli 
hanen syyta lepytella veden ja metsan henkiii. Tallainen mahdoll.inen 
uhrilahja on Karsamaen Mattilan talon Tonkila-n.imiselta niitylta loy
detty neljan korutaltan loydos. Taltat kaivettiin esiin suosta saven 
sisalta lahes rnetrin syvyyd.esta. Koska paikk.a on esineiden sinne jou
tuessa ollut veden alla1 kysy:n:wksessa ei voi olla asuinpaikka. Eraa
na mahdollisuutena onkin pidetty uhriloytoa. Taman tulkinnan mukaan 
tal tat olisj uhrattu esim. vedenhaJ tijalle kiitokseks.i hyvista kalan
sac.lli.i r>t..d. 

Kuten em. seikoista kay ilrni, vesistolla oli keskeinen ja tarkea rner
kitys kiv.ikautisen asutuksen synnylle ja tuon ajan asukkaiden joka
paivaiselle elamalle. Tama na.kyy selvasti myos kuvan 2 esittamasta 
Pyha- ja Kalajokialueen kivikautisia loytOpaikkoja kuvaavasta kar
tasta. Vanhimnat 16ydot sijoittuvat luonnollisesti jokilaaksojen 
ylajuoksuille, silla alaosat olivat tuolloin veden peittarnia. Piir
roksesta nakyy myos merenrantalinja n. vuonna 5000 eKr. ( 1) . 
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• Asuinpaikka esikeraamisen eli Suomusjarven kulttuurin ajalta 
A Irtoloyto Suomusjarven kulttuurin ajalta 
• AsuinPt'1ikka karnpakeraamisen kulttuurin ajalta 
o Irtoloyt.() kdn~Xlkct~i·lam.i sen ku.l tl.t mrin djal t<t 
• Asuinpdlkku kivikauden lopulta 
c Irtoloyto kivikauden lopulta 
x Asuinpaikka, ika epavarma 
• Irtoloyto, ika epavarma 
$ Merijal\/en vasarakivihauta 
K "Kotajarven kynnys" Paijanteen entisen la.sku-uornan kohdalJ a 

~ren ranta noin v. 5000 eKr. 

Tutkimusalueilla tehdyt kivikautiset loydot seka .rneren
rantaviiva noin v. 5000 eKr. 

\ 
\ 
\ 



2.12 Historiallisen asutuksen synty ja kehitys 

Kala ja riista olivat olleet esihistoriallisen ajan asilldkaiden rnuu
ton ja asutuksen kiihottimia. Samoilla taloustekijoilla oli viela 
keskiajalle tul taessa asutusta puoleensa vetava vaikutus. Keskisen 
ja pohjoisen Pohjanmaan asutuksen synnyn ja leviamisen eraaksi kes
keiseksi tekijaksi nousivat itse jokireitit.. Ne olivat suurirmalta 
osin kulkukelpoisia, vaikkakaan Siika-, Pyha- ja Kalajoen liikenne
~rkitys ei yltanyt samalle tasolle kuin es.im. Oulujoen. Vcil11ijar
visyydesta johtuen varsinkin kui vat kesaajat oli vat tutk.imusalueen 
jakien liikennnointirrerkitysta laskemassa.. Nain 'siksi, etta alueel
ta puuttuivat ves.im3.aria saannostelevat luonnolliset jarvialtaat. 
Kuitenkin on huoma.ttava, etta Siikajoen latvaosat sattuivat rrelko 
lahelle Vuoksen vesialueeseen liittyvan Iisalmen reitin pohjoisirnr 
pia osia. Pyhajoen ja Kalajoen latvaosat sijaitsivat puolestaan 
lahella Paijanteeseen laskevia vesistoja - Saarijarven, Viitasaaren 
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ja Rautalammin reitteja. Nain allen alueen jokilaaksot olivat kes
kiajalla niin satakuntalaisten, h.arnalaisten, savolaisten kuin karja
laistenkin saavutettavissa varsin helposti. Vedenjakajakannakset 
luonnollisesti vaikeuttivat liikkuroista, rnutta asiaa pyrittiin helpot
tamaan rakentama.lla ns. telateita. Jos karmas oli levea ja vaikea
maastoinen, etta veneen kuljettami.nen sen yli ei maksanut vaivaa, 
rnatkaa jatkettiin jalan ja vedenjakajan takana siirryttiin uusiin 
kulkuvalineisiin. Na.in olivat syntyneet Veneheitto-n.inet, joita ta
vattiin mn. Siikajoen Neittavanjoen rannalla seka Pyhajoen latvoil-
la Ka.rsamaella (1). 

Viela 1400-luvulla oli tutkimusalueen asutus varsin vahaista, ja 
alueen taloluku nousi ka.ikkiaan vain n. 50: een. Niinpa 1400-luvulla 
ei asutus Kalajakilaaksossa ylettynyt Ylivieskaa ja Sievia ylemmaksi, 
ja Pyhajoella yllettiin vain Merijarvelle. Siikajoen asutus oli puo
lestaan keskittynyt kapealle noin peninkulrnan levyiselle rannikko
kaistalle. Vahitellen asutus alkoi levita jokien ylajuoksuille pain, 
ja vuosina 1548 - 1770 kehittyivat suurpitajien · taloluvut seuraavasti 
(2) : 

Kalajoki 
Pyhajoki 
Siikajoki 

1548 

93 
51 
52 

1600 

169 
179 
135 

1663 

277 
267 
231 

1700 

366 
386 
309 

1770 

357 
389 
319 

Esihistoriallisen asutuksen tapaan myos historiallisen ajan asutus 
keskittyi jokivarsiin seka ~en ja jarvien rannoille. Kuvasta 3 
ilmenee Pyhajokilaakson asutuksen sijainti 1500-luvun puolivalissa. 
Jos karttaa verrataan edella esitettyyn esihistoriallisen ajan vas
taavaan piirrokseen, huomataan asutuksen keskittyneen yllatttivankin 
hyvin samoille seuduille (3). 

Asutuksen syntyminen vesistojen valittornaan laheisyyteen nakyy tut
kirnusalueen pitajien nimistossa - etenkin Pyha- ja Kalajokilaaksois
sa. Vesistoihin kiinteasti liittyvia paikkakunnan nimia ovat Siika
jokilaaksossa Siikajoki ja Revonlahti; Phajokilaaksossa Pyhajoki, Me
rijarvi, Haapavesi (aiernmin Haapajarvi) ja Pyhajarvi seka Kalajoki
laaksossa Kalajaki, Haapajarvi ja Reisjarvi. Nivalan aiempi nimi 
Pidisjarvi kuuluu tahlin joukkoon. Myos Vieska- ja Oulainen-ninen al
kuperaa on jaljitetty vesistoon liittyvista ilmioista. Elias LOru1-
rotin 1800-luvulla julkaisema suuri suomalais-ruotsalajnen sanakirja 
tunsi viela vieska-sanan ~kityksessa "virtapa.ikka" ja "rauhalliseropi 
virta koskien y la- ja alapuolella" . Nain Yli vieska tarkoittaisi 
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• = 5 taloa 

• = 1 ta.lo 

Kuva 3. Suurpyhajoen asutuksen sija.inti vuonna 1548. 

"rauhallista virtaa kosken ylapuolella" ja Alavieska "rauhallista. vir
taa kosken alapuolella" . Todennakoisesti alkuaan on kui tenkin synty
nyt koko aluetta tarkoittava Vieska-nimitys, ja Yli- ja Alavieska ovat 
vasta ID¥6hemmin eriytyneet tarkoittamaan tietylle kohdalle syntynytta 
jokivarsiasutusta (4). J. VAHTOLA viittaa Oulaiste.n n.imen kohdalla 
puolestaan VLlOIID.a 1980 julkaistussa vaitoskirjassaan reliktisesti 
sailyneeseen yleisnimeen oulu = 11 tulvavesi, hulevesi, tulviva vesi" .. 
Sanasta on rnahdollisesti ollut olemassa my6s verbi-muoto oulata eli 
"tulvia".. Taman teorian pohjalta n.irni Oulainen :rtle:'::!rkit.sisi siis "tul
vivaa tai tu1 vaista pa.ikkaa". Selitysmallin luontevuus korostuu, 
kun tiedetaan alueen o.lleen perinteisesti tulvaherkkaa aluetta (5). 

Veden ja vesistojen tarkea asena tutkimusalueen vaeston jokapaivai
selle elamalle nakyy nimiston ohella kuntien nykyisissa vaakunoissa. 
Itse Pohjanmaan vaakunan turmuselaimet, kuusi karppaa, kuvaavat jokien 
halkornaa maakuntaa. Tutk.inusalueen kuntien vaakunoista voidaan taas 
lqytaa vesist6elementin piirteita seuraavasti (6): 



Haapavesi: 
Kalajoki: 

furijarvi: 

Oulainen: 

Paavola: 

Pyhajoki: 

Rantsila: 

Reisjarvi: 

Revonlahti: 
Sievi: 

Siikajoki: 
Vihanti: · 
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rnm. aaltokoroinen hopeatyvio kunnan niroen n:ukaan 
sinisessa kentassa reunoihin ulottuva kultaverkko, 
jonka paalla uiva hopeinen lohi (ailie pitajans~etis~); 
hopeakentassa tyvio ja vene; veneesta nous~ se:t~ 
punaista tulikieleketta (ailie Venetpalon n.lltlesta; VJ.lt-
taa hein:otaisteluih.in) 
sinisessa kentassa kaarikoroisesta tyviosta nousevaan 
sinkilaan kiinnitetty rengas (viittaa kirkkoveneisiin) 
vihreassa kentassa pystyssa kel tainen rapu (ravustuksen 
suuri talousmerkitys 1950-luvulla) 
sinisessa kentassa kaksi hopeista ylareunaltaan sahako
roista ja alareunaltaan aaltokoroista hirtta (viittaavat 
Siikajokeen uittovaylana ja sahateollisuute~) . 
sinisessa kentassa hopeinen ja kultavarauksJ.nen hanh1, 
jonka alapuolella kultainen kruunu ja risti (vi~ttaa .. 
Hanhiki veen, Pahkinasaaren rauhan oletettuun raJapyykkJ.J.n 
Pyhajoen suualueella) . .. 
mustassa kentassa alainen aaltokoroinen vastapalkk1; yla-
kulmassa 6-saka.rainen tahti (joki ja "toivon tahti" ku
vaavat nm. suonperkauksiin osoitettua tulevaisuuden luot-
tanusta). 
sinisessa kentassa hopeinen, viisihaarainen atra.imen te-
ra (viittaa entisaikain kalastuksen rrerkitykseen) 
nm. aal tokoroinen tyvio (Saloisten vanhasta sinetista) 
vihreassa kentassa apilakoroinen lakio ja aal tokoroinen 
hirsi (viittaa Vaarajokeen ja sen jokivarsiniittyihin) · 
sinisessa kentassa kolrre uivaa hopeasiikaa (sinetti) 
vihreassa kentassa viikatteen tera; sen :rrolem:nin puolin 
kolme vesilehvaa (kuviot viittaavat jokivarsiniittyihin) 

Nain ollen 13: lla alueen 23 kunnasta on vaakunassaan jokin vesistoon 
liittyva aihe tai osanen, joka osaltaan korostaa veden ja vesistojen 
keskeista merkitysta alueen asutuksen synnylle ja sen asukkaille. 
Em. Revonlahden ja Paavolan vaakunan aihepiireja on Iey"Ohem:nin sovel
lettu Ruukin kunnan vaakunaa suunniteltaessa. 

2.13 Vesistot elinkeinoelaman edellytyksena 

2.131 Joki- ja jarvikalastus 

Jo maantieteellisten edellytystensa mukaisesti rnuodostuivat metsastys 
ja kalastus tutkimusalueen keskiaikaisen vaeston paaelinkeinoiksi. 
Rannikkoseudun asukkaat kavivat ylamaan erajarvilla saannollisesti 
kalastamassa, ja 1400-luvulta sailyneissa asiakirjoissa puhutaan ns. 
haukijarvista. Niinpa esim. kalajokiset kavi vat vanhastaan kalassa 
Haapajarvella, pyhajokiset :Merijarvella, Haapa.vedella, Piipsjarvella 
ja Pyhlijarvella sek.a Salon rannikkuseudun asukkaat Lamu- ja Pyhannan
jarvella. Salon rannikkolaiset ulcrttivat eraretkensa myos Oulunjar
velle, minne heilla oli Siika- ja Neittavanjokea pitkin helppo paasy .. 
Erajarville suuntautuneen kalastuksen lisaksi harjoitettiin keski
ajalla lohenkalastusta niin Kala-,Pyhli- kuin Siikajoellakin. Van
hirnmista kalastustavoista kertovat useat alueen vanhat nimet: Ypparin 
Nuottakari, Kalajanjarven Nuottisaari, Paavolan Luohuan Mertak.oski, 
Sievin Katiskajarvi, Katiskasaari ja Lanajarvi (lana = virtaavassa 
vedessa kaytetty, pussinlainen pyydys) seka Merijarven Tuulaanjarvi ja 
Oulaisten Tuulaanneva. Kevaiseen jarvikalastukseen liittyi liiheises
·ti linnunmunien keruu. Pitkin jarvien rillltoja rakennet·ti Ln erityisia 
uita eli uuttuja (onttoja pesimispanttoja), joista oli heLppo kayda. 
keraamassa lisuketta kalaravinnon chelle. Munien keruuseen viittaa
vaa nimistoa ovat nm. Oulaisten Uukallionkangas, Siikajoen Uusuo ja 
Pyhlinnan Ponttosaari ( 1 ) . 
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Savolaisen asutuksen levitessa kohti Pohjanlahtea 1500-luvulla lop-
pui vanha erajarvien nautinta pikkuhiljaa. Asia ei kuitenkaan su
junut valikohtauksitta, vaan savolaisten ja hama.laisten taistelu 
Kala- ja Pyhajokien lahdejarvista sai dra.triCI.attisiakin piirteita. 
Niinpa Kalajoen kesakarajilla vuonna 1564 tuanittiin haapajarvelainen 
Lauri Pietarinpoika Ronkainen 40 rnarkan sakkoon yrityksesta tappaa 
Jamsan nimismies taman amalla kalavedella eramaassa. Erakalastustuksen 
voidaan kat.soa loppuneen vuosisadan puoli valiin n:ennessa, ja niinpa 
esim. vuonna 1560 .Merijarvella kalasti 12 talollista, jotka kaikki 
lienevat olleen paikallisia. Merijarven tuolloinen taloluku ali 14. 
Oulaisten Piipsjarvella harjoitti verkkopyyntia kolme talollista ja 
Pyhajoen Haapajarvella seitse.man.. Edellamainitut, kuten xeyos Pyha
jarven 22 ja Siikajoen latvajarvien kahdeksan kalastavaa talonpoikaa, 
sopivat LUUKON rnielesta hyvin seudulle hiljattain idasta saapuneiksi 
uudistilallisiksi (2) . 

. Verona arvioiden ei alueen jarvikalastus olisi kannattanut kovinkaan 
hyvin. Niinpa vuonna 1554 olisi Kalajoen jfuvista saatu vain 51 ja 
Pyhajoen jarvista 57 1/2 leiviskaa (n. 430 ja 490 kg) kapakalaa. 
Veronkantajille ei kuitenkaan mita todennak.oisimnin ilrroitettu koko 
saalista, ja tanli:in vuoksi kruunu ryhtyi vuodesta 1560 perim3.an aie:mnan 
osakalan asemesta joka vuosi kalastajaa kohti yhta suurta tullikalaa. 
Vero rnaksettiin tavallisesti haukina ja ahvenina, mutta muutakin ka
laa kaytettiin. Mm. vuonna 1556 Salon suurpitajan 63 talonpoikaa 
antoivat tullikalana kaksi kippuntaa seitseman leiviskaa saynavia 
ja 16 leiviskaa lahnoja. He olivat nostaneet saaliinsa verkoilla 
Pyha-, Haapa-, Piips-, .Meri-, :M:atkanivan-, Ainalin- ja Siikasavon 
jarvista. Myos nuotanveto oli yleista.monilla matalilla jarvilla 
kuten Piips-, Matkanivan- ja Pyhajarvella (3). 

Vcihavetisyytensa ja veden sarreuden tak.ia eivat tutkimusalueen joet 
rnusseet lohijokina lahellekaan Oulu-, Ii-, Kemi- ja Tornionjoen mer
kitysta. Vuonna 1558 Kalajoessa mainitaan yksi lohipato, jossa ali 
kaksi mertaa, 20 potkuverkkoa ja 30 pikku rrertaa eli tiinua. Potkuja 
ja tiinuja kaytettiin syksyisin siian ja nahkiaisen pyyntiin. Pyha
joen etelahaarassa oli yksi lohipato, jossa kak.si mertaa lohta var-
ten 10 potkua siianpyyntiin.. Pohjoisessa haarassa oli lohikar-
sina seka siian ja nahkiaisen pyyntia varten 20 potkua ja 33 tiinua. 
Siikajoen osalta kalastus oli suunnilleen sarnanlaajuista - yksi 
lohimerta, 20 potkua ja 32 tiinua (4). 

Kuten edella todettiin, tarkkojen saalismaarien esitt~nen on kalas
tuksen osalta erittain vaikeaa, silla esim. vuonna 1556 olisi makse
tun neljanneskalan maaran rnukaan Kalajoen suupuolen tuotto ollut vain 
kak.si tynnyria lohta ja kak.si tynnyria siikaa seka 1600 nahkiaista. 
"Kunnia ja omatunto" oli vat siis kalansaaliiden il.noittelussa hyvinkin 
ven2rvia kasitteita. Hiernan totuudenmukaisempia ovat Kalajoen suu
osien luvut vuodel ta 1560: 1 0 1/2 tynnyria lohta ja kuusi tynnyria 
siikaa. Tynnyriin laskettiin ITEnevan 119 kiloa, joten saalis olisi 
taman mu.k.aisesti ollut n. 1 250 kg lohta ja 714 kg siikaa. VIRRAN
KOSKEN arvion mukaan vera rnaksettiin vain Ianginsaaren padon saaliis
ta, jota ali jakamassa nelisenkymnenta taloa. Nain jokaisen talon 
nettosaaliiksi jai 26 kg lohta ja 15 siikaa (5). 

Lohen- ja siianpyynnin paapaino oli luonnollisesti jokialueiden ala
juoksuilla, mutta xeyos jokien ylajuoksuilta jarvialueineen saatiin 
monenlaista kalaa jokapai vaisen elintarvikehuollon monipuolistamisek-

Haukea 1 ahventa, lahnaa 1 saynavaa ym. pyydettiin nuotilla, ver
koilla, rysilla, katiskoilla ja tuulastama.lla. Joen ylajuoksun ta-



lois sa saattoi olla runsaastikin kalanpyydyksia. Niinpa esim. 
Niku Pekanpoika Karjalahden nuottikodasta Haapajarvelta oli vuon-
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na 1696 varastettu seitsernan rysaa, atrain ja kaksi ve.rkkoa. Kuusaan 
Erkki Juhonpoika Parkkisen talossa ma.initaan vuonna 1698 olleen puo
lestaan nuotta ja 20 rysaa (6). 

1600-luvulta lahtien kalastuksen tuotto alueella huononi. SALMENIUKSEN 
vuonna 1754 julkaistussa tutkielma.ssa arvellaan lohen vahenemisen 
syyksi - aivan oikein - Kalajakialueella jokisuun ma.daltuminen. 
Vuodelta 1753 on vastaavanlainen tieto Pyhajokialueelta. Talloin 
eraassa Pohjankylan karttaselityksessa nm. todetaan (7) : 

"Kalastus on entisaikaan ollut niin tuottavaa, etta sen arvellaan 
metsan ohella olleen syyna ky lan korkeanlaiseen veroon. Mutta 
sen jalkeen kun joen lasku-uona on miespol ven aikana niin muuttu
nut, etta nykyis.in ei enaa voida liikkua suurilla veneilla siel
la, missa 30 vuotta sitten ovat kulkeneet lastatut laivat, ei ole 
oudaksuttavaa, etta kalastus on riutunut, niin etta sen tuotto ei 
nykyisin tahdo riittaa kotitarpeeksi." 

Jokien ma.dal tumisen lisak.si kalastuksen rrerkitys vaheni luonnollises
ti elinkeinorakenteen muutoksen takia. Maanvil jel y ja karjanhoito 
kehittyivat, ja nain ollen kalastus ja etenkin rretsastys rrenettivat 
koko a jan asemiaan. Joka tapauksessa lohenpyynti ja koti tarvekalas
tus jatkuivat alueella. Kalajoen Langinsaaren lohipato oli edelleen 
1600-luvulla kaytossa, samoin Pyhajoen etela- ja pohjoishaarojen pa
dot. Siikajoen kylan yhteinen lohipato sijaitsi puolestaan Siika
joen Patokoskella muutama. kilOJ:Ietri jakisuulta. Naiden lisaksi raken
sivat paikalliset asukkaat amia rantapatojaan,jotka aiheuttivat vai
keuk.sia venekululle ja itse paapadoille. Muun kuin lohen osalta on 
ko. ajalta sailynyt niukasti tietoja, mutta varmaa on, etta kotitar
vekalastajat pyysivat alueen jokiuomi.sta ja jarvista kaikenlaista 
kalaa. Alavieskanjarvella harjoitettiin SALMENIUKSEN mukaan varsin 
erikoista talvikalastusta. Kun jarvi jaatyi ankarana talvena perus
teellisesti, eivatka kalat paasseet jokeen, loppui niilta va.hitellen 
happi. Tal loin talonpojat hakkasi vat jaahan ilma.reikia ja armensi
vat kontteihinsa suuret rnaarat avantojen kohdalle uiskennelleita ka
loja (8). 

Lohenpyyntioikeus siirtyi kruunulle Kalajoella vuonna 1765, ja Pyha
sek.a Siikajokien osal ta tarna ns. regale-oikeus toteutui vuonna 1817. 
Kruunu puolestaan vuokrasi joen lohenpyyntioikeuden (yleensa kuudeksi 
vuodeksi) huutokaupalla. Tarjous oli esitettava kirjallisesti, ja 
siina oli oltava esilla myos takuumiesten nimet. Nain lohenpyytaji
na esiintyi vat vain maksuk.ykyiset, luottamusta nautti vat ja talon
poikain korkeampaan sosiaalisaa·tyyn lukeutuvat henkilot. Esim. Sii
kajoen kruununkalastuksen vuokraaj_ina oliva·t vuosina 1817 - 1864 (9): 

1817 - 1822 kappalainen, herra Israel 'rrosterus 
1822 - 1828 lautarnies Matti Tormala 
1828 - 1846 vouti Joonas Sandman 
1846 - 1858 talollinen Matti Soini 
1858 - 1864 kruununnimisrnies Joonas Sandm::m 

Vuosivuokra vaihteli TorTt12ilan suorittama.sta seitsernasta leiviskasta 
(n. 60 kg) suolalohta Matti Soinin maksama.an 125 leiviskaan (n. 1063 kg) 
suolalohta, ollen kesk.:i.rnaarin 50 leiviskaa eli n. 425 kg. Pyhajoel-
la vuokra vaihteli 30 - 75 leiviskaan nousten keskirnaarin 60 leivis
kaan vuodessa (n. 510 kg) Kalajoella vuosina 1816 - 1865 kuudesta 



20. 

2-132 

33,5 leiviskaan jaaden kesk.irna.arin n. 15 leiviskaan. (n .. 128 kiloon). 
Lukujen perusteella olivat Siika- ja Pyhajoki huamattavasti Kalajo
kea parempia lohijokia. Kokonaissaaliita voidaan arvioida myos 
em. lukujen avulla silla TUOMI-NIKULAN mukaan vuosittainen arenti 
oli 10 - 20 prosenttia kokonaissaaliista.. Nain es.im .. Siikajoen lohi
saalis olisi parhaina vuosina noussut 8 000 - 9 000 kiloon suola
lohta ja jaanyt huonoina vuosina 500 kilon tuntuma.an ( 1 0) . 

Maa- ja tervatalouden nopea kehitys yhdistyneena jokisuiden IIE.daltu
m.isesta johtuneeseen pyyntiolojen he.il<::entyrniseen vaikutti siihen, 
etta kalastuksella ei ollut enaa niin suurta suoranaista elinkeino
merkitysta kuin keskiajalla tai 1500-luvulla. Vaikka BOckerin tilas
ton luvut perustuvatkin varsin surrmittaisiin arvioihin, ne antavat 
joitain suuntia 1830-luvun kalastuksen talousmerkityksesta. Esim .. 
Kalajokilaaksossa kalastuksen arvioitiin antavan tuloja vain ema
kirkon ja Alavieskan asukkaille. Naissakaan seurakunnissa kalastuk
sen oshus ei noussut kuin viiteen prosenttiin kokonaistuloista. Koti
tarvek:alastus ei nay luvuissa 1 joten se osal taan seli ttaa muiden kun
tien puuttumisen tilastoista. Tbsin myos kotitarvek:alastuksen osalta 
alkoi 1700-luvun loppupuolella tapahtua taantumista ainakin niilla 
seuduilla, missa jarvikui vatustoimi alkoi val lata alaa ( 11 ) • 

L3heisesti kalastukseen liittyvana pyyntimuotona on mainittava hel
menpyynti. Helmien kysynta koristeiksi olikin 1500- ja 1600-luvulla 
suuri. Jo Kustaa Vaasa oli selvilla siita 1 etta eraissa Pohjanmaan 
joissa tavattiin jokihelmisimpuk:kaa. Kaarle-herttua kaski lapinvouti 
Matti Paavalinpoikaa vuonna 1603 ottaiiE.an selville, m.itka Kemin Lapin 
ja Pohja.nma.an joet olivat sinpukkajokia. Talonpofria piti kehottaa 
pyytama.an helm.ia, jotka vouti sitten lahettiiisi herttualle. Pyrki
myksena oli siis saattaa helmenpyynti kruunun yksinoikeudeksi. 
Pohjanmaan joista Pyhajoki oli jonkinmoisen helmijoen IIE.ineessa 1 ja 
kruununkin kiinnostus herasi asiaan uudelleen vuonna 1689. Talloin 
rnaaherra Gustaf Grass kuulutti, etta kaikki Pyhajoesta roahdollisesti 
loydettavat helmet oli tarjottava kruunrm lunastettavaksi.. Taroan li
saksi rnaaherra lupasi sille 1 joka ottaisi helmenpyynnin tehtavakseen 
vapautuksen sotavaenotosta. Taman helpotuksen sai karsamak.inen 
I'-1atti Saarainen, joka valan vannottuaan lupautui kruunun helmenpyy
tajaksi. Helmenpyynti siirtyi lopullisesti kruunt.m yksinoikeudeksi 
vuonna 1691, minka jalkeen pyydettyja helmia ei saanut myyda muille 

kruunun asiamiehille. Pyhajoen helmenpyynti ehtyi ilrreisesti 
nopeasti, silla vuonna 1751 maaherra Piper mainitsi kertomuksessaan, 
etta aikaisemmin oli myos Pyhajoella pyydetty Kokonaisuudes-
saan helrrenpyynnin talousrnerkitys nayttaa jaaneen vahaisek.si ja 
hytaikaiseksi ( 12) .. 

karjanhoito 

Vanhimman asutuksen keskittyessa jokisuille sijaitsivat enimmat pel
lot luonnollisesti joen alajuoksulla. Parhaat pel torna.at rai vattiin
kin jokilaaksojen savipohjaiseen IIE.ahan. Niinpa es.im.. Kalajoella oli 
vuonna 1557 kaikkiaan 747 panninalaa 93 ha) peltoa, mista 402 
oli Kalajoella, 148 Alavieskassa, 125 Ylivieskassa ja vain 72 ns. 
Kalajoen Savossa. Nain ollen nykyisen Nivalan ja Haapajarven yhtei
nen viljelty ala oli vain n. seitseman hehtaaria.. Asutuksen laaje
tessa tapahtui asiassa tietysti tasaantum.ista, mutta edelleen pel to-

keskittyrraan lahelle jokilaaksoja rretsaisten kor-
J~~·~ .. ~~~~,H vedenjakaja-alueiden lahes koskernattomiksi (1). 
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Karjanhoidon kannalta vesistaalueilla oli suuri rnerkitys talvirehun 
takia. Parhaat ja arvokkairrma.t luonnonniityt sijaitsivat jokien ja 
isojen purojen varsilla. Myos suoniityt olivat kaytossal ja vucx:lel
ta 1684 on Kalajoelta ensirratlainen tieto Samnalneva-nimisen suon 
ojittamisesta pyrkimyksena parantaa niityn tuotantoa. Rantavesis
sa kasvava korte ja sara kelpasi niinikaan karjanrehuksi. SaiD::)in 
otettiin kayttoon merenranta-alueiden vesijattoniityt. Jarvenlaskui
hin niittyjen saamiseksi :ryhdyttiin 1700-luvulla 1 mista ene.ttm3.n 
tuonnempana ( 2) . 

Koska luonnonniittyjen tuotto oli niin maarallisesti kuin laadulli
sestikin varsin heikko 1 niittyja tarvittiin pal jon. Vanhat keski
ajalta periytyneet ns. kaukoniityt olivat tarpeen 1 ja niiden omista
jat pitivat niityistaan ja o.ikeuksistaan tiukasti ki.inni. Niinpa 
esim. Kalajoen emapitajan taloilla oli kaukoniittyja kahden puolen 
jokilaaksoa1 .Metsakylan Ypparinojan latvoilla, Taluskylan Talusojan 
varrella seka Siiponjoen varrella Merijarven ymparilla. Kaukoniitty
jen omistus jatkui pitkalle 1700-luvullel ja rrm. Pyhajoen Etelakylan 
ja Ypparin taloilla oli niittyosuuksia Pirttikoskella ja Merijarvel
la viela 1750-luvulla (3). 

Vesistojen va.lilliset vaikutukset - ma.an laatu1 rehunhankinta - vaikut
tivat siis olennaisesti rnaatalouden kehitykseen ja sijoittumiseen. 
Tuottavin rnaanviljely ja karjatalous keskittyi luontevasti jokivarsi
asutuksen valittamaan elarnanpiiriinl jossa sijaitsivat viljavimmat 
pellot ja niityt. 

2.133 Joki kulku- ja kuljetusvaylana 

Kuten edella alueen asuttamista kasittelevan luvun yhteydessa todet
tiinl jokien liikennekelpoisuus oli eras ratkaiseva asutusta edista
va tekija. 1600-luvulta lahtien tervanpolton voimistuessa jokien lii
kennerrerkitys vain kasvoi. Vaikka venekuljetus oli vaivalloista ja 
aikaavievaa1 siina oli se suuri etu1 etta veneeseen voitiin lastata 
huamattavan paljon tavaraa hevoskyytiin verrattuna. Siksipa ei hai
tannut1 vaikka Ylivieskasta Kalajoen emakirkolle ja takaisin tehty 
venematka kesti nelja paivaa. D.llun etelapuolisten jokien liikenne
kelpoisuus nayttiia 1700-1 uvulla olennaisesti huononneen. Varsinkin 
jokien suuosatnataloituivat tulvien kuljettaessa lietetta ja kivia 
alajuoksulle. Tasta johtuen liikennointi kesan vahavetiseen a.i.kaan 
oli ko. joilla lahes m:ilidotonta. SALMENIUKSEN vuonna 1754 julkaistun 
tutkielrnan mukaan sek.a. Kala- etta Vaarajoki olivat vaikeita kulkea 
veneella. Kalajoen pahintnat kosket olivat Niskakoski Kalajan- ja 
Haapajarven valilla1 jota ei kyetty lainkaan laskema.an seka Ylivies-· 
kan kylan kohdalla oleva koski ja Kaannan:koski. Liikermoinnin vai
keutuessi:l ryhdyttiin 1700-luvulla J aajamittaisiin joenperkaussuunni
telmiin1 joista enemm.an vesirak.entamista kasittelevan luvun yhteydes
sa. Jo aienroin oli mm. Kalajokea kunnostettu siten1 etta joki oli 
jaettu rantatalojen kesken vaylan avaamiseksi ja puhdistamiseksi ( 1) . 

Myllareidenl kalastajien ja joella liikkuvien ylamaiden asukkaiden 
edut olivat usein ristiriitaisia. Alajuoksun rnylly- ja lohipadot 
aiheuttivat nimittain jatkuvaa hannia veneilla liikkuville. Mm. Sii
kajoen koskissa kerrottiin vuonna 1629 sattuneen lukuisia onnetto
muuk.sial minka vuoksi jokivarren asukkaat sitoutuivat pitamaan uoman 
kunnossa. Tasta huol.iroa.tta oli vuonna '1645 kaksi Siikajoen kylan 
miesta sulkenut joen pyydyksillaan niin 1 etta liikkuminen joe lla 
kavi mahdottamaksi. Samoin Kalajoen ylapitajalaiset valittivat 
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vuonna 1665 sita, etta heille koituu kohtuutonta vastusta vene
matkoillaan siita, etta he joutuvat pujottelemaan ohi kalapatojen 
matkatessaan kohti emapitajaa tervalastissaan tai muine kauppa
ja verotavaroineen. Scuuantapaiset ongelmat putkahtivat paivanva
loon kaikilla Pohjanmaan suuremmilla joilla (2). 

Jokea pitkin liikennoitiin myos talvisin, jolloin silea joen jaa 
toimi reella liikuttaessa kayttOkelpoisena talvitiena. Tama olj~in 
tarpeen, silla alueen tiesto oli aina 1800-luvulle varsin puutteel-
linen heikkokrmtoinen. Teiden vahliisyydesta ja huonokuntoisuu-
desta johtuen jokiahteet oli vat kesaisinkin liikuttaessa nonien 
jalkamiesten kulkureittina. Mm .. Oulaisissa saapui idasta pain tul-
1 ut kirkkovak.i vanhirnpina aikoina nykyisen Vainolan pihapiirin kautta 
jokiahteella, jota pitkin edettiin kirkkorantaan. Samoin lfumesta 
matkaavat saapuivat paikalle jokivartta pitkin.. Pappia odotellessa 
kakoonnuttiin sitten joen ja kirkon valiselle niitylle kertarnaan 
kylan uutiset ja kuulumiset. Vaikka kirkon sisaankaynti muuttui 
1880-luvulla pohjoisen puolelle, kaytettiin jokiahteita kesaisena 
kirkkotiena viela 1900-·luVllll alkupuolellakin (3). 

2.2 Vanhimmat vesilaitokset 

2. 21 Myllyto.i.rnen kehitys 

Maamne vanhirmlat myllyt on ajoitettu asiakirjatietojen roukaan 1300-
1 uvulle: vuorma 1352 Maar ian Halistenkoskessa Tunm. piispan nw 11 y 
seka 1384 Lohjan pappilan ~lly ja Boo Jooninpojan testamentissa mai
nittu Cazsakyrro-niroisen tilan ~ lly, jonka tarkka sijaintipaikka on 
tunternaton.. Tutkimusa).ueen osalta ensin.tn.a.iset ~llymaaria esittavat 
luvut ovat peraisin vuoden 1586 myllyluettelosta (taulukko 1). 

Taulukko 1. Kalajoen, Pyhajoen ja Salon .teyllyt vuonna 1586 (1). 

Vesimyllyt Tuuli- Yhteensa Vesimyl-
Kevaisin Syksyisin Syksyisin 
kayvat kayvat ja kevai- rnyllyt lyja kai-

sin kayvat 
kista 

Kalajoki 48 5 4 57 
Pyh3.joki 11 12 29 7 59 
Salo 18 1 11 40 70 42,9 

Yhteensa 77 13 45 51 186 72,6 

Pyha- ja Kalajoen osalta luvut merkitsivat yhta myllya jokaista kah-
ta kohtie Suur_;Salossa, johon S.ijJ<:ajokilaakso lukeutui, luku 
oli hieman suurempi eli rnylly 3 - 4 taloa kohti. K:1la- ja Pyhajoki
laaksojen myllyjen valtaosa oli ves.ik.ayttoisia, kun sen sijaan Salon 
vahakoskisten ja alavien rannikkoseutujen niityilla tuulirnylly oli 
hyvin tuttu naky. Vesin~'llyjen osal ta kaytto rajoit·tui korkean veden 
kausiin syksyyn ja kevaaseen. Veroa myllyilta karmett.iin tavallises
ti yksi markka, pai·tsi kevain ja syksyin toimivilta vesirnyllyilta 
kaksi markkaa (2) • 

Myllyt olivat kooltaan ja teholtaan pienia, ja yleensa ne olivat kah
den talon yhteisamistuksessa. Harvemmin tavattiin yksityisomistusta 
tai useamman osakkaan myllyja. rnaaralle asetti omat 

vahyys. es.im .. Pyhajoen 

(%) 

to.irninut neljan osak.J<:aan ornistana mylly hajotettiin pienemrna:ksi oikeu··-
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den paatoksella vuonna 167 4. Nain siksi I etta my 11 y ei kyennyt pal ve
lernaan kaikkia osakkaitaan riittavasti. Yhteismyllyn kaytto tapah
tui tavallisesti vuoropaivin. Joskus osuudet olivat erisuuruisial 
ja eslln.. Kalajoen Etelak.ylan Apulin talo kaytti vain joka neljas 
vuorokausi myllya 1 joka oli yhteinen Untisen talon kanssa (3). 

Kaikki vuoden 1586 luettelossa nainitut ves.imyllyt olivat rakenteel
taan yksikertaisia jalka- eli harkinm¥llyja. Niissa voima-akselina 
toimivan pystytukin alaosaan oli kiinnitetty lautasiivet eli hark.in
laudat 1 jotka Virran vaik.Utuksesta vaansi Vat tukin ja Serl Y lapaahful 
kiinnitetyn kiven pyorimaan. Yla.kiven kannattajana toimi siilirautal 
ja sen alapuolella oli toinen 1 kiintea kivi. Kivien valiin jaavan 
saadettl:ivan raon avulla voitiin naaritella jauhojen hienous tai kar
keus. 1600-luvun loppupuolella rakennettiin alueelle ensimrnaiset 
tehokkaanma.t vesiratasmyllyt 1 joissa vo:iroa.-akseli oli vaakasuorassal 
ja voimansiirtolaitteena toimi hammaspyora. Itse vesiratas pyori 
pystyasennossa ( 4) . 

Tultaessa 1800-luvulle olivat nolemrnat rnyllytyypit - jalka- ja vesi
ratasrnylly - edelleen kaytossa tutkimusalueella. Tarkenpia paikka
kuntakohtaisia lukuja myllymaarista on kaytettavissa vuodelta 1824 
(taulukko 2). Myllynaarat ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa joki
laaksoissa - etenkin Kalajokialueella. Vesimyllyt ovat edelleen 
sailyttaneet valta-asernansa 1 ja koko alueen myllyista 4/5 on' vesi
kayttoisia. Myllyjen naara on kuitenkin kasvanut hitaanmin kuin 
taloluku 1 ja es.im. Pyhlijoella on enaa yksi Ieylly seitsemaa taloa koh
til kun vuoden 1586 luken:at osoittivat It¥llya kutakin kahta taloa 
kohti. Nain allen It¥ llyjen osakasmaara oli kasvanut I vaikka edelleen 
tavattiin myos yksityisomistustn.. · Rakenteeltaan useinmat myllyt ali
vat jo vesirata~llyja 1 ja tyypillista Kalajokilaakson rnyllykokoa 
edustivat TUULASVMRAN mukaan Ylivieskan Kopakanojan kol.Ire myllya. 
Niiden rakennusten koko oli no in 10 x 9 x 5 kyy:rili.raa 1 vesipyorien 
4 - 5 kyynaraa 1 hammaspyorien 2 1 /2 kyy:rili.raa I 1 yhtyjen 13 - 14 tuu
roaa sek:a. kiviparien n. 1 1/2 kyynaraa. Kukin It¥lly jauhoi tulva-ai
kana noin 30 tynnyria viljaa (5). 

2.22 Sahat ja sahamyllyt 

Ensiromaiset tiedot tutkimusalueen vesisahoista eli sahamyllyista ovat 
1600-luvulta. Kajaanin vapaaherrakunnalla oli Salon pitajassEi aina
kin yksi sahamy 11 y 1 josta on naininta vuodel ta 16 72. Revonlahden 
Palokoskelle perustetun potaskatehtaan yhteydessa toimi puolestaan 
jokinlainen parehoyla (spanequarn). Talonpoikien ornistamista saha
myllyista on tietoja Kalajoelta, jossa kaksi Tyngan talonpoikaa 
Sipi Prusinpoika Suvanto ja Sino S.irronpoika ornistivat vuonna 1678 
yhteisen sah.aiey'llyn. Pyh.ajoelta on tiedossa vuodelta 1691 karajaylei
son esittama. rroite 1 jonka mukaan sahanornistajat haaskasiva-t netsia 1 

joten sahaustoimi oli saavuttanut Pyhajoenkin ( 1 ) . 

Enstrnmaisten sahamyllyjen teollinen ja tuotannollinen merkitys oli 
luonnollisesti pie.ni, ja vasta ison vihan jJ.lkeen 1730-luvulla teh
tiin ensimmaiset laajempaa sahausto_Unintaa edistaneet lakiesitykset -
vuoden 1734 nEtsalaki ja vuoden 1739 asetus. Naista jalki.rrtrnaisessa 
myonnettiin ns. hienoteraisten sahojen perustajille tarkeita etuja 
puun hankintaan ja sahausoikeuksiin nahden. Lupa sahan perustamiseen 
tuli kuitenkin hankkia kamarikollegiol ta 1 mika osoi tti si ta 1 etta 
valtiovalta tahtoi kontrolloida myyntisahausta harjoittavien ja met
sia suuresti kuluttavien sahojen levifunista. Kotitarvesahan perusta-
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Taulukko 2. Kala-, Pyhli- ja Siik.ajoen vesi- ja tuul.:i.rcyllyt vuonna 
1824. 

Tuuli- Vesi- Yhteensa Vesinyllyja 
rqyllyt Il1Yllyt kaikista (%) 

Kalaj~ pita.ja 

Kalajaki 6 52 58 89,7 
Alavieska 4 28 32 87,5 
Ylivieska 3 37 40 92,5 
Sievi 4 30 34 88,2 
Rautio 12 12 100,0 
Nivala 17 32 49 65,3 
Haapajarvi 31 31 100,0 
Reisjarvi 9 9 100,0 

Yhteensa 34 231 265 87,2 

Pyhlijoen pi taja 

Pyhajoki 5 25 30 83,3 
Merijarvi 1 6 7 85,7 
Oulainen 24 24 100,0 
Haapavesi 2 15 17 88,2 
Karsamaki 5 10 15 66,7 
Pyhaja:r:vi 25 28 53 52,8 
Vilianti 13 23 36 63,9 

Yhteensa 51 131 182 72,0 

Siikajoen pitaja 

Siikajoki 7 9 16 56,3 
Revonlahti 4 13 17 76,5 
Paavola 6 30 36 83,3 
Rantsila 13 27 40 67,5 
Pulk:kila (Kestila) 25 25 100,0 
PiiJ2POla (Pyhlinta) ' 10 35 45 77,8 

Yhteensa 40 139 179 77,7 

Koko tutkimusalue 125 501 626 80,0 

misluvan pystyi sitavastoin rqyontarnaan maaherra kihlakunnanoikeuden 
asettaman katselmuslautakunnan tutkimusten perusteella (2). 

Sahamyll}t yleistyivat nopeasti, ja esim. Kalajoella rnainittiin 1760-
luvulla jo kahdeksan yksiraamista lah.inna kotitarvesahausta harjoit
tavaa sahamyllya. 'l,aman jalkeen kehit.ys hieman hidastui, ja 1830-
luvulla pitajan sahauslaitosten luku oli 11, joista Ylivieskassa toi
mi yksi, Sievissa viisi, Nivalassa nelja ja Haapajarvella yksi saha
mylly. Haapajarven saha oli alueen ainoa ns. hienoteramen sahamyl
ly (3). 

Pyhajokialueella ainoaksi rnerkittavak.si sahalaitokseksi nousi Pyhajoen. 
Hourunkoski, jonka vaiheista seuraavassa hien:an tarkemmin. Saban pe
rustamisen juuret ulottuvat vuoteen 1753, jolloin raahelainen porvari 
Baltzar Freitag yhdessa Pyhlijoen kirkkoherran Petter Niklas Mathesiuk
sen, pitajfuikirjuri Karl Borgin ja kapteeni Jakob Johan von Bilangin 
kanssa anoi vat lupaa rakentaa saha Borg in omistarnalle Kiiskilan tilal·
le. Anomus kuitenkin hylattiin, samoin kuin vaasalaisen Johan Bladhin 



muutama.a vuotta myohernmin tekerna lupa-anornus. Freitag ei kuiten
kaan lannistunut luvan evaamisesta, vaan toisti anamuksen vuonna 
1756 torjuen aiemmat epailyt metsavarojen riittamattomyydesta sil
la, etta puutavaraa hankittaisiin joen ylajuoksulta aina Pyhajar
velta asti. Tama.kin anorous hylattiin, mutta kolroannella yritysker
ralla Feitagin onnistui saada perustarnislupa sahalle 1 jonka toimin
ta kaynnistyi 1760-luvun loppupuolella. Edullisten suhdanteiden 
vallitessa puutavarakaupassa 1770-luvulla Feitag hankki itselleen 
oikeuden ostaa vuosittain 3 000 tukkia sahaansa varten Salon kihla
kunnanoikeuden alueelta. Kaytannossa tukkimaara hankittiin kuiten
kin paaasiallisesti Pyhajokialueelta1 minka vuoksi Freitag ajautui 
ristiriitoihin perinteista tervataloutta harjoittaneiden talonpoi
kien kanssa. Kiistojen seurauksena sahan toiminta taantui I mutta 
laitos toimi edelleen ja pysyi Freitag-suvun hallinnassa. Vuoden 
1800 amaisuusverotuksessa laitoksen arvoksi pantiin 1 200 riksia 
eli suunnilleen sama kuin pitajan vauraimpien talojen verotusarvo. 
Sahan vuotuinen sahausmaara 181 0-luvulla oli vain 1 500 tukkia I ja 
vuonna 1825 toiminta paatettiin kokonaan lakkauttaa ( 4) . 

25. 

Uusi kausi Hourun sahan historiassa alkoi vuonna 1844 1 kun raahelai
set kauppiaat Fredrik Soveliuksen johdolla saivat luvan kaksiraami
sen sahan perustamiselle. Sahan· sahausaikeudeksi maaritettiin 4 000 
tukkia vuodessa. Kahta vuotta myohernmin sahan vuotuisveroksi maarat
tiin 33 1/3 tolttia (400 kpl) lankkuja ja 44 4/9 tolttia lautoja. 
Sahausaika oli 120 vuorokautta vuodessa1 kaksi kuukautta syksyin ja 
kevain. Nimismiehen kertanusten rrrukaan sahan tuotanto oli vuosina 
1848 - 1850 keskimaarin 570 tolttia lankkuja ja 190 tolttia lautoja 
vuodessa. Puupula vaikeutti sahan saannollista toimintaal ja vuo
sina 18471 1852 1 1853 ja 1856 ei sahausta suoritettu lainkaan. Tila
paisesti puupulaa helpotettiin vuosina 1846 ja 1851 1 jolloin sahalle 
myonnettiin oikeus ostaa edullisin kantohinnoin 1 500 tukkia kruunun
metsista. ja jakarnattamilta yhteisrnailta. Tuotannon kehitysta ky:rrnel
vuotiskautena 1851 - 1860 valaisee taulukko 3 (5) : 

Taul ukko 3. Hourun sahan tuotanto vuosina 1851 - 1860 

Lankkuja Lautoja 
tolttia tolttia 

1851 450 150 
1852 Ei kaytossa 
1853 Ei kaytossti 
1854 136 80 
1855 465 634 
1856 Ei kaytossa 
1857 107 248 
1858 368 232 
1859 521 236 
1860 515 237 

Tuotannon arvo 
hopearuplaa 

996 

1 564 

590 
1 595 
2 170 
2 110 

Tultaessa kohti 1860-lukua nayttavat sahan tuotantoluvut kasvavanl 
ja sarna suuntaus jatkui edelleen 1860-luvullavapaa:rrpien "tuulien" 
paastessa vallalle valtakunnan saha- ja puunjalostusteollisuudessa. 
Edellista tarkempi kuva Hourun sahan tuotannosta saadaan vuodelta 
1860, jolloin erilaista puuta sahattiin seuraavasti (6): 
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Pituus .Maar a Arvo 
kyynaraa tolttia ruplaa 

Puolipuhdas lankku. 11 244 976 
If If 9 218 654 
II II 7 40 96 
Puhdas lankku 13 39 
Puolipuhdas lauta 11 56 84 
" II 9 60 78 
" " 7 18 18 
Puhdas lauta 11 47 85 
" tl 9 46 69 
II " 7 10 11 

Yhteensa 752 2 110 

Ylivoimaisesti tarkein tuote ali siis puolipuhdas lankku1 jonka 
osuus kok.onaistolttirnaarasta ali 2/3 ja tuotannon raha-arvosta 4/5. 

Siik.ajokialueen ensirrlmaisen n:erkittava.mnan sahalaitoksen perusti raa
helainen kauppias Zachris La eke 1840-luvulla. Sahan rakentaminen 
tapahtui syksylla 1840 Siikajoen Kalliokoskeen 1 mutta poikkeukselli
sen ankara kevattulva vei laitoksen rcermesseian seuraavana kevaana. 
Taman jalkeen Lacke paatti siirtiia sahan viitisen kilorretria ylem-
:mas Ruukinkosken (Palokosken) partaalle. Kalliokosken "hienoterai
sen ja verovelvollisen" sahan siirtolupa hyVciksyttiin vuonna 18461 
nutta laitos lienee toiminut jo pari vuotta aienu:nin. Iacke sai yhtio
toverikseen lankonsa Zachris Franzenin 1 joka osti pian koko osake
karman i tselleen ( 7) . 

Ruukinkosken sahan sahausoikeus ali aluksi vain 2 500 - 3 000 tukkia. 
Vuonna 1857 ma.a.ra. nousi 5 000 tukkiin ja kahta vuotta ~ohemmin vie
la 8 000 tukkiin1 rn:i.ka ali viidenneksi suurin kaikista Oulun laanin 
kahdeksastatoista sahasta. Ruukinkosken sahan arnistajan kauppaneu
vos Franzenin kuoleman jalkeen hanen perikuntansa johti liikeyritys
ta vuo::iet 1852 - 1856. Vuonna 1857 laitos siirtyi aston kautta oulu
laisille liikemiehille J.G. ja C.R. Bergbomille. Sahan tuotantolu
vut olivat vuosittain 1850- luvulla 416 tolttia lankkuja ja 666 tolt
tia lautoja eli selvasti suure:nma.t kuin em. Hourun sahalla (8). 

Sabat tyollistivat fl1YOS valillisesti alueen asukkaita, silla ennen
kuin puutavara saatiin sahalle, tarvittiin rretsanhakkuita ja uittoja. 
Ruukinkosken sahan osalta on jo 1840-luvulta tietoja varsin rnittavas
ta uittotoin:esta. Tama kay selville lukuisista talonpoikien vali
tuksista, jotka ailieutuivat "Herr Kom:nesdrati Ransenin11 tukkien ajau
tumisesta talonpoikien pelloille ja niityille tul vien a.ikana. Sahan 
puutavara hankittiin suureksi osaksi Siikajoen latvakuntien kruunun
metsistal lahinna Piippolan Tavastkengan kylan tienoilta. Metsien 
hakkuut, tukkien ajo Si.ikajoen ja sen purojen rantojen lanssipaikoil
le seka tukinuitto Ruukinkosken sahalle tyollisti 1860-luvun jalki
puoliskolla arvioin mukaan 50 - 100 rniesta. Talta pohjalta voidaan 
olettaa :reyos aiemman tukinuiton ja metsanh.ak.kuun tarjonneen leivan
syrjan useamnalle k:ym.renelle Siikajokialueen tyomiehelle. Sahan suo
ranainen tyollistamisrrerkitys jai naiden lukujen alapuolelle allen 
arvion mukaan 10 - 20 rniesta ja naista (9). 

Kokonaisuutenaan a.ikakausi ennen vuotta 1860 merkitsi tutkimusalueen 
sahatoiroinnalle sen perustan rakentaroisen aikaa. Tal loin luotiin 
pohja sille kehitykselle, joka nosti sahateollisuuda1 1800-luvun lo
pulla ja 1900-luvun alussa seutukunnan johtavaksi teollisuushaaraksi. 



Suotuisaa kehitysta edistivat vuosisadan loppupuolella ajan talous
elanan liberaaliset suuntaukset, hOyry:n kayttOOnott.o seka. Pohjan
roaan-radan valmistum.inen wonna 1886. Toisaal ta aikak:ausi ennen 
vuotta 1860 oli vesisahan "kulta-a.i.kaa". Hoyry alkoi nopeasti syr
jayttaa vesivoiman sahojen energian antajana 1800-luvun lopulla. 
Kala-, Pyha- ja Siikajak.ilaaksoissa pienet vesisahat tosin sailyt
tivat hyvin asemansa a.ina. 1900-luvun alkuky.rrm:mille. Suurituottoi
sintrat laitokset olivat kuitenkin jo vuosisadan vaihteessa hoyry
kayttOisia. Hoyryn suurin etu oli sima, etta se ei ollut sidok
sissa joen vesioloihin. Vesisahoillahan kuiv.immat talvi- ja kesa
kaudet nerkitsivat aina suuria vaikeuksia saannollisen tuotannon 
yllapitamisessa. 

2. 2 3 Palokosken potaskatehda.s ja Vesikosken rautaruukki 
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Mylly- ja sahalaitosten ohella perustettiin tutkimusalueelle pari 
merkittavaa teollisuuslaitosta, joiden kaytto kiinteasti liittyi 
vesiston hyvaksikaytt60n. Laitoksista vanhempi oli, Siik.ajoen (Ruu
kin) Palokoskeen perustettu potaskatehdas. Potaskaa 1 jota valmis
tettiin etupaassa puiden tuhkasta, kaytettiin raaka-aineena saippuan 
ja lasin valroistuksessa. Tehtaan ~rustamisen "isa" oli vapaaherra 
Pietari Brahe, joka 1670-luvun alussa ryhtyi suunnitelmiin potaska
tehtaan rakentamiseksi. Paikaksi valittiin Ruukin Palokoski, joka 
oli vesilaitak.selle erittain edullinen lyhyella matkalla oleva suh
teellisen suuren putouskorkeutensa takia. Tehdas sijaitsi :rqyohemmin 
Ruukki Oy:n tehdasalueella Ruukinpihan kohdalla ja vesiratasrnylly, 
jossa oli reyas parehoylal oli rqyohermnin vesivoi.malaitoksen padon 
pohjoispaan kohdalla. Tehtaan rakentam:inen annettiin urakalla sak
salaissyntyiselle potaskamestari Siegfrid Leopoldille, ja tyot ete
nivat ripeasti. 23.8.1672 Leopold iln:oitti Pietari Brahelle1 etta 
laitos oli valmiina keittopannua eli keittokattilaa lukuunottanatta . 
. Se kuljetettiin vesiteitse Raahesta Palokoskelle 1 ja pannu oli lopul
lisesti muurattu paikalleen lokakuun 29. pai vana. Lopputarkastukses
sa lai tos todettiin rakennetuksi sopimusten rnukaisesti. Sen kokonais
kustannuksiksi tuli nain 500 hopeatalaria. Jo elokuun lopulla 1672 
majuri Langh ja kililakunnantuomari Petrel ius oli vat tarkastaneet 
kyseisen tehtaan, ja edellinen oli talloin vannamalla vakuuttanut, 
etta "siita tulee kiitettava laitos, kun se tulee kayntiin" ( 1) • 

·Potaskatehtaankaytt05notto kohtasi vaikeuksia, silla talonpojat, joi
den oli maar a tuoda tehtaalle koi vuntuhkaa, niskuroi vat tuhkan toi
rnittarnisessa. Koska tuhkaa ei saatu vapaaehtoisesti kokoon riittavaa 
maaraa, siirryttiin .. vi.i.neistaan vuorma 1674 vaat:i.maan sita verona. 
Salossa kannettiin tuhkaa jokaiselta tyokykyiselta rniehelta, n.imit
tain puoli tyrmyria "pienek:si kiitollisuuden osoitukseksi" kreiville 
ja toinen puoli rnaksua vastaan. Tuhkaa piti lai·tokselle toilnittaa 
pit.kienkin matk.ojen takaa - aina Kuopiota, Iisallrea, Paltarroa ja 
Sotka:rroa my6ten. Pal ta.rcosta ja Sotk.a:m::>sta piti tuhkaa tuoda tynnyri 
savult.a, Iisalrresta 1 0 kappaa ja Kuopiosta kahdeksan kappa.a savul-, 
ta. Naille tuhkantuojille maksettiin tynnyrilta yksi kuparitalari 
ja 16 ayria siten, etta se vahennettiin heidan veroistaan. Tehtaan 
johdan.toirnenpiteista huolimatta tuhkakysymys pysyi jatkuvasti ongel
mallisena. Joka tapauksessa raaka-ainetta toimitettiin vuosittain 
potaskatehtaan tarpeisiin 1 kuten taulukosta 4 il.rren.ee (2) : 
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Kuva 4 .. Palonkosken po · irros. ·telrnapl SUUillll taskatehtaan 
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Taulukko 4. Tuhkanto.imitukset Palonkosken :p::>taskatehtaalle vuosina 
1674 - 1679 

Alue 

Kuopio ja Iisalmi. 
Kajaan.in pitajat 
Salo (lahjaksi) 
Salo (maksettuna) 

Yhteensa 

To.imituksen tyrmge.ina: kap~.ina 
1674 1675 1676 1677 1679 

16:10 5:22 
221 :23 
29:5 2:8 

312:4 68:14 24:21 104: 13 55:6 

328:14 319:10 24:21 112:11 55:6 

29 .. 

Tehtaan toinen ongelma oli tyovoiroakysymys. Siegfrid Leopold jatti 
laitoksen kesalla 1673 saatuaan sen tuotannon kunnollisesti kayntiin. 
Hanen jalkeensa tehtaan :rrestarik.si tuli sen aiempi etumies Did.rich 
Nabb (Nebb). Vakinaiseen henkilokuntaan kuuluivat etumies (Mester
dreng)' nelja renkia ja piika. Renkien maara va.heni vuosien rnittaan; 
vuosina 1674 - 1675 heita oli kolrre ja vuosina 1676 - 1679 vain 
yksi. Niinpa Raahen ponrestari ja kreivin vouti vetosivat Salon 
syyskarajilla 1679' ty5voiroakysyreyksessa oikeuteen, joka paattikin, 
etta Salon pitajassa oleskelleiden lukuisten irtolaisten oli kunkin 
tehtava tyota :p::>taskatehtaalla kolrre pai vaa tai maksettava vastaava 
raha.rnaara. Ihmistyevoiman ohella tehtaan kaytossa oli nm. kaksi 
hevosta. Em. tyovo.irrakysymysta helpottaneesta paatoksesta huolimat
ta tehtaan tuotannollinen toiminta loppui vuonna 1680 sen taustavoi
mien Pietari Brahen ja hanen voutinsa Henrik Corten kuoltua. Nain 
ollen :p::>taskatehtaan tuotannollinen nerkitys jai varsin lyhytaikaisek
si., ja lisak:si to.imintaa vaikeuttivat koko ajan raaka-ainepula ja 
tyavoima.n vah.yys. Joka tapauksessa tehtaan saannollinen toiminta yli 
seitseman vuoden ajan oli osoituksena siita, ettei toirninta voinut 
olla taysin ka.nnatta.Iratonta. Tehtaan tuloista ei valitettavasti ole 
sailynyt mitaan tietoja. Potas,katehtaan olema.ssaolo 'nakyy kuitenkin 
viela tanakin pai vana Siikajokilaaksossa .. Paikkakunnan nimi Ruukki 
on naet oletettavasti periytynyt nailta potaskatehtaan ajoilta. (3). 

Kansanarna.inen raudanvalmistus jarviroalmista oli Pyhajokialueella asia
kirjatietojen mukaan tunnettua jo 1700-luvun lopulla, mutta tode.nna
koisesti seudulla Im.lokattiin jarvima.lmia raudaksi aiem:ninkin. Balli
tusvallan reyonteisesta suhtautumisesta huolinatta kansanomainen 
raudanvalmistus taantui Pohjois-Pohjanmaalla 1700-luvulla tehdasVal
misteisen raudan vallatessa yha kasvavan markkinaosuuden. Suom:m 
erottua Ruotsin valtioyhteydesta rraan raudanvalmistus pyrittiin saat
tamaan vankennalle p:>hjalle 1 ja sen takia ryhdyttiin hliviamassa ollut
ta kansanornaista raudanvalmi.stusta herattamaan henkiin. Vuonna 1835 
annet·tiin asetus, jossa jarviroalmia Im.lakkaavat harkkohytit saivat 
julkisista varoista korottamia lainoja ja verotuksessa 20 vapaavuot
ta (4). 

Edella selostettu kehitys on nahtava pohjaksi Pyhajfuven Vesikosken 
rautaruukin perustamiselle, joka sai laanin kuvernoorin vahvistuksen 
syksylla 1840. Tosin jo vuonna 1803 oli Oulun raatimies Efraim 
Cajanus suunnitellut perustavansa Pyhajarven pitajaan suurenpuoleisen 
rautatehtaan 1 joka kayttaisi raaka-aineenaan suomalmia. Hanke jai 
kuitenkin talloin suunnitteluasteelle. Vuonna 1840 hankkeen takana 
olivat aluksi raahelainen kauppias ja laivanvarustaja Zachris Durchrran 
seka hanen appensa Zacharias Lacke. Lacke luopui kuitenkin heti toi
mi.J::man alussa osuudestaan 1 minka jalkeen yhti5n osakkaina olivat 
Durchman 1 kauppaneuvos Zachris Franzen ja kapteeni Isak Gellman, kaik
ki yhta suurella osuudella. Aluksi ruukin sjoituspaikaksi kaavail-
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tiin Lapinkoskea, koska se oli lahe.rtlpfula Pyhajarvea.. Tie- ja vesi
laitosjohtokunta ja alueen talan:pojat eivat kuitenkaan hyvaksy:neet 
tata suunnitelmaa, koska joki, oli tuolloin perattu La.pinkoskeen 
asti, jotta Pyhajarven pintaa voitaisim laskea ja saada nain sen 
rannat viljelykel:pois.iksi. Tarran vuoksi harkkohyt±n sijoituspaikak
si valitti.ln Ves.ikoski noin kuuden virstan paassa Pyhajarvesta. 
Luvassa my0nnettiin oikeus pe.rustaa kaksipiippuinen harkkohytti 
Vesikoske..n lansirannalle Pyhaj&ven, Parkkimajarven ym. ma.lmien 
sulattamiseksi, sa.xro±n 20-leiviskainen vasara ja kaksi ahjoa.. Hytin 
nllreksi tuli Vesikosken ruukki, ja sille myonnettim 20 vapaavuotta. 
Hankkeen alkuunpanijoista Lacke ja Franzen ovat tulleet tutuiksi jo 
Ruukinkosken sahan perustajina. Franzenilla oli Iey"Os vankka kokemus 
rautaruukeista, silla han ornisti. ermestiian Salahmi.n ja Jyrk.k.a.kosken 
ruukit Kuopion laanissa (4). 

Vesikosken ruukin rakentarnista j a toimintakuntoon saattam:i.sta varten 
senaatin t.alousosasto myonsi 2 800 hopearuplan korottaman lainan 
vuonna 1841 kymreneksi vuodeksi.. Vuori virkamiesten - Laurellin vuon
na 1843, Ahlstromin vuonna 1845 ja Smithin vuonna 1852 - kertornuksis
ta voidaan paatella, etta rakennustyot oli suoritettu hyvin kehnosti. 
Pato oli rakennettu hirsista ja varustettu maa- seka kivitaytteella. 
J'aat li.ikuttelivat sita helposti kevaisin, min.kii lisaksi se paasti 
paljon vetta lapi ja matani nopeasti. Tehdasrakennus oli sijoitettu 
niin rnatalalle kosken partaalle, etta se oli aina al:ttiina tulville 
ja tal vis.ln jaatymlselle. Padon kelmous ja y lapuoliset jaatyvat 
kosket aiheutti vatk.ln sen, etta lai tosta voi tiin kayttaa vain kesai
sin. Vuorma 1852 antoi Nikolai Smith ruukista varsin, nusertavan 
a.rvion: "Laitos on aivan rappiolla eikli minkaan arvoinen, vasara
ahjot hajoamaisillaan, sanoin rappiolla hytti, joka alusta alkaen 
on ollut vain valia.:i.kainen." Ruukkil.ii.kkeen epail tiinkin olevan sen 
omistajille vain sivuharrastus paahuomion keskittyessa Pyhaj&ven 
Koskelan tilusten hoitamiseen. Huonon hoidon taustalla oli omistajien 
toive paastii siirtamaan harkkohytti lahentl.'Bksi Pyhlijarvea, jossa 
olisi helparnmin saatavilla vetta, rnalmia ja hiil ta ~ Hanke ei kui
tenkaan toteutunut, ja koska liiketta oli hoidettu kovin huonosti, 
paatti senaatti vuonna '1852, etta valtionlaina oli maksettava takai
sin (6). 

RtJukin omistussuhteissa tapahtui Ir¥OS rnuutoksia. Durchman nwi vuonna 
1845 oman osuutensa Franzenille. Franzen.in kuol tua vuonna. 1852 
siirtyivat hlinen a:naisuutensa hanen vavylleen kauppaneuvossa Fredrik 
Soveliukselle ja kahdelle muulle raahelaiselle kauppiaalle Johan 
Gustaf Reinille ja Henrik Montinille. Nama Soveliuksen yrrparille 
kakoontuneet kauppiaat olivat samat henkilot, jotka amistivat Pyha
joen Hourun saha.n 1840-luvun lopulta alkaen. Vanhoista osakkaista 
Gellman pysyi edelleen yrityksessa. Nelja vuotta my5hemnin harkko
hytti, kotitarvemylly ja Koskelan tila irtaimistoineen myyti.in kap
teeni Henrik Sjobergille 8 900 hopearuplan hinnasta (7). 

Sjoberg ryhtyi ruukissa ponnekkaisiin uudistuksiin ja hytin, padon 
tyovaenrakennuksen, paarakennuksen, vasarapajan seka malmimakasii-
nin rakennus- ja korjaustoLlrln .kaytettiin kaikkiaan 10 000 hopea
ruplaa. Malmi saatiin paaasiassa Parkkina-, Komu- ja Pyhajarvista. 
Uudistusten ansiosta laitoksen tuotanto non:inkertaistui, ja kun vuo
s.ina 1847 - 1856 oli tuotettu keskimaarin 102 kippuntaa (n. 17 000 kg) 
kankirautaa, oli. vastaava luku vuosina 1857 - 1872 noin 250 kippuntaa. 

Kuvassa 5 esitetyt tarkemmat vuosituotantoa kuvaavat luvut osoittavat 



31. 

selvasti Sjobergin uudistusten ratkaisevan markityksen rautaruukin 
kehi ttami.seksi. Tassa val ossa onkin ymma.rrettavaa, etta paikalli
nen perim3.tieto on virheellisesti telmyt kapteeni Sjobergista koko 
ruukin perustajan. SjObergin parannuksetkaan eivat pystyneet pois
tamaan Vesikosken rautaruukin vanhaa vitsausta - raudan kylnEha.uraut
ta - joka pysyi edelleen riesana. 

d 
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Kuva 5. Vesikosken rautaruukin kankirauta.tuotanto vuosina 1842 - 1876. 

Ylapuolella olevan Lapinkosken talvinen pohjia rrwoten jaatyminen ai
heutti puolestaan sen, etta laitosta voitiin. kayttaa vain kesa.kuukau
sina. Myos hiilensaanti vaikeutui talonpoikien tervani:XJl ton vahetes
sa (8). 

Kankiraudan huonon :rrenekin takia SjOberg ryhtyi jalostanaan sita edel
leen. Vuonna 1863 han sai luvan asettaa ruukkiin. yhden nippu- ja 
kaksi naulavasaraa. Vuosin.a 1864 - 1872 laitos tuotti vuosittain 
keski.maarin 7 3 kippuntaa nauloja, nippu- ja rekirautoja, hevosenken
kia ym. Tyontekijamaara vaihteli viidesta kyrrrceneen, ja esim. vuonna 
1866 tyoskenteli ruukin eri tehtavissa kaksi harkonpuhaltajaa, kaksi 
vasaraseppaa, kaksi naulaseppaa, kaksi hiilirenkia ja kaksi apulaista. 
Erityisen suuri markitys ruukilla oli sosiaalisessa mielessa 1860-
luvun nalka.vuosina, jolloin sen suorittanat hiili- ja suoma.lmiostot 
tarjosivat monille ainoan rnahdollisuuden valttya nalkakuolemalta. 
Nama nalkavuosien suuret lainat oli vatkin osal taan vaikuttarrassa sii
hen, etta Sjoberg teki vararikon vuonna 1873. Vuonna 1876 yritti 
vaasalainen kauppias, konsuli Alfred Hedman viela herattaa ruukin 
toimintaa henkiin. Hiilen, malmin ja palkkojen nopea kallistuminen 
yhdessa huonojen kulkuyhteyksien kanssa aiheutti sen., etta toiminta 
lakkautetti.in karmattamattomana vuoden kokeilun jalkeen. Se trerkit
si samalla lopullista paatepistetta Vesikosken ruukin kolmi vuosikym-
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meniselle raudanvalmistukselle (9) . 

2.3 Varhaisimmat vesistotyot 

2. 31 Ves.ihallinnon organisaation kehitys 

"HyOO.yn aikakaudella" 1700-luvun puolivalissa valtiovalta ryhtyi Suo
messakin suunnitelmallisempaan joen- ja koskenperkaustyohon.. NailUi 
toilla pyrittiin joko: 

1. venereittien parantamiseen veneliikenteen helpottamiseJ<.si, 
2. ehkaisem3.an tul via tai 
3. valtaama.an maanviljelykselle ja karjataloudelle uutta pelto- ja 

niittymaata. 

Perkaustoita oli toki tehty tarkeimmilla jokireiteilla aikaisemroin
kin, ja mn. suuri hanke pyrkili yhdistamaan Sairna.a kanavalla SUaqenlah
teen oli peraisin keskiajan lopulta, vaik.kak.in sen toteutumi.nen 
siirtyi. 1850-luvulle. Tultaessa 1700-luvun lopulle olivat jokiper
k:austyot saavuttaneet jo sellaisen laajuuden, etta niita varten pe
rustettiin vuonna 1799 Kuninkaallisen Suonen Koskenperkausjohtokunta. 
Sen teht.avana oli val voa maassa toilreenpantavia perkaus- ja jarven
laskutoita, ja sen tarke.im:naksi t.yOma.aksi muodostui Kokemaenjoen 
alajuoksun vesistotyot. Taalla kaivettiin vuosina 1803 - 1807 kana
vaa Sonnilaajoesta Kohij.3.rven kautta Ylistaron kylaan, jossa se yh
tyisi jokeen. Na.in oli tarkoitus kiertaa 18 koskea ja saada vedelle 
avatuksi nopea ja esteeton lasku mereen. Tyohon kaytettiin varoja 
58 000 pank.inriksia ja maata nostettim kanavasta kai.kkiaan 67 822 
kuutiosylta (n. 400 000 m3). Vesistotoiden tarkea taloudellinen 
rnerkitys heijastui myos koskenperkausjohtokurman kokoonpanoon, johon 
kuului vat seuraavat korkeat sotj~as- ja si viili virkaroiehet: kenraali 
.Mauri Klingspor, rnaaherra, kenraalirnajuri E.G .. von Willebrand, 
kenraaliroajuri J 0 Fr e Aminoff I laamanni 0. Wibelius, karoarineuvos 
A. I. Winter, professori H .. G .. Porthan seka myOhenmin Wibeliuksen ja 
Porthanin tilalla piispa J. Tengstram, asessori E. von Rancken ja 
professori G. G. HallstrOm (1) .. 

Kunink.aallisen Suaren Koskenperkausjohtokunnan tyon luonnollinen paa
tepiste oli vuoden 1808 - 1809 sota ja Suomen irroittaminen Ruotsin 
yhteydesta. Uuden viras·ton perustamista saatiin odottaa vuoteen 
1816, jolloin nyt tyonsa aloittanut Koskenperkaus- ja kanavatoiden 
johtokunta kokoontui ens.:i.m:'rla.isen kerran. Sen virallinen toiminta 
alkoi kuitenkin vasta vuonna 1817.. Uusi jahtokunta oli aluksi kokoon
panoltaan paljolti edeltajansa kaltainen. Teknista taitoa siina 
edusti naanmittaustyon tirehtoori., Myohemnin ·vuonna 1837 taydenne
tyissa ohjesaannoissa rnaariteltiin tarkernmin johtokuntaan kuuluvien 
tekniset patevyysvaatimukset. Insin65rikunta oli sotilasjarjestel
man mukaan luokitel tua, arvoltaan luutnantteja, kapteeneja jn.e" 
Duden viraston keskeisirrmaksi henkil5ksi nousi Venajan tie- ja vesi
kulkulai tosten insinoorikunnan luutnantti Carl Rosenkaropff, joka tun
nettiin ma.assa laajalti "koskiparoonin" nirrella. Koskenperkaus- ja 
kanavatoiden johtokunta oli aluksi sijoitettu Turkuun, josta se vuon
na 1819 muutti Helsinkiin asettuen silloiseen senaatin taloon (2). 

Vuonna 1840 Koskenperkaus johtokuntaa alettiin ilman mi taan virallis
·ta nimenmuutosta kutsua Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnaksi. 
Sen val vo:nnassa jatkettiin edelleen joenpe~rkaus- jarvenalaskutoi-

seka 1850-luvulta lahtien yha enenevassa maarin suonkuivatuksia, 
joista laajamittaislinnaksi nousi Pelson suon kuivatus. Nain jatket
·tiin vuoteen 1860 asti, jolloin johtokm1ta sai syyskull1 17. pai vana 



annetussa johtosaannossa jalleen uuden n.i.m:m. Tasta eteenpain sita 
kutsuttiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitukseksi 

2. 32 Vesistotoiden perusteet ja muodot 

33. 

Kuten edella todettiin, pal velivat vesistOtyot a) li.ikennetta, b) tul
vasuojelua ja c) maataloutta. Aina 1750-luvulle asti olivat toiden 
perusteina Uihinna liik.enne- ja tul vasyyt, mutta t.aroan jalkeen alkoi 
merkantilismin a.ikakauden loppupuolelle ominainen taistelu rnaan vesi
pe:raisyytta vastaan. Koska talla "ma.ataloudellisten uudistusten 
vuosisadalla" ei itse viljelytavoissa tapahtunut olennaisia :rruutoksia, 
e.ika rnaatalouden tuotantokustannuksia voitu alentaa rnaanviljelijain 
toivonassa maarassa, ja kun lisak:si. hankalat kuljetus- ja kauppa-
olot suur.irmassa osassa maata trmtuvasti va.hensivat ma.atalouden 
nettotuloa, voitiin tuottoa lisata vain viljelysalaa kasvattama.lla. 
Tassa tehokkaim:niksikeino.iksi osoittautuivat jarvenlaskut ja soiden 
kuivatus, joskin liikenne- ja tulvajarjestelyjen yhteydessa toteute
tut koskenperkaukset palvelivat nekin maatalouden etuja. Seuraavassa 
tarkastellaan lahe:mnin nai ta vesirakentamisen eri :rruotoja ( 1 ) . 

2. 321 Koskenperkauksia ja kanavointisuunnitelmi.a 

Pohjarunaan jak.ien vanhaa liikennoint.irrerkitysta. on korostettu useas
sa yhteydessa edella. Jotta joen kulkuk.elpoisuus pystyttiin takaa
ma.an, piti si ta perkausten avulla saannollisesti hoitaa. Saroalla 
perkaukset auttoivat ma.ataloudelle paljon vahinkoa tuottaneiden tul
vien torjrmtaa. Tulvat olivat tuttu kevainen ilmi.o niin Kala-, Pyha
kuin Si.ikaj<bellakin, vaikkakaan niiden esiintyrnisesta ei ole kaytetta
vissa mitaan rekisteroityja tietoja. Tulvista on kuitenkin mainintoja 
useassa maatalouteen tai li.ikenteeseen liittyvassa asiayhteydessa .. 
Nain esim. Salon talvikarajilla vuonna 1653, kun rahvaalta tiedustel
tiin, suostuisiko se yhdessa Kajaanin laanin talonpo.ikien kassa te
kemaan kanavan Oulujarvesta Si.ikajokeen, salolaiset kyllak.in suostui
vat ehdotukseen, rnutta pelkasivat kanavan pahentavan Siikajoen muuten
kin ankaria tul via. Samaa ilmeisesti pelkasi vat laania hallinneen 
Pietari Brahen miehet, koskapa hanke jai toteuttama.tta. Pyha- ja 
Kalajoen ensirrlnaisesta todella vakavasta tulvavahingosta on tieto 
vuodelta ·1609. Talloin Kalajokialueen alajuoksulla Tyngan ja Yli
vieskan valilla 32 taloa rrenetti yhteensa 16 3 I 4 panninalaa eli 7, 7 
hehtaaria peltoalastaan kevattulvien takia. Vuonna 1692 valittivat 
puolestaan Ylivieskan Kortteen talon isannat Juho Ollinpoika ja Antti 
Pekanpoika, etta kevattulva oli vahingoittanut heidan peltojaan kolrre 
kertaa yhdeksan vuoden aikana. MATINOLLIN mukaan kevattul vat vaikut
tivat Pyhlijokialueella jopa asutusoloihin niin, etta es.itn. Merijar
ven ja Ietajaskosken seudun puhtoasutus syntyi tulvien seurauksena. 
Vuosittaiset tulvat ja alueen vesiperaisyys pakottivat vaen rakenta
maan talonsa korke.inpiin maastonkohtiin, ja nain jouduttiin rakenta
maan lahekkain useita rakennuksia, joilla oli yhteinen piha ja nurk
kien vali vain 2 - 3 rretria ( 1 ) . 

Erityisen ajankohtaiseksi joenperkaushankkeet nousivat 1700-luvtm 
jalkipuoliskolla. Ison ja p.ikku vihan aikana. vesistojen kunnostus 
oli pahoin lairninlyoty, mis·ta johtuen useiden Pohjanmaan jokien lii
kennekelpoisuus huononi (mm. Kala- ja Pyhajoki) .. Niinpa Kalajoen 
uusi siltavouti, luutnantti Fabian Gutzen kehoitti pitajalaisia vuon
na 1753 jokiuoman kunnostukseen, silla H.aapajarven miesten oli vaikea 
paasta lastiveneineen rann.ikolle. Pyhajoen rnahdollisuudet liikenne-
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vaylana tulivat 1700-luvulla puolestaan laajemmankin huamion koh
teeksi, kun vesiteista etsittiin ratkaisua valtak.unnan li.ikenne
pulmiin. Uudenkaupnngin (1721) ja Turun (1743) rauhojen seurauk
sena k.atkesi vat Ita-Suorren per.inteiset li.ikenneyhteydet etelaan 
mil tei taysin, ja asiantilan c parantamiseksi ryhdytti.in etsirna.an 
mahdollisuutta Pohjois-Karjalan ja Savon liikenneyhteyksien suun
taamisesta kohti Pohja.nlaht.ea. Vuonna 17 52 Samuel Chydenius 
1aati suunnitelman vesitiesta reitilla Oulu - Kajaani - Nu.rzres -
Saimaa.. Joitain perkauk:sia suoritettiinkin Oulujoessa vuosina 
1756 - 1757, mutta tyot keskeytyivat., knn Chydenius siirtyi rnui
hin tehtaviin. Hanen seuraajakseen POhjarunaan kosk.enperkaustoi
den johtajak.si maarattiin Jakob Stenius I joka on myohenmin tunnet
tu n.iroella "Koski-Jaakko" (2) 

Stenius hylkasi Oulujoki-suunnitelman ja ryhtyi toteuttamaan uutta 
Pyhajoki-hanketta. Ha.nen rnukaansa Iisal.nen vede·t voitiin yhdistaa 
Pyhajarveen ja Pyhajokeen, jaka ilm:m sulkuja tai patoja oli kevai
sin liikennekelpoinen 12 - 15 kippunnan (2 040 - 2 550 kilon) ja 
syksylla seka kevaalla jopa 20 - 30 kippunnan (3 400 - 5 100 kilon) 
lastissa oleville veneille. Suorrenselan kohdalle Komu- ja Vaaks
jfuven valiin jaisi tosin 1/2 - 3/4 peninkulman pituinen maataivall 
johon olisi sopivaa perustaa kauppala. Vaaksjarvelta paastiiisiin 
sitten kulkukelpoisia vesia pitkin aluksi Iisalmen kirkolle1 Kuopioonl 
Leppavirroille ja Varkauteen seka edelleen useisiin savon ja Pohjois
Karjalan pitajiin. Pyhajarven Hfureen puoleiselta sivulta lahti 
puolestaan .kaksi veneliikenteelle soveliasta reittia 1 toinen Viita
saaren, Saarijarven ja Laukaan kautta Paijanteen pohjoispaahan ja 
toinen Maaselfullahdesta Koi vujarven ja Pielaveden kautta Rautalam
rnille ja Pieksarnaen pitajaan. Kaikkiaan reitti olisi hyOdyttiinyt 
16 pitajaa. Kustannusarvioksi laskettiin 24 000 hopeataalaria1 ja 
tyoajaksi arvioitiin kolme vuotta (3). 

Steniuksen Pyhajoki·-suunnitelma sai kannatusta seka karnarikollegios
sa, suon:alaisessa valrnistelukunnassa etta salaisessa valiokunnassa. 
Varoja ei katsottu voitavan kuitenkaan myontaa kuin 3 000 - 4 000 
hopeataalaria VUodeSSa • AlkU naytti SiiS lupaaVal ta 1 mutta kaytan
nOSSa hanke kariutui I sill a ~onnettya Il'E.ararahaa ei otettu rrenoar
vioon yhtenakaan vuonna.. Vuosina 1762 - 1763 suoritettiin tosin 
joitain perkaustoita, mutta ne lopetettiin, kun noin viidennes Pyhli
joesta oli perattu. Viela vuonna 1772 Raahen porvarit ottivat asian 
uudelleen esille ahoen Pyhajoen perkaamista, paitsi tulvien vahen
tanuseksi Il1YOS siksi, etta se tulisi olen:aan tarkea kauppatie Pyhli
jarven roarkkinoita silmiillapitaen. Hanke jai tallakin kertaa toteu
tumatta ( 4) . 

Myos Siikajoella tehtiin mi.ttavia perkaussuurmitelmia, joista var
haisin on vuoden 17 70 tienoil ta kamissionirraanmi ttari Jean Tai.rcelinin 
kasialaa. I.ausunnossaan han mainitsee, etta Siikajaki on tulvan ai
kaan vuolas, ja sen alajuaksulla on paljon kivisia koskia, joten 
veneliikenne on tulva-aikana vaarallistao Kesalla joki on puoles
taan usein melkein kuivilla, joten joessa olisi tehtava huomattavia 
perkaustoita, mikali se haluttaisiin liikenn6itavaan kuntoon. Han 
paatyikin kannattanaan maanteiden rakentamista niiden taloudellisuu
den vuoksi.. Jokeen tulisi Tairoolinin muk.aan rakentaa kuitenkin jon
k.inlainen ui ttovay la, koska Si.ikajoen alajuoksulla on puutetta raken
nushirsista (5) . 



goista J ........... u .... 

ku.in kerran. 
amistajia .. 
1840- 1 

11 
24 

9 
7 
8 
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suunnitelma-asteelle. 
perkaustOista 

pe:ra1:tj_in Irl)!OS vuosina 
pintaa lasket

valmistuivat puoles-
..... '-'-'·"''"""""' v ............... ~.......... ..... ....... ,u ..................... ;; .... >;;.;OJ... mukaan tyon tavoi ttee-

hyvin, eika tul vavahin-
, ..... ...~. ........................ vuoteen 1872 mennessa 
v~~~·u~~ kohtasi Kaannan tilan 

suoritettiin perkauksia 
.... u.J...VJ~·~.... olleet kaikil ta 

rctnaaJ<\.ertarlll..lK:se:sta voidaan lukea (7): 

Yllaolevat jarvenlasku-
toita. olleista hankkeista 
3/5 oli tuottanut vastaavan rnutta taydellises-
ti onnistuneita hankkeita oli vain 1/5 kokonaismaarast.a (8). 
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2.322 Jarvenlaskut 

Eras 1700-luvun talousmiesten keske.inen tavoite oli maata.louden 
edistaminen rnaan viljaamavaraisuuden turvaamiseksi. Tarna nosti 
uudisraivauksen uuteen arvoonsa. Uudisraivausta pyrittiin tukernaan 
seka hallinnollis.in etta veropoliittis.in ke.inoin.. Vuonna 1731 an
nettiin asetusl jonka mukaan kylien yhteisille takamaille raivatuil
le viljelyksille myonnettiin verovapaus. Vuoden 1740 suoasetus seli
tyksineen takasi soille tai muille hyOdyttornille maille raivatuille 
tiloille verovapauden1 joka perintotiloilla kesti ikuiset ajat ja 
k.ruununtiloilla niin kauan I kun rai vaaja ta.i hanen perillisensa 
sita hallitsivat.. Vaikka suoasetus puhuu vain soista tai muista 
hyooyttCmista naista, tuli silla myos olemaan ratkaiseva rrerkitys 
tapauksiin I joissa jarvi haluttiin laskea maatumaksi. Tata ennen 
jarvenlasku oli lain mukaan mahdotonta,. silla maanlaki ja vuoden 
1734 laki kielsivat lasku-uarnien kaivarnisen jarvesta, joesta tai 
purosta.. Vucxlen 1740 suoasetuksessa ja sen selityksissa vuosilta 
1741, 1747 ja 1752 on siis luettavissa nm. laskuoikeus, luvanhaku
menettely seka laskun avulla saadun ma.at'l.Uilall nautinta- ja ornistus-
suhteet. :Ensi.rrmainen, vannasti todettavissa oleva, maanturran toi
vossa suaritettu jarvenlasku tapahtui pian asetuksen antamisen jal
keen, vuonna 17 43. Uranuurtajana toimi pohjoiskarjalainen talon
poika Lassi Nuutinen, joka laski :Enon pitajan Aliroma.isen Sarvingin
j arven ja hankki omistusoikeuden maatuma.an val takunnan saadyil ta 
asti. Paapiirteissaan edella maini tut saadokset oli vat vo.irnassa 
vuoteen 1868 saakka (1). 

Tbdellinen jarvenlaskuinnostus valtasi suamalaiset 1800-luvun puoli
valissa, jolloin karjatalous alkoi vahvasti nousta. rnm. Pohjanzn.::tan 
kuntien johtavaksi elinkeinoksi epavannan viljanviljelyn seka ehty
massa olleen tervanpolton rinnalle.. Karjatalous vaati kehittyak
seen paljon niittyja, ja niita saatiin helposti jarvenlaskujen avul
la. Kehityksen valtakunnallinen huippu osui 1850- ja 1860-luvuille, 
Oulun laanin paria vuosikymmenta myohemrna.ksi ja kuten yhteenveto 
jarvenlaskuista ja jarvenlaskualoitteista Suamessa ja Oulun laanis
sa 1800-luvulta osoittaa (2): 

OUlun Hiaru 
l<oko rnaa 

1800- 181Q- 1820- 1830-
1809 1819 1829 1839 

2 
35 

1 
58 

1 
94 

9 
98 

1840- 1850- 1860- 1870- 188Q- 189Q-
1849 1859 1869 1879 1889 1899 

10 16 32 39· 46 11 
163 274 250 125 126 121 

Yhteen..c:;il 

167 
1344 

Tutki.musalueen jarvenlaskut ja laskuhankkeet keskittyivat ennen 
vuotta 1850 Kalajokialueelle, kuten seuraava yksityiskohtainen 
luettelo jarvenlaskuista ja jarvenlaskualoitteista Kala-, Pyha-
ja Siikajoki-alueella 1800-luvun puolivaliin mennessa osoittaa (3): 

Kalajokialue: Perajarvi (Rautio) 
settijarvi (Haapajarvi) 
Lehtosen- r Raatet- ja 
vaarajarvi (Reisjarvi) 
La.ntisjarvi (Kalajoki) 
Evijarvi (Sievi) 
Vahasarjanjarvi (Nivala) 
Hedetjarvi (Kalajoki) 

lupa 1756 
tutkirous 177 4, lupa 1795 
anomus 1774 

anomus 1774 
lupa 1775 
anomus 1775 
lasku 1790-luvulla 



Pyhlij akial ue: 

Piipsjarvi 

Si.ikajakialue: Iso Lamujarvi 

lasku 1833 - 1858 
I lasku ennen 1839 
lupa 1839 
lasku 1843 
anomus 1844 
ananus 1844 
lasku n. 1850 
lasku n. 1850 
lasku n. 1850 

anomus 1827 
lasku ennen 1836 
lasku kaynnissa 1842 
anorous 1848 

lasku alkanut 
1840-luvulla 

Kalajakilaak.san alueen jarvenlaskijana kavi ilmi It¥OS 
BOckerin tilaston 1830-luvulta. Niissa laskettiin rom. 
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jfuvenlaskujen heinasadon osuus paik.kakunnan kakonais-
heinasadosta. Pyhajoki ja Haapavesi ilrroitti-
vat talollisten saavan heinia jarvenlaskuma.atumilta. Luvut jaivat 
kuitenkin hyvin Haapavedella viiteen ja Pyhajoella yheen 
prosenttiin kokonaissadosta. Siikajakialueelta tilastossa on mukana 
vain Piippola prosentillaan. Kalajokilaakson kun-
nista sen sijaan saavansa tietyn osuuden heinasados-
ta jarvenlaskujen ansiosta prosenttilukujen rnuodostuessa seuraavaksi 
( 4) : 

Kalajoki 5 % Sievi 30 % 
Alavieska 5 % Nivala 5 % 
Ylivieska 5 % Haapajarvi 5 % 
Rautio 2 Reisjarvi 5 % 

Luvut ovat sumni.ttaisia ariliolukuja, rnutta osoittavat 
sellaisenaankin erikoisaseman. Koska kaikkia yksit-
taisia jarvenlaskuharu~eita ei voida tassa yhteydessa ryhtya tarkeroc 
min tutkima.an, seuraavassa tarkastelerraan esirrerkinoroai-
sesti Sievin Alavieskanjarven laskuja. 

Tutk.ilnusalueen ensilurnainen merkittava jarvenlaskuhanke kaynnistyi 
vuonna 17 56 , kun Raution laskemiselle anottiin asian-
mukaista vuotta myahemmin tehtiin ensimmaiset aloit-
teet Sievin , rnutta lopullinen kui vausta 
koskeva tarkastus vasta 15. 6 .. 1775. Jarvikui vion osakkai-
na olivat Lakson puustellin haltija vanrikki Henrik Thesslof, 
kappalainen Johannes ja kaikk.iaan 25 talonpoikaa. Itse jar
vi oli noin puolipeninkulmaa pitka ja levea seka syvyydeltaan puoles
ta kolmeen k.yynaraan ,3 - 1,8 m). Kuivatus suoritettiin perkaamal-
la ja syventamalla laskujoen koskia, ja nain saatiin jarvikui-
viosta 1 100 hehtaaria. Siina oli alunperin 31-kako-
osaa, kukin tuot·ti kui vina kesina n. 150 hlikkia heinia. Osuuk-
sia voitiin rnyyda. kuten muutakin omaisuutta. Jos em.BOckerin luke
miin on luottarnista, on Evijarven lasku todella ormistunut toimi, 
silla heinajarvien tuoton suhteen Sievi oli valtakunnallisestikin ai
van karkipitajia (5) .. 

Vuosina 1833 - 1858 lasketun 380 hehtaarisen Alavieskanjarve.n laske-
minen vaa.ti osakkailtaan ponnistelua. Laskuoja kaivettiin 
nimittain erittain kallioma.astoon. Jarven etelarannal-



38. 

la oleva "Nahkakallio" puhkaistiin pohjois-etelasuunnassa kulke
valla ojalla, joka noin kilan:etrin paassa teki 90 asteen k~UinnOk
sen ja virtasi edelleen noin kahden kilanetrin matkart Kalajokeen. 
Kallion lapi kulkeva oja kahdeksan kyyn}.iraa .. syva ( 4, 75 metria) 
ja pohjalta kolme kyynaraa levea (1,78 metria). Kaivausty6ssa tay-

. tyi maa ojan pohjalta kuljettaa ojanpartaalle konteilla ja paareil
la pykaloitya hirtta Iey'oten, rnika teki kaiwtyon erityisen vaival
loiseksi. Myohen:m.in on .ihrretelcy syyta kallio-ojan kaivami.seen, 
silla vaaitukset ovat osoittaneet, etta jfu..-velle olisi saatu yhta 
hyva la.Skuvay la valitsemalla ojalle toinen helporrpi lahtopaikka .. 
TyOhan otti osaa taloja seka Al.aviesk.asta etta Kalajoelta, ja kun 
jakaiselle suunnitellulle rniehenosalle tuli kolme miesta, 
lasku tapahtui 90 .miehen voimalla. Kui vauk.sen jalkeen nii tty aidat
tiin, ja jaettiin lansi-j_ta suunnassa 30 miehenosaan eli sarkaan. 
Koska heinankasvu oli eri saroilla erilaista, miehenosat olivat 
eri levyisia ja pituisia; pis.irrmS.t alun toista kilanetria. Jako
rajat rnerkittiin linjakepeilla, ja sarkojen jako toimitettiin 
arpomalla.. Jarvella olleet rnuutama.t vetiset lampareet sen sijaan 
huutok:a.upattiin. Naiden lisaksi rnaarattiin erityinen vahinosa 
ja jakin rnaara jyvia vahdille joka huolehti jarviniityn aidasta 
j a tarkasti, ettei karja paassyt sotk.emaan jfuven heinankasvua ( 6) . 

Kuva 6. Kartta Alavieskanjarvesta sen kuivatusojasta. 

Aina eivat jfuvenlaskuista saadut tulokset olleet nain rrwooteisia 
kuin Evijarvella ja Alav.ieskanjarvella. I.askuanomuksia ei kuiten
kaan juuri evatty 1800-luVLm alkupuoliskolla. Vuonna 1867 toimi
tetun tutkimuksen vahemman nwonteiset tulokset johtivat kuitenkin 
siilien, etta laskuehtoja kiristettiin hieman vuoden 1868 asetukses
sa. Tasta kehityksesta kerrotaan lahemmin tuormempana. 

2. 323 VesiiJeraisten maitten kui vatus 

Viitteita ensimnaisista suoviljely-yrityksistaonetsitty aina 1390-
luvulta, jolloin piispa ja Haakon-n.imisen sepan vuonna 1325 
tekernan naanvaihtokaupan yhteydessa puhutaan ojain ytrparo.iroasta 



maakappaleesta1 minka on arvioitu tarkoittavan suoviljelysta. 
Enemmalti suoviljelyksesta an tietoja saatavissa kuitenkin vasta 
1600-luvulta. Silloinen1 kuten viela 1700-luvunk.in suoviljelys, 
oli luonteeltaan puhdasta ryostoviljelya, jonka tarkoituksena oli 
joko viljantuotanto tai niittyjen lisafun:inen. Edellisessa tapauk
sessa suosta otettiin uudistettujen polttamisten avulla niin men
ta viljasatoa kuin mahdollista. Jalkirnmaisessa tapauksessa tyy
dyttiin muutarnaan harvaan viljasatoon1 jonka jalkeen suo sai 
heinittya. Tama polttoviljelym:meteJ.rna eli kydottaminen oli tun
nettu ainakin Kalajokilaakson pitajissa Kalajokea lukuunottamatta 
( 1) • 

Valtiovallan suhtautu:rninen suoviljelyyn oli Icyonteinen. Suovil
jelyn keinoina olisi mieluurrmin kuitenkin nahty kuivattaminen 
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kuin soille turmiollinen kydottammen. 1700- ja viela pitkalle 1800-
luvunkin raivaustekniikka ei kuitenkaan kaynyt laatuun ilman kydoo
polttoa. Nain viranomaisten oli tyytyminen vastustanaan vain liial
lista kydottamista suoviljelyn saadessa muilta osin virallisen hy
vaksymisen. Konkreettisin toirni suoviljelyn edistamiseksi oli 
vucxlen 17 40 asetus 1 jossa soille 1 nevoille ja muulle hyOdyttOmalle 
maalle raivatuille tiluksille luvattiin verovapautuksia (2). 

Venajan vallan alkuvuosina ryhtyi Suom:m senaatti yha tanrokkaaro
piin toirniin suoviljelyn edistarniseksi. Maahan suunnitel tiin eri
tuisen suoviljelyrahaston perustamista1 joka kuitenkin kariutui. 
Sen sijaan senaatti perusti vuonna 1823 maanviljelyslainarahaston 
a 50 000 ruplaa ja manufaktuurilainarahaston a 1 00 000 ruplaa. Edel
lisesta rahastosta oli oikeutettu lainansaantiin jokainen rnaananis
taja1 varsinaisesti kelvottoman maan viljelykseen seka jarvienl ne
vojen1 rameiden ja lampien laskemiseen ryhtymista varten; kuitenkin 
lainoja voiti.in myontaanwos viljelyskelpoisem:nan maan viljelemiseen 
ja parantamiseen, milloin va.rat sen sallivat. La.inan enilnroaismaa
ra oli 3 000 ruplaa 1 maksuaika 1 0 vuotta ja korko kaksi prosenttia 
(3) • 

Muutaroat rnaaherrat - ainakin Vaasan1 Oulun ja Kuopion laanin - har
rasti vat 1830-luvulla soiden kui vattamista hataaputoina val tion 
varoilla. Vuonna 1842 mn. Vaasan ja Oulun laaneille myonnettiin 
vuotuinen 1 200 hopearuplan maararaha kaytettavak.si yksityisten 
anistamien pienerrq;:>ien 1 lahella oleville pelloille hallaa aiheuttavien 
soiden kuivattamiseen ja viljelyyn. Muista yleisista toinenpiteis
ta mainittakoon Suorren Talousseuran vuonna 1818 aloittama soiden 
ojittajien ja viljelijoiden rahallinen palkitseminen (4). 

1800-luvulla luotiin myonteinen ilmapiiri suonkuivatustoimi.nnalle, 
ja 1850-luvulla valtio ryhtyi lisaksi suorittarnaan, johtarraan ja avus
tarnaan laajoja suonkuivaustoita - ensilmlainen Voyrin nevojen kuiva
tus vuonna 1854. Yksi tyisten aloi tteesta oli rnaassarrtJ.1E jo edelli
sella vuosisadalla' suoritettu rnittavia kuivaustoita kuten Lattorneri 
Porin etelapuolella (3 700 ha) 1 Alajoen suot Ilrna.joella ja Vaivais
tensuo Pal tarrossa ( 750 ha) • Valtion heraaminen suonkui vatustyOhon 
tapahtui nain allen verraten myohaan, koska aieromin katsottiin 
etta perkaukset ja jarvenlaskut olivat riittavia toinenpiteita lisa
maan saamiseksi ( 5) . 

Tutk.imusalueen viljelijoiden kiinostus suonkuivatustoirnintaa kohtaan 
virisi voimakkaasti 1850-luvulla1 sen jalkeen kun laani ja valtio 
alkoivat taloudellisesti tukea naita talollisten yrityksia. Oulun 
laaninkonttorin asiakirjojen mukaan avustusta sai vuosina 1850 ja 
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1854 pitaj ittain seuraava Il:E.ara talonpoikia (6) : 

1850 1854 
Ylivieska 1 
Sievi 3 
Nivala 3 5 
Haapajarvi 3 4 
Reisjarvi 1 2 

Pyhajoki 2 
Merijarvi 1 
Oulamen 3 2 
Ha.apavesi 6 3 
Karsamaki 7 
Pyhajoki 5 3 

Siikajoki 1 
Piippola 1 8 

Mitaan erityisen laajoja suonkuivatustoita ei tutkimusalueella suo
ri tettu ennen vuotta 1860 1 ellei tallaiseksi katsota val takunnalli
sestikin rnittavaa Pelson suon kuivatusta vuosina 1857 - 1866. Osa 
suoalueesta kuului Kestilan pitajaan ja liittyi Rokuanojan seka Neit
tavanjoen kautta Siikajoen vesist06n1 joten tassa mielessa lienee 
perustel tua tarkastella tata suurhanket~ .. paapiirteissaan. Se 1 ke
nen aloitteesta Pel son suon kui vaushanke lahti liikkeelle 1 ei kay 
lahteista ilmi. Joka tapauksessa ensinlna.inen tutkimus suolla teh
tiin vuonna 1838 vt. kornissiooniiraanrnittari F.H. GrOnlundin toirresta. 
Ruotsalainen agronomi A. Johanson tutki suoaluetta vuonna 1840 1 ja 
vuosina 1850 - 1851 suorittivat Benjamin Stahlberg ja Gustaf Nord
berg viela ta.ydennystutkiinuksia. Naiden perusteella tehtiin vuonna 
1853 insinooriluutnantti Appelgrenin laatin:a. Pelson suon.kuivatta
misehdotus kustannusarvioineen. TOiden aloittaminen lykkaantyi Ita-
rnaisen sedan takia VUOteen 185 7 1 j0ll0.in keSak.UUll 7 • pai vana al0i
tettiin varsinaiset maatyot. Taman jalkeen tyot eteni vat taulukos
sa 5 esitetylla tavalla. 

Taulukko 5. Pelson suon kuivattamistyot vuosina 1857 - 1866. 

Vuosi Paivatoita Uusia kanavia .Ma.ata kaivettu Kivili po- Kusta.n-
kyynaraa kuutiosyltaa rattu kuu- nukset 

tiosyltaa mk 

1857 43 437 3/4 39 600 19 296 3/4 (56 640) 
1858 49 512 3/4 45 031 1/2 29 204 (62 640) 
1859 13 039 3/4 19 817 21 543 248 693 
1860 8 116 1/2 4 000 1 628 1 064 1/2 
1861 20 055 1/2 40 051 1/2 
1862 38 632 28 550 23 179 1 311 74 243 
1863 46 719 1/2 24 500 34 590 127 62 681 
1864 20 271 1/2 21 250 16 842 6 25 900 
1865 9 644 1/2 6 200 5 069 9 880 
1866 9 458 1/4 7 070 19 9 117 

Yht. 258 888 3/4 229 000 158 421 3/4 2 518 1/2 430 514 

rryon laajuutta kuvaavat reyes seuraavat luvut: ojitetun suorraan pinta
alaksi il:rroitettiin 34 641 tynnyrinalaa ( 17 100 ha) ; luonnollisia 
laskuja perattiin ja oikaistim 21 1 5 virstaa (23 km); Niskajarvi ja 
MuhoslaJ.tpi kuivatettiin seka Pitkajarveal Mantojarvea ja Tuulijarvea 
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laskettiin 6 - 7 jalkaa (noin kaksi netria) ; uusia viemarik.anavia 
kaivettiin 119 virstaa (127 km) ja niiden pahjaleveys 5 - 12 
jalkaa (1 ,5 - 3,5 metria). Tyan kakonaiskustannukset nousivat lahes 
150 000 markkaa alkuperaista suurmitelma.a korkea:mmiksi.. Laajamittai
sen ja kalliin tyon tulokset eivat kuitenkaan vastanneet siihen 
asetettuja odotuksia, vaan naan pa.inurnisen vuoksi jouduttiin :rrwohem
min tekemaan laajoja puhdistus- ja kunnossapitotoita lahes vuosittain. 
Pelson kuivatusta paljon tutkineen professori K. TEAAs\lUOR.EN" mie
lesta alueelle suunniteltu viljelys ei edistynyt odotetulla tavalla, 
nutta kui vatuksen ansioksi han laski sen,. etta nain Pel son val taisat 
turvevarat saatiin saastetyksi niita uhanneelta kydOttamiselta (8). 

Soiden ohella ojitettiin veden vaivaarnia peltoja. Tallaisesta 
toiminnasta on tutkimusalueelta sailynyt tietoja jo 1700-luvulta. 
MATlNOLLIN mukaan ojituksen varhainen aloittaminen johtui esim 
Pyhajokialueella - ainakin osaksi - tulvista, silla juuri alajuoksun 
tulvaherkilta alueilta ovat peraisin varhaisimmat ojitustiedot. Sen 
sijaan ylajuoksulla oli viela 1840-luvulla ojitukseltaan laiminly6-
tyja peltoja. Muutarnat to.i.melia.irmat ja valistuneirmla.t talonpojat 
rakensi vat jo 17 00-luvulla salaojia. Carpelanin maatalousoppaan 
oppien mukaisesti ne tehti~ pelloilta keratyista kivista, jotka 
peitettiin tuohella, sanrnalilla ja ruokamullalla. Pyh.ajoen Pirtti
koskella asuneella lautamies Er'kki Kitinpramilla oli 1700-luvun lo
pulla tallaisia salaojia 1 000 sylta (1 800 m) ja Olavi Pirneksella 
Haapaved.en Mieluskoskella 200 sylta.. Sanaan aikaan oli Reisjarvella 
kahdella, Haapajarvella yhdella ja Haapa.jarven Kuusaan kylassa kuu
della talolla kaytossa salaojia. Eniten niita oli kertynyt Kuusaan 
Heikki Koistiselle - yhteensa 300 sylta. Salaojituksella tahdattiin 
lisapeltoalan saarniseen, silla avo-ojitukselle tyypilliset leveat 
ojanpientareet jaivat nain pois. Suurenpaa huomiota salaojitus on 
saanut osakseen kuitenkin vasta 1900-luvulla, sen jalkeen kun teho
kas kaanteaura oli vallannut itselleen sijaa perinteisessa pelto
viljelyssa (9). 
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IAH:DEVIITrEET LUKUUN 2 

2 • KESKIAJAN LOPULTA 1800-LuvtJN PUOLIV1tr.I:rn 

2.1 Vesistot alueen asuttamisen ja elinkeinoelaman edellytyksena 
2.11 Lyhyt katsaus esihistoriallisen ajan asutuksen syntyyn 

1) Luvun tiedot koottu, Huurre Matti, Esihistoriallinen aika -
Suur-Kalajoen historia I. Esihistoriallisesta ajasta isoon 
vihaan. Kokkola 1956. s .. 13, 18, 19 ja 26 seka Huurre Matti, 
Suur-Pyhlijoen esihistor.ialliset vaiheet - Suur-Pyhajoen historia 
vanh.im.nista ajoista 1860-luvulle. Kokk.ola 1969. s. 22, 23, 34, 
36. 

2. 12 Historiallisen a jan asutuksen synty ja kehitys 

1) Luukko Al:nlas, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia II - Pohjois
Pohjann:aan ja Lapin keskiaika seka 1500-luku. Oulu 1954 .. s. 
19, 35 ja 36. 

2) I.ulkko 1954, s. 358 ja 106; Virrankoski Pentti, Pohjois-Pohjamaan 
ja Lapin historia III - Pohjois-Pahjanmaa ja Lappi 1600-luvulla. 
Oulu 1973. s. 750 ja 751; Halila Aino, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
historia V - Pohjois-Pohjanrnaa ja Lappi 1721 - 1775. Oulu 1954. 
s. 669 ja 670. 

3) Matinolli Eero, Suur-Pyhajoen historia vanhimmista ajoista 1860-
luvulle. Kokkola 1969. s. 103 

4) Laitinen Erkki, Asutus ja vaiheet ermen Ylivieskan itsenaistymi.sta. 
- Ylivieskan kirja (toimi.ttaneet Aaro Harju ja Erkki Laitinen) . 
Kbkkola 1981. s. 36 

5) Vahtola Jouko, Tornionjok.i- ja Kemijok.ilaakson asutuksen synty. 
Nimistotieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia Historica 
Septentrionalia 3. Julk. Pohjois-Suorren historiallinen yhdistys. 
Kuusarro 1980. s. 

6) Su~n kunnallisvaakunat (toim. Atte Ha.ikonen). Vantaa 1982. s. 114, 
125, 129, 136, 143, 148, 152, 157, 158, 159, 162 seka 170. 

2. 13 Vesistot elinkeinoelaroan edellytyksena 
2.131 Joki- ja jarvikalastus 

1) Iuukko 1954, s. 136, 137, 169 ja 170; Virrankoski Pentti, Suur
Kalajoen historia I. Esihistoriallisesta ajasta isoon vihaan. 
Kokkola 1956. s. 56 

2) Luukko 1954, s. 400 ja 401 
3) Luukko 1954, s. 401 
4) Luukk.o 1954, s. 417 ja 418 
5) Virrankoski 1956, s. 181 
6) Virrankoski 1956, s. 181 ja 182; Matinolli 1969, s. 270 
7) Matinolli 1969, s. 271; Sal.l:oonius Christiern, Historisk och 

oeconandsk beskrifning ofwer Calajoki sockn uti C>stebotn. Turku 
1754. s. 20. 

8) Virrankoski 1973, s. 290; Salmenius 1754, s. 22 
9) Tuani-Nikula Outi, Kalastus Pohjanmaan joissa 1800- ja 1900-luvulla. 

1981. s. 55, 56, 60 ja 66 
10) Tuami-Nikula 1981, s. 56, 62,67 ja 55. 
11 ) Tuulasvaara Jaak:ko, Suur-Ka.lajoen historia II. Isosta vihasta pi

tajan jakoon .. Kok:kola 1960. s. 146 
12) Aspelin J.R., Perlfisket i Finland - Turistforeningens i Finland 

arsbok 1892. s. 63 ja 64; Virrankoski 1973, s. 350, Halila 1954 
s. 280 



2. 132 Maanviljely ja karjanhoi to 

1) Luukko 1954, s. 448 
2) Virrankoski 1956, s. 163 
3) Virrankoski 1956, s. 59; Matinolli 1969, s. 186 

2. 133 Joki kulku- ja kuljetusvaylana 

1) Virrankoski 1956, s. 229 ja 230; Halila 1954, s. 367; Salmenius 
1754, s. 5 - 7 

2) Virrankoski 1973, s. 159 
3) Kaiku 31.3.1912 "Oulaislaisia kansantapoja" (kirjoittanut Aura 

Martikainen) 

2.2 Vanhimmat vesilaitokset 
2.21 Myllytoimen kehitys 

1) Aaltonen Esko, Lansi-Suaren yhteismyllyt, Kansantieteellinen 
Arkisto VI. Forssa 1944. s. 9; Luukko 1954, s. 461 

2) Matinolli 1969, s. 239; Luukko 1954, s. 461 ja 462 
3) Virrankoski 1973, s. 222 
4) Aaltonen 1944, s. 66 - 70 
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5) Oulun naakunta-arkisto (OMA), Saloisten kihlakunnan kruununvoudin 
arkisto (SKKA), Nimi.smiesten ilrnoittaroia tietoja vuodelta 1824; 
Tuulasvaara 1960, s. 109 

2.22 Sahat ja royllyt 

1) Virrankoski 1973, s. 268 
2) Kaila E.E., Pohjan:aa ja mari 1600- ja 1700-luvuilla. Helsinki 1931. 

s. 169 ja 170 
3) Tuulasvaara 1960, s. 161 ja 162 
4) Matinolli 1969, s. 291 - 294 
5) Matinolli 1969, s. 294 ja 295 

OMA, SKKA, Salon kililakunnan kruununvoudin kertamukset vuosil ta 
1851 - 1860 seka Pyhajoen alisen piirin nirnismiehen kertomukset 
vuosilta 1848 - 1850 ja 1856 - 1860 

6) SKKA, Salon kihlakunnan kruununvoudin kertomus vuod.elta 1860 
7) Kallinen Lauri, Ruukki - Pohjois· Suorren vanhin teollisuuspaikka

kunta. Oulainen 1969, s. 6 ja 7 
8) Kallinen 1969, s. 7; Vilmusenaho Risto, Nalkavuod.et Paavolassa. 

Suonen historian laudaturtyo Jyvaskylan Yliopistossa vuonna 1982. 
s. 18 ja 19 

9) Kallinen 1969, s. 9 ja 10; Vilmusenaho 1982, s. 20 ja 21 

2. 23 Palokosken potaskatehdas ja Vesikosken ruukki 

1) Jokipii Mauna, SuOIIEn kreivi- ja vapaaherrakunnat I. Helsinki 1956. 
s. 338; Nordmann Petrus, Per Brahe. Helsingfors 1904 .. s. 346 ja 
347; Kallinen 1969 s. 4 ja 5 

2) Jakipii 1956, s. 340 ja 341; Nordmann 1904, s. 347 ja 348 
3) Jakipii 1956, s. 341 ja 342; Kallinen 1969, s. 5 
4) Matinolli 1969, s. 296 ja 297 
5) Matinolli 1969, s. 297 ja 298; Laine Evert, SuOiren vuoritoirni III 

- Historiallisia tutkimuksia XXXI:3 Helsinki 1952. s. 133 ja 134 
6) Laine 1952, s. 134 ja 135 
7) Laine 1952, s. 135 
8) Laine 1952, s. 136, 505 ja 506; MurtOJ:rta.ki J. , Hieman histori.ikkia 

Ves.ikosken rautaruukista. - Pyhlijarvi X. Iisalmi 1961. s. 12-14. 
9) Laine 1952, s. 136 ja 137. 
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2.3 Varhaisimmat vesistotyot 
2. 31 Vesihallinnon organisaation kehitys 

1) Miesmaa U.I., Katsaus tie- ja vesirakennushallituksen kehitykseen 
140 vuoden aik.ana. - Tie ja vesi 1956:1, s. 24; Kauka:rraa L.I., 
Tie- ja vesirakennushallitus 1816- 1941. Helsinki 1941. s. 3. 

2) Miesmaa 1'956 1 s. 25; Kaukamaa 19411 s. 3 ja 4: (S.H.) 1 Historiik
kia tie- ja vesirakennust.Oista Suarressa vv. 1816 - 1916. - Raken
nustai to 1916 , s. 114; I<uusisto Aku, Tie- ja vesirakennushallin
t.ol:rlle vaiheita - Tie ja vesi 1956: 1, s. 20 

3) Kaukamaa 1941; s. 9, 12 ja 13 

2.32 Vesistotoiden perusteet ja muodot 

1) Terasvuori Kaarlo, Pelson suon kanavo.iminen vv. 185 7 - 1866 
ynna katsaus suonk.ui vatusten afraisempiin va.iheisiin Suarressa -
Suomen suonviljely-yhdistyksen tieteellisia julkaisuja n:o 2. 
Helsinki 1923. s. 7 

. 
2. 321 Koskenperkauksia ja kanavointisuunni telinia 

1) Virrank.oski 1973, s. 160; Virrankoski 1956, s. 155 ja 156; Ma.tin
olli 1969, s. 198 

2) Halila 1954, s. 367; Cederberg Paivi, Jaakko Stenius nuoretrliTal1 
mietinto Pohjannaan koskenperkauksista vuosien 1760 - 1762 valtio
paiville - Historiallinen arkisto L. Helsinki 1944. s. 155 

3) Cederberg 1944, s. 170 - 174; Matinolli 1969, s. 325 
4) Cederberg 1944, s. 161 - 165 
5) Gylling Rich., Eraita tietoja Sifrajoen ensinlmaisista perkaus

yrityksista- Tie ja vesi 1956:1, s. 31 ja 32 
6) Gylling 1956, s. 32 
7) Kaukanaa 1941 , s. 8; Kertamus tie- ja wesiyhdistysten johtokunnan 

Suorressa johdolla wuosina 1840 - 1859 tehdyista ja valmiiksi saa
tetuista yksityisten ·wedenjohto- ja jarwenlaskutoista. Helsinki 
1872. s. so ja 51 seka 52. 

8) Kertamus •.• 1872, s. 52 

2.322 Jarvenlaskut 

1) Anttila Veikko, Jarvenlask.uyhtiot Suonessa. - Kansantieteellinen 
arkisto 19. Helsinki 1867. s. 22, 40 ja 41 seka 20 

2) Anttila 1967, s. 30 
3) Anttila 1967, s. 284- 288 
4) Jyvaskylan yliopiston historian laitoksen mikrofilmikokoelrnat 

(JYHI.M), BOckerin kokoelma 
5) Tuulasvaara 1960, s. 126 
6) Tuulasvaara 1960, s. 128; Anttila Ve.ikko, Keski -Pohjamaan heina

jarvia ja niiden tapaoikeutta - Keski-Pohjanmaa. Maakuntajulkaisu 
III. Kokkola 1955. s. 86 ja 87. 

2.323 Vesiperaisten maitten kuivatus 

1 ) Melander K. R. , Suonviljel yksen aikaisemnista vaiheista naassannae 
- Juhlajulkaisu E.G.. Pal.menin 70-vuotispai Vciksi. Porvcx:> 1919 • s. 
29; Soininen Arvo M. , Vanha rna.atalouterrtlle. .Maatalous ja maatalous
vaesto Sucroessa perirlnaisen naatalouden loppukaudella 1720-luvul
ta 1870-luvulle - Historiallisia tutk.i.rnuksia 96. Forssa 1975. 
s. 138 ja 147. 

2) Soininen 1975, s .. 149; Terasvuori Kaarlo, Mika oli syyna Pelson suon 
kanavoimiseen vv. 1857 - 1866? - Maatalous 1923. s. 463 

3) Terasvuori 1923b, s. 18 
4) Teraswori Ka.arlo, Pelson suon kanavoiminen vv. 1857 - 1866. 

Helsinki 1928. s. 98 ja 99 



5) Terasvuori 1923b, s. 7 ja 8 
6) OMA, Oulun laaninkonttorin ark.isto (OLKo.A) , Soiden ku.ivatusta 

koskevia asiakirjoja 1848 - 1855 
7) Malln E.A. & Rancken Holger, Pelsan suo Muhoksen., .saraisnierren yrn. 

pitajissa Oulun laanissa - Suamen suoviljelysyhdistyksen vuosi
kirja 1913. Helsinki 1914. s •. 87 - 90; Terasvuori 1923 a, 
s. 464-466 ja Terasvuori 1923b, s. 40 

8) Terasvuori 1928, s. 102 ja 103; Malm & Rancken 1914, s. 91 
9) Matinolli 1969, s. 222 ja 223; Tuulasvaara 1960, s. 86 seka 

Soininen 1975, s. 113 - 116. 
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3. 1860-LUVULTA ENS!MMAISEEN MAAIIMlillSarAAN 

3. 1 Suurten muutosten aik.a.a maalaisyhteisossa 

Viirre vuosisadan loppupuoli tuli nonessa suhteessa olemaan muutosten 
ja uudisblsten a.ik.aa perint..eisessa maalaisyhteisossa. T.raditionaa
lisen pc3.aelinkeinon - maatalouden - kohdalla muutos nak.yi selvintnin 
tuotantosuunqan paapainon siirtymisena viljanviljelysta kohti karja
taloutt:a. Muutoskehitys sysattiin todella liikkeelle 1870-luvulla, 
sen jalkeen kun edellisen vuos.ik.ynm:men m::met nalkavuodet olivat 
osoittaneet yksipuolisen viljanviljelyn haavoittuvaisuuden. I~svava 
karjatalous vaati luonnollisesti rehuntuotarmon lisaanusta., silla 
vanhat luonnonniityt eivat kyenneet tyydyttamaan laajenevan ja 
kohti suurercpia tuotantolukuja pyrkivan karja.nhoidon tarpeita. Useis
.sa paik.oin avuksi tuli vat jarvenJlaskut, joiden avulla saatiin helpos
ti lisaa niittyalaa, ja es.im.. tutkimusalueen jok{laaksoissa jarven
las.."kuihin turvauduttiin useintniten juuri vuosina 1850 - 1880,. Taman 
jal.keen hei.n.an viljely al.koi astua jarvenlaskujen sijaan, rnutta 
uudistuksen kotiutuminen oli varsin hidasta, kuten vuoden 1910 
naanviljelystiedustelun tilastuluvut (tauhikJ<::o 6) osoittavat ( 1): 

Taulukko 6. Heinasato tonne.ina Kala-, Pyha- ja Siik.ajokialueella 
vuoden 1910 maanviljelystiedustelun rnukaan 

Heinasato tonneina 
-----------~v6heina Luonnonnii~ 

Kalajokialue 
Pyhajokialue 

. Siikajokialue 

Yhteensa 

11 265 34 864 
6 490 29 494 
4 163 21 940 

21 919 86 298 

Suhteellinen osuus sadosta (%) 
Kylvaheina Luonnonniityt 

24,4 75,6 
18,0 82,0 
16,0 84,0 

25,4 74,6 

Luonnonnii tyil ta saati.in vuonna 191 0 viela 3/4 karjan heinantarpeesta, 
joten joki- ja ja:rvenrantaniityilla seka vesiperaisilla suoniityil-
la oli edelleen ratkaiseva asema karjanhoidon rehuk.ysyrnyksen ratkai
semisessa. Sanomalehdist.On, laanin talousseuran ja paikallisten 
rnaami.esseurojen valistustyo vaikutti kuitenkin koko ajan siihen, etta 
kylvahe.in.an osuus kaikesta sadosta oli kasvamaan pain. Peltoviljelyn 
kasvua edistivat rnyos uudet naatal.oustyokoneet - kaantaaura, niitto
kone ja hevosharava.. Itse peltoalaa kasvatettiin ottamalla kayttoon 
vanhoja luonnonniittyja pysyvaan seka raivaamalla uutta 
peltamaata vesiperaisista maista. 

Kaupan ja teollisuuden alalla alkoi kaupunkien vanha nahtiasema. mur
tua. Vuonna 1859 tehtiin maakauppojen perustaminen maaseudulle nah
dolliseksi, ja lopullinen elinkeinovapaus toteutui maassamme vuonna 
1879. Taman jalkeen alkoi ma.alaiskylakuvaan ilrrestya nonenlaista 
kaden taidon harjoittajaa rrm .. varjareita ja tamppilaitosten pitajia, 
jotka tulivat samalla paikallisen vesivoiman uusiksi hy5dyntajiksi. 
Suurin nerkitys jokivesisb:Sjen tulevina kayttajina ali kuitenkin 
niilla lukuisilla sahoilla, joita 1800~luvun jalkipuoliskolla maahamr 
me perustettiin, sen jalkeen kun sahausta aierrmin. rajoittaneet sa
hauskiintiot poistettiin ja heyry otettiin sahojen kayttovoimaksi. 
Jokiuanien kesaiseen ilmeeseen sahojen sahaustoiminnan lisaanty-
minen heijastui ennen kaikkea kasvavina uittomaarina, silla kun Oulun 
laanin sahat vuonna 1 tuotannossaan 112 600 tukkia, oli 



luku vuonna 1900 lahes 1, 8 miljoonaa tukkia.. Vesi sahojen voiman
lahteena ei sen sijaan pystynyt kilpailenaan h5y.cyn kanssa, joka 
tarjosi lai toksille hliiriottOma.n kaynnin lapi vuoden vedenkorkeuk
sista riippumatta. Vesisahoja toki . oli yha kaytossa.. Esim. vuon-
na 1900 koko maan sahasta oli viela 261 eli prosenttia vesi-
kayttaisia. Niiden tuotannollinen jai kuitenkin selvasti 
alle horysahojen, mika jdltui juuri niiden epavarmuudesta, koska 
ne olivat taysin riippuvaisia kulloisistakin vesiolsoita. Tarna 
nakyy selvasti taulukossa 7 esitetyissa 1800-luvun loppupuolella 
perustettujen sahojen luku- ja tuotantanaarissa ) 

Taulukkb 7. Vuosina 1860 - 1899 Suomessa perustetut sahat ja 
niiden tuotanto 

Sahoja perustettii.n Tuotantoka~si teetti standardia 
Kaik- Vesisahoja Kaikkiaan Vesisahoilla 
kiaan KJ21 % Standardia % 

1860 - 1869 32 18 56,3 21 500 6 700 31,2 
1870 - 1879 108 38 35,2 146 18 400 12,5 
1880 - 1889 150 65 43,3 67 000 7 400 11,0 
1890 - 1899 459 192 41 ,8 179 100 14 200 7,9 

1860 - 1899 749 313 41,8 414 400 46 700 11,3 
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Vesisahojen osuus perustettavista sahalaitoksista pysytteli koko 
kauden ajan noin 40 prosentissa, mutta niiden tuotantokapasiteetti 
naytteli vain kesk.llnaarin 11 prosenttia koko tuotetusta puuma.a.rasta. 
Vesisahat olivatkin useinmiten pienia lahinna kotitarvesahoiksi 
luokiteltavia laitoksia, jotka oman puutavaran lisaksi sahasivat 
lahinaapuriensa tai kylakuntansa tukkipuut lankuiksi tai laudoiksi. 
Usein nama kotitarvesahat oli sijoitettu kylakunnan ~qyllyn yhteyteen. 

Myas liikenteen alueella koettiin suuria rnullistuksia. Tieverkosto 
laajeni, ja vaati kasvaessaan kiinteita siltarakennuksia, joita ei 
1800-luvun alkupuolella tutkim..lsaJ.ueella juuri nahty muualla kuin 
Pohjanlahden rantateilla. Teille ilmastyivat polkupyorat ja auto
mabiilit, jotka a.ilieuttivat seka pelkoa, ihastusta etta vihastusta. 
Tavarankuljetus helpottui puolestaan ratkaisevalla tavalla Pohjanmaan 
radan valmistumisen ~qyota vuonna 1886. 

Kaikki edella luetellut elinkeinoelaman uudet tuulet vaikuttivat monin 
tavoin jokivesistojen kayttoon. Perinteisten kayttamuotojen - kalas
tuksen, liikenteen ja ~qyllyjen - rinnalle ilrrestyivat sahat uittoi
neen, lukuisat jarvenlaskut ja suonkuivatukset, jotka tullessaan 
nuuttivat vanhojen kayttamuotojen asemaa pakottaen ne uudistumaan. 
Tata 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen ajoittunutta varsin nopeaa 
muutosprosessia selvitellaan laajemmin ja perusteellisemmin seuraavien 
alalukujen avulla. 

3.2 Vesihallinnan organisaation muutakset 

Vaikka Suaressa ali vuodesta 1799 lahtien toiminut vesirakentami.ses
ta vastaava johtokunta, oli sen toiminta eneiiil:lfuikin karnitea- ku.in 
keskusvirastoluonteista aina vuoteen 1860 saakk.a.. Talloin 17. pai
vana syyskuuta annetussa johtosaannossa Tie- ja vesikulkulaitosten 
johtokunnan nimi muutettiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksek
si, joka alistettiin senaatin talloin perustetun rraanviljelys- ja 
yleisten toiden toimituskunnan alaisuuteen. Johtosaannossa ylihalli-
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tuk.sen tehta.v.iksi :n:taarattiin: 

1) rautatiet, lennatin, .kanavat, sulut, sillat, lossit ja muut tie
ja vesiyhteyksia palvelevat laitak.set, 

2) ruoppaukset, telakoiden ja satamien ja niihm kuuluvien lai ttei-
den rakentaminen seka 

3) koskenperkaukset, jfuvenlaskut ja suure.rrma.t ma.anparannustyot ( 1) • 

Ylihallituksen puheenjohtajana tuli olla everstin tai kenraal.imaju
rin arvoinen ylitirehtOOri seka jasenina yli-ins.inoorit, jo.iksi 
nimitettiin kaksi insin.OOri.kunnan esiupseeria everstiluutnantin tai 
everst:i.n arvolla seka. lainopillisiin ja. hallinnollisim tehtaviin 
perehtynyt asessori. Ens.inlrrla.isena yli·tirehtoorina to.imi vuosina 
1861 - 1885 kenraalimajuri Julius von MiCkwitz. Sotilasarvoille 
perustuva insinooriluokitus poistettiin kaytosta Vl.1onna 1869.. Yli
hallituksen virkarrdehistoon kuuluivat lisaksi sihteeri, kamreeri, 
kanslis·ti, venajankielinen kaantaja, koJ.ne piirtajaa, kaksi ki.rju
ria ja vahtimestari. Jotta toiden johto ja val vonta seka laitosten 
hoito voitiin tehokkaasti jarjestaa, jaettiin maa kuuteen tie- ja 
vesirakennuspiiriin: Oulun, Vaasan, Tanpereen (vuodesta 1869 Lansi
I:Iameen) , Paijanteen, Kuopion ja Sairoaan piireihin. Kunkin piirin 
paallikoksi nim.i:tettiin piiri-insinoori. Ka.ikkiaan Tie- ja vesi
kulkulaitosten ylihallituksen palkkalistoilla oli paallikon lisaksi 
nyt 42 insinoorili, jotka siviilivirkaluokituksen mukaisesti jaettiin 
seuraavasti: kaksi yli-insinooria, nelja I luokan, nelja II luokan, 
nelja III luokan ja neljatoista IV luokan insinooria seka kuusi 
vanhempaa ja kahdeksan nuorempaa insinooria. Lisak:si piiritasolla 
tyoskenteli kaikkiaan 32 rak.ennusnestaria, jotka oli jaettu kol.rreen 
eri luokkaan. Insinoorit ja rak.ennusnestarit vastasivat amista 
kirjoitus- ja tilitystehtavistaan, silla piirihallinnossa ei tunnet
tu mitaan konttorihenkilokuntaa (2) . 

Insinoorikuntaan paasyn edellytykset olivat viela 1860-luvun alussa 
varsin kirjavat, silla patevyysvaat.imukseksi riitti, jos pyrki ja 
oli lap~~aynyt Pietarin teknillisen opiston tai. jonkin ulkamaisen 
telmillisen opiston tai suorittanut SuOIIEn kadettikoulun kurssin tai 
oli ylioppilas, joka kuulusteluissa oli osoittanut riittavat tiedot 
rnatema.tiikassa, fysiikassa ja mekaniikassa tai oli kaynyt kolme 
luokkaa reaalikoulua. Koulutus vaikutti luonnollisesti insinoorien 
luokitukseen, mika puolestaan heijastui palkkaan. Ylitirehtoorin 
vuosipalkaksi maarattiin 2 250 ruplaa. Piiri-insinoori ansaitsi 
1 000 ruplaa ja muut insinoorit 350 - 650 ruplaa rak.ennusmestarien 
palkan jaadessa 48 - 120 ruplaan.. Lisa.k.si virkamiehille suoritettiin 
matkoista kyyti- ja paivarahaa.. Oleskelu tyamaa1la ei kuitenkaan 
oikeuttanut pai varahan nostamiseen, silla virkatoimi tuksessa oleval
la oli oikeus rnajoittua vapaasti rnajoitusvelvollisten luana (3). 

vuonna 1860 annetussa ohjesaannossa rnaa jaettiin siis kuuteen erilli
seen piiriin, joista pohjoisin ja laajin oli Oulun piiri.. Oulun pii
rin ens.i.Irmaiset . vuosi.kymrrenet kului vat lahes yksinornaan vesikulku
teiden parantamis- ja vesistojarjestelytoissa... Nain ellen piirin 
alueella suoritet·tiin maankuivatuksia, jokien perkauksia, jarvien 
laskemisia, nwllysyyneja seka uitto- ja venevaylatoita. M:-"lanteiden 
rak.enta:minen tuli viraston tehtavaksi laajerrmassa mielessa vasta 
taman vuosisadan alussa, sen jalkeen kun kuivatusasiat siirtyivat 
maanviljelysinsinooripiireille. Oulun piiri ens.inroaisena vt. piiri
insinoorina toimi vucdet 1862 - 1872 Fridolf Granstedt (4}. 



VUosina 1860 - 1887 suoritettiin Tie- ja vesikulkulaitosten 
lituksen johdolla edelleen kulkuvaylien avaamista ja parcu:1tc:uni.s 
jak.ien perkaamista, ja.:r:-v"ien laskemista, kanavien, 
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rautateiden rakentamista. Viimeks.irnainittujen hallinto ja kunnossa
pito siirtyi kuitenk.in \roonna 1877 perustetulle rautatiehallitukselle. 
Rautateiden rakentaminen , jai ra.utatiehallituksen vasta 
vuonna 1923 (5). 

Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen uusi 
tiin elokuun 6. paivana 1887.. Sen nimi ja vesi-
rakennusten ylihallitukseksi.. Se ·toimi senaatin talousosas-
tan ja sen maanviljelysto.i.mikunnan alaisuudessa, se vuonna 
1892 siirrettiin kulkulaitostoimikunnan alaisuuteen. Uudessa ohje
saannossa viraston tehtavill(entaksi maariteltiin: 

1) kasitella asioita, jotka koskevat rautateitten , kana-
vain, siltain, laivatelakk.ain, satamain, lauttausvaylain ja muit
ten tie- ja vesirakennusten tekemista. ja kunnossapitam.i.sta seka 
yksityisten rautateitten voinassapitoa ja hallintoa kuin nwoskin 
jarvenlaskujen ja vedenjarjestelyjen to.irreenpanemista seka rfure
naitten kuivattamista, sikali kun nama asiat eivat riipu nuusta 
virastosta tai ole annettu semmoisen toimeksi; 

2) senaatille ehdottaa toimenpiteita, jotka tarkoittavat kulkuyhteyk
sien paranta.mista tai muita (kohdassa 1) mainittuja yliliallituk
sen toimivallan piiriin kuuluvia tOita; seka 

3) asianamaisen viraston pyynnosta tarkastaa piirust.uksia ja ehdo-
tuksia seka antaa lausuntoja (kohdassa 1) rnainituista asioista. 

Ylihallitus jatkoi toimiaan aluksi edelleen nelijasenisena, mutta 
vuonna 1900 perustettiin kolrnas yli -insinoorin virka. Yli-insinoorien 
valinnassa kiinni tettiin huomiota siihen, etta yhden tuli all a pe
rehtynyt kanavien, siltojen, satam.i.en ja kulkureittien rakentami-
seen ja kunnossapitoon, toisen puutavaran lauttaukseen, vesilaitos
ten rakentamiseen ja vesiperaisten ma.i tten kui vattamiseen seldi kol
mannen rautatietoiliin (6) . 

Piirihallinnon jako pysyi vuoden 1887 ohjesaannossa ennallaan. Toi
den lisaantyessa palkattiin piireiliin uusia insinooreja ja rakennus
mestareita seka perustettiin mm .. piirikasaorien virat seka kanava
kasoorien, sulkUire.starien, puutarhurin ja kanavanvartijain to.i.rret. 
Koska joenperkaus- ja jarvenlaskutyot vaati vat val ttamatta vesisto
jen hydrografista tuntemusta, pantiin vuonna 1897 alulle suurten 
vesistojen - Vuaksen, Kymin, Kokemaenjoen jne. - taydellinen hydro
metrinen tutk:imus. Kymm:mta vuotta myohentnin, vuanna· 1907, tyota 
edelleen jatkamaan ja kehitta:maan perustettiin hydrografinen toimis
to, jonka ensirt1rna.iseksi johtajaksi niroitettiin td'ltori Edw. Blom
qvist (7). 

Ka.ikki tarkei.rrtnat maanparannustyot suoritettiin aina 1890-luvulle 
asti tie- ja vesirakennusten yl.ihallituksen johdolla.. Pienenpia 
maankuivatustoita johtivat myos laaninagronamit. 1890-luvulla al
koi tama yhden viraston "yksinvalta" kuitenkin murtua, kun vuonna 
1892 perustetun rnaanviljelyshallituksen alaiset rnaanviljelysins.in05-
rit alkoivat yha laajenevassa rnitassa ottaa osaa vesirakennustoiden 
suunnitteluun ku.in kaytannon jarjestelyihinkin.. Uusien rra.anviljelys
insinoorien virkojen perusta:minen oli ensi kertaa otettu keskustel
tavaksi senaatin naanviljelystoimikunnan aloitteesta jo vuonna 
1883. Asiaa koskeva asetus annettiin 19 .. 11 .. 1885, ja ensirrlrnainen 
maanviljelysinsinoori Bengt Lille n.imitettiin virkaansa 1. paivana 
maaliskuuta 1889, jolloin syntyi myos ens.im:nainen eli ns. pohjoinen 
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rnaanviljelysinsinooripiiri silloisen Vaasan ja wlun laanin alueelle 
(kuva 7) . Ennenkuin Lille nimi tettim ko. tehtavaan 1 hlin oli suo
rittanut Polyteknisen opiston insmooritutkinnon ja Mustialan naan
viljelysopiston kurssin seka seurannut nelja vuotta rraanmittarial 
piiri-insinooria ja laan.i.nargronania kaytannon toissa. Patevyys
vaati.rrukset olivat siis mittavat (8) . 

Vaa 

Kuva 7. Vasemnanpuoleinen kartta kuvaa ns. Pohjoisen eli vuodesta 
1902 lahtien IV maanviljelysinsinooripiirin toimialuetta 
vuosina 188 9 - 1905 1 oikeanpuoleinen puolestaan Oulun VI 
piirin aluetta vuosina 1905 - 1928. Edellisen keskuspaik
ka oli Vaasa 1 jalkirrtnaisen Oulu. 

Vuanna 1889 toimintansa aloittaneen Pohjoisen (vuodesta 1902 IV) 
maanviljelysinsinooripiirin pohjalta perustettiin 26.1.1905 alkaen 
Oulun VI naanviljelysinsinooripiiri. Siihen kuului koko Pohjois
Suani Kainuuta lukuunottarna.tta. Oulun piirin ens.irrmaiseksi ma.an
viljel ysinsinooriksi ni.mitettiin I .A. Schroeder (nwohenmin Halla
korpi) (9). 

Vuodesta 1908 lahtien nwos :rretsahallitus aloitti jfujestel..rna.llisen 
suonkuivatustyon palkkaamalla nm. kaksi suonkuivatusrretsanhoitajaa. 
Heida.n to.il'rensa rajoittuivat kuitenkin lah.inrla etelaisen Suorcen 
alueelle. Nain oli siis yhden viraston val ta vesirakennusasioissa 
hajoitettu 1 ja tarna rirmakkainen. tyOskentely tulikin olerraan le.irraa
antavana koko 1900-luvun tointinnalle (10). 



J.3 Vesilaitokset 

3. 31 Vesimylly.jen maarallinen ja la,adullinen n ..................... 'l 

Kuten edella on k.aynyt ilmi, koko tutkirmlsalueen vesi.reyllyjen rnaara 
oli vuonna 1824 perati 501 , joista 231 sijaitsi Kalajokialueella, 
131 Pyhlijokialueella ja 139 Siikajokialueella. Seitsenan vuosikym
menta reyOhemmin Ieyllyluku oli pudonnut viljanviljelyn vahentyneen 
merkityksen myllykoon kasvun seurauksena koko alueella 283 
tokseen eli nmsaaseen 56 prosentti.in vuoden 1 maarasta.. Kala-
jakialueella toimi enaa 115 ja Si.ikajokialueella vesimyllya .. 
Pyhlijokialueella "myllykuolemat11 harvinaisempia, ja taalla 
oli vuonna 1890 kaynnissa viela 110 laitosta. Vuosina 1890 - 1910 
kehitys jatkui samansuuntaisena, ja kok:o alueen vesimyllyluku puto
si 283:sta 123:een eli nmsaalla 56 prosentilla. Tuulimyllyt vahe
nivat samassa tahdissa, kun sen sijaan luonnonolosuhteista riippu-
maton hayryvoima alkoi nostaa paataan - 1 vain nelja ja 1910 
14 horymyllya, joista kahdeksan sijaitsi Ralajokialueen pitajissa. 
Tarkemmat paikkaJruntakohtaiset nwllyluvut vuosilta 1890 ja 1910 
kayvat ilrni taulukosta 8 seka liitteesta 1 ( 1) .. 
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Vaikkakin vesin¥'llyjen rnaarissa tapahtui edellisen kaltainen nopea 
lasku, ali vesivoirnalla viela 1800- ja 1900 luvun vaihteessa taJCkE!a 
merkitys myllyjen voimanlahteena. Nain etenkin Pyh3.- ja Kalajoki
alueilla, joissa vesim¥llyjen osuus oli tahan aikaan lahes puolet 
kaikista zrryllylaitaksista. Siikajokialueella kehitys oli sen si.jaan 
kulkenut kohti suurenpaa tuul~llyvaltaisuutta, ja varsinkin Rant
sila seka Paavola olivat todellisia "tuulimyllypitajia".. Tutkimus
alueen vesirrrtllyjen osuus kaikista laitoksista ali vuosina 1890 ja 
1910 taulukon 8 mukainen. 

Paikkakuntakohtaiset erot oli vat siis varsin suuria. Sel v.imnin vesi
myllyjen varassa olivat Rautio, Ylivieska, Oulainen ja Merijarvi, 
kun taas vahakoskisimmilla seuduilla kuten Reisjarvella, Vihannissa 
ja suurimmassa osassa Siikajokilaaksoa vesimyllyjen maara ali hyvin 
vahl:iinen tai ne puuttui vat kokonaan .. 

Myllyjen maaran laskiessa niiden -.. .. eho kasvoi, jos kehitysta mita
taan kiviparien luk:.u:n:la.aran mukaan. Kehitys ali koko alueella yhden 
suuntainen ja erityisen voimakas Kalajokilaaksossa, missa ves.ill¥lly
jen kokonais:rnaaran vah.eneminen ali nopemta.. Taul ukossa 9 esitetyt 
luvut valaisevat tata asiaa (3). 

M¥llyjen kivipariluvun kasvun ohella niiden teknisessa rakenteessa 
tapah.tui vuosisadan vaihteessa kehittymista, kun tehakkaantnat tur
piinit alkoivat syrjayttaa vanhan vesirattaan. Tassakin suhteessa 
nayttiiisi Kalajakilaakson kehitys rnuita jokilaaksoja nopeamnalta .. 
Joskus ilnoitettiin kaytettavan hyvaksi seka turpiinia etta vesi
ratasta, mika kay ilmi taulukon 10 luvuista myllyjen seka toisaalta 
turpiinien ja vesirattaiden erisuuruisina naarina. ( 4) . 

Edella :rrainitut luvut ilmentavat hyvin myllyjen nopeaa teknista muu
tosta. Kun vuonna 1890 vain 2,5 prosenttia myllyista ali varustettu 
turpiinilla, nousi luk.u vuonna 191 0 jo 41 , 4 prosentiin.. Nopeimnan 
rnuutaksen kokeneen Kalajokilaakson luke:rrat olivat vuonna 1890 - 2,6 % 
ja 1910- 60,6 %; Siikajokilaakson 1890 - 3,4 % ja 1910- 41,0 % 
seka Pyhajokilaakson 1890- 1,8% ja 1910- 29,4 %. 
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Taulukko 8. Ve5,:i.Ieyllyjen osuus kaikista ItWllyista Kala-, Pyhli- ja 
Siikajokilaaksossa vuosina 1890 ja 1910 

Kunta Ves.:imyllyjen osuus kaikista 
cyllyista (%) 

1890 1910 

Kalajokilaakso: 

Alavieska 47' 1 50,0 
Haapajarvi 59,1 45,5 
Kalajok.i 72,7 50,0 
Nivala 37' 1 50,0 
Rautio 100,0 100,0 
Reisjarvi 9' 1 
Sievi 47,2 100,0 
Ylivieska 79,3 80,0 

Yhteensa 55,0 44,0 

Pyhajokilaakso: 

Haapavesi 25,0 66,7 
Karsarnak.i 55,6 42,9 
Merijarvi 77,8 60,0 
Oulainen 75,0 68,2 
Pyhajoki 39,4 56,5 
Pyhajarvi 41,4 40,0 
Vihanti 39,0 28,6 

Yhteensa 43,5 51,5 

Siikajakilaakso: 

Kestila 45,9 36,8 
Paavola 8,9 10,5 
Piippola 23,9 9,1 
Pulkkila 31,3 35,7 
Pyhlinta* 28,6 
Rantsila 12,5 12,3 
Revonlahti 28,6 63,6 
Siikajoki 12,5 19,0 

Yhteensa 21,1 19,8 

Koko tutk.i.rrusalue 38,5 33,2 

* Pyhanta vuoden 1890 luvuissa yhdessa Piippolan kanssa. 

Taulukko 9.. Kala-, Pyha- ja Siikajokilaakson xeyllyjen kivipari
:rnaarat vuosina 18 90 ja 191 0 

1a9Q 1910 
Vesi- Kivi- Kivipareja/ Vesi- Kivi-
:reyllyt pareja :reylly :reyllyt pareja 

Kalajokilaakso 115 128 1, 1 33 79 2,4 
Pyhlijokilaakso 110 140 1,3 51 77 1,5 
Siikajokilaakso 58 59 1,0 39 50 1, 3 

Kok.o alue 283 327 1,2 123 206 1,7 



53. 

Taulukko 10. Turpiini- ja vesiratasnwllyt vuosina 1890 ja 1910 

Vuosi 1890 Vuosi 1910 
Ves1- Turpii- Vesirat- Vesi- Turpii- Vesirat-
!!!lll~t neja taita nwllyt neja taita 

Kalajakilaakso 115 3 112 33 20 16 
Pyhajokilaakso 110 2 108 51 15 42 
Siikajakilaakso 58 2 58 39 16 23 

Koko alue 283 7 278 123 51 81 

Alueen vesileyllyjen tuotannollisen ja tyollistavan nerkityksen ar
vioinnin pohjaksi otetaan seuraavassa vucrlen 1900 teollisuustilaston 
pohja-aineisto (yrityskohtainen) .. Koska vuosittain eteneva tarkas
telu olisi sen laajuuden nahden ma.hdoton ta.ssa yhteydessa, rajoitu
taan vuosisadan vaihteen tilannetta hahm::>ttamaan yhden esimerkki
vuod.en perusteella. Vuonna 1900 tilastossa oli mukana kaikkiaan 
52 tutkimusalueella to.iminutta rrw-llylaitosta, joista 13:ssa harjoi
tettiin jauhatustoimen ohella sahausta. Valtaosa (28) nwllyista 
sijaitsi Kalajokilaaksossa. Miestyapaivia naissa myllyissa tehtiin 
vuonna 1900 taulukon 11 mukaisesti (5). 

Taulukko 11. Myllyjen miestyopaivat vuonna 1900. 

Miestyopaivat Yhteen-
1-50 51-100 101-150 151-200 J::li 200 sa. 

Kalajok.ilaakso 2 6 5 9 6 28 
Pyhlijokilaakso 2 2 3 8 15 
Siikajakilaakso 1 3 3 1 1 9 

Yhteensa 5 9 10 13 15 52 

Myllyista 28 eli noin 54 prosentti.a toiroi vuosittain yli 150 paivaa, 
ja alle 50 jauhatusvuorokauden laitoksia oli tilastossa vain viisi. 
Ta.rna.kin seikka viittaa siihen suuntaan, etta vain korkean veden ai
kana kaynnissa olleiden kotitarvemyllyjen sijaan olivat yha enenevas
sa maarin tulleet SUureiilffi3.t ja kayttfujaltaan vahintaan puoli VUOtta 
jauhavat rrw-llylaitokset. Teollisuustilaston luvuissa eivat tosm ole 
mukana kaikki pienilunla.t koti tarve.rey-11 yt,, joten kaytannon tilarme oli 
hieman toinen, mita edella olevat luvut antavat ym:narta.a.. Joka ta
pauksessa suuntaus kohti suurerrpia, tehakkaampia ja kaytol taan pi
tempiaikaisia yksikoita oli selvasti havaittavissa. Ta.ma nakyy mn. 
tilastossa mukana olleiden laitosten jauhatusmaarista (taulukko 12) . 
Yli 1 000 hehtolitran jauhatukseen ylsi puolet rrw-llyista, ja alle 
250 hehtolitran jauhajia oli vain viisi. Erot pienempien ja suur.im
pien laitosten valilla olivat huomattavat. Pienirrm.illaan jaatiin 
revonlahtelaisen s. Mctrtikkalan nwllyssa 50 hehtolitraan, kun taas 
Kalajoen Saukon, Yliviesk.an Ra.udaskosken ja Rantsilan Nivankosk.en 
myllyt ylsivat 5 000 jauhettuun hehtolitraan. 

Myllyjen suoranainen tyollistava nerkitys jai varsin vaha.iseksi, silla 
tilaston yrityksista 3/4 oli yhden miehen tuotantolaitaksia (taulukko 
13). Kaikkiaan tutkinusalueen reyllyt tyollistivat 68 henk.ea, ro.ika 
tekee 1,3 tyontekijaa kutakin rqyllya kohden. 
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Taulukko 12. Myllyjen jauhatusm3lirat hehtolitroi.na vuonna 1900. 

Kalajakilaakso 
Pyha.jokilaakso 
Siikajokilaakso 

Yhteensa 

Jauhettu viljam6ara, hehtolitraa 
1- 251- 501- 1001- yli 
250 500 1000 2500 2500 yhteensa 

2 8 4 6 8 28 
1 3 3 3 5 15 
2 2 1 3 1 9 

. 5 15 8 12 14 52 

Taulukko 13.. Myllyjen tyontekijamaarat vuonna 1900 

Tyontekijoit.a Yhteensa Tyontekijoit.a 
1 2 3 4 !!rillya kohti 

Kalajokilaakso 25 2 1 33 1,2 
Pyha.jokilaakso 8 6 1 23 1,5 
SiiJ<:ajokilaakso 6 3 12 1,3 

Yhteensa 39 11 1 1 68 1, 3 

Kuten edella todettiin, useat nwllyt harjoittivat jauhatustoinen 
ohella pienta puutavaraliiketta. Tasta sauhausto.i.rni.n:nasta sahaus
toiminnasta samoin kuin 1900-luvun alussa virinneista ensimmaisista 
nwllysah.kolaitoksista puhutaan tarkemm:in tuonnempana ao. alalukujen 
yhteydessa. 

3.32 Hoyry valtaa alaa sahojen kayttovoimana 

Kuten edella luvussa 3. 1 kavi ilmi, rna.a.rrne sahateollisuus koki voi
rnak]<:aana ekspansion 1800-luvun jalkipuoliskolla. Sanalla kaytt6-
varma hoyryvoinla alkoi syrjayttaa a.iemmin valta-asemassa olleen, 
mutta luonnon olosuhteisiin liian sidonnaisen vesivoiman. Oulun 
laanin kahdalla sahateollisuuden laa.jenerninen ajoittui vasta vuosi
sadan vailiteeseen, ja eraana tarkeana kipinan antajanayritteliaisyy
den savulle voidaan nahda. Pohjanmaan radan valmistuminen vuonna 1886. 
Juuri rautatien ja joen yhtyrnakohtaan syntyivat useat tarkeat saha
pa:ikkakunnat - rrm. Ruukki, Oulainen ja Ylivieska. Oulun laanin alu
eella nwos tekninen muutos vedesta hoyryyn tapahtui varsin verkkai
sesti, vaikka taallakin vesisahat jaivat pikkuhiljaa tuotantokapasi
teetissa alakynteen. Niinpa vesi pyoritti usein ns. kotitarvesahoja 
tai sa.ha.nwllyja. Niiden pieni tuotantokyky tulee myohemmin ilrni 
tarkasteltaessa tutkimusalueen sahatoirnen kehityslukuja. Oulun laa
nin kaikien sahojen lukl.lln3.ara rnuuttui vuodesta 1860 vuoteen 1900 
kuvan 8 mukaisesti (1). 

1860-luvulle tultaessa olivat tutkimusalueen ainoat nerkittavat vero
sahat Ruukin saha Paavolassa ja Houru Pyhlijoella. Naiden lisaksi 
oli to.i.rni.n:nassa joi tain pienempia saharrw 11 yja. Suurempi kiinnostus 
puutavaraliiketta kohtaan alueella herasi vasta 1890-luvulla, sen 
jalkeen kun Pohjanrnaan rata oli saatu tavaraliikenteeseen. Alueen 
ensirrroa.inen hoyrysaha lienee ollut Nivalassa 1880-luvulla toim:i.nut 
Suvannon saha, joka parhairamillaan vuonna 1882 tuotti lankkuja 3 120 
kuutiojalkaa ja lautoja 39 000 kuutiojalkaa. Tyontekijoita sahalla 
oli yhteensa nelja, kolme rniesta ja yksi lapsi. Sahaa pyorittaneen 
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Kuva 8. Toiminnassa olleet vesi- ja hoyrysahat OUlun laanissa 
vuosina 1860 - 1900. 

55. 

hoyrykoneen teho oli "valtaisat" 10 hevosvo.i.m:l.a.. Suvannon saha lo
petti toimintansa 1880-luVtiD puoli valissa' ja kuvernoorinkertorruksen 
tiedoissa vuodelta 1890 ei tutkimusalueelta tavata ainoatakaan hoyry
sahaa. Vesisahoja oli kaikkiaan 21 , joista 14 Kalajokialueella, kuu
si Pyhlijokialueella ja yksi, Ruukin saba, Siikajokialueella. Ruukin 
sahalla ty5skenteli 22 henkiloa, ja se sahasi ko. vuonna. 15 000 tuk
kia. Kalajokialueen sahojen keskiinaarainen tyontekijanE.a.ra oli vain 
viisi ja sahausrraara 2 430 tukkia; Pyhlijokialueella puolestaan 14 
tyontekijaa ja 5 510 tukkia. Luonteeltaan sahat olivat paaasiassa 
kotitarvesahoja, jotka pal veli vat lahiseutujensa asiakaskrmtaa. Poik
keuksina mainittakoot Ylivieskan Kiviojan saha (20 000 tukkia), Pyha
joen Houru (15 000), Oulaisten Vanhalukkari (15 000 tukkia) seka em. 
Ruukin saha. Tarkat yrityskohtaiset tiedot ilrcenevat liitteesta. 2 
(2). 

HOycy valtasi nopeasti alaa alueen sahalaitosten kayttovo.imana 1890-
luvulla ja taman vuosisadan alussa. Vuoden 1910 kuvernoorinkerto
rnuksen muk.aan sahoja oli kaikkiaan 51, joista vesivoiroaa hyooynsi 
32 laitosta (62, 7 %) • Sahojen tyallistiivan ja tuotannollisen rrerki
tyksen ehdoton paapaino oli siirtynyt hOyrysahoille, kuten taulukko
jen 14 ja 15 luvut osoittavat (3). 
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Kuva 9. Ruukin saha Siikajoen varressa. Kuva otettu 2.8.1910. 

Taulukko 14. Tutkimusalueen sahojen sahaarrat tukkipul.lliBarat 
vuonna 1910 

Sahattuja tukkipuita Vesisaho-
Vesisahoilla - Hoyrysahoilla jen osuus 
Yhteen- Keski- Yhteen- Keski- % 
sa naarin sa near in 

Kalajokialue 21 456 1 540 367.620 45 950 5,5 
Pyhli jokial ue 52 125 3 720 412 494 58 930 11,2 
Siikajokialue 1 400 350 560 781 140 200 0,2 

Yhteensa 74 981 2 340 1 340 895 70 570 5,3 

Taulukko 15. 1Utkimusalueen sahojen tyontekijamaarat vuonna 1900. 

Tyontekijoita Tyontekijoita. Tyonteki-
vesisahoilla hoyrysahoilla joista 
Yhteen- Keski- Yhteen- Keski- vesisahoil-
sa near in sa naarin la (%) 

Kalajokialue 28 2 345 43 7,5 
Pyhajokialue 54 4 219 31 19,8 
Siikajokialue 7 2 332 83 2' 1 

Yhteensa 89 3 985 47 9,0 
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Huoliroatta siita, etta sahois·ta la.hes 2/3 oli viela ves.isahoja, ei 
niiden tuotantokapasiteetti noussut kuin viiteen prosent·tiin saha
tusta tukJd .. maarasta, ja ty6ntekijoista.Jd.n vain yksi kym:renesta sai 
elantonsa vesisahoilta. Vesisahojen tukkinlaarat pysyttelivat yleen
sa 500 - 2 000 valilla, joten niiden luonne oli selvasti kotitarvet
ta pa.lveleva. Jouk.ossa oli taki In1..1.utaroa isorrpikin laitos; Oulais
ten Jylhlinkoski (36 000 tukkia), Merijfuven Pyhankoski (8 000 tukkia) 
ja Sievin Kakar.inkoski (4 000 tukkia). Na.ma olivat myos tyontekija
maaral ta.an kesk.i.maaraista suurempia: Pyhankoski 20, Jy lha.nk:oski 1 0 
ja Kakarinkoski nelja tyolaista. HOyrysahojen joukossa todellinen. 
"jattilainen" oli Paavolassa sijairmut Ra.ahen Buutavara Oy:n saba, 
jonka tyontekijamaara nousi 246:een ja sahausmaara lanes 390 ooo 
tukki.in. Muita suuria hoyrysahoja olivat Pyy ja Vanhalukkari 
Oulaisissa, Jokisuu Kalajoella seka Kivioja Ylivieskassa. 

Useim:nat pienet vesisahat oli sijoitettu myllyjen yhteyteen, l11.ika. 
osittain selittaa niiden alDaista tuotantakapasiteettia. Sahaus 
ja jauha.tus piti kurnpikin hoitaa korkean veden aikaan, joten sahan 
kayttOa..i.ka saattoi jaada. vain muutaroaan kuukauteen vuodessa. Mylly
ja sahatoinen ohella pyoritettiin joskus parehoylaa. Pare oli viela 
vuosisadan vaihteessa ylivoimaisesti eniten kaytetty kattojen kate
aine. Jotkut suurimmat hoyx:ysahat - Vanhalukkari, Pyy ja Raahen 
Puutavara Oy - tuotti vat puolestaan jokin verran puutavaran ohella: 
puuhiil ta, jota valistettiin miiluissa. 

Vesisahan "kul ta-aika" oli auttaroa.ttornasti takanapain 1900-luvulle 
tultaessa. Vesi sahojen kayttavoima.na taki oli edelleen kaytossa, 
mutta se pyoritti lah.inna pienili kyla.kuntien kotitarvesahoja. Laa
jempi, koti- ja ulkoma.an vientiin tahdannyt puutavaraliike siirtyi 
toimintavarrrerman hOyryn kayttoon. Myos hoyrysahat tarvitsivat 
vesistoja - ennen kaikkea uitoissa raaka-aineen kuljettamiseksi, 
kuten tuonnernpana liikerme-luvun yhteydessa nah.daan. 

3.33 Muita vesilaitoksia 

3.331 Pyhajoen puuhiamo 

Aivan 1800-luvun viimeisina vuosina alkoivat toisaalla Antti Santa
halma ja toisaalla kotkalainen Biilow-yhtio suunnitella puuhiamon 
(ma.ssatehtaan) perustarnista Pyhajoen Hourunkoskeen. Vahvistaakseen 

omi.a asemiaan Pyhajak.ialueella Santaholma osti vuonna 1898 kaikki 
Blilow-yhtion omistaroa.t rretsat ja paperipuut talta alueelta. Tehtaan 
rakentaroiseen paastiin kuitenkin vasta vuonna 1903, mita ennen Santa
hoJ.rn:t oli hankkinut omistuk.seensa kaik.k.i Hourunkosken yla- ja ala
putoukseen rakennetut saha- ja myllylaitokset saaden samalla niille 
kuuluneet vanhat oikeudet kayttaa sanottujen koskien koko ves.irt1aaraa. 
Ostot keskittyivat em. laitosten osalta vuoteen 1902, jolloin Santa
holman omistukseen siirtyivat Hourun saha ja Hoururmiskan mylly 
porilaiselta F .A. Juseliukselta'" Hourulan ja Annalan vanha eylly
paikk:a Oskari Kangasniemelta sek.a ns. Alamylly eli Luodon mylly omis
tajaryhroalta, johon kuului 14 henkiloo. Na.iden lisaksi Santaholrna 
osteli luk.uisia rantapalstoja laitosten laheisyydesta, mn. heina
kuussa 1902 ns. Taurenin paikan, johon puuhion:o suunniteltiin raken
nettavaksi ( 1 ) . 

Syksylla 1903 ryhdyttiin tehtaanjohtaja Antti K. Santaholma.n johdol
la kaivanaan perustaa 120 metria pitJdille rannille, jota pitkin ve-
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Itse tehdasrakennus tiiles-
.et::rr~;aaocelaiSE~l1.e . Osk.c..-=tr Huoviselle .. 

• Uc;;;L.i..~"cu;;;L tuhannel ta 
T~,,,~~~zx.~4 ··~~-~~··~~-~~~ mak:se1:tjLin raystaan 

Tuotannon h~ .... ~-~~-~~~~-~ 
kaa vuoden 

ei ................... "' .. ·"11~~ ............ 
niin 
la 1906 
kautta 
tantolukuja: 

29 .. 5 .. 1906 

30.5 .. 1906 

Vuorokausituotanto 
tua 

em .. 

1 1 
sahdyksissa 2 
Santaholma .......... , ................... 

- 22 
10 

- 22 

niin, etta ka.ikki vesi olisi 
teutui kuitenJcin vain ....... .,., ...... ,....,~., 

16 mukaisesti .. 

urakka 

3 

j~VU~~~~ V1~~~~0~~l~~0·~ tonniksi. Odotet-
rnw<acm ensinnakin siita etta 

, etta putous olisi py
oli veden vahyys, 
huonattava.sti 

syksylla 1906 vesi 
:1''-•~ .......... .a...~..r. valmistanaan vain ·1 -

hiomo olikin py-
v ...... ~ .... ,~~~'-~ .... L~ .... ratkaisemiseksi 

Etelahaaran patoamista 
Suunni telma to-

kehittyivat Santa
mukaan .vuosina 1 

'I}lontekijoita Tuotanto tonneissa Myyntiarvo (vuoden 1980 

1909 
0 

1911 
1912 
1 3 

24 

24 

20 

726 000) 
470 000) 

• 369 000) 
487 000) 



Tuotarmon VUOSittamen keskiarv0 jai_ nain 0llen 550 1 mika 
jahtui suurelta osin em. vuosittaisista seisokeista.. syyna 
olivat veden vahyyden ohella puuhiok.keen huono k:ysynta halpa 
hinta (4). Tehtaalle raaka-ainetta tuottaneille netasnoroistajille 
puuhiarno nerkitsi luonnollisesti lisaansiota, suoranai-
nen tyt)llistava vaikutus oli suuri, joskaan se ei yhta kor-
keisiin tyontekijaluku.ih.i.n kuin jokilaakson suuret hoyrysahat -
Juselius ja Hagan (Pyy ja Vanhalukkari) . 

3.332 Varjaamoita ja tamppilaitaksia 

59 .. 

Myllyjen, sahojen ja Pyhajoen puuhianon lisaksi tutkimusalueen vesis
toja kayttivat hyvakseen varjarit ja tamppilaitosten amistajat. 
Varjarit varjasivat lankoja ja valmiita kankaita.. Vanhirrpina aikoina, 
kun varjays oli todella vain arrmattimiesten asia, varjarin virka oli 
s. PAULAHARJUN mukaan "arvokas ja tuottava virka seka viranhoitaja 
suuri ja varakas herra, jaka kylla, vaikka kadet toisinaan alivatkin 
siniset, kehtasi astua isojenkin herrojen rinnallen.. Tarna arvokk.uus 
kay ilmi. seuraavasta oulaistelaisen varjari Anders Tassilan vain:osta 
jalkipolville siirtyneesta jutusta (1). 

"Kei-ran oli rouva Tassila lahtenyt ulos kavelylle ja neuvonut 
palvelijaansa tuanaan hlinelle saalin sitten, kun hlin ali ehtinyt 
tielle saakka. Pal velijan oli saalia tuodessaan huudettava: 
"Rouva, rouvalta jai saali! tai "Eiko rouva saalia otakaan?", 
jotta sen ihmiset kuulivat.. Kerran oli ta.as rouvaa vasta.an 
tullut maantiella lukkari Pekuri, ja talta rouva oli tiedustellut: 
"Onko herra lukkari n.ah.nyt minun miestani, herra farjari Tas
silaa?". 

Variaineet tuotiin paaasiassa ulkorrailta, ja varjayspalkkaa perittiin 
varin rrnik.aan. Niinpa a.ikoinaan rnusta, h.arnaja, "pruuni" , "kurk.n:Eija
kelta.inen" ja "aneli" 60 pennia naulalta kangasta tai lankoja, "krooni" 
ja "viuletti" markan seka "ehtapunainen" kaksi rnarkk.aa. Sinista sai 
kolnea laatua - "60 pennin, rnarkan ja neljanmarkan .sinista eli paa
:rnOrkkia". Varjare.irili toimivat Kalajokilaaksossa nm .. Lars Samuel 
Forsberg, Johan Pahikainen, Antt..~. DahlstrOm, H. Lahti, Johan Henrik 
Kraftman, Heikki .Melender, Johan Ra.appana ja Salon:o Kandelin. Pyha
jakialueella varjasivat lankoja ja kankaita puolestaan mn. Wilhelm 
Pehkonen, Anders Tassila, Eliel Engelberg seka Halosen painolaitos 
Ka.rsamaella ja Koskelan painolaitos Pyhajarvella. Si.i.kajokialueen 
"farjareita" olivat Hannes Pihlrnan, Gustaf Wiio, Henrik Oravakangas, 
Karl Lindberg ja Antti Kilpelainen. 

Tamppilaitokset eli sarkatampit liittyivat reyes kankaanvalmistukseen, 
ja usein varjarit hoitivat tatakin tointa. Sarkatarrpissa sarkakangas 
vanutettiin eli tampattiin, ja jo varhain mainitaan tallainen laitos 
mn. Pyhlijoen Hourunkoskessa. Taalla Pekka Annalan ja Pekka Hourulan 
hoitamassa "Tanppari -Annalassa" tarrppautti sarkansa nm.. raahelainen 
varjari Johan Anders Ravander' ja Raahesta tuoti.in talloin kuonni.t
tain kankaita Pyhajoelle.. Tanppauksen jalkeen sarka viela "eversee
rattiin" eli kartattiin noneen kertaan ja aina valilla leikattiin 
saksilla nukka pois. Nain saatiin sarasta hienoa pukuvaatetta, ja 
mn. komeahenkisten lllE::rirniesten puvun piti olla "mustaa ja everstee
rattua". Hourunkosken lisaksi tallaisia tanppilaitoksia ali kaytos
sa Jaakko Hannulalla Yli vieskan Hannunkoskessa, Jahan Pahikaisella 
(Pahikkalalla) Kalajoen Pohjankylassa, Carl Ullstrornilla Rantsilassa 
seka Adam ja Juho HaJJ:retojalla Nivalan M3.liskylassa (3) . 
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..t...A.1L~' .. .;;;;I..JI. :rnainitt.u Halrnetojan 
ja sen toiminta jatkui vuoteen 
desta 1916 lahtien ,..,.,...,..r-...... -,~ ..... 

vuonna 1907, 
Lai toksen omisti vuo

Oskari. Kahta vuotta 
Icy'Ohermtin han rakennutti uuden 
laatikan eli loovan sijasta 

sarkatarrpin, entisen kahden 
kolme.. on kerto-

nut oman sarkatamppinsa kane.is·lto~3ta 

~~,~~~~~-~ vanutettiin sellaisissa 
tuumaa 

joiden pituus 
Laatikon 

suora. lJoka loovan 
pelkkaa, pituus 

~·~~~4~~ J~,L~~~~·~~ tuumaa. 
vuoroonsa toiseen laitaan, 

jossa kankaat olivat.. minun tal:np'f:)ir.tl. kavi ns. siirtovali-
tyksellaw Vesirattaan tukissa oli joka pyoritti 
lyhtya, oli puolta. ja vastaavasti siten 
tukin pyar.imist.a., jahon oli sarvet v.astakkaisille 
puolille kaksi saman kohdalle.. Pelkan alaosassa olivat 
vastaavat liipasimet.. n.. 18 tuuma.a, 
joten ain.a pelkka kertaa vesirattaan ynparyk-

n 

Kun asiakkaat toivat kankaansa vesisuhteet olivat suo-
saattoi tarnppaus alkaa. laatikkoon meni noin 100 

kyynaraa 3 - 6 pakkaa laat~<o kerrallaan pan-
tiin kay:ntiin, ja kankaat kuumalla vedella lapirrar.iksi, 
ja kastelua jatkettiin koko . tyoajan. Vantmd.nen oli alkan.ut, se 
kesti saman kankaan kohdalla 12 - 24 riippuen siit.a., kuinka 
"kierak:s~" naiset olivat lankansa kehranneet kuinka lujaan 
kankaansa kutonee·t.. '!Yo oli raskasta, silla kankaita piti olla oi-
kana.ssa vailit.arrassa jopa a jan.. Puol ta trmtia kauem-
paa voinut olla poissa, mik.ali halusi saada kunnolli-
sen vastakin ta.rrpattavaksi kankaita.. "Kasitarkalla" 
taas , milloin sarka oli paksua ja tuulen-
pitavaa. Kun kangas oli valmis piti laskokset oikoa 
suorana tampaten, ja vasta sitten laskoksille. 
Aamuisin ]<ankaat kotiin, 
tukille, aina useampi pakka samalle 
tiin kuivumaan niita varten raK~onE~tlllJ.le ~~~~LL,~~ .. ~y 
r1stettiin suoriksi. Kui vuttuaan Ka.Jru<ciat 
viksi.. Tehtaan vuosituotanto oli 
kasitti Nivalan lisaksi viisi v,mpa:~i~~tc~j.ta 
paikkoina toimi vat kunna.nkirjuri. Ul.JK:.J<.c)sEn 

ja ~la, joihin 
l.a<:io1::ttma kut.en halkokuonna... Puisen ~""'-'~ ....... .;.a.,;;;; 

kari Halltetoja vuonna 19 33 
eika uutt~ laitosta kannattanut 
muuttunut tehdasteolllsuudeksi 

3.34 Ensimmaiset sahkoistyshankkeet 

sahkovoirna. otettiin rraassa.nme ensi kayttoon sata vuott.a sit-
ten, kun 15.3 .. 1882 kaksi Edison ...... ...~.. .... 1 .... ,~ Co:n valmist.aroa.a generaattoria 
oli vat valrniina tuottamaan sah.koa Finlayson & Co: n 
puuvillatehtaan valtavan kutomasali.n, Ple'Vllan, 160 hehkulanppuun .. 
...... ._.._.,,_._......~ ...... ~ oli voitiin lahettlia Edison 
.!-.i..L."-1.1..1.'- Co: lle : "Valot 61 .. 
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ja isannoit-

Ha.apavedella nostettiin kysymys oman perustamisesta 
esille kevaalla 1912. Asiaa eteenpain ajamaan ryhtyi 8 .. 5 .. 1912 pai
vanva.lon nahnyt Haapaveden Sahk6-0sakeyhtio.. Perustavassa kokouk-
sessa siilien seuraavat osakk.aat: Johan J .A. ja 
Nelly Levoniusl Dyhr1 Emil 1 Adam Kannus 1 A. Kauppinen1 
Ransa Huikari Elis Raivio 1 Adolf J .. H.. H .. Molin, 
Hilma Sibelius, Aarne Leikkola, A. Erkki 
Rytky, Antti Rantonen, Edv. Wahe, Adam Moilanen, A. 
Muttonen., Frans Gestrin ja Johan Rautio. Yhtio rakennutti Haapakos-
ken pohjoisrannalle ajanmukaisen 1 ja 
ensi!rm3.ista kertaa sahkoa jaettiin Pian 
saattoivat Humalojan, Herralan, kansakoulun, 
maen seutujen asukkaat saada sahkon kavtita)n~~ 
rakennettujen Iruuntajien 
Haapavedella 
hena" nayttaa olleen Pasi '-'"-4'U.hl!IJ'\.....,..I.Q..&..J..I.~ 
neessa anomuksessa pyydettiin lupaa "erityisen 
tarniseen sah.k:.ovoiman aikaansaaroiseksi johtamalla Haapakos-
ken ylapuolella sijaitsevan pienemman vetta erityisen 
sita varten Koskenniskan palstalle kaivettavan uaman kautta, 
viimeksi rnainitulle omistarnaani tilaan palstalle ltlYOS 
vesilaitoksen rakennukset tulisivat sijoitettavaksi .. " 
tama hanke ei kuitenkaan toteutunut ( 3) 

Haapaveden tavoin 
le vuonna 1912 
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Yhtiojarjestys vahvistettiin senaatissa vuoden 1912 heirili.kuussa 1 ja 
yhtion to . .imitusjohtajaksi valittim Jalmari Syrjanen. Yhtion voi
ma.lai toksen vo.i!ranlahteena oli . .imukaasurroottori ja pol ttoaineena 
kivihiili. Aarnuin ja illoin kaynyt rroottori latasi ak.ut. Kaytossa 
oli 110 voltin tasavirtajarjestelrrta... Kalajoellakin kunnanvaltuusto 
harkitsi sah.koo kayttoanottoa katuvaloina ja Pohjank.ylan kansakou
lun valonlahteena 1 mutta paatti kuitenkin jaada odottavalle kannalle 
11 Siksi ku saadaan kokerousta siita 1 kuin paljon kalli.imnaksi sahkovalo 
tulee oljyvaloon nahden". Ka.lajoen Sahk.Q-Osak.eyhtion ensirrlrnaisen 
sahkolaitoksen tyosarka jai lyhyeksi 1 silla rakennus paloi elokuus
sa 1914. Akkujen rajahta:mista pelannyt sanmutusvaki ei ollut toh
tinut rrenna lai toksen· lahelle, rautta samnutusvaen joukossa oli ollut 
eras Seppa-Tomne, joka oli tunkeutunut palavaan rakennukseen ja sa
nonut: "Ei se rajahda 1 perhana 1 olenhan mina niin nonta tehtahan pa
loa n.ahnyt" (4) .. 

Myos siikajakilaaksossa sahkoistykseen paastiin ennen ensirnmaista 
maailma.nsotaa. Ruukkilaisen Lauri Pentzinin lupa-anorrus saapui 
kuvernoorille vuonna 1913. Anomuksessa pyydettiin lupa.a · sa.hkolai
toksen perustamiseksi Pentzinin omistamille Nikkilan 1 I:I.aneen ja Pruu
kin perintotiloille Paavolan pitajan Ruukin kylassa. Anamuksessa 
laitaksesta ilmoitettiin seuraavia tietoja: 

a) sah.kolai tos rakennetaan ensi elokuun kuluessa ( 1913) 1 

b) laitos tulee kaksijohtojarjestelmalla tasavirralle valaistusta 
ja voimaa varten kaytettavak:si omaksi ja yksityisten seka val tion 
tarvetta varten (valaistusta Ruukin rautatieasemalle) 1 

c) sahkaasena tulee sijaitsemaan omistama.llani Ruukin tiilitehtaal
la ta.savirtadynanolla ja tulee virran korkein jannitys olemaan 
230 volttia 1 

d) johdot kulkevat vahintaan 7 rretrin korkeudella maasta. ja on pyl
vaiden suurm vali 40 rretrial eivatka johdot tule kulkemaan katto
jen yli ja on lankojen risteyksissa valimatka 1 rretri 50 em; ma.an
tien poikki kulkiessaan varustetaan langat suojelusverkolla seka 

e) muita. sahkolaitoksia ei talla seudulla ennestaan ole olemassa (5). 

Edella olevista esilnerkeista voidaan paatella 1 etta sahko oli tutki
musalueen ktnm.issa viela tuiki harvinainen ilmio ennen ens.i.ntna.ista 
ma.ailma.nsotaa, ja vasta vucx:len 1918 tienoilla alkoikm sahkovoirna. 
petroolipulan seurauksena enei'l"''l:'Eilti kiinnostaa alueen asukkaita.. 
Ennen vuotta 1914 syntyneet laitokset perustui vat joko osakeyhtiolle 
tai siihen, etta oli olemassa valmis · tuotantolaitos 1 jonka yhtey
teen sahk.ovoiman tuottaminen helposti oli liitettavissa. Myohemnin 
191 0-luvun lopulla ja 1920-luvulla sahkoistyksen paavastuun kantoi
vat kyla.kuntien anat sahkoosuuskunnat. sahkoistyksen alkuajoilta 
on tiedossa myos yksityisyrittajili, joita. uusi keksinto on kiinnos
tanut sima ma.arin, etta he ovat ryhtyneet kaytiinnon toimiin asiassa. 
Tallainen oli m:n. nivalalainen Taneli Tapaninpoika Mantila, joka 
yhdessa Taneli Mattilan kanssa ryhtyi taman vuosisadan alussa suunnit
telernaan sahkolaitosta omistamaansa Ma:ttilankosken rannalla sijain
neeseen :rrwllyynsa. Miehet tilasivat pienen tasavirtageneraattorin 
ja.muut tarvittavat laitteet,. ja aloittivat tyansa salaisesti ~llyn 
ovet suljettuina ja ikkuna.t tiuk:asti peitettyna. Seuraava Roope Ta
kalon kuvaus kertoo elavaJ.la tavalla tasta sahkoistyshankkeesta. ( 6) : 

"Toistaviikkoisen ilta- ja yatyon jalkeen pantim eraana iltana 
jo rerrmit paalle. Nain alkoi sah.kageneraattori pyoria ens.i.Imtais
ta kertaa Ni valan rajojen sisapuolella 1 ja ensirrmaista kertaa 
alkoi lanka sahk.ola.npun sisalla punoitta.a. Tulihan sita sahk.oa 1 

mutta lanka lampun sisalla ei tullutkaan punaista kirkkaarnaksi. 



Tanelit kuitenkaan tyotaan 
tiesi, rnissa vika oli.. Seuraavana iltana he U.J....I''>."'-.J..I.. 

rempaa remmi.sii vaa josta. 
lahti ens.inlmiiinen remmi.. Muut.aman illan tyan 
valmis. Taas pidennetty rermri. sulku auki .. 
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"Jo kirkastu, jo kirkastu! 11 sanoi Pian kiin-
nittivat sa:hkojohdot katkottuihin 
alamyllyyn seka rnyllykamariin. 
kaisija auki peitot pois 
kylalle nelja iosa ikkunaa, 
kuin kirkko jouluaarm.ma. Pian 
laisia, silla olihan koko kyla 
sista toista, joita tehtiin vain ja 
kittuna. Nyt ihmeteltiin. !hmeteltiin viela ihmettelemasta paas
tyak.in, kun kolnessa huoneessa, pull on sisalla vain kahden langan 
paasa palaa niin kirkkaasti, etta ihan silmat hu:ikaisee. 
Muiden mukana tuli myoskin tucmari Wilinder II¥llylle, hankin kat
sana.an - niinkuin han leikkisasti sanoi - etta "tuleeko siita 
mitaan" . Han tilasi rn:uuten ensirmlaisena sahkot .,vedettavaksi 
heille saakk.a .. " 

Va.:ikka noni tutkimusalueen asukas em. tuana.rin tavoin ajat·teli sah
kosta n tuleekohan sii ta mi taan n , sahkoistys saatiin kaikissa kolnessa 
jokilaaksossa alkuun. ennen vuotta 1914. Alk.uvaikeudet luonnollisesti 
haittasivat toirnintaa, joka oli aluksi hyvinkin pieninuotoista, mutta 
ennakkoluuloista ja epailyista huolirnatta sahko oli tullut alueelle 
jaada.kseen. 

3. 4 Vesistotoiden perusteet ja muodot 

Vesistotoiden tradi tionaalisina perusteina oli vat a) tul vien poista
minen, b) li.ikenneolojen kehittaminen ja c) rnaatalouden lisfunaan saa
minen. Tulvien torjun.nan ja liikenneolojen kehittam.i.sen parhaaksi 
valineeksi nahtiin laajat joki- ja puraperkaukset. Liikennemerkityksen 
siirtyessa jokiuond.l ta rnaanteille jai vat tul vat perkausten tarke.imnik
si perusteiksi 1800-luvun loppupuolel ta lahtien. Samalla ne pal ve
livat vesiperaisten rnaitten kuivatusta ja uittoja, joskin niilla saat
toi olla I1¥0S puutavaran kuljetus·ta haittaavia seurauksia, kuten 
myohem:n.in nahdaan. Paaosa maatalouden kuivatustoimista tapahtui ns. 
luonnollisten kuivatusrn:uotojen - per.kaukset, ojitukset jarvenlas
kut - kautta. Joskus voitiin turvautua ~os keinotekoiseen kuivatuk
seen eli rnaan pengertamiseen ( 1 ) . 

Vesiperaisten mai tten kui vatus tapah.tui tutkimusal ueella aina 1880-
luvulle asti paaosiltaan jarvenlaskuin, joiden avulla varsin 
nopeasti k.ayttoon lisamaata karjanrehun tuottamiseksi. Vuosisadan 
loppukym:renina kuivatustoimen paahuamio kohdistui valtaviin suoaluei
siin, joita E.A. MAIMin (2) muk.aan loytyi alueelta taulukon 17 mu
kaisesti (muk.ana vertailun vuoksi ~os Oulun laanin ja koko rnaan 
lukemat). 

Soita tutk.irausalueella (Salon ja Haapajarven kihlak.unnissa) oli SJ.ls 
enerrm.an kuin kesk.i.Jna.araisesti Oulun. laanissa ja koko rnaassa. Eten
kin Haapajarven kihlakunnan (Kala-, Pyha- ja Siikajokien latvaosat) 
soistuneisuus oli erittain suuri. Naiden numeroiden valossa ole 
.ih.rre, etta maatalouden lisarnaan tarvetta ryhdyttiin tyydyttl.irna.an juuri 
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Taulukko 17. Suoalueiden :malira suunni ttelua.lueella. 

Alue Maa-ala Koko Einta-alasta Yhteensa 
Mutasoita Rahkasoita soita 
J<m2 % - 2 km % km2 % 

Salon kihlakunta 6 361 191 3,0 2 029 31,9 2 220 34,9 
Haapajarven k.i.hla-
k.unta 6 913 249 3,6 2 682 38,8 2 931 42,4 
Oulun laani 6 1 1 ,7 899 24,1 54 660 34,8 
Koko maa 331 944 36 450 11,0 65 778 19,8 102 228 30,8 

suonkui vatuksilla, etenkin sen kLm vuonna 1889 annettiin 
selkeat perusteet valtionavusta Vt1onna 1893 perus-
tettiin avustusten jakoa varten erityinen suankuivatusrahasto. Val
tion tukitoimista huolirnatta suonkuivatus kaynnistyi alueella varsin 
verkkaisesti, ja kuivatustoi.rnen huippuvuodet saapuivat vasta 1900-
1 uvun ll.1Yota ) . 

3. 41 I Jfuvenlaskujen alueellinen huippu saavutetaan 

3. 411 Kokonaiskehitys 

.Ma.amrre monien jfuvenlaskujen paatarkoituksena oli niittyma.an ja kar
janrehun saaminen.. Erityinen jarvenlaskuinnostus koettiin 1800-
luvun puolivalissa, sen jalkeen kun ma.amrre rna.atalouden tuotantosuun
nassa tapahtui selva muutos kohti karjatalousval:taisuutta. Muutok
sen syita on kasitelty tarkemmin luvussa 3.1. Jarvenlaskutilastois
sa karjatalouden nousu tai ainakin siilien saakka jo vallinneen tuotan
tosuunnan vahvisturninen sijoittuvat seuduilla eri vuosikymmenille. 
Valtakunnallinen huippu saavutetaan 1850- ja 1860-luvuilla, mutta 
Oulm laanissa vasta kahta vuosikymmenta my6hemmin. Kehitys kay ilmi 
kuvasta 10 (1) .. 

Kuten vuonna 1867 tehty tutkim.us osoittanut kaikki jarve.nlasku-
tyat eivat suinkaan olleet onnistuneita yrityksia. .Ma.anviljelijat 
syyttivat jarvenlaskuja erityisesti siita, etta niiden takia seudun 
hallanarkuus kasvoi entisestaan. vastanneet viranornaiset puo-
lustautuivat vierittamalla syyn talanpoikien niskoille, 
koska nama laiminloivat ojituksen, huolehtineet viemareista 
kuivatetuilla ma.a-alueilla. Em.. tutkim.uksen seurauksena senaatti 
kuitenkin antoi vuonna 1868 asetuksen vedenjohdoista ja vesilaitok
sista, jossa paapaino pantiin vesialueen amistukseen. Aierrroan lain
saadlinnon paapaino oli taloudellisessa riskissa, ja talloin oli 
katsottu kohtuulliseksi suoda halukkaille tilallisille oikeus laskuun 
siihen katsonatta, kuinka moni alueen osakas oli halukas liittyrcaan 
yritykseen.. Vuoden 1868 saadosten mukaan lupa jarvenlaskuun saatiin 
vain silloin, kun enemn.an kuin jarven amistajista oli siilien 
halukkaita.. Jos kaikki eivat tulleet osakkaiksi yhtioon, 
heilla oli oikeus lunastaa osuutensa vesijattomaista ~ohemmin maksa
ma.lla niiden parantunut arvo, josta vahennettiin jc3rvenlaskijoiden 
kulut korkoineen. Ka.ikkiin suurexrpiin jarvenlaskuihin oli nyt haet-
tava kuve.rn.oorin , joskin lampia jarvia sai laskea 
ilnoi ttamalla asiasta Vuonna 1872 senaatti vai-
keutti jarvenlaskujen paattaroalla, etta 
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Kuva 10. Jarvenlaskut koko rnaassa ja Oulun laanissa vuosina 
1800 - 1899 (Uilide: Veikko Anttila, Jarvenlaskuyhtiot 
Suorressa). 

vesijattojen valtaamiseen tahtaaviin jarvenlaskuihin ~onnettaisiin 
yleisista varoista avustusta vain silloin, kun tutk.irnukset olivat 
osoittaneet, etta tiloilla ei ollut nuuta tai yhta soveliasta vil
jelysmaata, ja etta vesijatot olisivat taysin viljelyskelpoisia. 
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Ta:n:E. vaikutti kuivatustoiminnan merkittavaan vahenemiseen 1870-luvul
la. Myohe.rrroin jarvenlaskuja koskevia rnaarayksia viela tasmennettiin 
vuoden 1902 vesioikeuslailla ja vuoden 1911 asetuksella. Edellinen 
kiristi laskuluvan saannin ehtoja ja maarasi, etta pelkkaan rnaa.nparan
tamiseen tahtaava laskulupa voitiin saada, jos yli puolet amistajista 
kannatti hanketta, nutta jos lisaksi haluttiin saada viljelyskelpois
ta vesijattOa, tarvittiin 2/3 suosturous. Vuoden 1911 asetuksen 
rnukaan taas voitiin tilaan kuulumattarnista vesijatoista muodostaa 
itsenaisia tiloja. Nain ollen lainsaadantoteitse pyrittiin takaamaan 
alueen asukkaiden enemmiston oikeudet, ja jarvenlaskuluvan saantiin 
ei enaa rii·ttanyt pelkldi haluk.kuus ja tutkinus. Vuotta 1868 voidaan
kin pitaa jonkinlaisena kulroinaatiopisteena rnaarro:te jarvenlaskujen 
historiassa. Tasta lahtien ma.amiesten rnielenkiinto alkoi yha 
kasvavassa maarin suuntautua soiden, rameiden ja nevojen kuivattami
seen. 'lbisaalta jarvenlaskujen tarve vaheni 1800-luvun lopulla 
maatalouden uudistusten kautta. Varsinkjn kylv6nurrnien kayttoonotto 
ja rehuviljan viljelyn aloittaminen vahensivat uuden niittyalan 
tarvetta ( 2) . 

Tutkimusalueen eri jokilaaksojen jarvenlaskuinnostus kay ilrni kuvas
ta 10. Myos nailla seuduilla merkitsi 1860-luvun jalkipuolisko 
jarvenlaskujen huipun saavuttamista, mika :rilikyy sel vimnin Pyhajoki
laakson kuviossa hyppayksena 1860- ja 1870-luvulla. Pyhajokilaakso 
olikin 1800-luvun jalkipuoliskolla tuDcimusalueen vireinta jB.rven
laskuseutua. Kalajokilaaksossakin huippuluvut saavutetaan 1870-luvul-
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la,mutta on muistettava, etta taalUi ali jo 1770.-luvulla vireilla puoli
.kymnenta hanketta. Nain allen !<a.laj.okilaakson jarvenlaskutoimet ajoit
tuvat tasaiserrmin eri vuosikynmenille,, .ndsta johtuen 1870-luVl.lll 
"huippuplikki" jai alle Pyhlijokialueen luvun (kuva 11) • Siikajoen 
vesistOa.lueella hank.keiden luk.urnalira jaa selvasti etelaisia joki
laaksoja vahaisemr:naksi johtuen seudun pienesta jarvi.J.naarasta. 
Taalla suurin innostus asiaa kohtaan viriaa yllattavan ItWOhlia.n eli 
aivan 1800-luvun viimeisina. .vuos.ik.ynn'en.in.a, ll.lUtta kaytiinnon tulokset 
olivat talloinkin harvalukuiset. Jos tutk.ilnusalueen yrityksia seu
rataan jokilaaksottain ja kunnittain, saadaan jarvenlaskuista ja 
jc3.rvenlaskuhankkeista 1800-luvun jalkipuoliskolta seuraava luettelo 
( 3) • (Luettelo perustuu Veikko Anttilan tutkimukseen, jota on tiiy-

dennetty *:lla merkityilla Oulun maakunta-arkiston tiedoilla). 

Kalajokialue 
Nivalan Pidisjarvi 
Reisjarven Kalajanjarvi 
Ha.apajarven Nokkoudenjarvi 
Sievin Tuohilampi 
Nivalan Kellarilampi 
Haapajarven Haapajarvi 
Haapajarven Kuonajarvi 

* Sievin Kakarilarnpi 
* Sievin Annalajarvi 

Haapajarven Hankilanlarnpi 
Haapajarven Nuijanjarvi 

* Haapajarven Haukilampi 
* Reisjarven Kotajarvi 

Reisjarven Alakalajarvi 
Reisjarven Pirttijarvi 

* Sievin Louetjarvi 
* Yli vieskan Kahtavanjarvi 

Ylivieskan Jarvelanjarvi ja 
Mik.onlarnpi 

Pyhajokialue 
Merijarven Merijarvi 
Merijarven Tahkajarvi 
Viharmin Alpuanjarvi 
Pyhajoen Viirretjarvi 
Pyhajarven Penninginjarvi 
Pyhajarven sarkijarvi 
Ka.rsamaen Sarpasjarvi 

* Haapaveden Piipsanlampi 
Karsamaen Vuohtojarvi 
Ka.rsamaen Ristisenjarvi 
Pyhlijarven vaskilampi 
Pyhajoen Pelkosjarvi 
Pyhajoen Poikkeusjarvi 

* Ka.rsamaen Nunresjarvi 
Pyhajarven Pyhlijarvi 
Haapaveden Haapalanpi 
Ka.rsanaen :r<arsamajarvi 

* Ka.rsarnaen Pienikarsamajarvi 
Pyhajarven Tervajarvi 
Viliannin Yla- ja Alavuolujarvi 
Haapaveden Hedetjarvi 

* Oulaisten Isojarvi 
Viharmin I.einosenjarvi 

lasku 1850 - 1853 
lupa 1860 
lasku 1862 
ananus 1866 
anonus 1876 
anomus 1877, ei lupaa 
lupa 1877 
anomus 1877 
anomus 1877 
lupa 1878 
lupa 1879 
anomus 1879 
anomus 1880 
anomus 1882 
laskettu ennen 1889 
anamus 1891 
anomus 1898 
vuosiluku ei tiedossa 

anamus 1852 
anamus 1985 
lasku ennen 1863 
vireilla 1864 
lasku ennen 1865 
lasku ennen 1865 
lasku kaynnissa vuonna 1865 
anomus 1866 
lasku 1868 
ananus 1872 
anomus 1875 
lupa 1875 
lupa 1875 
anomus 1878 
anomus 1878, ei lupaa 
anamus 1879 
anomus 1879 
anomus 1879 
anomus 1879 
anomus 1879 
lupa 1885 
vireilla 1895 
vuosilUku ei tiedossa 
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Kuva 11 • Jarvenlaskuhankkeiden luk1.111E.arat Kala-, Pyha- ja Siika
jokilaaksoissa k.yrrrrenvuotisk.ausittain vuoteen 1900 me.n
nessa. 

Siik.ajokialue 
Revanlahden Olkijarvi 
Rantsilan Leuvanjarvi 

* Rantsilan Mankilanjarvi 
Kestilan Neittavanjarvi 
Piippolan Kuurajarvi 
Paavolan Kipsuanjarvet 
Siikajoen Hummastenjarvi 

* Piippolan Isolampi 
* Piippolan Lievosenjarvi 
* Rantsilan Kurrajarvi 

anornus 18 72 
anorrus 18 7 6 
anornus 18 79 
lupa 1885 
anomus 1888 
vireilla 1889 
1890, raukesi 
anomus 1892 
ananus 1893 
ananus 1894 

Kahdessa hankkeessa - Kuonajarvi (1877) ja Hankilanlampi (1878) -
laSkulupaa hakivat edellisessa haapajarvisten ohella pyhajarviset 
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ja jalkimmaisessa karsamakiset. Tilastoluvuissa hankkeet on kui
tenkin asian sel ventanuseksi lask.ettu kuuluvaksi yksinomaan Haapa
jarveen. Joi tain jarvia laskettiin reyos 1800-luvun loppupuoliskolla 
toiseen kertaan esim. Evijarvi ja Kortesjarvi Sievissa. Namakaan 
yritykset eivat ole mukana edellisissa tilastoissa. Kalajokilaakson 
innokka.lntna.t jfuvenlaskijat (aloitteentekijat) loytyivat alueen 
latvaosien nmsasjarvisista pitajista - Haapajarvi (8), Nivala (7), 
Reisjarvi (7) ja Sievi (6). Naista Nivala ja Reisjarvi ovat reyos 
erityisen voimakkaita karjatalouspitajia. Pyhajokialueella korkeim
rrat lukenat saavutetti.in niinikaan ylajuoksun voimakkaalla karjata
lousalueella - Pyhajarvella (7). ja Ka.rsanaella (6). Siikajokialueen 



68. 

jfuvenlaskuinnostus jai selvasti pienell'lnaksi kuin Kala~ ja Pyhajoki
alueen. 'Kolrceen hankk.eeseen paasivat taalla Piippola seka Ra.ntsila, 
kun taas pulkkilalaiset ei vat telmeet, a.inuttakaan . aloitetta jfuven
laskujen aikaansaamiseksi (4) .. 

Jarvenlaskutyot olivat laajamittaisia urakoita, jotka vaativat osak
kailtaan runsasta tyopanosta.. V.ANTrJLAN kokoamien tietojen n:nik.aan 
tutkimusalueen suur.ilrtmat laskuhankk.eet olivat 1800-luvun jalkipuo
liskolla kuten taulukosta 18 illrenee (5). 

Taulukko 18. Tutkirnusalueen suurimmat jfuvenlaskuhankkeet 1800-
luvun jalkipuoliskolla 

Jarvi TvOOO.ivia Maatuma Osakkaita 
Osakkaiden Valtion ha 

~ijarvi ja 
Tahkajarvi 98 459 6 806 371 67 
Kalajanjarvi 89 309 5 350 2 500 100 
Kuananjarvi 79 705 2 777 450 51 
Kortesjarvi 
(II lasku) 19 167 250 27 
Evijarvi 
(II lasku) 17 529 1 543 1 100 27 

Kuten edella on todettu, ,jarvenlaskuinnostuksen alueellinen huippu 
saavutettiin 1860- ja 1870-luvuilla. Taman vuosisadan alkupuolella 
jarvenlaskut eivat nayta enaa sanottavasti kiinnostaneen tutkimus
alueen asukkaita. Niinpa aloitteita laaninkansliaan saapui ennen 
vuotta 1914 vain kaksi, joissa toisessa anottiin Karsanaen Nurrres
jarven (1906) ja tois~ssa Vihanninjarven (1909) kuivattamista (6). 

3. 412 Jarvenlaskuyhtiot - toiminnasta ja toimintaperiaatteista 

Tutkimusalueen jarvenlaskuyhtioista kaytettiin yleisesti nimitysta 
seura. Ni.inpa puhutaan esim. Settijarven niitt:useurasta tai Meri-
ja Tahkajarven jarviseurastao Yhtiot olivat Kalajokilaaksossa hie
man kookkaampia kuin alueen pohjoisimmilla seuduilla. ANTTILAN mu
kaan Kalajokilaakson keskimaarainen osakasluku oli 38 (mukana kahdek
san seuraa) ja Pohjois-Pohjarunaan yhdeksan (mukana 18 seuraa) .. Suu
rinpia alueella toimi.via yhtioita olivat Al.avieska 30, Nokkoudenjar
vi 34, Kuonanjarvi 51 , !vEri- ja Tabkajarvi 67 ja Kalajanjarvi n. 
100 osakasta. Vuonna 1912 perustettuun Oulaisten Piipsjarven kuiva
tusyhtioon liittyi puolestaan perati 135 talollista. Yleensa osak
kaat olivat maataornistavia henkiloita, joskin to:rppa.reillakin oli 
mahdollisuus paasta jarviseuran osakkaaksi. Na.in tapahtui mn. 
Haapajarven Nuijanjarvella vuonna 1879 (1). 

Val tion avustusta nautti villa jarvenlaskuty5rrailla johti tyota taval
lisesti kruunun palkkaama teknista koulutusta saanut henkilo. 
Pienissa jfuvenlaskuissa tahl:in toirreen riitti kaytannon koul.irna 
tyanjohtaja, mutta suurirrmille ja vaativimmille tyOma.ille lahetet
tiin .yliha.llituksen n.i.meama .insinoori nm. Kalajanjarvelle .insinoori
luutnantti A. W. La.gerborg. Jos tyOkohde ei saanut val tionapua, saat
toi tyonjohtajana toimia joku kansarunies aikakautena, jolloin tyo 
suoritettiin viela kasivoimin. Haapajarven Kuonanjarven ty6maalla 
valittiin 1880-luvulla erityinen 7-henkinen toimik.unta, yhtion vail_,--~ 



tuutetut, jatka asallistuivat tyon valrnisteluun ja 
nimearnan tyonjahtajan vastatessa itse tyonjohdasta. 
asallistuneiden tyorniesten lahetta:m.inen jai y leensa huo
leksi. Yhden eli miesosan ani.stajan vel vollisuudeksi kat-
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sottiin asettaa yksi tyomies kako jarvenlaskun Jos rniesosan 
amisti kaksi talollista, he jakoivat ty6velvollisuuden amistuksensa 
mukaisessa suhteessa.. Asia ei kui tenkaan ollut kaytannossa 11liin 
yksiselitteinen, vaan es.im. Sievin Kortesjarven taiseen laskuun 1870-
luvulla oli miesosaa kohti lahetettava kaksi miesta, ja ·1830-luvulla 
alkaneen Alavieskanjarven tyOmaa.lla miesasa nerkitsi tyo-
miesta. Jotta kaikki osakk.aat todella suorittivat omcm velvollisuu-
tensa, rnaarattiin esim. Haapajfuven Settijarvella, paivatyonsa 
la.irn.lnlyonyt osakas joutui rna.k.samaan vastaavan tyopalkan yhtiolle (2). 

Jarviseuran 1T!Y5henpi:ia toirnintaa joht.anaan valitti.in tutk.irnusalueella 
yleensa isanta tai esirnies.. Hanen yhtiokok.Ouksen valisena eline
na taimi jaskus johtokunta tai hallitus (esirn. Alavieska Kuona- · 
jarvi). Haapajarven Nakkoudenjarvella valittiin vuasittain palsta
rajaja tarkastanaan 6 - 7 luottamusmiesta. Sarnoin meneteltiin 
Kalajan- ja Alavieskanjarvella, jossa valittiin heinantean alla eri
tyiset jakomiehet. Kalajakilaaksossa ali tyypillisena piirteena 
lisak.si niitynvartijainstituutio. Alavieskan jokivarsiniityilla 
toimi luantaispalkkaa nauttinut vahti, jasta kuuluisin ali 1850-
luvulla vartijana taiminut kirjalija Pietari Paivarinta. Hanen 
palkkiansa ali leipanaula ja jyvak.appa 1 1 /2 hehtaarin alal ta ke
sassa. .Myos Alavieskan maatumalla ali vahti, jaka sai palkkiokseen 
nii ttaa pysyvan vahinosan. Sievin Evijarven maatumia vartioi ltlYOS 
vahti, jana viineksi muistetaan alleen Ra.ikka-Heikin, rni.ka nimi 
kertoo hanen karjanpelatusvalineestaan. Palk.kaa han sai pienerrmis
ta talaista leivan ja isommista kaksi. Vahtia karkeampi taimihenki-
15 ali Sievissa aitapaallikko eli aitaisanta, jaka valittiin kesak
si kerrallaan ( 3) . 

Alueen vanhimpien jarvenlaskujen kahdalla nayttaa vallalla alleen 
vuosikiertoon perustunut tuatan jakaminen esim. Sievin Evi- ja 
Kortesjarvella, Alavieskan Jukulaisjarvella ja Yli vieskan Jarvelan
jarvella. 1860-luvulta lahtien kayttOOn tuli kuitenkin yha laajene
vassa maar in palstajen arpaminen, jaka turmettiin ainakin Meri-
ja Tahkajarvella, Nakkaudenjarvella, Alavieskanjarvella ja Kalajan
jarvella. Esim. Nakkoudenjarvella maatuma. ali jaettu 125 miesasaan 
eli palstaan, jaista kaksi muadosti aina yhden arvan.. Arpaminen ta
pahtui Jaakanpai vana, ja kukin osakas nasti lakista asuutensa mukai
sen maaran lappuja. Niinpa Myllylahden talalla ali 10 miesasaa, 
ja se nosti siten viisi lappua eli arpaa. Meri- ja Tahkajarvella 
pal stat arvottiin taakattaen yhta suuren sadan antaviksi. Keski
maaraiseksi tuatoksi palstal ta laskettiin kaksi latoa ja yksi suova 
heinia. Tallainen palstojen arpaminen jatkui ka. jarvialueella 
aina vuonna 1913 tapahtuneeseen pysyvaan jakoon asti. Huutakauppaan 
eli yhtion tuaton jaka,miseen rahassa turvauduttiin tutkimusalueella 
harvoin. Tallaisesta kaytannosta ovat es.ixrerkkeina Viliannin Alpuan
jarvi ja Oulaisten Piipsjarvi. Tutkinusalueen jfuvenlaskuyhtiot 
alivat siis luanteeltaan la.hinn.a. kooperatiivisia yhtioita, eli ne 
kayttivat asakastyovoimaa ja jakaivat tuattansa luonnontuotteina (4). 

Yhtion asakkaiden tyavelvollisuus ei rajaittunut pelk:kaan lask:u-urak
kaan, vaan jarviroaatuma vaati jatkuvaa haitoa sailyttaakseen tuatan
tokelpoisuutena. Joskus nama tyovelvoitteet koetti.in hyvink.in ras
kaaksi, ja rrm. Kalajanjarven perkuutyot kavivat muutamille asak.kail-
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niin vaivalloisiksi1 etta he katsoivat parhaaksi ~da. osuuksiaan, 
jopa polkuhintaan naapuripitaji.in. Haapajarven Nokkoudenjarvella 
ojat jaettiin miesosittain tinkeiliin, jolloin jokainen .miehenosan 
omistaja vastasi naaratysta kohdasta "ojaa. M:Yohemn.in kaytanto 
muuttui siten, etta vain pikkuojat jaivat osakkaiden puhdistettaviksi, 
ja selkaoja peratti.in yhdessa ns. sakkityona (5)., 

Koska ·tutkimusalueen jarvenlaskujen runsaslukuisuus tekee roahdotto
maks.i kaikkien hankkeiden yksityiskohtaisen sel vi ttelyn, otetaan 
seuraavassa tarkemn.in kasitel tavak.si kaksi 1800-luvun lopun jarven
laskutyota - Reisjfuven Kalajanjarvi ja Oulaisten Piipsjarvi. Ne 
valaisevat omalta osaltaan jarvenlaskutyon laajuutta ja suuritoisyyt
ta seka niihin liittyvien yhtioiden toimimuotojen moninaisuutta, 
jopa rnon.inu.rtkaisuuttakin. 

3. 4 13 Kaksi es.in::erkkia 1800-luvun lopun jfuvenlaskutoista 

3.413.1 Reisjarven Kalajanjarvi 

Sutmnitelman Kalajanjarven kuivattamisesta laati vuonna 1845 Fredrik 
Adolf HallstrOm osana laajempaa Kalajoen koskien perkausta koskevaa 
mieti.ntoa. HallstrOmi.n mukaan jfuven pinta-ala oli 8 000 geanetrista 
tyrmyrinalaa, ja se sai vetta y:n:paroivista pikkujarvista sima naarin, 
etta vedenkorkeus vaihteli jopa kolrren jalan verran. Taman takia 
jarven kui vaus oli hanen mielestaan vaikeaa. Kesak:auden rna.talan ve
den aikana ei jarvessa ollut k.y:mrrenta jalkaa syvempaa paikkaa. Kala
janjarven pohja oli mutaa ja irtoliejua, joka kuivattuna olisi hedel
ro6llista kasvualustaa. Vesi jarvessa liikkui hitaasti allen sameaa, 
likaista ja suorastaan epamiellyttavaa. Sima kohdassa, missa vedet 
purkautuivat Kalajanjokeen oli kivinen Niskaharju, jonka vesisto puh
kaisi 64 kyynaran leveydelta, mutta 300 kyyrili.ran etaisyydelta suusta 
leveys oli enaa 40 kyynaraa.. Niska.nharjun koko pituus oli 500 k.yyn.a
raa. Pengerman eteen muodostui laaja suvantopaikka, koska eta.arrpana 
sijainnut Niinikosken niska esti veden tays.in vapaan liikkumisen .. 
Niinikoski oli erittain rna.tala ja vain 12 kyynaraa leve~i. Niinpa 
tulva-ajat olivatkin osoittaneet sen, ettei Niinikoski pystynyt tay
sin nielerraan Niskan purkamaa vetta ( 1) • 

I-lli.llstrOmin suunnitelman mukaan jarvea sai laskea vain koln:e jalkaa, 
silla muuten siita tulisi liian matalana hallan pesapaikk.a. Han 
katsoi nwas' ettei vat Reisjarven kappelin asukkaat kyenneet syven
ta.maa.n koko 2 000 kyynaran pituista joenuomaa jarvesta Niinikosken 
alaosaan. HallstrOmin laskelmien muk.aan Niska tulisi syventaa 20 ja 
Niinikoski 30 kyynaran leveydel ta, jotta vedenpinta jarvessa alentui
si kolme jalkaa. Ty5n suorittaminen vaati kustannusarvion mukaisesti 
1 122 paivatyota (2). 

Iopullinen paatos Kalajanjfuven laskemisesta tehtiin kuitenkin pal
jon Ha.llstrOmin. laatiman suunnitelrran jalkeen. Koska laskuyritys 
koski varsin nonta kappeliseurakunnan asukasta, tehtiin asiaan 
liittyva ~anteinen paatos Reisjarven kirkonkakouksessa 30.11.1857. 
Innostus hanketta kohtaan ali niin suuri, etta vuonna 1858 paikka
kuntalaiset ryhtyi vat uniluk.karinsa Sirnuna Akreniuksen johdolla 
yritykseen jarven laskemiseksi. TyOhon osallistui toistasataa mies
ta yli viiden viikon aja. He Iili.kivat yrityksen kuitenkin toivotto
roaksi ilrna.n valtion avustuksia, ja ni.in tyo keskeytyi. Uusi yritys 
- nyt valtion tukema- aloitettiin syyskuun toisena paivana 1861. 
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Tyo alkoi talla kertaa todella jatk.u~ aina vuoteen 1867. Kam:nelluk
sitta ei urakasta sel vi tty, mikali on usk.omista Suorrettaren lehti
artikk.elia vuodel ta 1863, . jossa lyhyesti kam:nentoidaan tyarraan sen
astisia vaiheita (3) : 

"Nyt on taksi kerraksi taas paatetty kahdeksi Kalajan-
kosken kaivu, jossa tyossa on .nain koyhana aikana ollut tarvitse
ville hyva rahantulo yli sen, etta tyo on paikkakunnan amaksi 
hvya.ksi tehtava. Ruunu on maksanut 20 paivalta, jonk.a 
rahan turvin :rroni ihminen on pysynyt ruuassa. Vi.ime viikolla 
sanottiin sima olleen 200 mi.ehen tyossa. Tyo paatettiin nyt 4. 
paivana heinakuuta, jolloin aukaistiin 2 luuk.kua suureksi iloksi 
siilien kuuluville osakkaille ja ty&niehille na.h.dessaan, ettei 
tyonsa turhaan :rrennyt. Samana il tana tuli onnettomuus, 
kun vesi omin voimin tyotansa tehden sarki t.a.rclnEn (padon) rikki 
j a paasi si tte omin val toinsa pauhuamaan alas.. Sanotaan vetta 
laskseneen 6 jalkaa. Haapajarvelaisille taman veden lahto tuot
taaa suurta vahingota, kuin koko joki-varsi, jota pitkin haapa
jarvelaisten paraat niityt ovat, on kaikki yhtena jarvena, ja 
niista niityista ei ole enaa paljo toivomista, koska tulevat 
hiekalta ja soralta sotk.etuiksi. n 

Kirjoittaja korosti artikkelissa jarvenlaskun tyollistavaa merkitysta, 
rnika 1860-luvun katovuosina olikin hyvin suuri. Tyo edistyi em .. 
haaverista huolima.tta varsin ripeasti, ja 12. 1 0. 1865 laskukanava 
oli siina kunnossa, etta vedenkulkua estava pato voiti.in poistaa. 
Lopullisesti Kalajanjarven laskuhanke valmistui vuonna 1867. Tata 
ermen oli tyohon uhrattu kuitenkin yli 89 000 osakasten ja yli 5 000 
val tion tyapai vaa 1 ja kustannuksia val tiolle oli hankkeesta kertynyt 
reilut 44 000 markkaa. Tyoraporttien rnukaan sepat ja panostajat 
(minorer) olivat kruununmiehia, kun taas suurimna.t mies.rrBarat vaa
tineet kallion- ja maaperank.aivuutyot seka kaivetun rraaperan siirta
miseen tarvittava tyavoima jai pitajalaisten harteille. Tyonjohta-
j ana toimi insinooriluutnantti A. W. Lagerborg. Tyon laajuutta kuvaa
vat vuosien 1861 - 1864 tyoraporteista (taulukko 18) saatavat maan
kaivuutoiden kuutiC>ll'6.arat (kuutiosyli = n. 6 1 1 kuutiorretria) (4) .. 

Taulukko 18. Kalajanjarven laskun tyoraporteista saadut kaivumaarat. 

Kaivettu kuutiosllia (kuutiametria 
Kivea Soraa ~· maalajeja Yhteensa 

1861 455 (2 780) 234 ( 1 430) 689 (4 210) 
1862 656 (4 000) 2 171 (13 240) 2 827 (17 240) 
1863 700 (4 270) 1 170 (7 130) 1 870 ( 11 400) 
1964 231 (1 410) 320 (1 950) 551 (3 360) 

Yhteensa 2 042 (12 460) 3 895 (23 750) 5 937 (36 210) 

Ktiytettavissa olleiden tyoraporttien mukaisesti vuodet 1862 ja 1863 
olivat erityisen tuloksellisia tyon etenernisen kannalta. 

Vaikka Kalajanjarvi paaasiassa sijaitsi Reisjarven alueella, liittyi 
laskuyhtion osakkaiksi talollisia Nivalasta, Sievista ja Haapajar
velta (kuva 12). Nana ulkopitajalaiset paasivat yhtioon osakkaiksi 
ns. yl.imuistoisten nautintojenl tassa vanhojen kalastusoikeuksien 
nauttijoina. Samantapainen nautinnan jatkuminen laskuyhtion osak
kuutena oli nahtavissa II¥Os Sievin Evi- ja Kortesjarvien kohdalla (5). 

Jarvenlaskun jalkeen niitty jaettiin siten, etta jokainen talo, jos
ta koko kuivatuksen ajan oli ollut mies tyossa, sai yhden mies
osan. Miesosia muodostui kaikkiaan 123 3/4. Kukin miesosa jaettiin 
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Kuva 12. Reisjarven Kalajanjfuven laskuyhtion osakkaiden kotipaikat. 
1. = Sievin Kiiskilankyla, 2. = Sievin Sikalankyla, 3. = 
Nivalan Karvoskyla ja 4. = Haapajfuven kirkonkyla seka 
Ku:usaankyla (Uihde: Anttila, Jfuvenlaskuyhtiot Suonessa 
1967, s. 49). 

16 yhtasuureen osaan eli arpaan. Taman vaati van ja vai valloisen 
jakotehtavan suoritti Otto Korkeakoski, ja ilrreisesti tyo otti vars.in 
koville' silla hanen kerrotaan viela nwohemninkin usein jupisseen 
itsekseen: "Otto linjat suorat. lila Vcinkaa.kaan, ei se sirme rrene, 
tastaha.n se rrenee." Miesosien ja niihen kuuluvien arpojen vuosit
tainen arvontatilaisuus oli sirilinsa nerkkipaiva ja Jru.tkikas tapah
turna., kuten seuraava v. ANTriLAN kuvaus osoittaa (6): 

"Ennen niitynteon alkarnista kakoontuivat jarviseuran osakkaat suo
ri ttama.an arpomista. Tama tilaisuus pidettiin jossain kaukana 
kylaasutuksesta sijaitsevassa talossa, johon tuotiin ruokaa ja 
juCilE.a. Arpomistoimi.tus oli nain ellen rronessa mielessa rrerkittava 
tapahturna. Jarven esimieheksi valittiin tassa tilaisuudessa 
kirjoitustaitoinen henkilo, joka suoritti yhdessa arpojien kanssa 
arpamistoimituksen. Tata ennen oli kuitenkin tarkistettu jfuven 
pysyvat rajat miesosien ja arpojen valilla. Arpominen toimi.tettiin 
nytkin paperilapuilla, joihin rrerkittiin miesosien n.irret. Paperi
lappuja pudistettiin lakissa, ja jokalnen nosti osaansa vastaavan 
maar an lappuja. Sellaiset osakkaat, jotka anisti vat yhteisesti 
miesosan, valitsivat keskuudestaan nostajan ja jakoivat jalleen 
arponalla - joko paperilapuilla tai rruuten - osalleen langenneen 
miesosan niiden kuudentoista arvan mukaan, jotka miesosaan sisal
tyivat. Talloin .tnaa.ritettiin kunkin nautintaoikeus siten, etta 
iJ..rroitettiin, kuinka rronta arpaa ·han amistaa." 
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Teoriassa saattoi miesosalla olla siis 16 osakasta, mutta kayt.annossa 
nain pienet osuudet olivat harvinaisia. Sen sijaan jotkut osakkaat 
saattoivat amistaa kokanaisen :miesosan. Esirn .. Matti Tytarnietrella 
oli suur.i.ntnillaan oikeus yhteen kokonaiseen 1 I 16 :miesosaan ( 7) . 

Kalajanjarven jarviniityn tuotosta ei ole kaytettavissa mitaan taysin 
luotettavia tietoja. Parha.imnillaan alueen kokonaistuotto on R. FIAK
KISEN mukaan ollut 14 760 kuonna.a eli 120 kuormaa kultakin miesosalta. 
Jos yhden kuonnan kesk.iroaaraiseksi painoksi lasketaan 300 kiloa, 
olisi koko vuodentulo noussut nain allen 4 428 000 kiloon. Vuonna 
1886 Kaiku-lehdessa julkaistussa artikkelissa kirjoitti nimimerkki 
"E.rEilraan Jussi" miesosan tuoton pudonneen 60 kuonrE.an ja allen par
haimnillaankin vain 80 kuonnaa. Tiedot ovat siis osittain ristirii
taisia. Joka tapauksessa heinaa saatiin alkuaikoina niin hyvin, etta 
sita riitti viiden naapuripitajan lisaksi aika ajoin Toholamrnin Ve
sojankylaa.n:k.in. Heinaa kaytettiin IT!YOS kauppatavarana, jolla lesti
jarvisilta vaihdettiin kalaa. Jarviseuran to.i.m.Ulta jatkui kutakuin
kin sanoilla periaatteilla vuoteen 1911 asti, jonka jalkeen vesijatto
maita koskevan asetuksen rrn..lkaisesti tamakin jarvinaatuma oli muodos
tettava itsenaisiksi tiloiksi (8) . 

Kalajanjtirven laskun kal tainen suurhanke oli orniaan kiihdyttaJ:naa.n 
alueen asukkaiden mielikuvitusta, ja niinpa kuivatustyohon liittyy 
runsaasti erilaista tarinaperinnetta. Jarven kui vatuksessa kerro
taan runsaiden kalaparvien jaaneen kuiville, mista paikalliset asuk
kaat olivat niita lapiokaupalla keranneet astioihinsa. Suurin osa 
kaloista jai kuitenkin korjaamatta ja rnadantyneet kalat houkuttelivat 
luokseen lukuisan rnaaran haaskalintuja ja kettuja. Ainoatakaan 
kiiskea ei kalojen joukosta loytynyt. Tarinan muk.aan ne olivat veden 
pinnan aletessa nousseet evilleen ja lentaneet Reisjarveen, jopa 
Lestijarveen saakka. Niita oli ollut niin paljon, etta aurinkokin 
oli pimentynyt kolmeksi paivaksi (9). 

3.413.2 Oulaisten Piipsjarvi 

Oulaisten keskustasta noin kuusi kilametria koilliseen sijaitsevan 
Piipsjarven kuivattarniseen innostuttiin ensi kertaa 1840-luvulla. 
Siita, kenen aloitteesta hanke kaynnistyi, ei ole sailynyt tietoja, 
mutta joka tapauksessa kylalaiset ovat anoneet jarvenlaskemista 
ensi kerran kevaalla 1847. Talloin laanin kuvernoori maarasi touko
kuussa komissioonirnaanmittari Hardhin tarkastarraan hankkeen laajuu
den ja vesijaton jakoperusteet. Hardhin tarkastuksen perusteella 
kuvernoori rrwonsi kylalaisille laskuluvan asettaen edellytykseksi 
sen, ettei vat kui vatusto.irret aiheuttaisi haittaa vesistoalueen muil
le asukkaille (1). 

Vesialueisiin kohdistuneet yritykset ovat kuitenkin hyVin usein ol
leet riitaisia, ja nain tapahtui Piipsjarvenkin kohdalla. Kevaalla 
1858 paattivat kylalaiset pyytaa kuvernooria lahettaJ:naa.n sopivan hen
kilan tekemaan kuivatussuunnitelman ja arvion saatavasta hy5dysta 
ja mahdollisista vahingoista. Nain siksi, etta talolliset Henrik 
Niemi, Matts Laitala, Joran Mattila ja Johan Kurki olivat kieltay
tyneet osallistumasta hankkeeseen ilman tarkkoja etukateissuunnitel
mia. Niinpa kuvernoori rnaarasi komissioonimaanmi ttari C. J. Claude
linin tekernaan em. tarkastuksen. Vuonna 184 7 tehty tarkastus ei 
nimittain sisaltanyt mitaan suunnittelua (2). 
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Claudelin kutsui ky lalaiset kokoukseen 18. 10 ... 1858.. Jarvi paatettiin 
kuivattaa yhteiseksi he.i.naroa.aksi, mutta samalla seitsel.U.ful tilallista 
ilnnitti luopuvansa omasta osuudestaan. seka tyon. etta vesijat.On osal
tae Tahan heilla oli laillinen oikeus Hankkeen toteuttamiseksi 
tarvittiin luonnollisesti oikeudenrmikainen tyonjako, joka sovittiin 
tassa kakouksessa .. Perusteeksi tuli ns.. , eli talollisen 
maanama.isuuden rnaara jakokunnassa .tyon ja vesijattoosuuden 
maaran. Kylaosuus olik.in Piipsjarven kohdalla luonteva ratkaisu, 
silla ~~eeseen osallistui lahes kylakunta. Talta pohjalta 
paatettiin tyot suorittaa seuraavien mukaisesti: 

118 on tyossa yksi 
1 I 6 II II n puolitoista miesta 
1 I 4 11 11 

" kaksi .uu..•;;;;.o '-A..a. 

112 " n n nelja 

Nailla perusteilla Piipsjarvi 116 112 miesosaan, ja hank-
keessa oli mukana kaik.kiaan 31 osakasta 23 kantatilalta (3). 

Maanmi.ttari Claudelin suo.."Litti n~_,ros ndttauksia lasku-uamilla kyla
laisten vali tse:mien uskollisten :miesb?...n torppari Henrik Wisurin ja 
raatali Pehr Kauppilan sek.a muutaman apulaisen kanssa. Mittausten 
pohjal ta Claudelin laski, etta jiirven laskujokea syventarnalla voi tai-
siin saada noin tynnyrinalaa 400 hehtaaria) hyvaa hein.a-
maata. Tuloksensa han esitti Ahon talossa pidetyssa kakouksessa 
21.10.. Suurmitelmaa vastusti vain t.alollinen, ka.ikkien nuiden 
vahvistaessa puumerkillaan suunni telrnan hyvak:symisen ( 4) • 

Kuiva-tustyon aloittaminen siirtyi kuitenkin siirtymistaan, ja asias
ta tehtiin uusia lupa-anamuksia kuvern.oorille, vaikka kaiken pi ti ol
la jarjestyksessa.. Tarna viivytys johtui ilmeisesti siita, etta Tie
ja vesikulkulaitosten ylihallitus rnaarasi viela kerran tehtavaksi 
suunnitelma.t hankkeesta... Tanan uuden suunnitelman laativat insin50-
rit Karl Lindberg ja K .. T. Sohlberg, ja se valmi tui alkuwodesta 1881 . 
Kuvernoorin lupapaatos kuivatushankkeelle saatiin saman vuoden kesa-
kuussa.. Samana vuonna ky lalaiset jarviseuraksi, ja 
lokakuussa valittiin kylalaisten kuivatustyota johtarnaan 
Johan (Juho) waant6 eli Turula sek:a kirjuriksi talollinen Erkk.i 
Kangas.. Samssa yhteydessa luvattiin lukkari Abram Pek:urille yhden 
miesosan osuus hanen aienpien kirjoitusvaivojensa palkaksi. Itse 
kui vatustyOhon paastiin 1880-luvun alkuvuosina eli 35 vuotta hank
keen kaynnistymisen jalkeen. Tata suuritoista urakkaa muisteli 
vuonna 1924 oulaistelainen M. KIVIRANTA (5): 

"Etsittiin ·tyolle johtaja, jo manan majoille kulk.eutunut talon
isanta Juho Turula eli Tu.rulan Jussi ja kirjurik.si rnaanviljelija 
Erkki Kangas.. Naiden johdolla alai tti toistasatainen miesarrreija 
ankaran ty6nsa.. Ei siina tunteja luettu, vaan tehtiin :min1di 
jaksettiin, ja siihen aikaan paljon. Mutta olikin 
siina urakka Koskelan:peran kautta kulkevan jokiuoman syventami
sessa, :mihin kui vattavan jiirven vedet kohisten laskeutui vat, ja 
niin muutainan sirri tti siel t.a taal ta entisen 
jiirven pohjalta ja ens.i.turnaisma 
kesi.n.a helisi ja ra.:ntalnailla vankka heinl:in alku." 

Vuosien 1887 - 1898 tyolistojen mukaan jarvella todella tyoskenteli 
92 - 132 miesta, joten kuivatukseen osallistuneita oli lahes yhta 
paljon kuin osakk.aita. Osakkaiden alkuperaisesta 31 :sta 
noussut wosien mi ttaan 135: een seurauksena. Piips-
jarviset kuivatustyon amin kustannuk-
sin, mutta vuorma 1 koskevan asetuksen 



irmostamina he anoi vat hankkeelle val tionapua. Maanviljelysinsin60-
ri Bengt Lille arvioi, kuinka paljon tyosta oli viela ja 
hanen ehdotuksensa pohjalta senaatti nwonsi 27.11.1889 kolmasosan 
eli 11 000 narkkaa viela jaljella olevista kustannuksista.. Jarvi
seura sai kuivatukseen rahaa 1880-luvulla ~ymBlla jarviniityn tuo
tan huutakaupalla. Jarvihein.ikko jaettiin ensi kertaa osakkaiden 
kesken vuonna 1895. Jaon to.imitti apumiestensa kanssa puuseppa
rnaanviljelija Yrjo Junno. Seuraavina vuosina nama osat jaettiin 
arpama.lla vuodeksi kerrallaan. Vuonna 1912 niitty jaettiin sopimus
j aolla ky:rrm:men vuoden ajak:si jyvi tysperusteella niin, etta kulle
kin osakkaalle lohkaistiin erityinen palsta silta puolel ta jarvea, 
jossa hlin asusti. Ta.r&in jaon suoritti :maanmittari Lennart Wichman 
(6) • 
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Vaikka Piipsjarven kuivatus oli alusta asti ollut kylalaisten jarjes
taytynytta yhteistoiminta.a, anottiin jarviseuran saannoille viral
lista vahvistusta vasta vuonna. 1912, jolloin sen nineksi paatettiin 
"Piipsjarven kuivatusyhtio". Yhtiosopimuksen ensilm:laisessa pykalas
sa rnaariteltiin yhtion tarkoitus seuraavasti: "Yhtion tarkoituksena 
on niitten toitten suorittaminen Piipsjarven keskeneraisen kuivauksen 
loppuun jatkamista ja viljelysnahdolliseksi saattamista varten, jot
ka ovat laherrmin selostettu Karl Lindbergin ja K.T. Sohlbergm 
tekem3.ssa suunni telroassa 12 . 2 . 1881 . " Tyo ei siis ollut taysin val
rois viela talloirikaan,. ja vaikka kuivatustyo paaasiassa valmistuikin 
1910-luvulla, vaati jarvllieinikko kaiken aikaa eraanlaista huoltoa -
ojienperkausta yms. Nain jarvenkuivatuksesta oli tullut paljon 
oletettua pi tenpiaikaisenpi urakka, ja loppuaikoina alkoikin osakkai
den piirissa ilmeta lievaa kyllastymista hanketta kohtaan, roikli nak.yi 
tyamaalla ajoittaisena tyovoimapulana. Jatkuvista P9nnisteluista 
huol.iroatta ei kui vatustyo tuottanut taysin toi vottua tulosta, silla 
sadekesina jai jarven tuotto hyvin pieneksi. Hyvina kesina na.htiin 
sen sijaan satoja suovia jarviniitylla osoituksena tehdysta tyosta. 
Kyllastymisesta ja takaiskuista huolimatta jarviseuran osakkaat eli
vat sidotut yhtioonsa, sill a jarviseura oli vuonna 1881 tel:myt paa
toksen siita, etta osuuksia ei saisi :reyyda ulkokylalaisille eika 
ulkopaikkakuntalaisille ( 7) . 

Arvioidessaan Piipsjarven kuivatushanketta kirjoittaa N. ~ 
Oulaisten pitajanhistoriassaan vuodelta 1921 (8): 

"Talla tyellaan he ovat vetaneet korren naanme viljelyshistorian 
suureen kekoon. On kylla lausuttu arveluita, etta piipsjarve
laisten hontna on ollut hullun yritysta, koska he ovat kauniin ja 
muka hyvin kalaisan jarven kui vaneet suoksi, josta halla henkii 
ennen niin lujille pelloille. Mutta tallaiset lausunnot taita
vat olla kateellisen hengen ilma.l..iksia". 

Nain arvioitiin kuivatushanketta siis kuusi vuosikymmenta sitten. 
Myohe:rnnat vuosikymrrenet tekivat kuitenkin oikeutta "kadehtijoiden" 
mielipiteille, kuten tuonne.rnpa.na. P iipsjarven uudelleen vesittamiseen 
tahdatty prosessi osoittaa. 

3. 42 Joki- ja puroperkaukset 

3.421 Kevat- ja kesatulvia 

Luotettavia tietoja tutkirnusalueen varhaisimmista tulvista an vaikea 
saada sen johdosta, etta niista ei ole tehty rnitaan tarkkoja rnuistiin
panoja. Kuitenkin vanuoja rrerkkeja tulvien ailieuttamista vahingoista 
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on ka.ikilta kollrelta jokialueelta sailynyt jo 1600-luvulta. Tul
vien suuruuden ve.rtaaminen. ~Ohe.nrnin sattuneisiin tulvim on J.n3.hdo
tanta, koska vaylien purkautumissuhteissa on vuosisatojen aikana 
voinut ·tapahtua hyvinkin suuria. lmlutoksia.. Tt.llvien. syita tutkit
tiin maassa:rm:e jo 1700-luvulla, ja mielenkiintoisin tutk.imus oli 
KEKONIUKSEN vuon..r:ta 1786 julkaistu vaitoskirja. "UndersOkning om 
orsakerna til flodvatnets ofversvamningar i Finland" • Kekonius 
tulee pahdinnoissaan siihen tulokseen, etta tul vi en l.isaantymisen 
syina olivat ensi sijassa ihmisen amat toimenpiteet. Kun maa 
alunperm oli netsan peitt:.a.ma, kestivat tulvat kauemmin, mutta 
olivat vastaavasti pienenpia. Kun maa sitten otettiin kayttoan 
rannikkoseudulla, tulivat tulvat viela nsuotuis.imniksi", silla 
rannikkoalueen tulvat sattuivat ermenkum sisfuraan netsaseutujen 
tulvat, ja nain tulvat pienenivat entisestaankin.. Kun viljelys 
levisi sitten sisanaahan ja metsia hakattiin, tul vat tulivat samal
la paherrmiksi., koska ne sattui vat yhtaaikaa koko jokialueella ja 
rnuuttui vat akkinaisiksi.. Muina tul vien syina Kekonius maini tsi rrm. 
n:wll:ypadot, jaan, vesikasvit, huonosti suoritetut perkaukset seka 
lietteen laskeutumisen (1). 

Pohtiessaan Siikajoen lisaantyneiden tul vien syit.a FR. IDUJ.srR(JM 
tuli ositta.in sarroihin tuloksiin kuin Kekonius. Vl.1onna 1840 tekemas
saan selvityksessa HallstrOm piti Siikajoen lisaantyneiden tulvien 
paaasiallis.ina syi:na netsahakkuita ja netsien raivaamista pelloik.si. 
Tilapaisista. tulvien syista han mainitsi jaatulvat, jotka aiheutuivat 
tavallista vahvemmaksi jaaneista jaakerroksista. HallstrOm havait
si n:wos sen rnahdollisuuden, etta Siikajoki saattoi suuren yliveden 
aik.ana purkaa osan vesistaan Temmesjoen kautta I kuten useat nwohem-
mat tulvat ovat osoittaneet (2) . · 

1800-luvun jalkipuoliskolla metsanhakkuut kiihtyivat varsinkin joki
alueitten latvaosilla. Lukuisat jarvenlaskut vaikuttivat puoles
taan siilien, etta jokialueilta katosi rronia luonnollisia altai·ta, 
jotka olivat toimineet vesivarastoina korkean veden aikana. Tata 
taustaa vastaan katsoen ei olek.aan ihJ:ne, etta 1800-luvun loppukyn.ne
nina tavataan sanarralehdistossa lukuisia ma.inintoja kevat- ja ~oskin 
kesatul vista tutkimusalueella. Seuraavassa on luettelon:aisest.i 
poimi ttu joi tain naista tul vatiedoista ( 3) : 

1865 Pyhlijokialueella oli ankara kevattulva; vesi.ma.aran mainitaan 
olleen 1 0 jalkaa korkeamma.lla kuin kesalla, ja taloja oli jaa
nyt saarrok.siin, osa niin pienille saarille, etta kuivaa maata 
oli vain 30 sylta leveasti ja 60 syltaa pitkasti kahta taloa 
kohti (1 syli = noin kaksi retria), 

1867 Siikajoella tulva nostatti jaita alaville niityille ja pelloil
le etenkin Paavolassa ja Rantsilassa; Oulaisissa vesi nousi 
2 ja 1/2 k:yynfu"aa yli maanteiden, ja rrwohemmin kevatta rnuistel
tiin "suurena tul vakevaana, jolloin ves.imyllyja :rreni jokea alas 
kuin hannaita kissoja", 

1873 Sii.Kajoella tulva aiheutti vahinkoja n:wllyille ja pelloille 
1877 tulvia oli sekii. Kala-, Pyha- etta Siikajokilaaksossa - vaurioi

ta ~llyille, ladoille ja aidoille; Siik.ajoella sijainnut ran
tatie.n silta karsi suuria vahinkoja, ja sita jouduttim kor
jaamaan kaikkiaan noin 30 000 narkalla 

' 1878 Merijarvella oli kesatulva heinakuussa pilaten ohran kylvaja 
ja heinasatoa, 



1886 Pyhajoella tulvavedet veivat :mukanaan mn ... Haurun saban t:uk
keja.ja vauriaittivat Matti Haurulan tamppilaitasta, 

1887 elokuussa tulvia Si.ikajokilaaksossa; m:n. Paavolassa tuli yh
delle 19/96 nanttaalin talolle vahinkoa kaikkiaan 50 heina
h.akin verran; osan vesi vei nukanaan ja loput kelpasivat vain 
pellan lannaksi, 

1888 Kalajakilaaksassa tulva vaurioitti ~llyja· ja kahta jokisuul
la allutta jahtialusta, 

1889 kesasateet nostivat vedenpintaa Merijarvella niin, etta jarvi
niitylla vetta yli kaksi kyyriliraa. 

Vuonna 1905 sattui kaka tutkirrusalueella erittain ankara kevattulva, 
joka aiheutti nun. OUlaisissa tuhoja seuraavasti ( 4) : 

Kyla Vahinkaja 
karsineita 
ta.louksia 

Petajaskaski 28 
Oulainen 13 
Matkani va 1 0 

Yhteensa 51 

Karvausta. anottu mk 
Maaperan Kiinteiston 
vahingoista vahingoista 

9 406 700 
2 246 12 190 
3 863 1 250 

15 515 14 140 
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Maaperaa tul vavesi vahingai tti vierralla rnukanaan mullan ja lannan se
ka tuhoarnalla ruki.inlaihon. Lisaksi talanpojat vaati vat ka:r:vauksia. 
ai tajen sarkyroisesta. Ki.inteistojen kohdalla tuntuvimnan vahingan 
kok.i It¥llari Theodor Bjorklund, janka II¥llylaitaksen tulva vei~ muka
naan Oulaistenkasken pohjaisrannalta aiheuttaen perati 12 000 markan 
vahingot. Myos Petajaskaskella sijainneen Myllykankaan ja Ylikas
tarin It¥llyt karsivat tulvista. Oulaisten kylalta vei tulva mukanaan 
lisaksi torppari Antti Tassilan saunan ja suutari Antti Mannerin 
pesutuvan, vaikk.a suutari ali illalla varatainena. si tonut pienen 
saunarakennuksensa lujasti kiinni. Asuinrakennusten omistajille ei 
tulva juuri tuattanut hannia lukuunattarnatta sita Lohtapaassa asus
tanutta isantaroiesta, janka kerrataan yolla pi.mea.ssa tuvassa liik
kuessaan pudonnen kellariin, kaskapa. vesi ali kaynyt ni.in karkealla, 
etta kellarinluukk.u ali naussut pais paikailtaan. Kaikkiaan vuoden 
1905 tulvan aiheuttamat talaudelliset menetykset alivat Oulaisissa 
yhteensa nain 30 000 sillaista markkaa. Tama vastaa vuoden 1980 
rahassa no in 360 000 markkaa ( 5) .. 

3.422 Kalajoen saannOttaminen ja pienempia perkaustoita 

Tutk.imusaluE...~n joissa suoritettiin 1800-luvun aikana jaitain pienem
pia perkaustoitli mn. Pyhlijoessa 1860-luvulla Tynkilan- ja Myllykan
kaankaskissa sek.a ns. Toholanniskalla. Iaajaroittaise.n.tna.t perkaus
tyet siirtyivat kuitenkin 1900-luvun pualelle, ja niista enstmmainen 
ali vuonna 1 903 alkanut Kalajoen perkaus eli Kalajoen saannottarninen. 
Perkaushanke kaynnistyi vuanna 1894, kun Oulun tie- ja vesirakennus
piirin insinoorit P. Thuren, G. Appelberg ja K .. V. Jarvinen kaynnis
tivat laajat tutkirnukset vahingallisten tulvien poistamiseksi Kala
joosta. Joki tutki ttiin kaneellisesti sen latvoil ta nereen asti 
vuasina 1894 ja 1895. Tutkimusten perusteella ins:inoori J"arvmen 
la.ati vuanna 1896 suunnitellnan Kalajoon perkaamiseksi, jata kuiten
k.im myohem:nin viela tarkennettiin ja taydennettiin lahi.nna i.nsinoori 
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Kuva 13. Kevaalla 1912 oli suuret tulvat Kalajoen varrella. 
Kuvassa taustalla on Kalajoen kirkko. Virtaana kuvan
ottoaikana, 24.4., oli 387 m3/s Hihnalankoskessa 

Kuva 14. Kevaalla 1912 oli Kalajoessa myos jaapatoja. Kuvassa 
Santaholrncm tehdas Kala joen suulla. 



Kuva 15. Kevaal.la 1924 Siikajoen tulvavesi levittaytyi laajalti 
Mankilankylan alueella. 

79. 

Wulffin toirnesta niin, etta lopulta valittavaksi tuli kaksi vailito
ehtoista suunnitelma.a. Suunnitelma. I sisalsi joen taydellisen jar
jestelyn ma.ksaen kustannusarvion mukaan noin 3,25 miljoonaa. Suunni
telrnassa II tyydyttiin pienempaan vedenkorkeuden laskemiseen Ylivies
kan ja Nivalan alueilla, ja nain kustannukset jaisivat vain 1; 73 
miljoonaan. Tie- ja vesirakennusten yliliallituksessa asetuttiin 
kannattarnaan vaihtoehtoa II johon tehtiin viela pienia tarkistuksia. 
Ne nostivat kustannukset lopulta 1,88 miljoonaan, mutta toisaalta 
taman uuden suunnitelrnan tuoma kuivatettu ala olisi 9 309 hehtaar~a 
eli 550 hehtaaria enernman kuin aiemrnin. Yliliallitus puolsi suunnitel
rnan toteutusta, ja vuonna 1902 asettui myos Maanviljelyshallitus 
perkauksen kannalle. Tyot kaynnistyivat lopulta helmikuussa 1903 
Tie- ja vesirakennusten yliliallitukseri valvonnan alla. Tyon loppu
katselmus suoritettiin vuonna 1911 , minka jalkeen tehtiin viela 
Oulun piiri-insinoorin alaisuudessa joitain taydennystoita, ja hanke 
valmistui lopullisesti vuoden 1913 lokakuussa (1). 

Kalajoenperkaustyon kustannukset nousivat kaikkiaan 1,8 miljoonaan 
silloiseen rnarkkaan, josta 5/6 neni ns. valrnistaviin seka pengerrys
toiliin. Pengerrystoita tehtiin kaikkiaan seuraavasti: 

Pengerrystyot kuivassa 

mutaa ja muuta pe:hrreaa naata 
soraa ja kivensekaista rnaata 
maakivia 
kalliota 

Veden alla 

savea 

Yhteensa 

98 605 m3 

138 314 II 

156 937 II 

79 887 II 

1 417 II 

475 160 m
3 
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TyOh.On kaytettiin kaikkiaan 30 805 hevospaiva- ja 289 94 7 jalkapaiva
tyata, rn.:i.rika lisaksi osakkaat olivat ottaneet osaa Kalajanjarven 
kanavoimi.seen 3 483 tyopai valla kai vaen savensekaista naata ka.ik.kiaan 
15 866 kuutiametria (2). 

Vuonna 1911 pidetyssa lopputarkastuksessa perkaus todettiin hyvin 
ja suunnitelmien muk:.aisesti tehdyksi, ja nain toivottu tulos oli 
saavutettu. Tulos ei kui tenkaan rniellyttanyt kaikkia osapuolia, va.an 
joen uittajat valittivat, etta venevaylan uitto~ominaisuudet oiivat 
perkauksen seurauksena huonontuneet. Heidan mielestaan joki oli 
perattu liian perusteellisesti1 ja kevaan korkeat tulvavedet laskivat 
joessa niin akkili, etta puut jaivat usein uitettaessa koskiin kuivil
le. Asian parantamiseksi esitettiin nwohen:min jokeen kahta saan
nastelypatoa - toista Padinginkoskeen ja toista joen alasuulle Silta
koskeen. Nama patosuunnitelnat otettiin mukaan Il1YOS 1920-luvulla 
lauttaussaantoon ( 3) . 

Kalajoen perkaus oli ylivoima.isesti suurin Oulnn piirin siihenasti
sista jokiperkaustoistii. Taman lisaksi Oulnn laaninkanslialle saa
pui joukko pienerrpia perkausanomuksia: Kalajokialueelta Kapusta- ja 
POytakoski 1881 1 Padinki- ja Ypyankoski 1885 1 Ha.arain- ja Koskelan
koski 1890, Mertuanoja 1908, Ypyan- ja LOytynoja 1908 ja Settijoki 
1911. Pyhajoen perkausta anottiin vuonna 1904, ja viitta vuotta myo
herrroin insinoori Jalo 'Iblvanen teki suunnitelnan tulvain poistamisek
si Merijarven kunnan alueelta ehdottaen Tynkilan- ja Myllykankaan
koskia perattaviksi. Han teki sarroihin aikoihin suunnitelmia Oulais
ten ja Merijarven rajarnailla olleen Nivankosken ja Lapinnivan vali
sen jokiosan perkaamiseksi. Na.ma. hankkeet toteutuivat kuitenkin 
vasta 1920- ja 1930-luvuilla. Myos Siik:ajokialueella toivottiin 
tulvien ehkaisemiseksi_.perkauksia, ja taalla laadittiin vuonna 1900 
eri tyinen suunni telrna. Mankilan kylan kohdalla vai vanneiden tul vien 
poistamiseksi. Insinoori Santtu Grasbackin ehdotus kasitti Siika
joen perkaamisen Autionkosken niskal ta Kiima.lankosken alapaaban, ja 
sen kustannuksiksi arvioitiin noin 860 000 markkaa. Koska valtiolta 
ei saatu suureen hankkeeseen. tukea, jai Siikajoenkin perkaustyo 
talla kertaa suorittamatta. Maanviljelysinsinooripiirin alaisuudes
sa toteutettiin tutkimusalueella joitain pienempia oja- ja puroper
kauksia1 kuten Pyivas- ja Pinolanojan kaivutyo 1908 - 1909 ja 
Sorvojan perkuu 1911 - 1912 Ylivieskassa seka Venetpuron perkaus 
vuosina 1912- 1914 Haapavedella (4). 

3. 43 Vesiperaisten rnaitten kui vatus jatkuu 

3. 431 Avustustoimille luodaan periaatteet 

Vaikkakin val tioval ta oli koko 1800-luvun a jan suhtautnnut my6ntei
sesti vesiperaisten rna.itten kuivattamiseen ja jakanut asian edista.
miseksi lainoja seka avustuksia1 ei talle tukitoiminnalle vakiintunut 
ennen vuotta 1889 mitiian kiinteita rrenettelytapoja tai periaatteita. 
Koska kaikki kuivatustyot eivat olleet tuottaneet toivottua tulosta1 
ryhdyttiin avustustenjakoa tarkerrmin pohtimaan 1880-luvulla 1 ja 
15.3.1889 annettiin ensimmaiset tarkoin maaritellyt periaatteet vesi
peraisten rna.itten kuivatustoi.rninnalle ja tata tarkoittavien yritys
ten avustamiselle. Tata ennen tapahtui avustusten jako siis kU$sa
kin erik:oitapauksessa hyvaksyttyjen .ehtojen mukaisesti. Nyt avustuk
sen saannin periaatteet muuttui vat seuraavasti (1 ) : 



1) etta niista kuivatustoista, joita ja vesirakennusten yli-
hallitus suoritti, oli kokonaan erotettava sellaist:en laajojen, 
autioilla seuduilla olevien vesiperaisten maitten kuivatus, joi
ta kaukaiseen asema.ansa nahden kantatiluksista ei voitu menes
tyksella viljella, 

2) etta ensi sijassa oli tutkittava lahella kantatiluksia olevia 
vesiperaisia niittyja, rameita ja soita, jotka henkivat hallaa 
laheisille pelloille, olivat viljelyskelpoisia ja tarpeeksi 
viettavia, ja naista etupaassa sellaisia, j0iden kuivattamista 
paikallinen vaesto anoi, sitoutumalla sam3.lla ottaroaan osaa tyo
hon ja pit.arnaa:n vien.i;iri·t vastaisuudessa kurmossa, 

3) etta tutkimukset mik.ali mahdollista suori tettaisiin yhdella ker
taa kokonaisessa jok:i.laaksossa tai vesistossa .. 
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Periaatteissa pyri·ttiin siis takaarna.an seka kuivate·ttujen alueiden 
tuleva kaytto etta paikallisen vaeston taloudelliset ja kuivatun 
alueen :rqyoherrpaan hoitoon lii ttyvat vel vollisuude·t.. Luonteensa puo
lesta hankkeet jaettiin kahteen ryl1:maan (2) : 

1) yrj:tyksiin, jotka edellyttivat vedenkorkeuden jarjestelya jos
sain suuremmassa vesistossa, ja joissa jarjestely tuotti suurempaa 
y leista hyotya, seka 

2) yrityksiin, jotka .rnainita.an kohda.ssa 1, mutta jotka. eivat tuot
taneet suurempaa yleista hyotya, ja yritykset, jotka tarkoitti
vat pienenpien jokien ja purojen perkaaroista ·tai o.ikaisemista. 

Kohdassa 1 .rnainitut hankkeet valtio kustansi kokonaisuudessaan, ... kun 
sen sijaan kohdassa 2 mainituista kuivatustoista valtio osallistui 
suoranaisesti 1 I 3: lla kui vatus- ja val taviemarin kai vuukustannuksiin 
seka suoritti valmistavan tutkimuksen, tarpeellisten tyOkalujen 
hankinnan ja kunnossapidan aiheuttamat menot ynna tyonjohtajan palk
kauksen.. Lopun osan itse kuivatustoista jahtuvista. kustannuksista 
valtio antoi ennakkona, jonka taka.is.inmaksu alkoi kolmantena vuonna 
tyan paattymisesta. Vuositta.inen maksu oli 5 prosenttia, josta 3 
prosenttia oli korkoa ja loput: kuoletusta. Seka ennakkoma.ksu etta 
valtavie:tu.arien tuleva kurmossapito vaativat yrityksen osakkaiden 
vakuuden.. Kaytannossa kahdassa 2 nimt:tyista kui vatustoista val tion 
suoranainen avustus oli 40 - prosenttia kaikista kustannuksista, 
ja osakk.aiden osuudeksi jai nain ollen 55 - 60 prosenttia.. Avustus
muodoista ens in roa.ini ttu oli harv.ina.inen tullen kysymykseen lahinna 
va.in sellaisten suurernpien vesistojax'jestelyjen yhteydessa, jotka 
ovat koskeneet maataloudellisten etujen lisaksi vesilaitosten, lii
ken teen ja. lauttauksen etuja.. Varsinainen a.vustustoimin-ta. tapahtui 
siis jalk.im:naisen tavan puitteissa, jota. sovellettiin mn .. kaikkiin 
Maanviljelyshallituksen valvamiin toiliin (3) .. 

Vuoden 1889 periaatteet ja. saannokse·t olivat sellaisinaan voimassa 
vuoteen 1903 asti, jolloin uusi vesioikeusla.ki aiheutti nuutostar
vetta kui vatustoiden avustustoimirman ehdoille. Tal loin :rrm. helpo
tettiin kaytannon jarjestel yin tilojen ennakkarcaksuun tarvi ttavan 
vakuuden hankkimista seka :ma.ariteltiin kuviatusalueen viljelysvel
vollisuus. Viimeksi ma.initussa ehdossa saadettiin, etta jos kuiva
tuksen ta.rkoituksena oli ollut viljelysmaan hankkiminen tai paran
taminen, oli ko. ma.a-alan viljelyyn ryhdyttava 10 vuoden kuluessa 
tyoo paattymisesta laskettuna.. Na.i.n val tioval ta pyrki entista. tehok
kaamrnin taka.amaan sen, etta kuivatustyOt johtivat todella kaytiinnos
sa maatalouden edistymiseen, ja sama.lla esta.maan Pelson suon kana-
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vomus- ja kui vatustoiden kal taiset tapaukset •. Taallaha.n varsinai
set kuivatustyot suoritettiin jo 1850- .ja 1860-luvulla/ mutta 
alueen lopullinen tuottavaan kayttoan tahtaava raivaustyo alkoi 
vankityevo.iman avulla vasta 1930-luvulla.· Pelson kaltaiset koke
nukset olivat myos 1880-luvulla vaikuttama.ssa siilien 1 etta vuoden 
188 9 kui vatustoirninnan periaatteissa paapa.ino . pantiin entista enem-
man asutuille tai lahitulevaisuudessa asutettavilla seuduilla ole
vien vedenvaivaamien naiden kuivattam.:i.seen, kuten edella olleesta 
on kaynyt ilmi ( 4) • 

3.432 Suankuivatustyot 1800-luvun loppupuoliskolla 

Kuten edella on kerrottu virisi rnaasamme 1850-luvulla voimakas suon
kuivatukselle myOn.teinen ilnapiiri, ja valtion toinesta ryhdyttiin 
1850- ja 1860-luvulla mittaviin suonkuivatusyrityksiin esim .. Vayrin 
nevat, Pelson suot, Egyptinkorpi ja Perhon suot.. Naiden toiden laa
juus na..kyy sel vasti kuvasta 16, josta kayvat ilmi vuosien ·1851 -
1900 suori tettujen toiden mara ja niiden kui vatettu pinta-ala. 
Valtion suonkuivatusta edistava tointinta jatkui 1860-luvun alussa, 
ja toita tehtim katovuosina ns. hataaputoma. Raha""'!'avustuksen 
lisa.ksi valtio jak.oi vuosina 1861 - 1865 tata tarkoitusta varten 
vilja-avustuksia: 1 512 mattoa jauhoja ja 636 tynnyria rukiita. 
Vuosikymmenen loppupuolella katovuosien yha jatkuessa valtion toi
mesta pantiin alulle useita suonkuivatusyrityksia hataaputoina, 
nm. Oulun laanissa Niitynsuo ja Rahkasuo Muhoksella, Pitka ja Venet
heiton rfureet Nivalassa, Sammalneva Ka.rsarnaella, Ma.tetneva Pyhajar
vella seka Peltoneva Piippolassa (1). 

Suonkuivatuksilla oli tarkea merkitys 1860-luvun nalkavuosina Oulun 
laanin asukkaiden suur.iml:ran hadan lievittajana. Niinpa esim. ou
laisissa kirkonkokous paatti rnarraskuussa 1862 jakaa puutetta kar
siville talollisille 25 hopearuplan lainoja ehdolla, etta lainan
saajat kaivavat vuoden 1863 aikana joko 600 syltaa veto-ojaa suo
maalle tai 1 200 syltaa sarkaojaa. Tyosta 1/3 oli suoritettava vie-
raalla tyevo.imalla ja loput oma.lla. Halukkaita ilmaantui niin pal
jon, etta lainansaajat oli talla kertaa ratkaistava arporralla. Sa
man vuoden joulukuussa paatettiin jakaa viela 12 sa.m3Jlsuuruist lai
naa. Ehtona oli talla kertaa suopellon kuokk.iminen ja ojien kaivuu. 
Nain annetuista lainoista kuusi osui Oulaisten kylaan, viisi Piips
jarvelle, viisi Matkanivaan ja kaksi Petajaskoskelle. .Jotta lainan
saajat todella suorittivat heille asetetut lainaehdot, pidettiin 
vuonna 1864 ko. tiluksilla asiaankuuluva katselmus.. Seuraava 
S.inon (S.imuna) Tuomaanpoika Tirilan eli Kivelan luona pidetyn kat
selmustilaisuuden peytakirjajaljennos antaa hyvan kuvan naiden toiden 
laajuudesta ja luonteesta (2) : 

"To.im:Ltetun kattelrnuksen ja mi ttauksen perustuksesta todistaa 
allekirjoitetut.,etta talonisanta Simuna. Tuomaanpoika Tirila eli 
Kivela niilla rahoilla kaksikyrnrnentaviisi rublaa hopiassa, joilla 
han 1862 vuoden apulainakassasta sillon talolliselle kansalle 
lainnaksi saanut on, amistetut Tirilan eli Ki velan roaansa tiluk
silla pruukannut 31 1/2 kapanalaa suopeltova, kaivanut 170 sylta 
5 kortelia syvaa ja 5 kortelia leviata veto-ojaa ja erittain 50 
syltaa Wiernariojaa 3 kyinaraa syvaa. ja 6 kyinarata leviata -
vakuutetaan. Oulaisissa 25. p. t.a.rnmikuuta 1864. 
Syynimiehet: 



Mikkel Mikkelinp. Erkkila (puu:rrerkki) 
Henrik Danielinp. Pirnesk.oski (pu'l.literkki) 
Todistaa: 
Matti Matinp. IS01.1:aa (pul.l!rerkk.i) 
Henrik Yrjananp. Karkia (puurrerkki) 

Kirjoitti 
T..i.rrotheus Janson 
Vaccinatori" . 
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Pah.irnpana nalka- ja kuolinvuonna 1868 turvautui vat oulaistelaiset 
jalleen kruunun antamiin ojitus- ja perkaustyolainoiliin. Lainana 
jaettiin talL3. kertaa kaikkiaan 68 tynnyria jyvia lainaroaarien va.ili
dellessa yhdesta tynnyrista aina neljaan tynnyriin 15 kappaan. Wi
den tuottaroasta hyotyalasta ei ole tietoa. Vuoden 1868 loppupuolel
la suoritetun katselmuksen mukaan 31 tyosta 28 oli tehty hyvin ja 
kolme tyydyttavasti. Samankaltaista pienimuotoista suonkuivatustoi
mintaa harjoitettiin 1860-luvun katovuosina If¥OS tutkimusalueen muis
sa kunnissa.. Mrn.. Nivalassa valtio If¥Onsi vuonna 1862 avustusta Ka
tajanevan, Ainasrarreen seka Hangasnevan kuivatukseen. Kahta vuotta 
nwohemmin saatiin alkuun Sarjanperan Veneheittonevan laaja ojitus-
j a perkausty6 ( 3) • 
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Kuva 16. Suc:::t:IEssa suoritetut suonkui vatustyot vuosina 1851 - 1900 
(Lahde: L. Ilmari Palm§n, Suonkuivatustyot Suarnessa XIX 
vuosisadalla, 1903). 
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Maa.ntre suonkuivatukselle tulivat 1870- ja 1880~luku merkitse:maan 
taanturran a.ikaa, mika nak.yy kuvassa 16 sek.a tyakohteiden. etta kuiva
tm pinta-alan jyrkkana vahenemisena. PAIMENin mukaan innostuksen 
laskuun vaikutti ennen kaikkea valtion avustus- ja bikitoimien 
heikkenemi.nen.. Niinpa esim .. vuonna 1872 poistettiin laanien kaytos
sa ollut 9 600 rrarkan apuraha kokonaan.. Valtion halutt01.nallpa.al1 
avustusto.irn:intaan va.ikutti vat puolestaan ern. katovuosien suuret 
menot, selkeiden avustu~iaatteiden puuttuminen seka suurista 
kuivatusyrityksista osittain saadut erittain huonot.kokemukset 
(vrt .. Pelson suot). Valtion suhtautumisessa alkaa kuitenkin tapah
tua muutos 1880-luvun puolivalista alkaen m¥6tamielisempaan suuntaan, 
mista es.inerkkeina olivat vuonna 1886 aloitettu Riihi-, Alisen- ja 
Heinanevain seka kahta vuotta nwohermrin kaynnistetty Isonkyron Jou
dinnevan kuivatus. Lopullinen sysays toiminnan uuteen nousuun 
saatiin vuoden 1889 avustusohjesaannoista, joissa maariteltiin ensi 
kertaa tarkoin avustuksen saannin periaatteet ja ehdot. Valtion 
osuus kuivatustoiden kokanaiskustannuksista nousi olennaisella 
tavalla, mika ncakyi 1890-luvulla tyokohteiden lukun:E.aran selvana 
kasvuna. Kuivatetun maan pinta-aloissa ei ylletty kuitenkaan 1860-
lukua korkearrmalle tasolle. Nain siksi, etta nyt pyrittiin tarkemnin 
huomioirnaan hankkeiden tuleva kaytto ja taloudellinen kannattavuus, 
rninka takia val tio ei enaa suosinut 1860-luvun kal taisia suurhankkei
ta (4). 

1890-luvulla tapahtui nwos em. organisatorinen muutos, jonka seurauk
sena osa maankui vatustoista siirtyi Ma.ataloushalli tukselle. Ma.ata
loushallituksen Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen johdolla suo
ritettujen toiden kokonais:roaara kehittyi vuosina 1896 - 1915 tau
lukon 19 mukaisesti (5) .. 

Taulukko 19. Valtion johdolla suoritetut maankuivatustyot vuosina 
1896 - 1915. 

Widen luku H;y:otyalue ha Kustannukset mk 

Maataloushallitus 

1896 - 1900 11 3 035 245 598 
1901 - 1905 6 593 482 413 
1906 - 1910 107 18 039 1 343 220 
1911 - 1915 68 18 008 1 703 847 
Yhteensa 224 45 675 3 775 078 

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 

1896 - 1900 24 29 159 1 106 044 
1901 - 1905 24 27 570 3 651 743 
1906 - 1910 9 13 300 736 312 
1911 - 1915 11 4 337 417 761 
Yhteensa 68 74 366 5 911 860 

Viela 1890-luvun lopulla seka taman vuosisadan alkuvuos.ina kui vatus
tyot olivat paaosiltaan Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen val
vonnassa ja vastuulla. Taman jalkeen tapahtui asiassa nopea nuutos, 
ja toiden paavastuu siirtyi MaanviljelyShallitukselle. Niinpa vuo
sien 1911 - 1915 toista 4/5 oli rnaanviljelysinsinoorien johdolla suo-
ritettuja, kun vastaava luku 1896 - 1900 ollut vain 
vajaat 1/10. Virastojen tyonjaosta ei ollut olema.ssa aluk-



si rnitaan tarkkoja ahjeita1 ja esim. woden 1903- vesioikeusla.ln 
mukaan kunk.in laanin kuvemoori saattoi roaarata sen, kuka viran
amainen kussakin erillistapauksessa laati kui vatussuunnitelroan -
piiri -insnioori 1 naa:nviljelysinsinoori vai laaninagronami.. Senaat
ti selvensi kuitenkin viela sa:m:ma vuonna tyo:njakoperusteita rraa
raama.lla, etta 
- maanviljelyshallitus vallnistelee ja valvoo ne yritykset, jotka 

tarkoittivat viljelyksen edistam:Lsta ja 

85. 

- tie- ja vesirake:nnusten ylihallitus ne yritykset, jotka tarkoitta-
vat liikenteen yms. parantamista .. 

Maanviljelys.lnsin05rien ja laard.nagronomien tyonj.ako :maariteltiin puo
lestaan vuonna 1905 siten, etta: 
- laaninagronornit hoitavat pienet ojitushankkeet yksityisten henki

loiden tiluksilla ja 
- maanviljelysinsinoorit suorittavat sellaiset laajemmat toimitukset, 

jotka koskevat useita osakkaita, ja joissa osakkaat eivat sovi 
kustannusten jaosta. 

Nain allen rraankui vatustoiden val taosa siirtyi :maataloushallinnon hoi
det~vaksi, joskaan em. tyt>njakoa ei kaytannossa voitu taysin tar
koin noudattaa. Tie- ja vesirakennusten y lihalli tuksen huoleksi jai
vat yleensa vain suurimnat tyOrnaa.t, mika kay ilmi IrfYOS edellisen 
sivun luvuista. Niiden mikaan maanviljelysinsinoorien johtamis-
sa toissa keskirnaarainen hyotyala oli 203 hehtaaria ja kokonaiskus
tannukset 17 000 markkaa, kun taas Tie- ja vesirakennusten ylihalli
tuksen tyokohteissa luvut nousivat 1 090 hehtaariin ja noin 87 000 
markkaan ( 6) . 

Kuten edella todettiin, turvauduttiin 1860-luvun suurina kato- ja 
naJ.k.avuosina rronissa tutk.imusalueen pita.jissa suonk.uivatustoiden 
apuun suurinmm :hlidan lievi ttfuniseksi. L. I. PALMENin mikaan tal
laisia tyokohteita olivat Pitk:a.- ja Venethe"ittorarreet Nivalassa 
1864 - 1866, sanmalneva Ka.rsanaella 1867, Peltoneva Piippolassa 1868 
seka Matetneva Pyhajarvella 1868. Lisaksi suoritettiin lah.inn.a 
laaninagronomin johdolla runsaasti pienenpia kui va tushankkeita. Kui
vatusten "takatalven" aikana - 1870- ja 1880-luvulla - ei tutkimus
alueella toteutettu yhtaan suurempaa yritysta, e.i.ka vuoden 1889 
saadosten voimaantulokaan innostanut viljelijoita 1890-luvulla kuin 
kahteen hankkeeseen: Hirvi- ja Karjuririnpien kuivatukseen Kesti
lassa 1891 - 1893 ja OUlaisten Koirannevan kuivatukseen vuosina 1897 -
1898. Oulun vesipiirin arkistossa sailytettavien VI :maanviljelys
insinooripiirin vuosikertarnusten perusteella verkkainen kuivatustah
ti jatkui myos 1900-luvun alussa, silla vuosina 1908 - 1913 toteu
tettiin vain seuraavat yritykset (7): 

Kupulisneva Merijarvella 1909 
Jokineva Ka.rsanaella .191 o 
Vesiheikinsuo Oulaisissa 1912 
Iso-, Valla- ja Paratiisirmevat OUlaisissa 1913 

Edella luetellut koko ma.an kuivatuslukuja esitelleet tilastoluvut 
eivat anna taysin oikeaa kuvaa suonk.uivatustoiminnan laajuudesta, 
silla niissa ovat mukana vain valtion viranamaisten johdolla suori
tetut yritykset. Kuivatuksia tehtii.n paljon myos osakkaiden amasta 
toimesta jako Maanviljelyshallituksen suunnitelrnien mukaisesti taikes
kinaisten sop~sten perusteella. Nain allen hankkeiden todellinen 
luk.umaara oli paljon suurerrpi. P. KAITERAN laskelmien mukaan Maa
taloushallitus (ajk . .Maanviljelyshallitus) toteutti vuosina 1896 -
1943 kaikkiaan 3 639 yritysta, joiden hyotyala nousi 430 000 heh~~a-
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r~m, kun se saroan ajan kuluessa tutki ja suu.rmitteli yhteensa 
17 462 vedenjarjestely- ja kuivatustyota, joidS"l yhteinen hyoty-
ala oli lahes 1, 2 roiljoonaa hehtaaria.. Osakkaiden amatoimi.suus 
nosti suankuivatusten :m3.araa siis rrerkittavalla tavalla, rnik.a on 
huamioitava edella olevia tilastoltikuja tarkasteltaessa (8). 

Vuonna 1889 luotujen ja woden .1903 vesioikeusla.i.n yhteydessa tar
kennettujen avustusperiaatteiden to.imivuutta arvioitiin .vuonna 1917 
asetetussa avustusperiaatteiden uudistamista pohtineessa kamiteassa. 
Komitean suorittamien lask.elrni.en :mukaan avustukset olivat jakautuneet 
raha- ja lukumaaransa puolesta vuos.i.na 1893 - 1912 maan eri osim 
seuraavasti: 

Al.ue 

Uinsi-Suomi (Uuden.trE.an, Turun ja 
Porin sek.a Ha.rreen laanit) 
Ita.-Suottu (Viipurin, Mikkelin ja 
Kuopion laanit ynna Kajaanin 
kihlakunta) 
Pohjois-Suomi (Vaasan ja Oulun 
laa.nit poislukien Kajaanin kih
lakunta) 

Yhteensa 

Avustus- % avustusten 
ten luku- rahanEii.=irasta 
ne.a.ra 

14,7 25,1 

46,7 37,0 

38,6 37,9 

100,0 100,0 

Avustusten paaosa suuntautui siis Ita- ja Pohjois-Suameen. Tama oli
kin luonnollista, silla Lansi-SUamen alueella suoalueita loytyi 
paljon vahetrman. Komitean mielesta vuoden 1889 :periaatteet olivat 
kaytarmossa toteutuneet hyvin, ja avustukset oli lahinna kohdistettu 
pieniin asutuksen lahella sijainneisiin maihin, jotk.a oli myos pyrit
ty aktiivisesti ottamaan viljelykseen rrahdollisirrman pian kuivatuksen 
jalkeen. Nailla toimilla arvioitiin saavutetun kaikkiaan noin 50 000 
hehtaaria uutta maata, rn.ika merkitsi noin 2, 7 p:tosentin lisaysta 
rnaan viljeltyyn pinta-alaan. Kaikista vesiperaisista maista ko. 
rnaara oli kuitenkin vain 0,5 prosenttia, joten paljon jai viela teke
matonta ty6ta 1900-luvun suonkuivaajien harteille (9) .. 

3. 433 Koiranneva - esirrerkki 1890~luvun suonkuivatuksesta 

Kuten edella todettiin, loivat vuonna 1889 annetut ohjesaannot pohjan 
suonkui vatustoiminann nopealle viriam.i.selle. Seuraavassa otetaan 
esimerkiksi 1890-luvun toista OUlaisten Koirannevan kuivatus vuosina 
1897 - 1898. Hank.keseen liit·tyva tietoaines on saatu Oulaisten sil
loisen kansakoulunopettajan Juho Kusti dksan kirjoittarnasta lehti
artikk.elista Kaiussa vuonna 1898 (1). 

Varsin pian -vucxlen 188 9 saadOsten vo:i.naanasturnisen jalkeen Oulaisten 
kirk.koherra Joel Lindholm teki senaatille anamuksen siita., etta 
asianornainen insinoori niiaratta.isiin tekernaan ehdotus. ja kustannus
arvio Oulaisten Koirannevan kuivattamisesta viljelysmaaksi. Vasta 
perustetun Pohjoisen maanviljelysinsinooripiirin silloinen maanvil
jelysinsinoori B. Lille saapui samana vuonna Oulaisiin tutk.iakseen 
mainittua nevaa, ja seuraavana vuonna han antoi kuivatushankkeesta 
myonteisen lausunnon. Lillen mietinnon mukaan tarna oli 11 ensinrrlainen 
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askel koko kylassa niista alhaisista ja vanhanaikaisista maanvil
jelysoloista paasemiseksi,. jotka. niin silmi.inpistavasti esiintyvat ... 
Helpolla tyolla nevasta saataisiin. n. 500 tynnyrinalaa oivallista 
viljelysma.ata, jaka sijaitsi kotitannert.en laheisyydessa.. Kaikki 
nevaosakkaat eivat kuitankaan olleet halukkaita ryhty:maan hankkee
seen, jolle senaatti 13.12.1892 reyonsi 15 000 mark.an lainan. Asi
assa istuttiin jopa karajia, jossa vastustajat velvoitetti.in osallis
tuma.an tyOhon ja takaukseen, koska heilla tuli olemaan kuivatuksesta 
sarrat edut kuin hanketta kannattaneella nevaosakkaiden enemnistolla. 
Asia mutk:istui edelleen kirkonk.okouksessa 15.11.1893 jolloin 
kasiteltiin seurakunnan yhteista takausta kirkkoherran ja lukkarin 
v.irkatalojen puolesta em. lainan takaisin maksamiseksi. Kirkko
herran virkatalon osuus nevasta olisi noin 30 tynnyrinalaa ja luk
karin 14 tynnyrinalaa, joista vuotuista maksua tuli suori ttaa noin 
90 pennia tynnyrinalal ta, nd. ta. vastaan talot sai vat nautinto-oikeu
den ao. nevan osiin.. Kysyii¥s oli siis varsin pienista rahasurmd.sta. 
Takausta pidettiin vanrana, mutta toisin kavi, kuten seuraava J .. K. 
Oksan artikkelista lainattu ote osoittaa: 

"'Ibttahan kunta siihen pyydettyyn takauk:seen suostuu? Nain luu
lisi jarkevat ihmiset, mutta kunta ei rnuka uskaltanut, ajatellen 
kenties tulevaisuudessa saatavan niin tuhmia puustellin asujia, 
etteivat ~rtaisi on:aa etuaan, vaan jattaisivat noiden pienien 
kuoletusmak.sujen tahden nevasta tulevan hyooyn nauttiroatta ja 
kunta saisi si tten rraksaa heidan puolestaan, jos takaavat. n 

Ka.ikki ei vat siis olleet vakuuttunei ta suonkui vatuk.sen tuottarna.sta. 
hyooysta, ja niin em. puustellien asuk.kaiden taytyi hankkia omille 
nevaosilleen yksityisten tak.aus, joka rnyos virallisesti hyvaksyttim. 
Hanketta hidastavien asioiden aina vain jatkuessa kuoli yrityksen 
paikallinen alkuunpanija kirkkoherra Lindholm vuonna 1895. Kuivatuk
sen perilleajajaksi nousi kauppias J.A. Niemela, joka Anttilan tilan 
oston kautta oli tullut nevaosakkaaksi. Vuoden 1896 lopulla maarat
tiin vihdoin silloinen naanviljelysinsinoori A.W.G. Neovius panemaan 
tyot kayntiin. Tata ennen oli alkuperaiseen suurmitelma.an tehty 
pieni muutos. Alkuaan oli osa vesista suunniteltu suunnattavaksi 
rautatien vienariin, :mutta rnyohemrni.n havaittiin Lam:nasojan tulevan 
hal vemmaksi. Lisak.si vedenlasku oli tiihan suuntaan parempi. Neoviuk
sen lausunnon mukaan Larclrrasojan suunta pienensi kustannuksia 730 
markalla, joten nuutoksen hyvaksyrniselle ei ollut olenassa mi taan 
esteita. 

Varsinaiset kuivatustyot kaynnistyivat toukokuun 26. paivana 1897. 
Heinaajaksi (10. 7. - 31.8.) ne kesk.eytettiin, ja niita jatkettiin 
jalleen syyskuun alusta lak:akuun 17. paivaan. Vuoden 1898 aikana 
tyojaksot olivat 17.5. - 16.7. ja 12.9.- 15.10., jolloin tyo val
roistui. Tyonjohtajan toimi rakermusrnestari w. Jussila. TyOmiehia 
oli vuonna 1897 keski.rnaarin 40 ja seuraavana vuonna 50 paivittain. 
Kaikkiaan kaivettiin alueelle vienareita ja ojia seuraavasti: 

Leveys matria 

6,0 
3,5 - 4,0 
2,3 - 2,5 

Yhteensa 

syvyys rretria 
1_,5- 2,0 
1,0- 1,5 
1,2- 1,4 

Pituus metria 

2 500 
2 700 
2 500 

7 700 

Ojia ja viemtireita kaivettiin yhteensa lahes kahdeksan kilOJl'etrili, 
minka lisa.ksi tehtiin tarvittavia perkaustoita. Naiden to.i:rrenpi-
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teiden avulla saatiin osakkaiden kayttOOn ·lahes 240 hehtaaria 
(runsaat 480 tynnyrmalaa) viljelysrraata.. Hankkeen kokonaiskus
tannukset nousivat 14 100 :ma:rk:kaa, josta vuoden 1889 .sa.acTosten 
mukaisesti 1/3 tuli valtion osalle ja loput eli n. 8 400 markkaa 
osakkaille, joita oli kaikkiaan 11 .. Tynnyr.inalaa kohden kustannuk
set olivat nain ollen 17,40 markkaa. Lainan takaisjn ltlClksu kesti 
woden 1889 ehtojen mukaan alun neljattakym:renetta vuotta, ja 
vuosimaksu tuli ole:naan ens.irrtnaisena vuonna 8 7 pennia tynnyrm
alalta .. 

J., K. Oksan mielesta hanke oli kaikin puol.in onnistunut ja n~mpa 
han nimi'f;taa Koirarmevaa "OUlaisten Arrerikaksi". Kutakin osakasta 
kohden laskien uutta viljelysmaata saatiin yli 20 hehtaaria, mika 
puolestaan Irerkitsi sita:, etta suurinat osakkaat eivat itse kyen
neet kayttamaan hyvakseen ka.ikkea saama.ansa lisamaata.. Oksa 
ehdottikin, etta tama liikamaa jaettaisiin palstoihin, joita sano
rnalehti-ilmoituksin tarjottaisiin halukkaille · viljelijoille. 
Na.in saataisiin Koirannevan "katkossa olevat aarteet" pik.enmin tal
teen otetu.iksi. Artikkeli uhkuu summatonta uskoa suonkuivatus
tyota kahtaan, miliin Koirannevan kaltaiset yritykset epailerratta 
antoivat aihetta. 

3 .. 434 "Suonk.uivaajan arkea" 1800-luvun Nivalassa 

Vuonna 1864 aloitetun Nivalan Venetheitonnevan tyon kaynnistym.ises
ta kirjoitti ylivieskalainen Sino Pylvas seuraavasti (1): 

"Tyon aloitettaessa oli ukkoja enerrpi vain ei kaikki uskalta
neet tyahon ryhtya. Ainoastaan ne ottivat asiasta kiinni, 
jotka olivat entisia suon:aan ystavia ja lujia tuomiehia. Tassa 
rameessa Pidisjarveen Vahlinsarjanperalla on kaivettavana isom
pia ja pienempia vienfuiojia., naanmittarisyynin jalkeen anne
taan yksi penni kahdesta kuutiokorttelista palkkaa tyOrniehelle. 
Tama ei olisikaan va.hli kesan aikana, mutta nyt talven aikana, 
kun on toista kyyru:iraa vahvalti lrmta ja kolroe korttelia jaata 
kovimnissa paikoissa, ei voi hyvakaan tyOmies ansaita e.nempaa 
ku.in tyossa ollessaan hlinen elatuksensa tarvitsee. sarjaperan 
isannat suostuivat tekernaan maarapaivatyOt joka vuosi naiden 
voima.ssa pitamiseksi." 

Tiukalla tyolla oli siis ojankaivajan leipansa ansaittava. Ojan-
ja viemarinkaivuussa kaytetyista tyovalineista tarkein oli puulapio, 
jossa ainoastaan teran karkiosa oli raudasta. Nykyaikaiset rauta
teraiset lapiot yleistyivat vasta itsenaisyyden aikana. Toinen tar
kea apuvaline oli ojapiilu eli pertuska, jonka avulla naa lyotiin 
halki ojan keskikohdasta ja ojanreunojen kohdil ta.. Taman jalkeen 
turpeet ali helppo luoda lapiolla. Ojapiilu valmistettiin tavalli
sesti kokonaan raudasta; varsi kyynaran pituiseksi ja tera eli lapa 
kollre korttelia pi tkaksi ja kuusi tu.urna.a leveaksi.. Tallaisella tyQ
va.lineella voitiin helposti katkaista jopa kasivarrenkin vahvuiset 
juuret ojista ja kuokoksista. Lapion .karkiosan ja ojapiilun 
m.isti tavallisesti kylan seppa. Lapion puuosa taas tehtiin kotona. 

Vanhan kansan ojuri ei luottanut linjoituskeppeihin ja ojitusnarui
hin, vaan totesi: "Ojan ei tarvitse olla suora, silla vedella on 
notkeat sivut, kylla se paasee mutkaistakm ojaa If¥5ten kulkernaan." 
Tama kasitys sai pahan takaiskun Nivalan maatalousnayttelyssa vuon-



na 1899 1 kun ojank.ai vuukilpailussa ei vat parjanneetkan neJ jotka 
kaivoivat pis.imnasti 1 vaan voiton peri vat "oikean kaivajat". 
Keppien avulla vedettiin pitkat ojalinjat_, ja sitten linjaa 
seuraten asetettiin paikalleen kyntrensylinen ojakoysi ensin linjan 
keskik:ohdalle. Koytta seuraten 1 yotiin ,nyt ma.a halki ojapiilulla .. 
Sitten mitattiin mittakepilla ojan leveys, ja lyotiin lankaa 
kayttaen ojapiilulla ojan reunat. Ne voitiin If¥OS polkea lapiolla .. 
Lanka siirrettiin eteenpa.in, ja a.sken m:itattu kohta ojasta 
valmiiksi.. Tata tyetapaa hyvaksi kayttaen nopeimrnat 
tyamiehet kaivoivat sata sylta viiskorttelista suo-ojaa paivassa. 

suan kuivattami.nen aloitettiin alueen viemaroi.nnilla, mi.nka jalkeen 
suon annettiin tayallisesti kuivua pari vuotta ennen piiri- ja sar
kaojien kaivamista. Nain saatiin pienem:nat ojat pysynE.an paremmin 
avoimina, kun suo oli kuivuessaan laskeutunut tekeytynyt.. Pii-
ri- eli y.mparysojien kaivun jalkeen suo yleensa kuokittiin, ja 
vasta sitten :ryhdyttiin sarkaojie..n tekoon. Ojien syvyys oli kaksi 
lapionpistoa (60 - 70 em), ja ylaosaltaan ne olivat kuusi korttelia 
(90 em) leveita. Pohjaltaan ne olivat lahes yhta leveita, silla 
suamaassa jyrkkareunaisetkin ojat pysyi vat vier.il:natta. Suo-
pelloilla ojat kuitenkin pienenivat nopeasti, joten ne oli muutaman 
vuoden paasta kaivettava uudelleen. 
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Vi:i.Ire vuosisadalla ojureina toimi. vat, niin; miehet kuin naisetkin 
Saattoipa ojankaivuukilpasilla olla koko talonvak:i: isanta., ernanta, 
pojat, tyttaret, rengit ja piiat. Talonvaen ohella monet vieraat 
kaivoivat ojia urakalla eli akortilla. Ojankaivu oli totista puuhaa 
varsinkin talvisin, jolloin ojanpohjassa saattoi olla vetta puoli
saareen. Kurnisaappaita ei viela tahan a.ikaan ollut kaytossa, vaan 
ojurien oli tyytyminen sianrasvalla voideltuihin, usein hyvinkin 
vuotaviin nabkasaappaisiin. Es.im. vi.irre vuosisadan lopun Nivalassa 
ojuri sai palkakseen kymmenesta sylesta viisikorttelista ojaa kapan 
rukiinjyvia, mika vastasi rahassa noin 60 - 80 pennia. 

3.5 Kalastuksen elinkeinoasema rnuuttuu 

3.51 Joki- ja ja:r.vikalastus 

Kruunu oli omia taloudellisia etujaan ajatellen maarannyt arvokkaim
pien vaelluskalojen - lohen, ta.irrenen ja vaellussiian - pyynnin omak
si etuoikeudekseen eli regalekseen seka meraialueilla etta jokive
sistoissa. Ka.yta.nnossa regale toteutui siten, etta lohenpyynti joes
sa vuokrattiin maaraajaksi korkeimman arennin rnaksaneelle henkilol
le tai vuokraarralla arentia vastaan kruunun rakennuttana lohenkalas
tsno. Seka Kala-, Pyha- etta Siikajoki kuului vat naihin ns. lohen 
kruununkalastuksiin. Kruunu katsoi em. joilla olleen il.n:eisen suuren 
talousmerkityksen itselleen, koskapa naille jokialueille laadittiin 
1875 jokikohtaiset rauhoitussaannot, jotka pohjautuivat puolestaan 
vuoden 1865 kalastussaantoon. Keskeiset kaikille kol.n:elle joelle 
yhteiset jokikalastusta kosketelleet naaraykset oli vat: 

1 • Lohta ja , j a ta.:i.rrenta saa pyyta.a: 
- arennin kautta siilien oikeutettu; rantaoi.keus ei yksin oikeuta 

lohen ja tainenen pyyntiin 
- ajalla 1.6. - 24.8. 
- lankapyydyksilla, joiden solmuvali on vahintaan 1,5 tuumaa 

2. Lohta ja taimenta ei saa pyyta.a 
- koukulla, ongella, reivilla, sillllllkalla, lopolla tai arinalla 
- iskuraudalla veneesta, ki vel ta tai 
- tuohusta.nalla, nuotalla, lohiverkoilla tai lohirysalla 
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3.. Si.ikaa saa pyytiia: 
- 1.1.- 30.9. 
- 25. 8. - 31 • 5. vain verkolla, lipolla ja rysalla 

Nyt :rey-os rannan omistajien vanha o.ikeus pyytaa lohta joesta yhdella 
loh:i.rrerralla evattiin. Sen sijaan ns. talollisten o.ikeus nahkiais
pyyntiin sailyi vuoa.en 1865 kalastussaannan :mukaan ikimuistoisena 
nautintana ( 1) • 

Vuoclen 1902 kalastussaannan pykalat toi vat :mukanaan joi tain muu
toksia vanhoiliin maarayksiin. Niinpa se salli lohen ja siian lippoa
misen ja rrertapyynn.in, mutta kielsi isor:ysan kayton lohi-- ja si.ika
pitoisis,sa joissa. Kalavaylassa sai kalastaa pitk.alla si.irnalla ja 
koukkupyydyksilla.. Rihmapyydykset olivat kielletyt jaiden lahdOsta. 

. heinakuun ensimmaiseen paivaan saakka rnuualla paitsi kruunun vuok
raamilla lohi- ja siika-apajilla. Kalojen rauhoitusajoiksi :rntiarat
tiin lohelle ja taimenelle 1.9.- 30.4.; siialle 1.10.- 30.11; 
nahkiaiselle 1 . 1 . - 15. 8. seka ravulle 1 . 5. - 1 .7. Nahkiaisen ja 
raVlU1 kohdalla rauhoitus astui nyt voin:aan ensi kertaa (2) .. 

Tut.kimusalueen joki- ja jarvikalastus jatkui siis ern. saadosten 
puitteissa 1800-luvun loppupuolella1 vaikkakin lukuisat jarvenlas
kut saattoivat paikallisesti heikentaa olennaisesti kalastusmahdol
lisuuksia mn. Reisjarven Kalajanja.rvi ja Oulaisten Piipsjarvi. Ka
lastuksen vuokraajiksi ilmestyivat vuosisadan lopulla kuitenkin 
talollisten ja virkamiesten sijaan sahanomi.stajat ja puutavaraliik
keenharjoittajat. Tallaisina voidaan mainita: 

Siikajoella: kauppias A. Santaholma vuosina 1898 - 1901 
Pyh.ajoella: sahanomistaja 0. von Essen vuosina 1885 - 1890 

sahanam.istaja F .A. Juselius ·vuosina 1891 - 1896 
kauppias A. Santaholma vuosina 1904 - 1908 

Kalajoella: sahanomistaja F .A. Juselius vuosina 1893 - 1899 
T:mi T. ja J. Salvesen vuosina 1899 - 1905 
kauppias M. Santaholma vuosina 1905 - 1911 
kauppias A. Santaholma vuosina 1911 - 1917 

Puutavarali.ikkeiden kiinnostus lohikalastusta ja sen vuokrausta koh
taan tulee ynrnarrettavaksi 1 kun tarkastellaan alueen sahateollisuuden 
ja uittojen rajahdys.maista kasvua vuosisadan vailiteessa. Uittojen 
lisaantyminen johti puolestaan ristiriitoiliin alueen kalastajien 
kanssa, ja jo vuonna 1878 pyhajokiset valittivat etta Felix Hagglundin 
uittamat pihkaiset sahapalkyt olivat aiheuttaneet joen lohisaalii
den pienenemisen I silla "p()lkk.yja ei voitane niin liikutella, ettei 
jc:keenki hitunen roskaa p()lahda tihenta.rraan patoja, mataloittanaan 
jokea ja huanontarnaan alas valuvaa vetta". Tallaisilta ristiriidoil
ta valtyttiin luonnollisesti helpoiten siirtanalla lohenkalastus 
ja puutavaraliike san:oiliin kasiin. Uittojen ja kalastuksen "yhteen
niputus" nakyi selvasti m:n. kruunun ja Santaholma.n valisessa vuokra
sopinruksessa · vuodelta 1907. Siina oli lTIUkana pykala, jossa ma..:.. 
rattiin1 etta "Santaholna ei ole oikeutettu vaatimaan korvausta ne
netetysta lohenpyynnistal :m.ikali tukinuitto haittaa pyyntia". saantO 
takasi yhtiolle varsin vapaat kadet toteuttaa uittoja haluamassaan 
laajuudessal rrdka olikin tarkeaal silla Santaholman puuhiamo oli 
aloittanut tuotantonsa Pyhajoella vuorma 1905. Kalajoella ei lahi
patoa rakennettu enaa lainkaan vuoden 1905 ja.lkeen. Siikajoella tilan
netta koetettiin parantaa rauhoittamalla lohenpyynti ky:rrmmeksi vuo
deksi vuosisadan alussa1 mutta kokeilun tulokset jaivat niin laihoik
sil etta vuoden 1911 jalkeen Siikajoen lohenpyyntia ei e.naa tarjottu 
arermille ( 3) . 
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Puutavarayhtioiden valtaamat kalastusoikeudet eivat syy 
alueen kalansaaliin heikkenemiseen. Liikakalastus, 
salakalastuk.sesta, oli tuttu ilmio kaikilla kolrrella Pyhli-
joelta todettiin vuonna 1870 tehdyssa ,selvityksessa luvattomia ranta
ja kivipatoja seka rysia ja verkkoja olleen joessa niin runsaasti, 
etta ne tukk.ivat kruununvaylan ja haittasivat veneli.ikennetta.. Lain 
mukaan ns. kuninkaan- eli kala- eli va:l tavayla 
seisovista pyydyksista kalan kulun ja veneliikenteen mahdollistamisek
si. Tata saantOa rikottiin avo.imasti, ja em. kertomuksessa rrainit-
tiin, etta "on yleensa .iJune, etta joku paasee ylos-
pain tai kruununpadolle".. Salakalastusta kara-
jo.irnalla ja sakkoja maaraamalla, mutta 
kannattavaa sakkouhankin vallitessa, silla viela vuonna 1899 todet
tiin Siika-, Pyha- ja Kalajakisuulla olleen niin pal jon luvattamia 
rysia, nertoja ja verkkoja, ettei niiden lapi paassyt kulkenaan 
edes pienella kanootilla ( 4) . 

Kolmantena tutkimusalueen kalojen vahenemisen syyna. oli silloisen 
kalastuksentarkastaja SANDMAN in mukaan jokisuiden rnadal tum.inen. Ma.
daltuminen johtui ma.ankohoamisesta. Sita edesauttoivat uitot, jotka 
toi vat mukanaan roskaa ja epapuhtauksia jokisuille. Sandrranin mie
lesta tilannetta voitiin esim. Siikajoen kohdalla korjata ruoppaa
malla jokisuuta ja poistamalla lohen nousua estaneet vesikasvit. 
Ornat muutoksensa alueen vesistojen kalatalouteen oli ID¥OS niilla 
kyrru:renilla jarvenlaskuilla, joita 1800-luvun aikana tutk.imusalueen 
kunnissa suoritettiin 

Siika-, Pyhli- ja Kalajokialueen lohisaaliista ei ole kaytettiivissa 
tasmallisia ja luotettavia lukuja ko. aikakaudelta. Arvioiden rru
kaan saatiin Siikajoella viela 1890-luvun alussa 400 - 500 keski
pa.inol taan kahdeksank.iloista lohta vuositta.in. Na.in kokonaissaalis 
olisi noussut 3 000 - 4 000 kiloon. Taman jalkeen saalisluvut puto
sivat kuitenkin ranahdusmaisesti, ja vuosisadan alun koekalastuk
sissa (1901 - 1911) lohta saatiin vain 200 kiloa vuosittain. Edella 
olevat luvut koskevat vain Siikajoen lohipadon pyyntia. Salapyyta
jien saaliit eivat luonnollisestikaan nay rnissaan virallisissa 
tilastoissa, mutta jos "pi.Irea pyynti" oli niin laajaa, mita vuosisa
dan vaihteen kuvaukset antavat olettaa, nousivat salakalastajien 
pyyntiluvut epailematta parhaimmi.llaan satoihin kiloihin vuosittain. 
Vertaamalla kruununkalastuksen vuosi vuokria sek:a kuvernoorinkertomus
ten antamia - nimismiesten keraamia ja kyllakin hyvin epavarm.oja -
pyy.ntilukemia toisiinsa nousi Pyhajoki alueen ykkoslohijoeksi. Esim. 
vuosien 1880 ja 1895 kuvernoorinkertomusten mukaisesti alueen koko 
lohisaaliista noin 55 prosenttia nostettim Pyhajoesta, noin 40 
prosenttia Siikajoesta ja vain viisi prosenttia I<alajoesta. Vuosit
taiset vaihtelut olivat luonnollisesti suuret, mutta pitkalla a.ika
va.J.illa tarkastel tuna jokien valinen keskinl:iinen jarjestys nayttai
si muodostuvan edellisen kaltaiseksi. Siian suhteen Siikajaki ni
mestaan huolimatta jai selvasti seka Kala- ja Pyhajoen saaliiden 
alapuolella. Kalajoella rnainittiin vuonna 1896 j0pa 20 000 kilon 
siik.asaalis.. Pyhajoen osal ta lukemat vaihteli vat 1 0 000 rrolemnin 
puolin, mutta Si.ikajoella jaatiin keski.maarin noin 3 000 kiloon 
vuodessa. Naihinkin lukuihin on suhtauduttava hyvin kriittisesti, 
silla niiden pohjana on ene:rrTCl.lfu1kin arviointi kuin todellinen tasmal
linen tieto (6). 

Joki- ja jarvikalastus ei luonnollisestik.aan rajoittunut tutk.imus
alueella vain ranrrikkapitajien lohen- ja siianpyyntiin, joiden ohella 
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nahkiainen oli suosittu pyyntikohde. Sisamaan asukkaat harjoittivat 
my6s kalastusta, ja tarkei'mpia pyyntikaloja olivat hauki, ahven, 
made I nuikku, lahna ja sarki. Sisanaan kalastuksen roaarista ei 
niinkaan ole kaytettavissa muita kuin.kuve:rnoorinkertonusten epa
maaraisia arviolukuja. Naiden pohjalta arvioiden ei tutkimusalueen 
joki- ja jarvikalastuksen rrerkitys noussut kovinkaan suureksi 1800-
luvun lopulla. Vuonna 1880 laan.i.n kokonaissaalis nousi noin 748 000 
kiloon 1 josta tutkimusalueen kymnenen kunnan (muista ei tietoja) 
osuus oli vain 10 132 kiloa eli 114 prosenttia. Vuoden 1895 vastaa
vat lukema.t olivat: kako Oulun laani 516 000 kiloa.; tutkimusalue 
(mukana 11 kuntaa) 18 682 kiloa eli 3 1 6 prosenttia. Jos kuvernoorin

kertamusten. lukujen heikkouden oletetaan ulottuneen koko laaniin1 
voidaan Kala- 1 Pyha- ja Siikajoen joki- ja jarvikalastuksen todeta 
olleen perin nerki tyksetoota. Jos mukaan otetaan merikalastus, 
jok.a tietysti nonin olennaism sitein liittyi jokikalastukseen, 
oli tilanne aivan toinen. Esim. vuonna 1895 Ka.lajoen kalastajien 
kokonaissaalis muodosti yksistaan lahes 13 prosenttia laanin kai
kesta merikalastuksen pyyntimaarasta ( 7) . 

Ka.lastuksen elinkeinOI'rErkitys vaheni rannikkopitajia lukuunottamatta 
olenattomiin 1800-luvun aikana. Suoranaisen el.inkeino- ja talous
merkityksen vaheneminen ei kuitenkaan poistanut kalastukselta sen 
suurta kotitarvemerkitysta. Vars.inkin vaikeina katovuosina kalan
saaliilla oli tarkea osuus elintarvikepulan helpottajana seka lisa
sarp:i.rrena muuten laihassa ruokap5yda.ssa. Elinkeinoelaman - liiken
teen, kaupan ja teollisuuden - kehittyessa ei tama vanha pyyntikeino 
voinut enaa saavuttaa aikaisempien aikojen kal taista tyollistavaa ja 
taloudellista asemaa ja rann.ikkoseuduillakin, missa kalastusta viela 
harjoitettiin laajassa mitassa, oli saaliiden ma.arallinen ja rahal
linen painopiste siirtynyt taysin ylivoima.isesti merikalastukseen ... 
Jok:ivesistot suuosiaan ja suuri.npia jarvilian lukuunottaroa.tta jaivat 
lahi.nna. kotitarvekalastajien ja vapaa-ajan 11kalannarraajien11 kayt
toon (8). 

3. 52 Alueen ravustuksen syntyhistoriaa 

Ensi.rrroainen epaluotettava tieto ravun ilmestymisesta tutkinusalueelle 
on Haapaveden .. Pirnesjarvea kasitelleessa lehtiartikkelissa vue
delta 1882. Lehtijutun muka.an olisi kyseisen vuoden lokakuussa val
tava rnaara sarkia alkanut nousta Pyhajoesta kohti Pirnesjarvec3.. Kir
joittaja arveli sarkien olleen laht6isin aina meresta asti, koskapa 
niiden seassa tavattiin oudorrpiakin kaloja, norsseja ja nahkiaisia 
seka - "krapujakin, joita en ole ennen kuullut Pyhlijoessa olevankaan" 
( 1) • 

Pyh:.ijok.i t.uli joka ·tapau.ksessa olemaa.n tutkimusa1ueen ens.i.Irmliinen 
rapujoki, ja suurin cunsio ravun saapurrdsesta Pyhajokeen lankeaa rauta
tien ja radanrakentajien harteille. Vt.ionna 1930 tohtoriksi vaitelly 
kasvitieteilija, opettaja AUGUST ARMAS PARVEIA (vuoteen 1907 Faven) 
vietti nuorena lehtor in-3. kesiaan vaim::msa Auran ( os. Martik.ainen) 
kotona Oulaisten pappilassa rrerkiten muistiin Oulaisten kasvi- ja 
elaink.unnan ilmioita. Hanan rmikaansa ravut saapuivat Oulaisten 
Pyhajokeen seuraavasti (2): 

"Vuorma 1886 paraillaan rakenteella olevalla Pohjanrraan radalla 
toita johtavan insinoori Candelinin toinesta laskettiin Pyha
jokeen 200 rapua. Seuraavana vuonna 1887 joutui Pyhlijokeen 400 
rapua. Silloinen Oulaisten asemapaallikko PaJ..men oli tilannut 
itselleen Btela-Suomesta rrainitun rnaaran rapuja ja sailytti nii-



ta eraassa pienerornassa Pyhlijak.een laskevassa ojassa sjJcsi, kun
nes kayttaisi ne orraksi tarpeekseen. Eraana yena oli ollut rank
kasade1 vesi ojassa oli kohonnut ja rikkonut padon, joka esti 
rapuja paasemasta Pyajokeen. Nyt tuli tie vapaaksi ja ravut 
kayttivatkin sita hyvakseen. Vuorma 1889 istutti sahanhoitaja 
G. Heglund 100 rapua." 

Paikkakuntalaiset eivat antaneet ravulle alkuvuosina suurtakaan ar
voa, ja niin se sai lisaantya ka.ikessa rauhassa.. La.ajenpimittai
seen pyyntiin ryhdyttiin vasta 1900-luVtiD ensi kymrrenella, ja par
haimmillaan saaliit nousivat 500 - 600 rapuun yossa pyytajaa kohti. 
Nain laaja ravunpyynti hidastutti sen levifuni.sta niin, etta viela 
1910-luvun puolivalissa ravut eivat olleet levinneet kovinkaan 
kauas alkuperaiselta istutuspaikaltaan Oulaisten kirkonkylasta. 
Kaikki rnaananistajat ei vat nayta suhtautuneen suopeasti yollisiin 
ravustajiin, ja mm. Winolan kartanoa isannoineen Finska Kolaffaren 
Ab:n ma.illa kiellettiin "kravustaminen" vuonna 1907 laillisen edes
vastuun uhalla. Kielto annettiin ajan tavan mukaan kirkossa kuulut
tanalla (3). 

Oulaisten ohella rapuja istutettiin myos Pyhajokialueen nuissa kun
nissa. Joen alajuoksulla Pyhajoella istutuksia teki 1890-luvulla 
kauppias Akerman, ja niita jatkettiin ~Ohemmin 1900-luvun alussa, 
kuitenkin il:nan ma.inittavanpia · tuloksia. Haapaveden Haapajarveen 
rapuja istutti taman vuosisadan ensi kymrrenella piirilaa.kari A.G. 
Helenius useamnan kerran. 1910-luvun puolivalissa istutti raken
nuS'Ilestari Yrjo Vahe rapuja sama.an jarveen. Istuttamansa otuk.set 
Vahe oli pyytanyt Oulaisista. Ravustaminen pysyi Haapavedella 
viela nailiin aik.oiliin vaatima.ttama.lla tasolla ( 4) . 

Kalajoen ensimmaiset ravtit istutettiin vuonna 1893 asemapaallikko 
Nikanderin ja rretsanhoitaja Sanmarkin toirresta. Myohemnin kantaa 
lisasi vat leipuri Orell, nahkuri Viden ja asernapaallikko Asplund 
omilla istutuksillaan. .Myos Siikajoen rapukannan syntyyn vaikutti vat 
ratkaisevasti rautatielaiset - nm. asemapaallikko S.tadius ja jarru
mies Rosengren. Kala- ja Siikajoella ei rnyyntitarkoitusessa tapah
tunutta ravustusta harjoitettu kuitenkaan ennen ensimmaista maail
mansotaa. Myos Sievin Vaarajoki sai ensi.ntnaiset "saksiniekkansa" 
1910-luvulla, ja tannekin istutettavat elairnet tuotiin Pyhajoesta 
( Oulaisista) ( 5) . · 

3.6 Jokien liikennemerkityksesta 

3.61 Tiesto kehittyy - joenylityksesta tulee ongelma 

93. 

Jokien liikcnnekelpoisuuclen huonotessa alkoi maantieliikenteen rrerki
tys kasvaa nopeasti, ja ens.i.m.naisena syntyi vat vanhal ta rrerenranta
tiel ta sisarraahan kulkeneet jokien kulkua myotailleet tieosuudet. 
1800-luvun alkupuolelta lahtien ryhdyttiin rakentamaan nwos j6kilaak
soja yhdistavia poikittaisteita nm. Piippola-Ka.rsamak:i-Haapajarvi, 
Pukkila-Haapavesi -Nivala jne. Oulun laa.nin tieverkoston kasvu oli
kin autonamian ajan loppupuolella erittain nopeaa,silla teiden yhteis
pituus kasvoi vuoden 1875 2 520 kilarcetrista vuoteen 1915 tultaessa 
5 250 kilarretriin eli 92, 3 prosenttia. Poikittaistieyhteyksien 
paranemisen myota. alkoivat joenylitykset liikenneluk.ujen kasvaessa 
muodostua ongelmaksi, silla kiinteita siltoja ei ollut juuri muualla 
kuin tarkealla Pohjanlahden rantatielUi.. !vbnin paikoin asiaa pyrit-
tiin hoitamaan tilapaisratkaisuin joko lauttaliikenteella tai raken
tamalla ns. renkkusiltoja, jotka koottiin talkoovoimin kevaisin ja 



94. 

purettiin taas syksyisin p:>is. Talvisaikaanhan joen ylitys saattoi 
tapahtua jaata pitkin ( 1 ) . 

Em. lautta- eli proamulilk.ennetta harjoitettiin. pitkaan Haapavedella, 
jossa proamun rakentamisesta paatettiin ensi. kerran vuonna 1867. 
Nivalan suuntaan kulkevat saatettiin viela. samm kesan aikana kul
jettaa Haapajarven yli proornulla, jonka laht5paikkana oli Harjulan 
rannassa sijainnut laituri eli ryky. Proomikuljetus ei kuitenkaan 
tapahttmut korvauksetta, vaan esim. vuonna 1881 kuntakokous maarasi 
ylitysnaksut seuraavasti (2): 

Vaunulta 2 ja 4 hevosells 
vaunul ta 2 hevosella 
kc3.rrylta 2 hevosella 
karryl ta 1 hevosella 
karrylta hevosetta 
yhdel ta hengel ta 
useammalta hengelta yhdessa 

·1 , 00 markkaa 
0,60 11 

0,50 II 

0,30 " 
0,15 " 
0,10 " 
0,05 " 

Yli vieskassa puolestaan kunnan virkamiehet, nl.lll.l.smies, rovasti, katilo 
ja pappilan rakennustarpeiden kuljettajat saivat matkustaa lautalla 
Kalajoen yli ilmaiseksi Samoin maksusta vapautettiin kirkonkylan 
kievarista Tuamiperalle kyytia kuljettanut ajuri kyyditettavineen. 
Matkan jatkuessa Tucmiperalta Oulaisten kirkonkylalle joutuivat 
k:yydittavat kuitenkin tilitta.maan Pyhlijoen ylityksesta proomumiehelle 
20 pennia hengel ta ( 3) . 

Ns. renk.kusillat olivat yleensa 15 - 20 talon yhteisyrityksia, jotka 
olivat usein valttamattomia sen takia, etta viljelijoiden tilukset 
sijaitsivat joen no.l:emnin puolin. Joskus muodostettiin laajenpia 
siltayhtioita. Esim. Oulaisissa perustettiin vuonna 1885 kesasillan 
aikaansaamiseksi Oulaistenkosken yli 86-osakkainen siltayhtio. Muil
ta kuin yhtion osakkailta kannettiin sillan kaytosta erityista maksua: 
jalankulkevilta ihmisilta viisi pennia hengelta; hevosesta ajopelei
neen 20 pennia ja hevosesta ilrnan ajopelia kuten rrwos lehlrE.sta 10 pen
nia. Sujuvan toimirman takaamiseksi valittiin yhtiolle siltavahti 
(4) • 

Kiinteiden siltojen puutrtuessa ei liikennetta voitu hoitaa hliiriotta 
kevaan ja syksyn heikon jaan tai kevaisten tul vien a.ikoihin. Niin-
pa vuosisadan vaihteessa :ryhdyttiinkin nonin paikoin puuhaamaan ympa
rivuotiseen kayttoon tarkoitettua kiinteaa siltaa. Siltatyot olivat 
suuria rakennuskohteita ja vaativat kuntalaisilta runsaita taloudel
lisia uhrauksia. Niinpa esim. Yli vieskan kuuluisa \n..lOnna 1912 valmis
tl.mut "Savisilta" maksoi aik:anaan 39 000 markkaa ( n. 390 000 mk. vue
den 1980 rahassa) 1 mi.nka vuoksi kunnan oli otettava kaikkiaan 35 000 
rnarkan laina. Ylivieskan ja Nivalan valilla sijaitsevan ns. Hytti
sillan rakennustyot suoritettiin puolestaan vuosina 1895 - 1896 si
ten, etta sillan ylavirran puolelle rakermettiin pato siltapilarien 
pystyttamisen ajaksi. Hyttisillan kansi 1 niskat ja kaiteet rakennet
ti.in ylfunaan hongastal ja kansi tuli kaikkiaan noin kaksi rretria 
tienpintaa korkeam:nalle. Aikanaan sanottiinkin sattuvasti 1 etta 
Hyttisil ta oli kol.ma.s :rrak:.i Savon tiella Sattulan ja Raudas:rrB.en ohella 
(5) • 



Kuva 17. Kalajoen yli kulkeva Helaalan silta rakennettiin vuonna 
1912. Kuvanottohetkella, 30.4.1913, joen virtaama oli 
hydrologisten tietojen mukaan 360 m3js. 

Aiemmin sillat olivat suosittuja nuorison kokoontumis- ja tanssipaik
koja. Mm. edella rrainitulla Hyttisillalla pyorahteli paikallinen 
nuorivaki Pyypion Ee.rrelin "falskaavan" haitarin tahdittanana. Asiaa 
ei auttanut edes se, etta turha kokoontuminen sillalla kiellettiin 
20 rrarkan sakon uhalla. Tarkkoja uudesta vuonna 1892 valmistunees
ta sillastaan olivat myos oulaistelaiset. Tanssimisesta ym. huvi
tilaisuuksista sillalla paatettiin nimittain sakottaa 40 markalla, 
minka lisaksi kuntakokous teki 22. 10. 1892 paatoksen "hakea laanin 
kuvernoorilta lupa kyrnmenen markan uhkasakosta yleisen ajamisen 
ehkaisemiseksi Oulaisten uudella sillalla". Kuvernoori ei ollut suin
pain halukas hyvaksyrnafu1 anomusta, vaan vaati lahetepaat.oksessaan 
tarkempaa selvitysta siita, mita "yleisella ajamisella" tarkoitetaan. 
Kurman esimies Henrik Nystrom vastasi kuvernoorille: "Kuntakokoukses
sa tarkoitettiin yleisella ajamisella hurjaa, tuirraa, kovaa tahi 
kiivastajuostenajamista, joka tekee kulun kysymyksessa olevalla 
kaitasella sillalla varsinkin pilreina syysiltoina vastaan tuleville 
hengen vaaralliseksi." Kun tarra selitys oli saanut viela kunta- .. 
kokouksen vahvistuksen, saattoi kuvernoori lopul ta tehda asiassa 
paatoksen (6). 

Suurin osa rakennetuista silloista oli pu1s1a, joskin kivisiltoja 
tavattiin tutkimusalueen jokaisessa jokilaaksossa. Aikanaan suurta 
ihrretysta heratti Ylivieskan "Savisilta", jonka rakennusaineena 
kaytettiin betonia. Moni epaili 11 saven 11 kestavyytta sillan rakennus
aineena, rnutta kunniakkaasti se johti Ylivieskan poikittaisliiken
netta aina vucx:lesta 1912 vuoteen 1971, jolloin ajoneuvoliikenne 
ohjattiin uudelle ja leveammalle Helaalan sillalle. Vuoden 1910 
kuvernoorinkertornuksen rnukaan loytyi tutkirnusalueelta siltoja kaik
kiaan seuraavasti (7): 

95. 
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Siltoja Niista puisia 
;t:hteensa k;el % 

Kalajokilaakso . 142 130 9175 
Pyhajokilaakso 131 105 80,2 
Siikajakilaakso 114 104 91,2 

Yhteensa 387 339 87,6 

Luvuissa owt mukana. alueiden kaikki sillat, ·eivat siis pelk.astalin 
jokien yli jdltaneet s.tltarakennelmat .. 

Kiinteat sillat saatiin yleensa .vain suurill:piin taajamiin, rnutta 
haja-asutusalueella jouduttiin tyytymaan viela pitkaan kesasiltoihin. 
Vene sailytti :rrwos parentnin asemansa joen ylityskeinona syrjaseuduil
la kuin suurissa kirkonkylakeskuksissa, joissa suunta.us oli siis 
kdlti kiinteita siltarakermuksia. 

Ma.antien rakenta.jien ohella Pohjarunaan radan rakentajat joutuivat 
painiskelenaan siltakysynwsten parissa, ja radan valmi.stumisen rrwo
tli saivat Ylivieska, OUlainen ja Ruuki uuden. uutukaiset rautatie
silta.nsa. Rauta.tieliikenteen sujuvan jatkumisen takaamiseksi raken
nettiin pi tk.in ratavartta. vedermostolaitoksia eli punppuhuonei ta., 
.joihin asennetut pienet hOyrykoneet nostivat veden laheisesta 
joesta joko suoraan tai siivilan kautta johtoa myoten saili00r1, jonka 
paikkana oli ns. vesito.rni. Tallaisia vedenottamoita rakennettiin 
alunperin nm. Ylivieskaan, Q.llaisten Kilpualle ja Ruukiin. Kilpual
la vesijohdon pituus lahenteli virstaa (n. 1 km), ja ilrreisesti 
tiista syysta uusi vesitorni rakermettiin Q.llaisten keskustaan rauta
tiesillan pohjoispaahan 1.800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Siita 

· lahtien sai vat oulaistelaisetkin ihailla hoyryk.a.yttoisten "rauta
hepojen" vedentankkausta ( 8) . 

3. 62 Tervankuljetuksesta puutavaraui ttoihin 

Tul taessa 1800-luvun lopulle oli jokien henkiloliikenne seka perin
teinen tervan- ja maatalouselintarvikkeiden kuljetukseen pohjautu
nut veneli.ikenne m:mettanyt suurelta osaltaan rrerkityksensa. 'Ibsin 
viela 1890-luvulla suunniteltiin erailla tahoilla 1,5 netrin vene
vaylan rakentamista Oulainen - Ka.rsan:aki valille, rrutta hankkeen 
toteuttamiselle ei ollut kayt.ann.On edellytyksia tavarankuljetuksen 
siirtyessa aluksi hevosiin ja rnyOhemmin kuorrra-autoihin liikknneille 
rahdinajajille. Tal viteina jokien tasaisilla jaapinnoilla oli 
viela kuitenkin ana nerkityksensa, sa.noin jokipenkoilla kesaisina 
matkavayl.ina. Veneiden Vcihenemisen myota alkoivat puutavarayhtiot 
yh.a kasvavassa maarin vallata jokiuarnat omiin kuljetustarpeisiinsa ( 1) • 

Tut.kimusal ueen per inteisesti voirrakas tervanpol tto alkoi 1800-luvun 
puolivalis~ v~istya nousevan sahateollisuuden tielta. Sahateolli
sws nosti rretsan aivan uuteen arvoon, ja vaikka tervanpoltto koki 
Pooja:rmaan .radan valrnistmnisen (1886) rnyota lyhyen "renessansin", 
ei se enaa kyennyt saavuttamaan aierrpaa mahtiasema.ansa alueen nat
sataloodessa. Joet olivat tarjonneet latvaosien asukkaille :rrainion 
tervankuljetusreitin alajuoksujen narkkinapaikoille. Jokien liiken
nekelpoisuus ~ani 1800-luvulla suuosien.maataloitumisen ja vahais
ten perk.austen seurauksena siina naarin, etta tervankuljetus tapah
tui useimniten tal visin, keliolosuhteista riippuen joko joen jaata 
ta.i n:aantiet.a pitkin. Raahen lahiseuduilt.a - Paavolasta ja Vihan
nista - tervaa kuljetettiin kaupungin porvariskauppiaille myos kesa
aikaan, mutta talloin karrykuonnaan mahtui kerrallaan vqin 2 - 3 
tyrmyria (2). 



Tieverkoston paranemisen ja Pahjanma.an radan valmistumi.sen rey-ota 
joet manettivat entisestaank:in liikennenerkitystaan.. Ai.van koko
naan sisavesien henkilo- ja tavaraliikenne ei,kuitenkaan loppunut, 
ja es.im. Haapavedella harjoitti joitain vuosia tavara~ ja henkilQ
liikennetta kirkonkylan ja Joutennivan valilla hayr.ylaiva, nimel
taan "Aino" .. Samalla rei tilla harjoi tti liikennointia :rrryOhemnin 
m:x:>ttoriveneilla Iisakk.i Vahe, jonka .vi.ilreinen m:x:>ttorivene "Allas" 
oli varustettu oikein katoksella sek.a nhehkukuulanoottorilla" .. 
Jonkin verran kesaista veneliikennetta Haapavedella vilkastuttivat 
jakivarren karja.majat, joilta haettiin veneella voita ja piima.a 
no in kerr an viikossa. Haapa.veden sisavesiliikenteen tarpeet oli vat 
yrranarrettavia, sill a sil ta Haapaj§rven yli saatiin paikkakunnalle 
vasta 1933. Nivalassa mainitaan puolestaan kaytetyn suuria monilian
kaisia kirkkoveneita tavarankuljetukseen. Niilla saatiin helposti 
jyvat myllyyn jauhatettavaksi tai kirkonkylan rraakauppiaan luona 
tehdyt ostokset kuljetetuiksi kotikonnuille. Niilla soudettiin 
myos tiettamien taipaleidsn takaa ruumiit kirkkomaahan siunattaviksi. 
Mm. Padingista, Karvoskylal ta, Aittoperal ta ja TOllinperal ta kaytiin 
"kylanojaa" pitkin veneilla kirkonky lalla. Tallainen liikennointi 
alkoi, kuten sanottu, rrenettaa kui tenkin aserniaan 1800-luvun lopul
la, ja 1900-luk.u polkupyorineen ja autarrobiileineen vain nopeutti 
taantumi.sta. Joen li.ikennointimuodot kokivat nopean muutoksen, 
ja perinteisen henkilQ- ja tavaraliikenteen sijaan astuivat uitot, 
jotka olivat lellna.a-antavana piirteena tutkimusalueen jokiuamissa 
a ina 1900-luvun puoli valiin saakka. 

Vaikka joet kavi vat kel vottorniksi veneliikenteen harjoittamiselle, 
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ne pystyivat palvelen:aan kasvarnassa olleen sahateollisuuden tarpeita 
uittovaylina. Puutavarayhtiot eivat kuitenkaan saaneet uittaa tuk.
kipuitaan aivan omanmielensa mukaq.n, \aal1jo 1870-luvulla tutkimus
alueen joille annettiin ensi.tnrrla.iset lauttaussaannot.. Esim. 9. pai va
na touk.okuuta 1877 annettu Oulun laa.nJ.n kuvernoorin paatos netsantuot
teiden lauttaamisesta Siikajoessa kuului seuraavasti (4): 

"1 § 
Siikajoessa saapi rnetsantuotteiden lauttaustaharjoittaaniina vuo
denaikoina, jolloin luonnonolosuhteet sit.a rrwonta.vat; kuitenkin 
pitaa irtonaisten puuainetten uittamisen lakkaama.n 20 p:na syys
kuuta kako vesijaksossa ylipuolella Brukin sahaa seka aleman 
kielletty kesakuun 1 . pai vasta. elokuun 25. pai wan alipuolella 
rna.inittua sahaa joen laskulle asti :rrereen; jota paitsi kaikki 
lauttaus viixreksi -rna.ini tussa osassa jokea on lakkautettava 1 . p: na 
lokakuuta. 
Kaikki sahatukit, jotka neljatoista jalkaa ylipuolella tyvileik
kausta ovat poikkimitaltaan vahintafuik:.in yhdeksan tuurna.a, pitaa 
tarkasti kuorittarnan, ennenkuin niita, lauttausta varten, jaalle 
vedetaan tahi vesijaksoon lasketaan. 

2 § 
Jos tulee tarvis lauttaustavaran varastopa.ikaksi, kayttaa jokea 
kako leveydeltansa, on jahtopuOJ.reilla alati auk.i pidettava vahin
·taankin kahdentoista kyynaran levyista juovaa eli rannia syvim
massa vedessa ylipuolella lohipatoa ja alipuolella tata kolman
neksi osaksi joen levyytta. 

3 § 
Jos rretsantuottei ta on lauttavina. Brukin sahan ohit.se tahi sem
Iroista lauttausta to.imitetaan usiampa.in puuaineenomistajain va
ralle yhteisesti, pitaa puuaineiden jaon tapahtua sen puamin 
luona, jonka asianoma.iset puuaineenamistajat ulospanevat virstan 
paahan sanottua sahaa ylemrnaksi. 
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4 § 
Kaikk.i Siikajoessa jo olevat tahi siihen vasta tulevat erikois
oikeudelliset vesilaitakset ja sillat seka lohipato lahella joen 
suuta ovat lauttauksen tapahtuessa varjeltavat sopivilla johto
puamailla1 jotka asianamainen puuaineen-omistaja kustantaa. 

5 § 
Lauttausmiehisto mahtakoon ainoa.staan varsin val tta:mattOrnissa 
poikkeustapauk.sissa kayda vesijakson varrella olevalla ruoho
nunrella tahi nruualla arvokkaa:rt11.lB.lla maalla kauvenpana kuin 
kahdeksan jalkaa veden aaresta. 

6 § 
Jokainen, joka rikkoo tata. jarjestyssaantoa vastaan tahi jattaa 
tayttamatta, mita sima on naaratty, taikk.a tallaamisellar lahte
neilla puunkuorilla I olernaan jaaneilla lauttauspuilla tahi muun 
tavoin tekee vahinkoa ltD..liden tiluksille 1 rannoille, kalavesille 
tahi erikoisoikeudellisille vesirakennuksille ja laitoksille, 
olkoon edesvastauksen ja korvausvel vollisuuden alainen lain ja 
asetuksen mukaan1 ellei asianoma.isten kanssa hyvalla voida suos
tmnusta tehda vahingonpalkkiosta. n 

Ba.annOksissa pyrittiin takaamaan kalastuksen, rnaanan.istajien ja mui
den vesilaitosten edut. Kayt:annossa ajauduttiin kuitenkin usein 
ristiriitoihin etenkin kalastajien ja uittajien valilla. Edella ka
lastusta kasitelleen luvun yhteydessa mainittiin pyhajokisten kalan
pyytiijien huoli nimismies Hagglund.in uittamien sahap5lkkyjen vaiku
tuksesta joen kalakantaan. Samantapainen huoli oli kalajokisella 
J. M::rrenojalla, kun hlin kirjoitti Kaiku-lehteen vuonna 1885 seuraa
vasti (5): 

"Lohen huonoon saantiin on jotakuinkin selva syy. Ensirlnakin: 
kesakuussa laskettiin tukkeja noin 30 tuhatta1 joista vi.inu:reiset 
:m:mi alas vasta kesakuun lopulla seka sarki vat paden rronta kerta.a, 
ja siita asti ovat nElkein ·kaikki naanneet lohipadon alapuolella 
yli joen ..... Sen voipi jokainen arvata, etta senlaisessa joes-
sa kuin Kalajoki on (p;.:rrati vah.avetinen ja kuiva) kuin sima ma.
kaa noin 30 tuhatta sahap5lkkya isoin osa pohjassa kiinni lives
sa l§npym3.ssa vedessa, niin kylla kalat jo saapi kyllikseen 
tatpattia ei ainoastaan lohet vaan muutkin kalat, . jonka t.arnan 
kesainen kalasaalis todistaa . 
. Arent.irniehilla on kuitenkin se onni, etta tanE. kesa on viirreinen 
talla huudolla. Se on varma. asia, etta jos ei joen aukiolosta 
pideta parenpaa huol ta, niin ei lohi -arenti ensi myynnissa neuse 
menta leiviskaa. Sen nak.ee, joka silloin elaa kun sita myyda.an, 
jos n.iin. ei vaan "tukkiherrat11 katso sita edulliseksi huutaa." 

Merenoja ennakoi hyv.in tulevaa kehitysta, silla lohenkalastusoikeu
dethan siirtyi vat vuosisadan vaihteessa puutavarayhtioille. Nailla 
to.in:enpiteilla yhtiot pyrkivat poistamaan kalastaj.ie.n etuja palvel
leet jokien alajuoksuja koskeneet uittorajoitukset. Niinpa vuonna 
1892, kun valmisteltiin Kalajoen uittosaantea, sahanoroistaja J. 
Salvesen ehdotti aikarajojen poistamista ja tukinui ton sallim.ista 
silloin, kun luonnonolot sen sallivat. Mahdollisesti uitosta aiheu
tuneet vahingot korvaisi tukinuittaja. Sanantapaisen ehdotuksen 
teki Santaholma.-yhtio vuonna 1909, krm valmisteltiin uutta lauttaus
saantOa Pyhajoelle. Pitkaa.ikaisen kokemuksen perusteella yhtio 
ehdotti mm: 



"Pyhlijokisuulla uitto olisi saatava luvalliseksi seka Pohjois
etta Etelaha.arassa. Iauttausajan pitaisi kestaa koko kesan 
jaiden lahdosta lokakuun ·1. paivaan saakka. Talla ajalla uitto 
olisi Etelahaarassakin sallittava, kunhan uittaja korvaa lohi
kalastuksenvuokraajalle t.a:ma.:n mahdollisesti kars.irnful vahingon. " 

Santaholma oli talloin seka alajuoksun suurin uittaja etta lohioi
keuksien vuokraaja (6) . 

Uittojen laajuudesta 1800-luvtm lopulla ja t.a:ma.:n vuosisadan al.ku
kymrenina. ei voida esittaa mitaan taysin tarkkoja lukuja, koska 
roitaan virallista uittotilastoa ei ole olemassa ko •. ajalta. Jon
kinlaista suuntaa puutavaraliikkeen ja uittojen kasvusta saadaan 
tutkimusalueen sahojen tukkim3.aria tarkasteleroalla. Sahat k:ayt
tivat eri vuosina tukkeja seuraavasti: 

Sahojen raaka-a.ineenaan kayttarna tukkim3.ara kpl 
1880 1890 1900 1910 

Ka.lajakialue 
Pyhajokialue 
Siikajokialue 

Yhteensa 

3 680 
21 530 

9 441 

34 651 

34 020 
33 085 
15 000 

82 105 

99 250 
78 450 
84 800 

262 500 

389 076 
464 619 
562 181 

1 415 876 

Uittamaarien rajahdysmainen kasvu osuu luannollisesti yhteen saha
teollisuuden nousun kanssa 1900-luvun ensi kynm:melle. Tata ennen 
kunkin vesistOa.lueen uitot olivat vuosittain liikkuneet k:y:mrren.issa 
tuhansissa, mutta entista suurenpien ja tehokkaarrpien hoyrysahojen 
kaytt.OOnoton jalkeen uitettujen tukkipuiden lukurnaara nousi pian 
satoihin tuhansiin kussakin jokilaaksossa. Suurin osa em. sahojen 
tukkipuu.traarista saapui sahauspaikoille uittarnalla, mika oli seka 
helpoin, nopein etta edullisin puutavaran kuljetuskeino a.ikana, 
jolloin It"aanteiden noottoriajoneuvoliikerme otti vasta vaappuvia 
ensi askeleitaan (7} • 

-.Merkittavinpia puutavaran uittajia olivat suuret puutavarayhtiot ku
ten Santaholma., Raahen Pu.utavara O:f, Juselius jne •. , mutta uittajina 
saattoi vat esiintya :rrwos pienemnat teollisuuden ja kaupan edustajat 
seka es.iJ:n. Metsah.allitus. Niinpa Pyhlijokialueella suorittivat 
uittoja ennen ensint:naista maail.m3nsotaa ainakin seuraavat yksittai
set henkilot' yhtiot tai yhteioot ( 8) : 

Uittajan nimi Uiton ajankohta 

Juho Vaananen 1896 
Henr.ik Nystrom 1898 
J.W. Hagan 1898 - 1913 
A. Santaholma Oy 1899 - l913 
Wblffin konkurssipesa 1901 
Petter Kerrppi 1901 
F .A. Juselius 1904 - 1913 
Edvard Walkana 1908 - 1911 
Matti Ilmari 1909 
Raahen Puutavara Oy 1910 - 1911 
Ulrik Ulrichsen 1911 - 1912 
J. Kniivila 1911 - 1913 
Antti Nokela 1912 - 1913 
Metsahallitus 1912 - 1913 

Paitsi itse jokien paauomista uittoja saatettiin suorittaa pienem
roissa sivujoissa ja -ojissa. Esim. Siikajokialueella puita tiede-
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taan uitetun Louhuanjoessa., .Majavanojassa, Turpeenojassa, Neitta
vanjoessa., Etela- eli Ma.aselanjoessa, Itajoessa.t' Kuikkajoessa_, 
Mulkuanjoessa, Vcihalamujoessa, Lamujoossa, Savalojassa ja R:i.stisen
ojassa. P.ikkuvaylien uittotoim.inta rajoi ttui luonnollisesti vain 
korkean veden kausiin (9) • 

Uittanaarien kasvu tiesi runsasta lisaansianahdollisuutta :m::melle 
seutukunnan nuorelle ja vanherrmallek.in miehelle, silla uittoihin 
osallistui parhaina kesina satoja miehili. Tarkkaa lukua on mah
doton sanoa. Nama. ns. tukkijatkat eivat aina saaneet kaikkien pai
kallisten asukkaiden ·varauksetonta hyvaksymista., silla J.TOnet kat
soivat, etta liikkuva elanantyyli toi mukanaan paheita ja levotto
muutta.· Mutta parhaat uittajat saivat osakseen myos runsasta ihai
lua, varsinkin silloin, kun he taidokkaasti kuohuja uharoa.ten laski
vat tuk.illa lapi vaahtoavan kosken. Tallaisia taidon- ja rahkeuden
naytteita antoi usein mn. oulaistelainen Juho Erkkila eli Yrkoo 
Jussi, jolla oli tapana huutaa kuohuvassa koskessa: 11Hyrky vee!" 
Tasta kehittyikin Pyhajokialueen tukkilaisten kesk.uudessa tunnettu 
sanonta: "Hyrky vee, sano Yrkon Jussi (10)". 

3.63 Neittavan uittokanava 

Si.ikajoen yhdistaminen kanavalla OUlujarveen ei ollut n:ri.kc3.an uusi 
ajatus, vaan jo Pietari Brahen a.ikana 1650-luvulla tehtiin suunni
telmi.a rramitun yhteyden aikaan saamiseksi. Hanke kariutui kuiten
kin, silla kai vettavalla kanavalla a.rvel tiin olevan Siikajoen Im.lu
tenkin ankaria tulvia nostattava vaikutus.. Kanava-aie tuli uudel
leen ajankohtaiseksi sen jalkeen, kun raahelainen juristi, opettaja, 
kunnallis~ ja valtiopaivamies seka Ieyohem:n:in vuorineuvos Jahan 
Arthur I.agerlof perusti Raahen Puutavaraosakeyhti&-nim:i.sen finnan, 
j onka ensintnainen sahalaitos rakennettiin kaksi kilorretria Ruukin
kosken ylapuolelle vuonna 1901. Lagerlof ym:n,3..rsi Kainuun maaratto
mien netsavarojen tarjoarnat mahdollisuudet, ja paastakseen naille 
raaka-ainelahteille han ryhtyi vakavasti suurmittelerraan ratayht..eyt
ta Kainuusta Raaheen. I.agerlof ajoi asiaansa valtiopaivilla, ja vaik
ka hanke kohtasi kilpailevien ratasuuntien voimakasta vastustusta, 
ennenkaikkea oululaisten taholta, rautatievaliokunta kannatti vuon-
na 1900 Lagerlofin esitysta sima mielessa, etta Oulujarven ynparis
tOn suurille valtionmetsille saataisiin lisakysyntaa. Valtiopaivat 
myonsi vat 1 , 5 miljoonan markan avustuksen ja san:ansuuruisen lainan 
yksityisradan rakentamiseksi Lapin (nyk. Tuamiojan) asenalta Oulu
jarven rarmalle .Kakilahteen, mutta asia jatetti.in kuitenkin vahvis
tamatta ylempien viranarraisten taholta. T'arna ei lannistanut Lager
lofia, vaan han ryhtyi nyt suunnittele.naan k.anavayhteytta Siik.ajoen 
vesistOn ja Oulujarven valille. Han suoritutti arralla kustarmuksel
laan tutk.inluksia ja laati taitavasti perustallun ehdotuksen uitt.o
kanavan rakentamiseksi Oulujarven Painuanlahdesta Siikajoen vesistOn. 
Mulkuanjarveen, josta laski sanrumiminen joki Siikajokeen. Metsahal
litus ja senaatti ki.i.nnostuivat tasta uudesta mahdollisuudesta hy6-
dyntaa Kainuun netsarikkauksia. Asiaa tutki ttiin tarkenmin, ja kana
va. paatettiin rakentaa. Lagerlofin suunnitelrnista poiketen kanava 
paatettiin suurmata Painuanlahdesta Baraisniem:m Veneheittoon, jossa 
se yhtyi Neittavanjakeen, joka puolestaan oli eras Siik.ajoen sivu
haara (kuva 18) o Na.in rakennettavan kana van pi tuus 1 yheni parilla 
kilonetrilla, rnutta muuten se nwooemmin osoittautui LagerJ.:ofin ehdot
tamaa suuntaa heikamn~si. Talla reitilla taytyi naet varastotilojen 



puuttuessa uitetut puut nostaa Veneheitossa maalle talvehtimaan, 
kun sen sijaan La.gerlofin ehdottarnassa suunnassa .puut olisivat 
voineet odottaa seuraavan kevaan uittoja . .Mulk.uanjarven vesissa. 
Tama taas olisi saastanyt uittokustannuksia ( 1) . 

Kuva 18. Neittavan uittokanava Oulunjarvesta. Siikajoen latvoille. 
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Uittakanavan rakentaminen uskottiin Tie- ja vesirakennusten 
yl.ihallituksen Oulun piirin tehtavaksi, ja ty5t alkoivat vuonna 1902. 
Kyseinen vuosi oli Kainuussa, kuten koko maassa, paha hallavuosi, 
joten Neittavan uittakanavan tarjoanat tyopa.ikat olivat enerrm3n 
kuin tervetulleita, Niinpa tyo saatiin suoritetuksi nopeasti 
suurella tyovoimalla (n. 200 miesta.) m::mista najoitus-, huolto- yms. 
ongelmista huolima.tta. Senaatti kiirehti kana van valmistumi.sta anta
ma.lla naarayksen, etta sen piti olla uittakunnossa 1. paivana 
elokuuta 1903. Syyrlii kiireeseen lienee ollut se, etta Raahen Puu
tavaraosakeyhtio oli ostanut hakattavaksi talvella 1902 - 1903 
val tiol ta sahapui ta, ja kauppasopimus. sisalsi ehdon, etta puut ui
tetaan Neittavan uittakanavan kautta. Tavoitteeseen ei taysin yl
letty, nutta jo syksylla 1903 ensirrttaiset tukit kulkivat uuden uit
tovay lan lapi ( 2) . 

Kanavaa varten erotettiin yli 46 hehtaarin maa-alue. Sen pituus 
oli kaikkiaan 10 160 netria, ja kanavan yla- ja alasuun valinen kor
keusero oli 21,4 metria. Se kaivettiin avonaiseksi maakanavaksi 
pohjaleveyden ollessa 1,8 netria ja sivuluiskien kaltevuuden 1:1 ,5. 
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Maasto oli kanavan alkupaassa peruskalliota, jahon se louhittiin 
pahjal ta 4,4 netrin levyisek.si ja pystyse.i.naiseksi noin 200 net-
rin matkalta. Putouksien tasoittamiseksi rakennettiin jyrkimpi.in 
kohtiin yhdeksan puista uittoruuhea, josta J¥hyin oli 17 rretria ja 
pisin, Veneheiton Piilolan "rannin 120 :rretria.. Kulkua varten teh
tiin kanavan yli 10 palkkisiltaa. Sivulta kanava~alueelle tulleet 
vedet johdettiin joko kanavan poikki kahden rurll11l.m. ja koJ..man si vu
vienfuin avulla, jotka olivat varustettuja jarjestelyluukuilla, 
tai sitten lask.ettiin vedet kanavaan laskuojilla, joiden suut ali
vat varustetut luuk.uilla. Kanavan vartta pitkin kulki ajotie. 
Koska kanava kulki suurel ta osin mul ta-, suo- · ja sav.ihietaroailla, 
vahvistettiin luiskat syapymisen estarn.iseksi turpeilla ja puulavoil
la. Kanava vallnistui lopullisesti vuonna 1907, jolloin lopputar
kastus pidett·iin syyskuun 8. pai vana. Kanava tuli maksan:aan lahes 
372 000 markkaa (noin 4 ,3 miljoonaa markkaa vuoden 1980 rahana) 
kaikkine rakennuk.sineen, sulkuineen, siltoineen, laitteineen ja maa
aineineen. 

Uittoka.navan rakentamisella oli reyes vastustajansa, ja varsinkin 
oululaiset puutavarayhtiot kootti vat tehda kaik.kensa estaakseen 
Neitt.avan kanavan rakentamisen, jonka he vaittivat tulevan val tiolle 
kannattamattamaksi yritykseksi. Valtion puuhuutokaupassa Oulussa 
syksylla 1903 sai J.A. La.gerlofin esiinty.minen Kainuun netsien huu
tajana aik.aan kilpailun ja ennal ta aavistamattarnan suuren hintojen 
nousun. Niinpa Lagerlofin kerrotaankin huutokaupan loputtua nous
seen seisaalleen ja sanoneen oululaisille epaileville kilpailijoil
leen: 11Nyt se on sitten se Neittavanjoen kanava valtiolle maksettu." 
Kanavan valiton merkitys valtiolle ol.ikin kilpailun aikaansaaminen 
Kainuun kruununmetsien ~issa,ja tata kautta tyotilaisuuksien 
jarjestami.nen avustuksen tarpeessa oleville Kainuun seuduille ( 4) . 

Kanavan kautta uitettiin paivittain enin1:ni.llaan 6 000 - 8 000 puuta, 
mutta matalan veden aikana :maara supistui muutarnaan sataan. Varsin
kin Kainuun suurten ikilionkien tyvitukit hidastuttivat uittoa, sil
la ne taytyi hinata miesvoi.min uittoruuhien kohdalla. Parhaimnil
laan tyollistivat uitot ja puiden talvivarastoinnit kolrnise1 sataa 
rniesta. Koska uitto 6li yleensa kaksivuotinen (vain vuonna 1905 
ehtivat sa:rra:n uittokauden aikana Raahensahalle Ruukkiin) nousivat 
uittokustarmukset maallenostot:Oiden seka kohonneiden uittamaksujen 
JWOta karkeiksi. Niinpa 1910-luvun alussa laskettiin uittotyon ja 
rnaallenoston aiheuttavan.pelkastaan 6- 7 :pennin kustarmukset kuu
tiojalalta, mik.a muodosti kahtuuttoman suuren osan sahapuun hinnas
ta, joka silloisten laskelmien rnukaan sai nousta 30 - 35 penniin 
kuutiojalalta. Maallenostakustannuksia pyrittiin yhtion toimesta 
alentarnaan hankk.imalla vuonna 1908 Neittavanjokeen kol.Ire proomujen 
paalle rakennettua tukkikiran:oa (kiram::> on kone, jolla tukkeja 
nostetaan ma.alle). Uittokanava sai amat jarjestyssaant:Onsa 1910, 
ja niissa saadettyyn kanavankaitsijan to.ineen valittiin rakennus
mestari Einari Rautio. Kanavan ainoa kayttaja oli Raahen Puuta
varaosake. UittOJ:n.aarista ja -maksuista on vuosilta 1903 - 1908 
kaytettavissa taulukon 20 tietoja (5). 

Kanavan ~Ohempiin vaiheisiin palataan viela 1920- ja 1930-luvun 
uittoja kasittelevan alaluvun yhteydessa. 



Taulukko 20. Neittavan.kanavan kautta uitetut put.:Jinaarat ja uitto
naksut vuosina 1903 - 1908. 

Vuosi 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Tukkeja, kpl 
48. 985 

156 033 
84 937 

166 205 
289 636 
307 369 

3.64 Ranganlaskua Haapavedella 

Uittomaksuja nik 
2 449 
7 802 
4 246 

13 084 
28 963 
30 737 
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Ranganlaskulla tarkoitetaan Haapavedella kaytOssa ollutta perinteis
ta polttopuun uittamenetelmaa, jaka syntyi 1800-luvun puolivalissa, 
kun Haapaveden kirkankylan ja Eskolannienen talojen lahirretsat 
osoittautuivat riitta.mattOmisksi tyydyttaroaan kasvavaa polttopuun
tarvetta.Polttopuita alettiin nyt kuljettaa talojen ulkorretsapalstoil
ta Pyhajoen varsilta, Ylijoelta ja jopa Ka.rsamaen puolelta, 15 - 30 
kilonetrin paasta koti taloista ( 1) • 

Rankojen hakkuu ja ajo kaynnistyi helmikuun loppupolella, jolloin 
hakkaajat seka hevosmiehet jaivat "viikkokuntiin" jokivarsien :rret
satyOnaille majoittuen lahiseutujen taloihm. Rankapuiksi kaadetut 
koi vut ja haavat katkottiin nom kol.m:m kyynaran pituis.iksi ja ajet
tiin korkeimnille jokiahteille kevattul vien tavoittanattomiin. Joki
ahteilla rang at ladottiin kol.m:m kyynaran korkuisiin pinoihin, jotka 
olivat joskus 200 metrin pituisia, kun talot teettivat halkoja myos 
myyta.vaksi. 

Rankojen uittoon lahdettiin puolestaan vahan ennen jaitten lahtoa. 
Ensi.n:nlaisena. tyana oli kaljujen kuonninen. Ne olivat kaksi yhdelta 
puolelta kuorittua 6 - 8-netrista petaja- tai haapatukkia, jotka 
toimi.vat telakkana rankalautan veteen saamiseksi. Kaljujen alle 
vesirajaa panti.in poikittain toppariranka, joka esti uppirankaa 
kaaturnasta. Uppirangan tehtavana oli estaa lautan· valuminen jokeen 
liian aikaisin. Kaljujen valiin asetettiin niiden suuntaisesti 
kaksi paria lauttarankoja eli pienoja, joiden tyvipaat olivat toppa
rirangan kohdalla vesirajassa. Nfur6. paat yhdistettiin koivuvitsak
silla. Taman jalkeen ylemmat eli paallyspienat kaannettiin sivuun, 
ja alettiin vyoryttaa rankoja pinosta eli latteesta kaljuja pitkin 
alempien pienojen paalle. Kun rankoja oli noin.puolen metrin 
paksuisesti,kaannettiin paallyspienat kaljujen suuntaisiksi, ja paal
limmaisten pienojen latvat yhdistettiin vitsaksilla alimmaisiin 
pieno.ihin. Pienat sidottiin vitsaksin viela lautan keskelta, jonka 
jalkeen paallyspienojen alle tyonnettiin ristirangat. Niiden avulla 
lautta saatiin kiilatuksi tukevaksi. 

Valmis lautta liukui veteen kaljuja myoten, kun uppiranka irrotettiin. 
Kun kaikki lautat oli laskettu vesille, muodostettiin niista venetta 
apuna kayttaen litka, so. kolne tai nelja vitsaksilla yhteen sidottua 
lauttaa perak.kain. Kaksi tai kol.lre litkaa muodostivat rinnakkain ns. 
ronkkelin. Joskus ronkkeli tehtiin l11YOS kolm:m rinnakkain sidotun 
lautan mudostamista litkoista., jollo.in siita tuli tavallista pitempi. 
Lautat kiinnitettiin toisiinsa pitkilla pienoilla, jotka sidottiin 
vitsaksilla tai kaysilla lauttojen paallyspienoihin. Nain ronkke
lista tuli kestava ja sarnalla joustava, mika owinaisuus sil ta vaa-
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dittiin laskun onnistumiseksi.. Vi.imeisena ronkkelille vedettim 
kaljut, jotka toimivat istu.imina1 kun istuttiin kahvinkeitossa t:ai 
kasien laromittelyssa ronkkelilla koko matkan palaneeh nuotion aa
ressa. 

Ronkkelin kulku virrassa vaihteli suuresti tuulien :mukaan. Vasta
tuulella saattoivat laskurniehet ln9l1.1ili yoksi labitaloiliin yhden jaa
dessa vahtimaan ronkkelin kulkua. ~otaisella saatettiin puolestaan 
laskea m::mtakin vuorokautta yhteen rrenoon. Jos lasku alkoi Ka.raja
nivan ylapuolelta, saattoi se epasuotuisissa olosuhteissa kestaa 
3 - 4 vuorokautta. Erikoisen vaikea kohta oli Joutermiva kivineen 
ja. patoineen. Juuri Joutennivan kivikot rajoit·tivatkin lautan pak
suudeksi puoli netria. Taman pa.ikan alapuolelta liikk.eelle lahteneet 
laskijat saattoivat rakentaa rretrin paksuisiakm lauttoja. Kun ·· 
v.ihdoin savuttiin jokitulkkuun eli paikkaan, missa Pyhajoki laskee 
Haapaja:t:veen, jouduttiin usein odottamaan pitkaan suotuisia tuulia 
tai jaiden lahtoa, ennenkuin Haapajarvi voitiin ylittaa. Ronkkeli 
vedettiin jarven yli ns. uppikaydella, ja kotirantaan pyrittiin 
korkean veden a.ikana, jotta rangat jaisi vat veden laskettua kui val
le rnaalle. Taalla rangat katkaistiin ja halkaistiin kaytettava.ksi 
kotitalouksien lammitysaineeksi. 

Haapaveden kaltaista pitkalle kehittynytta vesitse suoritettavaa 
pol ttopuunkuljetusta ei tunneta nuualla rnaassa.:rrne. Jiaapaveden naa
purissa Nivalassa uitettiin .tosin jonkin verran .polttopuita, mutta 
siella rangat uitettim .irrallaan puamien sisalla ns. rankalautassa. 
FREDRIKSONin . arvioiden mukaan Haapavedella paadyttiin edellisen kal
taiseen ranganlaskuun paikallisten uitto-olojen takia. Irtolautto
jen uittoon Pyhajoki oli Haapa.jarven ylapuolisilta osiltaan liian 
vuolas ja ~apea. Toisaalta rankojen irrallaan uittoon se oli liian 
levea, sikali kuin helposti uppoavien, ohuiden haapa- ja koi vuran...:. 
kojen uittaminen olisi yleensa voinut olla mahdollista. Parin
kym:renen talon yhtaaikamen ranganuitto asetti :tey"OS omat rajoitUk
sensa. Rankojen uiton suorittivat joko talon oma vaki tai urakka
laskijat, jotka olivat todellisia a:rrmatti.miehia. Vuosisadan alun 
tunnetuinpia urakkalaskijoita olivat Felis Pinola, Antti Luomajoki 
seka Juho ja Antti Saukko. Yhden ronkkelin uittamiseen t.arvittiin 
pul.llll3.arasta riippuen 4 - 7 miesta. Yleensa kukin tala uitti tai 
uitat·ti kerralla koko vuoden polttopuunsa. Haapa.veden kunnan ja 
seurakunnan polttopuut kuljetettiin kirkolle ~s laskemallao 

Vuosikymnenien saatossa perinteinen ranganlaskutekniikk:a ei kokenut 
suuriakaan muutoksia. Uppirangan (uppikayden) syrjaytti 1900-luvulla 
diesel-hinaaja, mika oli nakyvin nuutos laskutapahtumassa. Tie
verkoston kehittymisen seka autoliikenteen laajenemisen nwota rangan
lasku alkoi hitautensa ja suurten palkkakustannustensa·takia neu1et
taa asenaansa polttopuun kuljetusrreneteJ..mana jo 1930-luvun lopulta 
lahtien loppuen kokonaan neljak.yrrmentaluvulla. Vi.ilreinen ronkkeli 
solui jokitulkusta Haapajarvelle vuonna 1956, jolloin tarna silloin 
jo kadonnut perinteinen uittomenetel.Ina tallennettiin elakuvaksi. 

3.7 Jakivesistot kotitalous- ja virkis~skaytossa 

Kalastuksen, teollisuuden ja liikenteen ohella joki tyydytti ran
tojensa asukkaiden m:mia jokapai vaisili pikkutarpeita. Edella on 
viitattu useassa yhteydessa kotitarvekalastukseen, -jauha.tukseen ja 
-sahaukseen. Joesta saatiin lisa.k:si vesi ruokatalouden ja karjanhoi-



don kayttoon 1 va.ikkaJdn kotitalouksien ruoanvalmistuksessa tarvi t
tava vesi otettiinkin usein kaivosta tai laheisesta lahteesta. 
Jakirannassa sijaitsivat kylakuntien pyykkilaiturit, ja jokivarsi
talot rakensivat yleensa saunansa rantapenkalle. Nain joesta. 
saatiin hel:posti nostetuksi k.ylpyvesi,<. ja 15ylyn kayaessa liian 
kipakaksi saatettiin pulahtaa virkistayt.y.maan vil vo±ttavaan joki
veteen. Myos helteisina ke.s:ipaiv.ina joki tarjosi 'lahseudun asuk
kaille mahdollisuuden pieneen virkistaytym.iseen. Edelleen joki
vetta k.aytettim hyvaksi rronissa kohdin p.ikkuaskareissa mn. pel
lavanliotuksessa. Jakimaisema s.inansa oli villityvyystek.ija, jonka 
arvon yksiseli tteinen lnittaaminen on vaikeaa ( 1) .. 

Esinerkkma edellisen kaltaisesta joan kotitalous- ja virkistyskay
t5sta on B. MANNERin muistelna 1890-luvun Oulaisista, jolloin paikka
kunnalla oli to.iminnassa Suonen sotavaen 13. reservikarrpaania Oulun 
laanin etelaosien reservirniesten kouluttamispaikkana (2): 
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"Reservimiehia kaytettiin aliupseerin johdolla uinassa.,Epailyksen 
talon rannassa 1 jota siten sanottiin sotamiesten uiroapaikaksi. 
Poukarnassa oli hiekkapahja ja paikoin syvaakin. Hyva si.in.a. oli 
kuumina kesapai vina virutella hikista ilioaan. Talla rannalla 
na.ki kesail toina reservim.iehili pyykinpesussa. Huljutteli vat 
vaatteitaan virrassa, nostivat rantakiville ja siina kartuilla 
klapsuttelivat niita. Taman jalkeen pyykki levitettiin ranta
pensaiden oksille kuivumaan." 

Kuriositeettina mainittakoot 1 etta Kalajoen kuuluisat nerenrannat 
olivat u:i.roavaen kaytossa jo toista sataa vuotta sitten. U.imavakea 
oli sijoittunut kolmeen eri kohtaan: Mansikkavarville 1 Rahjan ja 
Roukalan rannoille. Kullakin paikalla oli oroat hyvat puolensa. Rou
kalassa sai rrm. uutta tuoretta maitoa viidella pennilla kannun 
(2,62 litraa), Rahjasta sai taas huoneen kahdella narkalla kuukaudek
si, mutta lehtiartikkelin kirjoittajan (9" .L:n) mukaan paras paikka 
maisemansa ja uimarantojen suhteen oli kuitenkin Mans.ikkavarvi. 
Sielta saattoi u.i.Ina.paikasta riippuen loytiili. myos eri lanpQista vetta, 
aina 12- 19 asteeseen (3). 

Mistaan nykypaivan vesihuoltojarjestelyihin kuuluvista vesijohto
tai viemarilaitoksista ei 1900-luvun alun maaseudulla ollut viela 
tietoa. Ensinu:nainen kaupunkivesijohtolaitos rakennettiin Helsinkiin 
vuosina 1872 - 1876. Ouluun ens.im:rtaiset vesijohdot vedettiin vuon
na 190 1 . Helsinki sai myos vierrarilai taksen ens.iirrnaisen.a naassamre 
vuonna 1880. Toki maaseudullakin tehtiin yksityisluontoisia yri
tyksia suureroman asmnismuk.avuuden saavuttaroiseksi. Edella mainitus
sa Kalajoen uima.rantoja kasitelleessa artikkelissa J .. L .. kertoi 
Mansikkavarvin likeisessa saaressa asuneesta pienesta harmaapartai
sesta kapteenista, joka oli kehittanyt itselleen sellaisen kamuutin, 
etta "kun tappia vain vaannalta.al niin sielta pillista juaksee joko 
lamninta tai ky l.m3.a vetta., miten kukin haluaa" • Oulaisissa muis
tetaan puolestaan ensimmaisen viemarikokeilun suorittajana Haaran
maella asunutta teurasataja Salmista. Vie.rr:Brina toimi peltiruuhi, 
jota myoten likavedet· saatettiin laskea ylakerrasta alas seina
viereen. Hygieenisyys ei liene ollut parhainta mahdollista laatua, 
mutta putous tassa "viemarilaitoksessa" kuului olleen oikein hyva. 
Laajerrpi kiinnostus vesijohto- ja vie:rri:irilaitosta ... kohtaan virisi 
tutkimusalueella kuitenkin vasta puolta vuosisataa Icy"Ohenmin (4). 

Eras vesistoihin liittynyt virkisty:smuoto oli vesilinnustus 1 jota 
harjoitettiin tutkimusalueen joki- j a, jarvialueilla. Kauppias Abr. 
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Koskiselta sailyneessa vanhassa paiva.k.irjassa. an lukuisia nerkintoja 
1870-luvun lopun Oulaisista, joissa kerrotaan joelle, seka.· OUlaisten 
pikkujarville - Piipsjarvi, Koiranlan:pi, N.ikulanpi ja Viitajarvi -
suuntautuneista lirmustUSretk.ista.. Elakuun 23. pai van kohdal ta vue
delta 1878 an luettavissa seuraava :rretsastyskertamus: 

"Tana iltana lahdettiin otto ja Eliel Tenlen, Brander, Pekuri 
ja m.i.rla wesilintuja ampumaan Nikunla:rrpille ja Wiitajarvelle, 
johan hevosella ajaen jouduttiin klo 10 1/2 illalla. Hevonen 
laitettiin eraalle suovalle syOinaan ja miehet toiselle puolen 
maantieta kalliolle yOksi. 'Ibtia juoti.in ensin ja si·tten ru
vettiin keittamaan potaatteja, joita pienen kastrullan tahden 
piti 3 kertaa keittaa! Hevosella knn oltiin, niin otettiin 
evasta kotua rnukaan niin paljon kuin tarvittiink:in. Ilta ja 
yo kului erinarraisen hupaisesti sen erittain la:rtpynan ilman 
tiihden. Yon kuluessa kaytiin Tuorcelan talossa ja ilvehittiin 
kaikellaista. Seuraavana pai vana tul tiin kotia noin klo 2 j. p. p. 
15 vesilinnnn kanssa, joita kuidenkaan ne emn:e anpuneet, mutta 
OStettiin eraalta pojalta 280 pen. hinnalla yhteensa. II 

Saalistaminen ei siis nayttanyt olleen paaasia ainakaan talle "iloi
selle netsastysporukalle" (5). 



LAliDE.VII'I"rEEr LUKUUN 3 • 

3. 1860-LUVULTA ENSIMMA!SEEN MAAILMANSGrAAN 

3. 1 Suurten muutosten aikaa ma.alaisyhteisassa 
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1) Suane:n virallinen tilasto III M3.atalous, Maanviljelystiedustelu 
vuodelta 1910 

2} Hoffn:an Kai, Suc:t~:en sahateollisuuden kasvu, rakenne ja rahoitus 
1800-luvun jalkipuoliskolla. Helsinki 1980. s. 195, 199, ·212 

3.2 Vesihallinnan organisaation muutokset 

1) I<aukamaa 1941, s. 13 
2)· Kauk.aroa.a 1941, s. 14; Kuusisto 1956, s. 20; Miesmaa 1956, s. 26 
3) Kaukamaa 1941, s. 14; Miesmaa 1956, s. 56 
4) Kinnunen Eeli, Oulun piirin 1 00-vuotistaipaleel ta - Tie ja vesi 

1960 n:o 4, s. 13 ja 14 
5) Kaukamaa 1941, s. 22 
6) Kaukamaa 1941, s. 20 ja 21; Miesmaa 1956, s. 56 
7) Kaukamaa 1941, s. 26 ja 27 
8) Paasilahti s .. , Maa.mre ma.anviljelysinsinoorikunnan vaiheista vv. 

1899 - 1939 - Maanviljelysinsinooriyhdistyksen vuosikirja 1939. 
Viipuri 1939. s. 20 ja 24; Ware Matti, Vesipiirien 170-vuotias 
tausta. 1970. s. 9 ja 10 

9) Paasilahti 1939, s. 40 
10) Maanparannust:Oiden komitean mietintO 1927:12. Helsinki 1927. s. 13 

3.3 Vesilaitokset 

3.31 Vesimyllyjen laadullinen ja rnaarallinen kehitys 

1) a.1A, Oulun laanin kanslian arkisto (OLKA), KuvernO&inkertorrus 1890 
ja Kruununvoutien kera.a.mia yhteenvetoja tilastoista 191 0 

2) Luvut laskettu viitteessa 1 ma.inituista lahteista 
3) Luvut laskettu viitteessa 1 ma.ini tuista lahteista 
4) Luvut laskettu viitteessa 1 ma.inituista lahteista 
5) Val tianarkisto (VA) , Teollisuushallituksen arkisto (THA) , Teolli

suustilaston pohja-aineisto vuodelta 1900 

3. 32 Hoyry val taa alaa sahojen kayttovoinana 

1) Hoffman 1980, s. 195 
2) Ojanpera Martti, Ka.si- ja pienteollisuus - Ni valan kirja ( toim. 

Toivo Nygard). Jyvaskyla 1970. s. 163 
a.1A, OLKA, Kuvernoorinkertomus 1890 

3) a.1A, OLKA, Kruununvoutien keraamia yhteenvetoja tilastoista 191 0 

3.33 Muita vesilaitoksia 

3. 331 Pyhajoen punhiono 

1) Vapaasalo Sakari, A. Santaholna Osakeyhtio 1903 - 1952. Oulu 1953. 
s. 266, 273 ja 274 

2) Vapaasalo 1953, s. 277, 278 ja 290 
3) Vapaasalo 1953, s. 288 ja 289 
4) Vapaasalo 1953, s. 290 ja 291 

3.332 Varjaamoita ja tamppilaitoksia 

'I) Paulaharju Samuli, Wanha Ra.ahe. Porvoo 1965. s. 176; Manner Bruno, 
Vanhaa Oulaista- Pyhajokiseutu 24.12.1969 

2) Paulaharju 1965, s. 177; Vilkuna Anna-Maria, Ka.sityolaisyys -
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Ylivieskan kirja. Kakkola 1981. s. 136; Kyllonen Matti, Kalajoen 
ja Raution historia 1865 - 1975. Vaasa 1980. s. 96 ja 97; 
FM Risto Vilnnlsenahon kirjallinen tiedonanto. Si.ikajokialueen var
jareista 4. 8. 1982; VA, THA, Teollisuustilaston pohja-aineisto vuo
silta 1885 ja 1890 

3) Paulaharju 1965, s. 177 ja 178; Ha.ln'etoja Oskari, Sarkatanpin 
vailieita - Kotiseutunme Nivala. Ylivieska 1961. s. 31 ja 32; 
FM Risto Vilnnlsenahon kirjallinen tiedonanto Si.ikajokialueen 
tamppilaitoksista 4. 8. 1982; VA, THA, Teollisuus·tilaston pohja
aineisto 1885 ja 1890 

4) Halmetoja 1961, s. 33 
5) Halmetoja 1961, s. 33 ja 34 

3. 34 Ens.i.m:rlaiset sahkoistyshankkeet 

1 ) Vuosisata sah.koa Suc:tressa ( to.i.m. Osn:o Smola) . Espoo 19 82, s.. 12 
2) VA, THA, Teollisuustilaston pohja-aineisto 1901 - 1903; Louhi 

26.8.1905 ja 17.10.1905; OMA, OLKA, Akti J. 31 Tal.ase 1910 
3) OMA, OLKA, Akti J 30 Tal.as. 1913 ja J 14 Tal.as. 1912; Haapavesi 

ennen ja nyt I ('Ibim. K.A. Ruokonen). Lahti 1948. s. 154 ja 155 
4) OMA, OLKA, Akti J 8 Tal.as. 1913; Ollila Akseli, Kalajokilaakson 

8ahko Oy. Ylivieska 1·970. s. 10. 
5) av:IA, OLKA, Akti J 34 Tal.as .. 1913 
6) Takalo Robert, Mattilan mylly ja Nivalan ens.in:rrlaiset sahkovalot -

Nivala-Seuran 25-vuotiskertomus. Ylivieska 1962. s. 13 - 15 

3. 4 VesistOtoiden perusteet ja nuodot 

1) Putto El vi, Val tion kustannuksella suoritetut jarvenlaskut ja 
vesistojen saannostelyt Suarnessa 1800- ja 1900-luvulla. - Pro 
gradu-tyo Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella vuonna 
1950. s. 6 ja 7 

2) Malm E.A., Suorren soiden pinta-ala - Suonen suoviljelysyhdistyksen 
vuosikirja 1903. Helsinki 1903. s. 101 ja 102 

3) Schroeder I.A., Vesiperaisten maitten kuivatus Suan:essa - Maa
henki I (Maataloudellinen tietokirja). Helsinki 1910. s. 522 ja 525 

3. 41 Ja.rvenlaskujen alueellinen huippu saavutetaan 

3. 411 Kokonaiskehitys 

1) Anttila 1967, s. 30 
2) Anttila 1967, s. 41 ja 42; Kaukaroaa 1941, s. 26; Pal.m§n E.G., ~ldre 

och nyare sjofallningar och sjofallningsforsak i Finland - Fennia 
20:7 (1902- 1903), s. 97-99; Palm§n E.G., Suarnessa tapahtuneis-
ta jc3.rvenlaskuista - Val voja 1903, s. 383 ja 384; Soininen 1975, 
s. '165 

3) Anttila 1967, s. 284 - 288 seka OMA, VesistOkortisto 1852 - 1900 
4) vrt. Tuulasvaara 1960, s. 135 ja Matinolli 1969, s. 252 
5) Anttila 1967, s. 288, 289, 303 ja 304 
6) OMA, VesistOkortisto 1900 - 1913 

3. 4 12 Jarvenlaskuyhtiot - toiminnasta ja toimintaperiaatteista 

1) Anttila 1967, s. 107, 108, 303 ja 304; Kostet Juhani, Oulaisten 
Piipsjarven kuivaushanke- Faravid 1977:1 (Pohjois-Suamen histo
riallisen yhdistyksen vuosikirja) . Tornio 1977. s. 180 

2) Anttila 1967, s. 117, 119, 127 ja 131; Anttila 1955, s. 86 
3) Anttila '1955, s. 84, 86, 87, 89; Anttila 1967, s. 122 ja 125 
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4) Anttila 1967, s. 148, 150, 151, 158 ja 207; Kostet 1977/ s. 181 
5) Anttila 1955, s. 84; Anttila 1967/ s. 100 

3. 413 Kaksi es.i.rrerkkia 1800-luvun lopun jcfu:venlaskutoista 
3.4131 Reisjarven Kalajanjarvi 

1) Tuulasvaara 1960, s. 129 
2) Tuulasvaara 1960, s. 129 ja 130 
3) Anttila 1967, s. 114 ja 238; VA, Tie- ja vesirakennushallituksen 

arkisto (TVHA) , Ty'oraportit koskenperkauksista, soiden kuiva.uksis
ta ja jarvenlaskuista 1861 - 1864; Suametar 21.7.1863 

4) Tuulasvaara 1960, s. 130; Anttila 1967, s. 288; Pa.ln:en L. Ilmari, 
Suonkuivatustyot Suanessa XIX vuosisadalla - Suorren suoviljelys
yhdistyksen vuosikirja 1903, s. 200; VA, TVHA, Em:t tyoraportit 

5) Anttila 1967, s. 48, 49 
6) Anttila 1955, s. 88, 89 
7) Anttila 1955, s. 89; Anttila 1967, s. 151 
8) Hakkinen Reina, Kalajanjarven kuiVa.tus - Ka.nsakoulun kotiseutu

lukemisto, Keski-Pahjannaa ('lbim. E. Isohanni - K.A. Ruokonen -
A. Salmela- K. Vilkuna- M. Ylitalo). Kokkola 1951. s. 89; 
Kaiku 23.1.1886 

9) Ha.kkinen 1951, s. 89; Anttila 1955, s. 89 ja 90 

3.4132 OUlaisten Piipsjarvi 

1) Kostet 1977, s. 174 ja 175 
2) Kostet 1977, s. 175 
3) Kostet 1977, s. 176 ja 177 
4) Rasanen 1921, s. 193; Kostet 1977, s. 177 
5) Rasanen 1921 , s. 19 3; Kostet 1977, s. 178; Oulaisten rnuisteluksia 

(Mikko Kiviranta) - Kaiku 1.3.1924 
6) Rasanen 1921. s. 194 ja 195; Kostet 1977, s. 181 ja 184 
7) Rasanen 1921, s. 195 ja 196; Kostet 1977, s. 179 
8) Rasanen 1921, s. 196 ja 197 

3.42 Joki- ja puroperkaukset 

3.421 Kevat- ja kesatulvia 

1) Tul vakornitean rnietintO 1939: 14, Helsinki 1939. s. 16 - 18 
2) Tulvakomitean mietinto 1939. s. 18 ja 19 
3) Oulun Wiikko-Sanomat 10.6. 1865, 15.6.1867:'. 24.5.1873, 26.5.1877 

ja 6.4.1878; Pohjan Tahti 5.6.1867; Pohjois-Suarni 9.6.1877; 
Kaiku 20.7.1878, 17.4.1886, 31.8.1887; Oulun Iliroituslehti 16.5.1888 
ja 25.9.1889 

4) Turunen Ha.rri, Pyhajoen suurtulva 75 vuotta sitten - Pyhajokiseutu 
9.5.1980 

5) Turunen 1980, em. lehtiartikkeli 

3.422 Kalajoen saannottaminen ja pienerrpia perkaustOita 

1) Laitinen M. , Vesistojen jarjestely- ja jokiperkausyrityksia Oulun 
tie- ja vesirakennuspiirin alueella - Oulun teknillisen seuran 25-vuo
tis juhlajulkaisu 1909 - 1934. Oulu 1935. s. 41 - 43; svr XIX 
Tie- ja vesirakennus vucxlel ta 1913 

2) SVT XIX Tie- ja vesirakennus vuodelta 1913 
3) Laitinen 1935, s. 42 
4) CMA, Vesistokortisto 1860 - 1913; Oulun vesipiirin arkisto (OUVA) 

Maanviljelysinsinooripiirin toimintakertomukset 1908 - 1913 
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3.43 Vesiperaisten naitten kuivatus jatkuu 

3. 431 Awstustoiroille luodaan periaatteet 

1) Mcianparannustoiden komitean rnietinto 1927, s. 3 ja 4 
2) Maanparannustoiden kornitean rnietinto 1927, s. 4 
3) Schroeder 1910. s. 522 ja 523; McianparannustOiden kandtean 

mietinto 1927, s. 4 
4) Mcianparannustoiden kand tean mietinto 192 7 , s.. 5; Pa.J..m§n L. I. 

1903, s. 245 ja 246 

3.432 Suankuivatustyot vuosina 1860 - 1913 

1) PalmSn L.I. 1903, s. 243 ja 244, 200 - 204 
2) Oulaisten kirkan arkisto (OKA), Kirkonkokous 9.11 •. 1862 ja 25.12. 

1862; OMA, Oulun laaninkonttorin arkisto (OLKoA), Suonkuivatus
ta koskevat asiapaperit 1864 

3) OMA; OLKoA,· Suonkuivatusta koskevat asiakirjat 1868; Kaitalehto 
Osrro, Suonraivauksesta ja viljelysta - Nivalan kirja 1970, s. 61 

4) Palmen L.I. 1903, s. 245 ja 246 (kts. rrwos edella oleva diagrammi 
suonkuivatustoista ja niiden pinta-aloista) 

5) Kaitera Pentti, Puoli vuosisataa maatalouden vesirakennustoimintaa 
- 50 vuotta SuarEn teollisuutta ja taloutta. Helsinki 1946. s. 456 

6) Paasilahti 1939, s. 36 ja 37; Kaitera 1946, s. 456 
7) Palm§n L.I. 1903, 200 - 204; OUVA, Maanviljelysinsinooripiirin 

toimintakertomukset 1909 - 1913 
8) Kaitera 1946, s. 456 ja 457 
9) Komisioni, jaka on asetettu laat.imaan ehdotusta tarken:m:i.ksi ja 

yksityiskohtaisen:m:i.ksi maarayksiksi niista ehdoista, joilla 
valtio avustaa "vesiperaisten rnaitten viljelyskuntoon saattamista" 
1917:3. Helsinki 1917, s. 10, 11, 15 ja 16 

3.433 Koiranneva - esimerkki 1890-luvun suonkuivatuksesta 

1) Oksa J. K. , Koirannevan kuivatus Oulaisissa - Kaiku n: o 126 vuonna 
1898; Rasanen 1921, s. 191 ja 192; luku perustuu kokonaisuudessaan 
paaasiallisesti em. Oksan lehtiartikkeliin 

3.434 "Suonkuivaajan arkea" 1800-luvun Nivalassa 

1 ) Luku perustuu kokonaisuudessaan Ni valan kirjan artikkeliin Kai ta
lehto Osrno, Suonraivauksesta ja -viljelysta 1970, s. 61 - 67 

3.5 Kalastuksen elinkeinoasema muuttuu 

3. 51 Joki- ja jarvikalastus 

1) Tuomi-Nikula 1981, s. 39 
2) Tuami-Nikula 1981, s. 40 
3) Tllarni-Nikula 1981, s. 56-58, 61, 62, 67 ja 71; Kaiku 5.1.1978 
4) Tuarni-Nikula 1981, s. 40, 58, 64 ja 70 
5) Tuomi-Nikula 1981, s. 27 ja 57 
6) Tuami-Nikula 1981, s. 56, 62, 67, 105, 108 ja 111; OMA, OLKA 

Kuvernoorinkertamukset 1880 ja 1895 
7) Kyllonen 1980, s. 80 ja 81; OMA, OLKA, Kuvernoorinkertamukset 

1880 ja 1895 
8) Kts. Kyllonen 1980, s. 81; Harju .Aa.ro, Mciatalous 1870-luwlta 

nykypaiviin- Ylivieskan kirja 1981. s. 117; Ojanpera Martti, 
Kalastus ja IIEtsastys sivuelinkeinoina - Haapaveden kirja 1973. 
s. 153 ja 154. 
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3. 52 Alueen ravustuksen syntyhistoriaa 

1) Kaiku 7.10.1882 
2) Parvela A.A. 1 Rapuja Pyhajoessa - Luonnon ysta.va 1916. s. 159 
3) Pa:rvela 1916, s. 159; OKA, Kuulutukset, Kuulutus 14.7. ja 21.7.1907 
4) Parvela A.A. , Rapujen esi.i.ntyrnisesta Keski- ja I?ohjois-Pchjan

maalla - Luonnan ystava 1925, s. 146 
5) Tuarni-Nikula 1981, s. 143 ja 144; Parvela 1925, s. 147 

3. 6 Jokien liikennerrerkityksesta 

3. 61 Tiesto kehittyy - joenylityksesta tulee ongelna 

1) Suamen teiden historia I - Pakanuuden ajalta Suamen itsenaisty.mi
seen (Kirj. Juhani Viertola ja Raul Fogelberg). Lahti 1974. 
s. 164, 165 ja 273 

2) Viitaniemi Matti, Tie- ja tietoliikenne - Haapaveden kirja 197 3. 
s. 204 ja 205 

3) Partanen Vilho, Liikenne - Ylivieskan. kirja 1981. s. 197; OMA, 
Oulaisten piirin n.i.mismiehen arkisto (OPNA) , .Majatalopaivak.irjat 
1886 - 1941 

4) Partanen 1981, s. 200: OUlaisten kaupungin arkisto (OUKA) 
Siltayhtion kokoukset 26.3.1885 ja 28.6.1885 

5) Partanen 1981, s. 198 ja 199 
6) Partanen 1981, s. 199; Turunen Harri, Joenylitys ongelmana 1800-

luvun lopulla- Pyhajokiseutu 5.9.1981 
7) Partanen 1981, s. 199; OMA, OLKA, Yhteenvetoja kruununvoutien 

tilastoista 1910 
8) Kertomus Oulun rautatien ja Pietarsaaren sivuradan rakentamisesta 

Helsinki 1888. s. 34 ja 35; Manner Bruno, Vanhaa Oulaista -
Pyhajokiseutu 21.1.1970 

3.62 Tervankuljetuksesta puutavarauittoihin 

1) Louhi n:o 21 ja 50 vuodelta 1897 
2) Hautala 1956, s. 180 
3) Viitaniemi 1973, s. 203 - 205; Viitaniemi Ma.tti, Tie- ja tieto

liikenneyhteydet - Nivalan kirja 1970. s. 195 
4) OUVA, Lauttausasiat, OUlun laanin kuvernoorin paatos rretsatuottei

den lauttaamisesta Siikajoessa. Helsinki 1877. s. 3 - 7 
5) Kaiku 5.1.1878 ja 5.8.1885 
6) Kokkolan vesipiirin arkisto (KOVA) , Lauttausasiat, Poytakirja laut

taussaannon antamiseen liittyvasta yleisesta kokouksesta Kalajoel
la 20.10.1892; Vapaasalo 1953, s. 311 

7) OMA, OLKA, Kuvernoorien kertarnukset ja yhteenvetoja kruununvoutien 
keraamista tilastoista ko. vuosil ta 

8) OKA, Kuulutukset vuosilta 1896 - 1913 
9) FM Risto Vilmusenahon kirjallinen tiedonanto 4.8.1982 koskien 

Siikajoen vesiston uittoja 
10) Manner Bruno, Vanhaa Oulaista - Pyhajokiseutu 11.2.1970 

3.63 Neittavan uittokanava 

1) Virrankoski 1973, s. 160; Kallinen 1969, s. 20 ja 21 
2) Kallinen 1969, s. 21 ja 22; Valpasvuo Ahti A.A. , Saraisniemen 

pitajan vaiheita. Helsinki 1954. s. 139 
3) Kallinen 1969, s. 22; Valpasvuo 1954, s. 139 ja 140 
4) Kallinen 1969, s. 22 
5) Kallinen 1969, s. 23; Valpasvuo 1954, s. 140 
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3.64 Ranganlaskua Haapavedella 

1) Luku perustuu Haapaveden kirjan artikkeli.in Fred:r~ Erkki, 
Ranganlaskusta Haapavedella 1973, s .. 406 - 411 

7.3 Jokivesistot kotitalous- ja virkistySkaytossa 

1) Tuomi-Nikula 1981, s. 23 
2) Manner Bruno, Vanhaa Oulaista - Pyhlijokiseutu 18.10.1969 
3) OUlun Wiikko-Sanamat 2.8.1879 
4) Linnavuori Akseli 1 Vesijohto- ja viemarilaitoksista - 50 vuotta. 

Suorren teollisuutta ja taloutta. Helsinki 1946. s. 440 ja 444; 
Manner Bruno 1 Vanhaa OUlaista - Pyhlijokiseutu 31 • 1 • 1970 ja OUlun 
Wiikko-Sanamat 2.8.1879 

5) Oulaisten kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma. 1 kauppias Abr. 
Koskisen paivakirja - nerkinta 23.8.1878 



LII'IE 1 

Myllyjen lukum!Hira Kalajokilaaksossa vuosina 1890 ja 1910 

Ves.imyllyt: 

Paikkakl.U1ta 1890 
Lukl.llnliarli '.I'urpi.ineita Vesirattaita Kivipa.reja 

Alavieska 
Haapajarvi 
I<alajaki 
Nivala 
Rautio 
Rcisjllrvi 
Sievi 
'llivieska 

Yhteensa 

8 
13 
24 
13 
15 
2 

17 
23 2 

11~ 3 

I~yry- ja tuul.imyllyt: 

Paikkakl.U1ta 

Alavieska 
!Iaapajarvi 
Kalajoki 
Nivala 
Rautio 
l~isjlirvi 
Sicvl 
Yliviusku 
Yhtoensll 

L 

2 

8 
12 
24 
13 
15 
2 

17 
23 

114 

9 
8 
9 

21 

20 20 
19 19 
6 6 

5 92 92 

Myllyjen lukl.llnliara Pyhlijakilaaksossa vuosina 1890 ja 1910 

Ves.imyllyt: I'J 

Paikkakl.U1ta 

11 
13 
31 
14 
18 
2 

20 
29 

138 

LUkliiliillra '1\.lrpiinoita Vesirattaita Kivlpareja 

llaapavoui 
K..lr::;~lm:.iki 

~djllrvl 

uulamen 
Pyhajoki 
Pyhajarvi 
Vihanti 

10 
10 

7 
HJ 
13 
29 
23 

10 
10 
6 

'18 
13 
28 
23 

13 
13 
11 
23 
19 
38 
23 

'lhteonsa 110 2 108 140 

IK:lyry- ja tuulimyllyt: 

Paikkakl.U1ta 

Haapavesi 30 30 
Kar.s.':i.m.'iki 8 8 
Merijarvi 2 2 
OJlainen 6 6 · 
~joki 20 20 
Pyhlijtirvi 41 41 
Vihanti 36 36 
YfiteeriSS 143 143 
Myllyjen luk~a Siikajokilaaksossa vuosina 1890 ja 1910 

Vcs.imyllyt: 

Pa.i.kku.kunta 1890 
Luk1Jll\3ara '1\ll:piineita Vesirattaita Kivipareja 

l<l.!stila 17 17 17 
Paavola 5 5 5 
Pilppola 11 11 12 
Pulk.kllu 10 10 10 
Py~intli" 
RantBila 8 8 8 
Hevonlahti 4 4 4 
Sii.kajoki 3 3 3 
Yhteensa 58 2 58 59 

H~yry- ja tuul.imyllyt: 

Kt:!stila 20 20 
P.:lilVOla 50 50 
Piippola 35 3:> 
Pulkkila 22 22 
Pyhlint.ti* 
Rantsila 55 55 
Revonlahti 10 10 
Sii.kajoki 21 21 
YhtL't.msli 2 2 213 213 
,. Pylilintii vuoden 1890 luvuissa yhdessa l-'iippolan kanssa 

LUk~li 

2 
10 
4 
3 
7 

3 
4 

33 

2 
2 
1 

2 

1 
8 

LUkl.li&I.ara 

3 
1 
4 

4 
4 
6 

'15 
13 
4 
6 

52 ~1' 11 p 

Luk1Jll\3ara 

7 
6 
1 
5 
2 
7 
7 
4 

39 

2 

1910 
'.I'urpiineita Vesirattaita 

2 
8 2 
1 3 
3 3 
2 5 

1 2 
3 3 

20 18 

2 
3 10 
5 :2 
3 2 

4 18 18 

2 
17 34 34 

1910 
'.I'urpi.ineita Vesiratta4ta 

4 
4 
8 

4 
3 
2 
2 
3 
1 

15 

1910 

2 
4 
4 
7 

10 
3 

14 
44 

'.I'urpiineita 

2 

1 
1 
1 
7 
4 

16 

2 

12 
50 
10 
8 
5 

50 
4 

17 
1"ifi 

4 
2 
4 

13 
10 
3 
6 

42 

Vesirattaita 

5 
6 
1 
4 
1 
6 

23 

113. 

Kivipa.reja 

5 
24 
12 

7 
10 

9 
12 

79 

Kivipareja 

9 
6 

10 
19 
18 
9 
6 

71 

Kivipareja 

11 
10 

1 
6 
2 
9 
7 
4 

50 

a 



114. LIIT.E 2/1 

Tutk.imusalueen k.aynnissa olleet sahalaitokset vuonna 1890 

N.imi Paikkak.unta KayttO- Raami- ~onte- Tukkeja 
voma luku kijoita. kpl 

Kalajakialue: 
Pahikk:ala Kalajaki vesi 1 2 500 
Hannila Kalajaki vesi 1 3 800 
Tavastvi.k Kalajaki vesi 1 3 750 
Sa.ukko Kalajoki vesi 1 3 1 000 
Niskakangas Rautio vesi 1 4 670 
Perttula Rautio vesi 1 7 1 300 
Tikk:a Alavieska vesi 1 3 1 000 
Hannunkoski Ylivieska vesi 1 2 800 
Juurikoski Ylivieska vesi 1 3 1 800 
Kivioja Ylivieska vesi 2 20 20 000 
Raudaskoski Yli vieska vesi 1 4 1 000 
Sikala Sievi vesi 1 5 4 000 
Kiiskila Sievi vesi 1 2 400 
Kattelus Haapajarvi vesi 1 2 

Yhteensa 14 laitosta 15 63 34 020 

Pyhajokialue 
Houru Pyhlijoki vesi 3 60 15 000 
\anhalukkar i Oulainen vesi 2 20 15 000 
Haapakoski Haapavesi vesi 1 2 2 6'10 
Eskola Pyhlijarvi vesi 1 1 125 
Kamu Pyhajarvi vesi 1 2 150 
Vesi.koski Pyhajarvi vesi 1 1 200 

Yhteensa 6 laitosta 9 86 33 085 

Siikajokialue 
Ruukki Paavola vesi 2 22 15 000 

Lahde: Oulun maakunta-arkisto; Oulun laaninkanslian arkisto, 
kuvernoorin kertomus vuodelta 1890 
Valtionarkisto; Teollisuushallituksen arkisto, Teollisuus
tilaston yrityskohtainen pohja-aineisto 
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Tutk.imusalueen kaynnissa olleet sahalaitokset vuonna 1890 

Nimi Pa.ikkakunta Hoyry (H) Raarni- Tyonte- Tukkeja 
Vesi (V) luku kijoita kpl 

Kalajokialue: 
Tavasti Kalajoki v 1 2 789 
Holrna Kalajak.i H 1 63 90 100 
Jokisuu Kalajoki H 2 134 147 400 
Tikkanen Alavieska v 1 1 1 500 
Purakoski Rautio* H 1 8 9 sou 
Perttula Rautio v 1 1 560 
S.ikala Sievi v 1 2 3 500 
KiiskiUi-
Murhiankoski Sievi v 1 2 3 000 
Kakarinkoski Sievi v 1 4 4 000 
Raudctskoski Ylivieska v 1 1 200 
Hannunkoski Ylivieska v 1 2 2 000 
Juurikoski Ylivieska v 1 3 1 217 
Kivioja Ylivieska H 2 98 101 709 
Jaakola Ylivieska H 1 34 16 000 
Nasal a Nivala v 1 2 350 
Juusola Nivala v 1 2 600 
Aittopera Nivala v 1 2 500 
Karjalahti Ha.apajarvi H 1 3 1 111 
Javaja Haapajarvi .V 1 2 2 240 
Jamsa Haapajarvi v 1 2 1 000 
Salrren ok. Reisjarvi H 1 2 1 500 
Kautinranta Reisjarvi H sirkkeli 3 300 

Yhteensa 22 laitosta, joista 14 v 
8 H 23 373 389 076 

Pyhajokialue: 
Halusenkoski Pyhajoki v 1 2 800 
Kiiskilan:koski Pyhajoki v 1 2 500 
Pyh3.nkoski Merijarvi v 1 20 8 000 
Irvankoski Oulainen v 1 2 1 000 
Jylhankoski Oulainen v 1 10 36 000 
Vanhalukkari Oulainen H 2 56 144 744 
Pyy OUlainen H 2 108 165 000 
Kilpua Oulainen H 1 41 90 000 
Hakk.ila Vihanti H 1 7 6 000 
Ilrrari Haapavesi H 1 2 3 200 
Haapakoski Haapavesi v 1 2 950 
Joutenniva Haapavesi v 1 2 475 
Halonen Ka.rsarnak.i v 1 2 1 500 
Luonua Ka.rsam3ki v 1 2 500 
Kurjel'liliik.i Pyhajarvi H 1 4 3 000 
I..arrpoaho Pyhajarvi H 1 1 550 
Vesikoski Pyhajarvi v 1 2 600 
Junttila Pyhlijarvi v 1 2 300 
Kupaa Pyhlijarvi v 1 2 200 
Eskola Pyhlijarvi v 1 2 500 
Kallio men Pyhlijarvi v 1 2 800 

Yhteensa 21 laitosta,· joista 14 v 
7 H 23 273 464 619 
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N.i.mi Paikka.kunta HOyry (H) Raami- '!Yonte- Tukk.eja 
Vesi (V) luk.u kijoita· kpl 

Siikajokialue: 
Pruuki Paavola* H 2 49 80 000 
Raahen hOyry-
saha Paavola H 3 246 388 041 
Suom:m sysi-
liike Oy Paavola H 1 30 88 240 
Herrmi Paavola v 1 2 400 
Pytero Paavola v 1 1 200 
Nivankoski Rantsila v 1 2 400 
Vuorna Pulkkila v 1 2 400 

Pulkkila H 1 7 4 500 
Yhteensa 8 laitosta, joista 4 v 

4 H 11 339 562 181 

*:lla merkityissa sahoissa ilmoitettiin kayttOvoimaksi seka vesi 
etta hoyry. Sabat on tilastoissa laskettu kuuluviksi hoyrysahoiliin. 



4. SODAN JA RAUHAN VUOSIA ( 1914 - 1945) 

4.1 Vesiliallinnan kehitys 
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Vuonna 1887 ohjesaantonsa saaneen Tie- ja vesirakermusten yliha.l
lituksen toiminta jatkui kutakuinkin sa.rroilla periaatteilla aina 
1920-luVtm puolivaliin. Ensirrtnaisen maailnansoda.n jalkeen1 krm autot 
ilnestyivat laajami.ttaisenrnassa mitassa maanteillemrne1 annettiin vuon
na 1918 laki 1 jonka nukaan rraante1den teko ja kunnossapi to siirtyi vat 
valtiolle. Tana tiesi ylihallitukselle runsaasti lisatyotiil mink.a 
johdosta perustettiin erityinen tieosasto ja yhdeksan tiepiiria -
tosin valiaikaisesti. Tame ylihallitllksen saama tyonlisa vauhditti 
organisaation uudelleen jarjestelya 1 m:i.k.a niln val tiollisesti kuin 
taloudellisestikin muuttuneissa oloissa koettiin valttamattom8ksi. 
Helmikurm 21. paivana 1925 annettiin uusi asetus tie- ja vesiraken
nushallinnosta. Uuden viraston ninleksi vahvistettiin Tie- ja vesi
rak.ennushallitus 1 ja sen tehtiivakentta maaritel tiin seuraavasti ( 1) : 

1 ) sen tuli huolehtia k.anavalaitoksen hallirmosta ja hoidosta seka 
kulkuvaylien 'kehittfunisesta ja kunnossapidostal niin myos uusien 
satamien, kanavien ja kulkuvaylien suunnittelemisesta ja rakenta
misesta1 

2) sen tuli laatia suunnitelrnia vesistojen jarjestely- ja uittovayla
toita. varten1 suorittaa niita seka toimi.ttaa vesioikeuslain :rnaa
raamia katselmuksial 

3) sen tuli pi taa huol ta tieverkoston kehittami.sestii seka teiden 1 

siltojen1 tielauttojen ja muiden tielaitteiden rakentamisesta ja 
kunnossapidosta seka. 

4) sen tuli suorittaa sisavesien hydrCXJrafisia tutk..imuksia ja tarvit-
tavaa tarkkavaakitusta. 

Suurinpina eroina vuoden 1887 ohjesaantOOn olivat nm. rautatieraken
nusten siirtyminen vuanna 1923 toimintansa aloittaneelle Rautatie
hallituksellel uuden tielain muk.ainen tienrakennus- ja kunnossapito
velvollisuus seka hydr<:XJrafisten tutkimusten tekeminen1 :m.ika tosin 
oli aloi tettu jo 1890-luvulla. Vesirakentamisen kohdalla Tie- ja 
vesirakennushallitukselle jaivat yleensa suuret kokonaan valtion kus
tannuk.sella teetetyt kohteet, krm sen sijaan pieneJll'l:l.3.t joko val tion 
avustuksella tai lainalla suoritettavat tyot jaivat Maataloushalli
tuksen vastuulle. Taman suuntainen selvennys virastojen valiseen 
tyanjakoon oli annettu vuorma 1919. Vuoden 1903 vesioikeuslain mu
kaanhan laanin kuvernoori oli saanut maarata sen, kuka kussakin 
erillistapauk.sessa laati kuivatussuunnitelrnan - laaninagronomi, maan
viljelysinsinoori vai piiri-insinoori. Tosin jo ta.lloin kaytannossa 
pyri ttiin siihen, etta silloinen Ma.anviljel yshalli tus valmistelisi 
ja valvoisi ne yritykset, jotka oli tarkoitettu puhtaasti maanvilje
lyn edistam:Lseksi, kun sen sijaan kulkuteiden pa.rantamiseen yrns. tah
taavat hankkeet jaisivat Tie- ja vesirakermusten ylihallitukselle (2) . 

Vuonna 1925 paivanvalon narmyt Tie- ja vesirak~ushallitus sai paal
likokseen paajohtajan1 jonka alaisuudessa toimivat kanslia1 kamreerin 
konttori, hydrCXJrafinen to:i.roisto seka nelja osastoa; tie-, silta-, 
kanava- ja vesienjarjestelyosastot. Niiden toimialat kayvat ilmi 
nimistii. HydrCXJrafisentoi.rrtLston paana oli johtaja, ja toimiston teh
tavak.si rnaarattiin sisavesienhydrografinen tutk.irrus ja tark.kavaaituk
sen toimittaminen. Vuonna 1943 perustetti.in viela ylimaarainen len
tokenttaosasto 1 joka oli siihen saakka toiminut tiesosaston alaisena 
lentokenttatoimistona. Paikallistason tie- ja vesirakennushallirmon 
valvontaa ja hoitoa varten maa jaettiin yhdeksaan piiri.in: Uudenmaan1 
Turun, H:an:Eeri, Viipuri.n1 Karjalan, Savon, Vaasan, Oulun ja Pera-Poh
jolan piireihin. Nain siis vanha OUlun piiri pieneni huonattavasti1 



118. 

kun maan pohjoisintrat osat erotetti.in omaksi toimialueekseen. Tama 
olikin Pera-Pohjolan laajentuneiden tie- ja vesistojarjestelyjen 
takia va!ttanatonta, ja jo ensirnrnaisen .naailrranscdan aikana ali 
Rovanie.nelle perustettu erillinen paikalliskonttOri (3). 

Maanviljelysinsinooripiirit kokivat rqy5s sotien valisena aikana seka 
niiden kestaessa joitain rruutok.sia. Vuonna 1928 jaettim VI pi.it:'i 
Oulun ja Perii-Pohjolan (vuodesta 1941 Lapin) maanviljelys.insinoori
piireiksi. Pera-Pohjolan piiri kasitti nykyisen Iapin laanin alueen 
seka Petsarron ja joitain ruita sotien seurauksena Neuvostoliitolle 
luovutettuja alueita. Oultm piiri kasitti vuodesta 1928 lahtien 
Oulun laanin, silla aienunin Kuopiota keskuspaikkanaan pitaneeseen 
III piiriin kuulunut Kainuu siirrettiin nyt Oulun piiriin. Pera
Poojolan tavoin Oulun piiri :rrenetti ~os joitain pienehkoja maa
alueita itarajan tuntumasta Neuvostoliitolle. VUonna 1939 perustet
tiin Keski-Pohjanrraalle orca Kokkolan maanviljelysinsinooripiiri, johon 
liitetti.in joitain Oulun laan.in etelaisia kuntia Kalajokialueelta. 
Edella kuvattu rraanviljelyspiirien alueellinen nuutttmtinen kay ilmi 
kuvasta 21. 

D 
·~ 

Pera-Pohjolan 
piiri 

Neuvostoliitolle 
luovutetut alueet 

Oulun piiri 

Kokkolan piiri 
Kokkola 

Kuva 21. Oulun ja Pera-Pohjolan (Lapin) maanviljelysinsinooripiirit 
vuosina 1928 - 1949 se.ka Kokkolan naa.nviljelysinsinooripiiri 
vuosina 1939 - 1949. 

Myos Maataloushallitus kiinnostui vesien tutkirnisesta 1920-luvul ta 
lahtien. Naita ns. kulttuuriteknillislir tutkimuksia johti aluksi 
professor! Pekka Kokkonen, ja nliden painopiste oli vanhojen k.uiva
tusalueiden tutkimisessa, maapera- ja painurni.stutk.imuksissa seka 
tul vien lisaantym.isen j a pienil ta. val1..11'Pa-alueil ta pais juoksevien vesi
:rnaarien selvittelyssa. Tama Maataloushallituksen vesiteknillinen 
tutkirrustoimisto tuli virallisesti insinooriosaston yl.i.rraaraiseksi 
toimistoksi kuitenkin vasta vuonna 1953 (5). 



Kuten edella on kaynyt ilmi suoritettiin pienen:pia naankuivatustoita 
joskus laaninagronomien johdolla.. Vuanna 1920 n.ama virat muutettiin 
piiriagronarnien viroiksi 1 jotka puolestaan lakkautettiin kollnea 
vuotta rrwohem:nin. Nain allen pienell'llr6.tkin kuivatustyot siirtyivat 
meanviljelysinsinoorien hoidettaviksi. Valtion metsaroaiden kuivatta
misesta huolehti edelleen Metsahallitus yksityisma.idenkuivattamisen 
paavastuun jaadessa keskusmetsaseuroille. Asutushallitus osallistui 
1920-luvulla jossain maarin kuivatustoi.rreenl sen jalkeen ktm lak:i 
val tion rretsaroaiden asuttamisesta oli annettu vuonna 1922. Vesihal
linnon paatosvalta oli nain allen hajautettu laajimmillaan. neljalle 
keskusvirastolle. Virastojen valisen tyonjaon selkiinnyttarniseksi 
ehdotti vuonna 1926 asetettu Maanparannuskomitea. 1 etta 

119. 

- s.runni telmien valmista.ndnen ja toiden suori ttaminen rnaanparannustois
sal niihin luettuina nwos jarvenlaskut ja joenperkauk.setl joiden 
paaasiallisena tarkoituk.sena on naan parantaminen 1 annetaan maat.a.
loushallituksen virkamiesten tehtavaksi 1 

- asutushallituksen suori tettaviksi toistaiseksi j aavat sellaiset 
kuivatustyotl jotka sen insinooritoimisto nykyaa toimittaa, 

- metsahallituksen suoritettaviksi jaavat ne kuivatustyot, joita 
se nykyaankin suorittaa yksinamaan valtion rnetsissa, 

- valtionavustuksella ryhdytaan tukema.an yksityisten rcetsaroaiden 
kuivattamista, ja etta taman toiminnan keskuselimena olisi kekus
netsaseura Tapia, ja etta val vonta keskitetaan netsahalli tukselle. 

T'JH:lle jaivat saannooten mukaan enaa vain eraat suuret joenperkaus
tyot useinpien toiden siirtyessa suunni ttelnn ja toteutuksen osal ta 
maataloushallinnon virkamiesten tehtavak:si. Kun Asutushallitus muu
tettiin vuonna 1938 ma.atalousrriinisterion asutusasiainosastoksi, siir
rettiin asutusalueiden kuivatusty5t valtion rnetsamaiden osalta metsa
halli tuksen maankaytto- ja asutusasiainosaston ja muul ta osin na.an
viljelysinsinooripiirien tehtavaksi. Pika-asutuslain toimeenpanon 
yhteydessa vuosina 1940 - 41 suoritettuja kuivatus- ja tietoita 
valvoi maatalousministerian asutusasiainosasto, ja niita suorittivat 
maanviljelysinsinooripiirit seka rnaanviljelysseurat. Samantapainen 
menettely toistui vuoden 1945 rnaanhainkintalain to.irreenpanon yhtey
dessa. Naiden lakien toteutuksessa maanviljelysseurojen tyo kohdis
tui pienehkoihin hankkeisiin yksityisilla tiloilla (6). 

Maassa verkkaisesti kayntiin lahtenytta salaojitustoimintaa edist.a
maan perustettiin erityinen valtion avustusta nauttinut Suamen Sala
ojayhdistys niminen jarjesto vuonna 1919. Sen tehtavak.si tuli ohja
ta ja johtaa salaojitustoiden suoritusta seka rinnan maanviljelys
insinooripiirien kanssa laatia salaojitussuunnitelmia. Vuonna 1919, 
jolloin jfujesto perustettim, maamne peltop.inta-alasta oli kaikkiaan 
salaojitettuna vain 27 400 hehtaaria eli noin 1,4 prosenttia (7). 

4.2 Vesilaitokset 

4.21 Myllyt ja sahat 

Alueen It!Yllytoimen kehityslukuja voidaan tarkastella vuoden 1920 naa
herrankertamuksen pohjalta. Sen mukaan olivat rrwllyjen maarat tut
kimusalueen jokiseuduilla muuttuneet vuodesta 191 0 taulukon 22 mukai
sesti (1). 

Myllyjen lukl.litE.ara oli edelleen laskusuunnassa, joskin Pyhlijokialuetta 
lukuunottamatta vesirn¥llyjen maara oli pysytellyt kutakuinkin entisel
laan, Ka.lajokialueella jopa hieman kasvanut. Myos nwllyjen tuotanto-
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tehon kasvu (kiviparien luku:ma.aran kasvu) ja tekninen nuutos (vesi
rattaiden korvaarninen turpimeilla) jatkuivat 1910-luvulla (taulukko 
23). Kehitys ei taltakaan osin ollut taysin yhdensuuntainen kaJkis
sa kol:rressa jokilaaksossa (2). 

Taulukko 22. Kala-, Pyha- ja Siikajokialueiden ~llymaarat vuosina 
1910 ja 1920 

Alue Vuonna 1910 Vuonna 1920 
Vesi- HOyry- Tuuli- Yh- Vesi- Hoyry- Tuuli- Yh-
nwl- myllyt myllyt teen- myl- In¥llyt myllyt teen-
lyt sa lyt sa. 

Kalajokialue 33 8 34 75 38 5 17 60 
Pyhajokialue 51 4 44 99 24 5 14 43 
Siikajokialue 39 2 156 197 33 4 ·1 16 153 

Yhteensa 123 14 234 371 95 14 147 256 

Taulukko 23. Kala- 1 Pyha- ja Si.ikajokialueiden vesirr¥llyjen keskirnaa
rainen kiviparimaara ja turpiineilla varustettujen lai
tosten luku 1910 ja 1920 

Alue 

Kalajak.ialue 
Pyha.jak.ialue 
Si.ikajokialue 

Koko alue 

Vuonna 1910 
MYllyssa Myllyista 
kivipareja varustettu 
keskimaarin turpiinilla 

2,4 
115 
1 13 

1,7 

(%) 

6016 
2914 
41,0 

41,5 

i Vuonna 1920 
Myllyissa ' .Myllyista 
kivipareja varustettu 
keskimaarin turpiinilla 

213 
213 
1,9 

2,2 

(%) 

86,8 
83,3 
36,6 

68,4 

Nopeinta tekninen muutos oli ollut Kala- ja Pyhajokialueilla, kun 
sen sijaan Siikajokialueella tuulimyllyjen suuri maara ilmeisesti 
jarrutti vesim¥llyjen kehittymista. Siikajakialueen erikoisasema 
nakyy ylla olevia rnyllyrnaaria tarkasteltaessa. Taalla vesirnyllyja 
oli kaikista myllylaitaksista vain runsaat 20 prosenttia vuonna 1920, 
kun Pyhajokilaaksossa yllettiin yli 55 prosenttiin ja Kalajokialueel
la perati 63 prosenttiin. Siikajokialue oli "tuuliruyllyseutua" 
1920-luvulla, kuten se oli ollut jo 1500-luvulta lahtien. (Vuoden 
1920 kuntakohtaiset tiedot on liitteessa 3.) 

Vaikka viljellyn peltoalan maara kasvoi vilkkaasti sotien valisena 
rauhankautena, naytta.a myllyjen lukun:E.ara aina vain laskevan (tau
lukko 24) ainakin virallisten ma.ataloustiedustelujen mukaan (3). 

Taulukko 24. Kala-, Pyha- ja Siikajokialueiden In¥llyrrEUirat 1929 - 30 
ja 1941 

Alue MYllyja vuonna 
1929 - 30 

Kalajokialue 38 
Pyhlijakialue 37 
Siikajokialue 47 
Kako alue 122 

Myllyja vuonna 
1941 

19 
29 
36 
84 
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Virallisen tilaston It¥llyma.arat kuvaavat lah.i.n:n.a viljelmien kaytOssa 
olleiden kotitarvemyllyjen lukua, joten siita puuttuvat kaupalliset 
myllyt ja myllysahat. Vaikka nfurakin otettaisiin tilastoiliin rnukaan, 
olisi kokonaisrraara laskeva. Kehitys naytti edelleen suosivan kes
kittymista suurempiin yksikoihin1 joiden pohjana use.linmiten oli 
osuusto.iminnallinen yritys. Em. rna.ataloustiedustelujen tilastoluke
missa ei ole eritelty erikseen vesi-, hoyry-:- 1 sah.ko- tai tuul.l.nwllyja. 
Perinteisten myllynpyorittajien - vesi1 tuuli ja hoyry - rinnalle 
alkoi siis 1920-luvulla il:rrestya sahko 1 joka suuresti vaikutti Iey"5-
hercmin mn. ves.imyllyjen :rrerkityksen vahenerniseen. 

Al.ueen sahatoin:esta ei ole kaytettavissa mitaan tarkkoja lukujal 
vesisahojen rnaarista bns. Kaikki huamattavimna.t sahat olivat kui
tenkin siirtyneet hOycyn tai sah.kon :kayttoonl ja vesi jai vain 
pienien kotitarvesa.h.arqyllyjen energianlahteeksi. Tarkea.rrma.ksi saho
jen kannalta joki nousikin uittoreittina1 kuten myohernmin liiken
netta kasittelevan luvun yhteydessa tulee esille. 

4.23 Maaseudun sahkoistys laajenee 

4.231 Osuuskunnat kylakuntien sahkoistajina 

Kuten edella tutkimusalueen varhais.i.rrpia sahkoistyshankkeita kasitel
leen luvun yhteydessa todettiin1 tehtiin alueen varhaisinma.t sahko
voinlakokeilut ennen I maailnansotaa. sahkovalo oli kuitenkin talloin 
vain harvojen kirkonkylaisten etuoikeus. Laajemp.imuotoinen maaseu
dun sahkoistaminen kaynn.istyi vasta vuonna 1918, eli yli koJ.ne vuo
siky:rrnenta Finlaysonin tehtaalla Ta.rrpereella suoritetun ma.a.ItltE ensim
maisen sahkovalokakeilun jalkeen. M3.aseudun sahkoistamista hidas
tuttivat niukat taloudelliset resurssit, haja-asutus ja se 1 etta 
oljylamppu oli vastikaan vakiinnuttanut asem:msa valon lahteena. 
Vuoteen 1918 mennessa olikin vain viisi prosenttia maaseudun talouk
sista sahkoistetty (1). 

Maa.rme itsenaisyyden viri ttana henk.inen ja taloudellinen toineliai
suus loi erinomaiset edellytykset maaseudun laajerrroalle sahkoistiimi
selle. Eraana keskisena liikkeelle panevana tekijana oli vuoden 1918 
petroolipulal joka sai m:::men roaaseudun asukkaan katseen kohdistu
rraan sahkon tarjoamiin rnahdollisuuk.siin. sahkoistyksen etenendnen 
oli todella nopeaa, silla kun vuonna 1918 oli vain 20 kuntaa ja 
viisi prosentti.a talouksista sahkoistyksen piirissa, olivat vastaa
vat luvut 1920-luvun puolivlilissa noin 200 kuntaa ja 40 prosenttia. 
Monet sahkolai takset joutui vat toilninaan tuntuvissa talousvaikeuk
sissal mitka johtuivat lahinna verkoston vaatimista suurista paa
amista. Sahkoistyskehitysta hidastutti 1930-luvun lama ja vaikeutti 
entisestafulkin yritysten toirointaa. Tasta huolin:atta oli 1930-luvun 
loppuun rrennessa jo puolet maaseudun talouk.sista saatettu sahkovoi
rnan piiriin ( 2) . 

Vuonna 1918 virinnyt "sahkoistysinto" nak.yi myos tutk.imusalueen kun
nissa 1 silla suurm osa niista sai ensin:m3.isen sahkolai toksensa ko. 
vuoden aikana tai sen jalkeen. sahko~styksen paapiirteittainen ete
nerninen tutk.imusalueella kay ilmi kuvasta 19 1 joka suurinmal ta osal
ta perustuu Oulun ma.akunta-arkiston tarjoamiin tietoiliin sahkolaitos
ten perustamishankkeista. Luvut ei vat val ttamatta kerro jokaisen 
kunnan kohdalla vuotta1 jolloin sa.hkovalo ens.intni:iista kertaa syttyi 
kurman rajojen sisalla1 silla monin paikoin yksityiset henkilot 
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tai yritykset olivat ensirnmaisia sahkovotman kokeilijoita. Tallaise
naankin vuosiluvut antavat kuitenkin hyvan kuvan siita, kuinka alueen 
sahkoista:misen ens.imrrE.inen huippu osuu juuri 1920-luvun vaihteeseel1 (3) • 

HAAPAVESI 

1912 

KARSAMAKI 
1921 

PYHAJARVI 

1925 

PYHANTA 

Kuva 1 9. Sahkoistyksen eteneminen Kala-, Pyha- ja Siikajokialueella 
vuoteen 1930 IIEnnessa. 
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Vucx.len 1918 jalkeen alkoivat lf!YOs kirkonkylien ulkopuoliset kylakun
nat kiinnostua sahkovalosta, ja rronin paikoin perustettiin erityisia 
sahkoosuusk.untia tai yhdistettyja nwlly-, saha- ja sabk.oosuuskuntia 
ajaroaan asiaa eteenpain. Oulun laanink.anslialle saapuneiden anorrus
ten mukaan tallaisia osuuskuntia olivat ainakin (4): 

Osuuskurman nimi Anarusvuosi 

Kalajakialue: 
'I}m.gan nw lly-, sahko sahaosuusk.unta, Kalajoki 1916 
Ni val an sahkoosuuskunta r .. 1 .. , Ni vala 1917 
AJ.avieskan Sahk.Q- 1 nwlly- ja SahaOSUUSkunta r .1. 1 

Alavieska 1919 
Kalajoen sahk:Q-, rqylly- ja sahaosuuskunta 1 Kalajoki 1919 
Raution alapaan sah.kQ-, rey-lly- sah.aosuuskunta, Rautio 1919 
Raution mylly-, sah.kQ-, neijeri- ja sahaosuuskunta, 
Rautio 1919 
Rahjankylan rnylly- 1 sahko- ja sahaosuuskunta, Kalajoki 1920 
Raudasky lan sah.koosuuskunta, Yli vieska 19 22 
Raution valo-osuuskunta r .1. 1 Rautio 1926 
Vasankarin sill1koosuuskunta r .1. , Kalajoki 1927 

Pyhlijokial ue: 
Pyhajoen sahkoosuuskuntal Pyhlijoki 1917 
Petajaskosken sahko-, IT¥lly- ja sahaosuuskunta 1 

Oulainen 1917 
Joutenni van myl1y- 1 saha- ja sahkoosuuskunta 1 

Haapavesi 1917 
Viharmin sahkoosuuskunta, Vihanti 1918 
Alpuan sahkoosuuskunta 1 Vihanti 1918 
Mi.e1uskosken sah.a-, IT¥11y- ja sahkoosuuskunta, Haapa-
vesi 
Parhalahden sahkoosuuskunta 1 Pyhajoki 
Ete1anky1an sah.koosuuskunta, Pyhajoki 
Matkanivan rqy11y- ja sahaosuuskunta, Oulainen 
Ypparin rqylly-, saha- ja sabk.oosuuskunta, Pyhajoki 
Halosen sahkoosuuskunta r .1 .. , Karsamak.i 
Kilpuan sahkoosuuskunta, Vihanti 
Pirttikosken sahkoosuuskunta, Pyhlijoki 
Lumi.metsan sahkoosuuskunta, Vihanti 

Siikajak.ial ue: 
Siikajoen sahkoosuuskunta r .1. , Siikajoki 
Revonlahden sahkoosuuskunta r .1. 1 Revonlahti 
Lapinky lan sahkoosuuskrmta r .1. 1 Paavola 
Rantsi1an sahkoosuusk.rmta r .1. , Rantsila 
Kestilan stihkoosuuskunta r .1. 1 Kestila 
Pihkalanrannan sahkoosuuskunta r .1 . 1 Kestila 
Malaskanky 1an sahkoosuuskunta I Kestila 
Leskelan sahkoosuuskunta 1 Piippola 
Vesivoiroankayttoosuuskunta "Rumpari" 1 Revonlahti 
Hyttikosken sahkoosuuskunta r .1 .. 1 Rantsila 
Siikajoen Ylipaan sahkoosuuskunta 1 Siikajoki 
Sahkoosuuskunta Revonlahden va1ot 1 Revonlahti 
Paavolan kirkonky lan sahkoosuuskunta, Paavola 
Luohuan sahkoosuusk:unta, Paavola 
Keskikylan sahk.oosuuskunta, Paavola 
Heinolan ja Luohuan y1ipaan sahkoosuuskunta 1 Paavola 
Revon1ahden kirkonky lan sahk.oosuusklmta, Revon1ahti 

1920 
1920 
1920 
1921 
1921 
1922 
1925 
1926 
1928 

1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1919 
1919 
1920 
1922 
1926 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
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Kuten anomusvuodet osoittava.t, suurin osa osuuskunnista nak.i paivan
valon vuanna 1918 tai sita rqyohemmin. Suunnittelualueella ei tah.an 
a.ikaan ollut yhtenaista sahkonjakeluverkkoa (kuva 20). 

Osuuskuntien ohella sahk.onjakelusta- ja tuotarmosta huolehtivat eri
laiset osakeyhtiot tai kunnalliset sahkolaitokset, jollaisia perus
tettiin vuonna 1922 Nivalaan ja Sieviin. Haapaveden seka Ka.lajoen 
sahko Osakeyhtiot oli perustettu jo ennen ensirrm3.ista ma.ailmansotaa, 
ja sotien valisena a.ikakautena luoti.in perusta Poyryn, Oy Vauhdin 
Haapajarvelta, Ylivieskan sahkO Oy:n, Alavieskan ja Kahtavan sahko 
Oy:n, Vihannin sahko-, Saha- ja Myllyosakeyhtion, Reisjarven Mylly
ja Sahaosakeyhtion, Vorna Oy:n Pulkkilassa sek.a Pihkakosken Voima. 
Oy:n Kestilassa toirninnalle. Kuten nirnista voi paatella, monet em. 
yhtioista harjoi tti vat sabkontuotantoa rqylly- ja sahaustoiminnan 
ohessa. Niinpa es.im. kestilill.aisen P.ihkakosekn Voirna Oy:n toim.i
alaksi maariteltiin: "harjoittaa metsan ja maataloustuotteiden ja
lostami.sta seka sabkon hankkim.ista ja naiden kauppaa • II PuhdaS sa.h
koyhtio' oli puolestaan es.im. Alavieskan ja Kahtavan sahko Oy, jonka 
toimialaksi mainittiin yhtiosopimuksessa: 

1 ) Hankkia sahkovirtaa valoa ja konevoimaa varten yhtion osakkaille 
seka muillekin Alavieskan kunnassa ja Ylivieskan kunnassa Niemelan
kylassa; 

2) Valittaa ja asettaa pa.ikoilleen koneita ja muita laitteita sahkon 
kayttajille seka 

3) Qnistaa ja hallita kiinteistoja yhtion amia tarkoituksia varten. 

Vuonna 1926 perustetun Alavieskan ja Kahtavan sahko Oy:n osakepaaoma 
oli 50 000 markkaa (noin 46 000 vuoden 1980 rahassa) . Perustajajasenia 
oli kaikkiaan kyn:nrenen; maanviljelija Klaus Pietila Ylivieskasta 
seka alavieskalaiset vaatturi Nata Kahtava ja maanviljelijat Osk. 
Haasakka, Matti Marjakangas, Antti Hukka, Oskar Heikkila, Jaakko Ra.i
ha, Jaakko Ra.janiemi, Kalle Pietila ja Robert Korte. Sahkon kaytto
rr.ahdollisuudet rnaatalouden toiden helpottajana oli huomattu, mika 
heijastui yhtion perustajien ammattijakautumaan (5). 

4.232 sahkovoimaa tuottaneet vesilaitokset 

4.2321 Myllyt ja sahat sahkovoiroan tuottajina 

SUarren ens.i.nrnaisena varsinaisena sahkontuotantoon suunnitel tuna vesi
voirnalaitoksena pidetaan Tammerkoskessa olleeseen kunnalliseen myl-
lyyn vuonna 1891 rakennettua sivurakennusta, johon asennetut d:ynanot 
syotti vat voimaa Tampereen katuvaloihin. Teollisuuden ens.i.n:maiset 
vesivoimalaitokset syntyivat hieman It¥5henmin vuosina 1897 - 1898. Tal
loin vuoriteollisuusyritys Bergversaktiebolaget Ladoga, jaka amisti 
Laatokan rannoille Ristiojaan rakennetut rikastuslaitokset, briketoimis
laitoksen, sulaton ja puuhiil.i.ma.suunin, ryhtyi suunnittelemaan voinalai
toksen rakentamista em. yri tysten energian tarpeen tyydyttamiseksi. 
Niinpa vuosina 1897 - 1898 Salmin pitajan Uuksunjokeen nousi kol!re voi
malaitosta ~ Yla-Uuksu, Kivenkulma ja Juka, joista sahkovo.ilnaa siir
rettiin 12 kilomatrin paassa sijainneisiin Ab Ladogan kaivoslaitoksiin. 
Vesivoimaloiden yhteisteho oli 500 kW, ja ne suunniteltiin seka raken
nettiin vuori-insinoori G. GR<5NDAHLin johdolla (1). 

Kuten edella on kaynyt ilm.i, toimi tutkirnusalueella ennen ensirrrnaista 
rnaailrnansotaa pienia myllyja ja sahoja, jotka liittivat sahkontuotan
non laitostensa tuotanto-ohjelmaan. Sarna kaytanto jatkui edelleen so-
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tien valisena aik.ana. Eras tallainen "pienvoinalaitos" oli Tyngan 
M¥11y-, sahko- ja Sahaosuuskurman amistarna. !1W'11ysaha Ka1ajoen Hih
na1ankoskessa. T_yngan osuuskunta perustettiin joulukuussa 1916~ ja 
seuraavan woden a.ikana Hilmalankosken partaalle nousi myll y, saha ja 
vesivo.irna1aitos. Paikan koskioikeus 1unastettiin Hihna1an ja Ka.a.:nna.n 
kylien jakakuntalaisilta, sarroin neljan hehtaarin suuru.inen yhteisrraa 
1aitaksen tontiksi. Yritysta kehite1tiin vuosien mittaan, ja 1930-
luvnn a1ussa sen varustukseen kuuluivat 24-tuurrainen kehasaha kak
soissyoto11a, 6-kutterinen hoylakoneJ' sannaaja, katkaisusirkke1it, 
5-kiviparinen myl1y seka sahkolaitos, joka kasitti 50 kW gen.eraattorin, 
kuusi niuuntajaa ja 65 ki1orretria johtoja. Osuuskurmassa o1i jasenia 
tal10in 182 1 mutta sah.k.Onk.U1Uttajien rraara nOUSi Ka1ajoen ja AlaVieS
kan kunnissa kaikkiaan 365:een. Pato- ja turme1i1aitteet o1ivat 
serrentista, ja turpiineja o1i kolme yhteisteho1 taan 140 hv. Tyngan 
laitoksen sah.kontuotanto kaynnistyi kansalaissodan yrn. viivastyttaneiden 
syiden takia vasta vuonna 1918. Monen muun vesi1aitoksen tavoin se 
karsi ta1visin vedenpuutteesta, minka vuoksi apuvoirmksi hankittiin 
.i:mukaasurroottori. Si ta ei kuitenk.aan tu1ipa1ovaaran vuoksi uska11et.-
tu juuri kayttaa, koska voi.rra1aitosta ei o1 tu vakuutettu tavattaman 
ka11iiden vakuutusmaksujen takia (2). 

T_yngan .My1ly-, sahko- ja Sahaosuuskunnan 1iikevaihdon kehitys vuosina 
1918 - 1930 lliikyy tau1ukosta 25, jossa on erite1ty 1aitoksen eri toi
mintamuotojen - my11yn, sahan ja sah.kontuotannon - suhteel1iset osuudet 
kokonais1iikevaihdosta. 

Taul ukko · 25. Tyngan M¥ 11 y-, Sahko- ja Sahaosuusk.unnan 1iikevaihto 
1918 - 1930. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Myl1y 
Markkaa 

29 784 
41 965 
70 359 
70 798 
66 668 
55 282 
47 028 
67 724 
83 928 
90 920 
74 331 
64 796 
66 307 -------

Liikevaihto 
S~1a Sahkb 

-~,.---------.Markkaa % Markkaa % % 

56,2 23 189 
37' 1 71 044 
27,1 188 829 
22,5 243 580 
23,0 223 261 
13,2 196 856 
9,3 350 298 
9,5 556 394 
9,9 691 025 
7,3 1 025 689 

10,0 597 406 
10,7 468 157 
12, ? ____ 382_ 910 

43,8 
62,9 
72,9 
77,5 
77,0 
47,0 
69,5 
7811 
81,2 
82,5 
80,7 
77,3 
72,5 

166 901 
106 815 
88 304 
76 003 

127 100 
68 756 
72 371 
79 056 

39,8 
21,2 
12,4 
8,9 

10,2 
9,3 

12,0 
'15,0 

Yhteensa 
Markkaa 

52 973 
113 009 
259 188 
314 378 
289 929 
419 039 
504 141 
712 422 
850 956 

1 243 709 
740 493 
605 324 
528 273 

Sahkontuotannosta on taulukossa tietoja ensi kerran vasta vuode1ta 
1923, jolloin sahkon osuus kokonaisliikevaihdosta nousikin perati 
40 prosenttiin. Taman ja1keen nayttaa sahaustoimi val1aneen takai-
sin entisen johtoasemansa, ja sahkontuotannon suhtee11inen osuus vaih
teli kym.renen prosentin no1emmin puolin. Sen nerkitys o1i kuitenkin 
koko tarkaste1ujakson ajan suurempi kuin nwl1ytoilren. Puutavara1iikkeen 
"ku1 tavuosien" ansiosta sahkovirtaa voi tiin reyyda osakkai11e ja ku1ut
taji1le todella ha1val1a, si1la 1930-1uvun vaihteeffisa kilawattitunnin 
hinta o1i 1 , 25 ma.rkkaa (kutakuinkin yhta pal jon vuoden 1980 rahana) . 



Vertailun vuoksi otettakoon POyry Oy:n sahk.onhinta vuodelta 192.8: 
valaistusvirrasta 3, 50 markkaa ja naatalousvirrasta 1 , 50 markkaa 
kilowa.ttitunnilta. "Tynka.laisten "kukkaroa sahk.onenot rasittivat 
siis huonattavasti vab.e:rrman kuin ":pOyrylaisten" (3). 
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Naiden pienten nwlly-saha-vesivoimaloiden to.imintaan liittyi aina 
amia erikoispiirtei ta. Tavallista oli esirrerkiksi se, etta sahkoa 
jaettiin vain maaratunteina. Oulaisten kirkonkylassa toimineen Mau
nulan nwllyn sopimuskirjan toisessa ja koJ..rca.nnessa pykalassa asia 
maariteltiin seuraavasti (4): 

"2 § Valoa annetaan kello puoli kuusi aa:mulla pai vaan asti ja ha
maran tulosta il tapai vall a klo 11 ( 2 3) asti. 

3 § Erityisesta pyynnosta annetaan valoa klo 11 jalkeen kahden 
markan tuntillla.ksua vastaan kunk.in asianorraisen taloa kohden. 
Tasta on ilm::>i tus tehtava nel ja ( 4) tuntia aikaiserrmin. " 

Samantapainen k.a.ytanto oli vallalla Oulaisten Matkanivassa 1920-
luvulla, jolloin kylan sahamyllyosuuskunta tuotti sahkovaloa seutu
kurman talouksille. Asiaa muisteli neljaa vuosi.ky:mrenta nwohemmin 
entinen rratkani valainen N. RENVALL ( 5) : 

"Valoja annettiin vain maaraaiko.i.na, aa:muisin kello viidesta sii
hen asti kun pai vanvalo tuli riittavan suureksi. Il taisin ne 
tulivat, kun alkoi hamartym3.an ja paloivat sitten kello kym:reneen, 
jolloin virta katkaistiin. Iltan:atilaisuuksiin, seuroihin yms. 
tilaisuuksiin sai yl.im3.araiset valet kahteentoista asti. Sarrmu
tusrrerkki annettiin aina 15 min. ennen samnutusta, ja se oli 
nerkki rqyos l.'1:EI1lili. nukkumaan tai lah.tea kotiin "talolta" tai seu
roista. Kyla oli muistaakseni sahkoistetty Niemm taloon saakka 
alapaassa. Monet eivat kuitenkaan ottaneet sahkoja ja he olivat 
sitten "Perikankaan linjan" kayttajili, joiksi Marjakankaan Isko 
nirnitti oljylarrppujen kayttajili, ja joiden kayttajaksi han jai 
itsekin." 

sahkoistyksella oli siis edelleen vastustajansa, jotka luottivat van
han oljy lanpun parenmuuteen. Mainituksi tulkoon rqyos ky lan leikin
laskijan Isko Marjakankaan toteanus, kun han oli seuraarrassa muunta
jan asentami.sta pyl vaiden nokkaan Torkkolan pellolla. Touhu oli 
antanut Iskolle aiheen il1rretella sita, etta "kun panivat vaarivai
najan terva:pOnton tolppien nokkaan Torkkosen pellolle" ( 6) • 

Kaikki pienet sahkoosuuskurmat ja -yhtiot eivat ryhtyneet itsenai
sesti tuotta:rraan sahkoa, vaan ostivat sen suurenrnista yksikoista. 
Kalajokilaakson kunnat kaantyivat voimakkaasti Lestijokilaaksossa 
vaikuttaneen Korpelan Voima Oy:n puoleen. Siikajokialueella turvau
duttiin paljolti taas vuonna 1921 sahkonjakelun a.loittaneeseen Poyryn 
voJJralalt.(;kseen, jol;La seuraavas!:.ict luvussa eneimltin. Siikajokilaakso 
sai sotien aikana vield toisen voimalaitoksen - nirnittain Ruukkiin 
vuonna 1941. 

4.2322 voima 0y Poyry 

H6yrykoneiden ja vesifl¥ 11 yjen Vcih.a.inen sahkontuotantokyky sai tutkirrus
alueen asukkaiden katseet kaantym3.an voirralaitosrakentami.sen suuntaan 
jo 191 0-luvulla. Men. vuonna 1917 perustetun Pyhajoen sahkoosuuskunnan 
tarkoituksena oli rakentaa voinalaitos Kupulisk.oskeen lahipitajien ja 
mahdollisesti myos Raahen kauprmgin vo.i.rna.ntarpeen tyydyttarniseksi. 



128. 

Korkeat kustannukset estivat kuitenJd.n hankkeen kaytannon toteutuksen. 
Saroaan aikaan alettiin ensi kerran suunnitella usean kunnan yhteista 
vesi voiroa.laitosta Siikajoen Poyryrikoskeenl mutta aika ei ollut viela 
kypsa talleklian idealle ( 1) • 

Siikajokialueella ja sen valittomassa laheisyydessa Lumijoella oli 
sahkoistyksen alkuun paasty joko hoyrykoneiden avulla (mn.. Paavola 
ja Lumijoki) tai yhdistamalla sahkontuotanto olemassa oleviin vesi
rcy-llyihin (rnm. Revonlahti ja Siikajoki) . Epavarmutensa nThden nai
den tilapaissahkoasemien korkeat kustannukset herattivat naraa 
monien mielessa, ja taman tak.ia puhallettiin Siikajoen voimalaitoshan
ke henkiin jalleen vuonna 1919. Aloitteentekijana toimi. talloin 
maanviljelija - myOhernpi talousneuvos - M.A .. Pietola, joka syyskuussa 
1919 kutsui Liming-an, Lurnijoen, Siikajoen, Revonlahden, Paavolan., 
ja Pattijoen kunt1en edustajat neuvottelernaan asiasta yhdessa Poyryn-
kosken omi.stajien kanssa. Koukouksen tuloksena pyydettiin Tie- ja 
vesirakennusten y lihallituksen Oulun piirin piiri -insinooria tutkirnaa.n 
kosken nahdollisuuksia volinalaitospaikkana. 'futk.imt.lk;sen tulokset ali
vat rohkaisevia, ja niin em. kuntien edustajat kokoontui vat uudelleen 
huhtikuussa 1920. Hanke kohtasi kuitenkin yllattavia vastoinkaymisia, 
silla osa kosken omistaneen Poyryn Mylly- ja Sahaosuuskunnan osakkais
ta vaati korkearrpaa hintaa, rnita alustavasti oli suunniteltu (250 000 
markkaa). Tasta. eraiden kunti€Il edustajat suubahtivat niin paljon, 
etta katsoivat parhaaksi poistua paikalta kesken kokouksen (2). 

Vaikeuksista huolimatta voimalaitoshanke edistyi pikkuhiljaa, ja 
osakkeiden merkinta kay:nnistettiin syksylla 1920 Lumijoella, Siikajoel
la ja Revonlahdella. Lopullinen perustava kokous pidettiin joulukuun 
10. paivana. Talloin voirnalaitostoiminta paatett.iin aloittaa, ja 
sarralla ostettiin Poyryn Mylly- ja Sahaosuuskunnalta voirnalaitteisto 
kalustoineen, pohjarnaineen ja koskioikeuksineen. Yhtion nin:eksi tuli 
Voima-Osakeyhtio Poy:ry ja kotipaikaksi Lumijoki. Yhtiojarjestyksen 
toinen pykala maaritteli yhtion tarkoitukseksi: 
1) omissa rakentamissaan sahkovoirnalaitoksissa kehittaa sahkovirtaa 

seka jakaa ja xeyyda si ta, 
2) valittaa sahkon kayttajil.le tarpeenmukaisia koneita ja muita 

laittei ta, seka asettaa niita paikoill.ensa, 
3) harjoittaa ka.ikkia maatal.oustuotannon yhteydessa olevia teollisuuksia, 
4) omistaa ja hall ita kiinteimistoja yhtion omia tarkoitusperili 

varten (3). 

Poyrylla kesakuussa 192l pidetyssa katselmustilaisuudessa todettiin, 
etta "lapikulkevaa venelijj<:ennetta ei Siikajoessa ole, mutta paikal
lista liikennetta jonkin verran sen pitkilla, syvilla suvaru1oilla. 
Kalastus oli vahaista eika arvokkaampaa kalaa, lohta ja si~<:aa nykyisin 
enaa ta.vata". Laitoksen toirnintaperiaatteita niiarattaessa pyrittiin 
huomioiroa.an reyos kalastuksen ja uiton tarpeita, silla katselmuspayta
kirjaan kirjattiin seuraava saados: "'rul van aikana ovat kaikki pato
aukot avoimina pidettava puutavaraa uitettaessa seka kalan kulkiessa 
keskirrlmai.sia 7,0 Iretrin leveita valtavaylaaukkoja taipeen mukaan avat
tava niin, etta uitto voi esteetta tapahtua ja kala paasta kulkemaan ... 
Jos kala ei voi padon valtavaylaaukosta esteetta nousta, on patoon 
rakennettava ja yllapidettava Kalastushallituksen lahempien ohjeiden 
mukaan tarkoitustaan vastaava kalaporras. " 

Kaikki ei vat olleet kuitenkaan tyytyvaisia em.. ratkaisuun 1 ja niinpa 
Rantsilan kunnanval tuusto vaati vuonna 1932 pikaisia toim:La joen 
avaamisek.si, jotta arvokala voisi nousta Siikajokeen. Vuonna 1935 
Poyryn anoessa laajempia patoarnisoikeuksia, ma.aherran paatoksessa 
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toistettiin kalaporrasvaat.i.J:ws, milloin t.a:ma. tarpeelliseksi katsotaan .. 
Porrasta ei rakennettu, mutta vuodesta 1938 alkaen .Pay:ry velvoitettiin 
maksamaan kalakannan sailyttamiseksi 2 000 silloista narkkaa. Kor
vausvelvollisuus periytyi 1940-luvun lopulla Revon sahko Qy:lle, 
joka sanalla vapautettiin rakentama.sta .kalaporrasta P6yrynkosken pato
laitteisiin, elleivat mahdolliset olosuhdemuutokset toisin vaadi (4). 

Poycyn voimalaitaksen lopullinen rakentarn:ispaatos syntyi jo pitkalti 
ennen em. katselmustilaisuuden jarjesta:m:ista, rnaalisk.uussa 1921, 
jolloin tehtiin ~os ensirnmaiset konetilaukset. Rakennustyot kaynnis
tyivat saman vuoden kesalla kestaen silla eraa nelisen kuukautta. 
Epasuotuisista rakennussaista huolimatta laitos voitiin kaynnistaa 
marraskuussa 1921 . Tassa vaiheessa kaytettiin hyvaksi vanhaa ~lly
patoa, ja nain kyettiin tyydyttarnaan Lurnijoen, Siikajoen Ylapaan 
ja Revonlahden alapaan sah.k.on tarve. Vollna.lai toksen rakentamisen ja 
koneiston asentamisen suoritti Ruutikaisen sahkoliike Oulusta. Johto
kunnan valvonnassa ilman erityista urakoitsijaa tehtiin puolestaan 
voimala-asemalle johtava 200 metria pitka ja 3 x 4 metria tilava be
toninen tulokanava. Rakennustoita jatkettiin kesalla 1922, jolloin 
rakennettiin rnm. 240 metria pitka betonipato seka kaivettiin 140 met
ria noin 5,5 metrin levyista alajuoksua. Noiden kaivausten ja 90 
metria pitkan suistopadon avulla saatiin alaveden pinta laskemaan 
1,2 metria. Tama nostatti laitoksen putouskorkeuden kuuteen rretriin. 
Kesan aikana rakennettiin ~os korkeajannitelinjat Paavolaan, Lapin 
asenalle (=Tuornioja) ja Siikajoen Alapaillilin. Toiminta aloitettiin 
yhdella koneparilla, mutta lisaantyneen virra.nn:enekin takia oltiin 
vuonna 1923 pakotetut hankkimaan voirna-asemalle toinen konepari. 
Nain kyettiin takaama.an tayden veden aikana riittavasti virtaa koko 
kuluttajapiirille, johon vuonna 1923 liittyi my6s Raahen kaupunki, 
ja joka puolestaan ID¥Ohemmin valitti virtaa edelleen Pattijoelle ja 
Saloisiin ( 5) . 

Virtaa reyytiin seka kotitalouksien, maatalouden etta teollisuuden 
tarpeisiin. Kotitalouksissa tyydyttiin aluksi sahkovalon hankkimi
seen, mutta pian astuivat kuvaan muut sahkoistysmahdollisuudet -
puirnakoneiden sahkomoottorit, vesipurnput, keittolevyt ja sahkosilitys
raudat. Voima Qy POyryn sahkovirtaa reyytiin toiroinnan alkuvuosina 
1922 - 1927 eri tarkoituksiin seuraavasti taulukon 26 mukaisesti. 

Taulukko 26. Voima Oy Poyryn sahkovirran kehitys ja myynti vuosina 
1922 - 1927 .. 

Vuosi 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

Kehitetty 
virtaa 
kWh 

81 636 
230 053 
734 737 
581 913 
649 176 
765 280 

Teollis Maatalous 
kWh k~Vh 

110 361 2 407 
124 054 3 021 
162 427 6 126 
112 371 6 795 

Valaistus Raahen Yhteensa 
kWh kaupun- kWh 

ki kWh 

46 508 
50 000 152 086 

45 .458 341 470 499 696 
37 478 293 670 458 223 
37 705 273 290 479 548 
40 319 429 475 588 960 

Kokonai~in kasvu oli ensimn:Ja.isina vuosina erittain nopea. lisaan
tyen jopa yli kolminkertaiseksi vuosittain. Till:IB.n jalkeen tapahtui 
luonnollinen tasaantuminen. Kuten luvut osoittavat, rnerkitsi Raahen 
kaupungin liittyminen Payryn asiakkaaksi varsin ratkaisevaa myynnin-
J isaysta aloittelevalle voima-asenalle. Sa.hkovirran hinnat olivat 
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vuonna 1928 osakkaina oleville yhtymille (ka.ikkiaan 15) : valaistusvir
rasta 3,50 markkaa kWh:lta, naatalousvirrasta 1,50 narkkaa kWh:lta 
1000-lffi:n vuosikulutuksesta ja 1,20 :rrarkkaa sen yli :rrenevalta osalta .. 
Teollisuuslaitokset sai vat tarvitsernansa virran pai valla 1 , 20 rrarkalla 
ja yolla 1,00 markalla kWh:lta. Varsinaisten osakkaiden lisaksi sai
vat sahkovirtaa maaraaikaiSSOpimuksin Raahen kaupliDki 1 Lapin sahk.O
mylly I Lapin asena, Oulnn laanin knntain tyolaitos, KyntOlan saha, 
Poojois-Pahjamna.an koease:na ja maarnieskoulu. E. MALMINAHON kertonan 
mukaan sahkOnkulutuk.sesta oli aluksi laskutettu kaytettyjen lanppujen 
koon mukaan, kynttiloina. Niinpa 15 watin lanppu vastasi 11 nonraali
kynttilaa, 25 watin puolsestaan 19 nonna.alikynttilaa jne. Jos joku 
ylti 300 nor.maalikynttilaan, oli banta pidettava suurkuluttajana. 
Sahkolaskun pienentamiseksi saattoi saastelias kuluttaja vaihtaa 
25 watin lanpun 15 watin larnpuksi ennenkuin mittarinlukija tuli (6). 

P~ryn voima-asernan vaikeutena oli alusta alkaen voimankehittamiskyvyn 
suuret vaihtelut, mitka johtuivat suurista ves.in:E.arien vaihteluista. 
Niinpa kui vina aik:oina, vucrlen alkukuukausina seka heinakuulla joutui
vat kuluttajat kars.llnaan virran puutteesta (kuva 21). Tilanteen pa
rantamiseksi suunnitel tiin lisaveden hankkimista Neittavan uittoka
navan kautta Oulujarvesta 1 mutta viranoma.iset paatyivat asiassa kiel
teiselle kannalle. 

Poy ryn vo i malai tok sen suurin te ho 

40 0-

kW 

300 

0 

-; 200-
t-

100-

X X I XII 

Kuva 21 . POyryn voinalai toksen keskimatirainen voimankehi ttamiskyky las
ket·tuna 5 1 25 In putouskorkeuden rnu.kaan (L.Thde: .Maaseudnn sah
koistys 1924) . · 
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Poyryn reservivoiroakysy:rrwksen ratkaisu l()ydettiin vuorma 1927, kun 
Siikajokilaakson .M£3tsa Oy rakennutti om.istamansa entisen Ruukki-yh
tion sahan yhteyteen sahkovoinalaitoksen, jonka kehitta:masta sahko
virrasta paaosa ~tiin Voima Oy Poyrylle. Samassa yhteydessa toteu
tettiin Siikajoen Metsa Oy:n sahan sahk.oistarninen, minka avulla lai
toksen tyokoneiden teho lisaantyi noin 20 · prosentilla. Uuden reser
vivoimalaitoksenkaan apu ei kyennyt ai.na takaamaan hairiotonta 
sahkontuotantoa. Varsinkin elo-syyskuun puintiajat olivat vaikeita, 
ja virran riittavyyden takaamiseksi oli josk.us jarjestettava vuorotte
lua virran kaytossa. Perkaustyot 1930~luvulla vaikeuttivat vesi
tilannetta entisestaankin, silla kuivakausista tuli aiernpaa kuivernpia 
vesien soluessa nopeasti rnereen. Tata kehitysta edisti lisaantyn.yt 
peltojen ja soiden ojitus. Lisatehon saarniseksi hankittiin vuonna 
1931 Poyrynkosken ylapuolella sijaitseva Kettukoski yhtion amistukseen. 
Patoa korotettiin hirsirakenteiden avulla, jolloin asiaan saatiin 
hieman helpotusta.. Vaikeuksia riitti kuitenkin tasta eteenpainkin, ja 
nm. vuonna 1942 laitos seisoi vedenpuutteen vuoksi koko alkuvuoden eli 
tamn.i.kuun 5. pai vasta huhtikuun puoli valiin ( 7) . 

Vesivaikeuksien ohella Poyryn toimintaa varjostivat taloudelliset 
ongelnat. Varsinkin 1930-luvun alussa tialnne naytti todella synkalta. 
ja vuonna 1932 Poyryn vararikkoa pidettiin enaa ajan kysynwksena. Epa
toivoiseen tilanteeseen etsittiin ratkaisua valtion lainoituksesta 
ja uudesta tariffijarjestelmast.a. Poyrylla otettiin vuonna 1933 kayt
toon ns. kaksoistariffijarjestelma - ilrneisesti ensimmainen koko Poh
jois-Suorressa. Sen tarkein uudistus oli perusmaksu. Aiemnin sahkolas
kun suuruus riippui pelkastaan kulutuksesta, mutta nyt katsottiin, etta 
jakaiselle kuului maksaa osa voimalaitoksen kiinteista kustannuksista. 
Kuluttajien ens.irrrt:lB.isena reaktiona muutanat asiakkaat lopettivat sah
k6n kayton kokonaan, mutta yleisesti ottaen tilanne tasoittui pian, ja 
verkostosta poistuneetkin alkoivat palailla kulutuksen piiriin. 
Yhtion tukalaan tilaan etsittiin apua myos valtiovarainministerion va
roin palkatrm val vojan avulla. Monien vaiheiden jalkeen tilanne sel
kiintyi lainojen korkojen alentamisen, yhtion osakepaaorran korottami
sen ja uuden tariffi:golitiikan myota, samalla krm rnaamrre yleinen talou
dellinen tila alkoi vapautua vuosikymmenen alrm pulakauden ahdingosta. 
Suurin ansio yhtion taloudellisen tilanteen parantajina oli myos ta
kULUniehina toimineilla Vaino Hak.kilalla ja Heikki Nikolalla seka kan
sanedustaja Juho Kaakisella, joka oli yhtion puolestapuhujana Arkadian
maella vuosina 1936- 1938,(8). 

Sota-aikana Poyryn vo.i.ma-asema. paasi pahoin rappeuturraan verkoston sai
lyessa kutakuinkin hyvassa kunnossa. Joutuipa laitos kerran pommi
tuksenkin kohteek.si, mutta pomnit putosivat ·turvaallisesti noin 200 
metrin paahan. Sodan paatyttya vuonna 1945 elettiin viela Poyryn 
aik.aa.. Asiakaspiir i oli kahdenlaista: lisaenergian ostajat ja jalleen
myyjlit (Haahen kaupunkl ja Silkajokilaakson .Metsti oy) sekli varsinainen 
jakelualue, joka koostui Lumijoen, Siikajoen, Revonlahden ja Paavolan 
pitajista seka Vihannin pitajan asemanseudusta. Jakelualueen asukas
luku oli 13 100 ja viljelty pinta-ala 8 870 hentaaria. Yhtion toimin
nan laajuudesta kertovat seuraavat tilastoluvut vuodel ta 1945 ( 9) : 

- mittarilla varustettuja kuluttajapisteita 
- mittarittomia kuluttajapisteita 
- suurjannitejohtojen pituus 
- pienjannitejohtojen pituus 
- vesivoimalla k~1itetty ja ostettu energia 
- sahk6energian kulutus vuodessa 
- osakeka.lh.ta 
- suurin osakeenamistaja Lurnijoen kunta 

750 kpl 
15 kpl 

108 km 
120 km 

1 205 000 kWh 
1 038 000 kWh 

5 432 kpl 
3 046 kpl 
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Pian sotisen jalkeen oli Voirna Oy Poyryn aika kuitenkin ohi, ja se 
sai tehda. tilaa seuraajalleen Revon Sa:hko Oy: lle. Tahan nuutosta
pahtumaan ja sita seuranneeseen kehitykseen palataan tuonnerrpana 
sahk.oistysta ja vesivoimalaitaksia kasittelevien lukujen yhteydessa. 

4. 3 Vesirakentaminen jatkuu 

4 • 31 Val tion tuki to.intien kehi ttyrninen 

Senaatin vuonna 1889 vahvistanat vesiperaisten rnaitten kuivatusta 
koskeneet val tionavun ehdot oli vat lahes sellaisenaan voima.ssa a ina 
vuoteen 1915. Talloin annetut vuudet periaatteet rrerkitsivat laina
ehtojen kovenemista. Nyt kuoletusajaksi tuli 10 - 25 vuotta ja lai
nan koroksi nelja (4) prosenttia. Osakasten tuli nyt hankkia paitsi 
neljannes tyon kustannuksista Iey'OS se maara, milla kustannusarvio 
mahdollisesti ylitettiin. Nama saadokset olivat kuitenkin voimassa 
vain muutaman vuoden, silla vuonna 1919 katsottiin ne tarpeelliseksi 
uusia. Uuden ohjesaannon mukaisesti valtio otti varojensa puitteissa 
osaa yrityksiin, joiden tarkoituksena oli: 

1) kuivattaa ja saattaa viljelyskelpoisiksi soita ja vedenvaivaamia 
naita a) jokia ja puroja perkaamalla 

b) jarvia laskemalla 
c) kuivatusvie:rrE.reita kaivamalla tai 
d) pengerta.malla, 

2) hankkia lisaa viljelyskelpoista rnaata laskemalla jarvien veden pin
taa tai jarvia kuivattarnalla, 

3) suorittaa toita, joiden tarkoituksena oli vahentaa ja estaa vilje
lysrnaille haitallisia tulvia tai kunnossapitaa vesiteita vettymis
vaaran valttamiseksi, 

4) salaojituksella parantaa viljelysmaita seka 
5) johtaa hyOdyllista vetta viljelysrnaille maantuotannon lisaarniseksi. 

saadosten mukaan valtio suoritti tyokalujen hankkimis- ja kunnossapito
kustannukset, kustansi tyonjohdon seka korvasi osakkaille valmistavas
ta tutkimuksesta aiheutuneet kulut. Osakkaat itse kustansivat ty6- ja 
tarveainekustannuksista yhden neljasosan. Muu osa saatiin valtiolta 
lainana., jonk.a vuotuismaksu vaihteli tyon luonteesta riippuen 6 - 12 
prosenttiin, lainan koron ollessa nelja (4) prosenttia. Ermakon 
(lainan) takaisinmaksu alkoi yleensa neljannen vuoden alusta tyon 
paattymisesta lukien. Nyt siis palattiin hiernan takaisin vuoden 1889 
asetuksen suuntaan, mutta uutena ehtona vuoden 1919 ma.arayksiin tuli 
kuivatetun maan viljelykseenottovelvoite. Nyt osakkaitten oli otet
tava viljelykseen vuosittain niittyjen laidunrnaista kesk.in:E.arin vahin
taan niin suuri osa, etta se vastasi sita alaa, kun koko kysymyksessa 
ollut pinta-ala jaettiin kuoletusvuosien maaralla. Nain ollen pyrit
tiin siihen, etta rraa-ala tuli kuoletusajan kuluessa kakonaan vilje
lyskayttoon ( 1) . 

Vuoden 1919 avustusehdotkaan ei vat ehtineet sellai~an olla voirna.ssa 
kuin joitain vuosia, silla 1923 niihin tehtiin tarkennuksia. Nyt val
tio suoritti kokonaan tutkimuksesta ja suunnittelusta aiheutuneet 
menot, seka. kustansi tyonjohdon, tyfuseiden ja koneiden hankinnan, 
kunnossapidon ja siirron. TyQ- ja tarveainekustannuksiin tarvittavat 
varat annettiin puolestaan kokanaisuudessaan lainana si ten, etta 
niissa yrityksissa, joiden paaasiallisena tarkoituksena oli kuivat-
ta viljelyskelpoisia soita ja muita viljelemattOmia maita, laina oli 
kuoletettava seitseman (7) prosentin vuotuisrnaksuin, josta nelja (4) 
prosenttia laskettiin koroksi ja loput kuoletukseksi.. Jos yrityksen 
tarkoituksena oli kuivattaa luonnonniittyja tai ennestaan viljelykses
sa olevia rnaita tai parantaa niita salaojituksella tai vesityksella, 
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laina. oli maksettava takaisin 1 0 prosentin vuotuismaksuinl josta 
nelja (4) prosenttia oli korkoa ja loput kuoletusta. Salaojitus- ja 
vesitystoiliin val tio antoi tukensa vain lainana 1 korkeintaan 3/4 
kustannusarviosta ja enintaan 2 000 markkaa hehtaarille. Lainan 
tak.aisin :rnaksamisessa tilat oli vat panttina 1 kuten vuoden 1903 vesi
oikeuslaissa saadettiin (2). 

Vuoden 1935 hei.nakuussa kuivatusto.ilninnan valtionapusaadOksia rukat
tiin ja.lleen uuteen muotoon. Taman jalkeen suoranaisena avustukse-
na voitiin :rt¥Ontaa va.ltion viranoma.isten suorittama.sta tutk.irnuksesta, 
suunnittelusta ja katselmuksesta aiheutuneet menot, tyonjohto- ja 
tyovalinek.ustannukset ja roaataloushallituksen hyvaksyman kustannus
arvion tyo- ja tarveainek.ustannuksista 0 - 65 prosenttia riippuen 
siita1 missa osassa ma.ata tyanaa ali., ja miten kallis se oli voitet
tavaan hyotyyn verrattuna. Loppuosa kustannuksista nwonnettiin lai
nana kuuden ( 6) prosentin vuotuis:rreksuin 1 josta kolrre ( 3) prosenttia 
luettiin koroksi ja loppu kuoletuk.seksi. Petsamossa seka ma.an pohjois
osissa rajaseudulla voitiin tyo suorittaa kuitenkin kokonaan valtion 
kustannuksella. Lisaksi valtio saattoi nwontaa tukemissaan toissa 
soiden viljelyksen raivaarnista ja sarkaojitusta varten suoranaisena 
avustuksena osakasta kohden enintaan viiden hehtaarin suuruiselle 
alueelle 1/3 hyvaksytyn kustannusarvion rnaarastal kuitenkin korkeintaan 
800 ma.rkkaa hehtaaria kohden. saiaojitukseen lainaa rnyonnettiin 
entintaan 3/4 siita osasta ma.ataloushallituksen hyvaksyrnaa :ma.a.ra.a.l 
jota ei oltu :rt¥6nnetty avustuksena1 kuitenkin enintaan 2 000 ma.rkkaa 
hehtaaria ja 50 000 ma.rkkaa yhta viljelmaa kohden (3) .. 

4. 32 Perkauksia 1 kuivatuksia ja jarvenlaskuja 

4. 321 Hankkeiden luk.urnaarainen kehi tys 

EnsllurrE.isen ma.ailmansodan ja kansalaissodan ulkoisesti ja sisaisesti 
levottamissa valtiollisissa seka taloudellisissa oloissa jaivat rnaa
talouden edistam.iseen 1 tul vansuojeluun yms. tahdanneet vesistohankkeet 
verrattain villliin. Niinpa vuosina 1914 - 1918 valmistui Oulun VI 
insinooripiirin alueella vain kuusi rnaanparannustyota: 1914 Venetpuro 
Karsarnaella, 1916 .Mayranoja Haapavedella ja .Mertuanoja Yli vieskassa, 
1917 Kurjenneva Oulaisissa ja Korte suo Haapajarvella seka 1918 Koti
suo Haapavedella. Tyomai ta oli toki kaynnissa useampiakin, mutta 
kaytannon tulokset jaivat rronesti hyvin laihoiksi. syyna hankkeiden 
huonoon edistymiseen oli tyovoirrapula1 jota vuoden 1918 ma.anviljelys
insinooripiirin vuosikertamuksessa selviteltiin seuraavasti: 

"Taman on aiheuttanut jo itsessaansa sangen huorna.ttava tyovaen 
puute seka viranamaisten aikamus kaytta.a tyo:rrailla sotavank.eja, 
josta kuitenkaan ei tullut totta. Tama aijottu sotavankien tyo
honkaytto pidatti toihin kiinnittamasta palkkatyavakea, joita 
sittermnin ei enaa ollut saatavissa. .Myos aiheutti sotavangeille 
aijottujen asuntojen jfujesta.minen toiden tileihin useampien 
tuhansien turhaan menneen menoeran." 

Oma osansa 1910-luvun lopun vahaiselle kuivatushalukkuudelle oli var
rnasti vuonna 1915 annetuissa uusissa val tionapusaannoissa 1 jotka sai
lyttivat toiden taloudellista vastuuta entista enemman osakkaiden 
harteille ( 1 ) . 

Maamme itsenaisyyden alkuvuosina pyrittiin uuden ·tasavallan elinkeino
elaroaa vahvistarna.an kaikin ta.voin, ja nim pyrittiin myos :rraatalouden 
tuotannon kohottamiseen. 'l'dhan paamaaraan paaseminen edell ytLi luon-
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nollisesti itse viljelya parantavia toimenpiteita, seka ensi sijas
sa perusparannusten toineenpanoa. Vuonna 1923 annettujen, entist.l:i 
laajenpaa val tiontukea takaavien ohjesaantojen laatiminen oli eras 
osoitus t.ahlin suuntaan tahtaavasta to.iminna.sta. Kaksikyrrlm:mluku ja 
erityisesti 1930-luku tulivatkin olemaan seka valtakunnallisesti 
etta tutkimusalueella erittain voimakasta naan perusparannuksen 
aikaa, jota toteutettiin paaasiassa perkauksilla ja kuivauksilla. 
Koko maata ajatellen toiden luk~ara kehittyi taulukon 27 mukai
sesti (2). 

Taulukko 27. Maanparannustoiden kehitys vuosina 1916 - 1943 

Vuosijak:so Toiden luku Hyotyalue ha Kustannukset mk 

Maataloushallitus 

1916 - 1920 64 15 791 4 018 938 
1921 - 1925 197 47 607 28 811 068 
1926 - 1930 588 79 287 84 061 898 
1931 - 1935 1 238 128 115 117 490 244 
1936 - 1940 1 275 108 831 121 040 027 
1941 - 1943 48 898 2 364 525 

Yhteensa 3 410 380 529 357 786 700 

Tie- ja vesirakermushallitus 

1916 - 1920 1 280 28 379 
1921 - 1925 1 400 380 837 
1926 - 1930 7 5 518 10 597 314 
1931 - 1935 4 4 800 37 044 255 
1936 - 1940 3 13 115 19 451 093 
1941 - 1943 2 8 395 18 820 000 

Yhteensa 18 32 508 86 321 878 

Valtaosa (99,5 prosenttia) toista oli siirtynyt maataloushallituk
selle ja sen alaisille maanviljelysinsinooripiireille, mist.a johtuen 
:reyos tutk.imusalueen kui vatus-, perkaus- ja jarvenlaskutoista puhutta
essa tarkastellaan lahinna VI Oulun maanviljelysinsinooripiirin toi
mintaa. Oulun maanviljelysinsinooripiirin vuosikertonusten nuk.aan 
valmistui tutkimusalueella maanparannustoita vuosina 1921 - 1940 seu
raavasti (3) : 

Vuosijakso Valmistuneita 
toit.a 

1921 - 1925 39 
1926 - 1930 27 
1931 - 1935 56 
1936 - 1940 38 

Yhteensa 160 

Erityisen vilkasta perusparannuskautta oli s11s 1930-luvun alun pula
kausi, jolloin maanparannustyot toivat helpostusta alueen synkkaan 
tyottO:rrwstilanteeseen. Sotavuosina 1941 - 1945 toiminta laantui 
luonnollisista syista, ja niinpa ko. viisivuotiskautena valmistui 
Kala-, Pyha- ja Sii.kajokilaaksoissa yhteensa vain 10 tyOma.ata. Sotien 
valisen a.ikakauden (1919 - 1939) tarkermat hankekohtaiset lukernat 
kayvat ilmi kuvasta 22, jossa on erikseen merkitty kaynnissa olleet 
ja valmistuneet tyOmaat (4). Pai.kkakuntakohtaiset hanke.tnaarat on 
esite·tty liitteessa 4 .. 
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Kuva 22. Kala-, Pyhli- ja Siikajokialueiden kaynnissa olleet ja val
mistuneet kuivatus- ja perkaustyot vuosma 1919 - 1939. 

4. 322 Hankkeiden hyotyalat ja kai Vllllliiarat 

Sotien valisen maanparannustoiminnan hyotyalatietoja on OUlun VI 
rnaanviljelysinsinooripiirin vuosikertamuksissa saatavissa vuodesta 
1921 lahtien ja kaivumaaratietoja vuodesta 1922 lahtien. Hyotyala
tietoja on kaikkiaan kaytettavissa 150 hankkeesta ja kaiVUIIlliaratie
toja 14 7 hankkeesta (tarkoittaa valmi.stuneita tyOma.ita) . Vuosikerto
muksista koottujen tietojen .mukaan valmistuneet hankkeet jakaantui vat 
hyotyalansa ja kaivurnaariensa suhteen taulukoissa 28 ja 29 esitetyn 
rrukaisesti ( 1 ) • 

Taulukko 28. Tutkinusalueella vuosina 1921 - 1939 valmistuneet ll'E.an
parannustyot ryhmiteltyna niiden hyotyalan koon mukai
sesti. 

Koko arvioitu hyotyala Harlkkeiden % kaikista 
hehtaareina lukunE.ara hankkeista 

alle 100 43 28,7 
101 250 47 31,3 
251 - 500 29 19,3 
501 - 1 000 23 15,3 
yli 1 000 8 5,4 

Yhteensa 150 100,0 
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Taulukko 29. Tutk.irrnlsalueella vuosina 1922 - 1939 valmistuneet 
maanparannustyBt ryhmitel tyna niiden kai Vl.liTBarien 
mukaisesti. 

Koko kai Vl.liTBara Hankkeiden % kaikista 
kuutiatretre:Ln.a luku:maara hankkeista 

Alle 10 000 60 40,8 
10 001 - 25 000 42 28,6 
25 001 - 50 000 33 22,5 
50 001 - 100 000 9 6,1 
Yli 100 000 3 2,0 

Yhteensa 147 100,0 

Val taosa ( 60 prosenttia) hankkeista. oli hyotyalal taan alle 250 heh
taarin rraanparannustoita, ja suuria yli 500 hehtaarin ty6rcaita oli 
kaikista kohteista vain 1/5. Osakkaiden halukkuutta todella laajoja 
hankkeita kohtaan hillitsi em. viljelyvelvoite, jolla valtio pyrki 
takaamaan sen, etta vesirakennustoilla hankittu lisamaa tai ma.anpa
rannus todella otettiin hyotykayttoon. Kuivatushankkeiden pinta
alojen pienuus heijastui luonnollisesti kaivumaariin, joista yli 90 
prosenttia pysytteli alle 50 000 kuutiotrEtrin lukemissa. Vaihtelut 
pienempien ja laajerrpien hankkeiden valilla olivat erittain suuret. 
Suurin hyotyala 2 919 hehtaaria - laskettiin saatavan vuonna 1936 val
mistuneen Vaarajoen perkauksen seurauksena, kun taas samana vuonna 
valmistuneen Kalajoen Merenojan perkauksen hyotyalaksi saatiin vain 
runsaat seitseman hehtaaria. Suuri oli hankkeiden kaivumaarienkin 
ero: Vaarajoki 210 549 kuutiorretria ja Merenoja 582 kuutiOITEtrili. 
Vuosina 1921 - 1939 valmistuneiden ma.anparannustoiden yhteenlaskettu 
hyotyala oli 50 229 hehtaaria ja yhteenlaskettu kaivetun naan maara 
3 294 903 kuutiarnetria. Hyotyalatietoja oli siis 150 hankkeesta ja 
kaivuutietoja 147 hankkeesta. Nailla luvuilla laskien ko. aikakauden 
kesk.llnaaraiseksi hyotyalaksi saadaan 335 hehtaaria ja kai vuumaara.ksi 
22 210 kuutiarnetria kutakin tyonaata kohden. Tarkernnat vuosittaiset 
hyotyala- ja kaivuutiedot on na.htavissa liitteessa 5 (2). 

Jos sotien ja niiden valisen ajan :rce.anparannuskohteita tarkastellaan 
la.henmin niiden laajuuden pohjalta, osoittautuivat perkaukset niin 
hyotyalojensa kuin kai vuuma.ariensa.kin suhteen suurimniksi hankk.eiksi. 
Seuraavassa on vuosik:ertamuk.sista po.i.mi ttu kymrrE11en ko. aikakauden 
hyotyalaltaan ja kaivullllE.araltaan suurinta tyoma.ata (3): 

Hyotyalaltaan suurimmat: 
Knnta Hanke: Hyotyala Vallnistumis-

ha vuosi 

1) Sievi ym. kunnat Vaarajoki 2 919 1936 
2) Karsarna..ki Silo- ja Onkineva 2 322 1927 
3) Ala- ja Yli vieska Jukulaisoja 2 '23B 1926 
4) Pulkkila Naarastenoja 1 889 1940 
5) Ka.rsamak.i Vuohtojoki 1 709 1924 
6) Pyhajarvi Pyhajarvi 1 606 1935 
7) Nivala Malisjoki 1 309 1934 
8) Ra.ntsila Isosuo-Vesineva 1 201 1922 
9) Paavola Tuanioja 159 1936 
1 0) Kalajoki Keihlisoja 903 1924 
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Kai vuun"Baril taan suuri.mma.t: 
Krmta: Hanke: Kai vuumaara Valmisturnis-

m3 vuosi 

1) Sievi ym. kunnat Vaarajoki 210 549 1936 
2) Pulkkila Naarastenoja 198 991 1940 
3) Paavola Tuornioja 116 162 1936 
4) Ala- ja Ylivieska Jukulaisoja 116 061 1926 
5) Karsa:rrak.i Silo- ja Onkineva 99 498 1927 
6) Pyhajarvi Parkkiroa.puro 82 590 1936 
7) Nivala Mutaoja 72 650 1934 
8) Karsarnaki Vuohtojoki 70 542 1924 
9) Sievi Larrminoja 64 380 1934 
10) Haapavesi Piipsanneva 57 725 1933 

Kuva 23. Perkaustyo Kahtavanojalla Alavieskassa vuonna 1928. Ojan 
kaivu tehtiin "kuivatyona" tyopadon takana 

Lukuisten rnaanparannustoiden posittiiviset vaikutukset heijastuivat 
mm. tutkimusal ueen pel toalan nopeana kasvamisena, j oskin pel toalan 
kasvuun vaikuttivat vesirakentarnisen ohella ennen kaikkea vanhojen 
luonnonniittyjen kayttoonotto peltomaaksi. Toisaalta luonnonniitty
jen tuloksekas viljely edellytti usein ojitusta, purojen perkausta 
tms. maanparannustoirnia. Pel toalojen kasvu vuodesta 191 0 vuoteen 194 1 
oli alueella todella nopea, kuten seuraava asetelma osoittaa (4): 

Kalajokialue 
Pyhajokialue 
Siikajokialue 

Pel toa vuonna Pel toa vuonna 
1910 ha 1941 ha 

27 321 58 716 
12 820 32 533 
11 309 27 626 

Lisays 
ha 

31 395 
19 713 
16 317 
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Kuva 24. Alpuanojan perkauksessa "VUOnna 1938 kaytettiin IIDOttori
· kraanaa ma.iden nostamiseen kai vannosta. 

Kuivatusten ja perkausten ohella suoritettiin joitain jarvenlaskuja 
(Pyhajarvi, Alpuanjarvi), mutta kaiken kaikkiaan heinanviljelyn yleis
tyrnisen ~ota jarvenlaskut olivat menettaneet sen tarkean aseman, mika 
niilla viela 1800-lu"VUn jalkipuoliskolla oli ma.an karjatalouden 
rehupulrnien ratkaisernisessa. 

Peltomaiden ojitus oli vallannut alaa kaikkialla tutkirnusalueella, ja 
ojittarna.ttorran peltomaan osuus jai yleensa muutarraan kyrrureneen hehtaa
riin kuntaa kohden. Paikkakuntakohtaiset erot asiassa oli vat kui ten
kin varsin suuret. Samoin oli salaojituksen kohdalla, mika tosin oli 
viela 1940-lu"VUn alussa varsin vaatinattonB.ssa rnitassa kaytossa tutki
musalueen peltoviljelyksilla. Vuoden 1941 ma.ataloustiedustelun mukaan 
Kalajokialueen pelloista vain 0, 3 prosenttia oli salaojitettu. Siika
jokialueella prosenttiluku oli samoin 0,3, kun taas Pyhajokialueella 
yllettiin 0,9 prosenttiin - kiitos Haapaveden 229 salaojitetun :pelto
hehtaarin. Salaojituksessa kaytetyt eri ·tavat ilrnenevat taulukosta 
30 (5) . 

Taulukko 30. Tutkimusalueen salaojitettu peltoala "VUod.en 1941 ma.a
taloustiedustelun mukaan 

Salaojitettu peltoala ha 
Tiiliputkilla LautaEutkilla Muulla tavoi Yhteensa 

Kalajokialue 56 104 8 168 
Pyhajokialue 256 10 16 282 
Siikajokialue 25 39 21 85 

Yhteensa 337 153 45 535 
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Tiiliputk.i oli s~~s "lyonyt itsensa lapi" jo Pyhajakialueella, kun 
taas muualla luotettiin paaasiassa lautaputkiin. Kaiken kaikkiaan 
tutkimusalueen salaojitustoiminta klilki vieUi lapsenkengissa 1940-
luvun alk:uvuosina. 

4.323 Maanparannushankkeet tyollistajma 

Kuten edella tcxlettiin karsi vat maanparannustyOma.at 191 0-luvun lopul
la ajoi ttaisesta tyOvo.i.rnapulasta. Esiro. vuonna. 1919 Pulkkilan Jousi
nevan ja Lusikkanevan seka Ka.rsarraen Samnalnevan tyoroa.at olivat sei
sauksissa tyovoirnan puutteet tak.ia. Kaikkia ei roaanparannustyamaille 
kuitenkaan toivottu tytHaisiksi, mikali on uskorninen OUlun naanvilje
lysinsinooripiirin vuosikertornusta vuodel ta 1919: 

"Taman yhteydessa mainittakoon, etta annetun :maarayksen mukaa.n 
on kuuk.ausi ttain kul takin tyOma.al ta la:hetetty Sosiaalihallituk.-· 
selle ilmoitus tyovaestOsuhteista. Naiden ilrnoitusten perus
teella ei kuitenka.an a.inoatakaa.n tyenhaluista ole tyamaille 
illna.antunut ja. hyvin suotavaa olisi, etta Sosiaalihallituk:sen 
tyanvalitystoirniston kautta tyovakea sijoitettaessa kaupunkilais
vaestoa ei kaivuutyOma.ille lahetettaisi, silla tarnanlaisesta 
tyavoimasta on Widen suorituksessa. ainoastaa.n vastusta." 

Maanviljelysinsinooripiirissa oltiin ilrreisesti sita mielta, etta lapio 
istui paremnin naalaisen kuin kaupunkilaisen kateen.. Tyohan tehtiin 
tahan a.ikaan kokooaisuudessaan kasi voimin ( 1) . 

Jos oli 1910-luvun lopulla puutetta kykenevista tyomiehista, n~m 
1930-luvun pulavuosina. tyavoimaa oli puolestaan tarjolla yli tarpeen. 
Tilannetta pyrittiin valtion ja kuntain taholta helpottama.an jfu'jes
tamalla ns.. varatoita ennenka.ikkea naantie- ja siltatoissa, rauta
teilla, rakennusbollninnassa,metsanparannustoissa seka erilaisissa 
vesistorakennustoissa - kanavaty5t, joenperkaukset ja rraanparannustyot. 
Naillak:aan toimilla ei tyottOmyytta. pystytty kokonaa.n poistamaan, 
kuten taul ukosta 31 ilrnenee ( 2) . 

Taulukko 31e TyottOmyys ja varatyot tutkimusalueella vuosina 1931-1936. 

~ 1931-1932 
I 

Alue 1932-1933 1933-1934 1934-1935 1935-1936 
v T v T v T v T v T 

Siikajokialue 210 517 155 369 121 146 38 85 60 63 
Pyhajakialue 199 983 320 1 201 183 160 11 22 116 
Kalajokialue 252 1 036 320 961 88 253 49 121 94 120 

Yhteensa 661 2 536 795 2 531 392 559 98 206 176 299 

v = varatoissa olleiden :maara, T = tyottOmien J:TE.ara 

Naissa la.rravuosien vaikeissa tyollisyysongelmissa tuli ooanparannus
toilla - kuivatuksilla ja. perkauksilla - olemaan etenkin rnaan pohjois
osissa tarkea merkitys.tilanteen helpottajana. Niinpa yksinamaan 
Oulun naanviljelysinsinooripiirissa suoritettiin vuosina 1931 - 1936 
varatoina 194 tyota, joista 154 oli suonkuivatuksia. ja 40 joen- tai 
puronperkauksia. Niihin kaytettiin paaasiassa tyottOmyys- ja yl.imaa
raisten yleisten toiden va.roja noin 15 miljoonaa markkaa (vastaa. 
kutakuinkin sam:ta sumuaa vuoden 1980 rahassa) . Kuvassa 25 on esitetty 
tarke.rrmat ·tutkirm1salueen tyontekijaluvut kuiva.tus- ja perka.ustoissa 
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vuosina 1920 - 1939. Niissa 1930-luvun alun korkea tyollistava merkitys 
kay hyvin ilm:i. Vuosian 19;f0 - 1929 kuivatus- ja perkausty0n1aat 
antoivat toiJ:reentulon kesk..:irriaarin 405 hengelle vuosittain, ja vuosina 
1930 - 1939 luku nousi yli puolella eli 916 henkeen. Kaikenka.ikkiaan 
tyontekijoita vuosina 1920 - 1939 oli 13 205 eli 660 vuosittain ja 
48 kutakin tyOrnaa.ta kohti. Todellisuudessa tyontekijalukemat olivat 
tnntuvasti suuremmat, silla tyovoimatietoja on vuosikertorouksissa 
i.l.m::>itettu vain noin 85 prosentista hankkeista.. Naissa, kuten aiem
missa hankkeiden maaraa ym. koskevissa luvuissa on myos huonrl.oitava 
se, etta niissa puhutaan vain valtion johdolla (= Ill3.anviljelysinsinoori
piirin jahdolla) tehdyista toista. Yksityisluonteiset ma.anparannus
tyOt. eivat nay luvuissa, mika on syyta muistaa.. Tallaisenakaan ei 
hank.k.eiden tyollistavaa rrerkitysta sotien valisena aikana voida kuiten
kaan aliarvioida ( 3) . 

Jos soten valisen ajan ty6kohteista halutaan niiden tyollistavan 
merkityksen suhteen laatia "k:y:mn:enen karjessa"-lista, saadaan hank
keiden jarjestykseksi seuraava (kyseessa kunkin hankkeen kohdalla 
suurin ilmoi tettu tyantekija.rrE.ara) : 

Hanke Tyontekijoita Vuosi 

1) Sievi vaarajoki 285 1925 
2) Oulainen Matkaniityt 140 1925 
3) Vihanti Vihanninjoki 135 1939 
4) Nivala .Malisjoki 120 1933 

Paavola Tuomioja 120 1934 
6) Nivala Mutaoja 110 1933 
7) Ka.rsamaki Jurmonalanko 108 1932 
8) Pyhajarvi Pyhajarvi 100 1934 

Vihanti Alpuanjarvi 100 1936 
10) Sievi Lanrninoja 95 1933 

Myos naissa luvuissa korostuu suurten perkaushankkeiden tarkea merkitys. 
Ne Iey'Os kestivat usein hyvin pitkaan (rrm. Vaarajoella vuodet 1924 -
1936), joten ne turvasivat alueen asukkaille tyota ja to.i.neentuloa 
pitetnlll3.ksi aikaa kuin pienet vuoden tai kaksi kestaneet suonkui vatukset 
(4) • 

Sotavuodet toivat rnukanaan jalleen tyovoiroapulan kuivatus- ja perkaus
ty6rnaille. Vuonna 1942 Kestilan Sopennevan kuivatus oli keskeytetta
va tyontekijoiden puutteen takia, ja Vihanninjoen perkauksessa saroa.na 
vuonna tyotoirret rajoittuivat ainoastaan uivan kaivinkoneen kuntoonpa
nemiseen, mita puolestaan vaikeuttivat suuresti tarveaineiden viivas
tyminen ja vaikea saanti. Nain siis konevoirra alkoi pikku hiljaa 
vallata alaa kasivoimin tehdylta kaivuuty6lta. Ensi kerran oli :rraan 
nostamiseen korkeille rantatormille kaytetty Oulun piirin alueella sah
kooosturia jo toki aienminkin eli ern. Vaarajoen perkaustyonaalla, mis
sa se oli osoi ttautunut sellaiseen kaytroon hyvin edulliseksi. Ensiln
maiset ketjukauharuoppaajalla suoritetut ruoppaukset oli tehty puoles
taan Vaasan piirissa 1920-luvun puolivalissa, ja pian esimerkkia ali
vat seuranneet Tunm, Uudenrraan, R3.meen ja Viipurin piirit. Ensinnl3.i
nen pienten vaylien perkaamiseen tarkoitettu dieselkayttoinen 
"Ruston Bucyrus"-niminen kaivinkone hankittiin vuonna 1938 Turun pii
riin ja 1930 - 1940-luvuilla otettiin siis Oulun piirissakin ensillnai
sia kokeilevia askelia koneistuksen suuntaan. Kesti kuitenkin viela 
pari vuosikyrrtrtenta, ennenkuin koneen mahti syrjaytti ibrniskaden voi
man Oulun maanviljelysinsinooripiirin tyomailla. Kun taitekohta saa-
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vutettiin, rnuutos oli t<Xiella nopea, rnutta viela 1940- ja 1950-luvuil
la piirin ma.anparannustyamaat tarjosi vat lei vansyrjan ennen ka.i.kkea 
alueen vakevakouraisille lapiomiehille. Teknisesti tyOma.iden koneel
listuminen olisi ollut mahdollista aiemni.nkin, rnutta kehitysta jar
ruttivat erityisesti 1930-luvun alkupuolen lanavuodet, joiden aikana. 
maanparannustyet muooostivat :rrerkittavan osan n ~. valtion varatoista 
(5) • 
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Kuva 25. 

1920 1925 1930 1935 1939 

Kala-, Pyha- ja Siikajokialueen kui vatus- ja perkaushankkei
den tyontekijamaarat vuosina 1920 - 1939. Pylvaan sisalla 
olevat luvut ilrnaisevat tilastoissa rnukana olleiden tyonte
kijatietoja sisaltaneiden hankkeiden maaran I keskimaaraisen 
tyontekijarnaaran hanketta kohti. 

4. 33 Lisaantyneet tulvat aiheuttavat joenperkaustarvetta 

Kuten edella olleista maanparannustoita kasitelleista alaluvuista hy
vin kavi ilmi, tutk.i.musalueen viljellyn maan pinta-ala kasvoi yli 
kaksinkertaisesti sotien valisena aikana. Koska useimmat parhaat vil
jelysmaat sijaitsivat edelleen hyvamaisilla rqntapalstoilla, kiinni
tettim useassa yhteydessa huomiota tulvien aiheuttamiin kasvaviin 
haittoihin ja niiden poistamisen kiireellisyyteen. Lisaantyneiden tul
vien syita pohdittiin mm. Ma.anparannusk.omiteassa (1927), Jokiperkaus
kamissionissa (1930) ja Tulvakamiteassa (1939). Mahdollisina tulvien 
syina mietinnoissa mainittiin mm. jarvialtaiden pienentyminen ennen 
kaikkea jarvenlaskujen seurauksena; veden valurnisen joudutturninen :pE:!r
kausten, ojitusten, yms. kautta erityisesti vesis·tojen latavaosilla; 
metsien hakkuut; turve- ja liejumaiden painurninen kuivatus- ja viljely
toi:rrenpi teiden seurauksena; lai ttomat padotukset.; vesi vay lien tukkeu-
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tumi.nen ja madaltuminen; sateisuus; jaat seka se, etta peltoviljely 
oli levinnyt vanhoille luonnonniityille, jotka perinteisesti sijaitsi
vat tul vaherkilla ranta-alueilla ( 1 )·. 

Tutk.imusalueen joista suoritettiin laajoja perkaustoita vuosina 1903 -
1913 Kalajoessa, kuten aiemnin on kerrottu. Tana, kuten vuosina 1927 -
1930 toteutettu Pyhlijoen Tynk.ilan- ja Myllykankaan koskien valisen 
jakiosan perkaus Merijarvella, tapahtui Tie- ja vesirakennushallituk
sen val vonnassa. 'J:Yota johtaneen M. LAITISEN mikaan perkaus tapahtui 
seuraavasti (2): 

"Perkaus aloitettiin alenpana olevasta Myllykankaankoskesta ra
kenta:rralla 2-seina.inen, maataytteinen tyopato kosken niskaan per
kausalueen ylapuolelle seka pienenpi 2-kertainen pato kosken alle 
perkauspaikan alapuolelle. Joen vesi, koko Pyhajoen silloin lapi
kulkeva vesipaljous, johdettiin kosken oikealla puolella olevaa, 
vanhaa ja alavaa nykyaan kuivaa tulvavaylaa, jota vedon saamisek
si ahtallmdsta kohdistaan perattiin poistanalla useita tuhansia 
kuutionetreja maata ja kivia. Kun tyoaikaan oli joessa suuri, 
yli 30 m3/s, vesi, nousi jokiuanan salpaamisen johdosta vesi pa
den ylapuolella yli 1,5 metria ja levisi laajalti niityille tuot
taen vahinkoa, mitJdi vahingot ~1erijarven kunta sitoWnuksensa nu
kaan oli vel vollinen rnaanamistajille korvaaroaan. Nain ol tiin 
pakoitettu padottarnaan, koska perkauksen suorittaroinen ilman tyo
patoja ja lapijuoksevan veden johtarninen nuulla tavoin olisi ollut 
mahdoton. Kun tyapadot oli saatu tarpeeksi tiiviiksi, pumpattiin 
perattavasta jokiuoma.sta alapadolle asennetuilla keskipakoispum
puilla G 5 vesi pois, ja tyo voitiin suorittaa kuivassa. Perat
tava rnaa oli kalliota. Sen poraus toirni tettiin konetyona ilrnan
paineella kayvilla Atlas-porakoneilla, joihin tarvittava ilrnanpai
ne kehitettiin Faco-Fordson-traktori-ilrnakampressorilla ja ID¥6hem
min Atlasnoottori-ilrnakampressoria kayttaen. Irroitettu kallio
mursk.a ja rnaa luotiin kaatovaunuiliin, jotka mies- ja hevosvoirraa 
kayttaen ajettiin kapearaiteista tyorataa ID¥6ten joentormille, 
kaatopaikoille. Molemmista koskista oli poistettava yhteensa noin 
22 000 kuutiarnetria kalliota, jota annuttiin perkaanalla Myllykan
kaankoskeen 560 metria pitka, poh.jasta 18 IIEtria levea seka 
Tynk.ilan:koskeen 640 rretria pitka ja pohjaleveydel taan 20 rretrinen 
kanava." 

Tahan tyyliin perkaustyota jatkaen laskettiin saatavan 1 114 hehtaaria 
pel toma.ata tul vasta vapautetuksi. Hankkeen kustannukset nousi vat run
saaseen 2, 16 miljoonaan (noin 2 miljoonaa vuoden 1980 rahana) . Tynk.i
lan- ja Myllykankaankoskien lisa.ksi peratti.in ~rijarvella vuosina 
1915 - 1930 Ma.ataloushallituksen toirresta Meri- ja Tahkijarvien vali
nen Kirkkosalmi, kaivettiin Tahkijarven kuivatuskanava ja perattiin 
rrahkij~irvesti.:i Pyhajokecm lask.ovan 'ri:ihkijanjoen niska. Nailla tolinil
la pyrittiin vahentamaan tul vavahinkoja seka saattanaan hede:I.mallinen 
jarvenpohjavesijatta viljelykseen. Siikajoen sivuhaaran Lamujoen 
perkaus tapahtui vuosina 1924 - 1925, ja Kalajoen s±vujoen Vaarajoen 
perkaus alkoi vuonna 1924kestaen aina 1930-luvun puolivaliin. Seka 
Lamu- etta Vaarajoen tyamaat kuuluivat Oulun VI maanviljelysinsinoori
piirin toimialaan (3). 

Vuonna 1930 mietintonsa julkaissut Joen:perkauskamissioni kiinni tti 
huomionsa tutkirnusalueen tulvaherkkiin vesistoihin ja ehdotti laaja
mittaisia perkauksia suoritettavaksi taulukon 32 mukaisesti (4). 
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Taulukko 32. Joenperkauskomissionin vuonna 1930 ehdottamat laajamit
taiset perkaustyot tutkirnusalueella. 

Elldotettu perkaushanke 

Siikajoki 
Malisjoki, Nivala 
Pyhajoki, Oulainen 
Pyhajarven lasku 
Vilianninjoki 
Settijoki, Haapajarvi 
Savaloja, Rantsila 
Pyhajoki, Karsamak.i ja 
Haa:ea;vesi 

Ehdotettu 
toteutus-
aika 

1931 - 35 
1931 - 33 
1932 - 33 
1933 - 34 
1934 - 37 
1935 - 39 
1936 - 39 

1938 - 40 

Arvioitu 
hyotyala 
ha 

n. 12 500 
761 

n. 600 
1 686 

n. 2 700 
1 576 

n. 4 800 

n. 4 300 

Kustannus- Kiireel-
arvio mk lisyys-

luokka 

21 000 000 I 
1 310 000 I 
2 000 000 I 
1 047 000 II 
2 000 000 II 
5 000 000 II 
2 500 000 II 

4 000 000 III 

Perkaushankkeiden joukossa ali siis yksi jarvenlaskusuunnitelma, jonka 
toteutukselle toivottiin saatavan Pyhajarven rantojen vedenvaivaarnat 
pellot hyOdylliseen viljelyskayttoon. 

Joenperkauskomissionin mi.etinto sai aikaan kaytannon tuloksia, sill a 
Oulun VI .Ma.anviljelysinsinooripiirin valvonnassa ja toinesta alkoivat 
viela 1930-luvun aikana .Ma.lisjoen, Settijoen ja Vihanninjoen perkaukset 
seka Pyhajarven lasku. TVH:n johdolla ryhdyttiin taas Pyhajoen Nivan
kosken ja Lapinnivan valisen osan seka Siikajoen keskiosan - Paavola, 
Rantsila, Pulkkila - perkaustoihin niinikaan 1930-luvulla. TVH:n joh
dolla suoritettiin lisaksi vuosina 1930 - 1931 Mankilan - Temmeksen 
tien vahvistaroinen ja korottaminen, jotta Siikajoen tulvien purkautu
minen osittain Tel:nrresjoen kautta estyisi. Sodan syttyminen vaikeutti 
monien laajamittaisten hankkeiden toteutusta, ja siirsi tutkimusalueen 
suuret vesistoratkaisut toteutettaviksi vasta 1950-luvulla (5). 

4.4 Kalastus, ravustus ja helmenpyynti 

4.41 Joki- ja jarvikalastus 

Tutkimusalueen kalastuksen tuotto - etenkin lohen osalta - vaheni tun
tuvasti vuosisadan vaihteessa liikakalastuksen, uittojen, jokisuiden 
rnadaltl.rrnisen ja vesistotoiden seurauksena. Erityisen suuriin risti
riitoihin ajautuivat puutavarayhtiot ja kalastajat, ja tama skisrna 
jatkui edelleen sotien valisena aikana. PuutavarayhtiOthan olivat 
hankkineet vuosisadan vaihteen molenmin puolin hal tuunsa jokien l.ohi
oikeudet, lahinna taatakseen ornien uittojensa hairiottaman kulun. 
192D-luvulla ruvettiin puita uittarna.an yha enenevassa rn.a.arin kuorimat
tomina, mika luonnollisesti roskaannutti jokia entista enem:nan. Tosin 
esim. Pyhajoella vaadittiin uiton jalkeen sen suorittajaa puhdistamaan 
vayla kuorijatteista ja uppotukeista seka korvaamaan kalastajille 
mahdolliset pyydys- j a saalismanetykset. Kayt.annossa naihin toimiin 
ei kui tenkaan ryhdytty ( 1) . 

Kala- ja Pyhajoen lohenpyynti oli edelleen vuokralla - edellinen vuo
sina 1911 - 1929 Santaholmi.lla ja 1929 - 1933 Metsahallituksella; 
jalki.rrtna.inen vuoteen 1920 Santaholrna Oy: lla. Vuosivuokrat olivat pu
donneet pienik.si: Pyhajoella 55 kiloa lohta tai vastaava raha.nB.ara, 
Kalajoella vuoteen 1923 saakka 40 kiloa lohta ja siita eteenpain 375 
rrarJ<Jcaa vuodessa (noin 335 markkaa woden 1980 rahana) . Parhaimmillaan 
Pyhajoella oli vuosiarentia saanut rnaksaa yli 700 kiloa ja Kalajoel
lakin rnaksu oli yleensa vaihdellut 100 - 200 kiloon. Kala- ja Pyha-
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jokien lohensaaliista 1920- ja 1930-luvuilta ei ollut kaytettavissa 
mitaan lukuja. Pyhc3.joella 'lohen nousmnahdollisuudet heikkenivat 
oleellisesti kuitenkin l920-luvun alussa, kun Oy Peltovuoma patosi 
joen etelaisen haaran. Peltovuoma laski !l¥OS massatehtaaltaan jate
vedet puhdista:nattamina jakeen. Kalajoella puolestaan vuoden 192 7 
lauttaussaanto takasi puutavarayhtiolle lahes rajoittamattaman 
uitto-oik.euden, ja kalastuksen joessa. todettiin olevan "nerkitykse
tanta". Na.in siita huol.i:matta, etta joki oli, viela virallisesti vuok
rattu lohenpyytajille (2). 

Siikajoella lohensaaliit alkoivat rnonen "laihan" vuoden jalkeen nous
ta 1910-luvun lopulla, ja vuosina 1916 - 1918 saaliiden I'riiara vaih
teli 2 500 - 3 000 kiloon. 1920-luvun aikana pyynti pysytteli yleen
sa 1 000 kilon tuntuma.ssa, kunnes vuosikyrnrrenen lopulla 1929 saavu
tettiin perati 5 000 kilon saalis. Vi.ineksi rrainitun suuren saaliin 
syyksi 'IUOMI-NIKULA arvelee lohiverkkojen ilrnaantumisen pyyt.ajien 
kayttoon vuosikyrnrrenen puoli valissa. Vuodel ta 1935 on rrwos tarkka 
tieto Siikajoen lohipyynnista, jooa tuolloin nousi 4 675 kiloon. 
Ta.inenia :maarasta oli kaikkiaan 950 kiloa. Vuoden 1935 saalis oli nos
tettu 20 lohiverkolla ja yhdella lohirysalla jokisuulta seka lippoa
rnalla ylernpfula jokivartta. Sota-aikana pyynti laantui pysytellen 
1940-luvulla kesk.irnalir.in 1 500 kilona vuosittain. Pyydysval.ineista 
olivat edelleen tarke.itrpa verkko, rysa ja lippo (3). 

Vaellussiian pyyntilukuja on sotien valiselta ajalta kaytettavissa 
koko tutk.i.rnusalueelta, ja saaliit jakaantuivat jokialueittain tau
lukon 33 mukaisesti. 

Taulukko 33. Vaellussiikasaali.it Kala-, Pyha- ja S.iikajoella vuos.ina 
1914 - 1945. 

Vuosi 
Kalajoella 

1914 4 600 
1915 5 000 
1919 6 000 
1920 21 800 
1924 10 700 
1925 10 500 
1929 
1932 16 100 
1933 18 800 
1034 34 000 
1935 27 150 
1938 63 580 
1940 32 000 
1943 46 587 
1945 

Saalis kiloina 
Pyha.joella 

4 230 
1 800 

7 800 

25 000 
30 375 
20 700 

Siikajoella 

10 200 

21 000 

33 331 
14 100 

Kuten taulukon 33 luvut osoittavat, Kalajoki oli alueen ehdottOIIE.sti 
paras siianpyyntijoki, joskin Pyha- ja Siikajoen saalisluvut ovat 
hyvin puutteelliset. Suosituimmat pyydykset olivat rysa, lippo ja 
isosiikaverkko. Pyhajoella oli vuosisadan alkupuolella kaytossa 
rrwos ina ja siikapaunetti. Lippoaminen oli suosittu pyyntikeino 
kaikkialla tutk.i.rnusalueella varsink.in sen jalkeen, kun uitot alkoivat 
vallata joet. Kalajc:elta on vuosisadan ensi kyrrmenilta tieto laajasta 
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salalippoarnisesta, jota harjoitettiin jopa keskella paivaa viranamais
ten mitenkaan puutturnatta asiaan. Kalajoen Pappilansuvarmosta 
veneen annettiin hiljallen lipua royotavirtaan toisen kyydissa olijan 
pidellessa kurssia suorassa ja toisen lipotessa. Yleensa rauhoitus
aik.ana siikaa lipottiin salaa oisin7 silla talloin voi tiin virkavallan 
rnahdollisesti ilmaantuessa paik.alle piiloutua alajuaksrm lautatarhojen 
ja tukk.ik.asojen taakse. Jos "kary" kavi, lippo-1ja haastettiin kara
jille ja lippo sarettiin. Kiinnijoutumisen riskista huolimatta sala
lippoajia oli parha.imm:i.llaan 10 - 20 venek.rmtaa, ja yon saalis saat
toi noustahyvinkin 50 kiloon venekuntaa kohti. Kiinnijoutumis:r:elkoa 
halvensi se, etta pa.i.kalliset :fX)liisiviranarna.iset eivat yleensa puuttu
neet ta.han pa.ikkakuntalaisten "pikku paheeseen", vaan kontrolli jai 
taysi muual ta tulleiden viranonaisten huoleksi ( 4) . 

Nahkiaisenpyynnista tutkirnusalueen joissa ei ole myoskaan kaytettavis
sa tasmallisia saalistietoja. Siikajoella oli 1930- ja 1940-luvulla 
pyynnin ollessa intensii vista kaytossa noin 1 000 rrertaa. Alueella 
toimi yksi tai kaksi ammattirnaista nahkiaisen paistajaa, joille valit
taja hankki valmiiksi suolan ja rrausteet. Saaliiden :rna.arasta saa 
jonkinlaisen kasityksen, kun tiedctlian tallaisen nahkiaisenpaistajan 
paistaneen kiireellis.irnpana sesonk.iaik:ana vuorokaudessa 3 000 -
4 000 nahkiaista. Kalajoelta mainittakoot rnaamme ensirnroainen nahkiais
rysakokeilu vuosina 1943 - 1945. Kokeilu ei tuolloin johtanut viela 
pysyv iin tuloksiin, vaan asia jai unohduksiin kaik.kiaan kahdeksi 
vuosikyrnmeneksi, silla vasta syksylla 1965 aloitettiin jarjestelmal
linen rysapyynti - ja tallakin kertaa Kalajoella (5). 

Vuonna 1934 arvioitiin tutkimusalueen jokialueilla kalastusammatin 
harjoittajia olleen seuraavasti (ruokakuntien henkiloluku) (6): 

Paaa.mrratti- Sivuammatti- Tilapais-
kalastajia kalastajia kalastajia 

Siikajaki 10 (38) 32 ( 188) 15 
Pyhajoki 9 (34) 65 (432) 13 
Kalajoki 30 ( 136) 66 (482) 13 

Yhteensa 49 (208) 163 (1 102) 41 

Paaamrnattikalastajien rnaara oli siis Kalajakea lukuunottamatta vahai
nen, mutta sivuelinkeinona kalastus tarjosi lisaansiota viela sadoil
le rannikkoseutujen asukkaille.Arvioidessaaneri kalalajien suhteel
lista merkitysta arna.lle pyynnilleen, kalastajat n.inesivat tarkeinnlan 
jatoiseksitarkeinnlan kalalajin amien ansioidensa kartuttajana taulu
kon 34 mukaisesti ( 7) • 

Tutk.imusalueen ylivo.irnainen ykkoskala oli merelt.a saatava silakka. 
Hyvana kakkosena oli siik.a, mik:.a oli erityisesti sivu.a:rrnattikalastajien 
- yleensa rnaanviljelijoita - suosiossa. Hauki oli tarkea pyyntikala 
sisarnaan jarvi- ja jokialueilla. Muilla kaloilla tarkoitettaneen la
hinna jokisuilta saatua nahkiaista seka sisamaan suurten jarvien 
antia - muikkua. Kalajoella oli lohi puolestaan toiseksi tarkein 
ansiontuoja kahdelle paaammattikalastajalle. Jos ajatellaan yksin
omaan al ueen joki- ja jarvikalastusta, nousi siika ehdottornasti tar
keimmaksi lisaansion kartuttajaksi. 

Alajuoksujen nmsaan siian- ja nahk:.iaisenpyynnin ohella harjoitettiin 
paaasiassa kotitarvekalastusta sisamaan joki- ja jarviseuduilla. 
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Pyyntikaloja olivat hauki, made 1 lalma1 ahven, sarki ja muikk.u. 
Etenkin ma.anviljelyksillla harjoitettiin kotitarvekalastusta1 josk.in 
osa saaliista m:mi.li!fYilti.in. Talta os.in asiaa valaisevat vuoden 
1941 maataloustiedustelun luwn (taulukko .35), joissa k.asitellaan koti
tarvekalastuksen laajuutta (8) . 

Taultikko 34. Pyynnin kannalta tarke.in ja toiseksi tarkein kalalaji 
kalastaj ien ilnoituksen nrukaan. 

Siikajak.i 
I 
II 
III 

Yhteensa 

Pyhlijoki 
I 
II 
III 

Yhteensa 

Kalajoki 
I 
II 
III 

Yhteensa 

Kaikki 
yhteensa 

Tarkein kalalaji 
S Si 'H . M 

3 4 
15 13 

9 

18 26 

9 
65 
13 

87 

25 3 
44 19 2 

4 7 1 

73 29 3 

178 55 3 

3 
4 
6 

13 

2 
1 
1 

4 

17 

I = paaarnmattikalastajat 
II = sivuarnmattikalastajat 
III = tilapaiskalastajat 

Tbiseksi tarkein kalalaji 
s'si'H'M 

1 

1 

2 
18 
4 

24 

5 
34 

3 

42 

1 20 
1 25 
3 2 

5 47 

6 113 

3 
1 8 
5 3 

9 11 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

1 
6 3 

3 

6 7 

17 20 

S = silakka 
Si = siika 
H = hauki 
M = muu kala 

Vuoden 1941 maataloustiedustelun luvut tukevat ~taulukon 35 kalas
tajien rn.aaria koskeneita tietoja ainakin silta osin, etta myos vil
jelmien harjoittama kalastus oli laajinta Kalajokialueella, sitten 
Pyhajak.ialueella ja vahaisinta Siikajokialueella. Ma.anviljelija
kalastajienkin kohalla pyynnin paapaino lepasi ylivoimaisella taval
la rannikkopitajissa - Kalajoella, Pyhajoella ja Siikajoella. Naiden 
kol.Iren kunnan suuret lukernat nostavatkin alueidensa keskiarvoja 
"ansiottaman" paljon. Jos nainitut kolrre :trerenrantak.untaa 
jatetaan tilastoista J;X)is, saadaan jokialueittain kalastuksen laajuu
deksi seuraavat luvut: 

Kalastusta har
joittaneet vil
jelnat 

Kalajokialue 160 
Pyhajokialue 235 
Siikajokialue 177 

Kalansaalis (kg) Kalansaaliista 
vuonna 1940 myyty (kg) 
yhteensa viljel- yhteensa viljel-

6 203 
11 913 
9 785 

rn.aa kohti maa kohti 

39 
51 
55 

1 443 
3 765 
3 904 

10 
16 
22 ---· --

Yhteensa 5 72 27 901 49 9 112 16 
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Taulukko 35. Viljelmi.en harjoittama kalastus tutkimusalueella vuod.en 
1941 maataloustiedustelun mukaan 

Alue ja kunta Kalastusta Kalansaalis (kg) Kalansaaliista myyty 
harjoitta- vuonna 1940 (kg) 
neet vil- yhteensa viljel- yheensa viljeJ.rnaa 
jel.nat rraa kohti kohti 

Kalajak.ialue: 
Alavieska 5 20 5 
Haapajarvi 46 1 062 23 388 8 
Kalajoki 100 68 041 680 62 376 624 
Nivala 39 1 719 44 395 10 
Rautio 1 10 10 
Reisjarvi 65 3 192 49 610 9 
Sievi 4 200 50 50 13 
Ylivieska 

Yhteensa 260 74 244 286 63 819 245 

Pyhajokialue: 
Haapavesi 28 2 504 89 680 27 
Ka.rsanaki 5 90 18 10 2 
Merijarvi 60 
Oulainen 6 793 132 300 50 
Pyhajaki 76 44 190 581 31 632 416 
Pyhajarvi 183 7 380 40 2 348 13 
Vilianti 13 1 086 84 427 33 

Yhteensa 311 56 103 180 33 397 114 

Siikajokialue: 
Kestila 41 520 13 50 1 
Paavola 7 247 35 25 4 
Piippola 21 2 295 105 845 40 
Pulkkila 30 1 112 37 664 22 
Pyhanta 27 2 362 87 1 300 48 
Rantsila 30 2 491 83 795 27 
Revorilahti 21 759 36 225 11 
Siikajoki 77 22 015 286 17 645 229 

Yhtensa 254 31 801 125 21 549 85 

Edellisen sivun yhteenvedossa luvut ovat vaatima.ttoman:pia kuin taulukossa 
35 , ja pieni If¥Yrlt.l.maara antaa yrmE.rtaa sen, etta kyse oli nailla 
joki varsi- ja jarvenrantaviljelirnilla todellakin enen:tl\3.n koti tarve
kalastuksesta kuin sivuamn:atista. Jotta rrerenrantakuntien ja sisanaan 
selva cro tulisi kyllin hyvin esille, otetc1an seuraavassa viela lyhy
esti tarkasteltavaksi rannikkokuntien osuus jokilaaksojensa kaiksesta 
vil jel.m3.kalastuksesta vuonna 194 0 : 

Kunta Kunnan prosenttiosuus koko alueen 
l<alastusta harjoitta- kalan saa- rnyydysta kalan-

Kalajoki 
Pyhajoki 
Siikajoki 

Yhteensa 

neista vilje.lmista liista saaliista 

38,5 91,6 
24,4 78,8 
30,3 69,2 

30,7 82,8 

97,7 
89,4 
81,9 

92,5 
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Koko tutkilnusalue huamioon ottaen kolmen :rrerenrantakurman osuus 
alueen kaikista rnaanviljelija-kalastajista oli siis vain vajaa 
kolrnann.es, mutta osuus saaliista jo yli 4/5 seka :reyydysta kalan
saaliista perati reilut 9/10. 

4.42 Ravustusta1 rapuistutuksia ja raakunpyyntia 

Rapu oli istutuksin saapunut tutkimusalueen joki.in vuos.ina 1885 -
1920. Sen kaupalliseen pyyntiin ryhdyttiin Pyhajoella jo 191 O-luvul
la1 ja Pyhajoki olikin sotien valisena kautena selvasti alueen tar
kein rapujoki. Vuonna 1885 Oulaistenkoskeen istutetut ravut olivat 
1920-luvulle tultaessa levinneet 20 - 30 kilametrin pituiselle rnat
kalle Matkanivan kylasta Petajaskoskelle ja osin Merijarven pu6lelle 
asti. Myos Piipsjarvi sai rapunsa 1920-luvulla. Jarveen saks.iniekat 
nousivat jarvenlaskun yhteydessa kaivettua ku.ivatuskanavaa rnyoten. 
Tarkkoja saalistietoja ei ravunpyynnista ole kaytettavissa. 1920-
luvulla arvioitiin saaliiden liikkuvan 100 000 - 200 000 ravun paik
keilla vuosittain, ja 1930-luvulla maara:ksi arvioidaan jo 300 000 
rapua vuodessa. Rapujen paaosa :m:mi ~tiin tutk.imusalueen ulko
puolelle - osa Ruotsiin asti, silla paikallinen vaesto ei ollut tot
tunut ravunlihan nakuun 1 vaan si ta pidettiin "herrain herkkuna" . 
Kaupunkilaisten 1 tassa tapauksessa oululaisten 1 tyytyvaisyydesta 
oulaistelaista ravustusta kohtaan kertoili ninti..lrerkki "Turilas" 
Kaiku-lehdessa vuonna 1924 seuraavasti ( 1 ) : 

"Tunnernne mieltymyst.a oulaistelaisiin erikoisesti siksi, etta he 
ovat paikkakunnan lapi kulkevaan Pyh3.jokeen saaneet istutetuksi 
krapuja ja lahettavat niita tanne Ouluunkin. Me olei'lll:e into
hirroisia krapujen ystavili ja oulaistelaisten ansioksi jaa1 etta 
ole:rnrre saaneet ystavyyttarnrre yllapitaaoikeiden pohjalaisten kra
pujen kanssa. Mutta talla krapuhistorialla on laajenpikin 
kantavuus. Oulaistelaiset ovat taten kun:onneet sen vanhan va~t
teen1 etta kravut ja aateliset eivat muka rnenestyisi Pohjanmaalla. 
Kylla ne renestyvat1 kun niita osataan oikein hoitaa, :m:mestyvat 
sek:a aateliset etta kravut. Muu Suom.ikin sais.i jo Vcihitellen 
oppia tanan tos.iasian tajuanaan." 

Nain siis uskott.iin 1920-luvulla. ~1y0hemp.ien vuosikyn:rcenten tapahtu
mat ovat kuitenkin nakertaneet varsin paljon pohjaa pois Turilaan op
timistiselta arv.iolta. Pyhajoen ohella ravustusta harjoitettiin 
myyntiin 1930-luvulla Kalajoella1 joskaan mitaan saalist.ietoja ei 
ole kaytettavissa. S.iikajoella pyynti oli viela hyv.in vahaista1 ja 
rapua esi.intyi vain joen ylajuoksulla. Alajuoksulla ensi.rrmaiset rapu
istutukset teht.iin 1940-luvulla (2). 

Jotta yksityisten henkiloiden suorittamien rapuistutusten tulokset jai
sivat pysyviksi, Oulun laanin talousseura ryhtyi 1920-luvun lopulla 
myos istuttanaan rapuja toimialueen jokiin ja jarvi.in. Syy talous
seuran to.iminnan verrattain myOha.iseen alkamisajankGhtaan lienee 
ollut em. nirnin:erkki Turilaan esiintuoma.ssa epaluulossa s.iita, etta 
ravut eivat menestyisi nain pohjoisilla seuduilla. Talousseuran ensirrr 
maiset istutukset tehtiin vuonna 192 6, jolloin Patti jokeen, 'I'yl:n.a.van 
Kiviojaan ja Sanginjokeen laskettiin yhteensa 1 600 rapua, joista 
2/3 oli naaraita. Kaikki .istutusravut oli pyydetty Pyhajoesta Oulai
sissa. Pattijoella istutukset kustansi kunta1 kun taas Tyrnavalla 
ja Sar1ginjoella toimiin ryhdyttiin paikallisen viljelijavaeston aloit
teesta ja varoin. Aluksi rapuistutukset kohdistuivat L3hinna niihin 
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vesist.O.i.h:in, joissa rapu oli entuudestaan tuntematon elaja, Imtta 
1930-luvulla ryhdyttiin ravun lev.iam.ista edesauttamaan Iey'OS sel
laisissa vesistoissa, joiliin se oli yksityisten toinesta aierm:nin 
kotiutettu. Kaikkiaan suoritettiin OU11m laanissa ja tutk.imusalueel
la rapuistutuksia vuosina 1926 - 1945 taulukon 36 :mukaisesti (3) . 

Taulukko 36. Rapuistutukset Oultm laanissa ja tutk.imusalueella 
vuosina 1926 - 1945. 

Vuosi 

1926 
1927 
1929 
1030 
1931 
1932 
1933 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1945 

Yhteensa 

Rapuja istutettiin 
Oulun laanissa Kalajoki-
kaikkiaan alueella 

1 600 
300 

7 500 
61 360 

4 300 
200 
500 
600 

8 500 
3 050 
6 100 

12 000 
13 550 

1 650 

121 210 

10 000 

5 000 

1 000 

16 000 

Pyhajoki
alueella 

6 500 
45 860 

1 000 

53 360 

Silkajoki
alueella 

1 000 

1 000 
1 000 

10 000 

13 000 

Yhteensa tutk.llnusalueen vesistoiliin istutettiin yli 82 000 rapua, eli 
2/3 koko laanin istutetusta rapukannasta. Vilkkainta istutustoilni 
oli vuonna 1930, jolloin nm. Pyhajokeen laskettiin kaikkiaan 45 000 
rapua oulaistelaisen, "silakkaporvariksi" ristityn kauppias Nikolai 
Ojajarven aloitteesta. Samana vuanna istutettiin Haapajarven Haapa
jarveen 10 000 saksiniekkaa. Vuosiky:mrcenen alun lanavuodet heijas
tuivat istutuksiin niiden vahenemisena, ja uusi laajempi toiminta vi
risi vasta 1930-luvun lopulla. Siikajoen rapukannan levia.misen kan
nal ta tarkein vuosi oli 1940, jolloin jokeen istutettiin kaikk.iaan 
10 000 rapua. Istutuksista kaytetyt siitosravut pyydettiin useim
miten Pyhajoesta, ja niinpa Pyhajoen rapujen jalkelaisia saatettiin 
myahemm:in pyytaa ainakin Pattijoesta, Sanginjoesta, Tyrnavan Kivi
ojasta, Siikajoesta, Vihannin jarvista, Pudasjarven Livo-, Iinatti- ja 
TQrronjoesta, Pattijoen Olkijoesta, r.1erijarven Hiitolanojasta, Kuu
sanon Kuusanonjarvestli, S.im::m Viantienjoesta, Kemin Iso-Ruonajoesta, 
Ki.im:ingin Loukkojarvesta, Haukiputaan Kalirnenojasta, Iijoesta, Kuiva
joesta, .Muhosjoesta ja Temnesjoesta. Kalajoen rapuja istutettiin 
puolestaan Muhosjokeen ja Vihanninjokeen. Istutusten positiiviset 
vaikutuk.set nakyivat jo ennen sotia, silla vuonna 1940 ma.initaan 
Oulun laanin talousseuran alue yhdeksi 'IlE.an parha.i.mmaksi ravustus-
al ueeksi. Rapusaaliin kokonaisarvoksi laskettiin tuolloin noin puo
li miljoonaa silloista markkaa (n. 315 000 vuoden 1980 rahana), vaik
ka pyynnista paaasiassa huolehti vatk.in nuoret ja lapset. Sota kat
kaisi kuitenkin tylylla tavalla lupaavasti alkaneen istutus- ja 
pyyntitollren., ja todella intensiiviseen pyynti.in tutkimusalueen ra
vustajat paasivat vasta 1950- ja 1960-luvuilla (4). 
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Kuten edella varhais.impia kalastusoloja kasitelleen luvun yhteydessa 
jo tcxlettiin, alueen joilla - etenki.n Pyhajoella ~ harjoitettiin 
1600-luvulta alkaen helmenpyyntia. 1800-luvulla alueen helrnenpyyta
jiksi ilrnestyivat vienankarjalaiset laukkukauppiaat eli laukkurys
sat. Heita nahtiin Pyhajoella Haapaveden ja Pyhajfuven valisella 
alueella seka 111YOS Kalajokilaakossa Nivalan seutuvilla. Laukkukaup
piaat kaytti vat pyynnissa apunaan tukeista tehtya lauttaa. Sen 
pohjaan oli tehty "reika", josta tarkasteltiin joen pohjalla nliky
vili s.i.npukoita. Tuohesta tehty putki tyannettiin reik.aan, ja nain 
saatiin kelvollinen "vesikiik.ari". S.i.npukat eli raakut he nostivat 
ylos puupihdeilla. Pyhajoki oli pyytajien suosiossa, ja olipa eras 
kok.enut vienankarjalainen hellrenk.alastaja todennut 1900-luvun alussa, 
etta Pyhajoki olisi ollut koko naan parhaita helmivesia. Kun Suarren 
ja Venajan valinen raja sulkeutui vuonna 1918, loppui rcwos laukku
kauppiaiden helmenpyynti (5). 

Laukkukauppiaiden pyyntitouhuja jatkoi Pyhajokialueella pitkaan ka.rsa
m.ak:.inen Aukusti Nierrela, jok.a sai kipinan pyyntiharrastukseen katsel
lessaan pienena pairrenpik.ana vienankarjalaisten he~nkalastusta. 
Niemela kaytti helmenpyyntiin laudoista tehtya ruuhta, jonka etupaas
sa oli "vesikiikari". Se poikkesi varsin paljon laukkuk.auppiaiden 
vesikiikarista. Ruuhen etuosana oli nimittain suljettu laatikko, 
jonka pohja oli auton ikkunalasista. Laatikon kanteen oli tehty pyQ
reahko heinilla taytetty pehmustettu aukko, johon pyyntiroies saat-
toi sovittaa kasvonsa tiiviisti, niin ettei valo paassyt siihen ylhaal
tapain. Silnat tottuivat pian huonoon valaistukseen, ja nain joen 
pohjan yksityiskohdat nakyivat varsin tarkasti. Raakut nostettiin 
y los nelihaaraisella rautahaarukalla eli "kahtom:rraudalla" . Pyynti 
oli tyolasta, ja usein pyytaja sai avata satoja sinpukoita, ennenkuin 
l(;jysi palkakseen yhden helmen. Joka tapauksesta helrnestaminen tun-
tui kannattavan ainakin Aukusti Nien:elalle, kuten seuraava kertomus 
1920-luvulta. osoittaa: 

"Isarmat surkuttelivat rannalla, etta voi sita raukkaa kun se 
rnakaa joessa ja sika heinaa niittaa. Milla sen perhe elaa. 
MEmin sit ten Helsinkiin reyy:rrB.an helrnilini ja aikani kierrel tyani 
kultaseppien luana palasin kyrmenkunta tuhatta markkaa taskus
sani. Silloin ne saalittelevat isannat tulivat pyytamaan lai-
naa ... " 

Aukusti Nien:ela, eras katoarrassa olleen vanhan pyyntitavan harvois
ta vaalijoista, jatkoi helmenkalastusta aina vuoteen 1955 asti, jol
loin jokihelmisimpukka rauhoi tettiin asetuksella koko naassa ( 6) . 

4. 6 Uittoja ja rnuuta liikennointia 

Veneliikenteen IIErkitys .Pieneni sotien valisena aik.ana entisestaank.in, 
ja venetta tarvittiin enaa paaasiassa tulvien aikana kevaisin, jol
loin kevytrakenteiset "renkk.usillat" olivat osina turvassa kaukana 
jokitonnalla. Niinpa esirnerkiksi Oulaisten Laulurnaan ja Kuljun kou
lut joutuivat 1920-luvulla palkkaamaan erityisen "ylikuljettajan" 
lasten hairiottaman koulunkaynnin tak.aamiseksi. Vuonna 1922 Vertti 
Yli vaik.olle maksettiin tasta venemiehen hormasta 25 :rrarkkaa viikol ta, 
mutta kuutta vuotta Ieyohenmin Vasili Halosen kyyditessa joen pohjois
rannan lapsia etelapuolelle Kuljun kouluun han kuittasi palkkaa jo 
yhdeksan markkaa paivalta. Pahoilla tulva-alueilla, kuten Rantsilan 
Mankilankylassa, vene oli niinikaan kevaisin lahes ainoa ITB.hdollisuus 
li.ikkua seudulla. Talvis.in kuljettiin luonnollista siltaa - jaata -
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pitkin, ja kesaisin rakennetti.in talkoilla renkku- eli pukkisiltoja. 
Jokiuana.t eivat soluneet kesais.in kuitenkaan tyynina., silla sahojen 
tukinuitot valtasivat ne. 1920- ja 19.30-luvuilla uittotoirninta 
alueen joissa olikin erityisen voi.roakasta ( 1) . 

Uiton jarjestarn:iseksi jokialue jaettiin eripituisiin piirein, ja es.im.. 
Pyhajoen uittoalue k.asitti 1930-luvulla seuraavat 16 piiria: 

1. piiri jokisuun erottelu 0,5 krn 
2. piiri jokisuun erottelu - Rook.in vastuu 4, 0 krn 
3. piiri Rookin vastuu - Tahjanjoen suu 11 , 5 km 
4. piiri Tahjanjoen suu - Viirelanojan suu 11 ,o km 
5. piiri Viirelanojan suu - Vaikonojan suu 7, 0 krn 
6. piiri Vaikonojan suu - Oulaistenojan suu 11 , 0 krn 
7. piiri Oulaistenojan suu - Hussankosken niska 4, 0 km 
8. piiri Hussankosken niska - Pokelan vastuu 3, 5 km 
9. piiri Pokelan vastuu - Ollilanojan suu 1 0, 0 km 
1 0. piiri Ollilanojan suu - Sa.lonpaan vastuu 4, 0 km 
11 . piiri Salonpaan vastuu - Haapajarven_ alapaa 14, 0 km 
12. piiri Haapajarvi 4, 5 km 
13. piiri Haapajarvi, Jak:itulkku - Kiinalan vastuu 23,0 km 
14. piiri Kiinalan vastuu - Haudanojan suu 12,5 km 
15. piiri Haudanojan suu -· Lahvanjoen suu 22, 0 km 
16. piiri Lohvanjoen suu - ?Yhajarven alapaa 8,0 km 

Pyhajarvesta mereen yhteensa 150,5 km 

Kullakin jokialueella toimi ana. uittoyhdistyksensa, ja uittajien 
oikeudet ja velvollisuudet oli puolestaan maaritelty kunkin vesiston 
lauttasaannoissa. Lauttaussaantoja annettiin paauamien ohella mm. 
Siikajoen Neittavanjoelle ja Kalajoen Hinkuanjoelle (2) . 

Uitot alkoivat kevaalla huhti-toukokuussa heti jaitten lahdettya. 
Erityisen kiiretta oli purouitoissa, jotka oli suoritettava nopeasti 
lyhyen korkean veden aikana. Itse paauomassa kevaan tyot alkoivat 
ohjepuamien rakentamisella. Niiden avulla tukit ohjattiin siltojen, 
koskien ja karikoiden ohi. Uiton aikana tyOm.iehet asustelivat joko 
kotonaan tai jokirantojen taloissa. Kesasyd.amenl:i. saatettiin yonseutu 
levahtaa jokipenkalla. Jokivarren e.rn.fumilta voitiin ostaa kahvia ja 
elintarvikkeita, ja emantien kerrotaan olleenkin hyvin innokkaita 
kaupparniehia, silla nalkainen tukkijatka maksoi hyv.in. Pitkan tyo
paivan ansiosta palkkapussi kohentui varsin mukavasti. Tyota saatet
tiin todella tehda vuorak:audet ymp3.riinsa. Uittoyhdistys ei kuiten
kaan mak.sanut kuin 22 tunnilta vuorokaudessa, koska se katsoi, etta 
tyOrniehet joutuivat pitkan ja rask:aan tyopaivan aikana ruokailerna.an 
ainak.in parin tunnin verran. Nuorilla pojilla palkka liikkui parin 
rnarkan seutuvilla tunnilta, aikaisilla rniehilla kolrnen roarkan paik
keilla, ja erikoismiehet (es.im.. venemies) saivat "hilkun" enerrmful 
eli 3,25 markkaa. Jos uiton valiin jai vapaa-aikaa eli "vonkaamista", 
harrastettiin yleisesti kortinpeluuta, vaikka pomoporras ei siita 
erityisenndn pitanyt. Rantojen asukkaita rohkeirnmat uittajat saat
toivat viihdyttaa koskenlaskun ohella eriiaisilla ternpuilla, kuten 
seisamalla paallaan tukilla tai heittamalla kuperkeikan tukin paal-
la kastumatta (3) . 

Tyollistajana uitoilla oli tutkimusalueella tarkea asema. Tyaan
sion saantinen rajoittui lahinna huhti-elokuulle, mutta oli sellai
senaankin helpottanassa varsinkin 1930-luvulla alueen tyottOmyytta. 
Tarkkoja ty6ntekijalukuja on kaytettavissa Pyha- ja Kalajoen uitto
yhdistyksista vuosilta 1928 - 1938 taulukoissa 37 ja 38 (4). 
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Kuva 26. Kevattulvan aikaan puita uitettiin pienissakin joissa. 
Tukkiruuhka Malisjoessa kevaalla 1938. 

Taulukko 38. Pyhajoen uittoyhdistyksen tyontekijarnaara vuosina 
1928 - 1938. 

Vuosi Tyontekijarnaara Tyopaivia Miestyo-
Huhti- Touko- Kesa- Reina- Elo- Syys- yhteensa vuosia 
k.uu kuu kuu kuu kuu kuu 

1928 25 844 8611 
1929 425 257 155 90 15 542 5118 
1935 10 195 262 160 ·15 20 735 6911 
1936 10 152 212 200 48 5 20 313 6717 
1937 32 252 325 237 162 12 50 891 16916 
1938 21 225 306 267 160 10 

Taulukko 38. Kalajoen uittoyhdistyksen tyontekijarnaara vuosina 
1931 - 1938. 

Vuosi Tyontekijarnaara Tyopaivia Miestyo-
Huhti- Touko Kesa- Heina- Elo- Syys- Loka- yhteensa vuosia 
kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu 

1931 9 437 3112 
1932 15 823 5217 
1933 100 375 274 120 275 120 65 32 875 10916 
1934 463 325 175 32 945 10918 
1935 60 250 165 40 24 16 000 5313 
1936 185 203 204 181 164 37 086 123,6 
1938 13 400 45,0 
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Kuten luvuista nakyy I tyot jatkuivat josk.us myohaan syksyyn. Talloin 
oli lahirma kysyrqys erotteluty6maista jakien suuosilla 1 jolloin tyon
tekijatarve ei ollut enaa yhta suuri ku.in kevatkesan kiireiseen uit
toaikaan. Siikajoen osal ta ei tyontekijatietoja ole ollut kaytetta
vissa I nrutta ui ttom3.arista paatellen siella tyomiesten luku oli suun
nilleen yhta suuri kuin Pyhajoen uittoyhdistyksessa. 

Uittoyhdistysten uittamista puu.tna.arista. voidaan koota taulukon 39 
tilasto. Nailtakin osin tiedot ovat valitettavan puutteellisial mutta 
antavat kuitenk.in jonkinlaisen kuvan alueen jokireittien tarkeydes-
ta uittovaylina. Tauluk.on 39 mukaisesti Siika- ja Pyhajoki nousevat 
uitetun puutavaran niiarien suhteen selvasti Kalajoen edelle (tukk.i
puut ja pinotavara uhteensa) . UittOJ:I:E.arissa huiput osuvat 1920-
luvtm puolivalin jalkeiseen aikaan seka 1930-luvun loppupuoliskolle. 
Kolnenkynm:mluvun alun lana nak.yi uitetun puun :ma.arien putoamisenal 
san:oin sotavucrlen 1940-luvu.n alussa. Koska todellisina kiintokuutio
metreina ilnaistut luvut eivat varmastikaan anna luk.ijalle selvaa 
kuvaa ui tetun puutavaran todellisesta :rnaarasta 1 esitetaan kuvassa 
27 Pyhajoen uittoyhdistyksen uittarrat tukkipuurnaarat vuosina 1926 -
1938. Kaikkiaan naina vuosina solui Pyhajokea alaspain yli 3 1 7. 
miljoonaa tuk.kipuutal ja parhaana uittovuonna 1934 ylittyi puolen 
miljoonan tukin raja. Tanan tukk.in:E.aran lisa:ksi uitettiin Pyhajoessa 
vuosina 1926 - 1938 p.inotavaraa kaikkiaan yli miljoona pinokuutio
metria. Uittajina toimivat seutukunnan amien sahalaitosten lisaksi 
Metsahallitus seka suuret puunjalostusyhtiot 1 kuten Veitsiluoto Oy 1 

Pietarsaaren selluloosa Oy ja Oy Wilh. SchaUlllCU1. Ab (5). 

Taulukko 39. Siika-, Pyha- ja Kalajoessa uitetut puumaarat todelli
sina kiintokuutiametreina kuorinatonta puuta vuosina 
1924 - 1945. 

Vuosi Ui tetun puutavaran rraara kiinto-m 
Siikajoki Pyhajoki Kalajoki 

1924 117 089 
1925 132 810 
1926 102 433 120 961 
1927 117 054 125 001 
1928 139 890 
1929 104 710 
1930 56 740 38 332 
1931 30 869 
1932 34 900 
1933 62 063 
1934 125 332 158 564 106 323 
1935 12B SJ7 133 436 86 367 
'19.36 114 406 104 702 58 935 
1937 167 645 172 252 67 335 
1938 182 086 135 280 81 335 
1939 45 590 27 244 
1940 24 386 8 956 
1941 95 871 50 596 18 115 
1942 120 749 36 903 13 622 
1943 69 773 62 977 52 085 
1944 63 687 65 922 48 696 
1945 91 124 65 340 74 475 

LillJ. teina: 
Sierala Viljo o., Uittoyhdistysten kuljettamat puumaarat vv. 1922-

1927. Helsinki 1933 
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Puutekniikan tutk.irnuksen kannatusyhdistys r. y. - Julkaisut n: o 1, 
4 ja 7. Helsinki 1931, 1932 

Suaren ui ttajainyhcli.styksen vuosikirjat 1933 - 1945. Helsinki 
1933 - 1945. 

Tilastakatsauksia n:o 5 - 6 vuodelta 1946. 

600 000 

500000-

100 000 ... 

0 
1926 1930 1935 1938 

Kuva 27. Pyhajoen uittoyhdistyksen uittamat tukkiroaarat vuosina 
1926 - 1938 (Lahteet: Viljo 0. Sierala, Uittoyhdistyksen 
kuljettamat put1Illt3.a.rat vuosina 1922 - 27. Helsinki 1933 
seka Pyhajoen uittoyhdistyksen vuosikertOim.ls vuodelta 
1938. Oulu 1939). 

Vuonna 1903 valmistunut Neittavan uittokanava, joka yhdisti Oulujarven 
ja Siikajoen, oli kaytossa viela 1920-luVlin alkupuolella. Uittajina 
rnainitaan Raben Puutavaraosakeyhtio ja Juselius, ja ka.iken kaikkiaan 
puuta kulki kanavan kautta eri vuosina seuraavasti: 

Uitettuja tukkeja 
1920 59 948 
1921 103 153 
1922 33 260 
1926 3 524 

Sahatavaran hinnan noususta huolimatta uitto kanavassa kavi pian 1920-
luVllil alussa kannattamattonaksi. Uittohan oli kaksivuotista, m.i.ka 
luonnollisesti nosti kustannuksia. Mui ta ui ttotoirnintaa vaikeuttavia 
tekijoita oli mm. Kainuun puunarkkinoiden kiristynyt kilpailutilanne 
seka se, etta Raahen Puutavaraosakeyhtion ami.stajat alkoivat keskittaa 
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sahaustoimintaansa amistama.lleen Haukiputaan Martinnie.rren sahalle. 
Lisaksi kanavan alkupaa eli Painuanlahti oli kaynyt niin :rratalak.si, 
etta kanavan suulle tukkeja vetaneiden hinaajien tyoskentely nuodos
tui vuosi vuodel ta vaikearrmaksi, ja tilanne olisi parantuakseen 
vaatinut kohtuuttoman suuria ruoppauskustannuksia. Nain ei ollut 
ih.rre, etta kanavan paaasiallinen kayttaja Raahen Puutavaraosakeyhtio 
lopetti puutavaran hankinnan Kainuusta wonna 1922. Yhtion Kainuun 
xretsanhankintapiirin netsahakkuuoikeudet seka xretsa- ja uittokalusto 
nwtiin seuraavana vuorma Ab Ulea Oy: lle ( 6) . 

Kanavan varsinaisen uittotoiminnan loputtua se oli suurena apuna 
kanavan varsille muodostuneen asutuksen kayttoveden tuojana. Ka.nava 
rappeutui vuosien varrella, ja 1920-luvun lopulla syntyi ajatus sen 
lakkauttamisesta ja tayttamisesta. Tama suunniteJ.ma kuitenkin kariu
tui 1 Silla Raahen PuutavaraOSekeyhtion anistaja Raahe 0y Oli juuri 
rnyy.m3.ssa Ruukin sahaansa, ja halusi kauppaa helpottaakseen osoittaa, 
etta sahalle voitiin tuoda puuta Kainuusta. La.aninhallitus varasikin 
kanavan yleiseen kayttoon, ja paa:tti luovuttaa sen Siikajoen lauttaus
yhdistykselle kunnossapidettavaksi. Virallisessa katselmustilaisuu
dessa lauttausyhdistys ei lopul ta kui·tenkaan halunnut ottaa kanavaa 
vastaan, koska sii ta ei sen mielestli saisi ui ttokelpoista ja kannat
tavaa yritysta. Kanavan varren asukkaat esittivat sarrassa katselmus
tilaisuudessa, etta kanavaa ei suljettaisi, koska se oli heille vesi
huollon takia valttamaton. La.aninhallitus yritti edelleen velvoit
taa lauttausyhdistysta vastaanottamaan kanavan, mutta valitusten 
jalkeen kanava paatettiin maaherran paatoksella 25.6.1935 lakkauttaa 
ja julistaa luonnonvaylaksi (7). 

4.6 Vesihuolto sotien valisena aikana 

Jokivesistojen hyvaksikaytto kotitalouksissa jatkui edelleen 1920-
ja 1930-luvulla. Varsinaisia vesijohtolaitoksia ei maaseudulla juuri 
tavattu, mutta maamue kaupungeissa ja kauppaloissa ne sen sijaan 
yleistyivat niin, etta vuonna 1945 Suonen 35 kaupungista 26:lla oli 
vesijohtolaitos, joista 13 oli pintavesilaitoksia, 11 pohjavesi
laitoksia ja kaksi sellaista, jotka hyooynsivat seka pinta- etta 
pohjavetta. 25 kauppalasta oli puolestaan yhdeksalla pohja- ja vii
della pintavesilaitos. Pintavesilaitoksissa vesi puhdistettiin kemi
allisesti kayttamalla apuna alurniniurnsulfaattia seka kalkkia tai kalsi
noitua soodaa, jotka auttoivat n·¥os veden happamuuden poistarnisessa 
eli neutralisoinnissa. Varien poistaminen tapahtui suurissa saostus
ja selkeyttamisaltaissa. Suodattimissa kaytettiin massana hiekkaa, 
ja veden sterilisointi tapahtui puolestaan poikkeuksetta kloorikaa
sulla (1). 

r4aaseudun asukkaiden kayttoon eivat vesijohdot kuitenkaan viela ennen 
sotia y leistyneet. Niinpa vuonna 19 37 julkaistun ~1aaseudun asunto
karnitean mietinnossa saatiin vedenottopaikoista rnaaseudulla seuraava 
yhteenveto: 

Vesi otettiin KEl % 

Omasta tai naapurin kaivosta 1 972 78,1 
Uiliteesta 356 14,1 
Joesta tai jarvesta 162 6,4 
Ojasta ym. 35 1,4 

Yhteensa 2 525 100,0 
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Ene.n:m3.n kum viidesosa talouksista nouti siis ruokataloudessaan 
kaytta.mansa veden muualta kuin kaivosta. Erityisen suosittuja oli..;. 
vat lab.teet, kun sen sijaan jokien ja jarvien rrerkitys kotitalouk
sien ruoka- ja juomavetena oli vahenerriassa. Kysel ylla pyrittiin 
kartoittamaan myos kaivoveden riitta.v_yytta ja laatua. Osa vastaa-
j ista jatti naihin kysynwksiin vastaanatta, kuten seuraavista yhteen
vedoista nakyy: 

Veden riittavyys KJ21 % 

vesi riittaa 1 338 67,8 
Vesi ei riita· 382 19,4 
Tieto 12uuttuu 252 12,8 

Yhteensa 1 972 100,0 

Veden laatu KEl % 

Hyva 1 338 67,8 
Keskinkertainen 387 19,6 
Huono 180 9,2 
Tieto 12uuttuu 67 3,4 

Yhteensa 1 972 100,0 

Veden riittarnattOmyyden ja huonon laadun valinen yhteys kay em. luvuis-: 
ta selvasti ilmi (2). 

Tutk.imusalueen vesijohtotilanteen selvittamisessa voidaan apuna kayttaa 
vucx:len 1941 rraataloustiedustelun lukuja (taulukko 40). Sima on 
vertailun vuoksi otettu mukaan viljelmien sahkoistys- seka puhelimien 
ja radiovastaanott.imien luvut, jotka kertovat oma.a kieltaan rnaaseudun 
vesihuollon vaatimattamuudesta (3) . 

Luvuissa on huamioitava se seikka, etta ne kasittavat vain viljelija
vaeston asuinrakennukset, joten kirkonkylien "herrasvaen" asuinraken
nusten mukaanottaminen tilastoihin "kaunistaisi" niita joka osalta. 
Maanviljelijatalouksissa vesijohto oli jok.a tapauksessa viela 1940-
luvun alussa erittain harvoin vedetty asuinrakennuksiin. Pa.ikkakunta
kohtaiset erot olivat tassa suhteessa kuitenkin isot, ja edistyspi
tajina asiassa ma.inittakoot Ka.rsa.nak.i, Alavieska ja Ylivieska. Eri
tyisen Vcihaista asuinrakennusten vesijohtolaitoksista huolehtirninen 
oli Siikajokilaaksossa. Navettaan vesijohto sentaan vaivauduttiin 
niin Siikajokilaaksossa kuin muuallakin tutkimusalueella vetarraan 
huornattavasti useanunin kuin asuinhuoneistoihin. Jos edellisten "uutuuk
sien" yleisyytta mitataan prosenteissa jokialueittain seka Oulun laa
nin koko naaseudulla saadaan taulukon 41 prosenttiluvut (asuinraken
nusten luvun pohjana em. tiedustelussa ilmoitettu viljelijaperheiden 
kaytossa olleiden lammitettavien asuinhuoneiden luku (4). 

Kuten luvut hyvin osoittavat, oli vesijohto tahful aikaan Oulun laa
nin maaseutuvaeston parissa.huomattavasti harvinaisercpi ilmio kuin 
sahko, radio tai puhelin. Aluekohtaisessa vertailussa Kala- ja 
Pyhajokialue kuitenkin ylittavat laanin keskiarvoluvun Siikajoki
alueen jaadessa hiernan laanin keskiarvon alapuolelle. Kaiken kaik
kiaan ovat nama alueen vesihuollon prosenttilukemat hyvin pienia 
vaihdellen vain 0, 5 - 1 , 1 . 
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Taulukko 40. Vesijohtojen, sabk.On., puheljroien ja radiovastaanotti-
mien lukurraara tutk.inusalueen kurmissa vuoden 1941 
rnaatalaustiedustelussa. 

Ni~den viljelmien lukl.llri3.ara, joilla oli 
· radiovas-Kunta vesijcllto · vesijohto' satik8 plihelin 

asuinraken- navettaan taanotin 
n:ukseen 

Kalajokialue: 
Al.avieska 97 66 332 29 112 
Kalajoki 9 56 539 67 290 
Haapajarvi 18 34 205 100 310 
Nivala 13 36 824 181 404 
Rautio 1 109 7 43 
Reisjarvi 2 5 32 26 113 
Sievi 5 31 391 18 192 
Ylivieska 41 84 223 119 245 

Yhteensa 185 313 2 655 547 1 709 

Pyhajokialue: 
Haapavesi 12 49 206 49 221 
KarsanE.k.i 87 104 94 17 173 
Merijarvi 9 35 18 55 
Oulainen 4 22 159 45 79 
Pyhajoki 2 12 234 38 199 
Pyhajarvi 13 99 75 25 286 
Vilianti 2 17 72 52 168 

Yhteensa 120 312 875 244 1 181 

Siikajokialue: 
Kestila 75 74 21 90 
Paavola 7 72 309 68 284 
Piippola 4 33 4 20 55 
Pulkkila 2 32 23 77 
Pyhanta 5 6 7 49 
Rantsila 5 74 88 31 157 
Revonlahti 5 36 137 18 79 
Siikajoki 4 13 105 24 105 

Yhteensa 32 341 717 212 896 

Taulukko 4 1 • Asuinhuoneistojen varustelutaso Oulun laanin naaseu-
dulla vuoden 1941 rraaseututiedustelun nukaan. 

Asui!ihuo- Asuinhuoneistot Alue (Erosentteina) ., joissa oli 
neet vesijOhto SID"iko , pUhelin 1 radiovas-

taanotin 

Kalajakialue 16 887 1, 1 15,7 3,2 10,1 
Pyhajokial ue 11 782 1, 0 7,4 2,1 10,0 
Siikajokialue 6 664 0,5 10,8 3,2 13,4 
Oulun laani 
(maaseutu) 75 957 0,7 8,4 2,5 10,1 
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Vesijohtojen puuttuessa suurimmasta osasta alueen talouksista, kan
nettiin kotitalouksien tarvitse:ma. ruoka- ja juoma.vesi yleensa kaivos
ta tai lahteesta. Navetoissa kaytetti.in enem:n§n hyak.si joki- ja 
jarvivetta, jonka kaytto ruokataloudessa oli jaanyt .. jo varsin Vcihalle. 
Ka.rjatalouksien ohella jokivetta kaytettiin pyykki- ja kylpyvetena. 
Kylakunnan naiset tapasi vat toisensa yhteisella pyykkilaiturilla, jos
sa voittiin nain vaihtaa saroa.lla tuoreimmat kuulumiset. Sa.una.t si
jaitsivat usein lahella rantaa, joten kylpyveden nostami.nen kavi 
vaivattomasti. LOylyjen valilla saatettiin pulahtaa vilvoittavaan 
jokiveteen, mika oli rnyos suosittu pul.ikoirnispaikka helteisina kesa
paivina. Joki vesist&lueineen liittyi siis kiinteasti ranta-asuk
kaiden jokapai vaisiin askareisiin. 

Viemarilaitoksen kahdalla tilarme oli naassarme viela enemrran lapsen
kengissa kuin vesijohtoliatosten. Kaupungeissa tosin oli kaytossa 
viernarei ta., joista 1 isavesi laskettiin sellaisenaan, puhdistanatta, 
laheiseen vesistoon. Varsinaisia likaveden puhdistuslaitoksia oli 
vain Helsingissa, Iahdessa, Pietarsaaressa ja Raumalla. Niista van
hin Helsingin Alppilan puhdistuslaitos rakennettiin vuonna 1913. 
Maas~udulla ei viemarilaitoksesta voida puhua ennen sotia, joskin 
rantaseutujen talot saattoi vat jahtaa likavetensa sellaisenaan suo
raan laheiseen vesistoon. Rantapenkoille saatettiin talven rrdttaan 
kerata kaikenlaista talous- ja teollisuusjatetta, joka kevattulvan 
rnyota kulkeutui kohti alajuoksua ja :rrerta. Joki pal veli rantojensa 
asukkaita edelleen niin vedenantajana kuin nwos vienarina (5). 

4.7 Heraava luonnonsuojelu huamioi ~os vesistot 

Viime vuosisadan loppupuolella alkoi seka Euroopassa etta Pohjois
Amerikassa nakya merkkeja ihmisten uudenlaisesta suhtautumisesta 
luontoon. Eurooppalaisen luonnonsuojelun juuret olivat Sa.ksassa, 
jonne ensilrmainen luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1836. Sa.k
salaisen luonnonsuojeluaatteen puki ohjelmaksi H. CONWENTZ, joka 
vuonna 1904 julkaisi teoksen "Luonnonmuistorrerkkien vaaranalainen 
asena ja ehdotuksia niiden sailyttamiseksi" . Saksalaissyntyinen 
luonnonsuojelu olikin aluksi paaasiassa pienten luonnontilaisten 
alueiden, ns. luonnorunuistarrerkkien seka harvinaisten kasvien ja elain
ten suojelua. Hyvin pian havaittiin my6s ma.isemanhoidon tarkeys. 
Amerikassa luonnonsuojelun lahtokohdat olivat varsin toisenlaiset. 
Taalla toilni.nnalla pyrittiin luontoa ja luonnonvaroja suojelemaan 
siina mielessa, etta elanan edellytykset voitaisiin jatkuvasti sai
lyttaa. Sikalaisina heratteen antajina toimivat nm. netsien ryosto
hakkuut, riistan havitta:minen ja laajamittainen peltonaan tuhoutumi
ne. Vuonna 1872 perustettu Yellowstonen kansallispuisto dli ens.inrcai
nen laatuaan koko ma.ailnassa, ja tuli nain olemaan esikuva TI¥Oherrmin 
syntyneille kansallispuistoille (1). 

Suom:m ja saroa.lla skandinaavisen luonnonsuojeluaatteen heratta.jana 
on nainittu A.E. NORDENSKIC5LD, joka vuonna 1880 julkaisi kirjoituk
sensa "Ehdotus valtionpuistojen perustamiseksi Pohjoisnaihin". Kir
joituksessaan Nordenskiold kiinnitti huamionsa niihin lukuisiin rouu
toksiin, jotka oli vat kayrmissa rnaallliie syrjaisiromillakin seuduilla. 
Han huamioi nm. runsaat jarvenlaskut seka soiden ja raneiden kuiva
tukset lisamaan saam:iseksi ma.atalouden tarpeisiin. Sarnalla hlin on huo
lestunut siita, etta nopeat ja perusteelliset muutokset aikaansaa:va.t 
vanhojen "luonnonrnaisemien" katoamisen, ja nain tulevat sukupolvet 
eivat voi saada klisitysta esi-isiensa rnaasta. Tilanteen korjaamisek
si Nordenskiold ehdotti erityisten valtionpuistojen perustarnista. 
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Naili.in puisto.ihin tulisi rehevan metsa- ja niittyrraan lisak.si kuulua 
vuoria ja jarvia, kangasta ja suota, jottei se tarjoaisi liian yksi
puolista kuvaa ( 2) . 

Nordenskioldin ehdotusten k.aytannon toteutusta saatiin odottaa. pit
kaan. Vuonna 1922 ilmest:yi maassan.ma, saksalaisen luonnonsuojelun 
voima.kas julistus "Luonnonsuojelu ja kulttuuri" R. PALM3REN'in kir
joittarnana, ja saksalaisperaisen luonnonsuojeluaatteen keskeiset 
ajatukset on nahtavissa nwos vuonna 1923 annetussa luonnonsuojelu
laissa. Siina on selvasti havaittavissa toisaalta passiivinen luan
nansuojelu ja toisaalta hieman aktiivise:mpi maisenanhoito. M:la.mrre 
ensinu:naiset kansallis- ja luonnonpuistot perustettiin kuitenkin vas
ta vuonna 1938 (3) . 

Edella rnainitussa R. PALMGRENin kirjassa "Luonnonsuojelu ja kulttuuri" 
otetaan esille rnyos vesiensuojelukysyiD¥ksia. Mielenkiintoisena yk
sityiskohtana ma.inittakoot nm. Imatran kosken suojelenlinen. Kun 
valtio vuonna 1883 osti koskialueen vaatimattomalla 3 000 ruplan surer 
rnalla, oli sen silloisena paarna.arana nim::!norna.an talla to.iiT:Ella sailyt
taa Dna.tran nahtavat kuohut. Silloisen teknisen tiedon keinoin ei 
koskea kyetty valjastarraan. Tekniik.an nopean kehittyrrdsen ja arvojen 
muuttumisen seurauksena val tio joutui varsin pian tarkistama.an kan
taansa, ja teollisuuden kasvanut energiantarve syrjaytti 1900-luvun 
alkupuolella alkuperaisen suojelullisen nakokohdan. Palmgren tarkas
telee vesistojen tilaa rrwos laajerrmasti, ja lliik.ee vesistojen rakenta
misen haittavaikutukset ennen kaikkea teollisuuden ja maanviljelyn kes
kinaisen kilpailun seurauksena. Seuraava lainaus Palmgrenin kirjasta 
on sama.lla osoi tus kirjoi ttajan virtuoosirna.isesta kynankaytt6taidosta 
( 4) : 

"Kilpailessaan teollisuuden kanssa on rna.anviljelyksenkin ollut 
pakko suunnitella uusia valtauksia ja ansiomahdollisuuksia. Jar
vet ja lammet, joiden ma.taloilla rannoilla suokasviviidakot tais
televat tilasta, lasketaan tai kuivataan kokonaan, ja nain saa
daan rna.inio lisa viljelyskelpoista ma.ata. Kalat vahenevat tai 
loppuvat kokonaan, sanoin rikas vesilintuelaimisto. Jo aikaisem
min on tukinuitto vesireiteiltamme karRoittanut kalat, turrrellut 
niiden kutupaikat ja ajanut paikkak.unnalla asuvat siivekkaat 
olennot parvittain pakoon tai ainakin huonontanut niiden elaroan-
ehdot. · 

Sama. kohtalo on tullut peninkulmain mittaisten soitterme osaksi. 
Ne oj i tetaan ja pol tetaan vil je 1 ystarkoi tuksissa tai turvepehkun 
valmistamista vartan - mika on nopein ja perusteellisin soiden 
tuhoamiskeino - tai houkuttelivat ne polttoturveteollisuuden 
energiapitoisille, kultaa tuottaville turvepatjoilleen. 

Ja ihanat kosken:m:e! Toinen toisensa perasta on joutunut suur
teollisuuden loputtaman nalan uhriksi. Niiden tuhannet vauhkot 
varsat ovat kesytetyt ja noyriksi orjiksi lannistetut. Muinoin 
vaahtoisana kihiseva noidankattila, joka kaiutti mahtavaa salo
orkisteriaan, on tyrehtynyt pyoreiden kiiltopintaisten kivien 
lamitse sileaksi kulunutta alkuvuorta pitkin valuvaksi uikuttavak
si vesisuoneksi ... Missa vain suurehko koski onkin, vaik.kapa 
syvalla salomaassa kaukana kulkuteista, ei se enaa voi val ttaa 
ihrnista eika - tuhouturnista. " 

Valtakunnallisella tasolla luonnonsuojelun ja teollisuuden valinen 
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ristiriita oli s11s jo 1920-luvulla tiedostettu - ainakin suppeassa 
p1JI1ssa. .r.1iten esim. Kala-, Pyha- ja Siikajokilaakson asukka.at 
tuohon aikaan suhtautuivat luonnonsuojeluun, olisi, vannasti mielen
kiintoinen tutkilruskohde sinallaan? Ristiriidat es.im. kalastuksen 
ja sahateollisuuden valilla olivat taallakJn selvasti esilla, mutta 
pont.im:ma nayttaisi enem:riankin olleen elinkeinojen taloudellinen 
kannattavuus kuin rrdkaan luannansuojelullinen nakbKulma. Laajapoh
jaisen luonnonsuojelutyen vuodet olivat vasta tulossa niin valta
kunnallisesti kuin paikallisestikin. 
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3) Paasilahti 1939, s. 57 

4.32 Perkauksia, kuivatuksia ja jarvenlaskuja 

4. 321 Hankkeiden lukl.lii12iarainen kehitys 

1) OuVA, Oulun maanviljelysinsin.OOripiirin to.inrl.ntakertarrukset vuo-
silta 1914 - 1918 (OMVIP) 

2) Kaitera 1946, s. 456 
3) OuVA, CMVIP:n to.imintakertanukset vuosilta 1921 - 1940 
4) OuVA, OMVIP:n to.imintakertomukset vuosilta 1919 - 1945 

4. 322 Hankkeiden hyotyalat ja kai vu1.J!n3.arat 

1) OuVA, OMVIP:n to.i.mintakertarrukset vuosilta 1921 - 1939 
2) Kts. viite nl.lil'Ero 1 
3) Kts. vii te n1ll1Ero 1 
4) svr III .Maatalous, Maataloustiedustelut vuosilta 1910 ja 1941 
5) SVT III Maatalous, Maataloustiedustelut vuodelta 1941 

4.323 Maanparannushankkeet tyollistajina 

1 ) OuVA, OMVIP: n to.imintakertomus vuodel ta 1919 
2) Kahra Eljas, TyottOmyys vuosina 1928 - 1936 .. Helsinki 1938. 

s. 120 - 123 
3) Paasilahti 1939, s. 49; OuVA, OMVIP:n toimintakertamukset vuosilta 

1920 - 1939 
4) OuVA, OMVIP:n toirointakertomukset vuosilta 1920 - 1939 
5) Ou.VA, OMVIP: n to.im.intakertomukset vuosil ta 1940 - 1945; Paasilahti 

1939, s. 53 ja 54; Laitinen 1935, s. 42 

4. 33 Lisaantyneet tul vat a.iheuttavat joenperkaustarvetta 

1) Kaitera 1946, s. 452; Tulvakamitean mietinto 1939:14. Helsinki 
1939, s. 22, 23, 239 - 241 

2) Laitinen 1935, s. 42 ja 44 
3) Laitinen 1935, s. 42, 45 ja 47 
4) Joonperkauskamissionin kamiteanmietinto 1930:6. Helsinki 1930. 

s. 41, 42, 55- 61 
5) Laitinen 1935, s. 45, 49 ja 50 



4. 4 Kalastus, ravustus ja helnenpyynti 

4. 41 Joki- ja jarvikalastus 

1) Tuami-Nikula 1981' s. 27, 64 ja 65 
2) Tuami-Nikula 1981, s. 62.r 65, 67 ja 71 
3) Tua.ni -Nikula 1981, s. 58 ja 59 
4) Tuomi -Nikula 1981, s. 1 07' 1 09, 111 ja 
5) Tuomi-Nikula 1981, s. 132 ja 136 
6) Tuomi-Nikula 19811 s. 49 
7) Tuomi -Nikula 19811 s. 50 
8) SVT III Maatalous 1 Maataloustiedustelu 

112 

1941 

4. 42 Ravustusta, rapuistutuksia ja raakunpyyntia 

1) Miettinen Seija1 150 vuotta Oulun 1. talousseuran historiaa -
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7 vuatta rnaatalouskeskuksen aikaa. OUlu 1978. s. 135 ja 136; 
Parvela 1925, s. 145 ja 146; Oulaisten muistoja ja vahan muutakin 
(n.imirrerkki Turilas) - Kaiku 1 • 3. 1924. 

2) Tuomi-Nikula 1981, s. 144 ja 145 
3) Oulun laanin talousseuran vuosikertomuk.set vuosilta 1926 - 1945 
4) Kts. viite m..Irrero 3 
5) Vilkuna Kustaa, Helmi ja simpukk:a - Veden viljaa. Kalevalaseuran 

vuosikirja 56. Helsinki 1976. s. 68; Pankola Ra.uno, Auk.usti hel
nenkalastaja - Seura 2: 1958; Vi.iroeiset helm:mka.lastajat (kirj. 
T. W.) - Kuvaposti 29:1956 

6) Vilkuna 1976, s. 58; Seura 2:1958 ja Kuvaposti 29:1956 

4.5 Uittoja ja muuta liikennointia 

1) Laitinen 1935, s. 47; OUKA, Laulumaan koulun arkisto, Johtokunnan 
paytakirjat 1920 - 1956, Johtokunnan kokous 28.5.1922 seka Kuljun 
koulun arkisto 1 Johtokunnan :pOyta.kirjat 1922 - 19491 Johtokunnan 
kokaus 18.4.1928 

2) Pyhajoen uittoyhdistyksen vuosikertamus vuodelta 1935. Oulu 1936. 
s. 10; Ou.VAI Lauttausasiatl Lauttaussaant.Oja 

3) Tulihan sita paalla.kin seisottua tukilla, entinen uittomies Arvi 
Mayra muistelee- Pyhajokilaakson kesa 25.8.1980 (SKL:n Pyhajoki
laakson paikallisosastojen julkaisu); Heino Tukalan haastattelu 
20.9.1980- haastattelijana Harri Turunen 

4) Puutekniikan tutk:imuksen kannatusyhdistys r. y. - julkaisut n: ot 
11 4 ja 7. Helsinki 1931, 1932; Suomen uittajainyhdistyksen vuo
sikirja 1933- 1939. Helsinki 1933- 39. 

5) Sierala Viljo o., Uittoyhdistysten kuljettamat purnnaarat vv. 1922-
1927. Helsinki 1933, s. 62; Pyhajoen uittoyhdistyksen vuosikerto
mus 1928. Raabe 1928. s. 4; 1935. Oulu 1936. s. 4; 1937. Oulu 
1938. s. 4 seka 1938. Oulu 1939. s. 4 ja 10 

6) Kallinen 1969, s. 23 ja 24; Valpasvuo 1954, s. 140 ja 141 
7) Kallir1en 1969, s. 24 ja 25 

4.6 "Vesihuolto" sotien valisena aikana 

1) Linnavuori 1946, s. 440 - 442 
2) .Maaseudun asuntokomitean mietinto 1 937 : 6 • Helsinki 193 7. s. 2 0 
3) svr III Maatalous, Maataloustiedustelu 1941 
4) Kts. vii te nl.liiEro 3 
5) Linnavuori 1946, s. 445 ja 446 
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4 .. 7 Heraava luonnonsuojelu huomioi n¥5s vesistOt 

1) Haapanen Antti - Mikola Peitsa - Tenovuo Bauno7 Luonto ja Luonnon
suojelu. Keuruu 1982. s. 23, 24 ja 172 

2) Pa.lrrqren Rolf, Luonnonsuojelu ja kul ttuuri. Helsinki 1922 • 
s. 51 - 53 

3) Haapanen-Mikola-Tenovuo 1982, s. 24 ja 172 
4) Pa.lrrqren 1922, s. 25 ja 26 
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.M.yllyjen luk1.ll!E.ara Kala-, Pyha- ja Siikajokialueella vuonna 1920 w 

Paikkakunta Ves~llyt Hoyrymyllyt Tuulin¥llyt Vesinwlly-
Luk:ulraara ' Turpiinei- ' Vesirat- l Ki vipareja Luk.u- Kivipa- Luku- Kivipa- jen osuus 

ta taita rna.a.ra. reja rear a reja (%) 

Kalajokilaakso 
Alavieska 2 2 - 5 - - 2 2 50,0 
Haapajarvi 13 15 - 30 - - 1 1 92,9 
Kalajoki 4 4 - 10 1 2 2 2 57,1 
Nivala 3 3 3 7 2 5 2 2 42,9 
Rautio 6 2 4 13 - - - - 100,0 
Reisjarvi - - - - 1 3 7 7 0,0 
Sievi 4 1 3 10 - - 3 3 57,1 
Ylivieska 6 6 - 14 1 2 - - 85,7 

Yhteensa 38 33 10 89 5 12 17 17 63,3 

Pyhajokilaakso 
Haapavesi ,::) 5 5 12 - - 2 2 71,4 
Kasarnaki 3 3 - 5 1 1 1 1 60,0 
Merijarvi 2 2 - 6 - - 1 1 66,7 
Oulainen 5 5 - 14 - - - - 100,0 
Pyhlijoki 4 3 1 11 - - - - 100,0 
Pyhajarvi 2 2 - 3 4 5 2 2 25,0 
Vihanti 3 - 3 3 - - 8 8 27,3 

Yhteensa 24 20 9 54 5 6 14 14 55,8 

Siikajokilaakso 
Kestila 5 4 1 8 1 3 7 7 38,5 
Paavola 6 1 5 10 - - 45 45 11,8 
Piippola 2 2 - 5 1 4 4 4 28,6 
Pulkkila 6 2 4 10 - - - - 100,0 
Pyhant.a 1 1 - 1 - - 7 7 12,5 
Rantsila 7 1 6 9 2 2 49 49 11,9 
Revonlahti 5 - 5 16 - - 1 1 16,7 
Siikajoki 1 1 1 3 - - 3 3 25,0 

Yhteensa 33 12 22 62 4 9 116 116 21,6 ....\ 

0'\ 
U1 . 



Oulnn maanviljelysinsinOOripiirin kaynnissa olleet kuivaus- ja perkaustyanaat vuosina 1919 - 1939 t-t~ 
HO'I 

Kala-, Pyhli- ja Siikajokialueella HO'I 

~· 
.t:>. 

Paikkakunta · Vuosi 
1919 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Kalajokilaakso 
Alavieska - - - - 1 2 1 1 - - 1 - - 2 2 - - - - - 1 
Haapaja:rvi - - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - 2 3 1 5 5 
Kalajoki - 1 1 -. 2 1 3 - - 2 1 - - - - 1 2 1 1 1 1 
Nivala - - - - - - - - - - - - - 1 3 6 4 6 3 4 6 
Rautio - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 1 
Reisja:rvi - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 
Sievi - - - 1 1 - 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 - 1 2 
Ylivieska 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 

Yhteensa 2 3 3 3 5 5 6 2 1 4 5 3 3 6 10 11 12 16 6 11 17 

Pyhajokilaakso 
Haapavesi - - - - - - 1 - 1 1 1 4 3 2 3 - 1 1 - - 1 
Karsanaki 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - - 1 1 2 1 
Merijarvi - - - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 1 
Oulainen - - - 2 - 1 - - 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 2 
Pyhajoki - - 2 - - 3 1 - - 2 - 1 1 2 1 
Pyhlijarvi - - - - - - - - - - 1 1 - 1 2 2 2 2 
Vi.hanti - - - - - - - - - 1 1 2 2 - 1 - - 1 2 2 3 

Yhteensa 1 1 4 5 2 6 4 2 4 7 5 10 7 9 10 2 3 4 2 3 6 

Siikajokilaakso 
Kestilc3. - - - - - 1 - - - - - 2 1 3 2 1 3 3 - - 2 
Paavola - - - - - - - - 1 - 1 1 2 3 3 2 1 2 1 - 1 
Piippola - - - - - - 1 2 - - - - - - 1 1 - - 1 2 2 
Pulkkila 2 2 1 1 - - 1 - - - - 1 1 3 2 1 3 2 2 1 3 
Pyhanta. - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
Ra.ntsila 1 1 2 2 - 2 1 - 1 - 1 2 2 1 1 1 1 - - 1 1 
Revonlahti - - 1 1 
Siikajoki - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

Yhteensa 3 3 4 4 - 3 4 2 2 - 2 6 7 11 10 7 10 7 4 4 9 

Tutkimusalue 
yhteensa 6 7 11 12 7 14 14 6 7 11 12 19 17 26 30 20 25 27 12 18 32 



Kala-, Pyha- ja Siikajokialueilla vuosina 1921 - 1939 valrnistuneiden kuivatus- ja perkaushankkeiden 
hyotyala j a kai vetun rraan maar a. 

Vuosi Valmistuneita Koko hyotyala Hyotyala keski- Kai vetun rraan Kai vettu ma.ata keski-
hankkeita ha maar in ha rnaara m3 rnaarin m3 

1921 4 934 234 (4) 
1922 10 4 509 451 (9) 156 660 19 583 (8) 
1923 4 1 694 424 (4) 94 273 23 568 (4) 
1924 11 5 978 543 ( 11) 319 911 29 083 ( 11) 
1925 10 3 955 439 (9) 286 944 28 699 ( 1 0) 
1926 3 3 095 1 548 (2) 155 226 51 742 (3) 
1927 3 2 478 826 (3) 108 248 36 083 (3) 
1928 6 1 317 220 (6) 100 139 16 690 (6) 
1929 8 1 856 232 (8) 133 352 16 669 (8) 
1930 7 941 134 (7) 86 963 12 423 (7) 
1931 10 1 079 108 (10J 74 585 7 459 ( 1 0) 
1932 10 1 290 129 ( 1 0) 87 171 8 717 ( 1 0) 
1933 18 3 645 203 ( 18) 27"1 012 15 056 ( 18) 
1934 10 4 194 419 (1 0) 341 672 34 167 ( 1 0) 
1935 8 3 285 411 (8) 147 141 18 393 (8) 
1936 16 7 727 483 ( 16) 671 205 41 950 ( 16) 
1937 4 339 85 (4) 32 332 8 083 (4) 
1938 2 568 284 (2) 57 136 28 568 (2) 
1939 9 1 345 149 (9) 140 883 15 654 (9) 

Yhteensa 153 50 229 335 ( 150) 3 264 853 22 210 ( 147) 

(Suluissa olevat luvut ilrroittavat niiden valmistuneiden hankkeiden rnaaran, josta ko. tieto saatavissa) 
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5. SODISTA NYKYPltiVIIN ( 1946 - ) 

5. 1 Vesiasioiden hoi to pyritaan keskittanaan 

Kuten edella useassa yhteydessa on kaynyt ilmi, vesiasioiden suun
nittelu ja kaytannan toteutus ali hajautettu usealle eri viranamai
selle - maatalouShallitukselle, tie- ja vesirakennushallitukselle, 
asutushallitukselle ja rnetsahallitukselle. Ensimmaiset pyrk~k
set vesistaasioiden hoidon keskittamiseksi tehtiin jo 1940-luvulla. 
Vuonna 1942 asetti val tioneuvosto Oulun laanin mah.erran E. Pehko
sen puheenjdl.dolla toi.roineen komitean asiaa pohtinaan. Sotatilan 
vuoksi komitean tya jai keskeneraiseksi, mutta sen sihteeri diplo
mi-insinoori Viljo Castren laati kuitenkin keraamfulsa aineiston 
pohjalta asiasta selvityksen, jossa han esitti perustettavaksi uuden 
keskusviraston, vesistOhallituksen. Siilien oli tarkoitus yhdistaa 
eri ministerioiden, virastojen ja laitosten ne elinet, jotka kasit
telivat vesistO.ihin liittyneita asioita. Sotien jalkeen veden ja 
vesistojen kaytan entisestaan tehostuessa ja koneellistuessa tuli 
vesistaasioiden uudelleenjarjestely aiempaa ajankohtaisernmaksi. 
Asiaa mietittiin.mm. vesistaasioiden hoiton keskittamista pohtinees
sa komiteassa, tie- ja vesirakennushallinnon uudelleenjarjestelya 
pohtineessa komiteassa, vesistonsuojelukamiteassa ja maatalouden 
vesirakennuskomiteassa. Mainitut nelja kamiteaa pitivat tam:nikuus
sa 1955 yhteisen kokouksen, jossa ne asettivat kuusijasenisen jaos
ton selvittamaan vesiasioiden hoidon keskittamiskysymysta. Jaosto, 
janka puheenjohtajana toimi Olavi Koskipirtti, jatti mietintonsa 
toircEksiantajakomiteoille IllClrraskuussa 1955. Sima jaosto yksimie
lisesti totesi silloiset epakohdat ja puutteet vesiasiain hoidossa 
ja esitti naahamme perustettavaksi ensi tilassa vesihallituksen. 
Asia eteni kuitenkin varsin verkkaiseen tahtiin, ja vasta vuoden 
1968 ma.rraskuussa valtioneuvosto teki periaatepaatoksen vesihallinnon 
keskittc3rniseen tahtaavista toi.trenpi teista. Eduskunnan uusi laki vesi
hallinnosta hyvaksyttiin 18. 12. 1969 ( 1) . 

Duden lain mukaan vesihallintoa johti ja valvoi rraatalousministerion 
alainen keskusvirasto, vesihallinto. Piiriliallintoa varten n:aa jaet
tiin vesipiireihin, joissa kssakin ali orra vesitoimisto. Vesihallin
non organisaatio kay ilmi kuvasta 28. Laki, joka astui voin:aan 
heinakuun 1. paivana 1970, maaritteli vesihallituksen tehtavaksi (2) : 

1) huolehtia vesien eri kayttanuodot huomioon ottavasta kokonaissuun-
nittelusta, 

2) huolehtia vesien suojelusta, 
3) kehittaa vedenhank.intaa ja viemarointia, 
4) edistaa vesien kayttOa virkistystarkoituksiin, 
5) edistaa vesi vo.iman kayttoa 
6) huolehtia tulvasuojelusta, 
7) huoleht:ia vesiin ja niiden kayttOOn kohdistuvasta sannin kuin 

muusta toimialaansa kuuluvasta val vonnasta seka 
8) edistaa ja suorittaa vesitutkimusta. 

Nain allen vesihallituksen toimi.vallan ulkopuolelle jaivat rom. vesi
teita ja vesiliikennetta koskevat asiat, tavanrnukainen Iretsank:ui vatus
toirn.inta, uittoasiat lukuunotta.m":itta uiton valvontaa ja vesien kokonais
kayttoon liittyvia uittoasioita seka virkistys- ja muuta kalastusta, 
kalavesien hoitoa ja valtion kalastuksia koskevat asiat, kalastuselin
keinoon liittyvat ja muut kalataloudelliset asiat ja kalataloudellinen 
tutkimustoiminta. Joka tapauksessa vesiasioiden keskittaminen tapah
tui heinakuun alussa vuonna 1970 edella mainituin rajoituksin (3) . 
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Kuva 28. Vesihallituksen hallinto-organisaatio 1970. 
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Teknillinen 
tutk.tsto 

Alueellisella tasolla Oulun ja Kokkolan roaanviljelysinsinooripiirit 
j atkoi vat to.i.mintaansa norn:aali.in tapaan sotien jalkeen. Kesakuussa 
1949 Kokkolan piiria laajennettiin pohjoiseen, ja siihen liitettiin 
Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan, Haapajfuven seka Pyhajarven kunnat. 
Kalajaki, Rautio, Sievi ja Reisjarvi oli vat kuuluneet Kokkolan pii
riin sen perustarnisesta, vuodesta 1939 asti. Toisaalta Kokkolan 
piirin itaisia kuntia siirrettiin vuonna 1949 perustetun Kesk.i-Suo
men maanviljelysinsinOoripiirin toi:mialueeseen. Vuonna 1960 Oulun 
piiri pieneni entisestaan, kun Kainuun naanviljelysinsinooripiiri 
aloi tti toimintansa. Kaikkiaan maassa oli vuonna 1961 perustettu Mik
kelin piiri muk.aanlukien 13 maanviljelysinsinooripiiria. Nama. alueet 
tulivat olemaan pohjana vuonna 1970 tyonsa alkaneille vesipiireille, 
j oita Icy"os on 13 kappaletta. Tutkimusalueen kunnista Ka.lajakialueen 
kunnat seka Pyhlijarvi kuuluvat Kokk.olan vesipiirin toimialueeseen 
seka loput Pyhajokialueen ja Siikajakialueen kunnat Oulun vesipiirin 
alueeseen. Maanviljelysinsinooripiirien aluemuutokset on esitetty 
kuvassa 29 (4). 

5.2 Ves.i.Ieyllyt ja -sahat katoavat jakinaisemasta 

Viineisten vuosi.k.yrmenten nopean teknisen kehityksen pyorteissa 
ovat vanhat vesi.rqyllyt ja -sahat menettaneet merkityksensa. Mylly
rak.ennusten ransistymisen ja vanhan 11Inyllaripol ven" vaistymisen 
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= Oulun mip. 

~;1~ = Kajaanin mip. 

~~~~~~ = Kokkolan mip. 

1943 - 1949 1949 - 1960 

Kuva 29. Oulrm ja Kokkolan maanviljelysinsinooripiirit vuosina 
1943 - 1970 sek.a. Kainurm maanviljelysinsinooripiiri 
vuosina 1960 - 1970. 

1960 - 1970 

nwota ves.i.myllyt ovat jafuleet tyhjilleen. Armatinjatkajia ei ole 
taloudellisesti epavanroille elinkeinoille loytyn.yt. Osuuskuntien 
ja kylayhtymien omistamat yhteiSit¥llyt on korvattu pienilla - en.irn
makseen sahkokayttoisilla - kotitarvemyllyilia. Tassa muutosproses
sissa nwos vanhat tuuli- ja hoyry:nwllyt ovat saaneet vaistya. Hoy
ryn, vesivo.iman vanhan kilpailijan, syrjayttajiksi ovat tulleet sah
k5- ja polttom:::>ttorit. M.lutoksen alku oli ennakoitavissa jo vuoden 
1 950 ma.ataloustiedustelussa ( 1 ) : 

Kotitarve- Hoycy- Polttorroot- sahkarroot-
myllyja koneita toreititt toreita 

Kalajokialue 71 7 517 641 
Pyhajokialue 52 25 368 135 
Siikajakialue 69 27 223 109 

Koko alue 192 59 1 108 885 

Talla hetkella to.irninna.ssa oleva .IT¥lly on tutkirnusalueella jo 
"llB.lseoharvinaisuus". Alan vi.ineisia yrittajili ovat Ruukin mylly Pyha
joella; Haapakosken nwlly Haapavedella; Tyngan nwlly Kalajoella; Ha
marin ja Helaalan nwllyt Ylivieskassa; Peurakosken, Kukonkosken ja 
Kak.arin nwllyt Vaarajoen varrellafEka Ka.rkisen ja Siipon sahaleyllyt 
Siiponjoen varrella. 

Sahojen kohdalla suuntaus on ollut sam:mlainen. Tosin vesivoima 
sahojen kayttovoinB.na syrjaytyi suurelta osin jo vuosisadan alussa. 
Myohermrin sahko on ta.llak.in tuotantoalalla korvannut hoyryvoirran. 
Aiemmin laajan sahaus- ja uittotoirn.innan loppmninen 1950- ja 1960-
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luvulla merkitsi vakavaa taantumaa tutk.imusalueen teollisuudelle, 
eri tyisesti vanhoissa sahakesk.uksissa Ruukissa ja Oulaisissa.. Ti
lanteen vakavuus heijastuu hyvin Oulaisten sahan irta.i.miston huuto
kaupasta kertovasta lehtiartikkelista vuodelta 1962 (2): 

"Hautajaisturmelroa. vallitsi Oulaisten sahan tienoilla vi.ine per
jantaina, .jolloin to.im.inna.n lopettamisen takia myytiin huutokau
palla sahan ja puutalotehtaan koneita. Vanhat veteraanit, vuosi
kyrnmenia sahan palveluksessa toimineet miehet puistelivat harmaan
tunutta paataan huolestuneina. "Ei riita puutavara, ei riita 
mistaan puutavara .. ", he hokivat surullis.in ilrnein. Me.klari, 
konstaapeli Taito Peralan persoonattanan vasaran paukaus tiesi 
vuosikynmenien aikana rakkaiksi muodostuneitten koneitten siir
tymista yksi toisensa jalkeen muille rra.rkkinoille. Ykkosraamin 
huusi Kylmakoski Oy ja kakkosraamin Pentti Rantapere Laitilasta. 
Huutojen tahti kiihtyi .... " 

Sahatoimintaan kiinteasti liittyneiden uittojen loppumisesta kerrotaan 
enenman liikennetta kasittelevan lUVl.ID yhteydessa. 

5.3 Sotien jalkeisen aikakauden vesistotyot 

Sotien jalkeisen ajanjakson vesistotoita tarkastel taessa voidaan sel
vasti erottaa toisaal ta laajami ttaiset vesistorakennustyot, kuten 
perkaukset ja pengerrykset jokialueilla, tekojarvien rakentamiset seka 
kuivattujen jarvien uudelleen vesittamiset ja toisaalta perinteinen 
maa- ja metsatalouden tarpeita pal vellut peruskuivatus- ja ojitus
toiminta. Jarvenlaskujen, 1800-luvun vesistorakentamisen eraan keskei
sen muodon, kohdalla aikakausi on rnerkinnyt paatepistetta. Huomio on 
painvastoin kohdistunut kuivattujen jarvien uudelleen vesitta.m.iseen 
ja nain vesistaalueen luonnollisen allaspinta-alan kasvattamiseen . 
.Aikakausi on rnerkinnyt lisaksi nopeaa koneisturnista vesistorakentamisen
kin alalla, mika puolestaan on ollut vahent.a.massa Widen suoranaista 
tyollistavaa vaikutusta. 

5.31 Suuret vesistotyot 

Suurten vesistotoiden ja -jarjestelyjen tavoitteena ovat yleensa olleet 
ennen kaikkea tulvasuojelulliset seikat, mutta myos voinatalouden, vir
kistyskayton ja kalatalouden tavoitteita on sisaltynyt toteutettuihin 
suunnitelmiin. Tallaisia laajempia kakonaan tai osittain valmistunei
ta hankekokonaisuuksia ovat tutk.imusalueella olleet ( 1 ) : 

Siikajokialueella: 
1) Siikajoen keskiosan perkaus vuosina 1935 - 1962 
2) Lamujoen jarjestelysuunnitelrna vuosina 1966 - 1971 
3) Siikajoen ylajuoksun perkaus ja jarjestelysuunnitellna vuosina 

1968 - 1971 
4) Uljuan tekojarven rakentaminen 1965 - 1971 

Pyhajokialueella: 
1) Pyhajoen alaosan tulvasuojelu vuosina 1952 - 1957 
2) Pyhajoen keski- ja ylaosan perkaus seka Pyha- ja Haapajarven saan

nostely vuosina 1959 - 1974 
3) Pyhajoen ylaosan vesistosuunnitelrnan ens.imn:la.inen vaihe vuosina 

1976 - 1978 
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4) Piipsjarven vesittaminen vuosina 1976 - 1979 

Kalajokialueella: 
1) Alavieskan tulvasuojelu vuosi.na 1955 - 1960 
2) Vaarajoen perkaus ja Evijarven pengerrys vuosina 1955 - 1959 
3) Kalajanjoen jarviniityn kuivatus vuos:ina 1958 - 1972 
4) Kalajoon vesistotaloussuunnitelma vuosina 1967 - 1979 
5) Kalajoen keskiosan j arjestely . vuodesta 1967 alkaen 
6) Malisjoen jfujestely vuodesta 1979 alkaen 

Suoritetut hankkeet olivat usein niin kestoltaan kuin tyosaavutuksil
taankin mittavia. Niinpa esim. Siikajoen 27 vuotta kestaneen keskiosan 
perkauksen a.ikana jokea perattiin kaikkiaan 27 kilometrin ma.tkalta, 
ja perkausrrassoja kertyi yhteensa noin rniljoona kuutiorretri2L Pyhli
joen alaosan tulvasuojelutyarnaalla to.i.m9npiteet ulottuivat kaikkiaan 
52 kilametrin rnatkalle, jolla sivuvaylia perattiin noin 430 000 m3 
ja rantapengerryksia rakennettiin noin 1,1 kuutiametrili. Tallaisten 
tyarnaiden tyollistava vaikutus oli 1950-luvun tyottOrnyyskausina mer
kittava. Siikajoella kaivuutoihin osallistui vuonna 1950 kaikk.iaan 
500 miesta, 100 hevosta, 15 autoa ja kolrne kaivinkonetta (kuva 30). 
Pyhajoen pengerrystoihin sijoitettiin parhaimmillaan lahes 2 000 tyo
miesta, rnika merkitsi suurta helpotusta alueen tyollisyystilanteen 
hoitarnisessa. Hankkeeseen kaytettiin tyollisyysvaroja kaikkiaan noin 
1 ,5 miljarclia markkaa (2). 

Mittava laajuudeltaan oli rqyos Kalajoen vuosina 1967 - 1979 toteutu
nut vesistotaloussuunnitelna. Se sisalsi nm. Kuona- ja Settijarvien 
kuivioiden vesittamisen ja Ha.utaperan tekojarven rakentarnisen. Jar
vien yhteinen saannostelytilavuus on nom 67 miljoonaa kuutianetria. 
Kaikkiaan rakennettuihin penger.ryksiin kaytettiin rnassoja noin 1,4 
miljoonaa kuutiometria, josta Hautaperan osuus oli yli miljoona kuu
tiometria. Edellisten to.inenpiteiden lisak.si suunnitelrra sisalsi Haa
pajarven ja Kortejarven saannostelyn. Hankkeeseen liittyen Revon 
sahko Oy rakensi Hinkuan ja 'Oksavan voilllalaitokset. Ne valmistuivat 
vuonna 1975 (3). 

Vanhojen laskettujen jarvien - Evijarven Sievissa ja Kalajanjarven 
Reisjarvella - peltoviljelyedellytysten parantamiseen tahtasivat 
ko. alueilla suoritetut vesistotyot. Evijarvella penkereita rakennet
tiin yhteensa 7,5 kilorretria, ja ma.ssoja niihin kaytettiin 128 000 
kuutiametria. Kalajanjarven viljelyolojen parantamiseksi perattiin 
Kalajanjokea yhteensa 260 000 kuutiametria 14 kilometrin natkalta, min
ka lisaksi rakennettiin Korpisen ja Juurikan tek:.ojarvet seka Reis-, 
Vuohto- ja Kiljanjarvet otettiin saannostelykaytt.OOn. Nailla toirren
piteilla pyrittiin takaamaan 1700- ja 1800-luvulla alulle pantujen 
jarvenlaskujen tulosten onnistuminen. Tosin toilrenpiteilla ei enaa 
tahdatty, kuten jarvenlaskuilla, jarviniityn aikaan saarniseen, vaan 
tavoitteena oli luoda tulvasuojelulliset nakokohdat huamioonottavat 
paremmat peltoviljelyedellytykset Sievin ja Reisjarven viljelijoille 
( 4) • 

Kuten jo aienunin on tcx:lettu, kaikki jarvenlaskut eivat suinkaan tuot
taneet toivottua tulosta, vaan maanpainumisesta johtuen jarvikuivio 
muuttui pian maisemaa rumentavaksi kaislikoski tai pensaikoksi. 1950-
luvulla kavi perinteinen jarviheinanniitto maassamme lisaantyneen kyl
vCheinan ja rehuviljan kayton nwota t.arpeettomaksi, mika nerkitsi edel
lisen kaltaisten hyodyttOmien jarvikuivioiden lisaantyrnistti. Tutk.:imls
alueella heinavakea nahtijn viimeksi 1950-luVlll1 alussa Alavieskanjar-
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Kuva 30. Siikajoen perkaustyOma.alla tyo tehtiin kuivatyona, jolloin 
puolet joesta suljettiin tyopadolla. Tyota tehtiin osittain 
konetyona, osittain lapiotyona. Osa perkauksista tehtiin 
heittokauhalla ja katepillaria kaytettiin maamassojen irrot
tamiseen. Paaosa tyosta tehtiin 1950-luvun puolivalissa. 
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vella ja Haapajarven Nokkoudenjarvella.. Vastapainona em .. kehityk
selle ryhdyttiin 1960-luvulla hankkeisiin vesijattojen uudelleen ve
sittamiseksi. Jo edella on mainittu Kalajoen vesistotaloussuunnitel
rnan yhteydessa valmistuneet Setti- ja Kuonanjarvien vesittamiset 1960-
luvun lopulla. Ens.i.rro.na.inen laajetrq?i vesihallituksen toteuttama. 
vesityssuunnitelma oli Oulaisten Piipsjarvi, jonka vesittarnisasiaa 
lahdettiin kuivatusyhtion toirnesta ensi kertaa ajama.an vuonna 1960. 
Suunnitelma Piipsjarven uudelleen vesittamisesta valmistui vesihalli
tuksessa vuonna 1972. Suunnitelman paatarkoi tuksena oli luoda ympa
roivaan Piipsjarven viljelysmaiserraan sopeutuva jarvimaisema., joka 
samalla toimisi virkistyskOhteena koko Oulaisten kaupungin asuja
rnistolle lahinna uinti-, veneily- ja kalastusmahdollisuuksien muo
dossa. Jarven kunnostus toteutettiin vuosina 1976 - 1979, jolloin 
rantapenkereita rakenne~tiin kaikkiaan 3, 5 kilon:etria sisal taen mas
soja yhteensa 125 000 m . Rantapengerrysten lisaksi rakennettiin jar
ven luusuaan pohjapato. Naiden toirnenpiteiden avulla saatiin aikaisek
si 410 hehtaarin jarvialue, janka tilavuus on noin kuusi miljoonaa 
kuutiametria (5). 

Puhuttaessa tutkimusalueen vesistOista sodan jalkeisena kautena ei 
voida unohtaa Uljuan tekojarven rakentamista, joka on ollut Siikajoen 
vesist.On saannostel yn kannal ta rrerki ttavin toteutettu hanke. Suunni
telmaan, joka toteutettiin vuosina 1965 - 1971, sisaltyi Siikajoen ve
sien kaantfuninen Uimsankosken saannostelypadon ja kuuden kilon:etrin 
pituisen tayttokanavan avulla tekojarveen. Uljuan suurin pinta-ala 
on 28 km2 ja saannostelytilavuus 146 miljoonaa kuutiorretrili. Jarvea 
saannostellaan sen luusuassa olevan Uljuan voirnalaitoksen avulla, 
josta vedet johdetaan Lamujokeen noin 700 rretria pitkan alakanavan 
kautta. Uljuan voimalaitoksen lisa.ksi rakennustyo sisalsi 1,4 miljoo
naa kuutiota penkereita, noin miljoona k.uutiota tayttokanavan kaivu
toita, seka 45 000 kuutiota joenperkausta 1 , 6 kilometrin matkalla 
(6) • 

Vesihallituksen vuonna 1978 asettaman tyoryhltan arvion (ei s~~s vesi
hallituksen) mukaan tutkimusalueen vesistoille asetetut tulvasuojelu
tavoitteet on saavutettu paaosiltaan, joskin arviointia ovat vaikeut
taneet mn. vesistoolueiden rretsanojitus- ja peruskuivatushankk.eiden 
vaikutukset virtaamiin. VesistOaluei ttain saannostel tyjen jarvien 
ja tekijarvien saannostelytilavuudet ovat seuraavat: 

Kalajoon vesisto 106,4 miljoonaa kuutiarretria 
Pyhajoen vesisto 141,6 miljoonaa k.uutiarretria 
Siikajoen vesistO 185,0 miljoonaa kuutiametria 

Niil ta osin kuin asetetut tavoitteet ei vat ole toteutuneet, tyoryhrna. 
katsoo paEiasialliseksi syyksi laajojen metsaojitusten ja maan kuiva
tusten tul vavirtaamia lisaavan vaikutuksen seka toisaal ta esim. Pyha
jokialueella penkereiden painumisen ja syopymisen. Kalajokialueella 
vanhat saannostelemattOrna.t tul vasuojeluhankkeet, kuten Vaarajoen per
kaus tai Alavieskan ylapuolen tulvasuojelu lisaavat osaltaan tulvavir
taamia. Kun entisille tulva-alueille on siirtynyt asutusta, tulvasuoje
lun ka.ytetty mitoitus kerran kahdessakyrnmenessa vuodessa tai sita 
useamnin sattuva suurin virtaama ei ole riittava. Voimatalouden, vir
kistyskayton ja kalastuksen tavoitteita ja tuloksia kasitellaan erik
seen kunkin osa-alueen alaluvun yhteydessa (7). 
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5.32 Peruskuivatus- ja ojitustoiminta 

Sota-ajan lah.es pysahdyksissa ollut maanparannus- ja kuivatustoirni 
kaynnistyi jalleen ripeasti 1940-luvun lopulla. Tutk.imusalueen pe
ruskuivatustarpeita tutkitti:in erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjan
naan peruskuivatuskamiteassa, jonka puheenjohtajan nuijaa heilutti 
Oulun laanin naaherra Kalle IYE.atta. Kamitea ehdotti tutkimusalueella 
toteutettavaksi 1950-luvun. aikana ka.ikkiaan 225 hanketta, joista 74 
sijoittui Kalajoen, 80 Pyhajoen ja 71 Siikajoen vesistaalueelle. 
Esitetyssa tyokohdeluettelossa huamioitiin paaasiassa vain ne hank
keet, joiden hyotyala nousi va.hintaan 200 hehtaariin, silla niita 
pienemmilla hankkeilla ei katsottu olevan sellaista yleistaloudellis
ta kannattavuutta kuin suuremmilla tyamailla. Kamitean ehdotuksissa 
korostettiin lisaksi painokkaasti kui vatustoim.i.nnan tyollistavaa 
merkitysta, rninka takia ehdotettiin valtion budjettiin otettavaksi 
ainakin 1 0 vuoden ajaksi noin 50 000 narkkaa vuosittain hankkeiden 
suunnittelua ja toteutusta varten. Ma.ararahoja kuivatustyohon ei 
saatu kuitenk.aan toivotussa maarin, minka lisaksi ohjelrnan toteutus-
ta haittasivat tutkimus- ja suunnitteluvoimien va.hlilukuisuus. Tasta. 
johtuen komi.tean kaavailema.an toirnintalaajuuteen ei 1950-luvulla ollut 
resursseja. Vuorma 1961 kcmitean ehdotuksia tasnEnnettiin ja pohdit
tiin uuclelleen Pohja.rmaan kuivatuskcmitean mietinnossa. Nana komitean
ehdotukset kaynnisti vatkin vilkk.aan peruskui vatustyon tutkimusalueella 
kuten taulukosta 42 i.l.Irenee ( 1) . · 

Taulukko 42. Tutk.imusalueen toteutetut kui vatushankkeet vuosina 
1950 - 1974. 

Alue Hankkeita Kui vatusala Kaivettu 
kEl km2 uarraa km 

Kalajokialue 344 631,4 2 103,2 
Pyhajokialue 224 644,0 2 004,2 
Siikajokialue 195 588,3 1 610,5 

Koko tutkimus-
alue 763 1 863,7 5 717,9 

Vaikka hankkeiden maarissa on alueellisesti suuria eroja, kuivatustoi
minta jakaantui kaiken kaikkiaan varsin tasaisesti tutkimusalueen 
kolnen vesistOalueen kesken. Vuonna 1974 Kalajoen vesist5alueen kun
tien koko naa-alasta 15,6 prosenttia oli :peruskuivatettu Pyhajokialueen 
luk.eman ollessa 13,2 prosenttia ja Siikajokialueen 14, 9 prosenttia. 
Kui vatushankkeiden kaytannon toteutuksen paapaino osui 1950- ja 1960-
luvuille,mika nakyy selvasti seuraavista luvuista seka liitteen 6 
lukemista, joissa nakyvat myos tarkermat kunnittaiset tiedot (2) .. 

Vuosina 
1950 - 59 1960 - 69 1970 - 74 

Koko tutkimusal ueen hankkeista to-
teutettiin (%) 44,7 50,5 4,8 

Koko ajanjakson kuivatusalasta 
toteutettiin (%) 46,7 41,9 11,4 

Koko ajanjakson peruskuivatuksesta toteutettiin 1970-luvun alkupuolella 
vain rnurto-osa. Suoritetut kuivatustyot olivat kuitenk.in talloin pin
ta-ala! taan huomattavasti suurempia kuin aiempina vuosikymrrenina, sill a 
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kun 1950- ja 1960-luvulla kesk.i.rnaar~Li.nen kuivatusala oli 200 - 260 
hehtaaria, oli vastaava lukerra 1970-luvtm alkupuolella jo noin 570 
hehtaaria. Tekninen nuutos eli siirtyminen lapiolinjalta koneiden 
kayttoon edesauttoi luonnollisesti tata kasvUkehitysta. 

Viime vuosina on tutkimusalueella ollut havaittavissa jalleen kasva
vaa peruskuivatustarvetta, lahinna jo suoritettujen kuivatustoiden 
uudistustarvetta. Tarna johtuu siita, etta huoma.ttava osa viljelys
pelloista sijai tsee painuvilla turvemailla. Uus.imistarve kohdistuu 
etenkin yli 15 vuotta vanholliin kuivatushankk:eisiin, ja sita lisaa 
entisestaan peltojen salaojituksen voirnakas kasvu. Tutkimusalueen 
salaojituksessa oli Kalajokilaakso perinteisesti voimakas viljelys
alue sel vasti edella Pyha- ja Siikajakialuetta, kuten vuoden 197 4 
salaojitustiedot (taulukko 43) osoittavat (3): 

Taulukko 43. Tutkimusalueen salaojitustilanne vuoden 1974 lopussa. 

Kalajakialue 
Pyhajokialue 
Siikajokialue 

Koko tutkimusalue 

Kokonaispelto- Salaojitettu peltoala 
ala ha ha % pel toalasta 

66 470 
46 480 
34 030 

146 980 

7 740 
1 250 
1 182 

10 172 

11,6 
2,7 
3,5 

6,9 

Paikkakuntakohtaiset erot olivat salaojituksen etenemisessa suuret 
vailidellen Nivalan 19,6 prosentista aina Siikajoen 0,06 prosenttiin. 
Oulun ma.atalouskeskuksen arvion nruk.aan tulee Kalajokialueen salaoji
tetun peltoalan maara kasvarna.an vuoteen 1995 mennessa 23 900 hehtaa
riin eli 39,4 prosenttiin peltopinta-alasta. Pyhajokialueen vastaava 
salaojitustavoite on 10 500 hehtaaria eli 22,6 prosenttia ja Siikajoki
alueen 8 450 hehtaaria eli 24,8 prosenttia koko peltopinta-alasta (4). 

Maan peruskuivatuksen ja ojitusto.i.minnan ohella sotien jalkeisena 
a.ikakautena on kiinnitetty suurta huomiota netsaojituksen kehittami
seen. Myos val tioval ta on tukenut kyseista toimintaa kasvavassa 
maarin taatakseen naalle elintarkean puunjalostusteollisuuden raaka
aineensaannin. Metsaojituksessa on koneistuksen merkitys kaynyt ko
rostuneesti ilmi, ja ensirrnlaiset laajemnat ns. val taoja-aurakokeilut 
tehtiin juuri tutkimusalueella Pyhajoen Liminkakylalla vuosina 1957 -
1958. Vuoden 1974 loppuun m:mnessa oli tutkimusalueen rretsaojitus 
edennyt taulukon 44 mukaan seuraavasti (5). 

Taulukko 44. Metsaojitustilanne tutkimusalueella vuoden 1974 lopussa. 

Kalajokialue 
Pyhlijokialue 
Siikajakialue 

Koko tutkimusalue 

Ojitettu 
km2 

876,4 
1 399,9 
1 163,8 

3 440,1 

Yhteensa ojitus
kelpoista ma.ata 
km2 

1 146,2 
1 847,1 
1 933,5 

4 926,8 

Nain allen oli Kalajoen vesistealueella viela metsaojitettavaa metsa
ja suorraata noin 270 km2, Pyhajokialueella noin 450 km.2 ja Siikajoki
alueella noin 770 k.rrl2. Tutkimusalueen rretsaojituksista oli keskus-
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rretsalautak.unta Tapion to.i.nesta suoritettu vuoden 197 4 loppuun mannessa 
yli 3 000 neliOkilometria. eli labes 9/10. Edella mamituissa ojitus
luwissa on huomioitava se,. etta niista puuttuu kuitenk.m joitain 
vahaisia. eraiden yhtioiden ja yhteis5jen suorittamia.ojituksia. M3tsa
ojituksen jatkaminen ja uudistaminen alueella on katsottu tarpeell.isek
si nm. sen takia 1 etta alueEm vajaatuottoisten netsien suhteellinen 
osuus netsamaa-alasta on :rrelko suuri: Kalajoen vesistOa.lueella nom 
15 prosenttia, Pyhajoen ja Siikajoen vesistOa.lueilla nom 18 seka Sii
kajoen latvoilla noin 12 prosenttia mets§na.asta. Valtakunnalisen net
sien V: n mventoinnin mukaan vajaatuottoisuuden rrerkittavin syy oli 
juuri puutteellinen ojitus. Metsaojitukset edistyivat 1970-luvulla ja 
1980-luVl.m alussa siten1 etta vuoden 1982 alkuun 1:rrennessa Kalajoki
alueen rnetsaojitusalaksi arvioitiin 1 100 J<m2 1 Pyhajakialueen 1 700 km2 
ja Siikajokialueen 1 550 ~ (6). 

Maa- ja ItEtsatalouden rinnalla on suonaiden hyooyntajak:si lah.i.rma 1970-
1 UV\ID aikana nOUSSUt kaSVaVaSsa maar in teollinen turvetuotanto 1 joka 
jalostaa soil ta nostarnaansa raaka-ainetta joko p6ttoaineeksi tai kas
vihuoneiden ja puutarhojen kasvualustaksi. Turpeen kayttOrnahdollisuuk
sia polttoaineena on lisannyt tuontipolttoameen - lah.inrla oljyn ja 
kivihiilen - vo.i.makas hinnannousu. Vuonna 1982 tutkirnusalueella nos
tettiin polttoturvetta kaikk~an noin kaksi rniljoonaa kuutiametria 
ja kok.o maassa noin 18 mi.lj .m • Sinallaan polttoturpeen nosto ja val
rnistus ei ole uusi ilmio 1 silla jo vuosisadan alussa ryhdyttiin paik
ka paikoin valmistamaan koneellisesti polttoturvetta. Erityisen 
laajaksi toiminta kasvoi 1940-luvun sotavuosina 1 ja esim. vuonna 1944 
valmistettiin koneturvetta 80 tyonaalla kaikkiaan nom 100 000 tonnia. 
Vuotta :reyohemmin luvut olivat 100 tyOma.ata ja 250 000 tonnia. Eras 
naista yrityksista oli liikenneneuvos VainO Paunun :perusta.n:a Viliannin 
Polttoturve 1 joka toimi Vihannin. Rukkisperan Ahnmmevalla. Vihannin 
Polttoturve tyollisti parhaimmillaan vuosina 1941 - 1958 kolmessa 
vuorossa toirniessaan noin 50 - 60 tyontekijaa. Jos mukaan lasketaan 
reyes samanaikaisesti suolla kenttatoissa tyoskennelleet 1 henkilokunnan 
vahvuus nousi suurinmillaan jopa yli sadan. 1950-luvulla se ei kui
tenkaan pystynyt vastustan:a.an halvan ja helppokayttoisen oljyn etene
rnistal ja niin yhtion toilninta Vihannissa loppui vuonna 1958 (7). 

5. 33 "Lapiolmjalta koneiden kayttoon" - toiden tekninen muutos 

Vaikka ensimmaiset koneelliset ty6menetelmat otettiin vesistorakenta
rnisessa kayttoon jo 1920-luvulla, jatkui toiden "kasityovaltaisuus" 
aina 1950- ja 1960-lukujen vaihteeseen. Niinpa esim. Pyhajoen ala
juoksun suurten pengerrys- ja perkaustyOrna.iden tyontekijamaa.ra nousi 
1950-luvun alkupuolella parhairnmillaan lahes 1 800 tyomieheen. Oulun 
rnaanviljelyspiirissa konetyon osuus ylitti kasin tehdyn kaivuuty6n 
m3.aran ensi kerran tilapaisesti jo vuonna 1956, mutta lopullinen mur
ros tapahtui vasta vuonna 1960. Kokkolan piirissa konetyon osuus 
kasvoi kasi tyota suurerro:naksi ensi kerran puolestaan vuonna 1961 . 
Kun taitekohta kerran saavutettiin tapahtui taydellinen muutos hyvin 
nopeasti, ja niinpa vuonna 1965 enaa 0 1 3 prosenttia Oulun maanvilje
lysmsinooripiirin toista tehtiin kasivoimin. Oulun ja Kok.kolan pii
rin tarkerrpi vuosittain eteneva kehitys vuosilta 1956 - 1965 kay 
ilmi kuvasta 31. Koneen suuri tyoteho ja taloudellinen tehok.kuus syr
jaytti siis nopeasti riuskaotteisimmatkin lapiamiehet. 
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Kuva 31. Kone- ja kasityon osuus Kokkolan ja Oulun naanviljelys
insinooripiirien tyamailla vuosina 1956 - 1965. 
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Kaneistuksen voittokulkua 1950-luvun lopulla kuvaa elavalla tavalla 
Uuden kuvalehden artikkeli vuodel ta 1958, jossa kerrotaan Pyh3.joen 
Liminkakylassa suoritetusta ns. valtaoja-auran kokeilusta :rretsaoji
tuksessa. Suuren val taoja-auran ja kolnen pienerrmful rretsaoja··-auran 
avulla paastiin sellaisiin paivatuloksiin, joista ent:isajan lapio
kai vuussa ei voitu haaveillakaan. Aikalaistensa ihn:etyksen uusien 
kaneiden mahtavasta tehosta em. lehden reportteri tulkitsi seuraavas
ti (2): 

"Jyristen auraa ra:n:sen laidassa rnahtava IrE.siina k~aa ojaa. Rys
kien kaatuvat tukevimmatkin puut vetovaunun hevosvo.ilnien kaydessa 
paalle, ja mustana aukeaa mahtava viilu vetta pursuavaan muhevaan 
rnaahan. Hikipaassa yrittaa joukko, taman mustilrpiin tyott~s
pitajiin kuuluvan kylan miehista, pysytella auran perassa, paran
nella koneen jattaman ojan pohjaa juoksukelpoiseksi vedelle ja hei
tella ylos laidoille vyoryneet IrE.ani:ilikaleet. "Peto on IrE.siinaksi!" 
toteavat miehet korvallistaun raapaisten auraa vetavan traktorin 
rrenoa katsellessaan. "Ermle olisi ikma uskoneet, etta se pystyy 
sellaisia puita kurroa:naan ja tallaista vauhtia IrE.ata kairaama.an." 
Mutta viela enernman tata .ihnettelivat ne isantamiehet, jotka omin 
kasin, lapion avuin ovat pel tonsa oj ittaneet, suonsa peranneet. 
Isannat ihlrettelevat, Im..ltta jarkkyn:atta viil ta.a jatt.i.rna.inen aura 
](ameaa ojaa jaiseen rnaahan, ojaa, joka kesan tullen alkaa ta.yttaa 
toivottua tehtavaansa; kuivaama.an suota ja paranta.n:aan IrE.aperaa 
kunnolliselle rnetsankasvulle." 

Koneistuksen esiinmarssi rnuutti luonnollisesti vesist5- ja maanparan
nustoiden aienpaa suurta suoranaista tyollistamisluonnetta. Tul vansuo
jeluun tah:ba.avat vesistotyot, peruskuivatus seka rretsaojitus nahtiin 
kuitenkin 1950-luvulla keinoiksi, joiden avulla alueen synkkaa ty6tt6-
reyytta voitiin lievittaa. Vuonna 1952 .Merijarven silloinen kunnanhal
lituksen puheenjohtaja Vaino Alaranta totesi Viikkosanamien to.imitta
jalle ykskantaan: "Meida:n ainoa vientiartikkelirnrrE on nykyaan terve, 
nuori tyovoima!" Toivoa parennasta oltiin kuitenkin na:kemassa tulevis
ta kuivatustoista ja suunnitellusta Pyhajoe~ alajuoksun tulvasuojelu
toista, joiden tuloksena alueelle uskottiin saat;avan omat "Pantiset 
pellot" sotien valisena aikana Italiassa toteutettujen laajojen 
"Pontisten soiden" kuivatuksen innoittamina. Sanaa opt.imismici. on 
nahtavissa Pyhajoen pengerrys- ja perkaustoista kertovista artikke
leista Uudessa kuvalehdessa ja Suarren kuvalehdessa vuodelta 1954. Vii
meksi rnainitun lehden art.ikkelissa "Pyh.a.joen tul vat kahlitaan" todet
tiin nm. seuraavaa ( 3) : 

"On siis selvaa, etta tulvien lopullinen kahlitseminen muodostuu 
ponnahduslaudaksi naiden seutujen IrE.anviljel ykselle, kun tuhannet 
hehtaarit taten saadaan tuottokuntoon. Nain lisaantyva peltoalue 
rrerkitsee myos pysyvaa tyOrna.aran lisaantymista ja siten rey-os le
veampaa leipaa moniin koteihin. " 

Jo edella mainittu Pyhajoen Liminkakylan valtaojakokeilusta kertonut 
Uuden kuvalehden kirjoitus "Vauhdilla valtaojaa" puki asian puoles
taan seuraavaan muotoon ( 4) : 

"Suonk.uivatustyot ovat talla rnustaakin mustemnalla tyott~s
alueella juuri niita toita, joiden avulla pystytaan tervehdytta
rna.an koko talauselaman ]?erllsta. Joskaan ne ei vat anna ai van ta
naan eika viela huonennakaan lankeavia rikkauksia, niin jo nuu
taman vuoden kuluttua alkavat niiden vaikutukset tuntua. Aika
naan kasvavat nyt peratut ja hoidetut suot karreaa metsaa1 anta
vat raaka-ainetta teollisuudelle ja tuovat hyvinvointia niin nii
den omistajille kuin koko pitajallekin." 
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Parin viirre vuosik.y:rnm:men aikana. tapahtunut nopea el.inkeinorakenteen 
rnuutos on kuitenkin vienyt pohjan nailta optimistisilta arveluilta. 
Vastoin odotuksia naa- ja :rretsatalous ei ole pystynyt sailytta:ma.an 
asemiaan, vaan sen piirissa ty5skennelleiden maara on jatk.uvasti las
kenut. Silloisten to.i.nenpiteiden - tulvasuojeltm, peruskuivatuksen, 
netsaojituksen yms. - tarpeellisuus nykya.ikaisen :rraatalouden ja 
:rretsanhoidon edellytyksina taki turmustetaan, ja naita kaikkia osa
alueita pyritaan jatkuvasti kehittaina.an. .M'aa- ja netsataloudenkin 
alueella koneet ovat korvanneet ih:mistyovoiman, mika osal taan on 
vahentarrassa 1950-luvulla vallalla ollutta uskoa kyseisten elinkeino
haarojen tyollistavasta merkityksesta. 

5. 4 Maaseudun sahkoistyksen suuri aal to 

Sodan jalkeiset laajat yhteiskunnalliset velvoitteet - siirtovaen asut
taminen, sotakorvaukset ja jalleenrakentaminen - edellytti vat rraan 
kaikkien vo:imavarojen kayttoonottoa. Tassa tilanteessa eraana rraaseu
dun elinehtojen parantajana nahtiin sahkoistys, jonka jarjestamista 
pohtimaan asetettiin vuoden 1947 alussa erityinen roaaseudun sahkoistys
kamitea. Sen selvityksen mukaan rnaaseudun talouksista puolet oli sah
koistetty. Alueelliset erot olivat kuitenkin suuret vaihdellen Uuden
maan, Kymen, Vaasan, Hfureen seka Turun ja Porin laanin 63 prosentista 
Savon ja Pohjois-Karjalan 17 - 18 prosenttiin. .M'aaseudun sahkoistyksen 
laajentamiselle katsottiin olevan tekniset edellytykset, ja kehityksen 
nopeuttamiseksi paatettiin asiaa tukea valtion toimesta taloudellises
ti. sahkoistys etenik.in ripeaa tahtia, ja vuonna 1960 :rraaseudun sah
koistysaste nousi jo 80 prosentiin ( 1) . 

Tutkimusalueen sahkoistystilanne kehittyi kymmenvuotiskautena 1950 -
1960 seuraavasti ( 2) : 

Kalajokialue 
Pyhlijakial ue 
Si.ikajokialue 

Koko tutkirnusalue 

Sahkoistysprosentti 
Vuonna 1950 Vuonna 1960 

70,0 
54,5 
41,6 

58,9 

85,4 
67,5 
57,9 

73,7 

Muutos oli taallakin nopea, rnutta Kalajokialuetta lukuunottarnatta Jaa
tiin viela vuonna 1960 val takunnallisen keskiarvon alapuolelle. Kala
jakialueen kunnista em. 80 prosenttia ylittivat I<alajoki, Nivala, Sie
vi, Rautio ja Ylivieska. Pyhajokialueella taman keskiarvolukernan pa
remnalle puolelle ylsivat Pyhajoki ja Merijarvi, kun taas Siikajoki
alueen pis.i.m:na.lle ehtinyt sahkoistaja, Siikajoki, ylsi vain 74,9 pro
senttiin (Paikkakuntakohtaiset tiedot on liitteessa 7). 

Kuten edella on ka.ynyt ilmi sotien valisena kautena rnaaseudun sahkois
tanunen tapahtui nonin pa.ikoin pienten kylayhtymien to:i.nesta. Tosin 
tutk:i.musalueella toimimyos suurerrpia yksikoita, kuten Voirna. Oy Poy:ry 
ja Korpelan Voi.Ira Oy. Pienten yhtymien puutteena olivat riitta:matto
mat taloudelliset ja telmiset resurssi t, minka vuaksi haja-asutus
alueiden sillik.oistaminen jai usein "retuperalle". Tilanteen korjaamisek
si perustettiin varsirikin Pohjois- ja Ita-Suameen laajoja sahkoyhtioita, 
joissa paaosakkaina olivat alueen kunnat. Tallainen maakunnallinen 
sa:h.k.oyhtio on rrm. tutkirousal ueella toimi va Revon Sahko Oy, joka perus
tett.iin Voi.rra Oy Poyryn luama.lle pohjalle vuonna 1946. Nykyisellaan 
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yhtion osakask.untia oh ka.ikkiaan 19, joista tutk.imusalueella sijait
sevat Siikajoki, Ruukki, Rantsila, Pulkkila, Piippola, Pyhlijoki, 
M9rijarvi1 Oulainen, Haapavesi, Ka.rsfuna.ki, Vihanti, Pyhajarvi, Kala
joki, Al.aviesk.a, Haapajarvi ja Reisjarvi. Alavieskasta yhtion toimi
alueeseen kuuluu toisin vain Taluskyla ja Kalajoesta M9tsak:yla. Tiheaan 
asutun Kalajokilaakson kurmista Nivala, Ylivieska, paaosat Kalajokea 
ja Alavieskaa seka Haapajarven Autioranta jakavat omien sahkoyhty
miensa kautta vuonna 1950 perustetun Kalajokilaakson sahko Oy:n hank
kirnaa energiaa. Kalajok.ilaaksosta Sievi kuuluu Korpelar'l Vo.iman kuntain
liittoon seka Siikajokilaaksosta Kestila ja Pyhanta Kainuun Valo Oy:n 
toimialueeseen ( 3) . 

Tutkimusalueen keskeisten sahkoistajien Kalajokilaakson sahko Oy:n 
Revon Sahko Oy:n osalta kehitys kulki vuosina 1950 - 1980 taulukon 
45 mukaisesti. 

Taulukko 45. Kalajokilaakson Sahko Oy:n ja Revon Sah.ko Oy:n kehitys 
vuosina 1950 - 1980 

sahkon Muuntopli- Johdot Sahkon han- sffilkon ll1YY1!-
kayttajat rit kJ21 km kinta MWh ti MWh 

Kalajokilaakson Sahl(O Oy perustettu 9.2.1950 

1955 5 300 98 n.900 5 087 4 266 
1960 5 868 131 1 060 7 540 6 303 
1965 6 380 197 1 265 14 608 13 854 
1970 8 467 316 1 797 34 647 32 756 
1975 9 521 495 1 871 68 324 63 966 
1980 11 602 583 1 920 114 342 110 475 

RevonSahkoOy 

1950 6 870 192 2 300 8 987 6 683 
1955 9 300 267 3 267 14 687 11 800 
1960 10 400 307 3 503 21 116 17 586 
1965 12 600 450 4 022 26 672 21 670 
1970 15 630 854 4 627 77 919 70 481 
1975 19 990 1 559 5 686 157 517 144 040 
1980 23 720 1 934 6 063 242 318 224 740 

Kalajokilaakson sah.ko Oy:n ja Revon Sahk.a. Oy:n toimialueet kattavat 
yhdessa lahes koko tutkinusalueen Kestilaa, Pyhantaa ja Sievia lukuun
ottaroatta. Yhtioiden toimirman nopea laajeneminen nakyy taulukon 
kaikissa osissa. Nykyisellaan alueen talouksien sahkoistysaste onkin 
lahes 100-prosenttinen. Erityisen ripeaa kehitys on ollut 1960-luvun 
puolivalin jalkeen. Revon sah.ko Oy:n 25-vuotishistorian kirjoittanut 
O.K. FALT on nahnyt ·tah.a.n syiksi nopean elintason nousun, siita johtu
neen valistuneisuuden kasvun, kulutustottumusten muutoksen ja sahko
yhtion toimintaperiaatteiden uudelleen arvioinnin. Tuolloin siirryt
tiin naet pelkasta sahkon toiroi ttamisesta ja jakelusta sahkon rrarkki
nointiin. Orna osansa asiassa lienee ollut ~s kuluttajaystavallisemr 
rnBlla tariffipolitiikalla (5). 

'Ibim.innan alkuvuosina Revon sahko Oy hankki sahkoo kollrelta syotto
asemalta: Poyrylta, Oulun Merikosk.elta ja Nivalan :Makolasta. Vuonna 
1954 Pohjolan Voirna Oy tuli kuvaan sahk.on!l.¥Yjana, ja myoherrmin onkin 
energian osto tapahtunut kokonaan ko. yhtiolta. Vuonna 1974 Revon 
Sah.ko Oy liittyi osakkaaksi Teollisuuden Voirna Oy:oon, m.i.ka merkitsi 
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sita., etta tam3.n jalkeen osa alueen kuluttama.sta sahk5energiasta on 
saatu Olkiluodon ydinvoilralasta. Osto- ja ydinenergian rirmalla on 
yhtion i tsensa tuottana vesi voima muodostanut osan sa.hkontarpeesta: 
suurintnillaan 4 7 % vuonna 1962 (koko rna.a 82 %) ja pienjmuillaan 14 ,5 % 
(koko maa 14 %) vuonna 1978. Vi.irreksi rna.initut pienet arvot johtuvat 
vahavetisesta vuodesta.. Toiminnan alkaessa yhtion omistukseen siirtyi 
POyryn voima.laitos. Se on saanut seurakseen vuosien varrella taulu
kossa 46 esitetyt kahdeksan nn.1uta voilna:laitosta (6). 

Taulukko 46. Revon Sahko Oy: n voirna.lai tokset 

La1toksen nimi Rakentam.is- Putouskor- Teho Sahkon tuotan-
vuosi keus rn kW to keskivesi-

vuonna MWh 

POyry 1921 6,0 540 3 600 
Haapakoski 1934 89 (v. 1981) 
Ruukki 1941 3,1 140 900 
Venetpalo 1959 15,5 1 860 7 700 
Vesikoski 1965 7' 1 720 3 200 
Uljua 1970 14,7 3 700 11 300 
Hink.ua 1975 19,6 6 300 9 700 
Oksava 1975 10,5 3•000 8 900 
Kalliokoski 1977 6,0 650 2 700 

Yhteensa 16 910 48 089 

Laitoksista kolrre ensinrrainittua on rakermettu muiden kuin Revon Sahko 
Oy:n toirresta, kuten niiden rakentarnisvuosista voi paatella. I.oput 
kuusi ovat Revon Sahkan rakennuttamia, ja ne kaikki ovat liittyneet 
kiinteasti alueen laajoihin vesistojarjestelyihin, joiden muina 
tavoitteina on ollut tulvasuojelu, kesaisten alivirtaamien nostaminen 
ja vesistojen virkistyskayttO. Uljua liittyi Uljuan tekojarven raken
tamiseen ja Lamujoen jarjestelyyn; Venetpalo seka Vesikoski Pyhajf:irven 
saannostelyyn, Kalliakoski Pyhajoen ylaosan vesistosuunnitelrna.n ensimr 
rnaiseen vaiheeseen seka Oksava ja Hink.kua Kalajoen vesistotaloussuun
nitelrraan. Kalajoen keskiosan jarjestelyyn liittyen rakermettiin 
vuonna 1979 lisaksi Kalajokilaakson Bahko Oy:n toimesta Padinginkosken 
voimalaitos. Arvioidessaan ern. jokijarjestelyihin liittyneiden voima
laitostavoitteiden onnisturnista vesihallituksen asettama tyoryhma kat
sao eniten asetetuista tavoitteista jaadyn jalkeen Siikajoen vesisto
alueella. VoirnatalouskaytOn kannalta katsoen vesisto on vain osittai
sessa kaytossa johtuen siita. I etta Lamujoen ja Uljuan saannosteltyjen 
vesien tarjoarnia vesivoirnan tuotantornahdollisuuksia (valilla Uljua -
Payryn pato) ei paauornassa ole hyOdynnetty. Pyhajokialueella katsotaan 
Pyhlijarven saannostelyn tarjoama.t energiantuotantorrahdollisuudet suurirn-
_rna.ksi osaksi hyOdyntarnattOrniksi. Kalajakialueella voirna.talouden hank
keet ovat toteutuneet paaosin. Kalajoen vesistotaloussuunnitelmassa 
olleen Niskakosken porrastuksen rakentarninen ratkaistaan jatkosuunni
telrnien yhteydessa. Rakennuskelpoista vesivoimaa tutk.irausalueen 
vesistossa katsotaan taki olevan runsaasti kaytossa olevaa enemman, 
kuten taulukosta 47 ilrrenee. 

Sotien jalk.eisen ajan suurena sahkoistyskautena sabk.Oe.nergian kok.onais
kulutus on koko rna.assa kasvanut nopeasti: vuorma 1960 se oli 8 789 GWh, 
vuonna 1970 jo 21 742 GWh seka vuonna 1980 perati 39 951 GWh. Kaytto-
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voiroana sab.kol1a on tarkea asena teo11isuudessa. Sahkon kirjairre1-
1isesti nakyvin kayttomuoto on tietysti va1aistus. Monet kotitalouk
s ien toiminnot ova t If!YOS siirtyneet satik:ovoina11a toimi viksi. Niinpa 
naassa.rrme o1i vuonna 1980 y1i 1 ,5 rniljoonaa jaa:kaappia ja sabko1iet-
ta seka y1i mi1joona pesuk.onetta. 1960-1uvun puo1iva1ista 1illltien silll
ko on saanut yha enerrn:nBn ja1ansijaan 1arnn:Dn 1illrtee..na, ja \Tllonna 1980 
sahko11a 1arnmitettyjen asuntojen 1ukumaara 1ahenteli 200 000 asuntoa. 
Naiden kayttOmu.otojen ohe1la sahkolla on ol1ut keskeinen rrerkitys 
viihteen a1al1a 1 tietoliikenteessa f tietokonetekniikassa f 1a.a.ketietees
sa ja yleen.sa useinmil1a te.kniikan aloil1a (8). 

Vesi voinan osuus sahkaenergian tuottajana oli vuonna 1980 koko naas-
sa 29 prosenttia kokonaistuotannosta. Hii1en osuus sarroin 29 %, ydin
voinan 19 % seka o1jyn, ma.akaasun, sahkon tuonnin ja kotinaisten po1t
toaineiden yhteisosuus 23 %. Vuonna 1981 nousi yhdinsab.kon osuus jo 
1ahes 34 prosenttiin Loviisa II ja Olki1uoto II kaynnistyttya. Vesi
voinan rnerkitys onkin viirre vuosina korostunut ns. saatovoinana. 
Vesivoirna on seka teknisesti he1ppoa etta ta1oude11isesti edul1ista 
saataa. Sen vuoksi vesivoima11a t~otettu sahko sove1tuu erityisen hy
vuin vuoden- ja vuorokaudenaikojen kulutushuippujen tasoittaroiseen seka. 
ak.i11isten kulutusmuutosten pei tt.amiseen. Sillikonkulutuksen yha kasva
essa kasvaa rqyos saatovoiroan tarve entisestaan. Tahan on eraana ratkai
suna nahty uusien vesivoima1oiden rakentaminen. Niiden puo1estapuhu
jat korostavat vesivoiinan kotllra..isuutta, saasteettomuutta S:eka sita, 
etta pienet vesivoima1aitokset ovat y1eensa paika11isten sahkoyhtioi
den omistuksessa, joten niiden tuotto jaa kokonaisuudessaan. tuotanto
a1uee11e. Myos kauppa- ja teo11isuusministerion vesi voirratyoryhman 
mietinnossa vuode1ta 1981 korostetaan vesivoirran ID2rkitysta saatavoirra
na. Mietinnossa todetaan m:n ( 9) : 

"Vesivoima11a on parhaat ede11ytykset seka voin:a1aitoksen teknil-
1isten ominaisuuksien etta kustannusten puo1esta kulutusvaihte1u
jen ja tuotannon muutostarpeiden peittanuseen, erityisesti taajuu
densaato- ja hetke11isten hairioreservin osa1ta. Nana ominaisuu
det ovat rnerkittavasti korostuneet tuotantojarjestelma.n 1furq;X:)val
taistuessa si11a 1furq;X:)voiinalaitoksil1a pystytaan hoii:a.rraan. nopeita 
tuotannon muutostarpei ta vain rajoi tetusti ja 1isakustannuksin. 11 

Nykyise11aan siis sahkon peruskuorman tuotosta vastaavat 1ahinna kivi
hiili- ja y.dinvoiina1at, kun. taas arvokkaana saatovoirrana toirnii vesi
voin:a11a tuotettu sahko. 

Sotien ja1keiset vuosikymrnenet ovat :rrerkinneet nim val takunnal1isesti 
kuin a1uee11isestikin 1910-1uvu11a kaynnistyneen maaseudun sahkoistyk
sen 1oppuun saattamista, joka tutkinusaluee11a nak.yy 1ahes 100 prosent
tisena sahkoistysasteena. Tyo on kokonaisuudessaan. o11ut mittava ja 
haja-asutuksen takia m:min osin hanka1a. Suoritetun urakan. jalkeisia 
tuntemuksia tilitettiin Revon Sab.ko Oy:n vuoden 1980 vuosikertomuksessa 
seuraavasti ( 1 0) : 

"Sahko on nykyisin itsestaanse1 vyys useimnil1e meista. Harvaan
asutun toiroia1ueen sah.koistfuninen syrjaisiinpia kolkkia :rqyoten on 
kuitenkin o11ut suuri yhteinen voinainponnistus koko aluee11a, 
suurm hanke, mihill a1ueen vaesto on OITB.-a1oitteisesti ryhtynyt. II 

Taulukko 4 7. Suunnitte1ualueen rakennettavissa o1eva vesi voiroa _ 

Vesisi:O Ka.yt.Ossa o1eva vesi voiroa Suunni te1tuj a rakennusmahdo11isuuksia 
Teho {Mt\7) Energia (GWh/a) Teho (Mt\T) Energia (GWh/a) 

Siikajoki 4,6 15,8 18,0 72,8 
Pyhajoki 3,3 13,6 18,8 60,0 
Ka1ajoki 10,3 22,6 12,0 47,1 

Yhteensa 18,2 52,0 48,8 179,9 
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5.5 Kalastus ja ravustus 

Jokien perinteisista ·kayttOrm.lodoista kalastus ja sen aserran muuttuminen 
sotien jalkeisena kautena on vannasti ollut nak.yviromin esilla ja ai
heuttanut eniten polemiikkia puolesta ja vastaan. Saalistietojen 
mukaan tutkimusalueen paakalalajit - vaellussiika ja nahkiainen - ovat 
vahentyneet 1950-luvulta 1970-luvulle tultaessa1 va.ikka pyynti itses
saan on tehostunut. ~bnissa yhteyksissa yksiselitteiseksi syyksi ka
lojen vahenemiselle on lliihty alueen vesistotyot1 ja totta onkin, etta 
vesistotoita suunniteltaessa ei yleensa ole asetettu kalataloudelli
sia tavoitteita. Sama syyllinen on usein nahty tutkimusalueen rapu
kuolemien aiheuttajaksi. Osin vesistotoiden haitalliset vaikutukset 
onkin :rrrronnetty, ja esim. vesihallituksen "Pohja.nnaan vesistohankkei
den kayttoa" pohtineen tyoryl:lm3n mielesta tarkeilrJrnat kalatalouteen 
kohdistuneet haitat ovat alueella olleet ( 1) : 

1) Siikajoella: Uljuan tekojarven rakennusaikaisen ala:9uolisen vesis
ton sarrentlJIDisen ja pohjan liettymisen aiheuttana.t kalataloushai
tat seka kayton aikaisen hapenvajauksen ja saannostelysta johtu
vat vedenkorkeuden vaihtelun aiheuttarnat kalataloushaitat Siika
joessa. 

2) Pyhajoella: Pyhajoen perkausten aiheuttarna ravun suojapaikkojen 
vahentyrninen ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun helmisim
pukkakannan osi ttainen tuhoutt.:rrninen. 

3) Kalajcella: Hautaperan tekojarven va.hahappisen veden vuosina 1977 -
1978 ja Kalajcen keskiosan perkausten vuosina 1972 - 1978 aiheut
tarnat vaellussiika- ja nahkiaisrrenetykset. 

Em. tyoryhma katsoo kuitenkin kalojen saalislukujen putoarniseen olevan 
:rrrros muita syita1 jotka ovat vaikuttaneet rrm. veden laadun muutoksiin 
vesistoissa. Tallaisia teKijoita ovat ennen kaikkea pelto- ja rretsa
ojitukset seka hajakuonnituksen kasvu (haja-asutus1 karjatalous ja 
lannoitus) 1 jotka yhteisvaikutuksessa vesistotoiden mahdollisten 
hai ttavaikutusten seka kalastuksen tehostumisen kanssa ovat aiheutta
neet saaliiden vahenemisen. Rapukuolemien syyna on puolestaan usein 
nahty rapurutto 1 jonkariista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tiedon
annon mukaan (1973) tiedetaan esiintyneen vuosina 1956 - 1971 lyhyernpi
na tai piternpina ajanjaksoina niin Kala-, Pyha- kuin Siikajoessakin. 
Luotettavien tutkirnusten puuttuessa ei kalastuksen ja ravustuksen aseman 
muuttumiseen vaikuttaneita syita voitane taysin vannasti ja yksiselit
teisesti nimeta (2). 

Usein kalastukseen j a ravustukseen lii ttyneet syysel vitykset ovat 
jaaneet olettamusten ja epava.nrojen tietojen varaan. rryypillinen kes
kustelu kaytiin esim. Pyhajoen raputuhon yhteydessa vuonna 1960. Pyha
jokihan oli 1950-luvulla alueen paras rapujoki 1 jonka saalisrnaaran ar
veltiin suurirrmillaan nousseen miljoonaan rapuun vuodessa. Vuonna 1960 
joen vo.inakasta rapukantaa kohtasi akillinen tuho 1 jonka syyksi alunpe
rin esitettiin rapuruttoa. OUlun laanin talousseuran kalatalouskonsu
lentti ei kuitenkaan ollut valmis hyvaksymaan ruttoselitysta ilman 
tarkempia tutk.imuksia . Asiaa tutki ttiiTl kalataloudellisen tutkirnuslai
toksen toimesta, mutta taytta va_nnuutta asiasta ei saatu. Laitoksen 
silloisen johtajan, professori ERKKI HAL!'1En lausunnossa todettiin rrm (3) : 

11 Ravuista teh,dyt viljeLTPl:it eivat osoittaneet rr.erkkeja rapLLYUton 
olermssa olosta 1 mutta tayteen vo.rmuuteen ei asiasta voi tu paasta. 
~Myos OulQTl laanin talousseuran kirjelwassa esitetyn selostuksen pe
rusteella vaikuttaa sil ta, etta ky~s ei ole rapurutosta 1 vaan 
kuten talousseura esittaa, on joukkokuolerna saattanut aiheutua 
Pyhajcessa suoritettujen perkausten ja ruoppausten seka suurten 
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kanavien kai vun jalkiseurauksena.. Tunnettua.han on, etta rapu ei 
viilidy pohjalla, jossa on runsaa.sti irtonaista lietetta u ... 

"Tayteen varmuuteen siita, onko ky~s rapurutosta vai ei, voi
daan parhaiten paasta seuraarralla rapukannan kohtaloa Pyhlljokeen 
laskevissa puroissa tai ottamalla naytteita Pyhajokeen t.ehtavan 
istutuksen jalkeen kuolleista ravuista .. " 

Syyta ei siis tassa:kaan tapauksessa .voitu yksiselitteises·ti osoittaa. 
Joka tapauksessa olivatpa kala- ja rapusaaliiden vahene:mtsen syyt 
mitka tahansa, an kalastusammatti kokenut suuria taloudellisia mene
tyksia viime vuosikyrrmenina, ja vaik.eutuneet elinehdot ovat rili.kyneet 
rann:Lkon ammattikalastajien vahene.misena. Koska eri syid.P..n vaikutuk
sja k.alak.antaan ei ole voitu eritella, vesihallitus on aien:min esitta
nyt siikakantojen palauttarnista rakenta:rralla valtion toimesta riitta
vasti luonnonravintolammikoita. Lisaksi esitetaan kayrmistettavaksi 
tutk.imuksia, joissa selvitettaisiin mn. jok.ien luontaiset tuotanto
mahdollisuudet, luontaisen tuotannon vahirrm3.istarve mahdollisen keino
viljelyn lisaksi seka nahkiaisen siirtoistutus- ja keinoviljelymahdol
lisuudet. VesistOjarjestelyjen yhteydessa SJ11tyneet akojarvet ovat 
hapen vajauksesta huolima.tta tuottaneet runsaas·ti kalaa (vrt. virkis
tyskaytt.OO tark.asteleva lt:tku). Happiliaittoja on pyritty esim. Hauta
peran al taan osal ta poistanaan ilnastusto.im:n.pi teilla.. 'Ibinen teko
jarvien kalojen angelma on ollut niiden elohopeapitoisuus, joskin 
elohopeaa on todettu rronissa luonnontilaisissakin jarvissa. Alueen 
aiem:nin vahvaa rapukantaa suositellaan elvytettavan suojapaikkoja 
rakentamalla ja siirtoistutuksia teke:ma.lla. Mikali naihin ravunlisays
toimiin ryhdyt.aan ja niissa onnistutaan, niin ehkapa tulevina vuosina 
alueen rapurnerran laSkij~ ei ·tarvitse ~~a todeta karsarnakelaiseen 
tytliin ( 4) : "Vesipera kuin VcinSkin apajassa!" 

5.6 Jokien liikennemerkitys lakkaa uittojen loputtua 

Jokiliikenne, eras vesien kayton alkuperaisim:nista muodoista, on 
sotien jalkeisena kautena ne:nettanyt lopunkin merki tyksensa, ellei 
oteta lukuun tal vista jaatien kayttOmahdollisuutta.. Viirreis.irrmat joki
vesien liikennehyooyntajat olivat uittoyhdistykset, joiden toiminta 
lakk.asi Kalajoella vuonna 1952, Pyhajoella vuonna 1953 ja Siikajoella 
vuonna 1963. Pyhajoella suoritettiin uittoja tosin viela vuosina 
1954 - 1955 Kristiinan Puu Oy:n toirresta. Uittotilastojen valossa 
puumaarat kehittyivat eri vesistfulueella taulukon 48 mukaisesti ( 1) . 

Uittojokena Siikajoki on selvasti tarkeampi vesisto kuin Pyha- ja 
Kalajok.i, ja taalla uitto puutavaran kuljetuSITEnetel.n:E.na sailyi pisira
paan. 1950- ja 1960-luvulla ei kuiterucaan enaa ylletty 1930-luvun 
huippulukemiin. Talloinhan Siikajoella uitettiin parhaimmillaan yli 
180 000, Pyhajoella yli 170 000 ja Kalajoellakin yli 100 000 kiinto
kuutiC>Iretria kuoriraatonta puuta. Syyna uittojen vahenemiseen ja lak
kaamiseen oli siirtyminen vaivattamampaan, nopeanpa.an ja edullisen-paan 
autokuljetukseen kuljetuskaluston kehittymisen seurauksena. Lopullis
ta "paatepistetta" uitoille rrerkitsivat Pohjois-Suomen vesioikeuden 
vuonna 1974 tekerrat Kala-, Pylili- ja Siikajoen uittosaantojen ku.rroarnis
paa tOk.set ( 2 ) . 

Maantieliikenteen nopea kasvu (koko :rnaassa rekisteroityja moottoriajo
neuvoja oli 49 153 vuonna 1948 ja vtlonna 1980 1 392 827) on aiheutta-
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• nut pa.ineita siltaverkoston uusimiseen ja parantamiseen. Parin vi.ine 
vuosikyrrmenen aikana onk.in tutk.i.musalueella usei.rmat jaka vuosi koot
tavat kevyet pukki- eli renkkusillat korvattu kiinteilla siltarakennuk
silla. Dieselveturien syrjaytettya vanh.at hoyryveturit ovat puolestaan 
radanvarsipitajien kylakuvaan kiinteasti kuuluneet vesitornit kadonneet 
niinikaan par in vi.ine vuosiJ.cy:n1m:men kuluessa. Tutk.:inusalueen joki- ja 
jarvialueilla tapahtuva veneliikenne voidaan laskea nykyisellaan kuulu
van kiinteasti kalastuksen ja virkistysldiytOn piiriin ( 3) .. 

Taulukko 48. Uitetun puun rnaara todellisina ki.intokuutioiTEtreina seka 
uitetun tukkipuun maara kappaleina tutkirnusalueella 
1946 - 1963 .. 

Vuosi Kalajoki ~hajaki Siikajoki 
Todell. Tukkeja Todell .. Tukkeja Todell. Tukkeja 
k-m3 k.pl k-m3 kEl k-m3 kEl 

1946 98 134 155 395 119 392 248 052 161 944 426 542 
1947 64 590 167 380 103 006 255 026 143 096 446 049 
1948 22 365 11l 670 39 842 92 076 83 364 165 669 
1949 12 128 62 176 19 764 102 353 66 548 258 687 
1950 20 586 147 654 14 760 105 228 32 154 185 476 
1951 23 305 102 370 22 130 118 615 32 448 236 246 
1952 11 436 24 868 17 554 62 727 26 362 158 515 
1953 16 869 42 398 14 742 82 889 
1954 20 758 152 170 
1955 12 152 62 000 22 756 148 250 
1956 22 433 92 000 
1957 14 701 68 000 
1958 16 258 123 000 
1959 8 091 56 000 
1960 15 238 109 000 
1961 16 743 125 000 
1962 11 719 88 745 
1963 16 550 131 095 

Ma.aseudun vesihuollon rakentamisvuodet 

Sodanjalkeisen ajan vesihuollon yleiskehitys 

Ma.aseudun vesihuollon jarjestamista voidaan pitaa eraana sotien jalkei
sen aikakauden keskeisena vesistojen kayttoon liittyvtina toiiTEnpiteena. 
1950-luvun alussahan maaseudun vesiliuollon jarjestaminen oli niin 
valtakunnallisesti kuin alueellisesti vasta alullaan. Ma.ataloushalli
tuksen vesiteknillisen tutkimustoimi.ston vuos.ina 1950 - 1951 teett:a.man 
otantatutktmuksen mukaan maaseudun asunnoista vain seitseman prosenttia 
oli varustettu keittioon johdetulla vesijohtolla.. Sarran tutkimuk.sen 
mukaan kako ma.an noin 600 000 ma.aseututaloudesta 43 prosenttia nosti 
tarvitsemansa talous- ym. veden vedenottopaikasta sangolla tai kiululla, 
29 prosenttia veivi- tai vinttikaivon avulla, 26 prosenttia purnpuilla 
ja vain kaksi prosenttia paineella. Vuoden 1950 asunto- ja vaestolas
kenna mukaan tutkirnusalueen vesihuolto oli verraten vaatima.ttanissa 
kantimissa, kuten taulukko 49 osoittaa ( 1) • 

Alueellisessa tarkastalussa Kalajokialue osoittautuu huamattavasti 
Pyhli- ja Siikajokialueita edistyksellisemma.ksi vesihuollon jarjestajak-
si vuonna 1950. Kalajoen vesistOa.lueen nousevat reyos vesijohto-
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jen ja viemareiden osalta selvasti yli laanin rnaaseudun keskiarvolu
kujen. La.anin keskiarvoista jaadaan sen sijaan varsin paljon joh
tuen kaupunkitaajarnien vesihuollon suhteellisen korkeasta jarjestely
asteesta (es.irn. vesijohto ja viernari jo lahes 50 prosentilla asunnois
ta) .. 

Taulukko 4 9. Tut:k.imusalueen vesihuol totilanne vuonna 19 50 

Alue Asuntojen Asunnoista sellaisia, joissa oli 
1 ukUlll:3lira vesijohto 

I 

viemari 'vesfkaynB.la-
kEl % kJ21 % k£1 % 

Kalajokialue 10 924 697 6,4 568 5,2 84 0,8 
Pyhajokialue 8 334 110 1,3 172 2,1 56 0,7 
Siikajokialue 4 862 73 1, 5 115 2,4 24 0,5 

Koko tutkimusalue 24 120 880 3,6 855 3,5 164 0,7 

Oulun laanin 
ma.alaiskunnat 59 464 1 853 3,1 1 995 3,4 653 1 1 

Oulun laani 73 352 8 518 11,6 8 593 11 '7 4 402 6,0 

Maaseudun vesihuollan jarjestamista hidastuttivat 1950-luvun alussa 
pula vesijohtoputkista seka ennen kaikkea vesihuoltotoiden rahoituk
sen jarjestaytymaton tilanne. Valtiovallan toirnesta ryhdyttiin asiaan 
kiinnitta.maan huaniota, ja kesakuussa 1951 annettiin laki lainoista ja 
avustuksista vedenhankinta- ja viemarilaitteiden rakentamista varten 
maalaisk.urmissa seka. asetus ko. lain taytantoonpanemisesta ja sovel ta
misesta. Asetuksen mukaisesti lainaa tai avustusta voitiin nwontaa 
vedenhankinta- ja viernarointilaitteiden rakentarnista varten lll.lodoste
tulle yhtym3.lle tai milloin yhty:man perustaminen ei ha.rvan asutuksen, 
rraaperan laadun tai muiden paikallisten olosuhteiden vuoksi ole tar
koituksenrnukaista yksityiselle kiinteiston omistajalle. Maataloushal
lituksen kayttoan asetetut vesihuol.tovarat osoittautui vat kui tenkin ai
van liian pieniksi, ja esim. viisivuotiskautena 1951 - 1955 anamusten 
kustannusarvioiden yhteissumma ylitti 10-kertaisesti kaytettavissa ol
leet varat Pienten yksityisten hankkeiden kohdalla tilanne oli jok
seenkin hyva, silla 2/3 anojista paasi valtionavusta osalliseksi. Yh
tymien kohdalla tilanne oli huonampi, silla yleensa samat suurehkot 
vesihuol toyhtyrnat oli vat useana vuonna perkkain lainaa ja avustusta 
saaneiden jouk.ossa, m.ika .puolestaan he.ikensi uusien yrittajien aserna.a. 
Maat.alouShallituksen ohella kulkulaitosten- ja yleisten toiden minis
terio myonsi vesiliuoltoon tarkoitettuja varoja vuodesta 1954 alkaen. 
Julkisen rahoituk.sen jaadessa kaikesta huol.ima.tta riittaroattOrnaksi, 
useat yhtymat turvautuivat osuus-, osake- ja liittymismaksujen lisaksi 
pankkilainoihin vesihuoltotoidensa alkuun saattamiseksi. Valtioval
lan ponnistelut eivat kuitenkaan jaaneet tuloksettamik.si, kuten vuoden 
1960 vesihuoltotilanne (taulWQ<o 50) osoittaa (2). 

Vuoden 1950 luk.emiin -verrattuna kehitys on kulkenut pitkan askelen 
eteenpain, mutta nykypaivan tilanteeseen verraten vesihuollon jarjes
telyt olivat viela vaatimattamalla tasolla& Niinpa kaivovesi tai 
kasitteleniiton pintavesi nuodosti nonin :pa.ikoin paikallisen "vesihuol
lon" rungon. Varsinkin karjatalouden tarpeisi.in kaytettiin usein suo
raan joesta pumppuarnalla nostettua pintavetta. Pieni ves.ikaymaloiden 
luku.rrE.ara kertoo puolestaan siita, etta. vu.onna 1960 oli pihan peralla 
sijainnut "puusee" jokapaivaistli elarraa viela use.inpien tutkimusalueen 
asukkaiden kohdalla. Paikkakuntakohtaiset erot olivat vesihuollon jar
jestelyssa varsin suuret. Edistyspitajina voidaan I<alajokialueelta 
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mainita Kalajaki, Rautio ja Nivala; Pyha.jakialueelta Vilianti, Oulainen 
ja Haapavesi seka Siikajokialueelta Piippola ja Pulkkila. Toisaalta 
esim. Siikajcella, Paavolassa, MerijiD:vella, Pylili.jcella tai Reisjar
vella tyot olivat vasta alullaan. Vuoden 1960 tilannetta tarkastel
taessa on luvuissa huami.oitava nwos taajamien ja haja-asutusalueiden 
erilaisuus. Nain es.i.rn. Siikajoella lukema.t vailitelivat tassa suhtees
sa seuraavasti (3): 

Sellaisia asunto3a (%), joissa oli 
vesijohto viemari vesikaymala 

Taajama.t 
Haja-asutusalueet 

19,5 28,4 11,8 
9,4 16,7 3,0 

Vesihuollon jarjestaminen kiinteasti asutuissa taajamissa oli luonnolli
sesti helpampaa kuin pitkien etaisyyksien erottamilla haja-asutusalueil
la. 

Taulukko 50. Tutkimusalueen vesiliuoltotilanne vuonna 1960. 

Alue Asuntojen Asunnoista sellaisia (%) ' joissa oli 
luku:rcBara vesijohto viemari vesikaymala 

Kalajokialue 11 759 29,2 32,6 8,2 
Pyhajokialue 9 394 19,1 24,2 11 '1 
Siikajokialue 4 995 11,7 19,4 5,0 

Kok.o tutkimusalre 26 148 22,2 27' 1 8,6 

Ka.anne kohti nopeampaa kehi tysta alkoi val takunnallisesti 1960-luvun 
lopulla, sen jalkeen kun valtiovalta ryhtyi entista tehok.kaanmin 
tukemaan ma.aseudun vesihuollon jarjestelyja. Niinpa kun vuosina 
1951 - 1966 maataloushallitukselle osoitetut vesihuoltovarat vaihteli
vat 100 000 - 3 340 000 markkaan, surma nousi vuonna 1967 jo 11 mil
joonaan ja vuotta !l¥Ohem:nin perati 18 miljoonaan ma.rkkaan. Vesiliuol
toa koskevia saadoksia ja maarayksili annettiin hajallaan siella taal
la lainsaada.nnossa, paaasiassa kuitenkin kolloossa ryhrnassa: 1 ) ylei
nen terveydenhoito, 2) yhdyskunnan rakentaminen ja 3) vesivarojen hy-

. vaksikaytto ja suojelu (4). 

Maaritellessaan vesihuollon rakentamiselle asetettavia tavoitteita 
MIKKO KORHCN.EN on Vesitalous-lehdessa vuonna 197 3 nah.nyt toiminnalle 
koln"e paatavoitetta (5) : 

1 ) jokaiselle kansalaiselle on turvattava laatuvaatircukset tayttavan 
veden saanti kaikissa olosuhteissa, 

2) jatevesien johtaminen ja puhdistaminen on tapahduttava vesiensuo
jelulliset nak:okohdat huomi.oonottaen siten, etta niita vastaanot
tavat ~sistOt sailyvat eri kayttotarkoituksiin sopivina, 

3) toteutus on tapahduttava mahdallisintnan taloudellisesti ja tasa-
painoisesti. 

Kahden ensilrlnaisen tavoi tteen pyrki.Iey'ksili oli siis nahtavissa lain
saadannollisestikin. Kolmannen tavoitteen toteuturniseksi alettiin mm. 
tutkimusalueella jo 1960-luvun loppuvuosina tarkastella laajoja useamr 
pia kuntia kasittavien vedenhankinta-alueiden rnuodostamismahdollisuuk
ksia. Tallaista kehitysta edistivat H. ErrALAn (1967) nrukaan nm. 
seuraavat seikat (6): 
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1 ) vedenhankinnan jarjestely on tarpeellinen Ieyos haja-asutuksessa, 
2) veden rii ttavyyteen ja keskeytyksettOma.an saantiin tullaan kiin

nitta:maan entista suurempaa huomiota, 
3) veden laatuvaatirmikset kasvavat ja veden puhdistaminen kannattaa 

keskittaa entista suuremPiin vesilaitoksiin, 
4) kaukanakin olevat pohjavesivarat voidaan ot·taa kayt:toon, 
5) asutus Pohjanmaalla on nauha.naista joki- ja maan.tievarsiasutusta. 

Tutkimusalueelle orikin syntynyt kaksi edellisenkaltaista laajempaa 
vesiliuoltoyksikkoa - Paavolan Vesi Oy ja Vesikolmio Oy -· joiden 
to.irninnasta tuonnempana ene:rt'll:I:En. .Myos Pyhajokialueella ryhdyttiin 
vuonna 1979 toteuttaroa.an "ylikunnallista" vedenjakelua. Talloin 
kaynnistyi Viliannin Alpuanharjusta runkojohdon rakentarninen Oulaisiin. 
Valrnistuttuaan johto turvaa Oulaisten, ~rijarven ja Pyhajoen lisa
vedensaannin vuosikymreniksi eteenpain ( 7) . 

Nykyisellaan kaikk.i tutkimusalueen kunnat kuuluvat jarjestetyn vesi
huollon piiriin, joskaan kaikki haja-asutusalueen taloudet eivat luon
nollisestik.aan viela kuulu vesijohtoverkostoon. Vesilaitokset kayt
tavtit yleensa p::>hjavetta, mutta oulaisten, Ylivieskan ja P.yhajoen 
lai toksilla an !l¥OS nahdollisuus raakaveden ottoon pintavedesta. 
Veden laatua koskevia kysymyksia selvitellaan tarkemmin liitueena ole
vassa FT Erkki Alasaarelan artikkelissa. 

5. 72 Eraita esirnerkkeja alueen vesiliuollon jarjestamisest.a 

OUlaisten vesiosuuskunta on yksi tutki.musalueen 1950-luvun vesihuol to
yhtyrnist.a, sen perustarnissanat lausuttiin 12.. lokakuuta 1950, sen jal
keen kun huhujen mukaan "k.ylan isannat kyllastyivat kantanaan tukan
pesuvetta joesta va.irroilleen" . Tilanteen helpottarniseksi paatettiin 
ryhtya pumppuaroaan jokivetta sellaisenaan Maunulan myllyn ylB.kanavas
ta osakkaille. Vedenotto tapahtui puuputkia pitkin. Niiden valmistuk
seen tutustuttiin Kalajoelle suuntautuneella retkella, jolle osallis
tuivat Johan Nikula 1 Maunu Laikari, Kalle Kangasvieri ja Sim:::> .Muotiala. 
Alueen vesiliuol tosuunni tel.nat laa ti dipl.. ins. Sirno Muotiala. Ens:i.lmE.i
sena toirnintavuonna, 1951 1 vesijohtoa rakennettiin kaiken kaikkiaan 
2 240 J.retria. Veden jakelu aloitettiin joulukuussa 1951 1 ja uutuudes
ta paasivat alussa nauttima.an 12 kirkonkylan taajanan pohjoispuolen 
taloutta. OUlaisten vesiosuuskunnan ensimmainen pumppuamo sijaitsi 
Maunulan myllyn ylakanavan rannalla nyt jo puretun hattukaupan seinus
talla. sen painesailiona kaytettiin 300 litran bensiinitynnyria, 
ja paine nousi noin kahteen kiloon neliarretria kohti. Vuonna 1952 ra
kermettiin Epailyksen ma.alle uusi pintavedenottamo, joka korvattiin 
seitsemaa vuotta nwohemnin nykyisella G.W. Berg & Co:n urakoimalla 
pintavesilaitoksella. Ensimmaiset kiinteistokohtaiset vesimittarit 
asennettiin vuonna 1960. Alkuaikojen puuputket korvattiin pikku hiljaa 
ensin rauta- ja It¥Oherrmin muoviputkilla. Vi.irreisetkin puuputket pois
tettiin kaytosta vuonna 1965. Ensirro:nainen puhdistarr:D, joss a oli hiek
kasuodatin ja natriumhypokloriittiklooraus, rakennettiin 1952. Vuosi
ky:rrrrenen puolivalissa halpa, alkeellinen ja tavattom:m epavarma lai
tos korvattiin kemiallisella puhdistamolla. Numeroiden valossa on 
OUlaisten vesiosuuSkunnan toiminta kehit~yt viisivuotisvalein 
1955 - 1980 kuvan 32 :mukaisesti (:mukana ovat myos Vesikolmio Oy:n 
suurirrroan osakaskunnan, Ylivieskan, vastaavat luvut) (1): 
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Kuva 32. Oulaisten ja Ylivieskan vedenkulutuksen kasvu vuosina 
1955 - 1980. 

Kuten luvuista nakyy, niin Oulaisten kuin Yli vieskankin vesihuollon 
kasvun vuodet ajoittuvat 1960- ja 1970-luvulle. Kehitys on siis yhte
nevainen valtakunnallisen rouutosprosessin kanssa. 

Siikajoen alajuoksulle - Paavolan, Revonlahden ja Siikajoen - alueille 
syntynyt Paavolan Vesi Oy riliki pai vanvalon vuonna 1964 . Jo vuotta 
aiemmin oli Tuamiojan silloisen asemapaallikon aloitteesta keskusteltu 
vesiyhtymful aikaansaaroisesta Tuamiojan taajarnaan, rrutta seuraavana 
vuonna asiassa paadyttiin laajapohjaisenpaan ratkaisurm. Perustetrm 
Paavolan Vesi Oy:n tehtavak.si tuli veden johtaminen Keltalasta Tuomi
ojan ja Paavolan taajamiin (2). 

Siikajoki liittyi yhtyrnaan 1960-luvun puolivalissa. Paikkakunnalla 
suunniteltiin talloin oman vesiosuuskunnan perustarnista, rnutta valtion 
viranonaiset eivat katsoneet suope.in silmi.n tata hanketta, koska Siika
joen asukasluku oli pieni ja keskustaajaman lahelta ei ollut saata
vissa hyvalaatuista pohjavetta. Lisaksi Siikajoen ja Paavolan valinen 
jokivarsi oli rrelko tilieaan asutettua, joten jokivartta pitkin johde
tulla vesijohdolla saatiin runsaasti haja-asutusalueiden talouksia 
vesihuollon piiriin. Nykyisellaan Siika.joen ja Paavolan valilla kul
kee vesijohto joen m::>lermnin puolin (kuva 33). Sa.Iroihin aikoihin Sii
kajoen yhtynaan liittymisen kanssa perusti Oy Ahlstrom Ab vuorivillan 
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ja paperirullien sisahylsyjen valmistuksen erikoistuneen tehdaslai
toksen Ruukkiin. Tehtaan ja sen synnytt.arnan lisaasutuksen 
hank.inta ratkaisti.in laajent.al:ralla Paavolan Vesi Oy: ta" 

Paavolan Vesi Oy on ns. sopimusjarjestelroan pohjalla toimiva jakelu
yhtio. Sen osakaskunnat eivat siis omi.sta yhteisia vesiliuoltoon liit
tyVia laitteita. Vuonna 1976 yhtion osakekannasta Ruukin ja Siikajoen 
kunnat amistivat 84 %, yhteisot 9 % ja yksityiset 7 %.. Aientnin yhtio 
rakensi vesijohdot kulutuspisteisiin asti1 rrutta 1970-luvun puolivalin 
jalkeen kaava-alueella on vesijohdot rakennettu kolrren netrin etaisyy
delle tontin rajasta1 ja haja-asutusalueilla on rakennettu vain runko
johdot (¢ 75 rrm ja sitii isomrna.t putket) .. 

Vedenkulutuksen kasvaessa on alkuperaisen Keltalan vedenottopaikan ohel
le rakennettu uusia kaivoja. Lisaksi eraita lahella olevia vesiesiin
tymia on otettu kayttoon osittaisessa yhteistyossa Pattijoen Vesi Oy:n 
kanssa. Vuonna 1980 Keltalaan valm.istui suodatinlaitos, sen jalkeen 
kun otettavassa pohjavedessa alkoi esiintya rautaa. Oman toimi.alueen
sa ohessa Paavolan vesi Oy harjoittaa yhteistyota naapurikuntien kanssa. 
Vetta myydaan Lurnijoelle ja Rantsilaan seka ostetaan Vihannista.. Vuon
na 1977 myytiin vetta 33 kuutionetria vuorokaudessa ja ostetti.in 30 
kuutiorretria vuorokaudessa. Kokonaisuudessaan Paavolan Vesi Oy on vuo
sina 1968 - 1981 kehittynyt seuraavasti: 

Vesilaitoksen Liittymis- Jaettu vesi- Vesijohtoverkon 
liitt:tjarraara 12rosentti mara (m3 I d) Eituus (km) 

1968 4 380 60 350 272 
1974 6 170 98 1 100 536 
1977 6 170 98 1 150 561 
1981 6 200 99 1 685 599 

Vedenhankinnan jfu'jestelyjen lisaksi Paavolan Vesi Oy on rakentanut 
viernarilaitoksia Paavolan, Ruukin1 Siikajoen ja Revonlahden taajamiin. 
Nykyisellaan viemari verkoston pi tuus on noin 50 krn. Ruukiin valmistui 
vuonna 1971 lanmikkopuhdistano I jonka puhdistuskykya on royohentnin 
tehostettu kemikalinsyotolla. Muissa taajamissa jatevesi kloorataan 
ennen vesistoon laskemista. 

Oy Vesikolm.ion synty liittyy Kalajoen keskiosan jarjestelyhankkeeseen. 
Vuonna 1967 aloitetun Kalajoen keskiosan jarjestelyn keskeisena ta
voitteena oli noin 3 000 hehtaarin }?eltoalan tulvasuojelu Nivalan ja 
Ylivieskan alueilla. Tyot toteutettiin pengerryksin ja perkauksin .. 
Koska perkaustoiden katsottiin tilapaisesti huonontavan Ylivieskan 
raakavetta siina maarml etta vesi rruuttuu kayttokelvottamaksi, suun
niteltiin perkausten ajaksi raakaveden johtarnista Ylivieskaan perkaus
toiden ylapuolelta lahelta Pidisjarvea. Suunniteltu putki olisi ollut 
noin 25 kilonetrin m.ittainen (3). 

Koska Kalajoki katsottiin veden laadun ja siirili. tapahtuvien nopeiden 
muutosten takia epatyydyttavaksi raakavesilahteeksi 1 ryhdyttiin em. 
suunnitelman ohella pohtirnaan mahdollisuutta johtaa hyvalaatuista 
pohjavetta Sievin KiiskiUista Ylivieskaan. Koska It¥OS Sievissa ja 
Nivalassa ilrreni saroaan aikaan vaikeuksia vedentarpeen tyydytta.mises
sal mainitut kunnat paattivat vuonna 1968 perustaa yhteisen vesiyhtion 
0y Vesikolmi.on. Nimi kuvastaa yhtion kol.Irea perustajakuntaa. Oy Vesi
kolmion tehtava.ksi tuli huoleh.tia vedenhankinnasta ja kaukosiirrosta, 
kun puolestaan vedenjakelu jai paikallisten vesiyhtymien hoidettavaksi. 
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Kunnat omistavat yhtion osakasrnaariensa suhteessa. 

® vedenottamo 

~ pumppuamo 

-- paavesijohto 

0 5 10 15km 

Kuva 33. Paavolan Vcsi Oy:n verkosto, vedenottarrot ja pumppu.arrot. 

Valtio rakensi Kalajoen keskiosan vesistojarjestelyjen yhteydessa Kiis
kilan vedenottanon, Junnonperan valipunppu.anon seka vesijohtolinjat 
Kiiskila - Junnonpera - Yli vieska seka Jurmonpera. - Ni vala (kuva 34) . 
Linjojen yhteispituus on 59 km, ja niiden rakentaminen tapahtui osin 
korvauksena perkausten aiheuttamista haitoista Ylivieskan vedenotolle, 
osin Oy Vesikolmi.on kustantanana. Kiiskilan vesi tuli Ylivieskassa, 
Nivalassa ja Sievissa kayttoon vuosina 1970 - 71. 
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Oy Vesikolmio on If!Yoherrmin 1970- ja 1980-luvulla laajentunut niin, 
etta nykyis.ID If!YOS Alavieska ja Kalajoki kuuluvat yhtioon (liit
tyivat vuonna 1976). Kalajoelle ulotettu runkoverkosto toteutettiin 
osittain rakentanalla uusia vesijohtolinjoja ja purrppuasemia seka 
osittain lunastarralla valmiita laitteita ja rakenteita. Nain mn~ 
Valkeaveden vedenottarro ja -puhdistano seka Kourinkankaan vedenottano 
siirtyivat Oy Vesikolmiolle. Na.iden lisa.ksi Kiiskilaan on rakennettu 
toinen vedenottan:o r Nivalan ja Sievin keskustaajamiin runkolinjat 
seka Yli vieskaan toinen runkolinja. . Viirreksi rnaJni ttu tyo tehtiin 
valtion vesihuoltotyona. Nykyisellaan yhtion rurikovesijohtojen yh
teispituus on noin 180 kilorretria. Talla hetkella suurin osa Kala
jokilaaksoa onkin hyvalaatuisen pohjaveden ja vesijohtoverkoston 
plJ.rlssa. Poikkeustilanteissa j a kulutushuippujen aik:ana lisavetta 
saadaan Yli vieskan pintavesilaitoksel ta. 

Oy Vesikolmion to.iminnan laajenem:inen nvesiviisikoksi" rili.kyy selvasti 
yhtion liittyjanEiaria ja vedenkulutusta tarkasteltaessa. Kuluneen 
12 vucxien aikana luvut ovat kurmaltakin osin kolrninkertaistuneet. 
Yli vieskan osal ta tarke:rrmat luvut on esitetty kuvassa 32. 

1968 
1972 
1980 

Yleisten vesilaitosten liit
tyjamaara 0y Vesikol-
mion alueella 

10 850 
18 380 
33 530 

(19 610) * 

Vedenkulutus (m
3 I d) 

Oy Vesikolmion Ylivieska 
alue 

2 300 
3 000 
7 200 

(5 600) * 

1 650 
1 770 
2 850 

* Suluissa olevat arvot kertovat Vtioden 19 80 tilanteen ilrran Alavieskan 
ja Kalajoen kuntia. Vuosina 1968 ja 1972 n:ainitut kunnat olivat 
Oy Vesikolmion toiminta-alueen ulkopuolella. 
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Kuva 34. Oy Vesikolmion verkosto, vedenottanot seka pl.l!Ipaarrot. 
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5.8 vesistojen virkistySkaytto 

Jo 1960-luvulla oli eimustettavissa 1 etta viisipaivaiseen tyovi.ik
koon siirtyminen lisaantyvine vapaa-aikoineen lisaa vesistoalueiden 
virkistySkayttoa. Vesistoiliin liittyvina vapaa-ajan harrastuksina 
voidaan mainita rrm. uiminen1 kalastaminen1 veneil y 1 ulkoilu, retkei
ly ja vesilinnustus. Varsin selvasti virkistySkayton laajuus nakyy 
loma-asuntojen rnaarissa1 joita vuonna 1974 oli Si.ikajokialueen kun
nissa 491, Pyhlijokialueella 1 049 ja Kalajokialueella 769. Suurin 
osa loma.-asutuksesta sijoittui rrerenrantakuntiin (Kalajoki 489 1 Pyha
joki 399 ja Si.ikajoki 131), rnutta ~os sisarnaan suuret jarvialueet 
ovat suo:sittua :rrDkkeilyseutua (Pyhajarvi 381 1 Haapavesi 164 ja Pyhan
ta 1 03) ( 1) . 

Virkistyskayton tarpeita on huamioitu toteutetuissa laajamittaisissa 
jokijarjestelyissa. Kaikilta osin tulokset eivat ole olleet toivot~ 
tuja, ja es.im. Siika- seka Kalajoella on vaadittu vuorokausisaadon 
vedenkorkeusvaihteluja vahennettavaksi. Tek.ojarvien ja kurmostetun 
Piipsjarven kohdalla nurheita ovat tuottaneet veneilya haittaavat ja 
maisemaa rurrentavat turvelautat. Joka tapauksessa parjatut tekojarvi
hankkeet ovat tuoneet ennalta suunnittelemattomia virkistyskaytto
tuloksia. Es.irn. Siikajokialueella Kortteisen tekojarven kalansaalis 
nousi vuonna 1979 arviolta 8 000 - 11 000 kiloon ja Uljuan 18 000 -
21 000 kiloon. Samana vuonna lin..nustuslupia oli Kortteisella n. 300 
ja Uljualla n. 30 kappaletta. Erityisen vilkasta virkistyskayttoa 
on ollut Oulaisten Piipsjarvella1 jonka 13 15 kiloiiEtrin rantaviivas
ta 6, 7 kiloiiEtria on laskettu sovel tuvaksi virkistyskayttoon. Loma
asuntoja Piipsjarvella oli vuonna 1980 kaikkiaan 36, kalastuslupia 
n. 500 ja metsastyslupia 451 kappaletta. Kalansaaliiksi arvioitiin 
tuolloin noin 2 000 kiloa ja vesilinnustuksen yhteissaali.iksi noin 
3 000 sorsaa. Miinuspuolina Piipsjarvi-projektissa on nahty ern. tur
velauttojen esiintyminen1 jarven heikko talviaikainen happitilanne 
seka ~ohastyneena hoidettu rantojen kt..lfl..nostus ja rantojen kayt?n suun
nittelu (2) . 

Virkistyskayton edellytysten parantarniseksi ehdottaa vesihallituksen 
asettarra. tyo:ryhma raportissaan vucdel ta 1982 va.havetisten uomien 
kunnostusta1 rehevoityneiden Mankilan- ja (Ha.apaveden) Ha.apajarven 
kunnostusta seka tekojarvien turvelauttaongelmien ratkaisemista ( 3) . 

5.9 Luonnonsuojelu ja vesistot 

Luonnonsuojeluliike syntyi 1800-luvun loppupuolella toisaalta Euroopas
sa (lab.inna Saksassa) eraanlaisena kul ttuuriliikkeena 1 ja toisaal ta 
Pohjois-A.:rrerikassa1 jossa jouduttiin toimimaan jo vakavan uhan edessa 
luonnon ja luonnonvarojen suojelemiseksi. M_yohermnin nama kaksi aja
tustapaa ovat yhdistyneet1 ja alkuaan amerikkalainen ajattelutapa on 
noussut luonnonsuojelutyossa keskeiseksi. Nykyisellaan luonnonsuojelun 
kokonaisva.ltainen tehtavakentta tarkoittaa luonnon, luonnonvarojen ja 
elinyrrp2irist6rnrr.e seka suojelua etta hoitoa. Aate on 1960~luvulta lah
tien kokenut valtaisan nousun Lansi-Eurcopassa (esim. Saksan liitto
tasaval ta ja Ruotsi) , ja on tata kautta saavuttanut yha kasva.vaa kan
natusta ~os Suomessa. Eraanli nykyisellaan hyvinkin paljon huomiota 
saaneena ja keskustelua aiheuttaneena osana luonnonsuojelun kentassa 
on kysyrqys maam:ne vesien suojelusta ja vesistojen tulevasta kaytosta 
(esirn. Koijarvi, Kaitfors ja Vuotos) (1) . 



Eraana suornalaisen vesiensuojelun keskeis.inpana ongelnana on ollut 
jatevesien aiheuttaroa. vesistojen likaantuminen, mika korostuu eri
tyisesti matalavetisissa jarvissa. Asutuksen, teollisuuden seka 
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maa- ja metsatalouden toiroinnot tuovat muk:anaan vesistoihin erilaisia 
ki:inteita aineita (kuori 1 kuitu) 1 orgaanisia yhdisteita ja ravintei-
ta (fosfori, t:yppi). Nama puolestaan nakyvat vesistossa pohjaelios
ton tuhoutumisena, happikatona ja rehevoitymisena. Naiden lisaksi 
vesistoiliin saatetaan johtaa suoranaisia :nwrk:kyja. Vesistojemrre 
suurin kuor.rnittaja hapen kulutuksella rnitaten on puunjalostusteolli
suus ja ravinteiden tuottajana asutus. Jotta em. haittoja voitaisiin 
pienentaa, vesiensuojelun keskeisena tehta.vana on pyrkia pienentarnaan 
vesist.Oihin joutuvaa kuonni tusta. Ongelroan ratkaisuna on nahty toi
saalta itse vesistOa.lueiden kunnostus ja toisaalta jatevesien teho-
kas puhdistaminen. Puhdistaminen voi tapahtua joko kemiallisesti, 
biologisesti tal mekaanisesti. 197 0-luvulla rrekaaninen puhdistus on 
yksinornaisena puhdistusiTEneteJ.rnan.a lahes kokonaan loppunut {v. 19 79 
enaa 0 1 1 prosenttia) ja kayttoon On tullut enirrD:rBkseen llS • biologis
kerniallinen puhdistus (v. 1979 - 66 %) • Vuonna 1979 viemarilaitok
siin lii tetyissa kiinteistoissa asui 68 prosenttia :maan koko vaestosta. 
Vesiensuojelun valtakunnallisesta tavoitesuunnittelusta on vesihalli
tuksen to.imesta valrnistunut "Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 
1985" ja sita taydentiiva "Vesiensuojelun periaatteiden soveltam.i.sesta" 
(2). Vesiensuojelun ohjelrnaa tark.i.stetaan ottaen huomioon uudet 

. puhdistusmeneteln:Jat, ves.i.ensuojelulle asetetut vaatimukset ja talou
dell.i.set mahdollisuudet. 

Vesiensuojelun ohella on luonnonsuojel.i.jo.i.den vesistoihin kohd.i.stuneen 
mielenkiinnon kohteena ollut .i.tse luonnon ja vesi:maise:man suojelu. 
Talloin vo.i. lahtokohtana olla joko klassinen luonnonsuojelu eli pyr.i.
taan sailyttarnaan luonto koskematto:mana tulev.i.lle sukupolville ja 
tieteell.i.sen tutkimuksen kayttoon, tai ns. sos.i.aalinen luonnonsuoje-
lu eli pyritaan varaaman vesist5alueita vapaa-ajan ja~virkistystoi
m.i.nnan kayttOon. Erityisesti arvostelun kohteeksi ovat joutuneet 
ves.i.storakentam.i.sen aiheuttamat maiseitBmUutokset. Samoin vuorokaus.i.
saannostelylla katsotaan olevan negati.i.visia vaikutuks.i.a alueen luon
nonnaisemalle ja v.i.rkistyskaytolle. Maisemansuojelu ja virkistyskayt
to kulkevatkm usein kasi kadessa. Vesistotoiden aiheuttamina luon
non- ja ma.i.semansuojelullisina ha.i.ttoma :ma.i.nitsee vesihallituksen tyo
ryhina. tutkimusalueelta mm. seuraavat kohteet (3): 

- Uljuan rakentamisenaikaiset kalataloudelliset haitat seka Uljuan 
vobnalaitok:sen lyhytaikaissaadon aiheuttamat rnaisemahaitat 

- Iso-Lam.ljarven saannostelykaytto heikentanyt vesialueen kaytt5-
mahdollisuuksia kalastus- ja virkistyskayttoon 

- Uimsankosken ja Iamujokisuun valisen vahlivet.i.sen uomm aiheutta:mat 
:maiserrahaitat 

- Uljuan ja Kortteisen turvelautat 
- Pi.i.psjarven turvelautat ja heikko talvinen happ.i.t.i.lanne 
- Haapajarven rehev5ityminen laajoilta alueilta Haapavedella 
- Pyhajoen ylaosan I-vaiheen aikana tapahtunut rauhoitetun jokihelrni-

s.irrpukkakannan osi ttainen tuhoutuminen 
- Kalajanjoen, Kuonanjoen, Settijoen ja Kalajoen Oksavan vahavetisyys 
- Hautaperan tekojarven hoitamattornat rannat. 
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Merkittavimpina virkistyskayttoon ja n:aise:rrE.a.n liittyvma vesisto
toiden haittoina pidetaan siis vahavetisiksi jaaneita uornia, vuoro
kausisaannostel yn aiheuttamia vedenk.orkeusva.ihtelui ta tietyilla joki
osilla seka tekojarvien turvelauttoja ja toiden viimeistelyn tasoa, 
jolloin naisen:aan sopeuttaminen on voinut jaada toteuttanatta. 
Naihin epakohtiin kohdistuvilla korjaustoirnilla katsotaan voitava.n 
parantaa alueen vesistojen maisernallista tilaa ja virkistyskaytto~ 
arvoa (4). 

Jokivesistojen vesiensuojelun ohella tultaneen lahivuosina yha kas
vavassa naarin kiinnittamaan huomiota luonnonsuojelullisiin ja rnai
sernallisiin seikkoiliin. Tahan suuntaan tahtaavia hankkeita on 
vireilla estm. Kalajokialueella. Myos OUlussa kevaalla 1982 kokoon
tuneen "Jokien kayttova.ihtoehtojen taloudellisuus"-seminaarin suosi
tukset viittaava.t tahan sunntaan. Niissa esitettiin .rrm. luonnonta
loudellisten ja paikallisten nakokohtien huomioirnista hankkeita 
suunniteltaessa seka rakentarnisesta aiheutuvien haittojen vahentarnista 
ja jokiluonnon el vyttamista. Kaiken kaikkiaan ihmisen ja h3.nta yrrpa
roivan luonnon valisten suhteiden pohdiskelu on hyvin ajankohtainen 
ailie. Tassa yhteydessa on usein korostettu yksilon ja yhteison va.s
tuuta koko ihmiskunnan tuleva.isuudesta, luonnosta ja yrrparistosta. 
Nigerialainen heinopaallikko on kiteyttanyt ajatuksen onnistnneesti 
yhteen lauseeseen: "Mina kuvittelen, etta rraa kuuluu suurelle perheel
le, josta monet ovat kuolleet, muutamia on elossa ja lukernaton joukko 
viela syntymatta. " Era.ana osana tassa naamne ja koko yhteiskunnan 
tulevaisuuden rakennustyossa ova.t tana paivana tehtavat vesistoja 
koskevat paatokset ja ratkaisut (5). 



KIRJALLISUUSVII'ITEEr KOHTAAN 5. 

5. SODISTA NYKYPAIVIIN (1946 - ) 

5.1 Vesiasioiden hoito pyrit.aan keskitta:rraan 
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1) Maatalouden vesirakennusk.ornitean mietint.O, 1956, s. 60; Ware, 1970, 
s. 9; Muotiala S.i.no 1 Maanviljelysinsinooripiirien tehtavat tulevi
na vesip.iire.:ina - Rakennustaito 1969, s. 860 

2) Suarcen asetuskokoelma. vuod.elta 1970. Helsinki 1971. s. 37, 38 
3) Suaten asetuskokoeln:a vuodel ta 197 0, 1971 . s. 3 7; Muotiala 1 96 9 1 

s. 860 
4) Lahdeoja 1970, s. 217; Ware 1970, s. 11 

5.2 Vesimyllyt ja -sahat katoavat jokimaisemasta 

1) svr III .Ma.atalous, .Maataloustiedustelu vuodelta 1950 
2) "..furroful sahalle ja rajan pintaan rrenivat OUlaisten sahan koneet" -

Pyhajakiseutu 11.10.1962 

5.3 Sotien jalkeisen aikakauden vesistotyot 

5.31 Suuret vesistOtyot 

1) Pohjanmaan vesistohankkeiden kaytto - Vesihallituksen monistesarja 
1982:125. Helsinki 2982. s. 25, 29 ja 33 

2) Pohjanma.an vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 25, 29; Kalliosara 
Bruno, Muutamia huornioita Siikajoen perkaustyosta - Rakennustaito 
1953, s. 93, 94; Paavola E.J., Pyhajoen tulvat kahlitaan - Suo:rren 
kuvalehti 1954 ; 14 1 s . 18 ; Pohja.nma.an kuivatuskomi tean mietinto. 
Helsinki 1961. s. 36 

3) Pohjanroaan vesistOhankkeiden kaytto 1982 I s. 34 
4) Pahjanrna.an vesistohankkeiden kaytto 1982, s. 34 
5) Anttila 1967, s. 37, 38; Harju-Autti Timo, Piipsjarven vesijaton 

kunnostus - Rakennustekniikka 1974, s. 169; Pohjanmaan vesisto
hankkeiden kaytto 1982, s. 30 

6) Pohjanmaan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 25 1 26 
7) Pohjannaan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 73, 75, 78 

5.32 Peruskuivatus- ja ojitustoiminta 

1) Keski- ja Pohjois-Pohjanrna.an peruskuivatuskomitean mietinto 1950:8. 
Helsinki 1950. s. 3, 4, 23 - 29, 33 ja 38; Maatalouden vesirakennus
komitean mietinto 1956, s. 13, 14; Pohjanmaan pohjoisosien vesien 
kayton kokonaissuunnitelna- Vesiliallituksen tiedotus 137. Helsinki 
1978. s.299 

2) Pohjanmaan pohjoisosien ... 19781 s. 300, 301; Pohjanmaan kuivatus-
komitean mietinto. Helsinki 1961, s. 38 - 41 

3) Pohjanma.an pohjoisosien ... 1978, s. 303, 307 
4) Pohjanrnaan pohjoisosien ... 1978, s. 308 
5) Pohjanma.an pohjoisosien ... 1978, s. 309; Pyhajoen vesiston kaytto-

suunnitelma. Helsinki 1972. s. 126 
6) Pohjanmaan pohjoisosien ... 1978 s. 304, 309 
7) Kaitera 1945, s. 465; Laitila Ta.imi, Polttoturveteollisuutta Ahma

nevalla - Vihannin kirja I (toim. Merja Karjalainen) , s. 167; 
Haapanen-Mikola Tenovuo 1982, s. 83 

5.33 "La.piolinjalta koneiden kayttoon" - toiden tekninen muutos 

1) OUVA ja KoVAl :Maanviljelysinsinooripiirien vuosikertamukset vuo
silta 1956 - 1965 

2) "Vauhdilla valtaojaa" - Uusi kuvalehti 1958:1 1 s. 2, 3 
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3) Kyytinen Pekka, Valtava nousu Keski-Pohjan:n:aalla - Viikkosano-
zrat 1952:24; Talvi Yrjo, IXErijarvi - tulvien pitaja - uusi 
kuvalehti 1954:14, s. 25; Paavola 1954, s. 19 

4) "Vauhdilla val taojaa" - Uusi kuvalehti 1958: 1 1 s. 3 

5.4 Maaseudun sahkoistyksen suuri aalto 

1) Pyl.kkanen 1982, s. 32 - 34 
2) svr VI Vaesto 1 Yleinen vaestolaskenta 1950 ja 1960 
3) Pyl.kkanen 1982 1 s. 32 ja 34; Ollila 19701 s. 33 1 34, 44 ja 45; 

Revon Sahko Oy:n toirn:intakertonus vuodelta 1981. Oulu 1982, s. 3 
4) Revon sahk.o Oy:n toirn.intakertann.J.s 1981 1 s. 27. Kalajokilaakson 

sabko Oy:n osalta tiedot on antanut yhtion toimitusjohtaja Vaino 
Karjala 

5) Falt 19711 s. 91 
6) Falt 1971 I s. 84; Rcvon sahko Oy:n toimintakertomus 1981 I s. 20, 27 
7) Pohjanmaan vesistOhankkeiden kaytto 19821 s. 281 31 I 321 38 I 13, 76 

ja 79; Jokien kayttOva.ili.toehtojen taloudellisuus - Vesihallituksen 
rronistesarja 1982:112 1 Helsinki 1982 1 - sisaltali nm. Soini Martti, 
Voinatalous Pohja.nnaan joilla1 s. 2 

8) Kurmas Tapio, sahko 1 elintaso ja sahkon hinta - Vuosisata sahkoo 
Suaressa 1982 1 s. 95 I 96; Tuotanto- ja kayttotilastoa - Vuosisata 
sahkoa suaressa 1982 1 s. 86 1 8 7; Suarren tilastollinen vuosikirja 
1981 

9) Em. tuotanto- ja kayttotilastol s. 85; Vesihallituksen nonistesarja 
1982: 112, Nurmi Markku1 Jok.ien voiroatalouskayttO 1 s. 3 1 4; IcrM: n 
vesi vo.iroatyorylutB.n mietinto. Sarja c: 12. Helsinki 1981 . s. 48 

1 0) Revon sahko Oy: n toimintakertomus vuodel ta 1980. Oulainen 1981 • 
s. 24 

5.5 Kalastus ja ravustus 

1) Tuomi-Nikula 1981, s. 1071 1101 112 1 1131 136- 138; Pohjanrnaan ve
sistohankkeiden kaytto 19821 s. 92 1 93 

2) Pohjanmaan vesistOhankkeiden kaytto 1982 1 s. 92; Westman Kai -
Sutela Jukka - Kitti Jouni - Sunari Olli1 Rapuruton esiintymisalueet 
Suaressa vuosina 1893 - 1972 - Riista- ja kalatalouden tutkimuslai
tos kalantutkimusosasto. Tiedonantoja n:o 1/19731 s. 45 

3) Miettinen 1978 1 s. 268 
4) Miettinen 1978, s. 268; Pohjanrnaan vesistOhankkeiden kaytto 1982 1 

s. 127, 128 

5.6 Jokien liikennemerkitys lakkaa uittojen loputtua 

1) Pohjanmaan pohjoisosien ... 1978, s. 213; Tilastokatsauksia vuosilta 
1947 - 1964 

2) Pohjanrnaan pohjoisosien ... 1978 1 s. 213 1 214 
3) SuOJ.Ten tilastollinen vuosikirja 1981 

5.7 Maaseudun vesihuollon rakentamisvuodet 

5. 71 Sodanjalkeisen ajan vesiliuollon yleiskehitys 

1 ) Maaseudun vesirakennuskomitean mietinto 1956 I s. 56; svr v.r Vaesto 1 

Yleinen vaestOlaskenta 1950 
2) Maaseudun vesirakennuskomitean rnietinto 1956 1 s. 24, 25; SVT VI 

Vaesto I Yleinen vaestolaskenta 1960 
3) SV'l1 VI Vaesto I Yleinen vaestonlaskenta 1960; Herva Juhani' Siika

joen valuma-alueen vesistO vesihuollon kannalta - Diplomityo 
OUlun yliopiston rakennusinsinooriosastolla (RIO) 1965, s. 95 ja 114; 
Maenpaa Asko 1 Tutki.mus naaseudun ves.ili.uollon rakentamiskustannuk-



sista OUlrm maanviljelys.insinooripiirin alueella vuosina 1964 -
1969. - Diplamity6 OUlun yliopisto RIO 1970, s. 4 ja 5 

4) Vesiliuolto (vastaava toim.i.ttaja Eero Kajosaari), Helsinki 1973 .. 
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s. 530; Jrmtunen Jouko, Siika-Pyhajok.ialueen vesiliuollon toteutta
:m:i.nen - Diplamityo Oulun yliopisto RIO 1969, Liite n:o 1 

5) Korhonen Mikko, Vesiliuoltolaitosten yhteistoiroinnasta - Vesitalous 
1973;6, s. 25 

6) Ettala Harmu, Pohjannaan jokilaaksojen vesiliuol to - Rakennustai·to 
1967:22, s. 823 

7)' Korhonen 1973, s. 25 ja 26i Maenpaa Vesa, Oulaisten vesiosuuuskunta 
30-vuotta 1950 - 1980. OUlainen 1981 (rroniste). s. 6 

5.72 Eraita esirnerkkeja alueen vesihuollon jarjestamisesta 

1) M3.enpaa Vesa, Oulaisten vesiosuuskunta 30 yuotta 1950 - 1980 .. 
OUlainen 1981 (m:miste). s. 3 - 5, 7 - 9 

2) Paavolan Vesi Oy: ta koskevat tiedot perustuvat Oulun vesipiirin 
antamiin tietoihin 

3) Oy Vesikolmiota koskevat tiedot perustuvat Kokkolan vesipiirin anta
miin tietoiliin. 

5.8 Vesistojen virkistyskaytto 

1) Muotiala Sima, Vesistojarjestelyjen tavoitteista - Rakennustekniikka 
1965:5, s. 360; Pohjanmaan pohjoisosien ... 1978, s. 257 

2) Pohjamraan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 29, 33, 77, 102, 103, 
106 ja 107 

3) Pohjanmaan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 102, 104, 106 ja 107 

5.9 Luonnonsuojelu ja vesist.Ot 

1) Haapanen-Mikola-Tenovuo 1982, s. 25 
2) Haapanen-Mikola-Tenovuo 1982, s. 113- 117, 129- 131 ja 136; 

Leinonen Matti, YmparistOekolo;ria. Jyvaskyla 1981. s. 78 - 81 
3) Pohjanma.an pohjoisosien ... 1978, s. 311; Pohjanma.an vesistohankkei

den kaytto 1982, s. 73- 75, 77, 79 ja 80 
4) Pohja.nmaan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 96 ja 97 
5) Pohja.nmaan vesistOhankkeiden kaytto 1982, s. 107; Haapanen-Mikola

Tenovuo 1982, s. 27. 
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Tutk.i.musal ueen kui vatushankk.eet kunnittain vuosina 1950 - 197 4 0 . 
Kunta 1950--- l95-9- - ·r96o · - ,-9-69-- - -·----- --- · - --r97o- = -T97 4- -- - - ---- 1950 - 1974 yhteensa 

kpl kuivatus- kaivettu kpl kuivatus...:. kaivettu kpl kuivab.ls- kaivettu kpl kuivat~- kaivettu 
ala km2 uomaa krn ala krn2 uarnaa km ala kffi2 uoma.a krn ala krn uonaa krn 

Kalajokilaakso 
Kalajoki 20 68,1 226,8 39 53,8 179,3 1 0,7 2,3 60 122,6 408,4 
Alavieska 15 57,9 192,0 21 29,6 98,7 1 3,9 12,8 37 91,4 303,5 
Ylivieska 27 38,1 127,1 26 40,0 133,4 - - - 53 78,1 260,5 
Sievi 25 35,4 1181 1 15 20,6 68,7 2 3,3 10,8 42 59,3 197,6 
Nivala 46 89,6 298,5 31 50' 1 166,9 - - - 77 139,7 465,4 
Resijarvi 20 36,8 122,8 10 8,0 26,6 3 4,7 15,6 33 49,5 165,0 
Haapajarvi 21 55,6 185,5 19 32' 1 106,9 2 3,1 10,4 42 90,8 302,8 

Yhteensa 174 381,5 1 270,8 161 234,2 780,5 9 15,7 51,9 344 631,4 2 103,2 

Pyhajokilaakso 
Pyhajoki 10 67,2 148,0 14 21,8 191,0 - - - 24 89,0 339,0 
Merijarvi 5 36' 1 106,9 13 23,5 93,4 2 6,5 6,6 20 66' 1 206,9 
Oulainen 23 57,4 176,2 17 18,6 81,3 1 33,3 50,2 41 109,3 307,7 
Vihanti 16 52,2 110,6 18 39,2 124,8 - - - 34 91,4 235,4 
Haapavesi 17 75,6 210,1 19 53,6 160,5 - - - 36 129,2 370,6 
Karsarnak.i 12 17,8 61,2 13 82,9 267,4 3 2,5 30,5 28 103,2 359,1 
Pyhajarvi 13 21,1 70,1 24 30,0 99,8 4 4,7 15,6 41 55,8 185,5 

Yhteensa 96 327,4 883,1 118 269,6 1 018,2 10 47,0 102,9 224 644,0 2 004,2 

Si.ikajokilaakso 
Siikajoki 8 8,7 30,8 8 33,0 l36,5 - - - 16 41,7 167,3 
Ruukk.i 24 48,8 136,8 35 77,2 248,2 6 23,6 38,6 65 149,6 423,6 
Rantsila 5 30,6 73,9 18 68,9 210,4 4 86,4 149,8 27 185,9 434,1 
Pulkkila 5 16,4 58,0 7 26,6 77,1 1 0,8 8,0 13 43,8 143,1 
Kestila 19 37,6 103,7 14 15,3 62,6 2 4,0 10,4 35 56,9 176,7 
Piippola 5 11,6 34,6 10 32,2 102,6 2 9,7 15' 1 17 53,5 152,3 
Pyhanta 5 8,7 22,6 14 23,3 73,9 3 24,9 16,9 22 56,9 113,4 

Yhteensa 71 162,4 460,4 106 276.,5 911,3 18 149,4 238,8 195 588,3 1 610,5 
t"i 

Tutkirrn.J.salue H 

~ yhteensa 341 871,3 2 614,3 385 780,3 2 710,0 37 212,1 393,6 763 1 863,7 5 717,9 
0') 



201. 
LIITE 7 

Tutkimusalueen kuntien sahkoistysaste vuosina 1950 ja 1960 

Kunta VUOsi 1950 Vuosi 1960 
Asuntoja sah.koistys- Asuntoja sahkoistys-

aste aste 

Alavieska 741 68,4 826 78,7 
Haapajarvi 1 953 61,1 2 032 72,6 
Kalajoki 1 434 90,7 1 690 95,3 
Nivala 2 313 71,1 2 440 93,8 
Rautio 353 73,1 371 88,9 
Reisjarvi 853 69,5 916 76,9 
Sievi 1 243 75,9 1 254 93,0 
Ylivieska 2 034 59,5 2 230 81,6 

Koko Kalajokialue 10 924 70,0 11 759 85,4 

Haapavesi 1 714 35,4 1 821 57,1 
Ka.rsamaki 912 42' 1 1 012 63,7 
Merijarvi 469 72,3 474 82,1 
Oulainen 1 757 69,2 . 1 939 76,7 
Pyhajoki 979 86,3 963 87,0 
Pyhajarvi 1 719 40,4 2 036 52,1 
Vihanti 784 58,7 1 149 76,4 

Koko Pyhajokialue 8 334 54,5 9 394' 67,5 

Kestila 687 33,9 720 53,8 
Paavola 1 420 64' 1 1 328 70,9 
Piippola 425 41,2 452 57' 1 
Pulkkila 480 11,5 558 42,1 
Pyhanta 388 0,0 418 34,2 
Rantsila 765 21,4 794 50,0 
Revonlahti 291 68,7 311 70,7 
Siikajoki 406 70,0 414 74,9 

Koko Siikajokialue 4 862 41,6 4 995 57,9 

Uihde: Suamen Virallinen Tilasto VI Vaesto, Yleinen vaestolaskenta 
vuosina 1950 ja 1960. 
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LIITE 8 

Vesihuoltotilanne tutk.i.rrusalueella ja Oulun laanissa vuonna 1950 

Huoneistoja Niista huoheistoja, joissa oli 
Alue yhteensa vesijohto vienari we 

kpl % ~1 % kpl % 

Kalajokialue 
Alavieska 741 10 1,3 11 1,5 
Haapajarvi 1 953 65 3,3 72 3,7 29 1,5 
Kalajaki 1 .434 339 23,6 206 14,4 17 1,2 
Nivala 2 313 122 5,3 105 4,5 6 0,3 
Rautio 353 16 4,5 20 5,7 
Reisjarvi 853 23 2,7 21 2,5 1 0,1 
Sievi 1 243 13 1, 0 31 2,5 1 0,1 
Ylivieska 2 043 109 5,4 102 5,0 30 1,5 

Yhteensa 10 933 697 6,4 568 5,2 84 0,8 

Pyhlijakialue 
Haapavesi 1 714 20 1,2 34 2,0 5 0,3 
Karsfun3.ki 912 7 0,8 19 2,1 6 0,7 
Merijarvi 469 2 0,4 2 0,4 
OUlainen 1 757 42 2,4 68 3,9 31 1,8 
Pyhlijoki 979 5 0,5 6 0,6 3 0,3 
Pyhlijarvi 1 719 21 1,2 28 1,6 6 0,3 
Vihanti 784 13 1,7 15 1,9 5 0,6 

Yhteensa 8 334 110 1,3 172 2, 1 56 0,7 

Siikajakialue 
Kestila 687 2 0,3 16 2,3 2 0,3 
Paavola 1 420 30 2,1 38 2,7 15 1 , 1 
Piippola 425 10 2,4 14 3,3 
Pulkkila 480 2 0,4 9 1,9 1 0,2 
Pyhanta 388 3 0,8 3 0,8 3 0,8 
Rantsila 765 8 1,0 10 1,3 
Revonlahti 291 14 4,8 19 6,5 1 0,3 
Siikajoki 406 4 1 '0 6 1, 5 2 0,5 

Yhteensa 4 862 73 1,5 115 2,4 24 0,5 

oulnn laanin 
maakurmat 73 352 8 518 11,6 8 593 11,7 4 402 6,0 

Oulnn laanin 
kaupungit 13 888 6 665 48,0 6 598 47,5 3 749 27,0 



KALA- I PYHA- JA SIIKAJOEN HYDROLOGISET OLOI' 

Veli Hyvarinen 

1. Hydrologinen yleiskuvaus 

1 • 

Kala- 1 Pyh3.- ja Siikajaki kuuluvat hydrologial taan erik.oislaatuiseen 
Pohjanrnaan jokialueeseen1 joka""ulottuu varsin sarnankaltaisena etelasta 
Isojoen - Kyronjoen alueelta Oulujokeen asti pohjoisessa. M¥os poh
joisella Pohjanrnaalla sijaitsevien Ki:imingin- 1 Kuiva- ja S:imonjoen 
alueilla on yhtalaisyyksia Etela- ja Keski-Pohjru1maan jokien kanssa. 

Kala-, Pyha- ja Siikajokien latvat rajtbittuvat kaakossa Suomenselkaanl 
rnissa maanpinnan korkeus on noin 130 ... 200 m rnerenpinnan ylapuolella. 
Jok.ien uornat ovat melko yhdensuunta.isia. Vesi virtaa niissa kaakosta 
luoteeseen ja laskee Pohjanlahteen. Jokien pituusleikkaukset muis
tuttavat toisiaan si.i.n.a, etta joet ovat koskisia latvoiltaan ja ala
juoksultaan1 mutta keskijuoksulla kaltevuus on vahaista. Suurintrat 
tul va-alueet sijaitsevat tasta syysta jokien keskijuoksulla (kuva 1) . 

Jokien valuma-alueet ovat alal taan muutamia tuhansia neliokilometreja 
(taulukko 1) . Latvavedet sijaitsevat vedenjakaja-alueen runsassoisilla 
seuduilla. Paauamia reunustavat asutus- ja viljelysalueet. Uomat ovat 
usein matalia 1 suvantojen ja ki visten koskien jaksottamia. Jarvia 
on alueella ollut jo luonnontilassa niukasti ja niiden lukumaara ja 
alaa on laskemalla viela siitakin vahennetty. 1960- ja 1970-luvuilla 
jarvisyys on tekojarvien ansiosta taas lisaantynyt. 

Vuoden keskilampDtila on alueen lansiosissa 2 1 9 °C 1 itaisimmissa osis
sa noin 2, 2 °C. Kasvukauden pi tuus vaihtelee hiukan 150 pai van kahden 
puolen. Alueella sataa vuosittain noin 500 ... 600 rom eli jonkin verran 
vahem:rful kuin Sua:nen vuotuinen keskisadanta 650 mn. Alueelta haihtuu 
keski.rnaarin noin 300 mn vuodessa, joten valunnaksi jaa vajaat 300 nm 
vuodessa. Lumipeitteen ollessa vahvimmillaan kevattal vella sen vesi
arvo on rannikolla kesk.irna.a.rin 80 nm ja jokien latvoilla 120 mn. 

Taulukko 1. Eraita perustietoja Kala- 1 Pyha- ja Siikajoen vesisto
alueesta. .M.Q = keski virtaama 1 .MHQ = keskiyli virtaama 
ja MNQ = keskialivirtaaroa. Luvut ovat 1900-luvun puo
livalista ennen tekojarvia ja saannostelyja. 

Valuroa-alue Virtaana m37s 
Ala Jarvi- 'Dekojarvien MQ .MHQ MNQ 
kffi2 syys (%) kanssa (%) 

Kalajoki 4 310 114 2,3 36 240 113 
Pyhajoki 3 725 51 1 5,4 31 300 2,9 
Si~ajoki 4 210 213 3,2 34 400 212 

Valuntaolot poikkeavat suuresti muulle Suamelle tyypillisista oloista1 
joissa jarvet tasoittavat vesistojen virtaamia. Tarkasteltavana ole
van alueen joista ainoastaan Pyhajoen latvoilla on markittavan kokonen 
jarvi, Pyhajarvi (ala 126 km2). Vuonna 1967 valrnistuneen Uljuan teko
jarven (28 krn2) lisaksi Siikajoen alueella on jarvili hyvin vahan. Mui
takin valunnan vaihteluita tasaavia tekijoita - lapaisevia rnaita ja 
pohjavesiesiintymia - on niukasti, lisaksi soiden seka tulva-alueiden 
vii.-taaroavailiteluja tasaavia vaikutuksia on viilre vuosisatoina ja -kym
menina pienennetty. Virtaanan suuruus vaihtelee naista syista huomat-
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3. 

HQ = Suurin havaittu virtaama. kunakin ajankohtana 
NQ = Pienin havaittu virtaama. kunak.in ajankohtana 
MQ = Keskivirtaarna kunakin ajankohtana 
90 % = Virtaama on 90 % ajasta esitetyn viivan alapuolella 
10 % = Virtaama on 10 % ajasta esitetyn viivan alapuolella 

Kuva 2. Virtaarnan vailitelut Kalajoessa Tyngan kohdalla vuosina 
1911 - 1960 .. 

60~--------~---------------------------------------~--------~--------~~ 
m~ KALAJOKI, TYNKA F= 3 025 km2 L = 17 o/o 

50 

~ 40+----------+~+-------++4--------~----------4----------4---------~--~~----~~ 
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tavan paljon vu.oden rnittaan. Hava.i.nnollisen kuvan tast.a vailitelusta 
antaa kuva 2 . 

Hydrologian toimisto on tehnyt vedenkorkeus- ja virtaarnahavaintoja 
kaikkien kolmen joen varrella muutamissa pisteissa useiden vuosikym
menien a jan. Pisin havaintosarja on Kalajoesta Tyngan kohdal ta 
(kuva 3). 

Ennen tek.ojarvien rakentarnista ja saannostelya oli .MHQ/.MNQ -vuotui·
sen hippuvirtaarnan keskiarvon suhde keski.nE.araiseen vuotuiseen 
alivi.rtaarraan - Pyhajoen alajuoksulla noin 100 1 Si.ikajoen alaosalla 
noin 180 ja Kalajoen alajuoksulla no in 180.. Vailitelun aaria1.-vot 
ovat tata suuvempia. Niinpa Kalajoen alajuaksulla Tyngassa havaittu 
suurin virtaama on ollut noin 470 m3js (10.5 .. 1924) ja pienenin kesa
kauden virtaarra 0,2 m3/s (havaittu rom. elokuussa 1969). Virtaama 
on ehtynyt hyvin pieneksi alueen joissa nm. kevattal vella. 1940 - 1942 1 

1946, 1947, 1960, 1963 ja 1964. Talvella 1941/1942 Kalajoen virtaama 
on il.rreisesti tyrehtynyt lahes tyystin vuodenvaihteesta huht.iku.un 
alkuun. 

Hydrologisten havaintosarjojen perusteella sel viaa, etta vesi laskee 
kalenteri vuoden ensirrlnaisten kuukausien kuluessa ka.ikissa alueen joissa 
melko saannonmukaisesti, ja virta.arnan suuruus tal vella riippuu lahinna 
siita kuinka narka syksy on ollut ermen talven alkua. Pakkas- ja 
suojasailla on tietenkin va.ikutuksensa. Kevaal.la vesi nousee hyvin 
nopeasti kohta lmren sularnisen alun jalkeen. Kevatylivirtaarnan huip-
pu saavutetaan yleensa hieman vapun jalkeen. Sen jalkeen virtaa.na. alkaa 
nopeasti laskea. Lasku hidastuu jo kesakuussa, mutta jatkuu tavalli
sesti elokuulle asti, jolloin syyssateet voittavat haihdunnan ja 
al.kaa syysnousu. Se jaa saa.nnollisesti kevathuippua alhaisertiTICl.ksi 
(kuva 2). 

Meteo:tologisten ja hydrologisen havainnoinnin historiaa 

JarjestelnE.llinen vesistotutkimus otti ensimmaiset haparoivat askeleen
sa 1800-luvun puolivalin jalkeen, jolloin eri puolilla maata alettiin 
saa.nnollisesti mitata vedenkorkeuksia ja sad.em.aaria. ~rkittava paran
nus tapahtui vuonna 1900 1 jolloin tie- ja vesirakennuksen yliliallituk
sen asettana toimikunta esitti mietintonsa vuosien 1898 - 99 tulvista. 
'Ib.imikunta vaati, etta hydrologisia tutk.inn..lksia olisi tehtava a.ikaisern
paa laajemmassa maar in ja yhtenaisen suurmi telmm mukaan. Hydrologi
nen toimisto perustettiin vuonna 1908 .. 

Noin vuonna 191 0 rakermettiin vedenkorkeuden ja virtaarnan havaitsemis
ta varten asteikot suurirrq;>ien jokien suualueille (kuva 4). Talloin 
aloi tettiin vedenkorkeuden havainnointi nm. Kalajoen Tyngalla, Pyhli
joen Pyhfuik.oskella ja Si.ikajoen Ruukissa. Pyhajarvi alueen suurirn
pana jarvena sai oman vedenkorkeusasteikon. Hydrolog-isen rnielen
kiinnan kohteeksi tuli erityisesti Kalajaki, jossa 1910-luvun puoli
valissa oli perati 10 vedenkorkeusasteikkoa. Vedenkorkeusasteikkojen 
lukumaaran kehitys koko suunnittelualueella ja Kalajoen vesistaalueel
la on esitetty kuvassa 5. 

Kun :rreteorologinen keskuslai tos perustettiin vuonna 1881 oli Suomessa 
vain 5 sadeasema.a, jotka kaikki sijaitsivat Etela-Suo:rressa. Taman 
jalkeen havaintoto.imi.nta vilkastui havaintovalineistoa yhdenmukais-
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tettiin. Kuvassa 6 on esitetty sadeasemien lukumaaran kehitys suun
nittelualueella. Viime aikoina sadannan havaitsemisen ongelmana on 
ollut syrjakylien autioituminen, jolloin vanhenevan havaitsijan luo
puessa jokapaivaisesta tyostaan tilalle ei ole saatavissa uusia ha
vaitsijoita. 

Kuva 4. Virtaaman rnittaus siivikolla Siikajoen Ruukissa. 

Koko rna.ata kattava veden laadun seuranta alkoi 1960-luvun alussa 
maataloushallituksen alaisen vesiensuojelutoimiston toimesta. Talloin 
perustettiin rnaataloushallitusten alaisiin maanviljelysinsinoori
piireihin vesientutkimuslaboratoriot. Tata ennen on tehty yksittai
sia havaintoja tai lyhyehkoja havaintoja veden laadusta. Merkittavin 
naista on hydrografisen toimiston havainnointi Pohjanlahteen laskevien 
j okien veden laadusta vuosil ta 1911 - 31 . 

2. Hydrologisten olojen kehitys 

Jokaisen vesiston vesiolot vaihtelevat paitsi saatekijoiden satunnai
suuden mukaan myos siksi, etta vesioloihin muuten vaikuttavat tekijat 
muuttuvat vahitellen tai akillisesti. Suorressa vesioloihin vaikuttavat 
rrm: 

- geofysikaaliset tekijat (,joihin ihrninen ei ole vaikuttanut) 
- ilnasto, saa 
- geologia, geomorfologia (nm. rna.ankohoaminen) 

- ihrnisen toiminta 
- valuma-alueeseen ja valuntaan vaikuttavat tekijat kuten pellon-

raivaus ja -kuivatus, n-etsa- ja suo-ojitus, hakkuut jne. 
- vesistoihin suoraan vaikuttavat toirret kuten jokien perkaukset 

ja pengerrykset, jarvenlaskut, uitto, tekojarvet ja saannostely 
yrns. 
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Kala-, Pyhli- ja Siikajoella kaikki rnainitut tekijat ovat olleet vaikut
tamassa vesiolojen kehitykseen. 

VEOENKORKEUSASTE IKOT KOKO ALUEELLA 

1910 1920 1930 1940·· 19!0 19t0 19'0 19EO 

VEDENKORK EUSASTEIKOT KALAJOEN VESISTOALUEELLA 

~~10~----~~~.-----~----.-----.-----~~-----.--~~ 
:c 
5 8+-----+t~~~----~----~----~----~----~~m#.~ 

.X: 

.36 
c: 

~ 4t-----ttmrMJ~~0B~~~~~~~~~~~~~t~~~ 
~ 

2
L_ ____ llj18~~~~[]~[1TIJ[J~Illi~~li~~jl~~~ 

Kuva · 5. Vedenkorkeusasteikkojen luk'l.lllBaran kehi tys koko tutk.ilnus
alueella ja Kalajoen vesistossa. 
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Kuva 6. Sadeasemien luku:n:Jraaran kehitys tutkimusalueella. 

sa.a. ja ilmasto 

Kuvasta 2 nahdaan, miten vuodenaikojen saannollisyyden lisaksi vesi
olot voivat sanaan aikaan vuodesta kuitenkin poiketa huamattavasti 
toisistaan saaolojen mukaan. Kuvaan 3 on piirretty Kalajoen alajuok
sun vuosikeski virtaamat vuodesta 1911 lahtien. Kuvasta nahdaan, etta 
vuodet poikkeavat vesioloiltaan rrelko tavalla. Vesiolojen pitkaaikais
vaihteluista on l()ydettavissa tavallista kuivernpia jaksoja, rom. 1940-
luku, ja tavallista marempili jaksoja kuten 1920- ja 1930-luvulla. 
Ilmasto-olojen pysyvasta muuttumisesta ei ole nayttoa silta ajalta, 
jolta on olemassa havaintoja joten kuvasta 3 ilmenevat vaihtelut on 
luettava satunnaisen vaihtelun tiliin. 

Ma.an kohoarninen 

Maan kahoaminen on huomattavin Pohjanmaalla vesistoihin Vcihitellen vai
kuttava luonnontapahtuma. Maan kahotessa Perarreren Suarren puoleinen 
rantaviiva loittonee varsin nopeasti luodetta kohti, ja alueen kaik
kien jokien valuma-alueet kasvavat. Jokiuamat pitenevat suistoistaan 
uamien hakiessa :muotonsa entisesta :rrerenpahjasta. Maank.ohoaminen toi-
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saalta siirtaa Suom:mselan vedenjakajaa asteittam luodetta kohti, 
mink.a seurauksena valurna-alueet pien.enevat, tosin rannikon loitto
nemista hitaa:rrroin. 

Drarraattisin ma.ankohoamisesta aiheutunut muutos on tapahtrmut muutamia 
tuhansia vuosia sitten, krm Sisa-Suoman jarvialueen vedet olivat puh
kaisseet Salpausselan niin, etta muodostui ensin Kymijoki ja :rey-ohermrln 
Vuoksi. Jaakauden jalkeiset Ancylus-jarven vedet purkautuivat nirrlit
tain nykyista Kalajokea pitkin Perfurereen. 

Yleisesti esitetty kasitys, etta maankohoarninen vaikeuttaa Pohjanmaan 
jokien veden virtaamista merta kohti taten m:n. lisaisi tulvaisuut
ta, pitaa periaatteessa paikkansa, mutta sisaltaa uskanuksenomaisia 
piirteita. Tosisasiassa maankohoamisella on vain hyvin hidas vai.kutus 
joen vedenpurkautumisaninaisuuk.siin. Suorrenselka naet kohoaa lahes 
yhta nopeaa vcauhtia kuin jokien suistotk.in.. Vedenjak:ajalta on :rrereen 
putousta yli 100 m ja ta.ma. putousero itse asiassa kasvaa kaiken aikaa. 
Kun jokien pituus nwos kasvaa, pienenee jokien .kaltevuus toki, nutta 
jokien kako matkalla vain noin 2 nm vu.odessa.. Knn joet ovat noin 
120 - 150 km pitkia, kaltevuuden vah.eneminen merkitsee noin 0,014 mm/ 
km vuodessa.. Veden purkauturninen saatyy ensisijaisesti koskien ja 
kapeikkojen muk~. Niin kauan kuin koskessa on riittavasti putousta 
kiitovirtauksen syntymi.seksi, alajuoksun kal tevu.usolojen vaikutukset 
pysahtyvat ens.irrrclaiseen koskeen yH:ijuoksulle pain rrentaessa. Na.in 
kal tevu.uden vahenemisella on vaikutusta vain jokilaaksoissa, jossa 
kaltevuus on pitkalla jaksolla vahllin.en. T'allaisia jaksoja on Kala-, 
Pyha- ja Siikajoen keskijuoksulla, nm. Pidisjarven jakso Kalajoen 
keskijuoksulla. Se on yli 20 km pitka., joten jakson ylapaassa nousee 
tul vavesi maankohoamisen vaikutuksesta vuosittain noin 0, 2 mm. Muual
la maankohoamisen vaikutus tulvaisuuteen on yleensa huomattavasti pie
nempi. 

Jarvenlaskut 

VesistOn olot saattavat muuttua luonnonolojen muuttumisesta tai ihmi
sen vaik.utuksesta.. Ihmisen vai.kutus vesistoihin on kahtalaista: voi
daan muuttaa joko itse vesistoja tai valuma-alueen oloja. 

Pohjanmaan jokia on tietoisesti muutettu koskia perkaamalla, uittora: 
kenteita, myllyja ja voirnalaitoksia rakentqmalla, rantoja pengerta:mal
la, uamia oikaisemalla, jarvia laskerna.lla, tekojarvia rakentamalla 
seka saannostelemalla. Nama toimet kohdistuvat vesist5t spatiaali
siin (avaruudellisiin) muotoihin, hydrauli.i.kkaan (veden virtauksiin) 
ja siis vedenkorkeus- ja virtaamasuhteisiin. Niiden vaikutukset on 
periaatteessa laskettavissa. Varhais.i.rro:tE. t tuntuvat ihmi.sen toin1.i.nnot 
ovat koskenperkaukset ja jarvenlaskut. 

Esime.rkk..ina jarvenlaskujen va.ikutuksista tarkasteltak.oon tassa Kala
joen vesistoa. Jarvenlaskuja ja kui vatuksia on Kalajoen vesistQ
alueella tehty 1700-luvun lopulla, 1800-luvulla ja 1900-luvu.n alku
puolella kunnittain seuraavasti: 

Haapajarvi ja Reisjarvi 60 krn2 
Kalajanjarven kuivatus tasta lahes 40 krn2 

Nivala, Yli vieska ja Alavieska 10 k:m2 

Suurin naista Alavieskanjarvi noin 5 J<m2 

Vaarajoen alue 16 krn2 

Suurin Evi j arvi no in 11 krn2 



Kalajoen kunta 
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Kalajoen alueen jarvien2ala on jarvien laskun takia siis va.hentynyt 
1700-luvulta noin 88 krti • Tarra on 2,1 % Kalajoen ja' Siiponjoen va
lmna-alueen alasta. Alueen jarvisyys oli 1900-luvun puolivalissa 
ennen tek.ojarvien rak.entamista 118 %1 joten jarven.laskut olivat 
vahentaneet jarvien alasta yli puolet. Suurin osa jarvenlask.uista 
ajoittuu 1850- ja 1860~luvuille. 

Jarvet ovat vesivarastoja1 · jotka tasaavat virt.aaman ja vedenkorkeuden 
va:iliteluita. Kalajoen alueen jarvisyydan aleneminen 4 %:sta aina 
1 18 %:iin on nain allen teravaittanyt joen vil.-taamavaihteluita. Kai
teran (1949) laatiman nonograntnin rnukaan vuode.n keskiylivirtaama. on 
jfu:venlaskuje.n seurauksena lisaantynyt Kalajoon alajuoksulla kaik.en 
kaik.kiaan karkeasti arvioiden noin 20 %. Ylajuoksulla vaik.utus on 
suurenpi. Lasketuista ja:r.vista suurin1 Kalajanjarvil oli aina 1960-
luvulle asti tulvajarvi1 joten osa sen tulvaa tasaavasta vaikutukses
ta sa.ilyi siilien asti kunnes Kalajanjoen jfuviniityn kuivatus-niminen 
hanke poisti tulva-alueen kokonaan. Sananaikaisesti Reisjarvella on 
toteutett.u saannastelyja 33 milj .m3. Suur.immi.llaan jfu:venlaskujen 
tul vaisuutta lisaava vaikutus lienee lahes kak.sinkertaistanut keski
ylivirtaaman Kalajanjoen ja Reisjarven alapuolisessa joessa. Ylivir
ta.al:Pan pienellakin lisaantymisella. on Pohjanma.alla suuri vaikutus 
tulvien lukuisuuteen: tehtyjen toistuvuustarkastelujen perusteella 
naet tietyn kokoisen tul van esiintyrn.istilieys kak.sinkertaistuu, kun 
keskiylivirtaana lisaantyy n. 10 % (Hyvfu"inen 1977). 

Muut vesistotyat 

Tul vaisuuden vahentamiseksi Kala- 1 Pyha- ja Siikajoella on tehty var
si.nkin 1900-luvulla runsaasti purojen ja jokien perkauksia1 uonanoi
kaisuja ja pengerryksili. Nailla on toi votun paikallisen vaikutuksen 
lisaksi ollut tulvia lisaava vaikutus alajuoksulla. 1960- ja 1970-
luvuilla rakennetuilla tekojarvilla on tulvia saatu vahenemaan. 
Kalajoen alueelle oli vuoteen 1980 rrennessa rakennettu tekojarvia 
yhteensa 22 J<m2, Pyhajoen alueelle 4, 1 km.2 ja Siikajoen alueelle 
38 km2. Pyhajoen Pyhlijarven saannostely alkoi 1960 (taulukko 2) . 

Taulukko 2. Kala- I Pyha- ja Siikajoen alueen tekojarvet. 

Vesisto Tekojarvi Valmisturnis- P~ta-ala ~annostely-
vuosi km tilavuus 

miljom3 

Siikajoki Uljua 1970 28,0 146,0 
II Kortteinen 1960 7,0 9,0 
" Vaha-Lanujarvi 1968 310 3,8 
Pattijoki Haapajarvi 1967 5,1 11,7 
Pyhajoki Piipsjarvi 1979 4,1 
Kalajaki Korpinen 1962 3,0 512 
II Juurikka 1962 1,8 3,6 
" Hautapera 1975 7,6 4812 
" Kuona 1968 5,4 9,5 
" Settijarvi 1970 4,2 914 

Tekojarvien rnerkitys virtaamien tasaajana on suurenpi kuin mita nii
den pinta-ala osoittaa. Niiden varastollniskyky on naet. luonnonjarvia 
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suurempi vedenkorkeuden suuremna.n vaihtelrm takia. EsinErkiksi Kala
joella ei tulvien hallinta Jdiy painsa ilroan tekojarvili . 

.Metsa- ja suo-oji tukset 

Vesistoihin valuvan veden :rnaa.raan ja vaihteluihin vaikuttaa huonatta
vasti se, kuinka kasvillisuus, naanp.inta ja maapera kasittelevat 
sade- ja sulami.svesia. lluni.sen to.i.m:i.nnoista vesistoiliin eniten vai
kuttavia ovat Suarressa pellonrai vaus, matsien hakkuut ja viima aik.oi
na erityisesti netsa- ja suo-ojitus, silla se on neilla ihmisen toi
rninnoista laaja-alaisin. 

1960-luvulla vo.i.makkaasti lisaantyneen :rretsaojituksen seurauksena oli 
vuoteen 1980 IOOnnessa ojitettu Suamessa noin 60 000 k;m2 roetsili ja soita 
eli noin 20 % Suaren koko pinta-alasta. Ojituksia on eniten Pohjan
maalla, Keski-Suaren pohjoisosissa ja Pohjois-Suamessa. Tarkastelta
vana eleva Kala-, Pyha- ja Siikajoen alue on eraassa ojitusten paino
pisteessa. Taulukosta 3 ilirenevat alueen roetsaomitukset valurra
alueilla olevien kuntien alueelta kerattyjen tilastojen mukaane 

Taulukko 3. J.Vetsaojitusalat ja niiden osuus n:aa-alasta prosentteina 
Kalajoen, Pyhlijoen ja Siikajoen alueilla. Luvut ovat 
kunnittaisista tilastoista arvioituja. 

Vesisto Metsaojitusala 
1.1.1975 1.1.1982 
kiD2 % kiti2 % 

Kalajoki 880 21 1 100 27 
Pyhajoki 1 400 28 1 700 34 
Siikajok.i 1 160 29 1 550 39 

Hydrologian toimiston tekemien selvitysten mukaan (Hyvtirinen ja Vehvi
lainen 1980) metsaojitus lisaa Keski- ja Pohjois-Suorressa kevatylivir
taama.a noin 0, 5 % valu.rra.-alueen oj itettua prosenttia kohti. Nain 
Kala-, Pyha- ja Siikajokien kevatylivirtaanat olisivat lisaantyneet 
1980-luvun alkuun roennessa ojitusten vaikutuksesta noin 15 % ja tietyn
kokoisten tul vien esiintyrnistilieys yli kaksinkertaistunut. Ra.nkoista 
sateista a.iheutuvat ylivedet lienevat J.TWOS kasvaneet, nutta nuutok
sista ei ole esitettavissa arvioi ta. Mestankasvun lisaantyrninen va
hentaa vahitellen ojitusten lisaamaa tulvaisuutta . 

.Muut ihmisen. vaikutukset 

Jarvenlaskujen ja netsaojitusten lisaksi Pohjanrnaan jokien tul vaisuutta 
ovat ajoi ttain lisfumeet runsaat netsanhakkuut. Pellonrai vaus ja 
-ojitus ovat sinansa amiaan nopeuttamaan valunnanvailiteluita. Pohjan
ma.alla peltojen sijaitseminen jokivarsilla ja enim:nakseen alajuok.sulla 
on kuitenkin pidentanyt valuma-alueen lurnien sulamiskautta ja siten 
pikenminkin tasoittanut kuin lisannyt tul vahuippuja kevaalla. 

Uitolle taas on ollut edullista pidattaa kevatvesia vesiston latva
alueilla ja paastaa sita vab.itellen jokeen kesan kuluessa. Na.in 
uitto on tasoitbanut kevaan ja kesan virtaanavailiteluita. Uiton loppu
m.inen on sittemnin poistanut taman vaikutuksen. 
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Ihmisen vaikutusten a.ikataulu 

1600 - 1800-luvut: Pellanraivaus a.ikaistanut lu.nen sularnista joki
varsilla. 

1700 - 1900-luvut: Tulvaisuus lisaantynyt jarvenlaskujen, metsan
hakkuiden ym. seurauksena. 

1900 - 1950-luvut: Uitto tasoittanut kevaan ja kesan virtaamavaih
teluita jossain maarin. Uitto loppunut 1900-
luvun puolivalissa. 

1960 - 1980-luvut: .Metsaojitus lisannyt tulvaisuutta. Metsan kaswn 
lisaantyminen alkanut vahentaa vaikutusta .. 

Kirjallisuutta: 

Tekojarvien avulla tulvahuippuja alennettu ja 
kui vakausien virtaam.ia lisa tty. 

Jaan paksuuden tilapaista lisaantymista ja jaapato
riskin kasvua lyhytaikaissaannostelyn seurauksena 
1970-luvun lopulla. 
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KALA-, PYHA- JA SIIKAJOEN JOKIVEDEN IMDUN MUUTIUMlNEN 

Erkki Alasaarela 

1 • 

Veden laadulla tarkoitetaan omi.na.isuuksia1 joilla on rrerkitysta vesi
varojen hyvaksikaytolle ja luonnon eri toirn:innoille. Pohja.rmaan jo
kien veden laatu on nuuttunut seka luontaisista syista etta ihmisen 
vaikutuksesta. Vuosituhansien kuluessa ovat vesistaalueet laajentu
neet rt'ICl.al1 kohotessa ja niiden geologmen luonne on muutunut. Aikoi
naan Saimaan ja Paijanteen vedet kulkeutuivat Kalajokeen, mutta nyt 
laakeassa jokiuamassa virtaavat pienelta suoperaiselta alueelta valu
vat vedet. MyOhemmi.n jokivarsille levinnyt asutus on antanut oman 
leimansa jokiveden laa-tuun. 

Tutkimushistoria 

Jarvien ja jokien veden laatua ja vesiliiologiaa tutkii vesitieteen 
haara, jonka nimi. on limnologia. Muihin luonnontieteisiin verrattu
na lilmologia on nuori tiede. Nykyisessa nerkityksessa se on synty
nyt tall a vuosisadalla. Aluksi l.imnologia oli mil tei yksinaraan jar
vitutkimusta ja suuntautui lahinna luonnonvesiin. Varsin pian jate
vesiongelma saavutti limnologiassa huamattavan osan. 

Suc::nen lilmologian "isa.k:si" voidaan n.irreta prof. Heikki Jan1efelt, joka 
paaasiassa on tehnyt vuosisadan alkupuoliskolta peraisin olevat limno
logiset sel vitykseiTB:re. Hanen tutk.funiksensa kohdistuvat jarviin kautta 
Suc::nen. Pohjanmaa muutaroine jarvineen jai kuitenkin hyvin vahlille 
huomiolle. 

Hydrdografinen to.imisto teki vuosina. 1919 - 1931 havaintoja Pohjan
lahteen laskevien jokien veden laadusta. Tutkimuksen kohteena oli vat 
mn. Kala- ja Siikajoki. Alkupera.iset havaintotulokset on julkaissut 
Holmberg ( 1) . Muutamista joista tehtiin yksittaisia havaintoja 1950-
luvulla vesilaitosten raakaveden tarkkailun yhteydessa. Vesiviran
amaiset aloittivat Kala-, Pyha- ja Siikajoessa seka yli 300 muussa 
kohteessa maassamme 1960-luvun alussa saannollisen veden laadun seu
rannan. Myohemm.in joissa on tehty :reyos biologisia tutk.imuksia, vaikka
kin naiden painopiste on edelleen jarvissa. 

Veden laatuun vaikuttavat tekijat 

Aluetta, joilta vesisto keraa sadevedet, nirnitetaan valuma-alueeksi. 
Sateesta osa suotautuu maakerrosten lapi ja kulkeutuu pohjavesivalun
·tana jokeen; osa vedesta valuu naan pintaa myoten, loput haihtuvat 
takaisin ilmaan. Jokeen tulevista vesista. yleensa n. 70 % tulee pinta
valuntana, loput ainakin osittain suotautuvat naakerrosten lapi. Ve
siin huuhtoutuu valuma.-alueelta erilaisia aineita, mn. lahonnutta 
kasviroateriaalia, humusta, joka aiheuttaa veteen ruskean varin. Poh
javeden laatuun vaikuttaa maaperan laatu. 

Aineet, jotka huuhtoutuvat luonnostaan valuma-alueel ta jokeen, muodos
tavat luonnonhuuhtouturran. Ihmisen toiminta valuma-alueella lisaa 
huuhtoutuvien aineiden rnaaraa. Tata osuutta kutsutaan hajakuormi
tukseksi. Se muodostuu maa- ja rnetsatalouden seurauksena ja siihen 
luetaan :reyos yksityistalouksista vesistoon johdettavat jatevedet. 

Jarvialtaat ovat vesisoissa veden laadun tasaajia. Pohjanmaan vesis
toissa jarvia on vahan. Taman VL1oksi niiden veden laadussa heijastuu 
voimakkaasti valunB-alueen laatu. 
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Kala-, Pyhli- ja Siikajoki sijaitsevat loivar.inteisissa jokilaaksoissa. 
Iaaksojen val ill a kalliota peittaa rroreeni ja muutaroat har.jut. Ranni
kolla on hiekkaa ja yleropana jokilaak.soissa ·savea. Osa savikoista 
sisaltaa eloperaista liejua, joka on kerrostunut 7000 vuotta sitten 
Litorinameren pohjaan. Tallaisissa paikoissa on runsaasti rikkia, 
jonka huuhtoutumiseen liittyy veden happanoiturn.i.nen (2) • Mm. Etela
Pohjanroaalla happanoiturninen on allieuttanut kalakuolemia. ~rijc3rven 
tienoilla todettiin 1950-luvulla kuivatustoiden yhteydessa kalakuole
ma, sarnoin Alavieskan tienoilla Alavieskanjarven kuivatuksen jalkeen 
1920-luvulla. " 

Alueen maaperassa on runsaasti rautaa, joka nak.yy jokivedessa "ruos
teisuutena". Maa- ja kallioperasta johtuu myos jokiveden runsas 
fosforipitoisuus. Veden ruskea vari johtuu maaperan soisuudesta. 
Soiden osuus valurra-alueesta on Kalajoella 34 %, Pyhajoella 49 % ja 
Siikajoella 54% (3). 

Jakien varsille levinnyt asutus seka peltojen raivaus ja viljely ali
vat ens.intnaiset tekijat, jotka aiheuttivat vesistoon hajakuonnitusta. 
1900-luvun puolivaliin asti kaytettiin peltojen lannoittamisessa vain 
karjan lantaa, joka ei huuhtoudu vesistoon yhta helposti kuin 1950-
luvulla yleistyneet vakilannoitteet. Tbisaalta karjanlannan hy6ty
kayton Vciheneminen on pahentanut karjatalouteen liittyvia jatevesi
ongelmia. Nama ovat lisaantyneet 1970-luvulla yleistyneiden liete
lantaloiden myota. 1970-luk.u toi mukanaan myos tuorerehun laajamit
aisen valmistuksen. Tyon yhteydessa syntyvat puristenesteet kulkeu
tuvat vesistoon. Mainitut tekijat lisaavat vesistoon kasviravintei
ta; ne rehevaittavat vesistoa. Peltojen osuus valurra-alueesta on 
Kalajoella 16 %, Pyhajoella 9 % ja Siikajoella 8 %. 

~tsataloudella on alueella pitkat perinteet. Voirrakas uittotoiminta 
painottui 1920- ja 1930-luvulle. Toiminnalla ali jossain marin veden 
laatua muuttavia vaikutuksia. Vo.imakkaanpia muutoksia aiheuttavat 
ojitukset. Nama on aloitettu 1950-luvulla ja ne ovat olleet laajim
millaan 1960-luvun lopulla. Metsien lannoitus aloitettiin vastaavas
ti 1950-luvun alussa ja se oli laajinta 1970-luvun alkupuolella. Vue
den 1982 alussa oli metsaojitetun alan osuus valuma-alueesta Kala
joella 27 %, Pyhajoella 34 % ja Siikajoella 39 %. 

Yhteenvetona edellisesta voidaan todeta, etta vaikka maa- ja metsata
lous ovat aiheuttaneet vesistoon hajakuormitusta jo vuosisatoja, se 
on oll ut suurinta par in viirreisen vuosik:yrrmenen aikana. r.rulevaisuu
den suurin haaste vesiensuojelun osal ta on pienentaa hajakuo:rmi tuksen 
maaraa. Siikajoen vesiensuojelusuunnitelmaa varten on eri nenetel
milla tutkittu hajakuonnituksen suuruutta (4). Se on kasviravintei
den, typen ja fosforin osalta 30 - 40 % Siikajoen ainemaarasta. 
Kalajoen ja Pyhajoen vesistoalueilla maatalous ja metsatalous on pinta
alaa kohden laskettuna intensiivisempaa kuin Siikajoen alueella, 
joten hajakuonnituksen osuus jokien ainevirtaamista on vastaavasti 
suurerrpi. 

VesistOn veden laatuun ovat va.ikuttaneet rronet perkaukset, joita 
talla vuosisadalla on tehty. Kalajoen vesistoalueelle on 1960-luvun 
jalkeen tehty kuusi tekojarvea ja Siikajoen alueelle kaksi tekojarvea. 
Suurircma.t ovat Kalajoen alueella v. 1976 kayttoon otettu Ha.utaperan 
tekojarvi ja Siikajoen alueella v. 1970 kayttoon otettu Uljuan teko
jc3:rvi. 
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Luonnonhuuhtoutuman ja hajakuonnituksen :ma.ara.a. on vaikea jatkuvasti 
seurata; esitetyt kuvaukset ovat arvioita. Viemarointi ja jateve
sien kesk.itetty purkarninen vesistoon on mahdollistanut taajamista ja 
teollisuuslaitaksista vesistoon joutuvien aineiden maaran mittaaroisen. 
Alkuva.iheessa, jollo.in jatevesili ei puhdistettu, tana J:Terkitsi vesis
tolle aikaise.rrpaa suure.rrpaa kuormitusta. Ka.ytt06n otetut jateveden 
puhdistuslaitokset ovat alentaneet kuonnitusta. J'atevesikuorrnituksen 
kehitty.mista eloperaisen eli orgaanisen aineen ja kasviravinteiden, 
typen ja fosforin, osalta on esitetty taulukossa 1. Jatevesien puh
distuksessa poistunut ainernalira ( %) on esitetty kuorrnituksen jalkeen .. 

Taulukko 1. Jateves.ikuormituksen kehitys tutkimusalueen vesistoissa 

Havaintoparanetri 1968 1975 1981 
ja vesisto kuor- puhdis- kuor- puhdis- kuor- puhdis-

mitus teho mitus teho mitus teho 
kg/d % kg/d % kg/d % 

Orgaaninen aine (BHK7) 

Kalajoki 991 9 899 56 189 88 
Pyhajoki 484 31 194 59 174 70 
Siikajoki 197 2 49 55 62,6 67 

Fosfori (P) 

Kalajoki 33,6 7 56 35 11 ,8 82 
Pyha.joki 18,6 21 14,1 47 15,8 52 
Siikajoki 6,5 11 3,9 43 3,7 63 

Typpi (N) 

Kalajoki 155 29 209 38 
Pyhajoki 61 49 163 14 
Siikajoki 18 31 31,3 43 

1960-luvulla rakennettiin taajamiin lammikkopuhdistamoita ja sakokai
voja. 1970-luvun alkupuoliskolla saatiin Kalajoen vesistaalueella 
Alavieskan, Kalajoen, Reisjarven ja Sievin taajaroiin korkea-asteinen 
jateveden kasittelylaitos. !Vuosikyrrrrenen lopulla oli kaikissa taa-
j amissa varsin hyvin toirnivat rinnakkaissaostulaitokset ja vieili:i.ri
verkostoon oli liittynyt vaestosta n. 40 %. Pyhajoen ja Siikajoen 
vesistOalueilla on suurimpiin taajamiin rakennettu 1970-luvulla puhdis
tamot, mutta viela 1980-luvun alussa jatevesien kasittelyaste oli var
sin alhainen. Kolmannes taajamista johti jatevedet vesistoon joko 
kasittelematta tai nekaanisesti kasiteltyna. Vuonna 1981 oli viemari
verkostoon liittyneiden asukkaiden m3.ara Pyhlijoen vesist.Oalueella 41 % 
ja Siikajoen vesistoalueella vain 29 %. 

Vesistoja kuor.mittavat ~os rnuutarnat teollisuuslaitokset. Taajaman 
viemariverkoston ulkopuolella olevia teollisuuslaitoksia ovat Pyha
joen alueella Pohjolan Maito ja Siikajoen alueella Junnonojan ja 
Alpuan osuusrneijerit seka Oy Kasvioljy Ab. Teollisuuden osuus vesis
tfulueiden kokonaiskuonnituksesta on kasvanut. Vuonna 197 5 suoran 
teollisuuskuor.mituksen osuus oli taulukossa esitettyjen muuttujien 
osal ta Kalajoen ja Siikajoen alueella alle 1 % ja Pyhlijoen alueella 
6 - 13 % taajaroan ja teollisuuden kokonaiskuormi tuksesta. Vuorma 1981 
vastaava osuus oli Pyhajoen alueella 21 - 66 % ja Siikajoen vesistos-· 
sa 10 - 25 %. 
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Jokiveden laatu 

Tiedot Kala-, Pyh3.- ja Si.ikajoen veden laadusta ovat 1960-luvulle 
saakka vaha.isia. Toisaal ta muutokset veden laatuun vaikuttavissa 
tekijoissa ovat olleet mittav.inpia vi.imaisten 20 vuoden aikana, ku
ten edella on esitetty. Luotettavien tietojen puuttuessa on kayty 
kesk.ustelu siita, millaista jok.ien vesi oli ennen laajamittaisia 
kuivatuksia, peltoviljelyn tehosta.mista, jatevesiongelmia ja vesis
t6n rakermustoi ta, jotka kaikki painottuvat par in vi:imeisen vuosi
kymmenen ajalle. Sanamalahdissa vuosisadan alkupuoliskon artikkelit 
kasittelevat lahinna tulvahaittoja ja naiden estamiseksi tarvittavia 
vesistotoita. Viittaukset veden laatuun puuttuvat. Vasta 1960-
luvulta alkaen on tallainen keskustelu virinnyt. On kayty keskus
telua jaki veden varista vuosisadan alk.upuolella. Muistitietoon no
jaten on esitetty, etta esim. Siikajoen vesi oli niin kirkasta, etta 
saattoi nahda, kun lohet uivat pohjakivien valissa. Vaikka. muisti
tieto jokien veden laadusta on varsin ristiriitaista, on vannaa, 
etta jakien vetta kaytettiin talouksissa aikaisemmin nykyista enemm3.n. 
Tana johtuu siita, etta alueen pohjavesivarat ovat huonot. Veden 
laatua arvioitiin lahinna naun ja varin perusteella. Nykyisin joki
vetta kaytetaan kasteluun ja karjan juottovedeksi. 

Linda Holmberg on tutkinut Siikajoen ja Kalajoen veden laatua kuu
kausittain vuosina 1919 - 1931 ( 1) . Tutk:i.mukset keskittyvat lahinna 
veden optisiin ominaisuuksi.in, joiden ohella on naaritetty kaliurrper
manganaattikulutus (KMn04). Tata kutsutaan nykyisin yleisesti nimik
keella kemiallinen hapenkulutus ja se osoittaa vedessa olevan orgaa
nisen a.ineksen rnaaraa. Maarityksessa tulee mukaan hUIIUsaines 1 joka 
aiheuttaa veteen ruskean var.in ja nwos jatevesien orgaaninen aine. 
Ihrn:i..sen vall..lm.:l-alueella suorittanat tarke.intnat muutokset (ojitus) ja 
kuonnitus tulisi nain ollen na.kya kemiallisen hapenkulutuksen arvossa. 
Taulukossa 2 on esitetty orgaanisen aineen naara Siikajoessa ja Kala
joessa vuosisadan alkupuolella ja par in vi:ime vuosikymmenen aik:ana. 
Luvut osoittavat keskinE.araista kemiallista hapenkulutusta (KHK, m:J/l) 
kako vuosijaksolla ja vuoden eri aikoina. Ensilrlma.inen hava.intosarja 
on Holmberg in ja muut vesihalli tuksen aineistoa. 

Taulukko 2. Veden laadun kehitys tutkimusalueella vuosina 1919 - 1980. 

Havaintopaikka ja KHK (ng/1) 
vuodena.ika 1919-31 1963-68 1975-80 

Siikajoki (Ruukki) 
tal vi (XII - III) 17,7 18,0 20,5 
kevat (IV - V) 16,2 20,7 23,8 
kesa (VI - VIII) 25,2 22,0 21,5 
syksy (IX - XI) 22,4 25,6 21,0 
koko vuosi 20,7 21,8 21,8 

Kalajoki (Kalajoki) 
tal vi (XII - III) 25,2 28,6 24,9 
kevat (IV - V) 21,5 22,3 26,2 
kesa (VI - VIII) 26,2 27,6 24,6 
syksy (IX - XI) 24,0 26,6 26,5 
koko vuosi 24,8 25,3 25,4 

Yleensa veden laadun muutosten esille saamista vaikeuttavat analyysi
menetelmissa tapahtuneet muutokset. Kemiallisen hapenkulutuksen koh
dalla menetelna ei ole oleellisesti muuttunut, joten aineisto on tal-
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ta. osin vertailukelpoinen. Toinen vaik.eus on joki veden laadussa 
tapahtuvat nopeat muutokset:~ jotka vaativat kattavan aineiston. 
Holmbergin aineisto kasittaa n. 270 havaintoa, jotka jakaantuvat 
tasaisesti er i vuodenajoille. Aineisto tayttaa nwos tassa suhteessa 
vertailulle annettavat kriteerit. 

Kerniallinen hapenkulutus on Pohjanrraan joissa suhteessa veClen vari.in. 
Holmbergin tutkimukset osoittavat, etta Siikajoki ja Kalajok.i ovat 
vuosisadan alussa olleet ruskeavetisia. Vain vahaista orgaanisen 
a.ineen lisaantymista on tapahtunut. Lisaantyminen on selvinta kevat
tulvan aikana. Kesaaikana orgaaninen aine on .vahentynyt. Muutoksiin 
vaikuttavat rom. ojitukset. Vesihallituksen viirreiset tutk:imukset 
ovat osoittaneet, etta n:etsaojitus lisaa orgaanisen aineen naaraa 
vesist.Ossa tulva-aikana, mutta muuna aikana jopa Vcihentaa. 

La.aksonen ja Mctl.in (5) ovat laskeneet muutokset vesihallituksen veden
laatuhavainnoissa v. 1962 - 197 7. Koko vuoden aineiston mukaan Kala
joessa on humus- ja rautapitoisuus noussut. Pyhajoen suulla on typen 
ja fosforin maara lisaantynyt, mutta Uljuan altaan alapuolella Si.ika
joessa va:hentyntyt. Alueen harvoissa jarvissa happitilanne on huonon
tunut. Virtahavaintopaikkojen happitilanteessa ei ole havaittavissa 
rrerkittavati muutosta, vaikka kasiteltavana ajanjaksona on jokiin 
rak.ennettu tekoaltaita. Selvili muutoksia on kuitenk.in havaittavissa, 
kun til annetta tarkastellaan havaintok.erroi ttain (kuva 1) . 

Kalajoessa talven happitilanne parantui 1960-luvun alusta 1970-luvun 
puolivalim taajamien ottaessa kayttoon lantnikkopuhdistam:>ja. Vuonna 
1976 kayttoonotettu Hautaperan allas heikensi happitilannetta aina 
joen suulle saakka. Talla on todettu olevan ainakin tilapainen vaiku
tus nahkiaisten ikaluakkajakautunaan. Uljuan altaan kayttOOnotto 
v. 1970 aiheutti joka vuosi toistuvan happikadon alapuolisessa Siika
joessa. Tilanne on kalojen kannalta kriittinen, jos hapen pitoisuus 
laSkee alle 5 mg/1. Siikajoessa happitilanne on talla tasolla kevat
talvella, jolloin Uljuasta juoksutetaan hapetonta vetta. Vi.ineaikai
sissa tutkirnuksissa on todettu, etta joessa happitilanne on parannet
tavissa illnastiroien avulla. Kalajoessa tehdyt kokeet ovat antaneet 
1 upaavia tuloksia ( 6) . 

Happitilanteen ohella nuut tekoa.l taiden aiheuttanat veden laaturnuutok
set ovat olleet va:haisenpia. Tekoaltaisi.in pidattyy kiintoainetta, 
joka tasoittaa veden laatua altaan alapuolella. Tekoaltaat lasketaan 
talven kuluessa lahes tyhjiin ja tii.ytetaan kevattulvan aikana. Kevat
talven hapettamuuteen liittyy raudan ja fosforin pitoisuuden lisaanty
minen altaasta lahtevassa vedessa. Tulvavesi, jolla allas taytetaan, 
on heikompilaatuista kuin kesalla al taaseen tuleva vesi. Nai ta vesia 
juoksutetaan kesalla. Tfu:ran vuoksi jokivesi altaan alapuolella 
on erail tli osin crilaista kuin aikaisenmin, jolloin vedet illuan teko
altaan aihuttanaa viivetta kulkeutuivat jokea alas. Aikaisenpaan tilan
teeseen verrattuna Uljuan altaan on todettu alkukesalla lisaavan joki
veden liukoista typpea. Tama on Siikajoessa levakasvulle fosforia 
tarkeanpi kasvuaine. Levan kasvun kannalta jokivedessa on fosforia 
ylinaarin typpeen nahden. Uljuan altaan alapuolella kaloissa, ennen
kaikkea nahkiaisissa, 1970-luvun lopulla todetut makuvirheet ovat 
herattaneet runsaasti keskustelua. Makuvirheiden syyt ja niiden 
yhteys jokiveden ravinnetalouteen on kuitenkin viela puutteellisesti 
tunnettu: kun kalat ovat rraistuneet Uljuan alapuolella pahalle, ovat 
ne itse altaassa olleet syotavaksi kelpaavia. 
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Pohjanroa.an jokilaaksoissa sedinentti on rrtonin pa.iko.in hienojakoista. 
Taman vuoksi perkaukset ovat sarrentaneet jokivetta varsin laaja
alaisesti. Uljuan altaap rakentamisen yhteydessii samentui koko ala
puolinen joki yli sadan ~ilOJ.l.'etrin natkalta imuruoppausaltaan padon 
sartuessa. Taman yhteytt;a raputuhoon on pi tkaan sel vi tetty. Pyhli
joella 1970-luvun. lopussa tehdyt perkauk.set vaikuttivat veden laa
tuun 30 km:n rratkalla (7) . 

Pohjanmaan joissa on hyd+ologisten tekijoiden vaikutus veden laatuun 
suuri. Es.im. Pyhlljoessa runsaiden sateiden aikana veden humuspitoi
suus (ruskea vari) voi nousta samalle tasolle kuin Kala- ja Si.ika
joessa. Hyvin alhaisen valuman aikana (sad.ernaara vahainen) Pyhlijarves
ta juoksutettava kirkas vesi pysyy lahes sana.nk.al taisena jokisuulle 
asti. Hydrologisten tek!joiden aiheuttamat nopeat muutokset vaikeutta
vat selkean synteesin t~oa ihmisen vaikutuksesta1. jokiveden laatuun. 
Eri vaikuttajien suhteellisten osuuksien eritteleminen on kuitenkin 
valtt.anatonta, .jotta tarVittavia vesien suojelutoi:rrenpiteita voidaan 
asettaa tarkeysjarjestykseen. Es.im. Kalajoella taajarnien jatevesi
kuonnitus orgaanisen aineen ja fosforin osq.lta ali 1970-luVlm alussa 
20 - 50 % joen suulla toqetuista ainevirtaamista, mutta Siikajoessa 
ja Pyhajoessa alle 10 %. Vesiviranon:aiset ovat asettaneet jatevesi
puhdistamoiden tehostamisen vastaavaan tarkeysjarjestykseen. Kalajo
keen kohdistuvaa jatevesikuor.mitusta on saatu tarkeimpien muuttujien 
osalta alennettua 70 - 80 % ja joen veden laatu on parantunut. 

Vesiensuojeluto.inenpiteet voivat parantaa veden laatua vain siilien 
tasoon, joka muodostuu lqonnonhuuhtoutuman vaikutuksesta. Satoja 
vuosia sitten luonnontil~ aikana Kalajoki ja Siikajoki olivat rus
keavetisia ja Pyhajoen ve,si oli naita kirkkaanpaa, kuten nykyisinkin. 
Ihmisen to.iminnan vaikutqp on heikentanyt joki veden hygieenista tilaa, 
rehevoittanyt jokiuorraa ~P. heikentanyt talven happitilannetta ennen
kaikkea Siikajoessa ja J<.ct+ajoessa. Muutokset ovat suurimpia 1970-
luvulla. Taajamikuonnitqp lisaa nykyisin jakiveden pitoisuuksia 
(typpi, fosfori ja orgaa.rii,nen aine) enintaan vain muutamia prosentte
ja, kun huomioidaan ainef¢len pidattyminen jokeen. Hajakuonnituksesta 
paaosa huuhtoutuu jokeen }:ulvien aikana; muuna aikana hajakuor.mituksen 
ailieuttaroa. lisa joki veden1

: pi toisuusarvoihin on arviol ta 30 - 50 %. 
Tekoaltaat rasittavat ta~yen happitilannetta; vii:rre aikoina on, kayty 
keskustelua ID¥0S niiden r,~ev6ittavasta vaikutuksesta (8) . 

Pohjavedet 

Vesihallituksen uusirmtan }:utkimuksen mukaan tarkeita pohjavesialueita 
on Kalajoen -vesistossa 12 kpl (antoisuus yhteensa 23 800 m3/d, joista 
kaytossa 9 000 m3jd), Pyh~joen vesistossa 14 kpl (17 140 m3/d, 10 145m3/d) 
ja Siikajoen -vesistossa H? kpl ( 16 950 m3 /d, 4 230 m3/d). Pohjavesi
alueet sijaitsevat jokila~sojen valisilla harjualueilla. Muut pohja
vesiva.rat ovat niukkoja j~ huonolaatuisia.. Oulaisten ja Ylivieskan 
varavedenottarnoita lukuuqottamatta yhdyskuntien vesihuolto on nykyi-
sin pahjaveden varassa. Bohjavesivarojen kayttoonotossa on tarvittu 
pitkien syottojohtojen rakentamista ja kuntien valista yhteistoimi.nt.aa. 
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Kuva 1. Virtaama kuukausittain ja happitilanne (%-kyll.) Kala-, 
Pyha- ja Siikajoessa v. 1963 - 78. 
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1. 

Alueen korkokuvan suurin'pana nuovaajana on ollut nannerjaatikko ja 
sen sula:misvedet, kuten koko Suarressa. Jaatikkoitymisen aik.a.na on 
entinen maalajipeite kulkeutunut pais ja tilalle on kerrostunut 
painanteisiin tiukka pohjanoreeni. Jaatik.on sulaessa ovat kerros
tuneet pintanoreeni ja glasifluviaalisina muodostumina harjut. 
SUlaroisen jalkeen Itaneren eri vaiheet ovat levittaneet a.ikaiserrmin 
kerrostuneen aineksen laajoille alueille ja kerrostaneet paalle 
hienOl"l:paa ainek.sia. Alueen kerrostumi.in :nahdeh tarkein kausi on ollut 
Li torma-kausi. TallOin on kerrostunut suolaisen veden sa vi, jossa 
on eloperaista ainesta ja rautasulfideja. Litorinasavea esiintyy 
n. 1 00 rretrin korkeuteen saakka. 

Jokien profiileille on tyypillista tasainen suhteellisen pitka keski
osa ja jyrke:rm:at ala- ja ylaosat. Profiilien muotoutumi.seen lienee 
va.ikuttanut jokien syntyhistoria ja maan kohoaminen, :PJ<.a on rannikol
la 9 mm ja jokien ylaosilla 8 nm vuodessa. 

Joe ovat geologisesti nuoria, rrdka ilmenee niiden kaareiluna tasaisella 
ja tasalaatuisella alustalla. Alueen maaperaa luonnehtivat laajat 
noreeni- ja hiekka-alueet. Harjut ovat suuntautuneet luode-kaakko 
suuntaan. r.1Errenpuoleiset osat ovat rantatyrskyjen vaikutuksesta muo
dostuneet hietikoiksi, joita lOytyy yletripfuilik:in harjujen reunoilla. 
Rannikolle on muodostunut laajoja lentohiekkakenttia, joista tunne
tuim:rat sijaitsevat Kal.ajoella. 

Alueella sijaitsee kolme harjukokonaisuutta Iisalrni-Vierema suunnasta 
tuleva voimakas harjujakso jakaantuu ennen laaninrajaa kahtia. Pohjoi
nen haara kulkee linjaa Kestila-Rantsila-Siikajoki ja etelainen linjaa 
Piippola-Vihanti-Raahe. Toinen harjualue kulkee Pyhajfuven ja Haapa
jfuven valilla ja kollnas Reisjarvelta luoteista kohti. Lisaksi alueel
la on ns. piiloharjuja pa.ikoitellen savien alla. 

Suunnittelussa huomi.oitavat geotekniset erityispiirteet 

Jokien perkauksia suunniteltaessa on huamioitava joen aikaisempi kehi
tys ja sen vaikutus rantojen pysyvyyteen suunni·tteluhetkella. Jos 
joki on muotoutunut jollak.in alueella verrattain nuoren sy()pymisen ja 
rantasortumien · kautta allen jatkuvassa rruutostilassa, ei rantojen vaka
vuutta saa pienentaa vaan muutostoinenpi teilla · joki on saatettava pysy
vampaan. tilaan. Talloin ovat mahdollisia erilaiset vahvistukset ja 
vedenpinnan padotta:m:inen seka luiskien kevennysleikkaukset. 

Perkauksia suunniteltaessa on eyes huami.oitava eraiden (varsinkin silt
ti-) maalajien eroosioherkkyys. Eroosiota voi tapahtua joko liian 
nopean veden virtauksen vuoksi, tai r;x:hjaveden paineellisen purkautu
roisen yhteyoossa. Veden virtausnopeus on suunniteltava joen pohjan 
ja luiskien. ma.alajien:.mukaan. Pohjavedenpa.ineen purkaus voidaan jarjes
taa ns. suodatti.rren kautta. Suodatin pida.ttaa veden mukana kulkevan 
maa-aineksen. 

Kui.vatuksia suurmiteltaessa tarkea mitoitukseen vaikuttava tekija on 
alueen painuminen. Pehmeilla alueilla aiheuttaa kuivatus rna.akerrosten 
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painumista, koska vedenpinnan alentanrlnen lisaa maakerrosten paalla 
olevaa kuonnitusta (pa.inon lisa.ys voidaan ajatella veden a.ilieuttaman 
nosteen vahenemisena) . 

Pehmeiden kerrosten alla varsink.in pehrreikkojen reunaosissa on usein 
vettalapaisevia karkeampia kerroksia, joiden kautta pohjaveden pa.ine 
kulk.ee savikerrosten alle heikentaen ko. alueille kaivettavien kana
vien luiskien vakavuutta. Tallainen arteesinen pohjaveden pa.ine saat
taa aiheuttaa myas vaylien pohjien nousemista, jolloin tapahtuu ns .. 
hydraulinen nurtuma. Tallaisia murtumia voidaan estaa vaylien sijain
nin ja pohjatason suunnittelulla ja vahvistusrakenteilla. Pohjavesi
paineiden vaikutusta voidaan pienentaa .rqyOs vaiheittaisella rakentami
sella ts. vesipainesuhteet paasevat nuutttlilaan asteittain kunkin raken
nusvaiheen jalkeen. Va.iheittaista rakentarnista kaytetaan .xeyos rnaa
patojen ja penkereiden rakentamisessa pehrnealle perustalle. 

Rakentamisessa esiintyneet geotekniset vaikeudet 

Ennen geotekillisen mitoituksen yleistymista vesien kayton suunnitte
lussa maaperan erityispiirteiden ailieuttamat vaikeudet tulivat tyon 
a.ikana tai sen jalkeen esiin yllatyksellisesti. Jouduttiin tekema.an 
moninkertaista ja turhaa tyota erilaisten vaurioiden korjausten vuoksi. 
'I'yOnenetelln.at perustui vat aikaisempiin kokemuksiin. 

1950-luvun lopulla suoritettiin Kalajanjoen perkaus, jossa esiintynei
den geoteknillisten vaikeuksien vuoksi suunniteltua uon:an pohjan tasoa 
nostettiin 0,5 m. TOiden avulla Kalajan jarvikuivio~ta poistettin 
jokavuotiset tulvat. Vuosina 1959 ja 1982 tehtyjen vaaitusten valil
la jarvikui vio on painunut keskim3.arin 70 ern ja paikoin jopa 1 00 _ ern. 
M"aanpirman painumisen ja ojien tukkeutumisen seurauksena alueella 
on jalleen tul via. Myos Piipsjarven kuivatuksen epaonnistuminen joh
tui suuressa ma.arin maanpirman painumisesta. Nykyisin tehtavissa vesis
tC:i1a.nkkeissa ja kui vatussuunnitelmissa kuivatuksen paranemisesta joh
tuva ma.anpinnan painurninen otetaan huornioon. 

Pyhlijoen pengerrystoita suoritettiin 1953 - 1956 lapiotyona hevosia 
apuna kayttaen (Muotiala, Maa ja vesirakentaja 3, 1958) ~ijarvella, 
jossa penkereiden edessa on erain paikoin 1 km:n levyinen ulappa, 
aallokon todettiin rikkoneen nu.rmipeitetta. Tallaisia paikkoja sa
maten kuin eraita jaiden uhkaamia paikkoja, vahvistettiin kiveyksella. 
Tul vapenkereen takana todettiin nuutaroissa paikoissa kirkasvetisia 
lahteensilmia. Vesi oli eraissa kohclissa suotautunut penkereen alla 
olevaa hiekkakerrosta pitkin tai kallion rakojen kautta. Penkereen 
lapi tapahtuneita vuotoja todettiin .xeyos entisten valtaojien ja pen
kereiden leikkauskohdissa, va;ikka narra oli va.hvistettu ponttise.inalla. 
Ponttiseinien kaytto penkereissa on ongelmallista koska seinan pai
numinen on va.haisernpaa kuin itse penkereen ja se nf:iin rikkoo rakennet
ta. 

Uljuan ja Hautaperan tekojarvien patojen rakennustyon aikana ja va.lit
t<:iuasti sen jalkeen ongelmallis.i.mpia kohteita olivat patojen alta 
ja lavitse suotautuneiden vesien aiheutt.arrat lisato.inenpiteet. Pato
jen taustoilla on suoritettu maanpinnan nostoa painopenkereilla. 
Hautaperan maapadossa .xeyos itse patorakenne varmistettiin painopenke
reilla.· 

Suuria maa.rakennustoita, joissa geoteknillisten angelmien ratkaisut 
ovat naytelleet huanattavaa. osaa, olivat myos Ka.lajoen keskiosalla 
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1970-luvulla suoritetut perkaukset ja pengerrysket. Perkauksissa on 
jouduttu huomioima.an pohjavesipaineiden vuoksi herkat kohdat ja uom:m 
suurten vesinB.arien ailieuttana syopymisvaara. Ratkaisuna on ollut 
jokiuaman syventaminen keskiosalta, jolloin rannat on jatetty koske
matta. Penkereita on suunniteltu joen ayraille ja Pidisjarven ympa
rille. Alueen eri ttain vaikean peh.rrean :rraaperan vuoksi on Pidis...:. 
jarven penkereet rakennettu keveina rnatalina kesatulvaa vastaan~ 
Kevattulva pyritaan rajoittamaan ajallisesti pumppaamoiden avulla. 
Geotekniset vaikeudet penkereiden osalla johtuvat lahinna suuresta 
painumisessa. Penkereen ja jokiluiskan vakavuuden vuoksi penkereet on 
rakennettu 15 - 20 m: n etaisyydelle jokiluiskasta. 

Pienempien uomien luiskien pysyvyytta on lisatty vahvistusrakenteilla. 
1 950-luvulla y leinen rakenne oli ki villa padotettu hirsiarina (kuva 1 ) . 
1960-luvun lopulta lahtien on yleisimpina vakavuuden parannusmene
telmina olleet luiskien madaltaminen kevennysleikkauksilla ja soras
ta ja hiekasta rakennetut suodatinrakenteet. 

Kuva 1. Nokkoudenojan vesijaton kuivatus Haapavedella tehtiin vuo
sina 1935 - 38. UO:rran pohjan ja luiskien vakavuutta on 
lisatty pohjan hirsiarinalla ja reunojen kiveyksella. 

Geoteknillisen suunnittelun ja tutkimuksen kehittyminen 

Pohjanrnaalla tapahtuneeseen vesirakennustoimintaan liittyneet ensim
maiset geotekniset tutkimukset pantiin alulle Maataloushallituksen 
viljelysteknillisen osaston toimesta vuonna 1928 (Pentti Kaitera, 
Maanviljelysinsinooriyhdistyksen vuosikirja 1940). Tutkimuksia johti 
tri Pekka Kokkonen. Talloin otettiin tutkimuksen kohteeksi rrm: 



4. 

- naan fysik.aalisten ominaisuuksien, kuten kutistumien tutk~set, 
- jarvenpohjien ja turverPaiden nuuttuminen. kuivatuksen johdosta ja 
- kuivatuksen johdosta tapahtuva painurninen turve- ja liejurrailla. 

Turvemaiden painurratutkimukset on Kokkonen esittanyt v. 1931 julkai
sussa "'IUtk.imiksia kuivatuksen aiheuttanasta turvekerrosten painu
misesta." 

Edella nainittujen tutkimusaiheiden lisak:si aloitettiin vuonna 1940 
systenaattinen tutkimus erilaisista vesivaylien pohjan ja luiskien 
vahvistus.rrenetellnista. MyOhentnin tutld.n:nik.set laajennettiin kasitta
maan eri rnaalajien vaikutusta vahvistusrrenetelmien kaytossa. 

Rakennustoiden laajennuttua ja geoteknisten ongelmien lisaannyttya pe
rustettiin v. 1953 maataloushallituksen vesistoteknilliseen tutkimus
toiroistoon teoteknillinen jaos, joka vesihalli tuksen perustamisen 
(v. 1970) jalkeen toimii vesiliallituksen teknillisessa tutkimustoimi.s
tossa. 
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