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Abstract
The construction of human-controlled watercourses to meet the need for hydroelectric power has
substantially changed freshwater ecosystems, as well as the cultural dynamics of local
communities along the Kemi River. At the moment there are 21 hydropower plants in the Kemi
River basin, and further building is still topical.
The construction of hydropower plants gave benefits but it also caused damages to the people
living along the Kemi River. It was a deathblow to salmon migration. The alteration of the river
has radically changed the water environment, the landscape and the usage of the river
environment. The processed conflicts and paid compensations are always connected to economic
losses, but the river has also many other aspects and meanings from the viewpoint of a riverman.
The planning and building of hydroelectric plants took place at the same time with other
significant events in northern Finland. The rise of the forestry industry, the Second World War,
post-war reconstruction and structural changes in society framed the electrification of northern
rivers. The transformation from an agrarian society to a service and information society happened
unusually fast in Finland. It involved every aspect of local people’s lives, as the physical
environment, local culture, social relations, means of income and the surrounding society changed
in a short period of time.
In my research I examine the changes caused by the electrification of the Kemi River in their
temporal and spatial context. The focus is on the perspectives of local people and their personal
relationships with the environment, but on the other hand also on the power relations within
various actor groups. From my interview data I have identified four different adaptation strategies:
compliant builders, those in denial, resigned bystanders and opposing resisters. These strategies
may be found overlapping in the stories of the interviewees. Local residents have had an
opportunity to realign themselves with various available subject positions, as well as decline or
remould them. Remoulding takes place in various situations, and local people broadmindedly
understand the benefits and disadvantages of hydropower, in spite of their own attitude. The
alteration of the Kemi River has been a cultural trauma for the people living along the river, and
the ones who experienced the change maintain a constant negotiation with the matter.

Keywords: cultural change, empowerment, environmental change, expertise, hydro
power, Kemi River, local residents, participation, power, power relations, resilience
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Tiivistelmä
Kemijoen ensimmäinen voimalaitos valmistui vuonna 1949 sodanjälkeisen voimakkaan sähköntarpeen sanelemana. Kemijoen valuma-alueella on nyt yhteensä 21 voimalaitosta, ja jatkorakentaminen on yhä ajankohtainen asia.
Vesivoimarakentaminen aiheutti hyötyjen lisäksi myös vahinkoa jokivarren asukkaille. Joen
rakentaminen esti vaelluskalojen nousun jokiin ja muutti vesiympäristöä, maisemaa ja joen käyttöä voimakkaasti. Kemijoen kalakorvauskiista lienee tunnetuin rakentamisen aiheuttama konflikti, mutta myös muita ristiriitoja, pettymyksiä ja vahinkoja on paljon. Käsitellyt ristiriidat liittyvät aina taloudellisiin menetyksiin. Joella on sen rannalla asujalle kuitenkin myös muita kuin
taloudellisia merkityksiä.
Samanaikaisesti voimalaitostöiden kanssa käynnistyi yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka
tapahtui Suomessa poikkeuksellisen myöhään ja nopeasti. Muutos löi läpi koko elämänalan, kun
fyysinen ympäristö, paikalliskulttuuri, sosiaaliset suhteet, toimeentulo ja yhteiskunta muuttuivat
lyhyessä ajassa. Vesivoimarakentaminen vauhditti jokivarsien modernisaatiota entisestään, eikä
nopea muutos tarjonnut asukkaille yhtä pitkää sopeutumisaikaa kuin muualla.
Käsittelen tutkimuksessani vesivoimarakentamisen aiheuttamia muutoksia Kemijoen vesistöalueella. Tarkastelen muutosta paikallisten asukkaiden näkökulmasta sekä sidottuna rakentamisajan historialliseen ja tilalliseen kontekstiin. Tutkimuksen keskiössä on paikallisen asukkaan
henkilökohtainen ympäristösuhde mutta toisaalta myös eri toimijaryhmien väliset ja sisäiset valtasuhteet. Jaan aineistosta esille tulleet jokivarren asukkaiden sopeutumisstrategiat neljään kategoriaan: rakentajiin, selänkääntäjiin, alistujiin ja vastustajiin. Tilanteesta riippuen suhtautumistapoja saattoi ilmetä limittäisesti, ja ne saattoivat olla keskenään myös ristiriidassa. Jokivarren
asukkailla on ollut mahdollisuus omaksua tai torjua erilaisia tarjolla olleita toimija-asemia tai
muokata niitä erilaisiksi. Muokkausta tapahtuu tilanteesta riippuen, ja jokivarren asukkaat
ymmärtävät hyvin joen rakentamisen sekä hyvät että huonot puolet, vastustuksesta, puolustamisesta tai vetäytymisestä riippumatta. Joen muutos on ollut paikallisille asukkaille kulttuurinen
trauma, ja muutoksen kokeneet ovat sen kanssa jatkuvassa neuvottelusuhteessa.

Asiasanat: asiantuntijuus, asukkaat, Kemijoki, kulttuurin muutos, osallisuus,
sopeutuminen, valta, valtaistuminen, valtarakenteet, vesivoima, yhteiskunnallinen
muutos, ympäristönmuutokset

Kiitokset
Suurimmat kiitokset kuuluvat haastattelemilleni jokivarren asukkaille, jotka ottivat minut lämpimästi vastaan ja avasivat minulle väylän tämän tutkimuksen tekoon kertomalla omasta suhteestaan jokiympäristöön. Heidän avoimuudestaan ja
luottamuksestaan olen kiitollinen.
Työn ohjaaja Timo P. Karjalainen on tukenut minua ensimmäisestä tutkimusideasta lähtien. Timon apu on ollut korvaamatonta niin rahoituksen järjestelyssä
kuin tutkimuksellisissakin seikoissa.
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minua tutkimuksen yhteiskuntavastuusta. Eetu rohkaisi kääntämään ”tutkimusslangia” suomen kielelle sekä pitämään haastateltavia lähellä työtä myös varsinaisten kenttätöiden jälkeen, paikallisina asiantuntijona ja tutkimuksen kohdeyleisönä.
Työn esitarkastajia, Monica Tennbergiä Arktisesta keskuksesta ja Jarno Valkosta Lapin yliopistosta haluan kiittää asiantuntevasta palautteesta ja hyvistä korjausehdotuksista. Paikallisen tiedon osalta tutkimuksen esitarkastajina työtä ovat
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Kari Laineen johtama Thule-instituutti on puolestaan tarjonnut hyvän työympäristön tutkimuksen teon aikana. Kiitokset Thulen koko työyhteisölle avusta monen
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Halaukset Auralle, Timolle, Ollille ja Raimolle, jotka ovat pitäneet huolta siitä, että tutkimisen ja kirjoittamisen ulkopuolinen aika on ollut täydellistä irtiottoa
väitöstyöstä.
Taloudellista tukea olen saanut tutkimuksen edistämistä varten Oulun yliopiston Thule-instituutin ja Kasvatustieteiden tiedekunnan lisäksi Lapin kulttuurirahastolta.
”Niin että se Kaarlo Hellaakoski, miten se muistutti meitä jokka vanhoja asioita
muistelee että pitäis sitä nykypäivääki muistella, muistaksie? No meillähän on nyt
rautahepo ja automobiili ja voimansa antavat sähkö ja hiili. Valtamerilaivat meriä viiltää ja tuolla pilvissä kiiltää pauhaten kotka rautainen. Maapallo kuljettu
navasta napaan ja luonnon vapaan jäsenet ovat kytketty kahleisiin, mutta kun nyt
ihminen uupuu ja toinen jaksaa, mutta vaivalla vain hetki on kallis, hetken työtä.
Nythän koneet räiskäävät päivää ja yötä, hetken voittaja, kaiken voittaja se sekunnin varas on varkaista paras. Niinhän se Kaarlo Hellaakoski muistutti, mutta
siitä puuttuu vielä telekkarit ja kännykät, intternetit ja jopa nuo moottorikelekat.
Niin. Se oli sitä aikaa se, se oli sillon lapsila läksynä ko Pirttikoskia rakennethin
ja meilä nuorin tyttö oli koulusa niin mitä se äiti tarkottaa, että luonnon voimat oli
kytketty kahleisiin, sanoppa äiti mitä se tarkottaa?” (Nainen, Yläkemijoki)
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”Ajatuksia Auttista
Olen Kemijoen rannan kasvatti, aikuisikään asti sain kasvaa kuohuvan Vanttauskosken ympyröissä, ihanan sukuni myötä. Vanttauskoskella viinaväylän puolella oli hyvät
hiekkarannat, uintiin ja leikkeihin meille lapsille. Nyt siinä on pato, voimalaitospato, joka
vaiensi Vanttauskosken kuohut.
Nyt asun Auttinniemellä, nousin vastavirtaan Pirttikoskelle. Sain täältä aviomiehen,
hän rakensi meille kodin keskelle Auttin kylää kenraali Auttin synnyinmaille viisikymmenluvulla.
Pirttikoski oli upea koski. Vanttauskoskelta katsottuna vasemmalla, meidän kodista
katsottuna ja matkaa vain sata metriä. Auttin Jyrhämä on oikealla puolella ja kotipalsta
yltää Jyrhämälle. Ajatelkaa, mitkä puitteet ja näkymät silloin oli.
Sitten alkoi upean Kemijoen valjastus. Minun elämääni on vaikuttanut kolmen voimalaitoksen rakentamiset, josta olen yrittänyt päästä yli ja sinuksi, toisinaan hyvin ja toisinaan
huonommin. Näihin on pakko sopetua.
Ensimmäinen voimalaitos oli Isohaarahan pato, suljettiin koko Kemijoen virtaus. Olis
silloin sortteerilla Kemijokisuulla uiton hommissa. Meidät oli sinne akiteeranneet tämän
maakunnan metsäpomot kun kemiläiset alkoivat lakkoilemaan. Kuvitelkaa sitä kesää.
Lohet eivät päässeet enää kutemaan synnyinjoelle. Pöllisumien seassa tuli murskaantuneita
isoja lohia. Isohaaran pato oli niille liian korkea. Toinen koskista oli tämä Pirttikoski, aivan
ikkunan alta meni vesi. Vesi ohjattiin kolme kilometriä pitkän tunnelin kautta ja maan
päälle rakensivat uitettaville puille puurännin, nyt sekin on purettu ja rattaiden päällä huilaa puut teitä myöten.
Auttin kylän kohdalle jäi vain Auttijoen vähäinen vesi lirisemään. Topakat isännät
ajoivat niin kauan kauneuspatoasiaa, että saivat sen. Nyt on kylän kohdalla allas ja ikkunoista näkyy vettä kahta puolta. Tämä on positiivista.
Kolmas oli Vanttauskosken patoaminen, joka oli merkinnyt minulle niin paljon ennen
siirtymistä tänne Pirttikoskelle. Kun ajattelen Kemijoen patoja niin tulee mieleen, että on
jokivarrella asukkaita, jotka ovat saaneet kokea ehkä ramatisempiakin kokemuksia kuin
minä. Hääty lohduttaa itseä sillä, että, että sähkö on meille nykyaikana aivan yhtä tärkeä
kuin A.O. Meitä kyllä lohduttaisi jos saataisiin kaikki Kemijoen valumaveet sähköntuotannon piiriin. Pitääkö minun pyytää anteksi näitä ajatuksiani.
Kalastuksesta viellä, Kemijoki Oy on hoitanut hyvin kalanistutusvelvoitteet näillä allasalueilla, olen ahkera vetämään vaappuja ja enkä turhaa. Miehelleni on verkotus mieleisempää. Heitän tähän viellä yhden haasteen: onko tästä Kuningasjoesta kukaan väitellyt
tohtorin hattuun asti.
Tällaisia ajatuksia 80-vuotias muori E.P.”
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1

Johdanto

Tätä tutkimusta aloittaessani sain työhön merkittävästi vaikuttaneen oivalluksen:
etsin ympäristölupaviraston arkistoista Kemijoen kalakorvausasioihin liittyviä
asiakirjoja, ja löysin listauksen henkilöistä, joille oli maksettu kalakorvauksia.
Listasta löytyi yllättäen isäni nimi. Tiesin, että isoisäni ja isoisoisäni olivat olleet
lohenkalastajia, mutta isän en tiennyt kalastaneen lohta. Kun kysyin häneltä asiasta, hän kertoi minulle ensimmäistä kertaa omasta lohenkalastuksestaan ja sen
lopettaneesta joen muutoksesta. Tämän jälkeen hän halusi keskusteluissamme
usein palata näihin aiheisiin. Tämän joen muutokseen liittyvän puhumattomuuden
ja sukupolvien kuilun ymmärtäminen olivat itselleni ensimmäisiä merkkejä kulttuurisen trauman olemassaolosta. Miksi lohenkalastuksesta, ja joesta yleisemminkin, puhuttiin enää niin vähän? Miksi joen rooli oli muuttunut valtavirrasta ja
elämänsuonesta joen rannalla asuville niin merkityksettämäksi ja marginaaliseksi?
Jäljet alkoivat johtaa joen muutokseen. Joet ovat olleet keskeisessä roolissa
Pohjois-Suomen asuttamisesta lähtien tarjoten elantoa ja selkeät kulkureitit.
Maanviljelyskulttuurin levitessä jokivarret tarjosivat asukkaille viljavia viljelysmaita ja luonnonniittyjä, ja koskipaikat turvasivat viljelyksiä hallalta. Joesta saatiin kalaa, ja sen pyytämisestä tuli tärkeä elinkeino erityisesti jokien alajuoksuilla.
Lohenkalastuksen ympärillä on käyty myös pohjoisten jokien ensimmäiset suuret
konfliktit.
Ajan kuluessa jokivarsissa alkoi näkyä myös muuta toimintaa, ja 1800-luvun
lopulla alkanut teollistuminen muutti yhteiskuntaa aiempaa nopeammin. Metsä- ja
sahateollisuuden tulo alueelle aiheutti intressiristiriitoja, ja jokivarsissa erityisesti
uiton ja lohenkalastuksen yhteensovittaminen vaati työtä. Paikallisten asukkaiden
liikkumatila omassa ympäristössään alkoi vähetä sitä mukaa, kun alueelle tuli
uusia toimijoita, joilla oli alueeseen erilaiset näkökulmat ja erilaiset intressit.
Toisen maailmansodan jälkeen sähköntuotantoyhtiöt olivat uusi jokien käytöstä
kiinnostunut taho. Maan jälleenrakentaminen ja monipuolistuva teollistuminen
vauhdittivat pohjoisen vesivoiman käyttöönottoa, samoin kuin Neuvostoliitolle
menetetty, rakennettu ja vielä rakentamaton vesivoima. Myös sähköntuotanto
joutui ristiriitatilanteeseen lohenkalastuksen ja metsäteollisuuden kanssa. Konflikteja, eri intressejä ja eri näkökulmia on jokivarsissa ollut siis läpi niiden historian.
Tämän päivän – mahdollisesti tulevaisuudessa vielä korostuva – ristiriita nousee
jokien ennallistamisesta ja virkistyskäytöstä: vesivoimatuotanto joutuu yhä
enemmän ottamaan huomioon jokien ennallistamispyrkimyksiä.
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Kemijoen ensimmäinen voimalaitos, Isohaara, valmistui vuonna 1949 sodanjälkeisen voimakkaan sähköntarpeen sanelemana. Kemijoen valuma-alueella on
nyt yhteensä 21 voimalaitosta, joista 16 on Kemijoki Oy:n omistuksessa. Vesivoimatalouden intressinä on tehostaa sähköntuotantoa entisestään, joten jatkorakentaminen on yhä ajankohtainen asia. Kemijoella käydään keskustelua Kemihaaran tekoaltaan rakentamisesta, tulvansuojeluun sekä ydin-ja tuulivoimassa tarvittavaan säätövoimaan vedoten.
Vesivoimarakentamisen aiheuttama muutos liittyy osaltaan laajempaan yhteiskunnan kulttuuriseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen murrokseen. Samanaikaisesti voimalaitostöiden kanssa Suomessa käynnistyi yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka muihin länsimaihin verrattuna tapahtui sekä poikkeuksellisen myöhään että poikkeuksellisen nopeasti. Perinteisten elinkeinojen, maanviljelyn ja
metsätalouden merkitys väheni nopeasti ja palvelusektorin osuus kasvoi. 1960luvulla käynnistyi suuri muutto, jonka seurauksena suuri osa väestöstä muutti
töiden perässä etelän suuriin kaupunkeihin tai Ruotsiin. Suomesta tuli maaltapaon
myötä nopeasti jälkiteollinen, urbaanimpi yhteiskunta. Rakennemuutokseen asti
elinkeinot jokivarsissa oli otettu monesta lähteestä vuodenkierron mukaan. Kalastus, metsästys ja marjastus olivat tärkeitä elannon lähteitä pienviljelijöille, ja
useimpien navetassa oli vähän karjaa. Metsätalous tarjosi talvisin savottatöitä, ja
kesäisin työllisti uitto. Muutos löi läpi koko paikallisten asukkaiden elämänalan,
kun fyysinen ympäristö, paikalliskulttuuri, sosiaaliset suhteet, toimeentulo ja
yhteiskunta muuttuivat. Vesivoimarakentaminen vauhditti jokivarsien modernisaatiota entisestään, eikä nopeasti tapahtunut muutos tarjonnut asukkaille yhtä
pitkää sopeutumisaikaa kuin muualla, kauempana valjastetuista joista.
Vesivoimarakentaminen aiheutti hyötyjen lisäksi myös mittavaa vahinkoa jokivarsien asukkaille. Vesistörakentaminen on muuttanut vesiympäristöä ja maisemaa voimakkaasti. Jokien patoaminen on estänyt vaelluskalojen nousun jokiin.
Vedenkorkeus ja virtausolosuhteet ovat luonnontilaiseen jokeen verrattuna erilaiset, ja tällä on suuri vaikutus kalastoon. Voimalaitokset ja niihin liittyvät patoaltaat peittävät alleen koski- ja suvantoalueita, ja pahimmassa tapauksessa kotipaikkoja on jäänyt kokonaan veden alle. Säännöstely kuluttaa rantavyöhykettä ja vaikuttaa näin maisemaan ja joen käyttöön. Pitkällinen Kemijoen kalakorvauskiista
karvalakkilähetystöineen lienee tunnetuin vesivoimarakentamisen aiheuttama
konflikti, mutta myös muita ristiriitoja, pettymyksiä ja vahinkoja on paljon. Lisäksi käsitellyt ja korvatut ristiriidat liittyvät aina taloudellisiin menetyksiin. Joella on sen rannalla asujalle kuitenkin myös muita kuin taloudellisia merkityksiä.
Vuosikymmenien kuluessa painotus tässä keskustelussa onkin muuttunut: pelkäs14

tä taloudellisesta ajattelusta on siirrytty ympäristötietoisuuden lisääntyessä 1970luvulta alkaen pohtimaan sitä, mitä vaikutuksia rakentamisella on ympäristölle.
Tällöin YVA-menettelyä alettiin liittää osaksi kehittämishankkeita. Vasta viimeisenä on alettu kiinnittää huomiota sosiaalisiin vaikutuksiin, paikallisiin ihmisiin ja
heihin kohdistuneisiin vaikutuksiin.
Vesivoimarakentamista ja siihen liittyviä korvauskiistoja on tutkittu paljon
oikeustieteen näkökulmasta. Ympäristösosiologian ja maantieteen alalta jokien
käyttöä – ja erityisesti vesivoimatalouden aiheuttamia ympäristömuutoksia ja
niiden sosiaalisia vaikutuksia – ovat tutkineet 1970- ja 1980-luvuilla muun muassa Timo Järvikoski (1975, 1979a, Järvikoski & Kankaanpää 1976), Matti Luostarinen (1980, 1986), Jarmo Rusanen (1989) ja myöhemmin Leena Suopajärvi
(2001). 1970- ja 1980-lukujen tutkimukset keskittyvät paljolti elinkeinoihin ja
rakentamisen niissä aiheuttamiin vaikutuksiin sekä rakentamisen yhteiskunnallisiin kytköksiin. Tutkimuksissa käsitellään myös keskuksen ja periferian välisiä
eturistiriitoja, spatiaalisen identiteetin muotoutumista ympäristömuutoksen seurauksena, jakaantumista vesivoimarakentamista puoltaviin ja vastustaviin leireihin
sekä näiden eriävien mielipiteiden muodostumista. Uudemmassa tutkimuksessa
Suopajärvi on tarkastellut konfliktinäkökulman kautta vesivoimarakentamisen
konfliktikentän rakentumista ja keskustelua hallitsevia diskursseja.
Tässä ympäristösosiologian tieteenalaan kuuluvassa tutkimuksessa käsittelen
vesivoimarakentamista ja sen aiheuttamia muutoksia Kemijoen vesistöalueella
Pohjois-Suomessa. Perehdyn siihen, mitä edellä mainituissa tutkimuksissa on
jäänyt katvealueelle, ja tavoitteenani on valottaa jokivarren asukkaiden joen rakentamiseen liittyviä kokemuksia ja suhtautumistapoja. Muutoksen faktat ovat jo
tiedossa, mutta asukkaiden siihen liittyviä kokemuksia ei ole vielä kartoitettu.
Tarkastelen muutosta paikallisten asukkaiden näkökulmasta sekä sidottuna rakentamisajan historialliseen ja tilalliseen kontekstiin. Haluan selvittää, millaisia vaikutuksia asuinympäristössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet paikallisten
asukkaiden elämään, miten muutokset on koettu ja miten niihin on sopeuduttu.
Tutkimusaineistoni koostuu jokivarren asukkaiden haastatteluista. Haastattelin 31 henkilöä eri puolilla Kemijokivartta, Sodankylän ja Tervolan välisellä jokialueella. Suurimman osan haastatteluista tein valitsemissani kolmessa tutkimuskylässä, mutta joitakin haastatteluja myös niiden ulkopuolella.
Haen uutta näkökulmaa myös valtasuhteiden analyysillä: millaisia valtasuhteita vesivoiman rakentamisen kentällä on ollut ja miten ne ovat paikallisten
asukkaiden näkökulmasta ilmenneet. Aiemmista tutkimuksista sekä yleisemmästä
jokien rakentamiseen liittyvästä keskustelusta on löydettävissä vallalla oleva ker15

tomus Kemijoen rakentamisesta, jonka joen rakentajat ovat määrittäneet. Myös
vastakertomus, rakentamista vastustavien kertomus, on löydettävissä (esim. Suopajärvi 2001). Nämä kertomukset kertovat osaltaan valta-asetelmista. Näiden
ääripäiden lisäksi on kuitenkin olemassa myös muita kertomuksia, muita näkökulmia ja muita kokemuksia, joilla on oikeus tulla esiin. Paikalliset asukkaat ovat
suurimmalta osin jääneet marginaaliin ja kokonaan kuulematta. Heidän kertomuksensa eivät ole olleet tärkeitä. Pyrin kyseenalaistamaan vallitsevia kertomuksia sekä selvittämään, miten valta ilmenee ja millä mekanismeilla valta-asetelmat
ovat muotoutuneet Kemijokea valjastettaessa.
Valtasuhteiden analyysin kautta päädyn jakamaan jokivarren asukkaiden suhtautumistavat neljään erilaiseen sopeutumisstrategiaan. Lopuksi pohdin paikallisten asukkaiden osallisuutta omassa asuinympäristössään sekä paikallisen tiedon
suhdetta siihen, mitä pidetään asiantuntijatietona.
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2

Tutkimuskysymykset ja teoreettinen kehys

Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni taustaa. Luvun alussa esittelen tutkimuskysymykseni, joita tarkastelen seuraavaksi ympäristösosiologian tieteenalaa ja aiempien tutkimusten keskeisimpiä ongelmanasetteluja vasten. Esittelen myös muiden tieteenalojen piiriin asettuvia aiempia tutkimuksia pohjoisen jokiin liittyen
sekä laajempaa kansainvälistä kirjallisuutta jokien rakentamisen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyen. Lopuksi käyn läpi Michel Foucault’n tämän työn kannalta keskeisiä näkemyksiä vallasta ja erilaisista vallan muodoista.
2.1

Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset

Kemijoen rakentaminen muodostaa tapahtuman, jota tarkastelemalla pyrin ymmärtämään paikallisten asukkaiden asemaa ja osallisuutta omaa asuinympäristöään koskevissa asioissa. Tutkimukseni pyrkii osaltaan vastaamaan yhteiskuntatieteellisen tiedon tarpeeseen, jotta paikallisten asukkaiden rooli ja hankkeiden yhteiskunnalliset kytkennät voitaisiin paremmin ottaa huomioon. Tästä asetelmasta
keskiöön nousevat käsitteet valta ja oikeudenmukaisuus. Kun valtaa käyttäväksi
tahoksi nimetään jokin erityinen toimija, tässä tapauksessa lähinnä vesivoimayhtiöt, valta materialisoituu ja valtasuhteiden ilmeneminen konkretisoituu. Vaikka
valta on Foucault’n määritelmän mukaan läsnä kaikissa sosiaalisissa suhteissa,
sitä tutkitaan kuitenkin jossain erityisessä tilanteessa ilmenevänä – konkreettisissa
tilanteissa ja suhteissa. Tavoitteena onkin valottaa sitä, miten valta eri suhteissa
ilmenee ja miten esimerkiksi päämäärät (julkisesti esitetyt tai vaietut) sanelevat
näitä suhteita. Käytäntöjen kuvaus löytyy aina empiriasta. Tarkastelen jokivarren
asukkaiden kertomana vesivoimarakentamiseen liittyvien valta-asetelmien ilmenemistä sekä paikallisten asukkaiden osallisuutta ja sen muutosta tapahtumissa ja
kohtaamisissa, joiden muita toimijoita ja intressiryhmiä ovat olleet jokiyhtiö,
teollisuus, hallinto (kunta-maakunta-valtio) sekä muut paikalliset, asukkaat ja
pienyritykset.
Tarkennan tutkimuksessani myös jokivarren asukkaan henkilökohtaiseen ympäristösuhteeseen. Olen kiinnostunut paikallisista asukkaista, joiden ei joen rakentamisen takia välttämättä tarvinnut jättää kotikyläänsä mutta joiden asuinympäristö muuttui rajusti. Ympäristön ymmärrän tässä yhteydessä sisältävän kaiken ihmisen olemisen ja toiminnan kannalta keskeiset elementit: toimintaympäristö on niin
fyysinen, kulttuurinen, sosiaalinen kuin yhteiskunnallinenkin. Kysyn, miten paikalliset asukkaat kokivat yhtäältä elinympäristönsä fyysisen, toisaalta yhteiskun17

nallisen muutoksen ja miten he pyrkivät siihen sopeutumaan. Mitä vaikutuksia
rakentamisella on ollut asukkaiden henkilökohtaiseen jokisuhteeseen, asumisviihtyvyyteen ja ympäristön virkistyskäyttöön? Pyrin myös selvittämään, mitä muita
kuin taloudellisia merkityksiä jokivarren asukas joelle antaa. Mitä vaikutuksia on
esimerkiksi maiseman ja joen olemuksen muuttumisella, virkistyspaikkojen, kosken pauhun, tuoksujen ja äänimaiseman menettämisellä? Entä mukavan uimapoukaman, johon liittyy paljon lapsuuden muistoja?
Jotta voisin ymmärtää joen rakentamisen aiheuttamaa muutosta, ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli luoda katsaus Kemijokeen ja sen alueella tapahtuneisiin toimintoihin ja muutoksiin ennen joen rakentamista. Luvussa 4 esittelen tutkimusaluetta ja sen historiaa. Luvun aineistona olen käyttänyt aiemman kirjallisuuden lisäksi myös keräämääni haastatteluaineistoa, jossa tämän tutkimustehtävän kannalta korostui erityisesti lohen merkitys.
Valitsin tutkimuskyliksi Petäjäisen, Vanttauskosken ja Askan, jotka ovat
kaikki Kemijoen vesistöalueella olevia maaseutukyliä. Valintaa raamitti kolme
kriteeriä: kylän alueella sijaitsevan voimalaitoksen rakentamisajankohta, voimalaitoksen maisemassa näkyminen sekä kylän sijainti. Halusin mukaan kyliä, joiden rakentamisajankohta oli eri vuosikymmenillä. Nämä kolme kylää valitsemalla
pääsin tarkastelemaan rakentamista 1950-, 1970- ja 1990-luvuilla. Tätä kautta
pyrin saamaan esille ajan myötä tapahtuneita muutoksia ihmisten ympäristöönsä
liittämissä ajatuksissa, kokemuksissa ja toiminnoissa. Samoin ajallinen ulottuvuus
valotti toimijoiden asemien muutosta rakentajien ja paikallisten välisissä kohtaamisissa. Etsin myös kyliä, joiden maisemassa voimalaitos tai säännöstelypato
näkyy selvästi. Kolmantena kriteerinä kylien valinnassa oli se, että halusin mukaan niin Alakemijoella, Yläkemijoella kuin Kemijoen latvavesissä, Kitisellä
sijaitsevia kyliä. Kiinnostukseni kohteena oli erityisesti se, mitä haastateltavat
kertoisivat kalastuksesta ja lohen merkityksestä joen eri osilla.
Tutkimushaastatteluja ja niihin liittyviä kenttätöitä tein vuosien 2009 ja 2010
aikana kolmen tutkimuskylän lisäksi myös Tervolassa, Rovaniemellä, Auttissa,
Kemijärvellä ja Sodankylässä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että aiemmin tutkimuskylissä asuneet vanhukset olivat siirtyneet taajamiin tai kaupunkeihin asumaan
vanhuuden päivikseen. Toinen syy on se, että erityisesti lohta kalastaneita ei varsinaisista tutkimuskylistä löytynyt helposti, joten tartuin lumipallomenetelmän
kautta ehdotuksiin hyvistä haastateltavista myös varsinaisten tutkimuskylien ulkopuolelta.
Haastateltavat kuuluivat kahteen sukupolveen, jotka jaottelin lohen muistamisen suhteen. Erityisesti lohen menettäminen on ollut kipeä isku paikallisille, eikä
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sen aiheuttamia tunteita ole aiemmissa tutkimuksissa selvitetty. Vanhemmat haastateltavat muistivat lohen ja useimmat olivat sitä myös itse kalastaneet, mutta
nuoremmalla sukupolvella ei ollut kokemuksia lohen kalastamisesta Kemijoella.
Tutkimuksellisesti nuorempi sukupolvi, 1950- ja 1960-luvuilla syntyneet, toivat
lisänäkökulmaa, jonka kautta pääsin vertailemaan sukupolvien eroja suhtautumisessa jokiympäristön muutokseen.
Päätavoitteenani oli selvittää joen muutoksen vaikutuksia paikallisten asukkaiden elämään ja asukkaiden asemaa ja osallisuutta joen rakentamiseen liittyvien
valtasuhteiden verkostossa. Tämän perusteella erottelin kolme tutkimuskysymystä
alakysymyksineen vallan ilmenemisestä ja paikallisten asukkaiden asemasta,
osallisuudesta ja sopeutumisesta:
1. Vallan ilmeneminen
Miten valta ilmenee fyysisessä ympäristössä?
Miten valta ilmenee arjen käytännöissä?
Miten valta ilmenee ja konkretisoituu ihmisten kohtaamisissa?
Miten joen muutosta selitetään ja millaisia perusteluja käytetään?
Millaisia vallan keinoja ja tekniikoita aineistosta on löydettävissä ja miten niitä
käytetään?
Millaisia vallan muotoja aineistosta on löydettävissä?
2. Suhtautumisen ja sopeutumisen tavat
Millaisia sopeutumisstrategioita paikalliset asukkaat ovat löytäneet ja käyttäneet?
Mitkä ryhmät ja näkökulmat hallitsevat kertomuksia joen valjastamisesta?
Millaisia ovat muut ryhmät, joiden kertomukset ja näkökulmat on hylätty?
3. Osallisuus omassa elinympäristössä
Miten paikalliset asukkaat kuvaavat elinympäristönsä ja osallisuutensa muutosta?
Millaisia vaikutusmahdollisuuksia tai -kanavia paikallisilla asukkailla on ollut
asuinympäristöään koskevissa asioissa?
Miten nämä mahdollisuudet ovat kehittyneet ajan myötä?
2.2

Ympäristösosiologia

Tutkimukseni kuuluu ympäristösosiologian tieteenalaan. Ympäristösosiologian
nousu sijoittuu 1960- ja 1970-lukujen vaihteeseen, jolloin sosiologit useissa länsimaissa alkoivat huomata ympäristökysymysten tärkeyden ja aloittivat luon19

nonympäristöön liittyviä tutkimuksia. 1980-luvun loppuun mennessä ympäristösosiologian kursseja järjestettiin yliopistoissa ympäri maailmaa. Tieteenalan
tutkimuskohteet sekä teoreettiset näkökulmat ja trendit alkoivat laajeta nopeasti.
(Buttel ym. 2002: 3–4, King & McCarthy 2005.) Akateemisesti ja institutionaalisesti ympäristösosiologia kehittyi Yhdysvalloissa hieman nopeammin kuin LänsiEuroopassa. Järvikoski (2009: 79–80) toteaa, että tieteenalan varhaisvaiheessa ei
etsitty yhteyttä sosiologian perinteeseen vaan korostettiin sosiologian laiminlyöneen ympäristökysymykset ja jättäneen ne tutkimuskohteensa ulkopuolelle. Ympäristösosiologialla on kuitenkin selviä juuria klassisessa sosiologiassa ja 1900luvun yhteiskuntateoriassa: Järvikoski mainitsee esimerkiksi yhteydet Marxiin,
Durkheimiin, ihmisekologiaan ja yleisesti sosiologian modernisaatioteorioihin.
Valkonen ja Saaristo (2010: 8–9, 19) määrittelevät ympäristösosiologian tieteenalaksi, joka tutkii ympäristön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Se sijoittuu
monitieteisen, luonnon- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sisältävän ympäristötutkimuksen yhteiskuntatieteelliseen siipeen. Ympäristösosiologia tarkastelee
ympäristön ja yhteiskunnan keskinäistä riippuvuutta, luonnon yhteiskunnallistumista, ympäristöongelmien yhteiskunnallista alkuperää ja ratkaisujen sosiaalista
ja kulttuurista luonnetta. Sen tehtävänä on, kuten yhteiskuntatieteiden laajemminkin, muodostaa teorioita, selittää ja kuvata alansa ilmiöitä, toiseksi etsiä ja tarjota
ratkaisuja ongelmiin ja edistää yhteiskuntasuunnittelua. Kolmantena tehtävänä on
paljastaa ja tarkastella kriittisesti epäkohtia, yhteiskunnallisia käytäntöjä ja vakiintuneita ajattelutapoja. Valkosen ja Saariston määrittelyn kehyksessä katson
työni painottuvan kolmanteen kohtaan, vakiintuneiden ajattelutapojen kriittiseen
tarkasteluun, mutta toisaalta ulottuvan myös kahdelle muulle tehtäväalalle. Tavoitteenani on osaltaan selittää ja kuvata vesivoimarakentamisen yhteiskunnallisia
kytköksiä ja sosiaalisia vaikutuksia mutta myös avata uusia näkökulmia palvelemaan yhteiskuntasuunnittelua ja muuta käytäntöön soveltavaa suunnittelua.
Ympäristösosiologista tutkimusta voidaan jaotella eri näkökulmista. Valkonen
ja Saaristo (2010: 9–10) esittelevät Mayerfeld Bellin jaon tutkimuksen kolmeen
painoalueeseen: reaaliseen, kulttuuriseen ja käytännölliseen ympäristösosiologiaan. Reaalinen ympäristösosiologia tarkastelee esimerkiksi kulutuksen, talouden
ja teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen ympäristösuhteeseen. Tutkimuksessa selvitetään ilmiön yhteiskunnalliset kausaliteetit. Kulttuurinen ympäristösosiologia, johon työni näistä tutkimuksen kolmesta painoalueesta lukeutuu,
käsittelee kysymyksiä siitä, miten kulttuuri, ideologiat, arvot ja kokemukset vaikuttavat ihmisten tapoihin ajatella ja toimia suhteessa ympäristöön. Kiinnostuneita ollaan ennemminkin yksilöiden ympäristöongelmiin liittyvistä käsityksistä.
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Käytännöllinen ympäristösosiologia puolestaan hakee konkreettisia ratkaisuja.
Sen kohteena voi olla esimerkiksi ympäristöhallinnon käytäntöjen tarkastelu ja
kehittäminen. Yhtenä työni tavoitteena on tuottaa lisätietoa eri hankkeiden vaikutusalueella asuvien ja toimivien ihmisten kokemuksista konkreettisten ratkaisujen
kehittämisen tueksi.
Allekirjoitan näkemyksen siitä, että ympäristö ei ole pelkästään ”annettu”
vaan sosiaalisesti rakennettu, tulkittu ja merkityksellistetty. Paikka, jonka toinen
näkee pelkästään taloudellisessa mielessä tulonlähteenä, voi olla toiselle sukupolvelta seuraavalle periytyvä kotipaikka. Ympäristösosiologiassa ja sosiologiassa
yleisemmin on käyty kiivastakin keskustelua realismin ja konstruktionismin suhteesta. Realistisen käsityksen mukaan luonto on autonominen, riippumaton materiaalinen todellisuus, jonka kanssa ihmiset ja yhteiskunta ovat vuorovaikutuksessa. Konstruktionistinen näkemys katsoo luonnon merkitsevän eri ihmisille eri
asioita. Ympäristölle annetaan erilaisia merkityksiä ja sitä tulkitaan eri tavoin
kulttuurisista ja yksilöllisistä seikoista riippuen. Juuri konstruktionistinen tutkimus on vahvistanut ympäristösosiologian kysymyksiin liittyvien tulkintojen ja
merkitysten tutkimusta: ympäristöä koskeva tieto ei ole luonnon peili, vaan ympäristöongelmat rakentuvat ympäristöä koskevissa vaateissa ja keskusteluprosesseissa. Prosesseja määrittävät tiedon epävarmuus, kiistanalaisuus ja arvottaminen.
Näiden kahden eri näkemyksen välinen kiista on muuttunut joko–tai-asetelmasta
suuntausten kohtaamiseen tai joissakin tapauksissa työnjakoon. Realistinen ympäristösosiologia on painottanut ympäristöongelmien syntymekanismeja ja vaikutusarviointia ja konstruktionistinen suuntaus enemmän ongelmia koskevan tiedon
tuottamista ja välittymistä sekä niihin liittyviä päätöksentekoprosesseja. (Darier
1999, Jokinen & Konttinen 2004, King & McCarthy 2005.)
2.3

Aiemmat tutkimukset

Kemijoen ja muiden pohjoisen jokien alueella alkoi 1970-luvulla liikkua Turun ja
Oulun yliopistoista tutkijoita, jotka olivat kiinnostuneita jokien rakentamiseen
liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäisten tutkijoiden joukossa Kemijoella oli sosiologi Timo Järvikoski, joka kirjoitti tutkimuksia vesivoimatalouden ja paikallisen
väestön suhteesta sekä voimatalouden historiasta (Asp & Järvikoski 1974, Järvikoski 1975, Järvikoski & Kankaanpää 1976). Väitöskirjansa Järvikoski (1979a)
kirjoitti Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden vaikutuksista paikalliseen väestöön, ja
samaan aiheeseen liittyivät tutkimukset ympäristöaktiviteetista (1979b) ja Kemijoen kalakorvauskiistasta (Järvikoski & Kylämäki 1981). Järvikosken tutkimukset
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ovat seikkaperäisyydessään olleet suomalaisen ympäristösosiologian ja sosiaalisten vaikutusarvioinnin perusteoksia. Väitöskirjassaan Järvikoski kävi laajasti läpi
tutkimuksen taustoja lähtien yleisestä vesien säännöstelyn historiasta ja sen vaikutuksista yhteiskuntiin. Hän eteni säännöstelyn valtakunnalliselta tasolta paikalliselle tasolle ja tarkasteli niiden yhteyksiä. Lokan ja Porttipahdan allasalueita Järvikoski tarkasteli väestön uudelleensijoittumisen ja elinkeinojen muuttumisen
kannalta, lisäksi hän tutki suhtautumista altaiden rakentamiseen ja suhtautumisessa tapahtuneita muutoksia.
1980-luvun alkupuoliskolla toteutettiin hyvin kattava Iijoki-selvitys, jota on
pidetty jokirakentamisen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin edelläkävijänä aikana, jolloin YVA ja SVA eivät vielä kuuluneet edes hankesanastoon.
Selvityksen taustalla on vuonna 1981 julkistettu Pohjolan Voima Oy:n (PVO)
suunnitelma Iijoen keski- ja yläosan rakentamisesta. Iijoki-selvityksen tavoitteena
oli tarkastella Iijoen alueen elinolosuhteita sekä sitä, millaisia vaikutuksia joen
jatkorakentamisella olisi alueen ympäristö- ja elinolosuhteisiin sekä kehittämismahdollisuuksiin. Selvitystyön organisoijana ja kokoajana toimi PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto (1985).
Maantieteilijä Matti Luostarinen teki useita tutkimuksia sekä Kemijoella että
Iijoella, ja myös hän kirjoitti väitöskirjansa vesivoimarakentamisen vaikutuksista.
Ounasjoella Luostarinen teki yhteistyötä Erkki Aspin ja Hannu Mäkisen kanssa.
Luostarinen oli hyvin tuottelias, ja hänen tutkimuksensa olivat yhtäältä ajalle
tyypillisiä voimalaitoskuntien väestöön ja elinkeinoelämään liittyviä tutkimuksia,
toisaalta laajempia vesirakennushankkeiden tarkasteluja alueellisina ja yhteiskunnallisina ongelmina. Luostarinen oli kiinnostunut myös paikallisen väestön näkökulmasta ja kokemuksista, ja tässä hän oli selkeästi aikaansa edellä. Vuonna 1985
ilmestyneessä tutkimuksessa Luostarinen tarkasteli vesistörakentamista esimerkkinä ympäristömuutosten sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista. Hän haastatteli
runsasta 400 taloutta Iijoen alueella. Vertailuaineistona Luostarinen käytti aiemmin Kemijoella ja Ounasjoella tehtyjä haastatteluja. Luostarinen keskittyi tutkimaan jokialueen asukkaiden ympäristömuutokseen liittyviä subjektiivisia kokemuksia. Hän pyrki selvittämään 1) vesistön käyttötottumuksia ja sen yleisempää
merkitystä sekä 2) suhtautumista vesirakentamiseen ja vesimiljööseen yleensä.
Lisäksi hän selvitti 3) tiedon leviämistä rakentamissuunnitelmista ja paikallisen
väestön mielipiteitä tiedon sisällöstä. Lopuksi hän selvitti 4) rakennetun vesistön
koettuja vaikutuksia ja rakennettavaksi suunnitellun vesistön odotettuja rakentamisvaikutuksia.
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Luostarinen teki tutkimustaan aikaan, jolloin Iijoella oli käynnissä PohjoisPohjanmaan seutukaavaliiton koordinoima Iijoki-selvitys. Luostarisen tutkimus
syvensi Iijoki-selvitystä sosiaalisten vaikutusten osalta nimenomaan asukkaiden
subjektiivisten ympäristökokemusten painotuksella. Ajan poliittiseen ilmapiiriin
nähden Luostarinen liikkui kuitenkin varsin herkällä alueella. Luostarinen muisteli Forssassa tekemässäni haastattelussa 28.4.2010, että 1980-luvulla vesivoimarakentamisen kenttä oli herkkä myös tutkimuksellisesti ja Iijoella tunteet kävivät
kuumina. Yleisestä poliittisesta ilmapiiristä ja sen vallalla olevista diskursseista
poikkeamisen lisäksi hankaluuksia saattoivat aiheuttaa myös jokivarren asukkaiden ennakkoluulot. Paikallinen väestö ei aina tiennyt, millä ja kenen asialla pihaan tullut tutkija oli, ja pelkästään varmuuden vuoksi häntä saatettiin uhata heinäseipäällä. Luostarinen (1984: 23) kirjoitti vuosikymmeniä kestäneen epätietoisuuden ja passiivisen odotuksen olleen vaikeaa etenkin suunniteltujen allas- ja
säännöstelyalueiden välittömässä vaikutuspiirissä asuneille. Pysähtynyt elämäntilanne lisäsi ihmisten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, ja epävarmuutta pidettiin usein pahempana kuin itse rakentamispäätöksiä. Luostarisen haastatteluista
kieltäytyi 1980-luvulla varsin huomattava osa verrattuna kymmentä vuotta aikaisempaan haastattelukierrokseen, jolloin kieltäytyjiä ei ollut lainkaan. Tätä hän
selitti asukkaiden väsymisenä jatkuvaan odottamiseen ja epävarmuuteen – tutkijan saapumista alettiin pitää merkkinä uuden epävarmuuden ajan alkamisesta.
Jarmo Rusanen tutki väitöskirjassaan (1989) paikallisten asukkaiden roolia
vesivoiman hyödyntämisessä. Rusasen tutkimuksessa käytettiin Iijokiselvityksestä saatua haastattelumateriaalia. Rusasen tavoitteena oli valottaa niitä
tekijöitä, jotka johtivat Iijoen 1980-luvun rakentamissuunnitelman hylkäämiseen.
Hän tutki 1) paikallisten asukkaiden mielipiteitä ja asenteita sekä niihin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi Rusanen tarkasteli erityisesti 2) alueellisen ja yhteisöllisen
identiteetin merkitystä ympäristömuutoksen uhatessa, 3) ihmisten objektiivisuutta
ja subjektiivisuutta heidän arvioidessaan jatkorakentamisen vaikutuksia, 4) heidän
kykyään nähdä asia joko paikallisesti tai alueellisesti laajemmin sekä 5) suunnitteluun osallistumismahdollisuuksia.
Jatkorakennussuunnitelmat koettiin uhkaksi sosiaaliselle identiteetille (perhe, työpaikka- ja naapurisuhteille) eniten taajamien ulkopuolella. Ne, joilla oli vahva alueellinen identiteetti, jotka olivat kiintyneitä asuinpaikkaansa ja
-ympäristöönsä, kokivat jatkorakentamisuhkan voimakkaimpana. Rusanen pitikin
tätä kautta luonnollisena, että koko elämänsä Iijokivarressa asuneet vastustivat
jatkorakentamishanketta. Rusanen tarkasteli tätä myös keskusta-periferia23

ulottuvuuden kautta ja huomasi, että yhteisöllisyys ja ympäristöstä kumpuava
identiteetti olivat maaseudulla voimakkaampia kuin taajamissa.
Rusanen tutki myös sitä, missä määrin paikalliset kykenevät objektiivisesti
arvioimaan faktoja ja missä määrin arviointi perustuu tunneseikkoihin. Tuloksenaan hän mainitsi, että asukkaat eivät kyenneet objektiivisuuteen – mahdollisesti
riittämättömän tiedonsaannin takia. Faktat jäivät paikallisen, alueellisen ja yhteisöllisen identiteetin jalkoihin. Toinen tähän vaikuttava tekijä oli se, että hankkeen
haitat olivat paikallisia mutta hyödyt laajemmalle leviäviä. Rusanen huomioi, että
paikalliset katsoivat asiaa tiukasti omasta näkökulmastaan eivätkä halunneet tai
kyennet katsomaan asiaa laajemmin. Vastustus kumpusi tunnepitoisesta ajattelusta. (M.t.: 196–197.)
Rusasen tutkimuksen aikaan 1980-luvulla näkemykset tutkimuksen ja tiedon
objektiivisuudesta sekä niiden mahdollisuuksista olivat varsin mustavalkoisia.
Tuohon aikaan tieteellisellä tiedolla oli vankka ylivalta eikä vielä pohdittu esimerkiksi asiantuntijatiedon ja paikallisten ihmisten asuinympäristöään koskevan
maallikkotiedon suhdetta. Ympäristötieteet olivat lähinnä positivistisia luonnontieteitä ja teknisiä tieteitä, joiden nähtiin olevan objektiivisia eli arvovapaita.
Taustalla piili ajatus, että riittävästi ”objektiivista” tietoa jakamalla paikalliset
ihmiset saadaan irti tunnepitoisesta ajattelusta ja tämän oppimisprosessin myötä
he omaksuvat tieteen tarjoaman ”oikean” tavan ajatella ja toimia. Tällä oikealla
tavalla on tieteellinen pohja, joten se on paras mahdollinen argumentti, puhdas ja
arvovapaa. Myöhemmin on kuitenkin osoitettu, että objektiivinenkin tieto on
sidoksissa omaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa tieteentekijän kautta: aiheen
valinta ja kysymysten asettelu eivät tapahdu tyhjiössä, vaan yhteiskunnallinen ja
subjektiivinen ulottuvuus tunkevat myös kaikkein ”pyhimpänä” pidettyyn, tieteeseen. (Ylönen 2010: 84.) Lisäksi paikallisen tiedon arvostus on 1980-luvun näkemykseen verrattuna jatkuvasti lisääntynyt ja eri hankkeisiin liittyviä, paikallisia
asukkaita osallistavia monitieteisiä menetelmiä on kehitetty (esim. Fischer 2000,
Stolp ym. 2002, Vanclay 2003).
Helena Ruotsala (1992) tutki vesivoiman rakentamisen ja säännöstelyn sosiokulttuurisia vaikutuksia Oulujoella. Ruotsalan tutkimus perustui lomakekysely- ja
teemahaastatteluaineistoon ja havainnointiin. Haastateltavina oli Oulujoen rannan
asukkaita alueilta, joilla säännöstelyn tiedettiin vaikuttavan. Haastateltavien joukossa oli eri sukupolvia, eri intressiryhmiä, eri perhevaiheissa olevia miehiä ja
naisia. Tarkasteltavana olevat muuttujat olivat työ ja elinkeinot, asuminen ja asumisviihtyvyys sekä vapaa-aika ja virkistyskäyttö. Ruotsala tarkasteli myös jokivarren asukkaiden kokemuksia säännöstelystä, suhtautumista korvauksiin ja vai24

kutusmahdollisuuksia. Hän näki vesistön säännöstelyn vaikutusten kohdistuvan
ensisijaisesti asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön, joihin ei joen rakentamisen aikana vielä kiinnitetty huomiota.
Vuonna 2001 aiheeseen tarttui Leena Suopajärvi. Hän tutki Vuotoksen tekoaltaaseen ja Ounasjoen rakentamiseen liittyviä konflikteja Pierre Bourdieun käsitteiden kautta. Aineistona Suopajärvi käytti haastatteluja sekä sanomalehtien uutisia ja yleisönosastokirjoituksia. Hän tarkasteli rakentajien ja suojelijoiden suhteita
sekä puhujan tai puhujien käyttämiä strategioita ja argumentteja. Suopajärvi erotti
aineistosta hallitsevat diskurssit: yleinen etu, kehitys ja etelä. Yleisen edun retoriikka on politiikkaa, joka sulkee erilaisten intressien välisen kamppailun ulkopuolelleen. Kun puhutaan yleisestä edusta, toimitaan kansallispoliittisen talouden
kriteereillä. Arvokeskustelu politiikan päämääristä ja seurauksista, sen ristiriidoista ja eroista jää keskustelun ulkopuolelle, samoin kuin toimijat, aika ja paikka.
Yleisen edun nimissä paikallisten tulee ”uhrautua”, yleisen edun diskurssi näyttäytyy valtiollisesti ja autoritaarisesti perusteltuna sanelupolitiikkana. (Suopajärvi
2001: 115–117.)
Kehityksen diskurssi samaistetaan yleensä taloudelliseen kasvuun. Kehitys
nähdään luonnonvarojen voimaperäisenä käyttönä, jolloin vesivoiman rakentamisen puolustajista tulee edistyksellisiä ja vastustajista taantumuksellisia. Kolmas
Suopajärven erottama hallitseva diskurssi oli etelä: puhe etelästä ja pohjoisesta,
rikkaasta keskuksesta ja köyhästä periferiasta. Diskurssissa korostui kolonialismi:
Lapin luonnonvarat otetaan käyttöön siten, että haitat jäävät paikallisiksi ja hyöty
valuu etelään, paikallisten ulottumattomiin. Näiden kolmen hallitsevan puhetavan
myötä pohjoinen, paikallinen asukas, luonto ja luonnonsuojelu asemoituivat vähempiarvoisiksi. (M.t.: 112–122, 125.)
Lisäksi Suopajärvi tarkasteli rakentajien ja suojelijoiden erilaisia näkemyksiä
ihmisen luontosuhteesta ja tuli siihen tulokseen, että luontosuhteesta puhuminen
voi tapahtua joko yleisellä tai henkilökohtaisella tasolla. Yleisellä tasolla luonto
nähdään ennen kaikkea hyödynnettävänä resurssina. Henkilökohtaisella tasolla se
on arvokas perintö, elinympäristö, koti, johon nivoutuu paljon muistoja. (Suopajärvi 2001: 158.)
Timo P. Karjalainen ja Timo Järvikoski (2010) tarkastelivat artikkelissaan Iijoen rakentamista ja siihen liittyviä lisäsuunnitelmia sosiaalisten vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. He vertasivat aiemmin mainittua Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton 1980-luvulla organisoimaa Iijoki-selvitystä sekä uusien rakentamissuunnitelmien pohjalta tehtyä Iijoen viimeisintä ympäristövaikutusten arviointiraporttia, Kollaja YVA 2008–2009, joka on rakentajayhtiö Pohjolan Voima Oy:n
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tilaama. Kirjoittajat totesivat, että sosiaalisten vaikutusten arviointityö voisi toimia välittäjänä vaikeissa konfliktitilanteissa mutta sen pitäisi olla puolueettomien
arvoijien tekemä. Voimayhtiön tilaamana vaikutusarviointi ei herättänyt luottamusta paikallisissa asukkaissa ja toimijoissa.
Kulttuuriantropologi Franz Krausen (2010) väitöskirjassa käytiin läpi tuoreella tavalla Kemijokea, sen historiaa ja käyttöä. Krause kirjoitti monipuolisesti joen
eri käyttömuodoista, joen eri merkityksistä sekä siitä, miten ihminen ja joki ovat
historian kuluessa muovanneet toisiaan. Hannah Strauss (2011) pureutui väitöskirjassaan kansalaisten osallistumiseen ydin- ja vesivoimahankkeiden suunnitteluja arviointiprosesseissa Suomessa. Straussin mukaan paikallisen tason osallisuuden vahvistamisyrityksistä huolimatta julkiset instituutiot näyttävät haluttomilta
sitoutumaan suunnitteluprosesseihin, jolloin työ jää yksityisille instituutioille
mutta ilman poliittista mandaattia. Krausen kanssa samankaltaisesta asetelmasta
mutta eri vesistöstä kirjoitti kulttuuriantropologi Kristiina Korjonen-Kuusipuro
(2013) väitöskirjassaan. Hän tarkasteli ihmisen ja ympäristön kulttuurista vuorovaikutusta Vuoksen jokilaaksossa. Korjonen-Kuusipuro totesi Vuoksen muutoksen kohdistuneen fyysiseen Vuokseen ja sen merkityksiin sekä Vuoksen hallintaan. Muutokset ovat puolestaan vaikuttaneet alueen asukkaiden ympäristösuhteeseen.
Kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa on viime vuosina julkaistu koko
ajan enemmän vesivoiman sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä artikkeleita. Artikkeleiden määrä seuraa sosiaalisten vaikutusarviointien ja niiden merkityksen kasvua. Suurimmat vesivoiman tuottajamaat ovat Kiina, Brasilia, Kanada ja USA,
joista erityisesti Brasiliassa ja Kanadassa vesivoiman osuus koko energiatuotannosta on suuri. (Malesios & Arabatzis 2010: 2493.) Kanadassa erityisesti Columbiajoen, Peacejoen, Churchilljoen ja LaGrandejoen vesivoimahankkeet ovat aihettaneet suuria ympäristöongelmia, joiden ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin on
alettu kiinnittää huomiota vasta jälkikäteen (Dusyk 2011, Harden 1997, Massa
1994: 247, White 1995). Vaikutusarviointitutkimuksia on toteutettu paljon Kiinassa, jossa patohankkeet koskevat miljoonia ihmisiä.
1970-luvulla merkittäväksi ja paljon huomiota saaneeksi vesivoimarakentamisen ja paikallisten asukkaiden väliseksi konfliktiksi nousi Alta-joen rakentaminen Pohjois-Norjassa. Konflikti huipentui mielenosoituksiin, vastustajat estivät
rakennustyömaalle pääsyn ja pyrkivät estämään töiden etenemisen kahliutumalla
kiinni toisiinsa. Norjan hallitus määräsi poliisivoimat turvaamaan töiden etenemisen. Alta nousi suojelukonfliktien symboliksi. Andersen ja Midttun (1985) tutkivat paikallisten asukkaiden asenteiden ja mielipiteiden muodostumista paljolti
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samaan tyyliin kuin Rusanen (1989) samaan aikaan Iijoella. Tutkijat jaottelivat
kyselylomakkeella kerättyjä mielipiteitä vesivoimarakentamisesta haastateltavien
iän, sukupuolen, koulutuksen, ammatin, tulojen ja puoluekannan mukaan. Tutkijat
tarkastelivat myös tiedonsaannin kanavia ja niiden vaikutuksia mielipiteiden
muodostumiseen. Andersen ja Midttun totesivat keskushallinnon rattaiden olevan
liian jäykkiä siihen, että niihin voisi vaikuttaa paikallisen tason toimilla, erityisesti
silloin kun paikallinen liikehdintä tapahtuu keskuksen ulkopuolella periferiassa.
Kasvanut huoli suurten patohankkeiden ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista paikallisiin asukkaisiin johti vuonna 1998 maailmanlaajuisen patokomission
perustamiseen. Komissio julkaisi vuonna 2000 ensimmäisen systemaattisen arviointiraportin suurista patohankkeista. (Tilt ym. 2009, World Commission on
Dams 2000.) Kiinassa nopeaa talouskasvua tukeviin suuriin patohankkeisiin liittyviä tutkimuksia sosiaalisista vaikutuksista on tehty eritoten Jangtse-, Mekongja Nujoella (Brown & Xu 2010, Jackson & Sleigh 2000, Wang ym. 2013). Patohankkeet koskevat valtavia määriä ihmisiä, ja kokonaisia kyliä on siirretty uusiin
paikkoihin. Korvaukset kohdistuvat useimmiten rahallisesti mitattaviin menetyksiin, eikä ihmisten uusille asuinsijoille siirtämisen sosioekonomisia, kulttuurisia
tai psykologisia vaikutuksia huomioida. Nämä vaikutukset ovat usein epäsuoria ja
tulevat ilmi vasta ajan kuluessa, joten niiden tarkastelu vaatisi pitkäkestoista tutkimusta (Wang ym. 2013: 139).
Michel Foucault’n teoretisointien käyttö on ollut ympäristökysymyksissä varsin vähäistä moniin muihin tieteenaloihin verrattuna. Darier (1999) näkee tämän
johtuvan hankaluuksista, jotka aiheutuvat Foucault’n kirjoitusten jaottelusta kolmeen osa-alueeseen (arkeologia, genealogia ja etiikka). Näiden eri kausien tutkimukselle asettamat lähtökohdat ja menetelmät eivät ole täysin samanlaisia. Toisaalta Foucault’n kirjoitukset ovat hyvin vaikealukuisia ja kolmanneksi myös
monitulkintaisia. Foucault’n töiden tulkinnassa on eroavaisuuksia etenkin amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa perinteessä. Foucault ei itse suoraan viitannut
ympäristökysymyksiin, ja hänen sanotaankin ”kääntäneen selkänsä ympäristölle”.
Tästä huolimatta Darier näkee erityisesti seuraavien Foucault’n käsitteiden olevan
hyvin relevantteja ympäristökysymyksiin liittyvissä tutkimuksissa: hallintavalta
(tai hallinnan mentaliteetti, governmentality), biovalta ja tila. Näistä ajatukset
hallintavallasta ja biopolitiikasta ovat ottaneet tuulta alleen erityisesti kriittisessä
ympäristötutkimuksessa (esim. Cepek 2011, Massumi 2009, Rutherford 1999,
Sullivan 2013, Luke 1999).

27

2.4

Foucault’n valta-analyysi

Tehdessäni ensimmäistä tutkimussuunnitelmaa teoreettisen kehyksen hahmotelman muodostivat enimmäkseen paikkaan sekä ihmisen ja paikan väliseen suhteeseen liittyvät teoriat. Valtateema ei tässä vaiheessa ollut mukana. Kun olin aloittanut haastattelut, huomasin, että kysymys vallasta nousee ihmisten kertomuksissa
esille hyvin voimakkaasti. Teema toistui jatkuvasti, kaikissa haastatteluissa, joten
hyvin pian tuli selväksi, että teoreettinen kehys täytyy rakentaa uudelta pohjalta.
Aloin tutustua Michel Foucault’n ja Bruno Latourin teksteihin. Foucault’n moniulotteisesta valta-analytiikasta löysin teoriataustan, joka sai aineiston jäsentymään
ja auttoi sen kanssa työskentelyssä, niin kysymysten asettamisessa kuin vastausten löytämisessäkin. Myös Latourin (2005) toimijaverkkoteoria näytti kiinnostavalta ja mahdolliselta teoriakehykseltä. Latouria on käyttänyt metodisesti esimerkiksi Aino Palmroth (2004) tuulienergiaa tarkastelevassa väitöskirjatyössään.
Omalla kohdallani etenkin tutkimuksen alun vaiheessa Foucault näytti kuitenkin
antavan paremmat työkalut nimenomaan valtasuhteiden analyysiin. Aineistossa
alkoivat myös toistua vesivoimarakentamisen erilaiset kertomukset, joista jotkut
olivat päässeet dominoimaan keskustelua mutta toiset jääneet auttamatta marginaaliin. Ihmisten puheista löytyi ”virallinen”, vallalla oleva kertomus PohjoisSuomen sähköistämisestä, mutta myös muita kertomuksia, joilla ei nähty olevan
oikeutta tulla esiin. Näin, että Foucault’n metodologiat voisivat avata ja laajentaa
keskustelun ulottuvuuksia ja tuoda esiin epäkelvot, hylätyt ja unohdetut kertomukset. Seuraavassa käyn läpi Foucault’n oman työni kannalta keskeisimmät
ajatukset vallan olemuksesta ja sen eri muodoista.
2.4.1 Vallan dynaaminen voimakenttä
Foucault’n käsityksiä vallasta ei pidetä suoranaisena valtateoriana vaan pikemminkin valta-analyysinä. Hän totesi itsekin (1982b: 208), ettei hänen tavoitteenaan ole ollut analysoida valtaa ilmiönä vaan niitä kulttuurimme käytäntöjä, joiden kautta yksilöistä muovautuu subjekteja. Näihin käytäntöihin liittyy valta.
Tiedon ja vallan punokset eivät aukea mallien tai käsitteiden kautta vaan konkreettisten valtasuhteiden ja -tekniikoiden, tilanteiden ja asetelmien analyysin kautta. Foucault kirjoitti vallasta monisyisesti ja monissa merkityksissä, koska ilmiöt,
joihin vallan teema kytkeytyy, ovat moniulotteisia. Foucault ei valaise niinkään
vallan olemusta vaan sen ilmenemistä. Hän ei kysy, miksi jotain on vaan millaisia
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olemisen tavat ja muodot ovat ja miten ne ovat muotoutuneet. (Foucault 1982b:
209–210, Helén 1994: 275, 294.)
Valta on moniulotteinen ja hankala käsite, josta on esitetty paljon erilaisia näkemyksiä. Käsitykset vaihtelevat sen mukaan, miten ne määrittävät esimerkiksi
valtaan sisältyvän tai siitä ulos rajautuvan pakottamisen, manipulaation, väkivallan, auktoriteetin ja vastarinnan sekä näiden keskinäiset suhteet. Foucault’n vallan
määritelmä perustuu ennen kaikkea hänen artikkeliinsa Subject and Power
(1982a). Foucault hylkäsi psykologisen teorian vallasta – valta ei ole ihmisluontoon kuuluva ominaisuus – sekä substantiaalisen lähestymistavan: valta ei ole
resurssi, jolla toimija on varustettu. Valtaa ei omisteta vaan harjoitetaan, joten se
on olemassa vain teoissa. Sitä käytetään lukuisista pisteistä käsin epätasaarvoisten ja liikkuvien suhteiden vuorovaikutuksessa. (Varis 1989: 68.) Valtaa
tuotetaan jokaisessa yhteiskunnan pisteessä ja suhteessa.
Foucault’lle vallan olemus ei ollut hierarkkista, rakenteeltaan pysyvää tai institutionaalisesti järjestynyttä. Ylivalta, alistaminen, estäminen ja rajaaminen eivät
ole vallan ensisijaisia aspekteja, eikä valta ole kenenkään hallussa. Valta on toiminnallista, ja siinä on kyse kyvystä ja toimivallasta. Valta on toimijoiden välinen
toiminta- ja vaikutussuhde, jolloin sen luonne on taktista ja strategista. (Helén
1994: 276.) Tässä näkyy vallan tuottavuus. Valta olisi haurasta ja haavoittuvaa,
jos sen ainoa funktio olisi sortaa, sensuroida ja alistaa. Vallan voima piilee siinä,
että se tutkii ja tuottaa asioita – kuten hyvinvointia, tehokkaita ja kuuliaisia subjekteja – muodostaa tietoa ja diskurssia ja saa aikaan vaikutuksia halun ja tiedon
tasolla (Varis 1989: 61–62).
Vallan tuottavuus ja toisaalta siihen liittyvä toimijoiden vapaus määrittävät
vallan strategiseksi peliksi, jossa toimijat pyrkivät saamaan muut toimimaan haluamallaan tavalla. Foucault’n (2010: 19–20) vallan analyysi keskittyi siihen,
missä ja miten valta toimii, keiden ja minkä paikkojen välillä, millaisten menettelytapojen avulla ja mitä vaikutuksia siitä seuraa. Valta ei ole substanssi eikä salaperäinen voima. Sen analyysi on lähinnä teoria vallasta siinä tapauksessa, että
valta nähdään niiden mekanismien ja menettelytapojen kokonaisuutena, joiden
tehtävänä on vallan turvaaminen. Valta on suhteiden ja toimenpiteiden kokonaisuus, joka synnyttää, pitää yllä ja muuttaa vallan mekanismeja. Valta ei synny
itsestään eikä pidä itseään yllä, eikä ole olemassa vallan tuotantosuhteita ja niistä
erillisiä valtaa muuttavia mekanismeja. Valtamekanismit kuuluvat sisäisesti kaikkiin suhteisiin.
Kestävimmät ja pysyvimmät valtasuhteet ovat tuottavia: ne tekevät ihmisestä
sen, mitä hän on (Kusch 1993: 111–112). Valtasuhteissa eivät ensisijaisesti ole
29

läsnä subjektit, toimijat, vaan voimat. Valtaverkostoissa subjektin pyrkimykset,
toimintakyky ja kokemukset ovat moninaisia ja subjekti suuntautuu samaan aikaan moneen suuntaan. Valtasuhde on jo olemassa siellä, missä on halua: vallanalaisuus ja halu ovat samalla perustalla. Valtasuhteet ovat sosiaalisesti syvälle juurtuneita; ne ovat rakenteita, joista ei voi päästä eroon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että ne olisivat muuttumattomia tai välttämättömiä. Valtasuhteiden analysointi ja kyseenalaistaminen ovat kaiken sosiaalisen olemassaolon pysyvä tehtävä.
(Varis 1989: 74–75.)
2.4.2 Valta ja vapaus
Valta edellyttää, että suhteessa on ”toinen”, joka nähdään vapaana ja toimintakykyisenä. Valtasuhteessa on läsnä toimintamahdollisuuksien kenttä, jossa useat eri
tavat toimia, reagoida ja käyttäytyä ovat mahdollisia. Vapaus nousee tällöin tärkeäksi elementiksi. Sitä vastoin orjuus ei ole valtasuhde, koska toinen osapuoli ei
ole vapaa toimimaan vaan redusoituu objektiksi. Valtasuhteeseen liittyy täten
väistämättä myös vastarinnan mahdollisuus. Jos sitä ei olisi, ei olisi myöskään
valtasuhdetta. (Foucault 1982b: 220–221.) Seksuaalisuuden historia I:ssä Foucault (1998) totesi seuraavasti: ”Kun vallan harjoittaminen määritellään toiminnan
muodoksi, joka kohdistuu toisten toimintaan, kun lause ihmiset hallitsevat toisia
ihmisiä luonnehtii tätä toimintaa, mukaan astuu vapaus. Valtaa harjoitetaan suhteessa vapaisiin subjekteihin, ja vain siinä tapauksessa, että nämä ovat vapaita.”
Foucault’n vallan analytiikka on saanut kritiikkiä ennen kaikkea vapauden ja
vastarinnan määritelmistään (Death 2010, Sandberg 2006, Simons 1995). Vapaus
ei ollut Foucault’lle emansipatorista eli alistetusta asemasta vapauttavaa vaan
subjektiin viittaavaa (yksilö, kollektiivi). Subjektilla on edessään mahdollisuuksien kenttä, ja useat reagointitavat ovat mahdollisia. Tiedon ja vallan rinnalle hahmottuu minuus, joka on edellisten johdannainen mutta ei niistä täysin riippuvainen eikä palautettavissa niiden järjestyksiin. On suhde totuuteen, suhde toisiin ja
suhde itseen. Minätekniikat ovat yksilön itsesuhteessaan harjoittamia vapauden ja
hallinnan suhteita. Käyttäytyminen on yksilön hyväksymää mutta samalla ulkoapäin säänneltyä normien, eettisten sääntöjen ja ohjeiden kautta. Toimimalla suhteessa näihin normeihin ja sääntöihin yksilö saattaa itsensä hallinnan piiriin. Minätekniikoiden kautta yksilö tuo itsensä hallinnan ulottuville oman vapaaehtoisen
toimintansa kautta, muokatessaan itsestään subjektia. (Helén 1994: 305.)
Hallinnan ja vapauden problematiikkaa tarkasteltaessa vapaus sekä hallinnan
ja kontrollin kohteena oleminen nähdään yleensä vastakkaisina, mutta niiden on
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osoitettu voivan ilmetä samanaikaisesti. Vapauden voidaan sanoa olevan osaltaan
myös hallinnan tuotosta. Yksilö on toisaalta hallinnan kohde, alamainen, mutta
samalla myös omien päätöstensä ja toimiensa toteuttaja. Aktiivisuutta pidetään
usein vapauden merkkinä, mutta myös passiivisuus ja vetäytyminen voivat olla
mielipiteen tai kannan ilmaisua. Hallinnan analytiikassa on Foucault’n ajatteluun
pohjaten ymmärretty aktiivisuuden vaatimus yhtenä kansalaisubjektiuden tuottamisen tekniikkana, joka synnyttää mahdollisuuden tehokkaampaan hallintaan.
(Dean 2010: 21–23, Saastamoinen 2010.) Rose (1999) on esittänyt vapauden
hallinnan käsitteen: vapaa yksilö ylläpitää vapaudellaan halvasti hallittua yhteiskuntaa (Saastamoinen 2010: 235) ja pyörittää talouden rattaita haluamalla ja ostamalla asioita. Vapaus, halu, optimismi ja elämänhallinta ovat määritelmän keskeisiä elementtejä. Myös Death (2010) totesi vapauden olevan kansalaisuutta ja
markkinoita koskevana modernien hallintatekniikoiden kulmakivi. Valta, vapaus
ja vastarinta ovat keskinäisessä, erottamattomassa kytköksessä ja muodostavat
hallintavallan, yhden vallan muodon ytimen.
Foucault (2010: 189–196) piti sielunpaimennusta erityisenä vallan muotona,
joka on muovannut nykyisiä hallintakäytäntöjä. Sen rinnalla Foucault näki kehittyneen vastarintaa ja alistumattomuutta kyseiseen ohjaamisen tapaan. Näitä ohjaamisen vastarinnan muotoja on monenlaisia, jotka toisaalta poikkeavat poliittisesta kapinoinnista yksinvaltaa kohtaan sekä taloudellista riistoa harjoittavaa
valtaa vastaan. Kieltäytyminen pelastuksesta tai osallistumisesta voi olla yksi
vastarinnan (tai vastakäytöksen, kuten Foucault kirjoitti) muoto, toisenlaisten
päämäärien omaksuminen toinen. Death (2010) totesi Foucault’n näkökulman
vastakäytöksestä täydentävän ja haastavan sosiaalisten liikkeiden ja konfliktitilanteiden tarkastelunäkökulmia osoittamalla, että valta ja vastarinta, hallinta ja erimielisyys ovat keskinäisessä yhteydessä olevia konfliktitilanteiden perustavia
osatekijöitä.
2.4.3 Vallan muodot
Vallan eri muodot ovat historiallisia mutta vaikuttavat moderneissa yhteiskunnissa
toisiinsa limittyneinä.
Yksinvaltaa (suvereeni valta, repressiivis-eksklusiivinen valta) luonnehtivat
selkeät valtiaan ja alamaisen asemat ja ehdottomat vastakkainasettelut. Valta on
suvereenin hallussa ja näyttäytyy kieltoina, rajoituksina ja torjuntana. Despoottinen järjestelmä on väkivallan ja sen uhan varassa. (Helén 1994: 278.) Yksinvallan
muodossa säädetään laki ja määrätään rangaistus lain rikkojalle. Yksinvalta on
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lainsäädännön järjestelmä, laillinen ja oikeudellinen mekanismi, jossa sallittu ja
kielletty erotetaan kaksiarvoisesti. Tietty kielletty teko ja tietty rangaistus liitetään
toisiinsa. (Foucault 2010: 22–23.) Suvereenia yksinvaltaa nimitetään usein myös
lakiin nojaavaksi juridis-monarkkiseksi järjestelmäksi, ja usein sen katsotaan
olevan käyttökelpoinen säätelyyn keskittyneen kuninkaanvallan esittämisessä.
Käytännössä yksinvalta kuitenkin sisältyy ja limittyy nykyisiin länsimaisiin valtamekanismeihin yhdessä muiden vallan muotojen kanssa. Sillä, onko valtaapitävä monarkki vai edustuslaitos, ei ole merkitystä. Tuorin (2002: 4–5) mukaan vallankäyttöä pyritään usein analysoimaan suvereniteetin ja lain käsitteiden avulla,
vaikka tällainen esitystapa helposti peittää näkyvistä moderneille valtakäytännöille ominaiset teknologiat. Täten tuottava valta naamioidaan alistavaksi vallaksi.
Foucault’n mukaan uudemmat valtateknologiat tukeutuvat lain sijasta normiin ja
moderni vallankäyttö on ennen kaikkea normalisoivaa vallankäyttöä.
Kurivallalle (normatiivisesti integroiva valta) on ominaista, että lakien ja
säädösten järjestelmään, joka yksinvallan kohdalla oli kaksiarvoinen, ilmaantuu
kolmas hahmo, syyllinen. Lain asettavan lainsäädännöllisen teon ja syyllistä rankaisevan oikeudellisen teon ulkopuolella (poliisi, lääketiede, psykologia) kehittyy
rinnakkaisia tekniikoita, jotka kuuluvat tarkkailun, diagnostiikan ja yksilöiden
mahdollisen muuttamisen alueelle. (Foucault 2010: 23.) Esimerkkejä kurivallasta
olivat Foucault’n tuotannossa vankilan ja mielisairaalan varhaismuodot. Kurivalta
erottelee ja eristää, ja toimenpiteet ovat sisään sulkevia. Keskiössä ovat tekniikat
ja mekanismit, joilla vallan kohteena olevaa yksilöä muokataan toimimaan normatiivisen mallin mukaan (Helén 1994: 278–279). Tarkkailla ja rangaista teoksessa (2005) Foucault tarkasteli tekniikoita, joita alettiin käyttää vankien,
sairaiden, köyhien, koululaisten ja sotilaiden hallitsemisessa. Tilan järjestämisen
kautta kurin tehtävänä on ”elävien taulukoiden” muodostaminen, sillä ne saavat
sekavat, tarpeettomat ja vaaralliset joukot järjestykseen. Kiinteä päiväjärjestys
pitää sisällään ajan rytmittämisen, pakolliset rutiinit ja kertaustoimet. Ruumiinharjoitusten kautta koko ihmisruumiin ja sen käsittelemän esineistön kontaktipinnalle soluttautuu kurivalta. Tehokas ruumiin käyttö mahdollistaa tehokkaan ajan
käytön, eikä mikään osa jää tarpeettomaksi. Kaiken on tuettava vaadittua toimintaa. Ajan ja tilan järjestämisen, valvonnan, kuulustelujen ja tutkimisen kautta
kehittyi kurinpito, josta tuli erityinen valtasuhde. Tavoitteena oli ihmisten valvonta ja heistä hyötyminen. (Foucault 2005: 193–221.)
Ihmisruumis kuuluu suoraan poliittiseen kenttään, koska vallan haltijat voivat
kohdistaa siihen eri toimia, sijoittaa tavoitteitaan ja merkitä sen. Valtaa pitävät
toimivat kasvattajina, velvoittavat ihmisyksilöt työhön ja pakottavat sen erilaisiin
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menoihin. Ihmisruumiin poliittinen haltuunotto on kytköksissä sen taloudelliseen
hyväksikäyttöön: ruumis on vallankäytön ja hallinnan kohteena suurelta osin
tuotantovoima. Sen käyttäminen työvoimana perustuu kuitenkin alistusjärjestelmään, ja siitä tulee hyödyllinen voima vasta kun se on yhtä aikaa sekä alistettu
että tuottava. (Foucault 2005: 39–40.)
Yksinvalta on nimenomaan näkyvää, ja vallan kohteet jäävät varjoon lukuun
ottamatta hetkiä, jolloin valta heihin heijastuu. Kurivalta puolestaan toimii tekemällä itsensä näkymättömäksi, ja vallan kohteiden tulee olla näkyvissä. Juuri se,
että kuriin alistettu yksilö voidaan nähdä koko ajan, pitää hänet tässä valtasuhteessa. (Foucault 2005: 255.) Kurinpitovaltaa edustaa puhtaimmillaan Panopticon,
Benthamin tunnettu arkkitehtoninen kaava. Panopticonin reuna-alueilla on kehän
muotoinen rakennus ja keskellä torni, josta kehän sisäpuolta voidaan hyvin tarkkailla. Kehärakennukseen sijoitetaan sellejä, joissa olevien ikkunoiden kautta valo
pääsee tilan lävitse. Selleihin suljetut, muista eristetyt vangit voidaan nähdä tornista selvästi. He ovat informaation kohteena mutta eivät viestinnän subjektina.
Rakennelma automatisoi vallan ja tekee sen epäyksilölliseksi. Vanki tietää olevansa jatkuvan tarkkailun alla mutta ei tiedä, kuka häntä tarkkailee eikä millä
hetkellä. Tietäessään jatkuvan tarkkailun olevan mahdollista vanki alkaa itsekin
tarkkailla omaa käyttäytymistään. Panopticon toimii koekenttänä, jota voidaan
käyttää esimerkiksi lääketieteellisiin kokeiluihin, käyttäytymisen muuttamiseen ja
yksilöiden kasvattamiseen ja ojentamiseen. (Foucault 2005: 273–278.)
Vankilan synnyn analyysi osoitti selvästi, miten yksilöllistäminen oli vallan
harjoittamisen muoto. Vaikka sen painopiste Tarkkailla ja rangaista -teoksessa oli
vankilassa, ei kurinpitoa enää nähty ainoastaan vankilaan liittyvänä kysymyksenä.
Vankilan tapaisessa vapaudenriistoinstituutiossa kehkeytynyt käyttäytymisen
normalisointi tarjosi yleistetymmän yhteiskunnallisen vallankäytön teknologian.
Nyt nähtiin, miten tärkeä, normalisoiva osa yhteiskunnan ”pikkupäälliköiden”
laajalla kirjolla oli, oltiinpa sitten tehtaassa tai luokkahuoneessa. (Miller & Rose
2010: 12–13.)
Aluksi kurinpitomuodot tähtäsivät vaarojen ja riskien hallintaan, joutilaiden
ja levottomien väkijoukkojen vaarattomaksi tekemiseen. Myöhemmin kurivallassa korostuivat positiiviset tavoitteet eli yksilöiden hyödyllisyyden ja tuottavuuden
lisääminen. Esimerkiksi työpaikkakuri on edelleen keino, jonka avulla työntekijät
saadaan kunnioittamaan sääntöjä ja esimiehiään, se estää hankaluudet ja pyrkii
lisäämään tuottavuutta ja voittoa. Se pyrkii toisaalta muovaamaan työntekijöiden
moraalia mutta samalla yhä enemmän asettaa käytökselle muitakin tavoitteita ja
asettaa ruumiit koneistoon ja voimat talousjärjestelmään. Kuri valmistaa yksilöitä
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– se on luonteenomainen tekniikka vallalle, jolle yksilöt ovat samanaikaisesti sekä
kohteita että vallan harjoittamisen välineitä. (Foucault 2005: 286–287.)
Hallintavalta (hallintamentaliteetti) on kokonaisuus, joka koostuu instituutioista, menetelmistä, analyyseistä ja menettelytavoista, joiden myötä on mahdollista harjoittaa tätä moniaineksista vallan muotoa. 1700-luvulta lähtien viranomaiset
erityisesti Länsi-Euroopassa alkoivat säädellä väestöä koskevia prosesseja ja säätää lakeja, jotka koskivat muun muassa väestön varallisuutta, terveyttä, elinikää ja
työkykyä. (Miller & Rose 2010: 44–45.) Foucault analysoi hallintavaltaa erityisesti Turvallisuus, alue ja väestö -luentosarjallaan 1977–1978. Hän liitti hallintavallan kehittymisen turvallisuuden tekniikoihin. Turvallisuuden tekniikat eroavat
suvereenista vallasta ja kurivallasta siten, että ne antavat tapahtumille tietyn vapauden ja raamit, joiden sisällä tapahtumia pyritään säätelemään. Ilmiöitä pyritään ohjaamaan niiden oman ”luonnollisuutensa” pohjalta siten, että ne parhaassa
tapauksessa kumoaisivat itse itsensä, ilman näkyvää hallintaa ja puuttumista.
Ilmiö, kuten esimerkiksi varkaus, sijoitetaan todennäköisten tapahtumien sarjaan,
vallan reaktiot kyseiseen tapahtumaan otetaan mukaan kustannuslaskelmaan, ja
sallitun ja kielletyn välille asetetaan optimaalinen keskiarvo ja hyväksyttävyyden
raja-arvot. (Foucault 2010: 23.)
Millainen sitten on yhteiskunta ihmisten yhteiselämälle ominaisena luonnollisuutena? Yhteiskuntia luonnehtii erityinen tapa ajatella niitä ongelmia, joita auktoriteetit voivat kohdata. Ne toimivat tietynlaisen poliittisen aprioriteetin puitteissa, joka mahdollistaa auktoriteettien toiminnan tarkastelun suunnitelmallisena
valvontana, hallintana sekä kaikkien ja jokaisen voimien maksimointina. (Miller
& Rose 2010: 44–45.) Taloustiede näkee yhteiskunnan alueena, objektien kenttänä, analyysialueena ja tiedon ja väliintulon alana. Kun yhteiskunta nähdään ihmisen luonnollisuuden erityisenä kenttänä, kansalaisyhteiskunta nousee esiin valtion
vastapuoleksi. Kansalaisyhteiskunta on valtion tuottamaa: se on valtion välttämätön vastine, josta huolehtiminen on valtion vastuulla. Jotta uudenlainen yhteiskunnallinen hallinta olisi mahdollista, tarvitaan tietoa aiemmin mainituista vallan
muodoista poikkeavalla tavalla. Voimien laskelmoinnit eivät ole enää riittäviä,
vaan tarvitaan tieteellistä tietoa. Laskelmointi on hallinnan sisäistä tietoa, mutta
tarvittava tieteellinen tieto on ulkoista, joskin läheisessä suhteessa hallinnan taidon kanssa. Hallinta ei voi sivuuttaa tieteen seurauksia ja tuloksia. Hallintavaltaan
liittyy erityinen vallan ja tiedon, hallinnan ja tieteen suhde (Foucault 2010: 331–
332).
Väestön ongelma nousee hallintavallan alueella esiin uusissa muodoissa. Tähän asti on keskitytty alueeseen ja asutukseen, mutta nyt väestö on erityinen kah34

dessa mielessä. Sillä on ensinnäkin omat muutoksen ja liikkumisen lakinsa, jotka
ovat luonnollisia: väestö kasvaa, pienenee ja liikkuu. Toisaalta se tuottaa yksilöiden välille vuorovaikutuksia, kehämäisiä vaikutuksia ja leviämisvaikutuksia,
joiden ansiosta yksilöiden välillä on spontaani side, joka ei ole valtion luoma tai
haluama. Valtion on otettava haltuun tämä uusi kokonaisuus eikä huomioida pelkästään yksilöitä, jotka alistetaan säätelylle. Ympäristö on Foucault’lle elementti,
jonka sisällä seuraukset ja syyt kietoutuvat kehämäisesti toisiinsa. Ympäristö on
puuttumisen kenttä, jossa pyritään tarttumaan väestöön: ei yksilöihin tahdonalaisiin tekoihin kykenevinä oikeussubjekteina, kuten yksinvallassa, eikä yksilöihin
vaadittuihin suorituksiin kykenevinä ruumiina, kuten kurivallassa. Ympäristö on
yksilöiden, väestöjen ja joukkojen tuottamien tapahtumasarjojen ja heitä ympäröivien tapahtumien vuorovaikutuksen paikka. Esimerkkinä valtion uudesta tehtävästä, vastuusta väestöstä luonnollisuudessaan, voidaan nähdä sosiaalilääketieteen
kehittyminen sekä yleiseen hygieniaan ja demografiaan liittyvät ongelmat. (Foucault 2010: 36–37, 333.)
Kiellot ja käskyt eivät ole enää käyttökelpoisia keinoja, vaan mieluummin
täytyy kyetä manipuloimaan, synnyttämään, helpottamaan ja sallimaan. Säätelyn
sijasta tulee johtaa, jolloin päämääränä ei ole asioiden estäminen vaan toimiminen
niin, että luonnolliset sääntelyt toimivat. Jos ne eivät toimi, tulee luoda sellaiset
säännöt, jotka antavat niille mahdollisuuden toimia. Näitä Foucault kutsui turvallisuuden mekanismeiksi. Lisäksi täytyy luoda vapauksien kunnioittamisen oikeudellinen järjestelmä mutta myös suoran, negatiivisen puuttumisen järjestelmä,
poliisi. Uuden hallinnallisuuden perustekijöitä ovat yhteiskunta, talous, väestö,
turvallisuus ja vapaus. (Foucault 2010: 335.)
Hallinnan käsite painottaa yksilöiden elämää säätelevien ja erilaisten päämäärien tavoittelulle ehtoja asettavien voimien ja ryhmien moninaisuutta. Tiettyjen
valtiollisten rajojen puitteissa tapahtuvan hallinnoinnin ”valtiosta” tulee erityinen
hallinnan muoto, ei sen lähtökohta. (Miller & Rose 2010: 45.)
Foucault’n töiden pohjalta hallinnan analytiikkaa ovat menestyksekkäimmin
kehitelleen eteenpäin Mitchell Dean, Peter Miller ja Nikolas Rose. Hallinnan
analytiikan anti sosiologialle on se, että se on tehnyt mahdolliseksi Foucault’n
genealogisen valta-analytiikan soveltamisen konkreettisessa tutkimuksessa. Hallinnan analytiikka korostaa historiallisen ja poliittisen tarkastelun keskeisyyttä.
(Helén 2010: 41.)
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2.4.4 Biovalta yhdistää vallan eri muodot
Biovaltaa Foucault määritteli seuraavasti:
…niiden mekanismien kokonaisuus, joiden kautta ihmislajin perimmäisistä
biologisista ominaisuuksista tuli politiikan, poliittisen strategian ja vallan
yleisen strategian kohteita. Se, kuinka modernit länsimaiset yhteiskunnat
1700-luvulta alkaen ottivat uudelleen huomioon sen biologisen perusasian,
että ihmisolio muodostaa ihmislajin. (Foucault 2010: 19.)
Foucault kutsui biovallaksi 1600-luvulta alkaen hahmottunutta ja vähitellen voimistunutta uudenlaista vallankäytön muotoa. Sen nousu tapahtui perinteisen,
suvereenin, luonnonlain ja yhteiskuntasopimuksen käsitteisiin nojaavaan alistavan
vallan tematiikan kätkössä. Biovallan kehityksen Foucault näki kaksinapaisena:
toisaalta poliittinen kiinnostus ja huomio ihmislajiin ja väestöön kasvoi, haluttiin
ymmärtää ihmislajin uudistumisen prosessit. Toisaalla oltiin kiinnostuneita ihmisen ruumiillisuudesta manipulaation ja kurinpidon kohteena. (Dreyfus & Rabinow
1983: 133–134.) Näkemys biovallan kehityksestä ruumiin manipulaation ja väestöpolitiikan alueilla johti siihen, että Foucault alkoi tutkia aihetta seksuaalisuuden
historian kautta.
Biovalta on modernin yhteiskunnan hallinnan muoto, jossa edellä mainitut
vallan muodot nivoutuvat yhteen. Biovalta viittaa siihen, miten elämän säilyttäminen nostetaan tietoon ja totuuteen vetoavan vallankäytön tavoitteeksi. Biovallan kautta ihmisten eläminen pyritään laskelmallistamaan. Huolenpito väestön
hyvinvoinnista ja elämän ja ihmiskehon laskennallinen hallinta ovat korvanneet
kuolemalla pelottelevan suvereenin yksinvallan. (Hänninen & Karjalainen 1997:
12.) Foucault’n (1982b: 210–213, 217–219) mukaan moderni biovalta ei ole oikeutta vaan tekniikkaa, sen ydin ei ole laki vaan normalisointi, eikä se rankaise
vaan valvoo. Kun valta alkoi koskettaa eläviä olentoja, eikä enää pelkästään oikeudellisia subjekteja, oli myös itse vallan sijoituttava elämän tasolle. Elämän
haltuunotto kuolemalla uhkaamisen sijasta tarjosi vallalle pääsyn ruumiiseen, ja
lajin elämä on panoksena sen omissa poliittisissa strategioissa. Toinen tärkeä
seuraus biovallan kehittymisestä oli normien merkityksen lisääntyminen lakien
kustannuksella. Foucault’lle laki viittaa kuolemalla uhkaavaan oikeuden miekkaan. Elämän hallinnointiin pyrkivä biovalta puolestaan tarvitsee jatkuvan säätelyn ja oikomisen menetelmiä, se kvalifioi, mittaa, arvioi ja arvottaa. Se toimii
jakelemalla normeja. (Foucault 1998: 101–103.) Laki on luonteeltaan ulkoinen, se
kohdistuu tekoon, jonka se joko kieltää tai sallii. Normi puolestaan kiinnittyy
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yksilöön ja viittaa itseensä. Se kattaa koko mahdollisen toiminnan kentän, jossa
”epänormaali” on itse asiassa välttämätön normaalin määrittelemiseksi. Päämääränä on epänormaalin sopeuttaminen, ei kielletyn rankaiseminen. (Roos & Hoikkala 1998: 270.)
Vallan eri muodot kiehuvat samassa liemessä. Esimerkkinä eri valtatekniikoista Foucault (2010: 21–22) esitti saman asian kolme eri puolta: yksinvalta
sisältää kiellon muodossa olevia rikoslakeja ”älä tapa, älä varasta” ja niihin kuuluvia rangaistuksia, kuten kuolemantuomio, karkotus tai sakko. Kurivallan muunnoksessa kysymyksessä on edelleen sama rankaiseva laki, mutta kokonaisuutta
kehystävät tarkkailu, kontrolli ja ennakoivat taulukot siitä, tuleeko varkaus tapahtumaan. Rangaistus on laajentunut vangitsemisen käytännöksi, johon kuuluu esimerkiksi pakkotyötä ja moraalista koulutusta. Hallintavallan muunnoksessa perustana on sama laki, samat rangaistukset ja samantapainen valvonnan ja ojennuksen sisältävä kehikko. Lain toimeenpanoa, parantavan rangaistuksen järjestämistä ja ennaltaehkäisyä ohjaavat kuitenkin kysymykset tämän tyypin rikollisuuden keskihinnasta, tilastollisesta ennakoinnista alueittain ja väestöryhmittäin sekä
rikostyypin aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista yhteiskunnalle. Hallintavallan alalla pohditaan, paljonko syyllisen rankaiseminen maksaa ja onko se vaivan arvoista – miten tietyn tyypin rikollisuus saadaan pidettyä taloudellisesti hyväksyttävien rajojen sisällä ja lähellä keskiarvoa, joka on yhteiskunnan toiminnan
kannalta ihanteellinen.
Foucault (2010: 116) rekonstruoi suuret länsimaisen vallan muodot ja taloudet seuraavasti: ensimmäisenä oikeusvaltio, joka syntyi feodaalisessa alueellisuudessa ja vastasi lakiyhteiskuntaa, toiseksi virkamiesvaltio, joka syntyi rajoihin
nojaavassa alueellisuudessa ja joka vastaa sääntöjen ja kurin yhteiskuntaa, ja viimeiseksi hallinnan valtio, jota ei ensisijaisesti määritä enää sen alueellisuus vaan
väestön massa sen asuttamine alueineen. Hallinnan valtio kohdistuu väestöön ja
vastaa yhteiskuntaa, jota kontrolloidaan turvallisuuden keinovalikoimilla.
Edellä esitetty voi näyttää hierarkkiselta ja rajoittavalta vallalta, joka on ainoastaan valtaapitävien hallussa. Biovallalla on kuitenkin myös tuottava puoli. Valta
tuottaa todellisuuden, ennen kuin se alistaa. Kusch (1993: 123) totesi, että vallan
vaikutukset eivät ole aina negatiivisia vaan vallan kohteen omaksumat taidot,
uskomukset tai tiedon kasvu ovat esimerkki vallan harjoittamisen positiivisista
vaikutuksista. Valtaa on kaikkialla, ja se läpäisee koko sosiaalisen verkoston.
Mikro- ja makrotason valtamekanismit muodostavat yhteiskunnallisen vallan
kokonaisuuden. Foucault painottaa mikrovaltaa, koska sillä muotoutuvat toimintapyrkimykset, subjektit ja taktiset asetelmat. Makrotaso muotoutuu eri mikro37

kenttien punoutuessa yhteen tai repeytyessä erilleen. Jokainen ihminen harjoittaa
valtaa ja on sen kohteena. Subjektin Foucault näkee kahdessa merkityksessä:
subjekti jollekulle toiselle kontrollin ja riippuvuuden kautta, toisaalta subjekti
yksilölle itselleen itsetietoisuuden ja omantunnon kautta. Vaikka valtasuhteet
läpäisevätkin koko sosiaalisen kentän, niitä voi olla tiheämmässä yhdellä alueella
kuin toisella. (Foucault 1982b: 212, Kusch 1993: 113–114.) Valta on luonteeltaan
toiminnallista, tuottavaa ja ruumiillista. Kieltäminen, ehkäiseminen ja poissulkeminen eivät ole ensisijaisia vaan se, miten valtaverkostot tuottavat sosiaalista,
kulttuurista ja subjektiivista todellisuutta. Valtajärjestykset moralisoivat ja arvottavat subjekteja hyviksi ja huonoiksi, joten toimijoista voidaan puhua moraalisubjekteina. Tieto konkreettisesta ihmiselämästä asettaa sen puntariin ja mittaa sen
arvon. Foucault ymmärsi ruumiillisen, kokevan subjektin samanaikaisesti ja vastavuoroisesti muovautuvien moraalijärjestysten (halu, arvohierarkiat) leikkauspisteeksi, halun ja järjestyksen jännitekentäksi. Eletty, koettu, intentionaalinen ruumiillisuus on vallan tuottamaa ja vallantahdon läpäisemää. (Helén 1994: 294–
295.)
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3

Aineisto ja menetelmät

Käyn tässä luvussa läpi tutkimusaineiston etnografisen keräämisen ja haastattelujen lähtökohdat ja kuvaan haastattelujen kulkua. Pohdin myös omien lähtökohtieni merkitystä tutkimuksen teossa. Aineiston esittelyn jälkeen käyn läpi mitä olen
aineistolla tehnyt ja mitä tutkimusmenetelmiä olen käyttänyt: sisällönanalyysiä,
mikrohistoriametodia sekä Foucault’n evästämää ja Deanin kiteyttämää vallan
tarkastelun metodologiaa.
3.1

Tutkimusaineisto ja sen kokoaminen

Tutkimukseni aineistonkeruuta raamitti etnografinen tutkimustapa (Atkinson
2010, Gobo 2011, Metsämuuronen 2006). Vaikka haastattelut ovat
tutkimuksessani keskeisessä osassa, merkittäviä tiedonlähteitä ymmärryksen
lisäämiseksi olivat myös arkiset keskustelut sekä jokiympäristön, siihen liittyvien
toimintojen ja keskustelujen havainnointi.
3.1.1 Haastattelujen lähtökohdat
Kun tavoitteena on tutkia ihmisten kokemuksia ja ymmärtää tapahtumia mukana
olleiden toimijoiden näkökulmasta, luonnollisin aineiston keräämismenetelmä on
haastattelu. Tutkimushaastattelun lajit jaetaan perinteisesti strukturoituihin ja
strukturoimattomiin haastatteluihin (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Oma
haastattelurunkoni (liite 1) liikkui teemahaastattelun (puolistrukturoitu
haastattelu) ja avoimen (strukturoimattoman) haastattelun välimaastossa. Olin
etukäteen kirjoittanut haastattelujen rungon sekä merkinnyt teemat, jotka käytiin
läpi joen muutoksesta kertovien kanssa. Haastattelurunko sisälsi kysymyksiä
haastateltavan elämänkaaresta, lohen kalastamisesta ja sen merkityksestä, lohen
menetyksestä ja sen aiheuttamista tunnelmista. Asuinympäristön muutosteemassa
pyysin haastateltavia kertomaan vapaasta joesta ja siihen liittyvistä toiminnoista,
rakentamisen ajasta ja sen kokemisesta, millaisia muutoksia rakentaminen aiheutti
asuinympäristössä, mitä hyötyä ja mitä haittaa rakentamisesta seurasi ja miten
joen käyttö muuttui rakentamisen myötä. Haastatteluissa pyrin kuitenkin
enemmän vapaaseen keskusteluun kuin kysymys-vastaus-muotoon. Oletin vapaamuotoisen keskustelun toimivan paremmin silloin, kun puhutaan tunnekokemuksista ja erityisesti silloin, kun palataan ajassa vuosikymmeniä taaksepäin.
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Tämän takia pyrin antamaan haastateltaville aikaa, ohjaamaan mahdollisimman
vähän ja odottamaan, mitä hiljaiset hetket tuovat tullessaan.
Vapaamuotoisemmassa keskustelussa puhetta tuli hyvin usein myös muusta
kuin jokiteemasta. Annoin tilaa haastateltavien narratiiviselle puheelle elämästään
laajemminkin. Lähtökohtaisena ajatuksena tämän taustalla pidin tiedon
rakentumisesta vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Se avasi näkemystäni
siitä, mitä puhuja piti tärkeänä ja arvokkaana, itselleen merkityksellisenä. Puhujan
identiteetti rakentui hänen kertomuksensa kautta ja edesauttoi minua ymmärtämään puhujan selviytymisstrategioita. Henkilökohtainen ja konkreettinen tulivat
tätä kautta esiin.
Haastatteluissa käsiteltiin suurimmalta osin menneisyyden tapahtumia.
Sinällään paluu menneisyyteen on mahdotonta edes muistelun kautta, sillä
vanhojen asioiden muistelu tapahtuu kuitenkin nykyhetkestä käsin. Puhe
menneistä tapahtumista on tulkintaa, jossa toinen jalka on tiukasti nykyhetkessä.
Saastamoinen (2001: 137) kirjoitti elämäkertatarinamme vaihtelevan riippuen
kertomuskontekstista. Eri tilanteissa annamme elämämme tapahtumille erilaisia
merkityksiä.
Kertomuksissa
noudatetaan
erilaisia
kulttuurisidonnaisia
kertomiskonventioita, hyödynnämme kulttuurimme narratiivisia resursseja ja
tarinavarantoja. Nämä varannot voivat olla kulttuurimme normatiivisia malleja
siitä, miten asioiden pitäisi olla. Muisteleminen on ikään kuin neuvottelua
menneisyydessä, mutta se tapahtuu nykyisessä kertomistilanteessa.
3.1.2 Haastatteluaineiston kokoaminen
Ensimmäiset haastattelut tein kevättalvella 2009. Kaiken kaikkiaan haastattelin
tätä tutkimusta varten 31 henkilöä. Joissakin haastatteluissa oli mukana kaksi tai
useampia haastateltavia. Naisia haastateltavista oli 12, miehiä 19. Useimmat haastateltavista olivat iäkkäitä: lohen muistajien sukupolveen haastateltavista kuului
24 henkilöä. Tämän lisäksi halusin tuoda tutkimusasetelmaan myös nuoremman
sukupolven ääntä (seitsemän haastateltavaa). Tutkimuskylistä Petäjäiseltä haastateltavia oli seitsemän, Vanttauskoskelta yhdeksän ja Askasta neljä. Muut 11 haastateltavaa olivat eri puolilta jokivartta, ja heihin otin yhteyttä saadakseni aineistoa
erityisesti lohenkalastuksesta. Kaikki enemmän lohta muistelleet haastateltavat
kertoivat kuitenkin myös voimalaitosten rakentamisesta ja joen muutoksesta.
Kemijokivarressa hyödyin kotikenttäedusta. Tiesin jo etukäteen vanhalta kotikylältäni Vanttauskoskelta hyviä haastateltavia, jotka myös auttoivat minua
eteenpäin suosittelemalla muita henkilöitä, joihin kannattaisi ottaa yhteyttä. Lisää
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haastateltavia löysin kysymällä Kemijokivarressa toimivilta Rovaniemen alueen
vanhuspalveluiden työntekijöiltä mahdollisia hyviä haastateltavia. Petäjäisellä
sain apua kentälle pääsyssä kylältä kotoisin olevalta ja Kemijoen rakentamisen
monesta näkökulmasta tuntevalta OT Matti Hepolalta. Kitiselle kenttätöihin mennessäni otin yhteyttä Askan kyläyhdistyksen puheenjohtajaan, taidemaalari Helena Junttilaan, joka auttoi haastateltavien löytämisessä. Vanhoja lohenkalastajia
löysin lumipallomenetelmällä (ks. esim Metsämuuronen 2006: 47) eli haastateltavilta kyselemällä. Lisäksi etsin mahdollisia haastateltavia ympäristölupaviraston
asiakirjoista, joissa näkyi lohikorvauksia 1980-luvulla saaneiden nimet.
Haastatteluissa oli kaksi eri tasoa: sekä jokeen liittyvien kokemusten tutkiminen että faktanäkökulma, jolloin hain tietoa asioiden ja tapahtumien kulusta.
Haastattelemalla pääsin koko ajan syvemmälle jokirakentamisen historiaan ja
ymmärsin paremmin asioiden kulkua, samoin kuin näkökulmien moninaisuutta.
Jokaisesta haastattelusta lähdin pois hieman lisää oppineena. Muutamasta haastateltavasta tuli avaininformantteja, joihin saatoin ottaa yhteyttä myöhemmin. Heidän avullaan pystyin tarkistamaan faktoja, jos eteen tuli epäselvyyksiä tai jokin
ongelmatilanne.
Ihmisten kokemuksia tutkiessani fokuksessa oli se, miten haastateltava asian
oli kokenut ja tulkinnut ja miten sen haastattelussa ilmaisi ja kuvasi. Tutkimuskysymykseni alkoivat haastattelujen myötä tarkentua ja täsmentyä, myös koko tutkimussuunnitelmaa oli täsmennettävä. Suurin muutos oli tutkimuskysymysten
kohdalla siinä, että ympäristön muutoksesta kysyttäessä oli paremmin huomioitava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos, kun tutkimuksen alkuvaiheessa olin
tarkentanut pelkkään ympäristön fyysiseen muutokseen.
Joissakin tapauksissa haastattelun päätteeksi tehtiin yhdessä pieni kävelyretki
haastateltavan asuinympäristössä, usein joen rantaan. Haastateltava halusi vielä
esitellä elinpiiriään ja näyttää konkreettisesti haastattelussa kertomiaan muutoksia. Näitä keskusteluja ei nauhoitettu, mutta kun niissä ilmeni jotain, jota pidin
tärkeänä, kirjoitin myöhemmin muistiinpanoja tai sanelin asian nauhuriin.
Haastattelujen lisäksi kenttätöihin liittyi tutkimuskyliin tutustuminen karttojen, kirjallisuuden ja kylän elämän seuraamisen kautta. Perehdyin siihen, millaisia
voimalaitos- ja patorakenneratkaisuja kussakin tutkimuskylässä oli tehty ja miten
rakenteet vaikuttivat jokeen ja ranta-alueisiin. Tarkastelin, miltä joki näyttää asujan näkökulmasta ja millaisia toimintoja siihen liittyi.
Erään haastateltavan kotiin saavuttuani hän ensi töikseen pyysi haastattelusta
korvausta, jota ilman hän ei suostunut yhteistyöhön. Olimme sopineet haastattelusta edellisenä päivänä puhelimitse. Pahoittelin, että en voi maksaa haastattelus41

ta, jolloin hän pyysi minua poistumaan. Välikohtauksen syyt jäivät pimentoon,
mutta niitä on syytä pohtia. Pato oli rakennettu aivan talon viereen estäen iltaauringon paisteen paikkaan. Päädyin pohdinnoissani siihen olettamukseen, että
talon väki on käynyt korvauksista useaan otteeseen neuvotteluja jokiyhtiön kanssa. He mahdollisesti kokivat, että haastattelu on jälleen yksi hyväksikäytön muoto, josta täytyy saada asianmukainen korvaus.
Joitakin haastateltavia tapasin useampaan kertaan mutta epävirallisemmin, en
enää haastattelun merkeissä. Näissä tapaamisissa haastateltavat palasivat usein
haastattelutilanteeseen ja puhuivat vielä mietityttämään jääneistä asioista. Ensimmäisellä kerralla jokiasioista puhuessamme saattoi käydä niin, että esimerkiksi
muutoksen vaikeus kiellettiin. Haastattelu näytti kuitenkin saaneen liikkeelle
jotain, joka prosessoitui vielä haastattelun jälkeen ja johon haastateltava halusi
palata. Asia haluttiin tilaisuuden tullen ottaa vielä puheeksi, ja tällöin asiaan palaamalla myönnettiin, että muutos on ollutkin vaikeampaa kuin mitä ensimmäisessä haastattelussa annettiin ymmärtää. Tällaisessa tapauksessa haastateltava
saattoi myös soittaa, jos jokin oli vielä jäänyt mieltä vaivaamaan. Näistä keskusteluista ei ole nauhoitteita, mutta merkitsin asiat muistiin, kun jotain oleellista tuli
esille.
Haastateltavat eivät tietenkään olleet homogeeninen joukko. Joillekin ympäristön muutos oli ollut positiivinen asia, toisille puolestaan hyvin ikävä ja yhä
kipeä asia. Haastattelu on monelle terapeuttinen kokemus: viimeinkin joku halusi
kuulla vanhasta traumasta, vaikkei sitä sellaiseksi miellettäisikään. Kipeän asian
käsittely haastattelussa oli varsin vaihtelevaa. Jotkut kiersivät aihetta ja yrittivät
johdattaa puhetta muualle, mutta toiset kertoivat hankaluuksista avoimesti, tunteikkaasti, jopa itkien. Haastatteluissa oli ajoittain vahva terapeuttinen tuntuma, ja
tietysti kertominen sinällään onkin terapian väline. Erityisesti tällaisten tapaamisten jälkeen pidin tärkeänä haastateltaville antamaani kirjettä, jossa kerroin vielä
tutkimuksestani ja haastattelun luottamuksellisuudesta.
Kerroin haastatteluista sovittaessa ja uudelleen heti haastattelujen alussa, että
lähtökohtaisesti haastattelut tehdään anonyymeinä. Tähän useat haastateltavat
reagoivat pettyneesti ja kysyivät, eikö oma nimi tule todella esiin mihinkään.
Tämän takia pohdin pitkään haastateltujen nimien julkaisemista erillisessä listassa. Muutama haastateltava ei kuitenkaan halunnut nimeään julki, joten päädyin
ilmoittamaan haastattelusitaateissa ainoastaan sen, onko siteerattu mies vai nainen, ja missä kohtaa jokivartta hän asuu. Lisäksi olen poistanut lainauksista harkintani mukaan haastateltavaan tai muihin ihmisiin viittaavia kohtia, jotka voitaisiin yhdistää haastateltavaan.
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Aihetta pidettiin hyvin tärkeänä, ja siitä oltiin innostuneita. Tutkimusaihetta
koskevissa kommenteissa tuli esiin oikeudenmukaisuuden teema: “vihdoinkin
joku kuulee meitä”, ”hyvä, että tämä työ tehdään, vaikkakin näin viime tingassa,
että useimmat asian kokeneet ovat jo kuolleet”. Aihe innosti ja liikutti. Yleinen
kokemus oli, että viimeinkin paikallisia asukkaita ja heidän mielipiteitään kuullaan jokirakentamiseen ja ympäristön muutokseen liittyvässä asiassa.
3.1.3 Vanhuksen kohtaaminen haastattelussa
Haastateltavat olivat useimmissa tapauksissa varsin iäkkäitä. Isohaara on rakennettu ja lohi menetetty Kemijoella yli 60 vuotta sitten. Tutkimuskylieni voimalaitokset on rakennettu 1950-, 1970- ja 1990-luvuilla. Huomioin iäkkäämmät haastateltavat siten, että mahdollisten kuulemis- ja muistiongelmien takia kirjoitin haastateltaville jätettävän kirjeen, jossa kerrottiin vielä tutkimukseni aihe ja tarkoitus
sekä kerrottiin nauhoitettujen haastatteluiden luottamuksellisuudesta ja käytöstä
pelkästään tutkimuksessa.
Iäkkäät haastateltavat pitivät tutkijan tapaamista useimmiten tervetulleena
vaihteluna päivärutiineihinsa. Iän ja sairauksien takia monien kunto ei enää sallinut liikkumista entiseen tapaan, joten monet olivat yksinäisiä ja kaipasivat juttuseuraa ja vaihtelua. Yksinäisyys ei kuitenkaan ole yksioikoista: Hanna Uotilan
(2011) väitöskirjan mukaan vanhukset antavat yksinäisyydelle monia merkityksiä
ja tulkitsevat sitä eri tavoin monissa eri yhteyksissä. Jotkut iäkkäämmät haastateltavat olivat tosin niin hyväkuntoisia, että haastattelun jälkeen he suuntasivat metsätöihin, kalalle tai metsälle. Tapaamisilla oli aina myös sosiaalisen kanssakäymisen merkitys, joka kruunattiin kahvilla parhaista kupeista sekä pullalla ja piirakoilla. Vanhassa kotikylässäni ja sen lähikylissä haastatteluissa lipsuttiin usein
aiheen ulkopuolelle kysymään isäni vointia ja muistelemaan muita omia ja mieheni sukulaisia sekä setvimään sukulaisuuksia. Kotiseutuni ulkopuolella iäkkäämpien haastateltavien kanssa rupateltiin kahvittelun lomassa samaan tyyliin,
mutta nuorempien haastateltavien kanssa samanlaista kahvittelurituaalia ei käyty.
Tapaamisten sopiminen oli helppoa, koska vanhuksilla oli paljon vapaa-aikaa
ja kiinnostusta osallistua haastatteluihin. Monet olivat hyvin mielissään saamastaan huomiosta ja siitä, että heidän tarinastaan oltiin kiinnostuneita. Kirsi LummeSandt (2005: 128) totesi monien vanhusten kokevan tutkimukseen osallistumisen
arvokkaaksi asiaksi, koska kokevat asemansa yhteiskunnassa marginaaliseksi. He
ovat kiitollisia saadessaan äänensä kuuluviin tutkimuksen kautta.
43

Useissa haastatteluissa (11) oli kaksi haastateltavaa. Haastattelu oli joko sovittu tehtäväksi näin, tai toinen haastateltava tuli minulle yllätyksenä. Tällaisissa
tapauksissa toinen henkilö oli joko haastateltavan puoliso tai aikuinen lapsi. Erääseen haastattelupaikkaan mennessäni minua olikin vastassa haastateltavan puoliso, joka oletti minun tulevan tapaamaan häntä. Yhdessä haastattelutilanteessa
haastateltavan aikuisia lapsia oli paikalla neljä, ja he osallistuivat vaihtelevasti.
Lumme-Sandt (2005: 131–132) kirjoitti haastattelun kolmannen pyörän olevan
mukana erityisesti vanhoja ja sairaita haastateltaessa. Joskus vanhus itse haluaa
tilanteeseen tukihenkilön, ja joskus pitkään yhdessä olleet parit ovat niin yhteen
hitsautuneet, että haastattelua ei voi ajatella ilman toista osapuolta. Kolmannen
henkilön läsnäolo on ongelma silloin, kun ihminen olisi kykenevä ja halukas
haastatteluun yksin, mutta läheiset eivät usko hänen suoriutuvan siitä. Läheisellä
voi olla käsitys siitä, millaista aineistoa tutkija on tullut hakemaan, ja hän pyrkii
varmistamaan, että tutkija tällaista materiaalia myös saa.
Ongelmallista toisen henkilön läsnäolo oli ainoastaan yhdessä haastattelussa:
toinen puoliso olisi ollut halukas kertomaan enemmänkin kokemuksiaan, mutta
toinen puoliso esti sen ja halusi esittää erilaista kuvaa. Toisaalta juuri tämä haastattelu oli dynamiikaltaan sellainen, että toisen puhujan vaiennusyritykset ja siitä
aiheutuneet ristiriidat kertoivat enemmän kuin pelkän suuren kertomuksen toistaminen, jonka olisin kuullut vaientajan kanssa kahdenkeskisessä haastattelussa.
Muissa haastatteluissa toisen henkilön, jonka tapaamisesta ei ollut sovittu etukäteen, osallistuminen itse keskusteluun oli vaihtelevaa: joko hyvin vähäistä tai yhtä
lailla osallistumista kuin varsinaisella haastateltavalla. Haastateltavat saattoivat
muistella tapahtumia toisiltaan tarkistaen. Toinen muisti toista, toinen toista, tarina rakentui muistellessa ja saattoi lähteä uusille urille. Joissakin tapauksissa vähemmän puhuva puoliso saattoi tarkentaa tai kyseenalaistaa jotain yksityiskohtaa,
mutta usein etenkin pitkään yhdessä olleet pariskunnat tuntuivat enemmän täydentävän toistensa puhetta. Haastattelijan rooli ja kysymys-vastaus-asetelma pienenivät, ja haastateltavat puhuivat hyvin vapautuneesti toistensa seurassa. Nämä
haastatteluissa esille tulleet seikat muistuttavat ryhmähaastattelujen ja kohderyhmähaastattelujen etuja (Wilkinson 1998, 2011).
Tutkijan ja haastateltavien roolien lisäksi myös kuuluminen eri sukupolviin
loi raameja haastatteluille. ”Tyttöä” haluttiin auttaa, etenkin kun hän on jokivarren
tyttäriä. Lumme-Sandt (2005: 130) kirjoittikin, että korkea ikä ja elämänkokemus
saattavat vaikuttaa niin, että haastattelijaa ei pidetä tutkijana vaan nuorena opiskelijana, jota pitää auttaa. Lumme-Sandtin mukaan asetelmassa on vaaransa silloin,
kun haastateltava ei ole kiinnostunut varsinaisesta teemasta vaan ajattelee, että
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kaikenlainen jutustelu ajaa saman asian. Muutamassa haastattelussa tällainen
asetelma oli läsnä, samoin kuin pieni huvittuneisuus ja uteliaisuus siitä, miten
”tyttö” pärjää. Haastattelun tarkoitus kääntyikin tällöin haastattelijan tenttaamiseksi: osaako tyttö kysyä oikeat kysymykset. Joissakin haastatteluissa ilmeni, että
sanottavaa ja tietoa jokiasioista olisi kyllä ollut, mutta oman kokemuksen jakamisen sijasta tutkijaa kehotettiin hakemaan tietoa kirjoista. Tämä on tietysti hyvin
mielenkiintoista etenkin asiantuntijuuden näkökulmasta.
3.1.4 Oman kylän tyttöjä
Lapsuudenkotini on Vanttauskosken voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä.
Koulumatkani kuljin päivittäin patosiltaa pitkin toiselle puolelle jokea, jossa koulun lisäksi olivat kylän muut palvelut: kaupat, huoltoasemat, pankki ja posti. Väitöskirjan kirjoittamisen aikaan löysin vanhan valokuva-albumin, johon olin alakouluikäisenä kerännyt itse kuvaamiani valokuvia. Kuvia oli kahdeksan, ja lemmikkieläimet olivat kuvissa pääosassa. Kahteen kuvaan olin kuitenkin kuvannut
Vanttauskosken voimalaitoksen. Kuvat olin ottanut padon alapuolelta, jolloin
voimalaitos näytti järkälemäiseltä, kuvat täyttävältä betonimöhkäleeltä. En kuitenkaan muista, että olisin pitänyt voimalaitosta rumana tai vastenmielisenä. Se
oli kiehtova, omituinen, maisemaan kuulumaton, tehdas ja toimisto keskellä ei
mitään. Vaimeassa voimalaitoksen surinassa kaikui kaupunkien ja etelän äänet,
voimalaitos kytki kotikyläni ja kotirantani johonkin suurempaan, parempaan,
kiireeseen, ihmisvilinään. Samalla se kuitenkin teki kotirannat vaatimattomiksi,
tarpeettomiksi, hengettömiksi ja unohdetuiksi – voimalaitos antoi ymmärtää, että
elämä on jossain muualla.
Se, että olen itsekin kotoisin Kemijokivarrresta, määritti haastattelujen kulkua
tehden niistä hyvin välittömiä. Kotikylässäni Yläkemijoella minut tunnettiin ja
oman kylän tyttöä haluttiin auttaa. Kauempana kotikylästäni tällaista sidosta ei
enää ollut, mutta minua määritti se, että olin kotoisin saman joen varrelta, jokivarren tyttöjä, joten tutuksi tultiin hyvin nopeasti. Haastateltava saattoi kertoa kokemuksistaan siten, että tapahtumia, ihmisiä ja paikkoja ei tarvinnut jatkuvasti tarkentaa, koska haastattelija oli niistä jo perillä. Väitöskirjani ohella tein samaan
aikaan vaelluskalan palauttamisprojektiin liittyviä haastatteluja myös Iijoella
(Autti & Karjalainen 2013, Karjalainen ym. 2011), jossa vieraan tutkijan tapaaminen oli jäyhempää. Haastatteluissa jouduttiin tarkentamaan lisäkysymyksillä eri
tapahtumiin, ihmisiin ja paikkoihin liittyviä asioita. Silti Iijoellakin oli merkitystä
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sillä, että olin kotoisin Kemijokivarresta. Moni haastateltava totesi silloin: ”No
kyllä sinä sitten ymmärrät ku oot jokivarressa kasvanu.”
Doreen Masseyn (1994: 60–61) mukaan paikat ovat avoimia. Asukkaiden ja
asukasryhmien käsitykset paikasta ja sen identiteetistä voivat olla hyvinkin erilaisia. Sukupuoli on yksi erojen selittäjä, muita ovat esimerkiksi ikä ja sosioekonominen tausta. Paikka on yhteiskunnallisesti tuotettu relationaalinen tila:
paikassa ovat mukana paitsi kokija, myös yhteiskunta, sosiaaliset suhteet, paikan
historia ja politiikka. Tutkijan ja informanttien kuuluminen maantieteellisesti
samaan mutta samalla ajallisesti ja yhteiskunnallisesti eri paikkaan tuottavat tietynlaisia tulkintoja. Vaikka haastatteluissa hyödyinkin siitä, että olin kotoisin
samalta alueelta kuin haastateltavat, eri sukupolviin kuuluminen veti verhon useiden asioiden eteen. Vaikka haastateltavien kulttuuri oli tuttu puhetapojen, olemisen tapojen, paikkojen ja ihmisten kautta, se oli myös vieras. En ole koskaan nähnyt vapaata Kemijokea enkä elänyt enkä kokenut tapahtumia ja asioita, joista
haastateltavat kertoivat.
Henkilökohtainen sidos tutkimusalueeseen antoi lisämotivaatiota pitkässä
tutkimusprosessissa, jossa samalla rakentui ymmärrys oman henkilöhistoriani
taustoihin. Oma lähtökohtani lisäsi haastateltujen luottamusta siihen, että voisin
ymmärtää heidän jokeen liittyviä näkemyksiään. Tämä korostui erityisesti haastatteluissa, joissa ilmaistiin voimakkaita surun tunteita. Toisaalta etenkin tutkimuksen alussa oli ajoittain haastavaa irrottautua eletyistä kokemuksista ja arkielämän tason itsestäänselvyyksistä ja tuoda niitä makrotasolle, laajempiin yhteyksiin. Läpeensä tuttu ja tavallinen piti nähdä nyt uusin silmin. Lopussa kuitenkin
koin, että mikrotason eletyt kokemukset tutkimusalueen asukkaiden sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta ja arvomaailmasta edesauttoivat aineiston analyysityössä ja
aiheen makrotason, yhteiskunnallisten rakenteiden syvällisemmässä ymmärtämisessä. Tutkijana olin voimakkaasti osa tutkimusprosessia, tutkimisen välineenä.
Vesivoimarakentamiseen on latautunut hyvin paljon ennakkokäsityksiä, ennakkoluuloja ja vastakkainasetteluja. Tämän huomasin useaan otteeseen kertoessani tutkimukseni aiheesta, usein täysin epävirallisissa tilaisuuksissa tutuilleni tai
hieman tuntemattomammille. Kun olin kertonut tutkimukseni käsittelevän vesivoimarakentamisen vaikutuksia paikallisiin asukkaisiin, minut leimattiin heti
vesivoiman vastustajaksi. Pelkästään työn aiheen perusteella kuulijan vastareaktio
oli ”Ai sinäkin oot niitä Vuotos-hihhuleita”. Tässä konkretisoitui jälleen vesivoimarakentamisen suuri kertomus, jossa on vain kaksi puolta, oikea ja väärä. Kenttää hallitseva kertomus pyrkii heti tyrmäämään muunlaiset näkökulmat ja ennakoimaan ne järjettömiksi ja vääriksi.
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3.1.5 Muu aineisto
Haastatteluaineistoa tukevana aineistona käytin ympäristölupaviraston arkistomateriaaleja Taittumaniemen patoon sekä Kemijoen kalakorvauksiin liittyen. Arkistoaineisto valotti kysymystä siitä, millaisia vaikuttamismahdollisuuksia paikallisilla on näissä kiistoissa ollut ja minkälaisia prosesseja niihin liittyi. Lisäksi käytettävissäni oli Auttin kyläseuran kokoama historia-aineisto, jossa on kuvattu
muun muassa lohenkalastusta ja muuta joen käyttöä.
Hannu Mäkisen keräämä lehtileikearkisto auttoi hahmottamaan rakentamisen
aikaa. Ensimmäiset lehtileikkeet ovat lokakuulta 1957 ja viimeinen tammikuulta
1980. Myös Pekka Lintulan ohjaamat Pato-dokumentit (1981, 1986) olivat hyvä
johdatus jokirakentamisen tapahtumakontekstiin, silloiseen aikaan ja yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Olli Tiuraniemen tekemä
radiodokumentti ”Jokivarren mies” Kemijoen lohitalonpojista johdatti suurien
tunteiden jäljille ja paljasti lohen menetykseen liittyvän trauman ja katkeruuden.
3.2

Sisällönanalyysistä vallan tarkastelun metodologiaan

Aineiston ensimmäisenä analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä, jossa
aineistoa tarkastellaan teemoitellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen.
Alussa teemoittelin aineistoa alustaviin luokkiin, joita tarkastelin suhteessa tutkittavaan kokonaisuuteen, tutkimusteoriaan ja ennen kaikkea haastattelun kuvaamaan kontekstiin, aikaan ja paikkaan. Samoin palasin jälleen tutkimuskysymyksiin, joiden pureskelun kautta muodostin jälleen uusia luokkia. Sisällönanalyysin
avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan tiivis kuvaus, joka pyrkii
kytkemään analyysin tulokset ilmiön laajempaan yhteyteen ja aihetta koskeviin
muihin tutkimustuloksiin. (Neuendorf 2002, Tuomi & Sarajärvi 2009: 103.)
Aineiston laadullisen käsittelyn tarkoituksena on ensin hajottaa aineisto pieniin osiin, käsitteellistää se ja lopuksi koota uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Nimensä mukaisesti aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu
aineistoon, teorialähtöinen (erityisesti luonnontieteissä perinteinen analyysimalli)
puolestaan aikaisempaan teoreettiseen viitekehykseen. Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään
teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–117.)
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Jo aiheen valinta, käytetyt käsitteet ja valitut menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina tuloksiin. Laadullisessa tutkimuksessa ongelma on pyritty välttämään siten, että tutkija erittelee omat ennakkokäsityksensä ja ottaa ne
tietoisesti huomioon analyysin aikana (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96). Olen tehnyt
tutkimusta pikemminkin aineiston ja teorian vuoropuhelussa, jossa aineisto on
tosin sanellut teoriaa ja metodologiaa mutta teoria ja metodologia puolestaan
voimakkaasti aineiston käsittelyä ja tulkintaa.
Halusin kuitenkin tarkentaa sisällönanalyysin antamaa kuvaa jokivarresta,
koska koin, että pelkällä sisällönanalyysillä jäin liian pinnalliselle tasolle erityisesti valtakysymysten suhteen. Ruusuvuori ym. (2010: 19) kirjoittivatkin, että
kansainvälisessä tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa sisällönanalyysi, ”temaattinen analyysi”, tarkoittaa usein analyysin luokitteluvaihetta, eräänlaista raakaanalyysia. Analyysiksi ei riitä, että aineisto luokitellaan ja sen jälkeen kerrotaan,
mitä mihinkin luokkaan on kertynyt. Myös Tuomen ja Sarajärven (2009: 103)
mukaan sisällönanalyysillä toteutettuja tutkimuksia kritisoidaan keskeneräisyydestä, joka johtuu aineiston pelkästä järjestämisestä johtopäätösten tekoa varten ja
tämän järjestetyn aineiston esittämisestä tuloksina.
Yhteiskunnassa vallitsevien valtasuhteiden tarkastelua ei voida redusoida
esimerkiksi tiettyjen instituutioiden tutkimukseen, ei edes ”poliittisten” instituutioiden tarkasteluun. Valtasuhteiden juuret ovat sosiaalisessa verkostossa. Tätä
tasoa tarkastelemalla voidaan nähdä vallan erilaisia muotoja. Tämä oli lähtökohtana myös haastatteluaineistoni analyysissä. Kun huomasin, että valtateema ei ole
ohitettavissa, aloin etsiä Foucault’n analytiikasta omaan aineistooni sopivia metodeja ja työkaluja.
Analyysivaiheen alussa minua ohjasi Foucault’n kirjoituksiin Kuschin (1993:
102) jäsennys valtasuhteesta, jonka hän on kirjoittanut Foucault’n ”Subject and
Power” -artikkeliin perustuen. Valtasuhteen piirteitä lukiessani alkoivat haastattelut jäsentyä uudella tavalla ja kysymyksenasettelu ja koko kuva aineistosta monimuotoistua. Perehdyin Foucault’n vallan genealogian metodeihin ja etsin hänen
tuotannostaan työkaluja, joilla parhaiten voin tulkita omaa aineistoani. Myös Mitchell Deanin (2010) hallinta-analytiikka, joka perustuu hyvin pitkälti Foucault’n
ajatuksiin, muovasi aineistoni käsittelytapoja.
Tässä työssä pidin tärkeänä haastatteluaineiston vahvaa asemaa ja aineiston
kontekstualisointia. Kontekstualisoinnilla tarkoitan kokonaisuutta, taustaa ja
asiayhteyttä, johon tutkimuskohde liitetään. Kontekstin näen vesivoimarakentamisen kohdalla niin kulttuurisena, historiallisena kuin sosiaalisenakin. Tapahtuman, toiminnan tai puheen ymmärtäminen edellyttää tapahtumien taustojen ym48

märtämistä. Haastattelujen kautta pyrin myös paitsi tutkimusaineiston tallentamiseen, myös sosio-kulttuurisen kontekstin parempaan ymmärtämiseen. Tässä puolellani oli se, että tutkimani kulttuuri, jonka puitteissa ihmiset toimivat, oli minulle hyvin tuttu.
Sisällönanalyysin riittämättömyys tässä tutkimusasetelmassa sekä vahva kontekstualisointi saivat minut ottamaan käyttööni Foucault’n evästämän valtaanalyysin lisäksi mikrohistoriametodin. Nämä kolme metodia yhdessä valottavat
sekä kokonaiskuvaa, isoa teemaa pohjoisten jokien rakentamisesta, että hienompia yksityiskohtia. Tavoitteena on liikkua sekä mikro- että makrotasolla ja sitä
kautta löytää uusia tulkintoja tutkimuskohteesta.
Mikrohistoria on nimensä mukaisesti tarkasti rajatun kohteen analyysiä. Giovanni Levi (2001: 101) totesi kaiken mikrohistoriallisen tutkimuksen yhdistävänä
periaatteena olevan ajatuksen siitä, että mikroskooppinen tarkastelu paljastaa
aiemmin huomaamatta jääneitä ilmiöitä. Rajattu näkökulma mahdollistaa syvän
tulkinnan sekä uudenlaisten vastausten kehittämisen vanhoihin ongelmiin. Mikrohistoria tavoittelee teoreettisten ajatuskulkujen ja määrätyn historiallisen tapahtuman analyysin yhdistämistä. Tyypillistä mikrohistorialliselle perspektiiville on
perehtyä marginaaliseen, yksittäiseen ja epätyypilliseen, jotka voivat olla johtolankoja havaitsematta jääneistä tapahtumista tai prosesseista. Näin voidaan päästä
käsiksi uusiin kysymyksiin ja tulkintoihin. (Ahlbeck-Rehn 2005: 261.) Mikrohistorian sanotaankin usein tuovan esiin ”vaiettua historiaa”. Aineistoa luetaan tarkkaan, tulkiten ja piilomerkityksiä etsien. Ajatuksena on löytää läheltä tarkasteltuna jotain, joka ei näy kokonaisuutta katsottaessa. Tutkimuksen rajaaminen mikrotasolle mahdollistaa konkreettisten yksityiskohtien ja historiallisen kontekstin
huomioimisen. Ja vaikka tutkimus kohdistuu paikalliselle tasolle, on mahdollista
saavuttaa tuloksia, joilla on yleisempiä merkityksiä. (Suoninen 2001: 19–20, 24.)
Se, että paikallisten asukkaiden ääni on jäänyt kuulematta Kemijoen rakentamisen yhteydessä, puolustaa mielestäni mikrohistoriallisen tutkimusmenetelmän
käyttöä. Paikalliset asukkaat ovat marginaalinen ryhmä, jota ei ole aiemmissa
tutkimuksissa juurikaan kuultu. Mikrohistoria sopii myös siksi, että tutkimuksessa
paikallisten toiminta ja sen aktivoituminen ovat keskeisessä osassa. Vaikka tulkinta pohjautuu paikalliselle tasolle, se valottaa tapahtumia laajemmin ja auttaa ymmärtämään paremmin jokien rakentamisen kokonaiskuvaa. Tulkinta kytkee paikallisen yleisempään teoriaan, ei otoksen perusjoukkoon. Yksityiskohtainen on
tutkimuksellisesti kiinnostavaa, se tuo esiin muuten helposti piiloon jäävät nyanssit. Kuka saa puhua ja toimia jokirakentamisen tiimoilla, miten puhutaan ja toimitaan, miten toimintaa perustellaan? Ahlbeck-Rehn (2005: 257) kirjoitti mikrohis49

torian mahdollistavan monien ”äänien” havaitsemisen aineistosta. Täten aineistoa
voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Mikrohistoria ei kuitenkaan yksinään kykene vastaamaan tutkimuskysymyksiin, vaan pyrin löytämään vastauksia
sisällönanalyysin, mikrohistorian ja valta-analytiikan vuoropuhelusta.
Foucault’n vallan genealogia, valta-analytiikka, asettuu puolestaan luontevasti keskusteluun mikrohistoriallisen metodin kanssa. Myös genealogia antaa mahdollisuuden kontekstualisoituun tulkintaan, koska sekin keskittyy yksittäisen tilanteen yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Muun muassa Ahlbeck-Rehn (2005) on
tutkimuksessaan yhdistänyt genealogiaan mikrohistoriallisen perspektiivin käyttöä. Ne eivät pyri erottamaan teoriaa ja aineistoa, vaan näkevät ne sisäkkäisinä,
toisiaan tukevina. Omassa aineistossani löysin hedelmällisen tulkinta-asetelman
nimenomaan aineiston ja teorian asettuessa keskusteluyhteyteen. Tällaisessa tutkimusotteessa ei tarvitse huolestua aineiston edustavuudesta, koska aineiston
vahvuus on sen teoreettisessa, selittävässä voimassa. Aineistoa ei nähdä tapausten
perusjoukkona vaan yleistettävissä olevana teoriana. (Vrt. Ahlbeck-Rehn 2005:
260.)
Genealoginen tutkimusote on kehittynyt yhteydessä vallan mikrokäytäntöjen
tutkimukseen. Genealogiaa kutsutaan osuvasti nykyisyyden historiaksi. Vaikka
tutkimuksen relevanssi pohjaakin nykyhetkeen, genealogia hylkää nykyhetken
itsestäänselvyydet, sen tunnusomaiset piirteet ja identiteetit ja pyrkii näkemään
niiden historialliset kehitysprosessit. Historian tapahtumia ei nähdä ”annettuina”,
vaan niillä on taustallaan aina omat käytäntönsä ja prosessinsa (Dean 1997, Kearins & Hooper 2002: 735).
Foucault’n (1980) mukaan genealogia on keino lähestyä tietoa, valtaa ja
etiikkaa. Sen tavoitteena ei ole luoda uutta teoriaa, vaan se on analyyttinen metodi. Se tarjoaa keinon tutkia tietoa ja sen rakentumista omissa historiallisissa ja
maantieteellisissä yhteyksissään. Tutkittava asia sidotaan aikaan, paikkaan ja
toimijoihin, jolloin päästään käsiksi paikalliseen tietoon. Genealogia kyseenalaistaa sen, mitä olemme oppineet pitämään itsestään selvänä. Se antaa puheenvuoron
tiedolle, joka on torjuttu ja unohdettu. Foucault (1980: 81–82) puhui alistetusta
tiedosta viitaten kokoelmaan tietämyksiä, jotka on hylätty ja suljettu ulos keskustelusta riittämättöminä, naiiveina ja arvojärjestyksen alatason tietoina. Paikallisella, alistetulla tiedolla ei ole tarvittavaa tiedollista tai akateemista asemaa eikä
tieteellistä pohjaa. Se on jäänyt tiedon marginaaliin (vrt. Kallio 2009).
Alistetussa tiedossa on kuitenkin kritiikin lähtökohta. Se valottaa vallitsevan
kertomuksen tai käsityksen pimeää puolta ja näyttää, miten se on vahvistunut ja
osaltaan muovannut sosiaalisia rakenteita. Perehtyessäni pohjoisten jokien raken50

tamiseen aiemman tutkimuksen, haastattelujen ja median antaman kuvan myötä
paikantui pohjoisten jokien sähköistämisen suuri kertomus, jota Leena Suopajärvi
(2001) tutki Bourdieun hallitsevan doksan käsitteen avulla. Doksa viittaa jaettuun
maailmankuvaan, jota arjen ilmaisuissa tuotetaan aina uudelleen ja uudelleen.
Suopajärven esiin tuomat vakiinnutetut puhetavat Kemijoen rakentamisesta tulevat ilmi myös omassa aineistossani: suurta kertomusta kerrotaan ja tuotetaan yhä
uudelleen sitä kyseenalaistamatta. Genealogian avulla pyrin löytämään muita,
erilaisia kertomuksia ja tavoittelen kokonaiskuvan täydentymistä.
Genealogian ytimenä on moniarvoisuus ja tapahtumien prosessinomainen
luonne. Se tarkentuu tutkimaan valtaa, joka on iskostunut ja sisäänrakentunut
arjen käytäntöihin (Foucault 1980: 87–88). Se on kriittinen ajattelutapa, joka
kyseenalaistaa vallitsevat käsitykset ja nostaa esiin poikkeavaa ajattelua, tarjoten
mahdollisuuden torjutuille näkökulmille ja äänille. Se etsii dominoivan käsityksen
takaa muita ääniä, muita vaihtoehtoja ja valintoja. Se tuo esiin uusia näkökulmia
mutta ei väitä tarjoavansa ainoaa totuutta, koska niin tehdessään se kompastuisi
samaan ansaan kuin kritisoimansa totalisoivat lähestymistavat. (Foucault 1980:
83–85.) Allekirjoitan Jørgensenin (2002: 43) kiteytyksen: genealogia pyrkii viime
kädessä siihen, että ihmiset tulisivat enemmän tietoisiksi itsestään ja ymmärtäisivät toimintansa taustoja monitahoisemmin. Helén (2005: 96) puolestaan ymmärtää genealogian kärkkäämmin kritiikkinä ja sen motivaation nousevan vaarasta,
vääryydestä, ”sietämättömästä”.
3.3

Valtasuhteen elementtejä ja ilmenemistapoja

Tekemäni haastattelut litteroin sanatarkkaan tekstimuotoon, ja tekstitiedostojen
analyysin tein tietokoneavusteisesti NVivo-ohjelmalla (ks. esim. Bazeley 2007).
Jørgensenin (2002: 30) mukaan etsimäni paikallinen tieto on konkreettista: se
löytyy toiminnoista, joissa tieto materialisoituu. Riippumatonta paikallinen tieto
on siksi, että sillä on oma identiteettinsä, joka kuitenkin on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisen tason tietojen kanssa tietyssä kontekstissa. Paikallinen tieto on
moniarvoista ja prosessimaista, muuttuvaa. Sanat ja merkitykset muuttuvat ajan
myötä, ja Foucault’n mukaan muutosta sanelee valta. Sitä ei kuitenkaan nähdä
aina negatiivisessa mielessä vaan kulttuurisesti iskostuneena valtana, joka sisältyy
arjen käytäntöihin.
Pyrin hahmottamaan haastatteluista vallitsevan kertomuksen ja etsimään sille
niin vastakertomuksia kuin muitakin kertomuksia. Miten niiden syntyminen ja
kehittyminen näkyy? Tartuin ristiriitaisuuksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin, ja
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huomasin niiden olevan oivallisia johtolankoja tutkimuksessa, jossa käsitellään
hyvin henkilökohtaisia, kipeitäkin kokemuksia. Tarkastelin yhtä haastateltavaa
hyvin läheltä ja tältä yksityiskohtaiselta tasolta pyrin löytämään tiedonjyviä, jotka
toin jälleen yleisemmälle tasolle. Vallan genealogia on pikkutarkkaa ja keskittyy
arkisiin käytäntöihin. Pienet, aluksi mitättömiltä tuntuvat yksityiskohdat voivat
johtaa tärkeiden yhteyksien jäljille. Yksityiskohtien tarkastelu toi esiin valtasuhteita sekä tilanteisiin liittyviä useita toimijuuksia ja näkökulmia. Yksityiskohta
saattoi olla myös ei-teko, ei-puhe tai toiminnan tai puheen puute kohdassa, jossa
se olisi ollut odotettavaa.
Aineiston tarkemmassa analyysissä ja kysymyksenasettelussa pidin ohjenuoranani Foucault’n (1982: 792) esitystä seuraavien seikkojen huomioimisesta
valtasuhteiden tarkastelussa:
1.
2.
3.
4.

5.

erottelujen järjestelmä (esimerkiksi laki, etuoikeus, taloudelliset, kulttuuriset
tai kielelliset erottelut)
tavoitteet ja niiden tyypit (esimerkiksi etuoikeuksien säilyttäminen, voittojen
kasaaminen, auktoriteetti, toimen tai kaupan harjoittaminen)
keinot saada aikaan valtasuhteita (esimerkiksi aseiden uhka, taloudellisen
epätasa-arvon uhka, erilaiset kontrollin keinot, tarkkailujärjestelmät, säännöt)
institutionalisoitumisen muodot (esimerkiksi perinteiset ennakkoasemat,
oikeusrakenteet, tapaan tai muotiin liittyvät ilmiöt ja näiden kombinaatiot,
suljetut ”koneistot”, joilla on tietty paikka, omat säännöksensä, tarkoin määritellyt hierarkkiset rakenteensa, suhteellinen autonomia toiminnassaan, monimutkaiset, useilla eri koneistoilla varustetut järjestelmät, joilla on yleinen
tarkkailujärjestelmä, säännöstö ja valtasuhteiden jakelu tietyssä sosiaalisessa
kokonaisuudessa – esimerkiksi valtio)
rationaalisuuden aste: vallan käyttö ei ole institutionaalinen oikeus eikä rakenne, joka joko pitää tai repeää, vaan sitä muovataan, muutetaan ja organisoidaan tilanteen mukaan.

Näiden perusteella sekä Mitchell Deanin (2010: 37–50) jaottelun perusteella etsin
aineistostani ennen kaikkea vallan ilmenemistä visualiteetteina, rationaalisuuksina, strategioina ja tekniikoina sekä toimijoiden erilaisia subjektiasemia ja
niiden muotoutumista. Nämä neljä eri ulottuvuutta ovat yhtäaikaisesti läsnä eri
hallintatavoissa, ne ovat jatkuvassa muutoksessa ja näyttäytyvät eri variaatioina ja
edellyttävät toisiaan mutta eivät ole pelkistettävissä toisiin hallintatapojen ulottuvuuksiin. (Dean 2010: 33.) Deanin jaottelua kokonaisuudessaan on käyttänyt
muun muassa Carl Death (2010) artikkelissaan huippukokouksiin liittyvistä pro52

testiliikkeistä, mutta useissa tutkimuksissa analyysi on toteutettu esimerkiksi vain
rationaliteettien tai vallan tekniikoiden analyysinä.
Analyyttisesti tilaa voidaan käyttää yhtenä monista työkaluista tiedon ja vallan suhteita tunnistettaessa ja paikannettaessa. Hallitakseen tietyssä tilassa hallinnan harjoittajan tulee tehdä itsensä näkyväksi, valaista ja korostaa tiettyjä kohteita
ja toisaalta häivyttää varjoonsa muita tekijöitä. (Dean 2010: 41–42, Rose 1999:
36.) Vallan visualiteetin, havainnollistamisen ja osoittamisen kautta tarkastelen
sitä, miten valta tehdään näkyväksi ja miten se tulee näkyväksi. Miten valta ilmenee jokivarren maisemassa?
Järkeilyn tavat ovat perusteluja ja hallinnallista rationalisointia (Dean 2010:
42–43, Kaisto & Pyykkönen 2010: 15), joka koskee sitä, kuinka hallintaa tulee
harjoittaa tietyssä ajassa ja paikassa. Se on ajattelun kehys, joka määrittää asioille
tarkoituksia ja käyttää perustelunaan tieteellistä tietoa. Järkeilyn tavat ovat laajoja, historiallisesti rakentuneita diskursseja. Kun etsin järkeilyn tapoja aineistostani, tärkeimpänä kysymyksenäni on se, miten valtaverkostot tuottavat omiin tarkoitusperiinsä sopivan todellisuuden. Mikä on toimien tiedollinen perusta? Entä
käsitykset tavoitteista? Millaisia moraalisia ja tiedollisia perusteita löytyy, ja millaiset ovat niiden taustat?
Jotta valta voisi vaikuttaa käytännössä, sillä täytyy olla konkreettisia ilmenemismuotoja. Nämä ovat strategisia toimintasuunnitelmia ja tekniikoita, joilla
pyritään vaikuttamaan toisiin ryhmiin ja yksilöihin (Dean 2010: 42). Foucault’n
(1980: 199–200) mukaan suuret valtastrategiat ja niiden ilmenemistavat ovat
riippuvaisia mikrotason valtasuhteista, mutta aina on myös vastakkaista liikettä.
Niissä valtasuhteita järjestelevät toimintasuunnitelmat tuottavat uusia vaikutuksia,
jotka voivat ulottua laajemmalle kuin ennen. Tekniikka on pienten mekanismien
paikallista, yksilöiden välistä vallan harjoitusta, strateginen toimintasuunnitelma
puolestaan kokoaa, käyttää ja muokkaa näitä paikallisia valtasuhteita omia tarkoituksiaan varten. Valta on peliä, joka ristiriitojen ja vastakkainasettelujen kautta
muuttaa, vahvistaa ja kääntää voimasuhteita vastakkaisikseen. Valta näkyy tarttumakohdissa, joita voimasuhteet toisistaan löytävät, tai päinvastoin toisistaan
eristävistä kuiluista tai ristiriidoista. Valta oli Foucault’lle strategiaa, jossa voimasuhteet tulevat vaikuttaviksi ja joiden laajempi suunnitelma tai institutionaalinen kiteytymä ruumiillistuu valtakoneistossa, lain muotoilemissa ja yhteiskunnallisissa johtoasemissa (Foucault 1982b: 224–226). Toimintasuunnitelmia ja tekniikoita etsiessäni käyn aineistoa läpi tarkastelemalla puuttumisen käytäntöjä ja
keinoja sekä ohjaamisen tai manipuloinnin tapoja.
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Toimija-asemat, subjektipositiot ovat neljäs hallintakäytäntöjen ilmenemiskehys. Foucault (1982a) katsoi ihmisen identiteettien olevan kytkeytyneitä valtasuhteisiin ja käytäntöihin, joissa hän toimii. Dean (2010: 43) myötäili Foucault’ta: hänen mukaansa valta kiteytyy hallintatoimien muovaamissa henkilökohtaisissa ja kollektiivisissa identiteeteissä. Etsin aineistosta erilaisia ennakkonäkemyksiä subjekteista, miten erilaisia toimijuuksia ja toimija-asemia syntyy,
miten niiden syntyä ohjaillaan ja miten niitä käytetään. Toimija-asemia tarkastellessani pyrin edelleen löytämään eroja toimijuuden muotoutumisessa kahdella eri
tasolla, ensin suhteessa johonkin toiseen riippuvuuden ja kontrollin kautta, toisaalta subjektina itselleen itsekurin ja itsekontrollin mekanismien kautta. Niitä
voidaan käyttää esimerkiksi omien intressien saavuttamiseksi, muutostilanteen
käsittelyssä tai muutokseen sopeutumisessa selityksenä itselle. Kysymyksiä olivat
muun muassa seuraavat: Millaisia (ennakko)käsityksiä osapuolista esitetään?
Miten tämä käsitys on vaikuttanut paikallisten käsitykseen omasta asemastaan?
Mitä pidetään ongelmana ja mitä ovat ongelmien ratkaisut? Millaisia ovat sopeutumisen keinot ja mahdollisuudet?
Käytännössä edellä mainittu tarkoitti aineiston useita, toistuvia lukukertoja.
Tutkin hallinnan rakentumista tarkastelemalla haastatteluissa kerrottuja arjen
käytäntöjä. Konkreettisten ilmiöiden lisäksi käytännöt voivat olla ohjaamisen ja
toiminnan tapoja, näkemisen ja havainnoinnin tapoja, päämääriä ja moraalisia ja
tiedollisia perusteita. Kävin haastattelut läpi asettamalla niille kysymyksiä, jotka
muodostin Foucault’n kuvauksesta valtasuhteen elementeistä sekä hallintakäytäntöjen neljästä ulottuvuudesta. Lisäksi analysoin tekstistä puheet erottelusta ja
valtasuhteiden ilmenemisestä puheessa, samoin kuin säröt ja ristiriitaisuudet.
Tarkastelin, miten valta tilanteessa muotoutui, kuka sai puhua kenelle ja mitä,
mikä oli järkevää puhetta ja mikä ei. Mikä mahdollisti nämä puheet ja käytännöt?
Mitä merkityksiä, sisältöjä ja diskursseja tutkittava puhe tuotti?
Tässä työssä tarkoituksena ei ole ollut seurata tiukasti Foucault’n metodologioita tai tutkia systemaattisesti vallan ilmentymiä edeltäviä diskursseja ja käytäntöjä. Tärkein lähtökohta on ollut aineistossa, jonka haluan nostaa tutkimukseni
keskiöön. Näen tältä osin teorian työkaluna, jonka avulla olen voinut jäsentää,
käsitellä ja ymmärtää aineistoa. Pyrkimykseni ei ole ollut seurata orjallisesti Foucault’n hallinnan koulukunnan valta-analyyttistä tutkimustraditiota vaan käyttää
sen tarjoamia näkökulmia ja menetelmiä ymmärtääkseni Kemijokivarren asukkaiden kokemuksia vesivoimarakentamisesta ja sen aiheuttamista muutoksista
elinympäristössään. Paikallisille asukkaille vesistörakentaminen on vallan kysymys, ja tälle seikalle valta-analyysini perustuu – ja sai siitä alkunsakin.
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4

Tutkimusalue ja sen yhteiskunnallinen
muutos

Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli luoda katsaus tutkimusalueeseen sekä sen
tapahtumiin ja muutoksiin ennen joen rakentamista. Kemijoki on Suomen pisin
joki, ja sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 km. Se on lähes yhtä pitkä mitattuna muista itäisistä latvahaaroista. Sivujoista pisin on Ounasjoki, 298 km. Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on 51 127 km², mistä Suomen puolella on 49 467
km². Kemijoen itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Ylä-Kemijoki yhtyvät Pelkosenniemellä. Rovaniemellä jokeen yhtyy vesistön läntinen haara ja vesistöalueeltaan suurin joki, Ounasjoki. (Marttunen ym. 2004: 28.) Kemijoki laskee Perämereen Kemissä. Asutus Kemijoen vesistöalueella on perinteisesti sijoittunut joen
ranta-alueille.
Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua Ounasjokea ja joen yläosia lukuun ottamatta. Luiron ja Kitisen latvoille on
rakennettu läntisen Euroopan suurimmat tekoaltaat Lokka ja Porttipahta. Lokan
vedet juoksutetaan Vuotson kanavan kautta Porttipahtaan ja Kitiseen, joten Luirojokeen tulee pääosin vain Lokan alapuolisen valuma-alueen vesiä. Kitinen on
täysin porrastettu käsittäen yhteensä seitsemän voimalaitosta. Kemijoen sivuvesistöistä säännöstellään Raudanjoen vesistön Olkkajärveä ja sen luusuaan on
rakennettu Permantokosken voimalaitos. Kaihuan ja Vanttausjoen vesistössä
säännöstellään Iso-Kaihuaa, Iso-Kaarnia, Pikku-Kaarnia ja Vanttausjärveä, joiden
vedet juoksutetaan Kaihuan voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä säännöstellään kahta pienehköä järviallasta ja vedet juoksutetaan edelleen
Juotasjärven tekoaltaan kautta Kemijokeen. Juotaksen säännöstelyn pääallas on
Juotasjärvi, ja Juottaan tekojärvi on sen jatkeena. Jumiskojoen vesistöalue on
tehokkaasti rakennettu, Jumiskon voimalaitoksen yläpuolella säännöstellään lukuisia pieniä järviä sekä Suolijärviä ja Isojärveä. (Marttunen ym. 2004: 28.)
4.1

Tutkimuskylät

Petäjäisen (Petäjäskosken) kylä sijaitsee Rovaniemeltä vajaat 40 kilometriä Kemijokea alavirtaan, nelostietä etelään. Kylän historiaan voimalaitoksen rakentaminen (1953–1957) kuuluu erottamattomasti, olihan Petäjäskoski vuonna 1952 perustetun Kemijoki Oy:n ensimmäinen voimalaitostyömaa. (Rovaniemen kaupunki, kylät ja kaupunginosat, Petäjäskoski.) Voimalaitostyömaan ansiosta Petäjäisen
väkiluku moninkertaistui noin 5 000 asukkaaseen rakentamisen aikana. Petäjäisel55

le rakentui mittava yhdyskunta, joka muutti kylän elämän muutamaksi vuodeksi
tyystin. Kylään rakennettiin asuntoja Kemijoki Oy:n työntekijöille, ja vastaavasti
Yläkemijoella jokiyhtiön asunnot keskitettiin Pirttikoskelle. Vuonna 2010 Petäjäisellä oli 191 asukasta (Rovaniemen kuntainfo, väestö ja ennuste). Petäjäskosken
voimalaitos on rakennettu siten, että Jaatilansaaren länsipuolella sijaitsevalta
voimalaitokselta muutama kilometri ylävirtaan sijaitsee säännöstelypato, joka
ohjaa veden kulkemaan Jaatilansaaren länsipuolta voimalaitokselle. Padon takana
sijaitseva Jaatilansaaren itäpuoli on jäänyt kuivilleen. Kuivaan uomaan kyläläiset
ovat pyrkineet saamaan Kemijoki Oy:tä rakentamaan pohjapadon, joka vesittäisi
ja maisemoisi pusikkoa kasvavan kuivan uoman, mutta toistaiseksi Kemijoki Oy
on pitänyt rakentamisen kustannuksia liian korkeina (kenttätyöt, haastattelut).
Vanttauskoski sijaitsee Yläkemijoella, 50 kilometriä Rovaniemeltä Kemijokea ylävirtaan, Rovaniemen keskustasta kaakkoon. Vanttauskosken kylä on yksi
Rovaniemen palvelukylistä, johon on keskitetty tärkeimmät päivittäispalvelut
(Rovaniemen kaupunki, kylät ja kaupunginosat, Vanttauskoski.) Vuonna 2010
Vanttauskoskella oli 244 asukasta (Rovaniemen kuntainfo, väestö ja ennuste).
Kylän ilmeeseen ja maisemaan vaikuttavat voimakkaasti Kemijoki ja vuonna
1972 valmistunut voimalaitos. Voimalaitos on rakennettu entisen kosken poikki,
ja se sijoittuu näkyvästi maisemaan. Patotien ja voimalaitoksen yläpuolella on
rantamaita peittänyt patoallas, patotien alapuolella puolestaan avautuu kivikkoinen ja vähävetinen jokiuoma. (Kenttätyöt.)
Aska sijaitsee Kitisen ja nelostien varrella, 16 kilometriä Sodankylän eteläpuolella. Askan kylän nimi on saamea ja tarkoittaa paannejäätä. Paannejäätä tuotti
aikoinaan vapaana virtaava Kitisen Porttikoski (kuva 1), ja luultavimmin nimi on
lähtöisin tästä luonnonilmiöstä. Askan kylän elämään vaikuttaa edelleen voimakkaasti luonnonläheisyys. Asukkaita kylässä on Sodankylän kunnan nettisivujen
mukaan 221. Kylässä on vireää yhdistystoimintaa. (Sodankylän kunta, matkailuneuvonta, kylät.) Kurkiaskan voimalaitos on rakennettu 1990–1992. Aluksi Kemijoki Oy:n tarkoituksena oli rakentaa voimalaitos Porttikoskeen, mutta kyläläisten painostuksesta yhtiö muutti suunnitelmiaan. Varsinaisesta jokiuomasta sivuun
rakennetulta Kurkiaskan voimalaitokselta on noin kolme kilometriä yläpuolelle
rakennetulle säännöstelypadolle. Pato sijaitsee Kurkiaskan Alarovassa, Porttikosken kanjonin yläpuolella, ja se ohjaa Kitisen vedet voimalaitokselle johtavaan
kanavaan.
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Kuva 1. Porttikoski. Kuva Outi Autti 2010.

Porttikosken alapuolelle on rakennettu pohjapato (kuva 2), joka vesittää säännöstelypadon alapuolista aluetta. Tällä tavalla voitiin säilyttää arvokas Porttikoski, ja
esimerkiksi kylälle tärkeiden tukkilaiskisojen aikana vettä juoksutetaan padon
tulvaluukuista Porttikoskeen ja kisat saadaan täten pidettyä. (Kenttätyöt, haastattelut.)

Kuva 2. Porttikosken maisemoiva pohjapato Askassa. Kuva Outi Autti 2010.
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4.2

Jokien käyttö ennen voimalaitosrakentamista

Ennen Kemijoen valjastamista toiminnot jokivarren maisemassa vaihtelivat vuoden kierron mukaan. Vuodenaikojen vaihtelu saneli joella kulkemista, maanviljelystä, vaelluskalan nousua ja kalastusta sekä metsäteollisuuden savotta- ja uittorytmiä.
Tämän luvun osa kalastuksesta ja sen merkityksestä perustuu pääasiassa
haastateltavieni kertomuksiin. Kalastusaiheesta olen kirjoittanut muualla julkaistun artikkelin (Autti & Karjalainen 2013).
4.2.1 Pysyvä asutus perustui sekakulttuuriin
Suuret joet ovat ohjanneet pysyvän asutuksen ja talonpoikaiskulttuurin syntyä
Pohjois-Suomessa (ks. esim. Vahtola 1980: 40–44). Jokivarret olivat otollisia
paikkoja asutukselle monesta eri syystä. Ennen tieyhteyksien rakentamista Kemijoella, kuten muillakin vesistöillä, oli tärkeä merkitys kulkureittinä. Kesäisin joki
ja sen sivu-uomat tarjosivat selkeät reitit, talvisin voitiin kulkea jäitä pitkin.
Kalastus on ollut Kemijoella merkittävä elannon lähde esihistoriallisista
ajoista jokien patoamiseen saakka. Vaelluskalojen, erityisesti lohen, mutta myös
siian ja taimenen nousureitit ja kutuvedet houkuttivat pysyvää asutusta. Vaikka
vaelluskalan tärkeimmät kalastusalueet sijaitsivat joen alajuoksulla, sillä oli merkitystä elannon lähteenä aina latvavesiin saakka.
Karjanpito oli pohjoisen varhaiselle talonpoikaisasutukselle tärkeää, koska
viljan viljelyn merkitys kasvoi vasta 1700-luvulla. Karjanhoito oli sekä välttämätön peruselinkeino että tärkeä myyntitulojen lähde melkein kaikilla tiloilla (Massa
1994: 169). Heinää korjattiin karjalle tulvaniityiltä. Luonnonniityt olivatkin yksi
tärkeä pohjoisen pysyvää asutusta ohjannut luonnonvara. Tiloilla elämä pysyi
maanviljelyskulttuurin voimistumisesta huolimatta sekakulttuurina: metsät tarjosivat riistaa ja turkiksia, joen lisäksi kalaa saatiin erämaiden järviltä ja lammilta.
Maataloutta harjoitettiin ilmastollisesti marginaalialueella, joten muut elannon
lähteet olivat tärkeitä. Viljan viljelyn yleistyttyä jokivarren maaperä tarjosi hyvät
puitteet viljelyyn, ja koskipaikoista kohoava lämmin usva suojasi satoa hallalta.
Maanviljelyskulttuuri lisäsi jokivarsien väkimäärää ja asutus levisi laajemmalle
kuin pyyntikulttuurin yhteisö, joka oli sidottu alueen tarjoamaan riistaan ja kalaan. (Enbuske 2003: 40–45.) Krause (2010) totesi asukkaiden hyötyneen joesta
paitsi kalastuksen takia ja kulkuväylänä, myös juomaveden kannalta. Ihmisten
lisäksi joki turvasi veden karjalle, samoin kuin jokivarsiniityt ruuan. Joenrannat
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olivat pyykkipaikkoja, retkien ja muiden sosiaalisten tapahtumien näyttämöitä.
Jokea on pidetty elämän virtana.
4.2.2 Kalastuksen monet merkitykset
Jo varhain kalastus oli myös kiistelyn aihe, ja kalastajien täytyi ottaa huomioon
paitsi paikalliset sopimukset, myös viranomaisten, kuninkaan ja maaherrojen
määräykset (ks. esim. Vilkuna 1975). Ahvenainen (1984: 251) mainitsi sahanomistajien istuneen käräjillä jo 1700-luvulla vastaamassa lankkujensa kaatamista
lohipadoista. 1800-luvun lopussa alkanut ja 1900-luvun alkupuoliskolla yhä kasvanut uitto (ks. esim. Snellman 1996) olikin lohenkalastuksen ensimmäinen haastaja.
Kemijoella vaelluskalaa kalastettiin vaihtelevasti joen eri osilla. Haastateltavat kertoivat lohella olleen merkitystä elannon kannalta latvavesissä asti, joskin
paljon vähemmän kuin joen alemmilla osilla. Alajuoksulla vaelluslohta ja -siikaa
oli tarjolla enemmän, ja siellä kalastus olikin usein päätulonlähde ja järjestäytyneempää patopyynteineen ja osuuskuntineen kuin joen keski- ja yläjuoksulla
(Vilkuna 1975).
Vaelluskalan nousu kuului olennaisena osana vuoden kiertoon ja elannon
hankkimisen rytmittämiseen. Aikaisimmat kalastajat aloittivat vaelluskalan pyynnin keväällä heti, kun joen jää alkoi sulaa. Tällöin pyydettiin talvikkoja, laskulohia. Keväällä kylvöt ehdittiin juuri tehdä ennen kuin lohen kalastus alkoi. Lohta
kalastettiin vielä juhannuksen jälkeen, sitten alkoivat heinätyöt. Lohia myytiin
heinäajaksi, ja tästä saatiin rahaa. Luonnonniityt tehtiin viimeisenä, ja heinäkuun
lopussa ja elokuussa öiden pimetessä alettiin siian pyyntiin. Siikaa pyydettiin niin
kauan, kunnes jäät estivät pyynnin.
Lohta ja siikaa pyytivät ne, jotka asuivat lähellä joen rantaa ja joilla oli kiinnostusta kalastukseen. Lohenkalastusperinne siirtyi elämäntapana sukupolvelta
toiselle. Ne, jotka olivat oppineet kalastamaan lapsesta asti vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa, jatkoivat kalastusta. Vaelluskalaa kalastivat ne, joilla oli
manttaalin mukaan oikeus kalastaa, mutta myös salakalastus oli hyvin yleistä.
Pyyntiä rajoitti pula kalastusvälineistä ja niiden tekotarpeista, joskin verkkoja ja
nuottia omistaneet saattoivat antaa niitä naapurustoon lainaksi.
Käytetty kalastustapa riippui lohen määrästä ja käyttäytymisestä kesän aikana
sekä siitä, millainen joen virtaus, syvyys ja pohja kalastuspaikalla eli apajalla oli.
Koski- ja suvantopaikoilla käytettiin erilaisia pyyntimenetelmiä. Yli virran meneviä suuria patoja oli jokien alajuoksuilla, joissa myös kalaa oli runsaimmin. Haas59

tateltavat muistelivat verkkopyyntiä, rantapatoja, uistelijoita ja tuohustajia. Myös
lyhyempiä ranta- ja korvapatoja muisteltiin. Suvannoilla verkko oli hyvä pyyntiväline, mutta koskipaikoille verkkopyyntiä varten piti rakentaa keinotekoinen
koste, tyyni paikka virrassa, johon verkko laskettiin. Kulletta eli koskinuottaa
vedettiin virtapaikoissa. Tuohustus (tuulastus) oli jäänyt monen haastateltavan
mieleen hyvin jännittävänä, elämyksellisenä kalastustapana. Siinä yhdistyivät
kalastamisen jännitys, kiinni jäämisen pelko – tuohustus oli kiellettyä puuhaa –
sekä tulen ja veden kauneus pimeässä illassa tai yössä. Veneen keulaan laitettiin
juurakko palamaan parilalle, ja lähelle uinutta kalaa iskettiin atraimella. Myös
rannalta tuohustettiin.
Kalastamaan mentiin usein iltasella ja yömyöhään tai varhain aamulla. Päivällä tehtävänä oli muita töitä, esimerkiksi heinä- ja karjanhoitotöitä. Pimeä toi
turvaa salakalastajille, ja pimeässä syyssiiat eivät nähneet verkkoja niin hyvin ja
kävivät paremmin pyydyksiin.
Salakalastus oli todella yleistä, eikä sitä pidetty suurena pahuutena. Varsin
yleisesti ymmärrettiin, että kalaa pyydettiin hengen pitimiksi. Vaikka kalavahteja
ja valvontaa olikin, salakalastusta katsottiin usein läpi sormien. Useat haastateltavat kertoivat, että kuurupiilo poliisin tai muiden valvojien kanssa toi lisämaustetta
jo muutenkin jännittävään kalastuspuuhaan. Kiinni jäämistäkään ei pidetty pahana, ja sakkorahat ansaittiin useimmiten jälleen salaa kalastamalla.
Lohella oli suurin merkitys jokivarren asukkaille ravintona. Isot lohet olivat
merkittävä lisä ruokapöytään, sillä säilöttynä ne riittivät pitkäksikin aikaa. Lohen
merkitys oli suurimmillaan joen alajuoksulla, jossa lohenkalastus oli varsinaisten
lohitalonpoikien lisäksi useille muillekin perheille pääelinkeino.
Muistan juuri, aivan lopullaan ko, tämä Kemijoesa oli kallaa vielä niin, viimisenäki syksynä niin kyllä me pyydimmä tuulastamallaki kalaa ja saimaki.
Parhaina iltoina, iltayön aikana niin, saatoimma kymmenkuntaki kalaa saaha, keskimäärin semmosta yheksää, kymmentä kilua, niin kyllä se, oli talouesa erinomasen hyvä apu ruan suhteen. (Mies, Alakemijoki)
Kun noustiin kohti jokien latvavesiä, kalan määrä ja samalla sen merkitys kotitaloudessa väheni. Joen keskivaiheilla kuvattiin lohen olleen sitä kalastaneille vielä
”puoli elinkeinua”. Lohta oli kuitenkin saatavilla myös yläjuoksulla, joten ahkerasti tuulastavat saivat sitä latvavesistäkin hyvin ruokapöytään. Kitisellä haastateltava totesi lohesta: ”On noussu sen verran, että on käyty kokkeilemasa.” Lohta
pyydettiin latvavesissä yleensä vetouistimella tai tuohustamalla. Kitisellä haasta-
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teltavat kaipasivat kuitenkin enemmän harjusta, joka oli hyvin merkittävä lisä
asukkaiden ruokapöydässä.
Lohesta ja vaellussiiasta saatiin myös käyttörahaa. Sitä ei lohiaikana syrjäseudulla juuri muualta saanutkaan, koska talous oli pitkälti omavaraistaloutta.
Kietäväinen (2009: 78) kirjoitti, että 1900-luvulla maatalous alkoi pikkuhiljaa
kaupallistua puunmyynnin ja meijeritoiminnan tuodessa rahaa maaseudulle. Joen
alajuoksulla lohenpyynti oli ylivoimaisesti tärkein myyntitulojen lähde, mutta
myyntituloina sillä oli merkitystä myös jokivartta ylöspäin noustaessa (Massa
1994: 169, haastattelut). Lohi oli arvokasta, joskin runsaudenpula saattoi myös
laskea hintoja. Ostajat joko kävivät hakemassa kaloja pyytäjiltä tai ne myytiin
paikallisen kaupan pitäjälle, lähiseudun työmaille tai laitettiin linja-auton tai maitoauton kyydissä lähimpään taajamaan, Rovaniemelle tai Kemiin.
Syksysin nii soli paras tienalähe oli se kalastus. Ku täsä oli tuo Rovaniemi
vielä nuin lähelä. Niin niin isäläki oli näihin hotelleihin sopimus, Lapinmaahan ja Pohojanhovviin, niin niin palion ko me saathin kallaa, niin sinne sai
panna aamula kerethin käyä verkoila, niin Posioautosa menemhän, ne toi illala rahat tullesa, ja ja hotelleilahan oli kauhia menekki lohele, ja ne välitti
keskenhän nämä hotellit. Joo niin, ja ne makso ihan hyvän hinnan. Ja ku sen
sai tommosen merilohen, niin siihen sai tehä viikon pölliä. Mettäsä. Soli kuule niin arvokas. (Mies, Yläkemijoki)
Taloudellisen merkityksen lisäksi vaelluslohella ja -siialla oli myös henkistä ja
kulttuurista merkitystä. Niillä oli tärkeä osa jokivarsien paikalliskulttuurissa.
Vaelluskalan vuosittainen nousu jokiin rytmitti asukkaiden elämää rakentaen
osaltaan paikalliskulttuuria ja -identiteettiä. Samoin se rakensi jokivarren asukkaiden jaettuja, kollektiivisia ja henkilökohtaisia identiteettejä. Jokivarren asukkaat ovat kasvaneet lohikulttuurissa, ja sukupolvelta toiselle siirtyneet perinteet
ovat muovanneet heidän kasvuaan ja kuulumisen tunnettaan: kuka minä olen ja
minne kuulun. Sukupolvien ketju oli tässä rakennustyössä tärkeää, ja kalastamiseen opittiin lapsesta pitäen. Kalastus nähtiin usein verenperintönä, ja oli kunniaasia opettaa kalastustaidot seuraavalle sukupolvelle.
Relphin (1976: 45, 61) mukaan paikan identiteetti rakentuu paikan fyysisistä
ominaisuuksista, siellä tapahtuvista aktiviteeteista ja tapahtumista sekä yksilöiden
ja ryhmien paikalle antamista merkityksistä. Rose (1995: 88–89) jatkaa, että paikkaan liitetyt merkitykset voivat olla niin voimakkaita, että niistä tulee paikan
kokijan identiteetin keskeisimpiä osia. Identiteetti liittyy elettyihin kokemuksiin
ja arkipäivän tietoisuudesta kumpuaviin subjektiivisiin tunteisiin, mutta samalla
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nämä kokemukset ja tunteet ovat ankkuroituneet laajempiin sosiaalisten suhteiden
verkostoihin, samoin kuin kulttuurisiin ja taloudellisiin tekijöihin (vrt. Valkonen
2008). Vaelluskala kuului vahvasti asuinympäristön historiaan ja oli osa useiden
haastateltavien sukuhistoriaa. Lohenkalastukseen kuului myös vahva sosiaalinen
aspekti.
Kyllähän sitä isä oli kalamies, ja metsämies, metsästäjä niin, isä kyllä, isän matkasa kyllä joutu heti pikkupojasta alakaen tuone joele kalastelemhan ja samonku
vanhemman velien kans niin kyllä sitä, melskattiin aivan tuohon, niin kauvon ko
sitä kalaa oli niin, joela. Ja saatiin myöski. ...kun mieki poikasena, pikkupoikana
aivan aloin, kalastelin tietenki kaikkia kalaa mitä nyt joessa oli, niin kyllä se painu aivan veriin se kalastus, ei sille voi mithän. (Mies, Alakemijoki)
Kalastukseen on aina liittynyt sosiaalinen ulottuvuus. Tästä kertovat lukemattomat lohenkalastustarinat, joita yhä kerrotaan. Tarinat toimivat myös ajanvietteenä.
Vaikka vaelluskalan kalastus ei enää kuulunut nuorempien haastateltavien kokemusmaailmaan, myös he puhuivat lohenkalastuksesta – he olivat kuulleet vanhemmilta sukupolvilta tarinoita, joita sitten toistivat haastatteluissa. Tarinoiden
kautta lohenkalastuskulttuurista oli tullut osa heidän kasvuympäristöään. Lohi
kuului jaettuun paikallisidentiteettiin, ja vanhemman sukupolven tarinoiden kautta
se oli tullut osaksi myös nuorempien identiteettiä. Tarinat olivat yleensä kertomuksia erikoisemmista kalastusreissuista, joilla oli tapahtunut jotain erityisen
mainittavaa.
Lohella oli myös esteettistä arvoa. Lohen hyppiminen koskissa oli upea näky,
jota oli ilo seurata. Luonnon kauneus ja monimuotoisuus tuntuivat rannalla kulkijasta hyvältä. Näkymän arvoa ei ehkä kuitenkaan osattu ajatella ennen kuin vasta
jälkeenpäin. Se, että suhteemme johonkin paikkaan on monisyinen ja väistämätön, jää usein vähälle huomiolle (Malpas 1999: 3). Asuinympäristön kauneutta
pidettiin itsestään selvänä. Vasta lohen menetys on herättänyt katsomaan asiaa
kauempaa ja näkemään, kuinka ainutlaatuisesta asiasta on ollut kyse, sellaisesta,
jota nykyään näkee enää televisiossa:
Ja monta kertaa katottiin ko tuota ne oikein hyppäs kosken yli, ko meiläki oli
oikiasthan niinku kaks siinä aivan lähellä, koskia. Aivan nyt näkkee joskus
tuosa telekkarisa ko ne hyppii. (Nainen, Alakemijoki)
Kalastukseen itsessään liittyi arkisemman elannon saannin lisäksi jännitys saaliin
saamisesta, joka kalastuksen suurimpia viehätyksiä tänäkin päivänä. Jännitystä ja
seikkailua lisäsi myös salakalastus, jossa kilpailua oveluudesta käytiin myös vir62

kavallan kanssa. Nykyiseen kalastukseen verrattuna jännitys oli kuitenkin vieläkin suurempaa, koska kyseessä olivat isot kalat ja kilpasilla oltiin miltei vertaisten
kanssa. Lohta pidettiin viisaana kalana, joten se oli vaikea vastus.
Lohelle annettiin tarinoissa inhimillisiä piirteitä. Sitä pidettiin viisaana, ovelana kalana, joka osasi kiertää pyydyksiä. Lohen ajateltiin viestittävän pyydyksistä toisille lohille, ja sen tiedettiin kulkevan parvissa. Koska lohi kulki isomman
porukan mukana, sitä pidettiin sosiaalisena, seurankipeänä ja uteliaana. Koska
lohen pyynnissä oltiin vastakkain miltei vertaisen kanssa, itsekin piti pistää kaikki
taito ja tieto peliin. Lohen jokavuotista nousua syntymäjokeensa pidettiin merkkinä siitä, että myös se arvostaa kotiaan ja paikkaa, mistä on lähtöisin, ja haluaa
palata vuosi vuoden jälkeen sinne sukua jatkamaan.
Kiinni jäädessään lohen nähtiin olevan hämmästynyt ja yllättynyt. Jos lohi
pääsi karkuun, se oli riemuissaan ja esitti vahingoniloa, mikä tietysti harmitti
kalastajaa. Kojamot, isot uroskalat olivat arvostetumpia kuin naaraspuoliset mätikalat. Sukupuolten ero vahvuudessa, viisaudessa ja paremmuudessa nähtiin myös
lohissa. Kojamot olivat viisaampia ja viekkaampia kuin mätilohet. Mätilohia saatiin paljon helpommin saaliiksi, mutta kojamot osasivat olla paremmin varuillaan
ja kiertää pyydykset. Kojamoista puhuttiin haastatteluissa arvostaen ja ihaillen.
Niiden pyydystäminen vaati erityisen paljon taitoa ja onnea.
Lopulta Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen Kemijoella esti vaelluskalojen nousun ja antoi vanhalle lohenkalastuskulttuurille kuoliniskun, mutta lohenkalastuksen tuoma vauraus näkyy edelleen jokivarren alajuoksun maisemassa ja
talojen pihapiireissä. Kun Isohaara oli rakennettu ja lohi sitä myöten joissa menetetty, tarjolla oli vielä paikallista kalaa, kuten harjusta, ahventa ja haukea. Vaikka
lohi ei enää ollut nousut pitkään aikaan, keväisin pyydettiin haukia ja ahvenia,
uisteltiin, ongittiin ja koettiin ”pöhöniä”. Kemijoella yhä uusien voimalaitosten
rakentaminen ylemmäs jokivarteen tuhosi myös paikallisia kalakantoja. Ensimmäisinä vuosina patojen rakentamisen jälkeen voimalaitosten läheisyydessä asuneet paikalliset asukkaat jättivät jokikalastuksen ja siirtyivät kalastamaan metsälammille, järville ja ojille.
Vaikka vedenpinnan muutokset joen rakentamisen myötä olisivat vielä sallineetkin paikallisen kalan kalastamisen, jo pelkkä joen olemuksen muuttuminen
oli niin suuri muutos, että se vei kiinnostuksen kalastamiseen:
Joo, ei mulla haluta kyllä kalastamhan sinne. Ku sitä ei ole vettäkää, nii millä
mallilla se on, haha. Mie muistan se Ilimarilla oli verkko tuola Viinaväylän
alapuolela. Se oli illala laskenu sen verkon sinne. Miten mie satuinki siihen
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rantaan, ku Ilimari kävelemälä haki sen, ja sielä yks haukiki mätkytti sielä. Ni
ei mulla semmonen kalastus huvita kyllä. (Mies, Yläkemijoki)
4.2.3 Metsäteollisuus ja uitto
Suomen ensimmäinen höyrysaha rakennettiin vuonna 1860 Iin Kestilään. Seuraavana vuonna Kemiin valmistui Laitakarin saha. (Kerkelä 2003: 129–130.) Sahat
sijoittuivat jokisuihin lähelle pohjoisia hakkuualueita, ja jokia ylöspäin noustessa
avautuivat laajat, koskemattomat metsät tarjoten korkealuokkaista puuta sahojen
tarpeisiin. Joet toimivat puutavaran kuljetusreittinä jokisuiden sahoille.
Vilkunan (1975: 29) mukaan Kemijoella lohenkalastus on ollut voimakkainta
1800-luvun puolivälistä 1870-luvulle saakka, jonka jälkeen valtio alkoi rajoittaa
erityisesti lohipatojen määrää ja pituutta tukinuiton takia. Kalastuksen ensisijaisuus loppui vuonna 1919, jolloin uittosäännössä uitto sallittiin jäiden lähdöstä
syyskuun loppuun. Lohenkalastus joutui väistymään uiton edestä koko ajan
enemmän.
Irtouitto oli taloudellisesti kannattavampi uittomuoto, mutta jokien alajuoksuilla sijaitsevien lohipatojen takia se ei uiton alkuaikoina ollut mahdollista. Kemijoella irtouitto yleistyi vuosisadan vaihteessa: 1894 Kemijoen lohenpyyntiseuruuden pyyntioikeudet siirrettiin kokonaan valtiolle ja metsäteollisuudelle,
jonka jälkeen siirryttiin irtouittoon (Massa 1994: 189). Vuoden 1902 vesioikeuslaki velvoitti perustamaan uittoyhdistyksiä ja toimittamaan yhteisuittoja. Kemijoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901. Uitto muuttui yhä suunnitelmallisemmaksi ja etukäteen tehtyihin laskelmiin perustuvaksi. (Itkonen 2001.)
Uitettava puumäärä Kemijoen vesistössä kasvoi edelleen 1920-luvulla ja
vaikka 1930-luvun alun suuri talouslama vaikuttikin voimakkaasti sahaustoiminnan vähenemiseen, voitiin se Lapissa kompensoida selluloosatehtaiden perustamisilla. Alkoi legendaarinen savotoiden ja uiton "kulta-aika", joka keskittyi vuosien
1933 ja 1937 väliin. Sotien jälkeinen jälleenrakennuskausi elvytti uittoa tuomalla
uusia uittajia ja puutavaralajeja uiton piiriin. (Lapin ympäristökeskus, uitto ja
savotta.) Jokivarren kylien kannalta uitto oli näkyvin osa metsätaloutta, koska
hakkuualueet sijaitsivat erämaissa ja teollisuuslaitokset pääasiassa meren rannalla
(Snellman 1996: 12).
Metsäteollisuus voimistui, ja siitä tuli merkittävä työllistäjä jokivarressa. Uittoon, savotoille ja sahoille palkattiin paikallisten asukkaiden lisäksi runsaasti
myös alueen ulkopuolista työvoimaa. Tilallisen väestön keskuudessa sekatalous
kuitenkin säilyi ja elanto otettiin edelleen useasta lähteestä vuodenkierron mu64

kaan. Kerkelä (2003: 138–139) kirjoitti metsäteollisuuden vaikuttaneen siten, että
tukkiliikkeen nousu paransi maatalouden kehitysmahdollisuuksia, vilkastutti
kauppaa ja palveluelinkeinoa sekä liikenteen kehitystä. Paikalliset maatilat saivat
suursavottojen myötä työmahdollisuuksien lisäksi muita ansiomahdollisuuksia:
tuloja voitiin saada puun myynnistä, päällysmiesten kuljetuksista, rahdinajosta,
majoittamisesta ja elintarvikkeiden myynnistä.
Joet olivat tärkeitä kuljetusreittejä vielä sittenkin, kun tieverkosto oli jo kehittynyt. Vaikka tieverkostoa rakennettiin vähitellen, säilyivät jokireitit tärkeinä
rahdin kuljetusväylinä, sillä suuria puutavaramääriä ei kannattanut kuljettaa
maanteitse.
Uitto oli merkittävä työllistäjä jokivarressa keväästä syksyyn. Työvoiman
vahvuus oli suurimmillaan 1950-luvulla. Laskelmat työvoimasta ovat kirjavia.
Esimerkiksi Snellman (1996: 11) mainitsi kaksi eri laskelmaa, joista toisen mukaan metsä- tai uittotöistä palkkansa saavia oli vuonna 1950 Suomessa 100 000
henkilöä, toisen mukaan yli 300 000. Lapin läänin alueella työntekijöitä oli 10
000–20 000 henkilöä. Laskelmia sotkee työsuhteiden irrallisuus: jokivarren taloista saatettiin esimerkiksi lähteä heinänteosta uittotöihin sadepäivien ajaksi.
Uitto tarjosi hyvän kesätyöpaikan myös opiskelijoille ja muille nuorille. Vaikka
1950-luvulla uittomäärät kohosivat huippulukuihin, jokilatvojen käyttö uittamiseen alkoi supistua. Taloudellisesti kannattamaton purouitto lopetettiin, sillä metsäautotiet tarjosivat kannattavamman kulkureitin puutavaralle ja puut kuljetettiin
autoilla pääväylän varteen tai suoraan tehtaalle. Uittomiesten tarve alkoi vähetä
1960-luvulla maakuljetusten ja erottelun koneellistumisen takia. (Itkonen 1998,
Snellman 1996: 14.)
Jokiympäristöön uitto vaikutti monella tasolla. Uittoa varten koskia perattiin
tasapohjaisiksi kouruiksi, uomia oiottiin ja kavennettiin. Huomattava osa arvokalojen poikastuotannolle tärkeistä koskialueista jäi kuiville, ja jäljelle jääneiden
koskialueiden laatu huononi. (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1984: 21.)
Uitto myös roskitti jokea, ja uittopuomit vaikeuttivat joen muuta käyttöä.
4.3

Jokien rakentaminen ja muu yhteiskunnan muutos

Ymmärtääkseni vesivoimarakentamisen yhteiskunnallisia kytköksiä ja paikallisten muuttuvaa toimintaympäristöä tarkastelen Kemijoen valjastamista energiantuotantoon alueen ja ajankohdan historiallista taustaa vasten. Rakentamisen suunnittelu ja itse voimalaitosrakentaminen tapahtui Kemijoella aikana, jolloin muita
merkittäviä tapahtumia alueella ja yhteiskunnassa olivat metsäteollisuuden nousu,
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toinen maailmansota, sodan jälkeinen jälleenrakentaminen sekä yhteiskunnassa
1960-luvulla tapahtunut suuri murros: harvinaisen nopea siirtyminen agraariyhteiskunnasta lyhyen ja kapeahkon teollisuusyhteiskunnan kautta palvelu- ja informaatioyhteiskuntaan.
Talvi- ja jatkosota, Lapin sota, evakkomatkat, ankarat rauhanehdot ja jälleenrakennus olivat hyvin merkittäviä tapahtumia jokivarren asukkaiden kokemuksissa. Juuri sotavuosina, miesten ollessa rintamalla, jokivarsissa liikkui ostomiehiä
tekemässä kauppoja koskiosuuksista. Toisen maailmansodan seurauksena Suomi
menetti 2,2 prosenttia väestöstään, 12 prosenttia alueestaan ja 13 prosenttia tuotantokapasiteetistaan (Massa 1994: 119). Suomen ja Neuvostoliiton välisen rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen syyskuussa 1944 piti toisen maailmansodan olla Suomen kohdalta ohi. Pohjois-Suomessa sotatoimet kuitenkin jatkuivat
seuraavaan kevääseen saakka saksalaisten sotilaiden vetäytyessä kohti PohjoisNorjaa. Saksalaisten harjoittaman poltetun maan taktiikan seurauksena tiet, rautatiet, sillat ja puhelinyhteydet tuhottiin järjestelmällisesti. Rovaniemi poltettiin
maan tasalle, ja muualla Lapissa liki 15 000 rakennusta tuhottiin. Lapissa menetettiin yli 24 000 kotieläintä ja 20 000 poroa. Sadot jäivät suurimmaksi osaksi
korjaamatta. (Ursin 1980: 383–385.) Tuominen (2003: 102–104) totesi, että Lapin
sota ajoi asukkaat evakkoon ja raunioitti paitsi materiaalisia, myös henkisiä elinolosuhteita ja vaikeutti kehitysmahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Sodan vaikutukset olivat paitsi taloudellisia ja maisemallisia, myös mentaalisia ja
sosiaalisia.
Lapin jälleenrakennus oli talkootyön voitto. Sodan jälkeen oli pulaa kaikesta;
rakennusmateriaaleista, rahasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Saksalaisten
jälkeensä jättämät miinoitukset asettivat omat haasteensa. (Tuominen 2003.) Viimeiset sotakorvaukset maksettiin Neuvostoliitolle olympiavuonna 1952.
Maa- ja metsätalouden koneistuminen ja työttömyyden kasvu, suuri muutto ja
maaseudun tyhjeneminen ovat olleet muutoksia, joiden Kortteinen (1982: 11)
kirjoitti olevan laajuudeltaan ja nopeudeltaan sellaisia, että ne ylittävät kaiken,
mitä Suomessa on koskaan tapahtunut. Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos
on poikennut muista Länsi-Euroopan maista ensinnäkin siinä, että teollistuminen
alkoi varsin myöhään. Suomi teollistui varsinaisesti vasta toisen maailmansodan
jälkeen. Teollisuuden suhteellinen osuus tuotantorakenteessa alkoi laskea vasta
1980-luvun lopulla. Toinen erikoispiirre on se, että teollisuusyhteiskunnan aika jäi
Suomessa varsin lyhyeksi, ja työvoimaa siirtyi maa- ja metsätaloudesta suoraan
palveluelinkeinoihin. Maatalousväestö väheni romahdusmaisesti: noin joka kolmas suomalainen siirtyi perinteiseltä elinkeinosektorilta modernille sektorille 35
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vuoden aikana. (Myllyntaus 1992: 47.) Elinkeinoelämä kansainvälistyi, monipuolistui ja voimistui.
Teollistumisen vauhdittama yhteiskunnan muutos tapahtui Pohjois-Suomessa
muuta maata kapeammalla sektorilla. Puunjalostusteollisuus oli ehdottomassa
valta-asemassa 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan saakka ja sen jälkeenkin säilytti merkityksensä muuten monipuolistuvassa teollisuudessa. Kerkelän
(2003: 129, 142) mukaan Etelä-Suomessa sahateollisuuden rinnalla kehittyi jo
varhain muutakin teollisuutta, kuten tekstiili- ja metalliteollisuutta, mutta pohjoisessa sahateollisuuden rooli oli pitkään merkittävin. Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakennus ja taloudellinen nousu nojasivat voimakkaasti vanhaan teollisuusmalliin, jossa keskeisessä asemassa oli Pohjois-Suomen luonnonvarojen
hyödyntäminen. Alueen puuvarat olivat hakkuiden piirissä, pääosa vesivoimasta
valjastettiin ja kaivostoiminta oli vilkasta.
Kerkelä (2003: 150) kirjoitti Pohjois-Suomen pientilojen saavuttaneen kukoistuksensa 1950-luvulla ennen maaseudun syvää kriisiä. Tuon ajan pientila oli
kuitenkin teollistuneen yhteiskunnan luoma uusi talousmuoto, jossa vielä koneistamaton metsätalous ja vain puolittain markkinoille suuntautunut pienviljely kytkeytyvät tiukasti toisiinsa. Metsä- ja maatalouden koneistuttua kytkös särkyi.
Moottorisahat ja traktorit yleistyivät 1960-luvulla nopeasti, ja niitä seurasivat
leikkuupuimurit ja lypsykoneet. Koneistumisen ja teknisen kehityksen lisäksi
maatalouden murrokseen vaikutti muu teknologinen kehitys, kuten lannoitteiden
ja torjunta-aineiden yleistyminen sekä uusien kasvi- ja eläinlajien jalostus. Taloudellinen tilanne etenkin pientiloilla vaikeutui, ja tilan lopettamispäätös kypsyi
usein siinä vaiheessa, kun edessä olisi ollut sukupolven vaihdos. Nuorempi polvi
kaipasi parempaa elintasoa ja näki saavuttavansa sen helpommin kaupungissa tai
työvoimapulasta kärsineessä, korkeamman elintason Ruotsissa. (Granberg 1992:
57–58.)
Maaseudun murros aiheutti työttömyyttä ja käynnisti 1960-luvun lopulla ja
1970-luvun alussa huipentuneen muuttoliikkeen Etelä-Suomen kaupunkeihin sekä
Ruotsiin. Väestönkasvu oli jatkunut, ja suuret ikäluokat tulivat työikäisiksi. Tämä
lisäsi edelleen muuttopainetta ja siirtolaisuutta. Muuttoliike oli niin voimakas, että
väkiluku kääntyi laskuun ensimmäisen kerran sitten talvisodan, jolloin asukasluku
oli vähentynyt neljällä tuhannella. Huippuvuosina 1969 ja 1970 maasta muutti
pois keskimäärin 40 000 henkilöä vuosittain. (Myllyntaus 1992: 48.)
Myös asutustoiminnalla on merkitystä yhteiskuntamurroksessa: valtion pitkään tukema asutustoiminta hidasti kaupungistumista ja talouden rakennemuutosta. Kansalaissodan jälkeen asutustilalliset nähtiin yhteiskuntaa ja sen kehitystä
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tukevana voimana. Pohjois-Suomessa merkittävää oli Lex Kallion säätäminen
vuonna 1922 ja uusiminen vuonna 1936. Sen mukaan valtio saattoi rakentaa
maattomalle asutustilan, jonka tilallinen saattoi lunastaa itselleen. Massan (1994:
105–106) mukaan tämä johti Suomen kehittymiseen pienviljelys- ja pientilavaltaiseksi maaksi. Asutustoiminta jatkui toisen maailmansodan jälkeen. Menetettyjen alueiden asukkaat oli asutettava uudelleen, ja usein uudet asutustilat sijaitsivat
ennestään viljelemättömillä suo- tai metsäalueilla. Asutettavaa maata hankittiin
tämän lisäksi myös suurtiloilta, ja tämä aiheutti osaltaan tilarakenteen pientilavaltaistuimista. Maatilojen keskikoko pieneni, ja suunta oli kohti perheviljelmiä.
Pohjoisessa valtio oli suurin metsänomistaja, ja pientiloja tukemalla järjestettiin
samalla työvoimaa metsätöihin ja puunkuljetukseen. Pientilat pitivät yllä perusrakennetta, jota metsäteollisuus tarvitsi. (Granberg 1992: 53–56.)
Sähkön tuotanto teollisuuden tarpeisiin alkoi ensimmäisen maailmansodan
jälkeen. Tätä ennen sähköä oli tuotettu 1800-luvun lopulta lähtien valaisemiseen
ja sähkökäyttöisiin koneisiin. Voimansiirron kehittymisen myötä pian myös kaukana Etelä-Suomen tuotantolaitoksista sijaitsevien koskien rakentaminen tuli
mahdolliseksi. (Hoffman 1993: 11–23.) Kun Etelä-Suomen kosket oli valjastettu
sähköntuotantoon lähes kokonaan 1930-luvun loppuun mennessä, katseet käännettiin Pohjois-Suomen jokiin. Koskiosuuksia oli alettu myydä jo aiemmin. Alustavien mittausten ja tutkimusten perusteella valtio hankki omistukseensa koskiosuuksia Taivalkoskesta ja Narkauskoskesta jo vuonna 1918. Rakentamista
pohjoisessa ei kuitenkaan pidetty ajankohtaisena, kun Imatran voimalaitoksen
rakennustyöt aloitettiin vuonna 1923. Yksityiset jatkoivat kuitenkin koskikauppoja Pohjois-Suomessa teollisuuden kiinnostuessa pohjoisten jokien vesivoimasta
vasta sotien aikana. (Seppälä 1976: 11.)
Luostarinen (1986: 39–44) kirjoitti vesioikeudellisen lainsäädännön muutosten helpottaneen koskien valjastamisen alkamista. Lisäsäädökset antoivat jokirakentajille paremmat mahdollisuudet saada haltuunsa muiden hallitsemia rakennettavan kosken osuuksia. Vanhat väylälait (lohiväylä, uittoväylä, veneväylä) saivat
väistyä uusien, suurten vesistöjen energiataloudellisen käyttöönoton mahdollistavien säädösten tieltä. Teollisuusyritysten ja jokirakentajien keskuudessa alkoi
kilpailu koskiosuuksista ja rantatonteista, ja kaupantekoon liittyi runsaasti myös
lieveilmiöitä. Myös yksityiset ostivat koskiosuuksia ja myivät niitä sitten eteenpäin yrityksille. (Partanen 1981: 275–281.)
1940-luvulla tehtiin pohjoisten jokien peruskartoitukset. Järvikosken (1979a:
67–68) mukaan jo ennen talvisotaa esitettiin näkemyksiä siitä, miten Lapin talouselämä kohenisi vesivoiman hyväksikäytön myötä. Jatkosodan loppuessa suuri
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osa maan sähköntuotantokapasiteetista menetettiin Neuvostoliitolle. Vesivoiman
rakentamista pohjoisiin jokiin nopeutettiin säätämällä poikkeuslaki, johon nojaten
annettiin väliaikaisia lupia. (Luostarinen 1986: 38–39.)
Sodan vielä jatkuessa puunjalostusteollisuuden johtomiehet näkivät maan vesivoiman hallussapidon epävarmuuden ja suuntasivat kaupantekoon Kemijoelle.
Yhtyneet Paperitehtaat Oy osti nopeasti kaikki Rovaniemen ja Kemijärven väliset
kosket. (Järvikoski 1979a: 68.) Kilpaostojen estämiseksi puunjalostusyhtiöt ryhtyivät suunnittelemaan yhteistoimintaa. Kajaani Oy:n aloitteesta järjestettiin ensimmäinen laajempi yhteisneuvottelu vuonna 1943, jossa esiteltiin Kemi- ja Iijoen
rakennusmahdollisuuksia ja silloisia omistussuhteita. Pian tämän jälkeen perustettiin Pohjolan Voima Oy, jonka yhtä suurina osakkaina olivat Enso-Gutzeit, Kajaanin Puutavara, Kemi Oy, Oulu Oy, Kymi-Kymmene, Rauma-Raahe sekä Veitsiluoto. (Vilkuna 1975: 386.) Välittömästi perustamisen jälkeen yhtiö aloitti koskien ostamisen Kemi- ja Iijoella. Ostoja leimasi kilpailu ja kiire. Hoffmanin (1993:
32–33) mukaan koskiostoja tehtiin kilpailun ja julkisuuden välttämiseksi kaikessa
hiljaisuudessa, ja ostot saatiin pääpiirteittäin tehtyä kevääseen 1944 mennessä.
Omistus oli vankka molemmilla joilla: Pohjolan Voima omisti Kemijärven ja
meren väliseltä jokiosuudelta 25 prosenttia, osakasyhtiöt 46 prosenttia ja valtio 24
prosenttia. Iijoella Pohjolan Voiman osuus oli Taivalkosken kunnan ja meren
välisen uoman vesivoimasta 75 prosenttia, osakasyhtiöiden 3 prosenttia ja valtion
2 prosenttia.
Pohjois-Suomen teollistamisesta ei voida puhua ilman mainintaa silloisen
pääministeri Urho Kekkosen ”Onko maallamme malttia vaurastua” -kirjoituksesta
vuodelta 1952. Massa (1994: 204–205) totesi teoksen perussanoman olevan se,
että valtion tulee ottaa huolekseen Lapin teollistaminen, vaikka se merkitsisi elintason laskua muualla maassa. Valtiojohtoisten yritysten tulee ottaa pohjoisen
luonnonvarat käyttöön, koska yksityisellä sektorilla ei ole tarpeeksi pääomaa
suuriin investointeihin. Ympäristönäkökulma puuttuu Kekkosen tekstistä ajalleen
tyypillisenä kokonaan. Massa näki Kekkosen teoksen heijastavan sodan kumaraan
painaman maan taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kriisiä, jota pyrittiin ratkaisemaan kurottamalla kohti pohjoista. Ohjelma lähti joka tapauksessa elinkeinoelämän ja valtion resurssitarpeista eikä piitannut perinteisten, paikallisten elinkeinojen kehittämisestä tai luonnonvarojen suojelusta. Myös Suopajärvi (2001:
112) viittasi Kekkosen kirjoitukseen suomalaiskansallisen edistysuskon ilmauksena, jolla tavoiteltiin Pohjois-Suomen kohottamista kehityksessä muun maan
tasolle sen raaka-aineita ja väestöaittaa hyödyntämällä. Tulee myös muistaa, että
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Kekkosella oli asiaan myös henkilökohtaisia intressejä Kemijoella tekemiensä
koskikauppojen takia (Partanen 1981, haastattelut).
Valtasuhteisiin ja paikallisten asukkaiden mahdollisuuksiin tulla kuulluksi
elinympäristöään koskevissa asioissa vaikutti myös joen rakentamisen ajan poliittinen ilmapiiri. Toisen maailmansodan jälkeen valta liukui voimakkaasti valtion
johdolle, ja eduskunnasta, hallituksesta ja virkakunnasta tuli valtion päämiehen
tahdon toteuttajia. Presidentin tekemisiä ei arvosteltu, ja ”virallinen taho” kertoi
kannan, jos kanta ylipäätään tuli esille. (Ylikangas 1992: 31–32.) Ulkopolitiikasta
harvainvalta levisi sisäpoliittisiin kysymyksiin, ja valtio nielaisi mittavan osan
kansalaisaktiivisuutta. Alemmilla tasoilla hallinto muotoutui hierarkkiseen, virkavaltaiseen suuntaan siten, että keskushallinnon auktoriteetti kasvoi. Ylikangas
totesi, että Urho Kekkosen pitkällä valtakaudella huippuunsa kehittynyt harvainvaltainen sisä- ja ulkopoliittinen vallankäyttö ei herättänyt kansan keskuudessa
vastarintaa, vaan siihen suhtauduttiin kuten aina vallinneeseen muuttumattomaan
luonnonlakiin.
Pohjoisten jokien suuret vesirakennustyöt toteutettiin erillislainsäädännön nojalla. Paikallisen väestön, vesiensuojelun ja muun luonnonsuojelun edut olivat
huonosti turvatut. Muut vedenkäyttömuodot asetettiin vesivoimakäyttöä huonompaan asemaan. (Massa 1983: 122.) Kemijoen rakentaminen sai alkunsa Isohaaran
voimalaitoksesta, joka aloitettiin vuonna 1945 ja joka valmistui vuonna 1949.
Pohjolan Voima Oy oli suunnitellut ensimmäiseksi voimalaitoksekseen Raasakkaa
Iijoella, mutta suunnitelmat menivät uusiksi saksalaisten tuhottua Kemijoen yli
menevän rautatiesillan lähellä jokisuuta. Pohjolan Voima lupasi rakentaa uuden
maantie- ja rautatiesillan vuodessa, mikäli se saisi rakentaa sillan yhteyteen vesivoimalaitoksen ja saisi käyttää sillan osia säännöstelypadon osina. Työt aloitettiin
ilman asianmukaisia lupia ja valtion runsaalla avustuksella. Maaliskuussa 1941
oli tullut voimaan poikkeuslaki toimenpiteistä vesivoiman käyttöönoton helpottamiseksi. Se mahdollisti voimalaitoksen rakentamisen, jos hakija omisti kaksi
kolmasosaa kosken vesivoimasta. Tätäkään edellytystä ei tarvittu, jos hankkeella
oli ”yleisehkö” merkitys. Oikeuskäsittelyä tai katselmusta ei tässä tapauksessa
edes edellytetty. Sodanaikainen poikkeuslaki oli voimassa vuoden 1945 loppuun,
mutta sitä pidennettiin juuri Isohaaraa koskevaa anomusta odotettaessa. Lopulta
laki oli voimassa uuden vesilain voimaantuloon, vuoteen 1962 asti, ja sen nojalla
aloitettiin Suomessa 61 vesivoimalaitoksen rakentaminen. Isohaaran rakentaminen saattoi siis alkaa ilman lupia tai katselmuksia. Vesistötoimikunta myönsi väliaikaisen rakennusluvan vuonna 1947, jolloin pato ja aukkosillat olivat olleet liikennöitävässä kunnossa jo reilun vuoden ajan. (Hoffman 1993: 36–42, Vilkuna
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1975: 385–391.) Pohjois-Suomen vesioikeus myönsi lopullisen vesioikeudellisen
luvan Isohaaran rakentamiselle syksyllä 1964, 19 vuotta rakentamisen aloituksen
jälkeen. Myöhemmin Pohjolan Voima vaihtoi Kemijoesta hankkimansa vesioikeudet valtion kanssa Iijoen vesioikeuksiin.
Vuonna 1954 perustettu valtiojohtoinen Kemijoki Oy jatkoi Kemijoen rakentamista ensimmäisenä voimalaitoksenaan Petäjäskoski. Yhtiön omistuksessa on
nyt 16 vesivoimalaitosta Kemijoen vesistöalueella, joista viimeisin, Kelukoski, on
valmistunut vuonna 2001. Merkittäviä rakennuskohteita ovat olleet myös Porttipahdan ja Lokan tekojärvet (kuva 3).

Kuva 3. Kejon ja PVO:n voimalaitokset Kemijoella. Kartta: Juhani Päivärinta ja Hannele Heikkilä-Tuomaala.

Kaikki edellä kuvatut jokivarteen liittyvät toiminnot ovat jättäneet jälkensä alueen
ihmisiin ja rakentaneet jokivartisten identiteettiä. Joki alkoi menettää merkitystään sitä mukaa, kun tieverkko kehittyi, vaelluskalan nousu loppui ja puutavaran
uitto lopetettiin ja kuljetus siirrettiin maanteille. Pienviljely kävi kannattamatto71

maksi ja elämäntapa, jossa miltei joka taloudessa pidettiin vähän karjaa, loppui.
Joen taloudellinen merkitys paikallisille asukkaille väheni. Voimalaitosten rakentaminen iski suuren aukon myös jokiympäristön esteettiseen arvoon ja joen virkistyskäyttöön. Massa (1994: 111) kirjoitti vesivoimatalouden laajenemisesta seuranneen paikallisia ekokatastrofeja, joita tarkasteltiin yksinomaan teknisen ja
taloudellisen kehityksen näkökulmasta. Ympäristötuhoihin ei juurikaan kiinnitetty
huomiota. Vesivoimaa pidettiin puhtaana energialähteenä, ja tätä imagoa jokiyhtiöt mielellään tarjoavat edelleenkin. Muutos on kuitenkin jatkuvaa: uiton loppuminen paransi virkistyskäyttömahdollisuuksia, velvoiteistutuksin kalakantoja on
saatu kohenemaan ja muun muassa EU:n vesipuitedirektiivin ohjaamana rakennettuja vesistöjä pyritään nyt ennallistamaan.
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5

Vallan ilmeneminen

Tässä luvussa käyn läpi aineistosta löytämiäni vallan ilmenemisen tapoja. Olen
tarkastellut vallan ilmenemisen tapoja kehikossa, joka jakaantuu neljään ulottuvuuteen: vallan näkyminen eli visuaalinen ilmeneminen, sen järkeilyn tavat eli
rationaliteetit, valtaapitävien strategiset toimintasuunnitelmat ja tekniikat sekä
toimija-asemat.
5.1

Vallan näkyminen

Vallan ilmeneminen fyysisessä tilassa toimii vallan konkretisoivana analyysivälineenä. Mielenkiinto fyysistä ympäristöä kohtaan voi olla myös poliittista, historiallista ja analyyttistä. Fyysinen tila antaa mahdollisuuden tarkastella kohtia, joissa
tapahtuu muutoksia valtasuhteiden vaikutuksesta. Tilaa voidaan käyttää hyväksi
taloudellis-poliittisten päämäärien toteuttamisessa, ja tila ja arkkitehtuuri ovat
merkittävässä roolissa vallankäytön kohdentamisessa, mikropolitiikassa. (Foucault & Rabinov 1989: 11–14.)
Vesivoimarakentamisesta kiinnostuneet tahot olivat tarkkailleet ja analysoineet Kemijoen vesistöaluetta jo kauan ennen rakentamisen aloittamista, 1900luvun alusta saakka (Auer & Teerimäki 1982: 13). Analyysin kohteena oli alussa
nimenomaan suvereenin yksinvallan omaisesti tila, ei niinkään hallintavallan
kohde, väestö. Tilan tarkkailun taustalla oli tietyn päämäärän saavuttaminen ja
hyödyn maksimointi, jolloin tarvittiin tarkkoja geologisia, hydrologisia ja maantieteellisiä tietoja ja tilastoja. Muutosta tarkkailtiin ja samalla suunniteltiin tulevaa
kehitystä.
Tilassa tapahtuu muutoksia valtasuhteiden vaikutuksesta. Ympäristö otetaan
haltuun visuaalisin, näkyvin keinoin ja tekniikoin, jotka yksinkertaistavat moniulotteista ympäristöä, antavat sille muodon, tavoitteen ja olemuksen. Kemijokivarren maisemassa joen rakentamisen myötä nopeasti tapahtunut muutos oli perusteellinen. Virtaavan joen olemus muuttui tyystin, samoin kuin joella ja sen
rannoilla tapahtuneet toiminnot. Tilalle tulivat patorakenteet, voimalaitokset ja
sähkönjakeluverkostot. Tieverkko uusine siltoineen laajeni ja teiden kunto parani,
jolloin kulkeminenkin siirtyi joelta teille. Kalastus loppui, jokivarsiniityt ja laidunnusmaat katosivat. Muutosta täydensi laajempi elinkeinorakenteen muutos,
jossa perinteinen maanviljelysmaisema joutui väistymään.
Aineistosta löytämäni vallan näkyvät visualiteetit liittyivät luonnon ja joen
tekniseen hallintaan, menetettyihin paikkoihin ja maisemavahinkoihin, koneisiin
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ja teknologiaan, kylien muutokseen ja loppujen lopuksi myös ennallistamistoimiin.
5.1.1 Luonnon hallinta ja elämäntavan muutos maisemassa
Seppälä (1976: 35) totesi ”Nykyinen Kemijoki” -kirjassa töiden aloittamisesta
Petäjäskoskella seuraavaa:
”Tammikuussa 1953 tultiin täysin koskemattomaan luontoon, lumen ja jäiden
keskelle kohisevan Petäjäskosken rantaan.”
Lauseessa kaikuu romantisoiva ote, ja se osoittaa osaltaan rakentajien suhtautumista paikalliseen väestöön. ”Täysin koskematon luonto” on kuitenkin paikka,
jolla on oma historiansa. Se on joillekin kotipaikka ja elinympäristö, jossa on
pitkään harjoitettu maa- ja metsätaloutta sekä lohenkalastusta. Paikalliset asukkaat jäävät lauseessa täysin huomiotta. Suo, kuokka ja Jussi ovat vaihtuneet joeksi, kaivinkoneeksi ja insinööriksi. Lukinin (2012: 102–103) mukaan paikat ja
maisemat ovat limittäisiä yhteisö- tai kulttuurisidonnaisuutensa vuoksi, mutta ne
ovat myös historiallisesti kerrostuneita. Luonnon muutosten lisäksi maisemassa
näkyy jälkiä ihmisten ja yhteisöjen eri aikakausille määritettävistä toiminnoista.
Paikkoihin ja maisemiin liittyy inhimillisiä kokemuksia ja muistoja, jotka voivat
tarinoissa kulkeutua yli sukupolvien. Ajan kerrokset peittävät toisia alleen.
Luontoympäristön hallinta on keskeinen vallan ja voiman osoitus vesivoimarakentamisessa. Ennen joen rakentamista luonnon ja paikallisen ihmisen suhde on
koettu ja ajateltu tasapainoisempana: ihmistä voimakkaampi luonto on sanellut
ehdot mutta samalla antanut elämisen mahdollisuudet: lohen, riistan ja tulvaniityt.
Paikallinen kulttuuri on ollut riippuvainen luonnonoloista ja muokkautunut niiden
asettamien reunaehtojen mukaisesti. Luontoympäristö on nähty elannon antajana
ja sen arvo henkisenä ja jumalallista alkuperää olevana. Ihminen ei asettunut
luonnon yläpuolelle vaan oli osa luonnon tasapainoa. Jokea kuvataan kaunokirjallisuudessa ”Jumalan käsivarreksi” ja elämän virraksi, ja sen arvostuksessa ja kunnioituksessa on uskonnollisia ja myyttisiä piirteitä. (Ks. esim. Kerätär 1996, Pietarinen 1995, Vilkka 1993.)
Massa (1994) kirjoitti suunnittelemattomasta ryöstötaloudesta, luonnon ja
luonnonvarojen liikakäytöstä, joka ei Kemijoen rakentamisen aikaan tietenkään
ollut pelkästään Lapin ongelma vaan laajalle teollisuusmaihin levinnyt toimintatapa. Ryöstötalous ei ole kestävää taloutta, eikä sen aiheuttamia seurauksia pohdita. Toisaalta ryöstötalouden määritelmä voi pitää sisällään esimerkiksi myös
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pyyntitalouden: lohta kalastettaessa pyrittiin saamaan suuria saaliita, eikä pohdittu
sitä, miten lohikanta kestää pyyntimäärät. Massa kuitenkin rajasi ryöstötalouden
koskemaan teollistuneissa yhteiskunnissa harjoitettua luonnonvarojen liikakayttöä. Hän kirjoitti luonnontieteiden sisältämästä ihmiskeskeisestä harhasta, jossa
luonto esineellistyy ihmisen hallinnan ja hyväksikäytön kohteeksi. Tavoitteena oli
luonnonvarojen järjestelmällinen ja tehokas hyväksikäyttö, eikä ihmisen toiminnan aiheuttamia häiriöitä juurikaan käsitelty. Dryzek (2005) puolestaan kirjoitti
tähän liittyvästä prometeuslaisesta ikuisen kasvun uskosta, jossa kapitalistinen
talouskasvu nähdään hyvin toimivan yhteiskunnan normaalitilana. Kreikkalaisen
mytologian mukaan Prometeus varasti jumalilta tulen ihmisten käyttöön, ja tähän
rinnastaen prometeuslaisessa diskurssissa (tässä tapauksessa ihmisen ja ympäristön suhteesta) uskotaan sokeasti ihmisten ja heidän kehittämiensä teknologioiden
kyvykkyyteen minkä tahansa ongelman ratkaisussa. Beck (1992: 200–203) piti
vahvan teknologiapolitiikan perustana ensinnäkin ajatusta siitä, että tekninen
edistys on samalla myös sosiaalista edistystä. Kaikki pääsevät osallisiksi teknisestä kehityksestä muun muassa työtä helpottavien keksintöjen ja parantuneen elintason kautta. Toisekseen taustalla on myös kielteisten vaikutusten – esimerkiksi
terveyshaittojen ja työturvallisuusuhkien – käsittely edistyksestä ja kehityksestä
erillään sekä kielteisten vaikutusten hyväksyminen. Tällöin sosiaaliset, poliittiset,
taloudelliset ja yksilölliset riskit luistavat teollisen yhteiskunnan seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta. Kolmantena perustana Beck mainitsi teollisten konfliktipartnerien (kuten työnantajien ja ammattiliittojen) yhteisymmärryksen teknisen
kehityksen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vastavoimaa tekniselle kehitykselle
ja talouskasvulle ei juuri ole ollut. Vastustavat ja kyseenalaistavat kommentit on
helposti voitu leimata taantumuksellisiksi tai keskustelu on saatettu ohjata muualle, kuten riskien hallintaan. Riskiyhteiskunnan taustalla väikkyy sokea prometeuslainen usko edistykseen ja teknologian voimaan. Beckin riskiyhteiskunnan käsite
löytää kaikupohjaa Kemijoella 1940-luvulla alkaneesta joen rakentamiseen liittyneestä murroksesta, jossa erinäisiä ennalta arvaamattomia vaikutuksia ja itseuhkia
tuotettiin järjestelmällisesti, mutta ne eivät vielä nousseet julkiseen keskusteluun
eivätkä poliittisiksi kiistoiksi. (Beck 1995: 11–17.)
Paikallisten asukkaiden oli aluksi vaikea uskoa, että luonnon voimia edes voitaisiin ottaa hyötykäyttöön ja koskia valjastaa. Mikola (1990: 19) kirjoitti, että
paikalliset pitivät sota-aikaisia koskiosuuksien ostoja hulluna touhuna ja isäntien
nauraneen saadessaan kauppoja tehdessään ”ilmaista” rahaa. Seppälä (1976: 38–
39) puolestaan kertoi voimalaitostöitä seuranneesta isännästä, joka ennusti rakentajille, että nämä eivät koskaan tule näkemään Petäjäskosken pohjaa kuivana.
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Myös omassa aineistossani sama ilmiö tulee esille lainauksessa, jossa sodasta
kotona käymässä ollut nuori mies keskustelee kylän isäntien kanssa joen rakentamisesta. Isännät luulevat saavansa kauppojen myötä helppoa rahaa, eivätkä
usko, että kalastuksessa tapahtuisi mitään muutosta:
Ne oli isännät niin innoissaan sen myynnin kansa, mie sitte sanoin että eikö
sitä saaha sitte sähkyä ko mylly tulleepi, ”ole siä hilijaa, ole poika siä” ne
sano, mie olin lomala, sillon justhin sota, niin mie en ennään sitte, ko isännät
oli niin, että ne sano ”sitä saa kallaa pyytää”. Mie että saahan sitä pyytää,
muttei sitä, sielä ole kallaa. (Mies, Yläkemijoki)
Se, että ihminen pystyy patoamaan joen ja johtamaan sen vedet muualle ja omaan
hyötykäyttöönsä, on melkoinen visuaalinen vallannäyttö luontokeskeistä ajattelua
vasten (kuva 4). Paikallisten asukkaiden elinympäristö luisui muiden, ulkopuolisten käsiin, jotka hallitsivat sitä käsittämättömällä tavalla patoamalla ja nostamalla
vettä, upottaen tuttuja rantoja, uimapaikkoja, saaria ja kareja. Toisaalla paljastettiin joen pohja kokonaan ja ohjattiin vesi tunneleihin ja turbiineihin. Jokiyhtiöiden
vallasta kertoo myös se, että ne kykenevät hallitsemaan vettä kulloistenkin intressiensä mukaan: vettä joko juoksutetaan kuiviin uomiin tai sitten ne pidetään kuivina. Nopeasti tapahtunut muutos tekniikkakeskeiseen ja luontoa voimakkaasti
hyödyntävään ajatteluun ja luontosuhteeseen oli samalla aiemman elämäntavan
voimakasta polkemista. Tekniikkakeskeisen luontosuhteen ihannointi ja jalustalle
nostaminen samalla mitätöi, vaikka ei aina tietoisesti, aiemman, luonnon kanssa
tasapainoon perustuvan kulttuurin. Vanha elämäntapa häväistiin, sen arvo mitätöitiin ja samalla annettiin implisiittisesti ymmärtää, että paikalliset ovat olleet kauttaaltaan väärässä ympäristönsä suhteen eivätkä ole osanneet hyödyntää sitä tehokkaasti.
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Kuva 4. Petäjäskosken voimalaitos alakanavan suuntaan. Kuva: Outi Autti 2012.

Jokeen liittyvät toiminnot muuttuivat nopeasti, kun alueita ja paikkoja jäi veden
alle tai vesi katosi joesta kokonaan (kuva 5). Valta visualisoituu siinä, että aiempaan elämäntapaan liittyvät toiminnot häviävät maisemasta hyvin nopeasti. Esimerkiksi Raivo (2004) totesi tutkimuksessaan menetetystä Karjalasta, että alueen
uudet hallitsijat pyrkivät häivyttämään maisemasta merkit entisistä asukkaista ja
heidän elämästään. Jokien rakentamisessa kyseessä ei ole ollut samankaltainen,
tietoinen vanhan elämäntavan tuhoamisvimma vaan voimakkaasti teknologian
pelastavaan voimaan uskova pastoraalinen motiivi. Aiempaa elämäntapaa ja sen
fyysistä ilmenemistä maisemassa ei ole osattu pitää arvokkaana, ja esimerkiksi
kaikki lohenkalastuskulttuuriin viittaavat merkit katosivat maisemasta nopeasti
toimintakulttuurin muutoksen myötä. Lohen nousun ja kalastuskulttuurin loppuminen olivat merkittäviä visuaalisia merkkejä muutoksesta, jota edesautettiin
purkamalla lohenkalastajien vanhoja taloja voimalaitostyömaiden tieltä. Purkutöissä ollut mies muistelee, kuinka talot henkivät lohikulttuuria:
Kyllähän näki siellä Taivalkoskella ku siellä purethiin niitä taloja, jokka jokiyhtiö oli ostanu, niitä vanhoja taloja. Niin kyllä siellä oli lohta. Heti siinä oli
aivan sillä töin, että lohen pyytäjiä. (Mies, Yläkemijoki)
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Kalastusvälineet ja veneet jäivät tarpeettomiksi, ja varsinkin jos joki jäi kuivaksi
uomaksi, ei sinne ollut enää mitään menemistä. Muutos oli nopea: ”se loppu kyllä
siihen kerrala” (nainen, Alakemijoki).

Kuva 5. Kuivaa jokiuomaa Pirttikoskella. Kuva: Outi Autti 2010.

Voimalaitosrakentaminen nopeutti modernisoitumista jokivarsissa. Nopea muutos
elinympäristössä toi mukanaan myös hyviä puolia. Visuaalisesti muutos näkyi
elinolosuhteiden kohenemisena jokivarressa. Asumusten taso parani sähköistämisen myötä, ja voimalaitostyömaiden yhteydessä rakennettiin siltoja ja tiestöä.
Ennen rakentamista liikkuminen ison joen yli oli paikoitellen todella hankalaa, ja
varsinkin jos asuinpaikka sattui sijaitsemaan joen toisella puolella pääkylästä
erillään, kulkeminen kauppaan, kouluun ja töihin oli haastavaa. Kelirikon, jäiden
lähdön tai tulon aikaan se saattoi olla hengenvaarallistakin.
Se oli aivan eri sillon ko ei voimalaitosta ollu niin joen, piti veneelä soutaa
yli joen, että pääsi kauppaan. Ensimmäiset kerrat mie lähin -59 töihin sieltä
niin veneellä piti mennä yli, sitte kävellä tai mennä polokupyörälä Häkinvaaran, tuon nelostien varteen ja sitte linia-autola, että aika monimutkasta se oli.
Sitte samana syksynä tuli se, valmistu se jokiyhtiön tuo, työpato ensin siihen,
niin se oli semmonen hirvee helepotus, että aivan ko maailma muuttus, että
kyllä se niinku sillä tavalla yhisti kylän siellä, ja varmaan siellä alapuolella
asuville se oli aivan mahtavaa, että ne sai sillan. (Nainen, Alakemijoki)
78

Sähköjen vetämisen myötä elintaso koheni ja mukavuuksista päästiin nauttimaan
huomattavasti nopeammin kuin jokivarresta kauempana sijaitsevilla seuduilla,
jonne sähköt saatettiin saada monta vuosikymmentä jokivartta myöhemmin, kuten
seuraavasta haastattelunäytteestä käy ilmi:
Niin siitähän se äjä kerto, se on ollu sitä kaapelia tota niin sitä vaijeria vetämäsä sillon syksylä -47, siitä Vanttaussaaresta, nykysen sen voimalaitoksen
pavon kohalta niin vaijeri vejetty ensin venneelä sinne ja sehän on tietenki
virta vieny sen sinne kauas alas, mutta sitte ne on hiissannu sen sinne rantaa
pitkin ja siittä on ollu linia siitä nykysen pavon kohalta. -47 tullu sähköt, nytkö mie aattelen niinkö Marjutin kotonaki, vaikkei siitä ole ko 20 kilometriä
kunnan keskuksesta, sillon vasta 70-luvula on tullu sähköt. (Mies, Yläkemijoki)
5.1.2 Menetetyt paikat ja maisemavahingot
Jokivarren asukkaiden asuinympäristöä jäi paitsi nostetun veden alle, myös voimalaitosten, patorakenteiden, sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden sekä tiestön
alle. Lisäksi oli paljon maisemamuutoksia, joiden takia ympäristöä oli vaikea
hahmottaa enää samaksi paikaksi. Muutoksen suuruusluokka tulee esille myös
seuraavassa sitaatissa, jossa veden alle on jäänyt kokonainen kylämaisema:
Maisemat on todella muuttunu. Niin se sielä Valajaisellaki, aatella että ku
sielä oli oliko sielä nyt seittemän taloa, jokka jäi sinne alle, minun koti oli
yks, sielä oli hirveen jyrkät törmät ensinnäki, no ne vähän mataltu ne törmät
kun tuota Petäjäskoski padottiin, se nousi se vesi sen verran, mutta ei niin
merkittävästi. Mutta sitte aatella se nousi sen törmän pääle ja sitte oli, sanotaan että sielä oli niittyjä ja niinkö ne talot oli ja sitte kylätie meni ja sitte oli
vielä niittyjä ja monela oli saunaki sielä mettärannala ja pitkästi vielä sinne
mettään, oikein semmoseen synkkään mettään se nousi se vesi, että kerta
kaikkiaan se koko kylämaisema meni sinne alle. Se oli niinku maisemallisesti
tosi surkia. (Nainen, Alakemijoki)
Useat haastateltavat puhuivat menetetyistä paikoista, muistaen ne yksityiskohtaisesti ja terävästi. Tutut polut, marjapensaat, karit ja saaret olivat tärkeitä paikkoja,
kasvu- ja asuinympäristöjä ja koteja, jotka edelleen elivät haastateltavien mielissä.
Vaikka paikkoja ei enää ollut eikä niihin voinut mennä, niihin oli edelleen vahva
tunnesidos.
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Mutta ne karikot, ku ne kaikki karit tuon Säpsänkosken alle, niin ne kaikki karit katos. Ne oli monipuolisia kyllä, että oi ku minä monesti laukoin siellä pitkin niitä karia. Ja sitten siellä oli siellä karikko ko laski näin, niin sielä oli
niitä simpukan kuoria, se oli semmosta aluetta. Niin on varmasti paljonki aikanaan simpukkaa ja kaikkia ja sitten pikkunen pudas oli siinä rannan puolella. Että ne oli niitä lapsuuden maisemia ne ja sitte siinä Säpsän kohalla
meni se koko niittyki siitä mutkauksesta, että sehän meni kaikki siitä. (Nainen,
Yläkemijoki)
Monet haastateltavat muistelivat menetettyjä paikkoja lapsuuden maisemina,
toiminnan ja leikin paikkoina. Täynnä merkityksiä ja tunteita olevat kasvupaikat
raamittavat ihmisen kehitystä. Voimakkaimmat paikkaan liittyvät kokemukset
assosioituvat paikkoihin, joissa ihminen on kasvanut ja viettänyt lapsuuttaan.
Malpas (1999: 9) näki lapsuuden paikkojen määrittävän myöhempää kuvaa itsestä
sekä tunnetta omasta identiteetistä. Usein lapsuuden paikkojen muisteluun liittyy
nostalgisia ja ihannoivia piirteitä. Kun aikuinen palaa muistelemaan menneitä
lapsuuden paikkoja, muistelu on samalla aina voimakkaasti itsereflektiota.
Paikkoihin kutoutui toiminnan lisäksi muistoja, jokimaiseman estetiikkaa ja
jokivarren ihmisiä arkisissa puuhissaan. Paikassa olemisen ja toimimisen kautta
paikkaan kuulumisen tunne vahvistui ja paikasta tuli oma. Veden alle jääneiden
saarien, karien ja rantojen nimet muistettiin edelleen hyvin. Yksityiskohtaiset
muistelut paikoista, joita ei enää pitkään aikaan ole ollut olemassa, kertoo niiden
tärkeydestä kasvu- ja elinympäristönä mutta myös mielenmaisemana. Niistä kerrottaessa yhdistyivät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus: muistelijan elämänhistoria, alueen paikallishistoria, tapahtumat, siellä eläneet ihmiset ja tehdyt toimet, muutokset, nykyhetki ja nykyiset asukkaat sekä tulevaisuus jälkikasvun ja
muun nuoremman sukupolven myötä.
Meriläinen-Hyvärinen, Korjonen-Kuusipuro ja Väyrynen (2012: 177–206)
ovat tutkineet menetettyjä paikkoja vallan kielen ja mielen näkökulmasta. Väyrynen perehtyi Lokan allasevakkojen kertomuksiin vanhoista kotipaikoistaan ja
totesi vastaavasti, että menetetyt paikat kuvataan hyvin tarkasti. Allasevakkojen
mielissä elivät rinnakkain alueiden nykyinen maisema sekä menetetty, muistojen
maisema. Tämän mielenmaiseman kuvaamiseen liittyi nostalgia, ja vähitellen
menetystä paikasta tuli symboli kaikelle sille, mitä ei enää ole olemassa.
Niin, no se Ampukallio, joka oli kalapaikka, ja sitte tietenki se, että olihan se
jonkulainen kulttuurinähtävyys se uiton pirttiki. Mää tiiä onko siitä kenelläkään minkäännäköstä valokuvvaa, se oli mahottoman komia rakennus, niin se
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koko se miljöö, semmonen tervan tuoksu siinä ja --- sitte oli se Hietaperän
kari, se näkkyy nuisa valokuvisa, tämä oli hyvä harripaikka, sillon matalaveen aikaan tuota, tämä on aika matalaveen aikaan, niin täältä pääsi kävelemälä tähän näin. Ihan semmosela puuvavala ja, perho- tai mato-onki, niin
jumalattomasti sai harria. Äjähän tiesi nämä karien nimet, tai tämä niskaki,
et se sano jonku nimen, että tällä on joku nimi tällä niskala, josta se varsinaisesti se koski alakaa. --- että ei tuomosta paikkaa löyä ennää mistään, ei etes
Ounasjoelta, harripaikkaa. (Mies, Yläkemijoki)
Kaipauksen ja surun tunteet liittyvät edelleen menetettyjen paikkojen muisteluun.
Edellä olevassa sitaatissa haastateltava kaipasi valokuvia menetetyistä paikoista,
jotta ne muistellessa konkretisoituisivat edes valokuvan muodossa. Asuinympäristöstä ja sen maisemasta lähtee lukemattomia, näkyviä ja näkymättömiä linkityksiä
paikallishistoriaan, suvun historiaan, omaan henkilökohtaiseen elämänhistoriaan
sekä sosiaalisiin verkostoihin mutta myös paikkoihin, joita ei ole enää olemassa.
Vuosikymmeniä sitten menetettyjen paikkojen merkityksestä kertoi myös Petri Raivon (2004: 61–72) tutkimus toisen maailmansodan myötä Venäjälle menetystä Karjalasta. Karjalan evakot eivät 60 vuoteen päässeet käymään vanhoissa
kotipaikoissaan ja kylissään, ja kun rajojen avauduttua he viimein pääsivät matkustamaan alueelle, he kohtasivat surukseen hävitetyt talot sekä häväistyt kirkot
ja hautausmaat. Heille tärkeästä vanhasta kotipaikasta ei ollut paljonkaan jäljellä,
mutta paikan merkitys ei ollut kadonnut. Siitä merkiksi Karjalan evakot pystyttivät muistomerkkejä kertomaan ajasta, jolloin alue oli suomalaisten hallussa.
5.1.3 Joen säännöstely ja juoksutukset
Voimalaitosten rakentamisesta lähtien juoksutukset ja säännöstelyn vuorokausivaihtelu ovat aiheuttaneet harmia paikallisille asukkaille. Vesistön säännöstelyssä
vedenkorkeuksia ja virtaamia muutetaan pato- tai vesivoimalaitosrakenteiden
avulla. Lyhytaikaisessa säännöstelyssä sähkön kulutuksen muutoksesta aiheutuva
tuotannon säätö aiheuttaa sen, että vedenpinnat niin voimalaitosten ylä- kuin alapuolellakin vaihtelevat joka hetki jonkin verran. Pitkän aikavälin säännöstelyssä
puolestaan keväällä sulava lumi ja kesällä vetenä tuleva sade varastoidaan varastoaltaisiin. Talvella, jolloin energiaa kuluu enemmän lämmitykseen ja valaistukseen, varastoaltaiden vesi juoksutetaan voimalaitosten läpi. Säännöstelyn vaihteluväli perustuu vesilakiin, ja säännöstelyyn on oltava aluehallintolupaviraston
lupa. (Kemijoki Oy 2012, Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2012.)
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Kun patoluukut oli suljettu, niiden alapuolelle avautui kuiva jokiuoma, joka
tarjosi uuden mahdollisuuden ympäristössä. Ennen ei joenpohjaa päässyt tutkimaan, mutta nyt paikalliset lapset saivat jännittävän leikkiympäristön. Havaintopsykologian kehittäjä James J. Gibson (1977) on tuonut esiin tarjouman (affordanssi) käsitteen: ihminen ei ensin aisti ja sitten rakenna aistimuksista havaintoja
vaan näkee ympäristönsä suoraan merkityksinä ja mahdollisuuksina. Ympäristöstä poimitaan sellaisia aineksia, jotka sopivat havainnoijan toimintaan ja aikomuksiin. Ympäristöä havainnoidaan tarjoumina sen mukaan, miten kohteet ja tilanteet
tarjoutuvat käytettäviksi, mikä on niiden soveltuvuus itselle ja tietynhetkiselle
toiminnalle. Ympäristön tarjoumat ovat paikallistettavissa henkilön ja ympäristön
väliseen vuorovaikutukseen. Myös aikuiset ottivat käyttöönsä paljastuneen joenpohjan. Heille tarjoutui miltei kokonaan kuiva kulkureitti vastarannalle, jolla
saattoi olla esimerkiksi heinäntekopaikkoja. Kuivunut joenuoma oli kuitenkin
vaaran paikka: koskaan ei tiennyt, milloin patoluukut ylempänä avataan, ja tästä
aiheutui usein vaaratilanteita ja huolta. Seuraavassa sitaatissa sisarukset muistelivat lapsuuden leikkejään kuivassa jokiuomassa ja tapausta, jolloin jokiuomaa
ylittämässä ollut traktori oli meinannut jäädä veden varaan, kun luukut oli avattu:
- Siellä oli sileitä kallioita, tutkittiin niitä poteroja ja kaikkia, mutta jouvuttiin
sieltä äkkilähtöjä monesti othaan, kun tuluvaluukut aukasthin, sitä kun ei heti
huomannu, niin saatto jäähä, ko oli sielä kivikola, niin se ei ollu ko piti kahalua
- Kuka se kerto, oliko se Irene joka kerto, että oli niin lähelä kans jäähä jollekki kalliole. Yhtäkkiä alakanu tulemhan vesi. Ja se tuliki äkkiä sitte, nousi
äkkiä tuo joen vesi.
- Meiläki kerran sammu rattori ko me hajettiin hiekkaa tuolta vanhasta jokiuomasta, ja se sammu rattori ja vesi alako nousemhan, piti Heikile soittaa,
soitethin että tullee äkkiä vetämhän
- Ihan viime tipasa pääsitte sieltä pois niinkö. (Sisarukset, Yläkemijoki)
Ilman varoitusta alkanut veden juoksutus kuivaan uomaan aiheutti edellisessä
esimerkissä vaaratilanteita ja huolta lasten turvallisuudesta. Haastateltavat kertoivat tapauksista, joissa patoluukkujen yhtäkkinen avaaminen jätti ihmisiä ansaan
saariin, joista heidät piti veneellä käydä noutamassa. Jotkut menettivät veneensä,
jos eivät olleet huomanneet vetää sitä tarpeeksi ylös turvaan. Varoituksena toimivat ainoastaan kyltit, joissa kerrottiin patoluukkujen avaamisesta ”ilman erityistä
varoitusta”.
82

Harmi jatkuu edelleen, ja veneiden kanssa pitää olla tarkkana tänäkin päivänä. Veneiden pito on hankalaa, kun ei koskaan tiedä, laskeeko vesi joessa vai
nouseeko se. Jäät voivat särkeä keväällä veneitä. Säännöstely ja voimalaitosten
tehonnostot tekevät jäistä ennalta arvaamattomia, jolloin kulku talvisella joella
muuttuu mahdottomaksi. Säännöstely kuluttaa rantoja, joiden käyttö on vaikeaa
rantavallien sortumisvaaran takia. Säännöstelyllä on negatiivisia vaikutuksia kalojen lisääntymiselle, koska kutupaikat häviävät. Kalastus on hankalaa, ja verkkoja
pitävät toivoivat jokiyhtiöltä jonkinlaista aikataulua säännöstelystä, jotta kalastus
olisi mahdollista.
- Että jos juoksutettaan, sillon ei ole verkkopyytäjällä asiaa.
- Ei ole joo. Se rantoja myöten menee niin kova voimakkaana virta, että ei
siellä mikkää pyydykset pysy enää.
(Miehet, Kitinen)
Säännöstelyä ohjataan vesilaissa (Vesilaki 587/2011: luku 7, Uudistunut vesilaki
2011), mutta vaihtelusta ja juoksutuksista ei aina ilmoiteta paikallisille asukkaille.
Juoksutuksiin ja vuorokautiseen vaihteluväliin liittyy myös uusia uhkakuvia, joista voi olla haittaa jokivarren asukkaille. Enimmän ajan kuivina olevissa uomissa
on ongelmakohtia: ohijuoksutukset ovat vähäisiä, ja uomiin on kertynyt roskaa ja
kasvanut pajukkoa. Yhtäkkiä uomaan laskettu vesi poimii mukaansa tämän kaiken ja sotkee joen. Uudet, tehokkaammat turbiinit vaikeuttavat joen jäätymistä ja
sen talvikäyttöä siten, että joen yli ei enää paikoittain pääse kuten ennen.
5.1.4 Koneet ja teknologia
Kaivinkoneet, maansiirtoautot ja puskutraktorit olivat jääneet monella hyvin mieleen. Varsinkin isoja kaivinkoneita, Marionia ja Limaa, muisteltiin haastatteluissa.
Lisäksi muisteltiin Julle-maansiirtoautoja. Jokiympäristöä muokannut maansiirtokalusto oli paikallisille näkyvämpää kuin esimerkiksi voimalaitosten uumeniin
sijoitetut turbiinit, joista mainittiin haastatteluissa vain harvoin.
Suurten koneiden kautta visualisoitui se, että jokien rakentajilla oli hallussaan
ylivertainen tieto ja taito. Teknologian hallinta, valtavat työkoneet ja niiden alistaminen ihmisen tahdon alle piirsivät kuvaa siitä, että joen valjastajat kykenivät
mihin tahansa. Paikallisten silmissä voimannäyttöä oli se, että valtavia koneita
osattiin käyttää, korjata ja ohjata ne kohti rakentajien päämäärää, joen valjastusta
(kuva 6). Koneet olivat teknologian suvereeniuden ja samalla vallan symboleja,
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joiden ylivertaisuuteen ja kaikkivoipaisuuteen uskottiin kuin vuoreen. Samalla
osoitettiin konkreettisesti voimasuhteet etelästä tulleiden rakentajien ja paikallisten asukkaiden välillä. Tällä oli myös psykologista merkitystä: osaltaan valtavat
koneet ja laitteet lisäsivät paikallisten epäuskoa siihen, että heillä voisi olla mitään
sanomista noin voimakasta vastustajaa vastaan.
Sehän se oli komia nähtävyys, se Marion, onko sulle kukkaan selostanu. Niin
se oli mahtava. Mahtava ja mahtava, haha. Mutta tuota sitä oli mukava seurata. Sähkölä toimiva, ja sillä oli semmoset tassut jolla se käveli aina etteenpäin, semmoset niinku kahet tassut, ja se nosti aina ne toiset tassut etteenpäin
ja noin että, semmonen, vetokauha ja kyllä se melekeen kuorma-auton lava
täytty yhestä kauhallisesta. (Mies, Yläkemijoki)
Rovaniemeläinen Olli Säynäjäkangas (2013) on tutkinut Marionin vaiheita. Häneltä saatujen tietojen mukaan Suomen voimalaitostyömailla työskenteli aikanaan
kolme Amerikassa valmistettua Marion 7400 -kaivinkonetta. Ne olivat sähkökäyttöisiä, valtavia laahakaivinkoneita. Puomin leveys tyvestä oli yli seitsemän metriä
ja vetovaijerin paksuus yli 60 millimetriä. Virta johdettiin voimalinjasta käsivarren paksuisella kaapelilla koneessa olevaan muuntajaan, joka puolestaan syötti
tasavirtaa käyttäviä sähkömoottoreita. Koneet siirsivät itseään kävelemällä sivuilla olevien epäkeskoja käyttävien jalasten eli "tassujen" avulla. Kävelynopeus
niillä oli parisataa metriä tunnissa. Koneiden korkeus oli 18 metriä pohjalaatan
halkaisijan ollessa yhdeksän metriä.
Ja meilä hankittiin Amerikasta aivan uuenaikaset, tehokkaat maanrakennusja kallionrakennuskoneet. Että niitähän ei meilä ollu aikasemmin tämmösiä
ollu niin, se mahollisti tämän. (Mies, Yläkemijoki)
Valtaapitävien ylivertaisuudesta kertoivat kontaktit, resurssit ja osaaminen, joita ei
tavallisilla kansalaisilla ollut. Se, että Amerikasta asti hankittuja koneita liikkui
omassa asuinympäristössä, oli uutta ja ihmeellistä. Koneiden käyttäjät ja korjaajat
olivat aluksi muualta, etelästä tulleita, joskin töiden etenemisen myötä myös jotkut paikkakunnalta värvätyistä työntekijöistä kouluttautuivat koneiden ohjaimiin
ja korjaajiksi. Kemijoen Marionin kokoamista oli valvomassa insinööri valmistajatehtaalta Amerikasta (Säynäjäkangas 2013).
Tässä asetelmassa voi nähdä suvereenin vallan valon häilähtävän pohjoisiin
jokivarsiin ja kulloisellekin rakennettavalle voimalaitokselle. Tämä huomio koettiin myös mairittelevana: oltiin kerrankin tapahtumien keskipisteessä.
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Kuva 6. Sisarukset seuraavat Vanttauskosken valmistumista. Taustalla myös Marion.
Kuva: Eila ja Veikko Kerättären perikunnan kokoelma. Kuvan muokkaus Hannele
Heikkilä-Tuomaala.

Seuraavassa sitaatissa haastateltava kertoi, miten jokiyhtiön työntekijöiden usko
valtavan kaivinkoneen kaikkivoipaisuuteen kostautui:
Mies: Joo, se oli julman näkönen ko tuota, se oli se, olikohan se Euroopan
suurin kaivinkone, joka oli täälä kaivamasa, sanottiin Lima oli sen nimi, niin
se kaatu, minun serkkupoika oli siinä rasvarina, se Jouko, sano että siinä
alako työmaa. Se kesti viikon se työmaa ko saathin ylös se kaivinkone, se oli
kyllä aika laila menosa sinne jyrkäntheshen
Vaimo: Niin ja sieltä alhaalta ajaa semmoset Jullet, kauhiat kuorma-autot
Mies: niin tuota, tämä serkku muisteli ja se oli sanonu se, se oli tuo Leo oli
siinä kaivamasa, se oli tuota Leo sanonu, että täsä saattaa tulla vaikeuksia,
että häntä peliättää vähän että tämä saattaa kaatua tämä kone. Niin se oli
mestari sanonu, että sullako oikein, siekö oikein pelekäät? No kyllä mie vähän pelekään että tämä kone, että tämä ai aivan hevilä nouse sitte pystyyn
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sieltä. No ei se ole ko pelekua vain. No selevä, kyllä hän kaivaa, ja ei menny
ko muutama
Vaimo: Miten sille Leole kävi itele?
Mies: Ei mitenkhän niile käyny, se kellahti vain niin ne oli pääsivät sieltä
pois. (Pariskunta, Alakemijoki)
Vallan merkeillä on taipumus ajan mittaan menettää alkuperäinen voimansa ja
merkityksensä. Myös Marionit, silloisen teknologisen kehityksen ja vallan symbolit, hiipuivat ajan myötä voimalaitosrakentamisen ajan muistomerkeiksi ja
menneen ajan symboleiksi. Monet Marioneita muistelleet harmittelivat sitä, että
näistä koneista ei ollut enää mitään muuta jäljellä kuin pelkkä Iijoen Marionin
kauha. Kemijoen Marion myytiin takaisin Amerikkaan 1980-luvun alussa, jossa
se Säynäjäkankaan (2013) mukaan on yhä käytössä. Iijoen Marion oli pitkään
hylättynä joen törmälle, ja sen suuruus rapisi konkreettisena merkkinään rikki
kivitetyt ikkunat. Kaivinkone purettiin osiin, ja jäljellä on enää pelkkä kauha. Se
on sijoitettu Raasakan voimalaitoksen säännöstelypadolle, ja sijoituspaikalla on
kyltti, jossa kerrotaan laahakaivinkoneen historiasta. Paikasta on tullut muistomerkki, joka kertoo paitsi paikallishistoriaan, myös maan teollisuushistoriaan
kuuluvan keskeisen tarinan.
Muistomerkiksi on asetettu myös Petäjäskosken voimalaitoksen vanha turbiini, joka on asetettu voimalaitoksen lähelle, sekä Iissä nelostien liikenneympyrässä
oleva Maalismaan voimalaitoksen vanha turbiini, muistomerkki Iijoen rakentamisesta. Tällä tavalla rakennetaan edelleen suurta tarinaa pohjoisten jokien valjastamisesta. Muistomerkeillä on oma osansa kertomuksen tuottamisessa ja konkretisoimisessa visuaalisesti.
5.1.5 Voimayhtiöiden rakennukset ja kylien muutos
Tarkastelen seuraavassa jokiyhtiöiden hallitsemaa tilaa ja rakenteita, rakennuksia,
pääkonttoreita ja toimistoja, itse voimalaitoksia ja voimalaitoskyliä. Mäkinen
(2000: 24) viittasi tutkimuksessaan Martin Warnken näkemyksiin politiikan ja
arkkitehtuurin kytköksistä. Rakentamisella on Warnken mukaan poliittista merkitystä, koska rakennusinvestoinnit vaikuttavat taloudellisiin suhdanteisiin ja työllisyyteen. Toisekseen arkkitehtuurin yksi perustehtävä, valtaapitävien turvallisuuden takaaminen, tekee siitä poliittisesti relevanttia. Muurit, aidat ja vartiotornit
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ovat turvallisuuden tunnuksia mutta myös psykologista puolustusstrategiaa ja
pelottelua. Kolmanneksi arkkitehtuurilla ilmaistaan valta- ja voimasuhteita.
Jokimaiseman haltuun ottaminen ja tilan rakentaminen voidaan nähdä vallan
ja ideologian näkökulmasta. Samalla, kun jokiyhtiöt rakensivat jokien valjastamiseen ja sähköntuotantoon liittyvät keskeisimmät rakennelmat, säännöstelypadot,
voimalaitokset, kytkinlaitokset ja sähkönsiirtolinjat, ne rakensivat vallan visuaalisia merkkejä. Samalla, kun rakennelmat tuottivat sähköä, ne toimivat jokiyhtiöiden käyntikortteina ja vahvistivat niiden julkisuuskuvaa teknologian edelläkävijöinä ja kansakunnan pelastajina energiapulalta. Rakennukset ja rakennelmat
heijastavat toisaalta rakentamisajankohdan arvomaailmaa mutta myös valtasuhteita sekä valtaapitävien viestiä siitä, millainen arvomaailma olisi edullinen ja kannattamisen arvoinen.
Kemijokiyhtiön pääkonttori sijaitsi ensin Helsingissä. Rovaniemen kauppalan
todettiin sijaitsevan keskeisellä paikalla Petäjäskosken ja Pirttikosken rakennustyömaiden välillä, joten sinne rakennettiin toimitalo vuonna 1957. Tavallinen
vallan fyysinen ilmentymä on se, että yhtiön päämaja sijoitetaan pääkaupunkiin,
mieluiten vielä keskeiselle paikalle. Esimerkiksi kalakorvausasioissa tai muissa
korvausasioissa, joita ei Rovaniemen toimitalossa voitu hoitaa, Kemijoki Oy:n
kanssa asioineet joutuivat lähtemään Helsinkiin, jolloin asetelma keskuksesta ja
periferiasta tuli selväksi viimeistään pitkän junamatkan aikana. Valtaa pidetään
Etelä-Suomessa, ei periferiassa, jossa syrjäseudun rooliksi jää pelkkä keskuksen
pussiin pelattava hyväksikäyttö (ks. Rusanen 1989, Suopajärvi 2001: 120–123).
Myös Andersen ja Midttun (1985: 333) totesivat suurten rakentamisprojektien
aina sisältävän keskus-periferia-konfliktin, vaikka useimmiten se jää piiloon puheissa ja suunnitelmissa.
Kemijoki Oy:n pääkonttori siirrettiin sittemmin Rovaniemelle, varsin sopivasti Valtakadulle. Rovaniemen toimitaloa laajennettiin vuonna 1980, ja pääkonttoriksi se muutettiin vuonna 1992. Pääkonttorin siirto sopii asetelmaan, jossa
pyritään jalkautumaan paikallisia helpommin lähestyttäväksi, mutta silti rakennuksen keskeinen sijainti ja arkkitehtuuri kertoivat voimasuhteista ja sisäänpääsy
oli kontrolloitua alakerran vastaaottoineen.
Jokien rakentamisesta johtuvien, suoraan tai epäsuoraan paikallisia asukkaita
koskevien menetysten arvioinneissa puhutaan harvoin ihmisten kokemuksista
vieraalta tuntuvien patojen ja voimalaitosrakennusten fyysisestä olemassaolosta.
Voimalaitos- ja säännöstelypatorakennelmat ovat suuria, maisemaan kuulumattomia ja tehdasmaisia (kuva 7). Ne ovat usein ainakin joiltain osin aidattuja. Voimalaitoksen alueille on pääsy kielletty, toisaalta turvallisuussyistä mutta myös eron
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tekemisen takia. Padot näyttäytyvät massiivisina, veden virtausta ohjaavina rakennelmina, jotka ovat onnistuneet taltuttamaan ennen niin kunnioitettujen kohisevien koskien ja veden voiman. Sähkönjakeluverkostot ja kytkinkentät ovat näkyvä osa voimalaitoskylien maisemaa.

Kuva 7. Kurkiaskan säännöstelypato Askassa. Kuva: Outi Autti 2010.

Jokivarren kylät muuttuivat voimalaitosten rakentamisen myötä paitsi maisemallisesti, myös sosiaalisesti. Valtavilla työmailla oli suuret määrät ihmisiä töissä, ja
useat ulkopuoliset työntekijät tulivat voimalaitoskyliin perheineen. Kylän väkimäärä saattoi yhtäkkiä kymmenkertaistua.
Että se ko Pirttikosken, tuo erämaakylä rakennettiin iso kivitaloalue sinne ja
nuo laitokset, ja se oli iso työmaa sen ajan mittapuun mukkaan missä tahansaki, mutta varsinki tämmöselä, misä ei ollu näin suuria työmaita koskaan ollu ni, meilä oli sielä parhaila aikaa 2600 miestä töisä. (Mies, Yläkemijoki)
Voimalaitostyömaiden alkaessa voimalaitoskylissä oli valtava asuntopula. Aluksi
työntekijät, usein perheineen, asuivat ahtaasti paikallisilta vuokraamissaan huoneissa tai jokiyhtiön parakeissa. Yhtäkkiä kasvanut väkimäärä tarvitsi myös erilaisia palveluja. Voimalaitoskyliin ilmestyi ruokakauppoja, kirjakauppa, vaatekauppoja, baareja, huoltamoita, pankkeja ja muita palveluja. Linja-autot kulkivat.
Rakennustyömaan hiljetessä myös suurin osa näistä palveluista loppui.
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- Meiläki oli täsä parhaimmillaan kolomet vuokralaiset. Ko oli yläkerrasa
molemmisa päisä ja vielä tuosa keittiön
- Alhala, joo haha
- sitte oma porukka oli täsä vielä
- Ja ihan perheineen
- Se oli pula asunnoista täälä Pirttikoskela sillon. (Sisarukset, Yläkemijoki)
Parakkikylän asunnot oli tarkoitettu vain rakennusvaiheen aikaisiksi asunnoiksi.
Mikola (1990: 29–30) kirjoitti, että Pirttikoskella oli sekä perhe- että poikamiesparakkeja. Parakkikylät olivat rauhattomia, joten Kemijoki Oy palkkasi oman
poliisinsa. Jokiyhtiön poliisilla oli täydet poliisin valtuudet ja myös putkat käytössään. Myös jalasmökkejä rakennettiin, ja jokiyhtiö myönsi niiden rakentamiseen
lainaa ja rakensi jalasmökkialueille yhteisiä saunoja ja pesutupia. (Seppälä 1976:
45–48.)
Jokiyhtiö rakensi työntekijöilleen Petäjäiselle ja Pirttikoskelle 1950-luvulla
rivitaloasuntoja, jotka olivat hieman syrjässä varsinaisesta kylästä. Suunnitelmissa
ja rakentamisessa pyrittiin taloudellisuuteen, ja piirustukset ja toteutuneet voimalaitoskylät olivat hyvin samanlaisia. Foucault ja Rabinov (1989: 19) kirjoittivat,
että myös arkkitehtuurilla on tarkoin säännelty tehtävänsä sosiaalisen erottelun ja
toimintojen säätelyssä. Arkkitehtonisin ratkaisuin varmistetaan ihmisten suotuisa
sijainti tilassa, ohjataan heidän liikkeidensä ja toimiensa kanavoitumista ja rekisteröidään heidän keskinäisiä suhteitaan. Arkkitehtuurin keinoin voidaan korostaa
ja tuottaa sosiaalista hierarkiaa. (Rabinov 1984: 253.) Edellä tuli ilmi, että toimisto keskeisellä paikalla, vallan polttopisteessä pääkaupungissa, on tärkeää paitsi
toiminnan myös vallan näyttämisen ja siihen osallisuuden kannalta. Sijainti on
hierarkkinen, ja pääkaupungista on näköala koko maahan. Sijainnin keskeisyys
näyttäytyy pienemmässä mittakaavassa voimalaitoskylissä, joissa toimihenkilöiden asunnot oli sijoitettu keskelle ja rivityöntekijöiden parakit sivummalle. Pirttikoskella keskeisimmän sijainnin sai aluksi toimihenkilöiden rivitaloalueella
”kukkula”, pienen mäen päällä sijainnut käyttöinsinöörin talo.
Mikolan (1990: 29) mukaan rivitalot oli tarkoitettu vakituisessa työsuhteessa
oleville työnjohtajille ja ammattimiehille. Rivitalot olivat maaseudulla uutuus.
Uudet, tiilikattoiset ja valkoisiksi rapatut kivitalot olivat paikallisten asukkaiden
silmissä todella hienoja, ja niissä oli ilmainen sähkö. Rivitalojen yhteyteen rakennettiin harrastusmahdollisuuksia, jotka olivat paikallisille ennen näkemättömiä,
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kuten tenniskenttiä, lentopallokenttiä, kasvihuoneita ja kerhohuoneita. Jokiyhtiö
piti huolta taloista ja niiden ympäristöstä.
Molempiin voimalaitoskyliin, Petäjäiselle ja Pirttikoskelle, rakennettiin 1950luvulla seuratalot. Petäjäiselle rakennettiin Petäjäspirtti vuonna 1954 ja Pirttikoskelle vastaavanlainen seuratalo Luusuanpirtti elokuvateattereineen ja kerhohuoneineen vuonna 1958 (Seppälä 1976: 44). Seuratalot olivat ensi alkuun herrojen
klubeja ja edustustiloja, joissa oli mahtailevia piirteitä. Haastateltavat muistelivat
esimerkiksi hienoja kivilattioita. Ensin paikallisilla ei ollut asiaa niihin, koska
seuratalot olivat ensin ainoastaan Kemijoki Oy:n toimihenkilöille, herroille, mutta
vähitellen valta mureni seuratalojen tilallisen hallinnan ja erottelun suhteen. Itse
voimalaitokset ovat tietysti turvallisuussyistäkin ulkopuolisilta suljettuja tiloja,
mutta nykyään niissäkin järjestetään ajoittain avoimia ovia. Ajan myötä hierarkian
tilallinen korostaminen on hiipunut. Seuratalotkin tulivat viimein kaikkien kyläläisten käyttöön.
Voimalaitoskyliä ei voida nähdä pelkästään kontrollin muotona, mutta niiden
rakentamisessa valtakysymyksellä on ollut keskeinen osa. Agrawalia (2005) mukaillen näen niiden nojaavan uudenlaiseen kontrolliin, jolla ei jokivarren kylissä
aiemmin ollut sijaa. Niiden rakentaminen ilmentää uudenlaista hallintaa, jonka
tavoitteena on ollut luoda poliittisia ja taloudellisia sidoksia keskustan ja periferian välille ja aktivoida subjektit myötämielisiksi valtaapitävien tavoitteille.
5.1.6 Jälkien korjaaminen – tai korjaamatta jättäminen
Paikallisille asukkaille rakentamisesta koituneet hankaluudet, kuten kalan menetys, hankaluus päästä rannoille, kaivojen kuivuminen, säännöstelyn vaikutukset,
jäiden arvaamattomuus ja niin edelleen, ovat kaikki vallan visualiteetteja. Paikallisten ympäristövahinkojen korjaaminen oli varsinkin rakentamisen ensimmäisinä
vuosikymmeninä nihkeää. Tämä koski sekä pienempiä, yksittäiselle asukkaalle
koituneita vahinkoja että laajempia, maisemallisia vahinkoja. Ajalle tyypilliseen
asenteeseen ei kuulunut paikallisten vahinkojen huomioiminen, ja useimmiten
vedottiin vahinkojen korjaamisen kalleuteen ja siihen, että jokiyhtiöillä ei ollut
velvotteita korvauksiin tai korjauksiin. Korvausvaatimusten kanssa piti olla sitkeä
ja varautua pitkiin käsittelyaikoihin ja aina uusiin vastineisiin. Monet tyytyivätkin
olemaan kokonaan valittamatta tai luovuttamaan ensimmäisen kielteisen vastauksen saatuaan. Jokiympäristön hallinta näyttäytyy myös tässä suhteessa: päätökset
vahinkojen korjaamisesta tai korjaamatta jättämisestä sekä päätösvallan pidättäminen rakentajalla kertovat jokiyhtiön vallankäytöstä.
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Jälkien korjaamisen suhteen valta oli siis hyvin pitkälti jokiyhtiöiden käsissä
– ja on edelleen. Tänä päivänä jokiyhtiöissä kuitenkin ymmärretään ympäristöarvot monitahoisemmin. Kalanistutusvelvoite on voimayhtiöillä ollut tehtävänään
1970-luvun loppupuolelta lähtien (Hoffman 1993: 210–213). Kemijoki Oy ja
Pohjolan Voima Oy on velvoitettu istuttamaan kalanpoikasia sekä pyyntikokoisia
kaloja voimalaitosrakentamisesta aiheutuneiden haittojen kompensoimiseksi.
Usealle jokivarren asukkaalle tämä on mieluisa korvaus, ja he pyytävät kaloja
mielellään. Kalavelvoitteet ovat yksi esimerkki yrityksestä ympäristövahinkojen
korjaamiseksi.
Paikalliset asukkaat kertoivat jokiyhtiön paikoitellen huolehtivan hyvin jokiympäristöstä, mutta muualla kitkaa riittää edelleen. Esimerkiksi Petäjäisellä
murheena on se, että pohjapatoa ei ole rakennettu kyläläisten toiveista ja vaatimuksista huolimatta. Ympäristön esteettisyydellä ei tässä tapauksessa edelleenkään tunnu olevan arvoa, ja satsaukset lasketaan vain rahallisina menetyksinä,
jotka eivät tuota mitään. Kuivien uomien vesittäminen ja pajukoiden raivaaminen
joesta vaativat paikallisten asukkaiden aktiivisuutta ja sinnikkyyttä, aina uudelleen vaatimista. Vallan osoitus näkyy siinä, että jokiympäristöstä päättävä voi
jättää joen pohjan kasvamaan metsää, vaikka se olisi luonnotonta ja kaiken järjen
vastaista.
1990-luvulla Kitisen rakentamisessa otettiin jo paremmin huomioon maisematekijöitä. Jokiyhtiö myös hoitaa maisemointia ja istutuksia varsin kiitettävästi:
- Mutta nytten vesi on kirkas. Nyt on kirkas paitsi nyt ku ne niitä luukkuja aukoo, niin ne mitä siihen on kertyny sillonki. Sillon sitä tullee sitä ryönää siitä
jonku verran. Ja kyllä ne kaivaa sitä poiski sieltä jonku verran ja vielä mettään. Kyllä jokiyhtiö aika kiitettävästi hoitanu näitä jäläkiä mitä se on tehny.
- On joo.
- Ei siinä ole moittimista, se vaan että se kalavelvoitehan se on ku ne näyttää
siltä, että ne on muuttunu aivan vain sen taimenen istutukseen täällä. Että siikaa ei ennää istuteta. Joka oli ja harriakinhan oli määrä istuttaa jonkulaiset
määrät, mutta ku vaikuttaa siltä että sielä ei, vai eikö ne menesty niien haukien takia. (Miehet, Kitinen)
Nuoremmat haastateltavat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että ajan kuluessa
myös luonto muokkaa maisemaa jälleen miellyttävämpään suuntaan, ja tällä on
vaikutusta ympäristön virkistyskäyttöön. He kuitenkin samalla katsovat, että joen
vapaana nähneeseen vanhempaan ikäpolveen jokivarren luonnollinen vehreyty91

minen tai ennallistamishankkeet eivät samalla lailla tee vaikutusta kuin nuorempaan, joka on kasvanut rakennetun joen varrella. Nuoremmalle sukupolvelle ennallistamistyöt ovat hyvin positiivisia, koska vertailukohta on erilainen kuin edellisellä sukupolvella.
~~~
Vallan eri aspektit näkyvät tilassa eri tavoin. Suvereenin yksinvallan olosuhteissa
tilan perusyksikkö on rajattu maa-alue, jota pitää valvoa ja jolla tulee pitää järjestystä yllä siten, että kaikki on suvereenin hallinnassa. Kurivallassa tilaa käytetään
siten, että yksilöt sijoitetaan ja heitä valvotaan tehokkaasti siten, että yksilöt toimivat, ovat tehokkaita ja tottelevaisia ja hierarkia säilyy. Kuri työskentelee tyhjässä ja keinotekoisessa tilassa, joka rakennetaan kokonaan. Hallintavalta kohdistuu
alueen sijasta väestöön. Väestön ja ympäristön osatekijät on tunnettava empiirisesti, jotta sen historiallisiin, demografisiin ja sosiaalisiin piirteisiin vaikuttavia
voimia voitaisiin säädellä. Hallinta tukeutuu tiettyihin olemassa oleviin aineellisiin asioihin, se sijoittaa asioita, on tekemisissä veden virtauksen, saarten ja ilman
kanssa ja niin edelleen. Se ei rakenna tilaa uudestaan kurivallan tavoin vaan pyrkii maksimoimaan positiiviset tekijät. Riskit minimoituvat, mutta hyvin tiedetään,
että ne eivät poistu kokonaan. (Foucault & Rabinov 1989: 15, Foucault 2010: 27–
35.)
Tilajärjestelyjen taustalla ovat taloudellisten ja poliittisten päämäärien toteuttaminen. Teollisuuteen ja kauppaan liittyvät edullisuuden, voiton ja tehokkuuden
käsitteet muovasivat jokivarren maisemaa. Fyysisen tilan hallinnan kautta rakentajat pääsivät valvomaan tilaa, säätelemään siinä tapahtuneita toimintoja, erottelemaan ihmisryhmiä ja pitämään yllä järjestystä. Voimalaitosväen tekninen etevyys ilmeni konkreettisesti vallan visualisoinnin näkökulmasta. Tätä kautta yhtäläisyyksiä voidaan löytää Foucault’n panoptikoniin ja kurivaltaan.
5.2

Järkeilyn tavat

Alistava valta tuottaa todellisuuden, ennen kuin se alistaa. Kamppailu vallasta on
aina samalla kamppailua totuudesta, oikeasta tiedosta ja oikeassa olemisesta.
Järkeilyn tavan eli rationaliteetin käsitteellä tarkoitetaan ajallisesti ja paikallisesti
muodostunutta jaettua ymmärrystä siitä, kuinka hallintaa tulisi harjoittaa. Rationaliteetti ei ole kenenkään tai minkään tahon pysyvä ominaisuus vaan historiallisesti rakentunut ajattelun tapa, jonka kautta rakennamme toimintaamme, puhei92

tamme ja ajatteluamme. Yksinkertaistaen rationaalisuus on mikä tahansa ajattelun
muoto, joka pyrkii olemaan suhteellisen selkeä ja systemaattinen ajatus siitä,
miten asiat ovat tai niiden kuuluisi olla. (Dean 2010: 11.)
Dean (2010: 42–43) kutsui rationaliteettia hallinnan tietoteoriaksi, termillä
episteme. Kysymykset kohdistuvat siihen, millaisia järkeilyn tapoja, ajatusmuotoja ja tietoa hallinnan käytännöissä käytetään. Miten näitä ajatuskuvioita käytetään
tiettyjen kysymysten ja ongelmien hallinnoinnissa? Entä millaisia asiantuntijuuksia, toimintasuunnitelmia ja laskelmia käytetään tietyn totuuden pönkittämisessä?
Nikolas Rose (1999: 25–27) on tarkastellut poliittisten järkeilyn tapojen piirteitä. Hänen mukaansa rationaliteetit ovat käännettävissä toiseen asiayhteyteen.
Tämä järkeilyn tapojen säännönmukaisuus mahdollistaa toiseen asiaan liittyvien
perusteluiden käytön, tässä tapauksessa myös vesivoiman legitimoimiseksi. Toiseksi rationaliteeteilla on tunnistettava, yhteiskunnan keskeisiä periaatteita ilmaiseva moraalinen muoto. Järkeilyn tavat esittävät näkemyksiä hyvästä elämästä,
onnellisuudesta, ylipäätään siitä, mikä on ihmiselle hyväksi ja mikä ei. Perusteluiden episteemisellä muodolla vedotaan tieteelliseen faktatietoon, josta poimitaan todisteita ja väitteitä moraaliseen muotoon. Neljäntenä rationaliteettien piirteenä Rose mainitsi oman kielen, järkeilyn tapaan liittyvät omat puhumisen tavat,
sanastot ja ilmaisutavat. Rosen jaottelua on käyttänyt esimerkiksi Elina Palola
(2010) tutkiessaan eurooppalaisten kommunikaatiopolitiikkaa suhteessa Euroopan
unioniin.
5.2.1 Ajan henki
Aika muuttuu ja me ajan mukana. (Nainen, Alakemijoki)
Ajan henki ja sen vaatimukset ovat hyvin voimakkaita vesivoimarakentamisen
rationaliteetteja. Paikallisten asukkaiden kannalta ajan hengen rationaliteetti on
järkeilyn tapa, joka helpottaa sopeutumista muutokseen. Sitä vastaan ei voi asettua, koska se on voimakas, vääjäämättä pyörivä pyörä.
että se on niinku nyky-yhteiskunnan vaatimus, että rakennetaan ja sillä lailla.
(Mies, Yläkemijoki)
Ajan henki on säännönmukainen järkeilyn tapa, joka soveltuu moniin muihinkin
asiayhteyksiin. Jaan ajan hengen rationaliteetin rakentamisajankohdan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja toisaalta sen aikaiseen kollektiiviseen arvomaailmaan.
Ajan henkeen kietoutuvat mukaan toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnan
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kehitys, teollisuuden kasvu ja tekniset innovaatiot sekä talouden elpyminen ja
taloudellisen kehityksen turvaaminen. Luonto alistettiin taloudellisen hyödyn
saannin alle. Massa (1994: 117) kirjoitti 1900-luvun alussa kiteytyneen luonnonvalloitusideologian saaneen uutta puhtia talouskasvun ideologiasta sotienjälkeisessä Suomessa. Talouskasvusta tuli yhteiskuntapolitiikan päätavoite ja sen ideologiasta koko kansaa yhdistävä päämäärä.
Ja sitte ko oli kiire. Teollisuus huuti koko ajan että sähkyä lissää, ja teollisuutta vielä oli painostamasa kato se sotakorvaus, muun muassa sotakorvausteollisuus, jotka oli jo ennakolta määrätty, että mihin mennesä pittää
kuinkaki palion mitäki luovuttaa venäläisile, ja sitte saman tien piti saaha
ulukomaankauppa käynthin. (Mies, Yläkemijoki)
Kemijoen valjastamisen ajan yhteiskunnallisia haasteita olivat ensin sodanjälkeinen jälleenrakentaminen ja sotakorvausten maksaminen, hieman myöhemmin
työttömyys ja maaltapako. Pohjois-Suomessa koko maan talouden nousun kannalta tärkeitä tapahtumia olivat Tornion terästehtaan perustaminen ja Kemi-Tornion
alueen teollistuminen ja teollisuuden laajeneminen. Jälleenrakentamisen ajankohta oli otollista aikaa myös voimalaitosten rakentamiselle. Sodan jälkeen elämä
saksalaisten tuhoamassa Lapissa piti saada jälleen raiteilleen, ja voimalaitosrakentaminen hyötyi tästä koko maakunnan jälleenrakentamisesta ja talkoohengestä.
Haastatteluissa näitä haasteita ja tapahtumia käytettiin hyväksi järkeilyssä, jossa
vesivoimarakentamisen nähtiin olleen välttämätöntä silloisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Pohjoisen rakennettuja jokia pidettiin yhteiskunnan peruspilareina, joiden tukemana teollistuminen ja vientiteollisuuden kehitys ovat edenneet. Haastatteluissa
puhuttiin paljon yhteiskunnan kehittymisen, teollistumisen ja taloudellisen vaurastumisen tuekseen tarvitsemasta sähköntuotannosta. Vesivoimarakentamisen
nähtiin osaltaan vastaavan näihin haasteisiin tuottamalla energiaa sotakorvausteollisuudelle ja jälleenrakennustyöhön, toisaalta työllistävän paikallisia asukkaita
suuren työttömyyden aikana. Kyseessä oli koko valtakunnan talkoot, joihin jokivarren asukkaiden oli osallistuttava, vaikka he samalla joutuivat tekemään uhrauksia omassa elinympäristössään.
Ajan henkeen kuuluvasta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen käytöstä vallan
rationaliteettina on selvä yhteys Leena Suopajärven (2001: 115–118) yleisen edun
doksaan. Siinä valtion byrokraattinen hallinta näyttäytyy yleisen edun palvelijana,
se on ainoaa oikeaa politiikkaa ja se jättää ulkopuolelle toimijat, ajan ja paikan.
Yleinen etu häivyttää alleen arvokeskustelun politiikan päämääristä, seurauksista,
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ristiriidoista ja eroista. Suopajärven aineistossa yleisen edun diskurssi on valtiollisesti ja autoritaarisesti perusteltua sanelupolitiikkaa, ja omassa aineistossani sama
asia näyttäytyi vahvana järkeilyn tapana, joka selitti paikalliset ekokatastrofit ja
elinympäristön muutoksen varsin aukottomasti. Paikallisille asukkaille ajan henki
oli paljon alleen peittävä, voimakas perustelu, jonka hyväksyivät miltei kaikki
haastateltavat, ainakin tietyin ehdoin.
Myös joen valjastamiseen kriittisesti suhtautuvat myötäilivät ajan hengen rationaliteettia rakentamisen yhteiskunnalle tuottaman hyödyn suhteen. Myös he
näkivät, että rakentaminen oli tehty yhteiskunnan hyväksi, mutta samalla he nostivat esiin käymättä jääneen arvokeskustelun ja ristiriidat. Nämä haastateltavat
kysyivät, millä hinnalla rakentaminen on tehty. Kuinka paljon rakentaminen on
hyödyttänyt valtiota ja jokiyhtiöiden omistajia paikallisten asukkaiden kustannuksella?
Ja sittehän se vasta 19 ja puolen vuoden kuluttua niinko alethiin, eduskunta
laillisti, teki lakin, oliko se nyt lex Kemijoki vai mikä se laki oli, mutta laillisti
sen, tämän, siis se oli niinkö laillistettu ryöstö, aivan puhas laillistettu ryöstö.--- On se niin suuri häpeäpilkku suomalaisesa yhteiskunnasa tuomonen että, eipä voi suurempaa häpeäpilkkua oikiastaan voi kuvitella. Kun se tehtiin
sillon koko yhteiskunnan hyväksi tämä voimalaitoksen rakentaminen, ja joka
oli varmasti kaikkien mejän kannalta tarpeellinen, mutta se ois ollu tosiaan
niin pieni sijotus se kalaportaan rakentaminen sillon siihen että, että tuota ko
se heti, heti olis alun alkaen lähetty siitä, että se rakennetaan, niin niin, se ois
tuonu takasi sen rahan ajat sitte. (Mies, Alakemijoki)
Yleinen etu paikallisen edun kustannuksella on ajan hengen moraalinen rationaliteetti, joka määritti paikallisten asukkaiden aseman marginaaliin, uhrautujiksi.
Paikallisten tuli kantaa kortensa kekoon kansakunnan nousun turvaamiseksi, heidän tuli luovuttaa työpanoksensa ja uhrata elinympäristönsä, jolla ei nähty olevan
minkäänlaista arvoa tekniikka- ja talouskeskeisessä näkemyksessä yhteiskunnan
hyvinvoinnista. Uhrautuminen nähtiin kansalaisvelvollisuutena. Järvikoski
(1979a: 154) totesi, että Lokan ja Porttipahdan tekoallashankkeissa paikalliset
asukkaat eivät juurikaan toimineet hanketta vastaan, vaikka kielteisiä kantoja
esittivätkin. Alueelta puuttuivat sellaiset organisoidut ryhmät, jotka olisivat voineet johtaa protestia. Tyypillinen reaktio oli uhrautuminen ja kotiseudusta luopuminen maan ja kansan edun vuoksi.
Yleinen etu on laajalle levinnyt, suuriin rakentamishankkeisiin vääjäämättä
liittyvä rationaliteetti vielä tänäkin päivänä. Se on löydettävissä vesivoima- ja
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muiden energiahankkeiden lisäksi myös muista suurista hankkeista kaikkialta
maailmasta, missä vain yleinen etu ja paikallinen etu asetetaan vastakkain. Erityisen käytetty se on kehittyvissä maissa ja kehittyvillä alueilla. Esimerkiksi Malesios ja Arabatis (2010) näkivät vesivoimarakentamisen vaikuttavan myönteisesti
alueiden kehitykseen, mutta he eivät huomioi paikallisia ja henkilökohtaisia menetyksiä. Samoin Kiinan jokia koskevissa tutkimuksissa (Brown & Xu 2010,
Wang ym. 2013) kirjoittajat totesivat talouskasvun, energiantarpeen ja alueiden
kehittämisen olevan voimakkaasti rakentamishankkeiden taustalla ja paikallisilla
asukkailla olevan pelkästään alistujan rooli. Etelä-Afrikassa suuren Lesotho Highlands -vesiprojektin oikeuttamisperusteena käytettiin köyhyyden vähentämistä
(Tilt ym. 2009).
Seuraavassa lainauksessa haastateltava oli sitä mieltä, että talouselämä on
vaatinut jokien rakentamisen eikä siihen tulisi enää kenenkään puuttua. Rakentamisen vastustamista hän ei ymmärtänyt, koska vastarinta tulee jokiyhtiön toiminnalle kalliiksi. Hän näki jokiyhtiön edun koko valtion etuna, ja hänen mielestään
paikallisten asukkaiden tulee uhrautua. Menetyksiä kokeneiden korvausvaatimuksetkin olivat hänen mielestään äärimmäisen noloja eikä kenenkään pitäisi olla
korvauksia vaatimassa. Samoin noloja olivat istutusvelvoitteet, koska ne tulevat
jokiyhtiölle kalliiksi. Oli ihan oikein, että jokiyhtiö ottaa korvauksiin ja velvoitteisiin satsaamansa eurot takaisin sähkön hinnassa. Ajan henki, johon paikallisten
tulee sopeutua, on moraalinen rationaliteetti. Moraaliin vetoaminen edesauttaa
valtion tason päämäärien levittämisen alemmille tasoille aina ihmisten itsehallintaan asti, kuten tämän haastateltavan tapauksessa oli käynyt.
Mutta kyllähän sitä usiampia vuosia jaahathin tuota, siitä velevotteesta, että
se tullee kalhiksi, mutta ei käi sitä ole koskaan kuulunu sen jäläkeen, sitte on
velevote tullu niin sen kalleuesta, maksaahan se tietenki, mutta jokiyhtiöhän
varmasti tuota perrii sähkön hinnasa sen pois, ettei se tule kenenkään vahingoksi sillä laila. (Mies, Yläkemijoki)
Ajan hengen moraalinen muoto liittyy rakentamisajankohdan muuttuvaan arvomaailmaan. Sodanjälkeisessä yhteiskunnassa vallitsi kansakunnan yhteinen huoli
jälleenrakennuksesta ja sotakorvausten maksamisesta. Yhteiseen hiileen puhaltava
talkoohenki oli voimakasta. Tässä tilanteessa tekniselle kehitykselle löytyi hyvä
kaikupohja tilanteen ratkaisijana ja helpottajana. Valtion poliittinen johto näki
teknisen kehityksen olevan vastaus ongelmiin, ja sen koettiin olevan keino Lapin
ja koko maan taloudelliseen vaurastumiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen (Järvikoski 1979a, Luostarinen 1986, Suopajärvi 2001). Taloudellinen hyvinvointi
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nähtiin tuolloin ainoana hyvinvoinnin muotona, ja kehittyvä tekniikka ja insinööritaidot saavuttivat ylivoiman argumentoinnissa. Teknisen kehityksen saavutukset
ja talouden kasvun sanastot alkoivat saada lisää puhevoimaa ja -tilaa, ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyvät arvot, kuten tehokkuus, kehitys, ympäristön taloudellinen hyväksikäyttö ja hyöty, alkoivat vaikuttaa yhä enemmän yleiseen arvoilmapiiriin. Ajan hengen rationaliteettiin liittynyt elinolojen nykyaikaistuminen laajeni
yleisen edun tasolta myös paikalliseksi ja henkilökohtaiseksi: uhrautumisen palkaksi asukkaiden elinolosuhteet kohenivat ja aineellinen hyvinvointi lisääntyi.
Teollistuva yhteiskunta tarvitsi energiaa, ja moraalisena rationaliteettina oli
tuottaa sitä mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti. Hyviä toimintatapoja oli
hoitaa asiat suoraviivaisesti, yksinkertaisesti, edullisesti ja tehokkaasti. Pula-ajan
kokenut sukupolvi arvosti säästäväisyyttä, kovaa työntekoa ja tottelevaisuutta.
Paikallisilla ekokatastrofeilla tai ympäristön kauneusarvoilla ei ollut tässä ajattelutavassa juurikaan merkitystä. Ympäristöstä huolehtiminen, sen ennallistaminen
ja tuhojen minimointi olisi maksanut, ja se olisi ollut moraalisesti väärin, koska se
katsottiin tuhlaukseksi. Tämä on taustalla myös kahnauksissa ja riidoissa jokiyhtiön ja paikallisten asukkaiden välillä. Ristiriitoja mieluummin pitkitettiin loputtomiin, ja niistä käytiin oikeutta vuosikymmenien ajan kuin olisi suostuttu korvaamaan tai korjaamaan ristiriidan aiheuttajaa. Haastatteluissa mainittiin lukemattomia harmin aiheita, jotka ovat jokiyhtiön silmissä hyvin pieniä mutta paikallisille asukkaille suuria asioita, esimerkiksi leivinuunin särkyminen tai hevosen menetys räjäytystöiden takia, kaivojen kuivumiset tai vesien tulvimiset kellareihin.
Jokiyhtiö huolehti tuottavuudestaan eikä ollut halukas rahoittamaan korjauksia,
jotka eivät palvelleet sen omia päämääriä. Toisaalta kyse on kustannusten lisäksi
myös oikeassa olemisesta: jokiyhtiöt eivät suostuneet korvauksiin, koska kokivat,
etteivät olleet niihin velvollisia. Laki oli heidän puolellaan. Asenne näkyy edelleen esimerkiksi Petäjäskosken pajua kasvavan kuivan uoman vesittämisessä.
Rahaa ei haluta laittaa ydintoiminnan eli sähköntuotannon ulkopuolelle, esimerkiksi ympäristön kaunistamiseen:
Kun on työttömiä niin paljon niin panis tuon jokiyhtiön raivaamaan tota mettää tosta uuvestaan. Et ei ne semmoiseen paikkaan pane rahhaa. Ei ne välitä
ihmisten luonnon. Eihän tuo mikkään. Paljon huonompi kattoa tuota mettikköä tohon joen pohjaan ku se että vettä. (Nainen, Alakemijoki)
Tekniikkaa ja talouden kasvua korostavassa asenneilmapiirissä ei löydy tilaa jokiympäristön henkisille arvoille, kauneusarvoille tai äänimaisemalle. Teknisestä
lähtökohdasta ne ovat hankalia myös siksi, että niitä ei voida mitata. Arvojen
97

ristiriidasta kertoo myös seuraava sitaatti. Haastateltava pohti ympäristönsuojelulakia ja sitä, millaisiin arvovalintoihin laki perustuu ja kuinka vaikeaa on tulkita
sitä, mikä on luontoarvojen loukkaamista:
Esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa niin luvanmyöntämisen edellytyksiä
siellä on, kuuennesa pykäläsäkö se on että, että ei niinku, että luvanmyöntämisen ehtona on ettei niinku loukkaa, tai ei haittaa tämmösiä erityisiä luontoarvoja, esimerkiksi joku turvehanke, jos sillä suola ei ole niinku todistettavasti mitään niinku luonnonsuojelulain mukaan suojattuja luontotyyppejä tai
kasveja, niin se on, se suo on sinällänsä täysin lainsuojaton sille rakentamiselle. Että ei sitä voi pukea niinku semmoseen lainsäätäjän kannaltaki se on
vaikia kirjottaa että, millon tulee semmonen raja vastaan, että joku luonnontilanen suo, tai koski, että sitä ei rakenneta, ei mikään lakipykälä voi semmosta kiriottaa, se on aina niinku lupaharkintaa puolin tai toisin. Ja jos se
mennee harkinnan puolele, niin sillon se luonto on aika heikoila, että ylleensä se mennee näin, että jos on niinku vesilain mukkaan tarpeen, rakentaminen on tarpeen kiinteistön järkiperäistä käyttöä varten, ja taloudellinen hyöty
on, hyöty on suurempi ko haitta, siis markoisa, tai euroisa, niin sillonhan se
lupa on myönnettävä. Ja sitte voidaan haittana myös arvioia muutki ko tämmöset rahalliset arvot, mutta voidaan ja voidaan, kuka sen panee sitte samaan tuota punnintaan. (Mies, Yläkemijoki)
Useimmat haastattelemani ihmiset, etenkin lohen muistava sukupolvi, edustivat
traditionaalisia arvoja. Vanhempi sukupolvi on ohjautunut enemmän traditioista
kuin nuorempi polvi, joka on enemmän sisältäpäin ohjautuvaa – mikä on varsin
luonnollista nuoremman polven kokemassa niinkin yhtäkkisessä elinympäristön
fyysisessä, taloudellisessa ja sosiaalisessa muutoksessa. Arvot ovat muuttuvia ja
lisäksi että ne ovat sidoksissa ihmisen asemaan ja historialliseen kontekstiin, arvot
kumpuavat tarpeista (Puohiniemi 1993, Pohjanheimo 2005, Ruotsala 1992: 179–
188). Vanhempi sukupolvi oli myös hyvin yhteisöllistä, eikä yksilökeskeisyyttä
katsottu hyvällä. Mikkola (2003: 138) kuvaa suomalaisten traditionaalisiksi arvoiksi myös uskon auktoriteetteihin, olemassa olevan järjestelmän tukemisen ja
vallitsevien olojen säilyttämisen. Vanhemman polven kokemukset puutteesta ja
elannon eteen tehdystä kovasta työstä saivat heidät arvostamaan voimalaitosrakentajien lupauksia aineellisesta hyvinvoinnista ja työstä. Rakentamisen aikaa
todistanut sukupolvi arvosti työtä itseisarvona, jopa enemmän kuin mitään muuta.
Ympäristöarvoja ei pidetty arvokkaina. Työn arvostuksen takia voimalaitosraken-
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tamiseen suhtauduttiin ensin hyvin positiivisesti: on hyvä, että saadaan töitä. Kokemuksia rakentamisen haitoista ja pettymyksistä ei vielä ollut.
Kortteinen (1991) totesi työnteon olevan suomalaisille paljon muutakin kuin
pelkkää toimeentuloa: työssä toimiminen on rakentanut vahvasti ihmisten identiteettiä ja arvomaailmaa. Työhön liittyviä hyveitä ovat pärjäämisen etiikka, itsellisyys ja selviäminen. Vesivoimarakentamisen kiihdyttämän jokivarren modernisaation kanssa nämä hyveet eivät enää sopineet yhteen ja työelämän muutokset
kohti palveluyhteiskuntaa vaikuttivat jokivarren asukkaisiin hyvin paljon. Hyötyjen ja arvojen ristiriidan taustalla on osaksi myös muutos jokivartisten elannon
hankinnassa siten, että ympäristöllä alettiin vähitellen nähdä muitakin arvoja kuin
pelkkä elannon tarjoaja.
Ei siellä ei kukaan niinkö pohtinu sitä että onko sillä niinkö sillä koskella joku semmone luontoarvo tai muuta. Et se oli että katottii vaa että joo et se on
niinku semmosta että nykyaikaa ja ei niinku pantu kyseenalaseksi sitä rakentamisen mielekkyyttä siis vielä -68, mut sanotaan että kymmenen vuotta myöhemmin sitten kun tuota no eikö se ounasjokilaki tullu -83 et siinä välissä, 70luvun lopula niin jotenki ihimiset niinku, rupes aattelemaan, et on niinku
semmosiaki luontoarvoja jotka, ettei niinku välttämättä tarvis rakentaa kaikkia koskia, ja tuota, mie oon aatellu että sillon 60-luvula vielä ihimisilä oli
kysymys leivästä, että se oli se tuota, se Maslowin tarvehierarkia, niin pitkään kö, kun tuota toimeentulo on vähän niinku kiikun kaakun, niin ihmisen
mielessä ei oo niinku tällaset ympäristöarvot, ne jää niinku toissijaseksi, ja se
aika, 60-luvun loppu on vielä Vanttauksela ollu vielä semmosta aikaa, että
ihmisillä oli, toimeentulo vähän kiikun kaakun, ja aateltiin, että tullee töitä,
niinku tuliki, kylän miehile, niin sillon ei niinku aateltu sitä että, että tuota
niin että tapahtuuko semmonen joku ympäristömuutos, joka on sitte niinku
peruuttamaton. (Mies, Yläkemijoki)
Ajan henki pitää sisällään muutoksen, koska se on aina kytköksissä rakentamisajan yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Karjalainen ja
Järvikoski (2010) totesivat, että suuria vesivoimahankkeita perustellaan yleensä
kansallisilla tai alueellisilla taloudellisilla hyödyillä, mutta viime vuosina on yhä
enemmän alettu vedota ilmastonmuutokseen. Vesivoiman perustellaan osaltaan
vastaavan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.
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5.2.2 Herrat
Herrat on episteeminen, asiantuntijuuteen vetoava järkeilyn tapa. Herrat olivat
auktoriteetteja ja asiantuntijoita, paremmin tietäjiä (vrt. Paaskoski 2008). Herroiksi henkilöityi usein maan tai jokiyhtiön johtoa, etenkin presidentti Kekkonen mainittiin useissa haastatteluissa auktoriteettina. Valta henkilöityi myös maan hallitukseen ja maakunnan poliitikoihin, samoin jokiyhtiöiden johtajat, lakimiehet ja
neuvottelijat nähtiin herroina.
Sehän oli just sitä, Kekkosen aikaa, alako sillon, hänethän valittiin presidentiksi -56 maaliskuun ensimmäinen päivä astu virkaan ja, hän oli ollu voimakkaasti ajamasa tätä Kemijoki osakeyht, hän oli tämän Kemijoki-yhtiön perustajajäseniä ja hallintoneuvoston ensimmäinen puheenjohtaja. Että oli kovasti
ollu mukana tässä. Ja hällä oli hyvät ja oikein kannatettavat periaatteet, millä hän ajo tätä hanketta, juuri että tänne täytyy saaha tuotantolaitoksia ja että talouselämä kukostamhan Lapissaki, että muuten ei Lappi nouse. (Mies,
Yläkemijoki)
Mahtavia olivat myös tekniikan ja insinöörien saavutuksia katsomaan tulleet vieraat, joihin kuuluivat niin presidentit Kekkonen ja Koivisto kuin Neuvostoliiton
Brezhnev ja Jugoslavian Tito. (Haastattelut, Krause 2010: 212.) Vierailut olivat
toisaalta vallan näkyvää osoittamista mutta myös rationaliteetti: jos näin isot herrat, tietävät ja osaavat, antoivat tukensa vesivoiman rakentamiselle, pitäisi kaikkien seurata heidän esimerkkiään.
Herrat saattoivat olla myös kasvottomia toimijoita. Haastatteluissa viitattiin
Etelä-Suomen virkamiehiin, mutta myös valtion nähtiin toimijana päättävän jokivarressa asuvien kohtaloista. ”Se valtio päätti sen niin” (nainen, Alakemijoki).
5.2.3 Työ ja raha etujen rationaliteetteina
Haastatteluissa vedottiin hyvin paljon etujen rationaliteettiin, yleisen edun lisäksi
myös paikalliseen ja asukkaiden henkilökohtaiseen etuun. Vesivoimarakentamisen nähtiin yleisen edun lisäksi hyödyttäneen maakuntaa, kuntaa, jokivarren kyliä
ja paikallisia asukkaita. Maakunnan nähtiin kehittyvän ja teollistuvan vesivoiman
tuottaman energian avulla, kunta sai verotuloja, ja paikalliset asukkaat saivat töitä. He saivat ammattiin koulutusta, rahaa ja toimeentuloa niin, että kykenivät
elättämään ja kouluttamaan lapsensa. Seuraavassa vesivoiman rakentamista puolustava kertoi kunnan jokiyhtiöltä saamista verotuloista:
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No, puhumattakhan niistä verotuloista. Niinku tämäki Rovaniemen maalaiskunta ennenku yhythin kaupunkhin, niin meilähän oli, se oli pitkä piikki veronmaksajalistala, joka oli Kemijokiyhtiö, sitte puottiin takasi tänne, ja sitte
tuli vasta Jumala ja sitte alako maalaiskunnat maksaan veroja. Ja soli maalaiskunnale puhasta verotulua, ei tarvinnu mittään muuta ko ilimottaa pankkitili, että sinne maksethan… ja nyt vielä ku ne keksi vielä sitte tämän arvonlisäveron tälle pääomaverole, itte saavat määrätä veroprosentit, ja ku se on
kymmenisä milioonisa vuosittain, joka vuosi, mitä voimalaitokset maksaa näile kunnile verotuloja. (Mies, Yläkemijoki)
Kemijoen rakentamisen aikaan voimalaitostöillä oli suuri poliittinen merkitys,
koska työttömyys kasvoi rajusti. Rakentamisinvestoinneilla oli suuri vaikutus
työllisyyteen ja taloudellisiin suhdanteisiin. Työ oli tärkeä edun rationaliteetti,
joka sai hyvän kaikupohjan rakentamisen alkamisen aikoihin työiässä olleen sukupolven arvomaailmasta. Haastatteluissa työstä kerrottiin arvostaen, se oli elämän sisältö. Vanhempi sukupolvi oli lapsesta asti oppinut kovaan työntekoon,
ensin kotona vanhempiensa kanssa, sitten omassa perheessä aviopuolison kanssa.
Kokemusmaailmaltaan suurin osa jokivarren rakentamisen kokeneista haastateltavista kuului Roosin (1987, ks. myös Purhonen 2007) jaottelun mukaan sotien ja
pulan sukupolveen sekä sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen. Elinolosuhteet näillä haastatelluilla olivat hyvin yhteneviä: työnteko oli
aloitettu varhaisessa iässä, työnteko ja ponnistelu oli ollut jatkuvaa, oli koettu
sota-ajan vaikeudet ja puute ja näiden vaikeuksien hyväksyminen. Yhteisiä kokemuksia olivat myös sodanjälkeinen vaurastuminen ja muutos sekä omien lasten,
seuraavan sukupolven tyystin toisenlainen tilanne. Työ ja sen arvostus olivat haastateltavia hyvin paljon määrittäviä tekijöitä.
Ahkera työnteko oli vanhemman sukupolven tärkein arvo. Muut arvot ovat
väistämättä toissijaisia: toimintaympäristö oli elinkeinon hankkimista varten, se
oli työympäristö. Työ itsessään oli vakava asia, ja esimerkiksi ympäristön kauneudesta nauttimisessa oli laiskottelun makua. Kaikki piti tehdä elannon saannin
eteen. Luterilaiseen etiikkaan pohjautuva työmoraali oli tiukka, eikä siinä hyväksytty laiskottelua tai velttoa suhtautumista työhön.
Elannon saannin ja perheen toimeentulon turvaamisen lisäksi työllä oli merkitystä myös sosiaalisen hyväksynnän muodossa. Luterilaiseen työetiikkaan liittyivät myös ahkeran työnteon tulokset, koska menestyminen oli merkki siunauksesta. Ahkeruus palkittiin myös yhteisön arvostuksella. Työllä ihmiset osoittivat
muille, että he olivat hyödyllisiä ja arvokkaita kyläyhteisön jäseniä, ja näin he
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varmistivat paikkansa yhteisössä. Ahkera työnteko vahvisti kuulumisen tunnetta
ja osallisuutta. Aktiivinen, työtä tekevä keho oli osallinen, selkeä toimija, ei avustaja.
Työ on ollut raskasta ja jatkuvaa, mutta samalla se on ollut arvokas sisältö,
joka on tuonut elämään kaikki värit. Taaksepäin katsoen myös työn raskaus katoaa. Ylpeyttä koettiin siitä, että on pärjätty omillaan, ”ei ole tarvinnut sosiaaliluukulla käyä” (nainen, Alakemijoki).
Voimalaitosten rakennustyömaita odotettiin omalle kylälle, koska luotettiin
siihen, että työmaalla riittäisi töitä myös paikallisille asukkaille. Erityisesti 1960ja 1970-lukujen taite oli hankalaa aikaa, jolloin työttömyyttä oli paljon. Metsäteollisuus ja pientilat koneistuivat eivätkä tarvinneet enää niin paljon työvoimaa.
Ihmiset muuttivat töiden perässä Etelä-Suomen keskuksiin ja Ruotsiin. Seuraavat
haastateltavat kertoivat Vanttauskosken ja Pirttikosken voimalaitosten rakentamisen alkuajoista. Molemmat näkivät voimalaitostyömaat myös työttömyyden ratkaisijoina:
- No sehän se oli, että töitä tuli äkkiä. Se oli iso työttömyyski sillon ku tätä
alethin tekhen. Äkkiä pääsi töihin, kuka vain halus. Sehän siinä oli hyvä puoli.
Outi: Joo, no sehän oli justiin sitä aikaa ku paljon lähettiin Ruottiin ja.
- Joo niin oli. Kyllä se oli sitä kaikista tiukimpaa aikaa. Ettei siinä kukkaan
kyllä vasten ollu, että. Lopusaki alakovat tekemhän. (Mies, Yläkemijoki)
Niin se oli Lapin jälleenrakennus oli suoritettu, niin se oli tullu työmarkkinoilekki työttömyys. Ne suuret jälleenrakennustyömaat oli jo ehtynhet, ne oli rakennettu, ni täälä oli kova painostus, jopa kunnan taholta, että tämäki Pirttikosken voimalaitostyömaa pittää saaha käynthin työttömyystyömaana, niinku
se sitte käynnistetethinki, helemikuusa -56. (Mies, Yläkemijoki)
Kemijoen ensimmäisille voimalaitostyömaille työnjohtoa ja työntekijöitä koottiin
Imatralla ja Oulujoella aiemmin työskennelleistä rakentajista. Töitä tehtiin aluksi
myös valtion työllisyysvaroilla. (Auer & Teerimäki 1982: 123, 125.) Vaikka suuri
osa työvoimasta oli niin sanottua ”kantaporukkaa”, joka kulki voimalaitostyömaalta toiselle, myös paikallisia asukkaita otettiin töihin, raivaustöihin, kirvesmiehiksi, maansiirtotöihin tai toimistotöihin. Monet paikalliset asukkaat oppivat
uuden ammatin jokiyhtiön leivissä ja jatkoivat töitä esimerkiksi kirvesmiehinä tai
maansiirtotöissä. Oli myös niitä, jotka jäivät jokiyhtiölle töihin eläköitymiseensä
saakka. Naisille avautui voimalaitosrakentamisen kautta uusi mahdollisuus ansai102

ta omaa rahaa, ja tämä joudutti perinteisten sukupuolijärjestelmien heikkenemistä.
Eräs haastateltava kertoi ensin päässeensä nuorena naisena jokiyhtiön puhelinkeskukseen töihin ja jääneensä yhtiön palvelukseen eläkkeelle jäämiseensä saakka
lähinnä toimistotöitä tehden.
Sukupuoliroolit voivat vaihdella alueellisesti hyvinkin paljon. Vaikuttavia tekijöitä ovat paikalliset elinkeinot ja talouselämä, politiikka sekä alueen yhteydet
muualle (Massey & McDowell 1994). Perinteinen sukupuolten työnjako alkoi
Kemijokivarressakin muuttua modernisaation myötä sekä uusien taloudellisten
rakenteiden myötä. Yhteiskunnan suuri murros kehitti alueen talouselämää ja
naisten ansaitsemismahdollisuudet paranivat. Perinteisessä pientila- ja sekataloudessa naisilla ei ollut juurikaan mahdollisuutta ansaita omaa rahaa. Vesivoimaa
valjastettaessa naisille alkoi avautua mahdollisuuksia työskennellä jokiyhtiöllä tai
tiestöä rakentavalla valtion TVL:lla esimerkiksi toimistotöissä, ylösottajina, siivoojina tai maaston raivaustöissä. Ympäristö ei painottunut enää niin voimakkaasti työympäristönä, eikä pelkästään oma ruumiillinen työ sanellut olemista.
[lukee kirjasta] Ja täsäki mainitaan että lohen menetys oli kova isku kylän sivuelinkeinomahdollisuuksille. Mutta voimalaitosrakentaminen ja useat pysyvät työpaikat seudullamme korvasivat jossain määrin tuota menetystä. Ja
miksipä ei, miksipä se ei korvannu ja onhan edelleenki Pirttikoskella työpaikkoja joillaki. (Nainen, Yläkemijoki)
Haastateltavat kertoivat kuitenkin, että paikalliset odottivat paljon enemmän työtä
kuin mitä tarjolla loppujen lopuksi oli. He olivat pettyneitä siihen, kuinka harva
jokiyhtiölle kuitenkaan pääsi töihin ja kuinka lyhytaikaisia työsuhteet olivat. Rakennustyöt tehtiin mahdollisimman kiireesti ja suurimmaksi osaksi ulkopuolista
työvoimaa käyttäen. Samanlainen asetelma ilmenee viimeaikaisissa kansainvälisissä vesivoimahankkeissa: muun muassa Tilt ym. (2009) raportoivat paikallisten
asukkaiden päässeen vain harvoin asianmukaisiin töihin paljon työvoimaa vaatineille patotyömaille Etelä-Afrikassa ja Kiinassa. Kemijoelle voimalaitosten rakentajat tulivat enimmäkseen Oulujoelta, ja sama kantahenkilöstö jatkoi aina
seuraavalle voimalaitokselle. Ulkopuoliset työntekijät maksoivat veronsa muualle, joten kunta ei päässyt hyötymään, kuten siinä tapauksessa, että paikallista
työvoimaa olisi hyödynnetty enemmän ja laajemmin. Esimerkiksi uitto työllisti
paikallisia asukkaita enemmän kuin voimalaitosrakentaminen. Myös koneitten
tekninen kehittyminen vähensi työvoiman tarvetta.
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Vaimo:No sehän oli kuule tämäki Pirttikosken rakhon se alako. Niitähän ei
täältä tosihan kuule palion juuri kettään päässy töihin
Mies: Ei päässy, tuoltahan Oulujoeltahan niitä oli ja
Vaimo: Ei, sieltä niin kato ko ne oli sieltä ne tulivat, nii ei täältä juuri päässy,
hyvin harva, sitte vähitellenhän niitä pääsi. Niin soli, soli tosihan sitte yksi
katkera paikka, että tänne tuli se voimalaitos, eikä työpaikkoja ei.
(Pariskunta, Yläkemijoki)
Kitisellä paikalliset asukkaat olivat voimalaitostyömailla lähinnä raivaustöissä tai
työskentelivät työmailla metsäkoneilla. Haastateltavat kertoivat, että voimalaitoksilla oli töissä kantakaarti, joka liikkui työmaalta seuraavalle. Kyläläisille sopivia
töitä olisi ollut enemmänkin, mutta niihin pääsi varsin harva paikallinen. Tämä oli
haastateltavista selkeä epäkohta. Nykyisin raivaustöitä tekevät jokiyhtiön omat
miehet, eikä niihin palkata kyläläisiä.
Allasrakentaminen oli iso, jos aattelee, että ei siellä tuota nuin, totta kai pitäjän väestöä oli, mutta että sitä oli kulukumiestä hirvittävät määrät… jos me
lähettäs vaikka Pelekosenniemelle vaikka kun rakennettu Kokkosennivan
voimalaitos… No mitäs tuomoseen työmaahan, joka piti vähintään kahessa
vuojessa saaha tehtyä, siihen piti ottaa niin paljon sitä ukkoa, että jos sieltä
Pelekosenniemeltä 1000 asukasta, pikkusen päälle oli kunnassa. Niin jos sieltä muutaman kymmenen sai siihen, niin ei sille kunnalle ollu kuule paljo mitään merkitystä, ku se työväki joutu käymään muualta. Se tuli muualta ja ne
makso sinne muualle sen veronsa. Ku olis ollu kokonaan eri homma jos olis
sanottu, että me rakennamme teijän voimin voimalaitoksen. Ja olis käytetty
sitä työvoimaa mitä Pelekosenniemellä oli tarjolla. Olis tehty sitä niin kauan,
että se olis saatu valamiiksi. Nii sillon se ois ollu sen paikkakunnan hyöty,
mutta että se sillälailla muualle. (Mies, Kitinen)
Raha on vahva etujen rationaliteetti, jonka vanhempi, puutteen sukupolvi helposti
hyväksyy. Työtulojen lisäksi rahaa saatiin korvauksina, maakaupoista ja vuokratuloista. Voimalaitoskylissä oli kova asuntopula, ja paikalliset vuokrasivat huoneitaan rakennustyöntekijöille ja heidän perheilleen. Seuraavassa sitaatissa voimalaitosrakentamista kannattava mies maalaa jokiyhtiöstä pelastajan, joka on tuonut
rahaa kurjuutta kärsivään jokivarteen. Arvomaailma on pelkästään taloudellinen,
eikä entisessä elämässä nähdä mitään hyvää.
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Sitte mikä oli hyvä puoli, maan kaupoista saathin kymmeniä milijoonia rahaa
tähän jokivarthen. Niitähän ei ollu vielä maita aikasemmin ostettu, ko sieltä
täältä joku pikku, ny piti käyä kaikki nämä rannat läpi ja ostaa nämä rantaalueet.
Ja, jopa semmosta, että kellä oli talo tai talosa ylimääränen huone, niin se
sai huonemiehiä, paine oli kova, ni kaikki rakennukset meni vuokrale. Että se
toi sitäki kautta tähän jokivarthen rahhaa. Ja suorhan sanottuna tämä jokivarsiki oli niin köyhä ja tiukila, oli pitkä sota takana, jälleenrakennus, jälleenrakennuskorvaukset ei vastanhet alakuunkaan jälleenrakennuskustannuksia, mm, täällois ollu, hukat paikan päälä jos ei ois tullu tätä voimalaitostyömaata mutta tämä toi aivan kasapäin rahhaa tähän jokivarthen, nii isännile
ko työntekijöilekki. (Mies, Yläkemijoki)
Voimakas pelastamisen mentaliteetti antaa tässä ymmärtää, että jokivarressa on
ennen kärsitty kurjuutta. Jokivarsi on kuitenkin ollut erinomainen asuinpaikka
muun muassa lohen, muun kalan, rantaniittyjen ja hallalta suojaavien koskien
takia, mutta haastateltava halusi maalata pelastavaa kuvaa. Haastateltava jatkoi,
että maa- ja koskikaupoista sekä voimalaitostöistä saadut suuret rahat ovat rikastuttaneet jokivarren asukkaat niin, että he ovat selvinneet näihin päiviin talouden
laskukausista huolimatta. Näin voimakkaan puheen taustalla tulkitsen osaltaan
vaikuttavan haastateltavan oman toimeentulon sekä oman työn merkityksen korostamisen, haastateltava kun oli tehnyt elämäntyönsä voimalaitosrakentamisen
parissa.
Myös jokivarren parantuneita elinoloja käytettiin järkeilyssä, jossa vesivoimarakentamisella on ollut sijansa. Voimalaitosrakentamisesta saatujen ansiotulojen ja korvausrahojen myötä asuinoloja alettiin kunnostaa paremmiksi ja maatiloja koneistaa nykyaikaisemmiksi. Seuraavassa rouva kertoo elinympäristönsä muutoksesta ja siitä, miten siihen on täytynyt sopeutua ja tyytyä. Hän näkee asiassa
samalla hyviä puolia: poika on päässyt vakituiseen työhön Kemijoki Oy:lle ja
jokiyhtiöltä saaduilla korvausrahoilla perhe sai koneistettua ja nykyaikaistettua
maatilaansa:
Ja sikäli sen minä nyt piän yhtenä hyvänä asiana, että on kuitenki yksi meijänki porukasta sai siihen vakituisen. Se meillä kyllä täytyy rehellisesti tunnustaa, että ku tuota voimalaitosrakentaminen tuli, jostaki kuitenki saatiin
jonku verran sitä maata, ku joka paikassa oli meijän maita haittona ja niistä
jotaki korvauksia tuli. Niin sieltä saatiin sitä tarvittavaa rahhaa. Niin mitä ku
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maatallouttaki ku pantiin nykyaikaseksi, niin se oli meille kyllä hirviän hyvä.
Eihän sitä ois sillä mallilla ollu, että kaikki pystyttiin raktorit. (Nainen, Yläkemijoki)
5.2.4 Perusrakenteiden kehitys
Voimalaitosten rakentaminen nopeutti jokivarren teknisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehitystä. Kemijoen valjastamiseen liittyi kulkuyhteyksien parantaminen, uusien siltojen ja teiden rakentaminen. Jokivarsiin rakennettiin vesi- ja viemäriverkostoja. Tieverkko ja teiden kunto parani. Kulkeminen helpottui, kun yhä
useammassa kohtaa jokea ei tarvinnut enää ylittää veneellä tai lossilla. Erityisesti
koskipaikoissa joki oli hankalakulkuinen ja vaikea ylittää, joten sillat helpottivat
elämää todella paljon. Ennen siltoja joen yli kuljettiin hengen kaupalla, varsinkin
kelirikkoaikaan.
Vanttauksen miehetki sano, että kyllä se melekeen ku pöllimettästä tienasi,
rahalapun irti, ja kävi Kuuselasta kaupasa kelekala veti jauhosäkin ranthan
ja jäisesä joesa venhelä haalas sen yli ja seläsä kanto sinne jyrkkien törmien
pääle, niin sano että se melekeen piti omanhan jo sen. Nyt siinä saathin, siinä
on autola ajettava tie läpi vuot, tuli Vanttauksen sillat ja ja, Pekkalan lossi
parani, no sitte saathin tämä Pirttikosken silta tämä, niin eihän me olla ennään kelirikon takan koskhan. (Mies, Yläkemijoki)
Outi: no se muuttu tämä ympäristö täysin sitte?
- Kyllähän se muuttu. Ainakin meillä se oli. Sittehän olhan, päästiin niinku
muukki ihimiset. Tien varthen.
Outi: niin, se oli tärkeää?
- Kyllähän se oli tärkiää. (Mies, Yläkemijoki)
Voimalaitosrakentaminen toi kyliin liikettä. Rakennustyömailla oli satoja työntekijöitä, jotka tarvitsivat erilaisia palveluja. Kylien väkiluku saattoi nopeasti kymmenkertaistua, ja niihin nousi uusia kauppoja, huoltamoita, baareja ja niin edelleen. Linja-autot kulkivat usealla vuorolla päivässä kaupunkeihin ja takaisin. Kehittyvää yhteiskuntaa tukeva voimalaitosrakentaminen veti koko kansakunnan
huomiota rakennusalueelle, ja tämä huomio myös mairitteli asukkaita. Tapahtui
jotain uutta ja jännittävää, pohjoiset syrjäseudut ja marginaalialueet olivat yhtäkkiä tapahtumien keskipisteessä, koko valtakunnan huomion kohteena. Tästä tun106

nettiin ylpeyttä. Rakennettavaa jokivartta verrattiin joesta kauempana oleviin
seutuihin, joilla vastaavia muutoksia ei nähty ja joihin esimerkiksi sähkötkin saatiin vuosikymmeniä myöhemmin kuin jokivarren välittömään läheisyyteen.
Jotenki sitä vielä muistelen sitä sitä aikaa, sitä rakentamisaikaa… niin meistä
kai se tuntu ihan mukavalta, että niinku nykyaikaa, että jotaki tapahtuupi, et
tuota niin, kylälä tapahtuu jotaki, ja sitte niin, ko käytiin sielä [kauempana
jokivarresta] mummolasa niin, et tuota niin, täälä ei tapahu koskaan mittään,
että se on se sama talo, ja ympäristö, niin jotenki se tuntu minusta, että se
jääpi niinku syriään tästä kehityksestä, että meilä tapahtuu! Haha, et tuota,
tuntu näin päin, mutta nyt se on tietenki vähän toisin päin, että, niin tuntu siltä, että ne jääpi niinkö nykymenosta jäläkeen, ko se on se sama talo ja mettät
ympärilä ja, ja tuota meijän kylälä sentään tapahtuupi jotaki siinä. (Mies,
Yläkemijoki)
Haastateltavat pitivät teiden ja siltojen rakentamista sekä kulkemisen helpottumista hyvänä asiana, mutta varsinaisena korvauksena omista menetyksistään he eivät
perusrakenteiden paranemista pitäneet. Wang ym. (2013) totesivat, että Kiinan
patohankkeiden myötä paikoin tapahtuneiden perusrakenteiden – tiestön, viemäriverkoston, terveydenhuollon ja koulutusmahdollisuuksien – paranemista voidaan pitää eräänlaisena korvauksena, vaikka niiden rakentamista ja kehittämistä ei
korvaukseksi olisi alun perin ajateltukaan.
5.2.5 Puhdas energiamuoto
Varsin usein haastatteluissa toistunut rationaliteetti oli vetoaminen vesivoiman
puhtauteen energiamuotona. Tähän rationaliteettin vetosivat erityisesti vesivoiman kannattajat, mutta sitä toistivat myös ne, jotka eivät varsinaisesti ottaneet
kantaa puolesta tai vastaan. Puhdas energiamuoto -rationaliteetti on mielenkiintoinen siksi, että haastatteluissa sen esittäjät unohtivat paikalliset ekokatastrofit,
jotka he olivat itse kokeneet. Se on myös rationaliteetti, joka on tullut keskusteluun myöhemmin ja on selvästi uudempi kuin esimerkiksi ajan henki. Puhdas
energiamuoto on nykypäivän rationaliteetti, joka ei ole ollut käytössä vielä Kemijoen rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Ja sitte että, sähkön jatkojalostus se käy, niin se on saasteeton, ei häiritte eikä
saastuta ympäristyä eikä mithän, että esimesi kaikki tuomoset, öliyt ja muut,
kivihiilet, nehän saastuttaa ympäristyä ja niilä on palion enämpi haittateki107

jöitä ko on hyötyäki, mutta sähkölä ku ei ole oikein mittään haittatekijöitä.
Eikä se pillaa vesistyä, tääläki tuosa voimalaitoksela se on sama ottaako pavon ylä- vai alapuolelta tuosta sangollisen vettä, se on sitä sammaa yhtä puhasta vettä. (Mies, Yläkemijoki)
Ja vesivoimahan on nyt kuitenki sitä puhasta energiaa. (Nainen, Yläkemijoki)
5.3

Vallan strategiat ja tekniikat

Valtastrategiassa kietoutuvat yhteen hallitsemaan pyrkivät ja hallittavat, järkeilyn
tavat sekä kulloisenkin päämäärän saavuttamiseksi tähtäävät hallintatekniikat.
Toimintasuunnitelma eli strategia on yleisempi kuva, edelliset yhteen kokoava, ja
tekniikat ovat puolestaan konkreettisempia. Hallintatekniikat ovat varsin järjestelmällisiä toimintatapoja, joilla yksilöt, instituutiot ja muut valtajärjestelmän
muodot pyrkivät vaikuttamaan toisiin yksilöihin ja tahoihin. Hallinnan kohteiden
käyttäytymistä voidaan ohjata erilaisin keinoin. Olennaista on päämäärän asettama kehys. Esimerkkejä hallintatekniikoista ovat arkkitehtoniset ratkaisut, tiedon
keräämisen ja esittämisen menetelmät ja yksilön kykyjä ja toimintataipumuksia
koulivat käytännöt. (Kaisto & Pyykkönen 2010: 16.)
Päämäärät ja tavoitteet sanelevat käytettyjä toimintasuunnitelmia ja tekniikoita. Hallinnassa käytettävien tekniikoiden on oltava voimakkaita, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin tavoitteena olevaa päämäärää. Päämääriä ilmaistaan
suoraan ja epäsuoraan, sanallisesti ja ei-sanallisesti. Vesivoimarakentamisen tärkeimmät päämäärät suhteessa paikallisiin asukkaisiin ovat olleet rakennustöiden
eteneminen jouhevasti suunnitelmien mukaan sekä toisekseen toiminnan tuleminen mahdollisimman tuottavaksi ja edulliseksi jokiyhtiöille. Seuraavassa käyn
läpi tekniikoita, joita olen analysoinut haastatteluaineistosta.
5.3.1 Sanelutekniikka
Jokiyhtiön ja paikallisten väliset sopimukset olivat hyvin keskeisessä asemassa
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niihin liittyi erilaisia tekniikoita. Auktoriteettia
osoittava, saneleva suvereenin yksinvallan tekniikka oli hyvin tavallinen etenkin
joen rakentamisen ensimmäisillä vuosikymmenillä (esim. Krause 2010: 210–211).
Koskikaupoista haastateltavat eivät puhuneet enää omina kokemuksinaan, koska
näitä kauppoja olivat tehneet heidän vanhempansa tai isovanhempansa. Voimalaitosten rakentamisen yhteydessä tehdyt kaupat ja sopimukset olivat kuitenkin
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omakohtaisia. Jokivarressa kerrotaan todella paljon erilaisia tarinoita kaupantekotilanteista ja niihin liittyvistä tapahtumista. Kaupanteon ikävät piirteet ovat jääneet asukkaiden mieliin, ja niistä kertovat myös ne, joilla ei ole omakohtaisia
kokemuksia. Tarinat elävät ja ovat muuttuneet osaksi joen rakentamisen suullista
historiaa. Ensimmäisinä rakentamisen vuosikymmeninä kaupoissa ja sopimuksissa käytetty ostotaktiikka oli hyvin pitkälti suvereenin vallan alalla liikkuvaa toimintaa, jota ei ollut tarvetta edes kääriä kauniimpaan pakettiin. Joen rakentajien
valta oli niin kaikkivoipaa.
Oikeus oli vahvasti jokiyhtiön puolella, koska Kemijokilaki oli säädetty
vuonna 1952. Lain mukaan valtion oikeudet joessa olevaan vesivoimaan luovutettiin Kemijoki Oy:lle, jossa valtiolla oli osake-enemmistö.
Että henki oli nimenomaan se, että kun se on valtion virma, niin asiat on jo
päätetty, että se lupaprosessi on niinku semmosta nimellistä. --- no sanotaan
lähtökohta oli se, ko säädettiin laki valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen
vedenjuoksua, siis oma lakinsa, niin sehän jo osoittaa, että ei tässä nyt ole
kysymys siitä, että säännöstelläänkö sitä vai eikö säännöstellä [naurahtaa].
Elikkä laki valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vedenjuoksua, ja se oikeus sitte valtio siirsi sen jokiyhtiölle. Niin siinä valtuuet on vähissä. Ja muun
muassa Lokka ja Porttipahta on rakennettu tämän lain perusteella. Niin sama
henki, vaikka vesilaki koski näitä voimalaitoksia. Mutta sama henki, että nimenomaan että eihän tässä oo mitään mahollisuuksia ko lakiki on vielä annettu, että valtio saa oikeuen. Ja valtio siirtää sen oikeuven jokiyhtiöle. Niin
tuota, kyllä tyhmempiki käsittää, ettei täsä oo palion pullikoimista. (Mies,
Yläkemijoki)
Sopimuksista ja kaupoista puhuttaessa haastatteluista tulee esiin rajatonta ja mielivaltaistakin vallan käyttöä. Haastatteluissa nostettiin edelleen esiin vanhoja,
hiertämään jääneitä kauppoja, joihin liittyi uhkailua, lahjontaa, hyökkäävyyttä ja
myös silkkaa huijausta. Etenkin koskikauppojen aikaan ostotoiminta on ollut
kestämätöntä: haastateltavat kertoivat suoranaisista petoksista, joissa on esimerkiksi uskoteltu, että lohen nousuun kaupat ja sen seuraukset eivät tule vaikuttamaan mitenkään.
- Kyllä se oli vähä semmosen pakon tai uhkan eessä ollu tuleva neuvottelutulos. Tavallansa uhkan alla.
- Pakon eessä aivan. Kyllä. (Miehet, Kitinen)
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Ostajapuoli pyrki pitämään toimintansa tuottavana ja yritti saada kauppoja aikaan
niin, että se olisi ollut mahdollisimman edullista jokiyhtiölle. Ostajalle päämäärä
pyhitti keinot, mutta tällaiset kaupat vahingoittivat jokiyhtiön mainetta. Painostus
oli haastateltavien kertomusten perusteella yleistä, samoin kuin kauppojen pitkittyessä uhkailu pakko-otolla, jolloin myyjän saama hinta olisi huonompi. Vastahankaan asettuvia paikallisia asukkaita rangaistiin hintoja alentamalla. Merkittävä
painostuskeino oli myös poliisin käyttäminen, mikä osoittaa suvereenin vallan
käyttöä ja voimasuhteiden konkretisoimista. Lain ja oikeuden osoitettiin näin
olevan rakentajien ja ostomiesten puolella, jolloin paikallisille asukkaille ei enää
jäänyt liikkumavaraa. Valta oli alistavaa, ja sitä luonnehtivat selvät vastakkainasettelut.
Täälä alako sitte kulukemhan ostomiehiä, se oli vähän räikeää se ostotaktiikka niilä, ne ensin yritti vapaaehtoisesti vähän niinku ostella niitä maita, ja ku
ne isännät ei siihen oikein ensinnä suostunu niin, ne alako pelijättälemhän
sitte pakko-otola, että tuota ja siinähän käytethin ehkä joisaki paikoisa, mien
muista että meilä olis poliisi käyny matkasa, mutta on joisaki paikoisa ollu,
että on poliisi ollu uhkaamasa, että jos että tee kauppoja, se tuota otethan
pakko-otola. (Mies, Alakemijoki)
Seuraavassa lainauksessa nainen kertoo, miten poliisit tulivat häätämään perheen
veden alle jäävästä kotitalosta:
Mejän piti asua vielä talvi ko syksylä että tää talo oli jo valmis mihinkä me
muutethiin mutta -- ettei tarvi lähtiä syksylä ko oli niinku mariapenshaja ja
tämmösiä kaikkia niin, jos mä oikein muistan, niin se oli sillon -55 niin 28.
päivä tammikuuta, melekeen 30 oli pakkasta niin poliisi tuli ja sano, että nyt
pitää --- lähtiä ja auto, kuorma-auto ajo pihale ja ei muuta ko sielä oli miehet
jokka tavarat authon ja kot, toishen. Niin sillon isä sano että ko hän ei pannu
sitä paperile. Että se olis sillä laila tehty että vasta kevväilä. (Nainen, Alakemijoki)
Yksinvallasta kertoo myös se, että aina ei välitetty edes siitä, oliko esimerkiksi
metsän kaatoon yksityisten mailta olemassa asianmukaisia lupia. Sallittu ja kielletty erotetaan suvereenin vallan alalla kaksinapaisesti, ja valtaapitävälle sallitun
ala on laaja. Auktoriteettia osoitettiin mielivaltaisesti myös tällä tavoin, ja toiminta kertoo siitä, että metsän kaataja on kokenut olevansa oikealla puolella ja oikealla asialla.
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Joo sielä Pirttikoskellaki, ei ne paljon kysellekhän ihimisiltä, jos joutu ihimisten mettääki kaatamaan. Sitte saatto jälestä tulla vasthan. Se oli semmosta.
(Mies, Yläkemijoki)
Vastakkainasettelu oli hyvin voimakas rakentajien ja paikallisten asukkaiden välillä. Suvereenia yksinvaltaa käyttäneet ”herrat” tulivat tutuiksi jokivarren asukkaille, ja nimitystä käytetään edelleen yleisesti osapuolten kuvaamisessa. Herroina pidettiin laajalla skaalalla niin poliitikkoja kuin insinöörejäkin, työnjohtajia ja
alueen ulkopuolelta tulevia rakennusmiehiä. Jokiyhtiön päätöksiä tekeviä ja niitä
toimeenpanevia pidettiin herroina, ja herrakastiin kuuluivat myös valtion ja kunnan edustajat. Voima, päätösvalta ja valtion tuki muun muassa juuri poliisin muodossa oli herrojen puolella. Ostomiehet ajoivat pihaan valtaa osoittavilla, kalliilla
ja hienoilla mustilla mersuillaan, usein useampi autolasti kerrallaan. Auktoriteettia
ja voimasuhteita osoitettiin myös pukeutumisella, kun ostomiehet nousivat autoista puvut päällään. Herroja piti teititellä ja puhutella titteli mainiten. Joskus neuvotteluja höystettiin jokivarressa yleisesti kerrottujen tarinoiden mukaan runsaalla
alkoholitarjoilulla. Ei jäänyt epäselväksi, kenen hallussa valta on ja mitä sillä saa
aikaan. Myös kurivalta astuu mukaan kuvaan, koska herrat asettuvat normittamaan tilannetta näyttämällä muille mallia ja esimerkkiä oikeasta ja tavoiteltavasta
olemisen tavasta.
Aina vaan tuli iso lasti herroja ja nehän oli sillon korkeita herroja, aivan, kyllä, ja niitä piti puhutella. Mieki töissä olin tuossa keskuksessa niin aina se oli
titteli ensin ja sitte vasta nimiä, tämmönen mutta, (huokaa) siinä sitä menthin
sitte. (Nainen, Alakemijoki)
Jokivarressa liikkuvien herrojen lisäksi tiedettiin, että jokivarren asioista päättävät
etelässä vaikuttavat herrat, joiden auktoriteettiin kaupantekijät myös vetosivat.
Kemijoki Oy:n on useaan otteeseen todettu olleen ”valtio valtion sisällä”. Sillä
tiedettiin olevan valtion tuki, ja valtion vallan katsottiin olevan kaikkialle ulottuvaa. Usein jokiyhtiön katsottiin olevan sama asia valtion kanssa: ”Valtiohan sen
tuon voimalaitoksen omistaa, tai mikä jokiyhtiö se on” (nainen, Yläkemijoki).
Valtion päämiehet antoivat valtiovallalle henkilökohtaiset kasvonsa, mutta paikallisille asukkaille oli tarjolla tässä asetelmassa vain alamaisen rooli. Valtion valta
oli kaukaista ja operatiiviselta tasoltaan näkymättömämpää kurivaltaa. Päämiesten
alapuolella oleva virkamieskunta ei henkilöitynyt eikä saanut kasvoja, ja tämä oli
varsin kätevää vallankäytön kannalta. Vallan operatiivinen taso oli harmaata mas-
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saa. Varsin usein haastattelussa huokaistiin: ”Ne herrat sen päättivät.” Ei silti
oikein tiedetty, ketkä herrat.
Auktoriteettiin ja lakiin perustuva, saneleva yksinvallan tekniikka toimi hyvin, eikä paikallisilla ollut juurikaan sijaa asettua poikkiteloin tai kyseenalaistamaan jokiyhtiön toimia. Kyseessä ei ole pelkästään jokirakentamiseen liittyvä
ilmiö vaan pikemminkin rakentamisen aikaan vallinnut yleisempi kansallinen
politiikka. Sama asetelma on löydettävissä myös muiden, esimerkiksi metsäteollisuuden ja tierakentamisen alalla toimivien instituutioiden toimissa, joissa valtio
oli osallisena. Paikallisten asukkaiden liikkumatila ympäristöään koskevissa asioissa oli toivottoman pieni. Vastassa oli valtion yhtiö, jonka suunnitelmia ja toimia viranomaiset helposti siunasivat ja myötäilivät. Seuraavassa lainauksessa
haastateltava kertoi lupakäsittelyihin ja katselmuksiin liittyneiden valtion virkamiesten asenteesta ja toimista. Lainaus kertoo onnistuneesta toiminnan normalisoinnista ja vallan tekniikasta, jossa hallitaan myös virkamieskoneistoa saaden
sen yksilöt itselle hyödyllisiksi. Paikallisten asukkaiden mahdollisuudet jäävät
tässä koneistossa minimaalisiksi:
Vielä sillon 70-luvulla vielä että Kemijokiyhtiö oli, oli iso valtion virma, ja
oikiastaan -- viranomaiset oli vähän niinku siunaamassa niitä suunnitelmia
mitä jokiyhtiö teki. Ja tuota, no asukkaat sitte tyyty siihen, paino nuppiinsa,
että se henki oli semmonen, että ei kannate ruveta pullikoimaan, ku asiat on
jo päätetty. Ja vaikka se vesioikeussysteemi, se on ollu -62 vuojesta ko se oli,
että periaatteessa vesioikeus ratkasi nämä luvat, mutta kyllä se niinku mieli
oli semmonen, sillon 70-luvula ja varmaan vielä 80-luvulaki, että jokiyhtiö se
on sama ko valtion tahto, ja viranomaiset siunaa sitä, et tuota hyvin vähän
semmosta, niinku semmosta poikkipuolista sanotaan niinku yksityiset ihimiset
varsinki, ihan harva joku semmonen, uskalsi sinne lähtiä sanomaan, että korvaukset ei riitä tai vastustan. (Mies, Yläkemijoki)
Sama haastateltava jatkaa piirtäen kuvaa suvereenin vallan lakiin ja vanhoihin
perinteisiin perustuvasta lupakäsittelystä. Mukana on kuitenkin myös kurivallan
tekniikoita ja lähtökohtia: virkamiehiä pyrittiin saamaan myötämielisiksi omille
päämäärille myös läheisyyden tekniikan ja tarkkailun kautta. Heidän kanssaan
pyrittiin olemaan hyvissä väleissä.
Jokiyhtiön suunnitelmat piti, eikä niitä lähetty sormeilemaan, oli minkälainen
katselmus hyvänsä. Et se oli se vanha perinne, joka juontu siitä, että ku Kemijokilaki on säädetty, niin sillon säännöstellään, ja luvat tullee niinku Manulle
112

illallinen.--- Se oli nimenomaan se asennekysymys seki tosiaan, että jokiyhtiön ihimiset ei tullu virastotalole, vaan virkamiehet meni sinne. Vaikka oli
ihan asiallista asiaaki. Että se niinku kuvastaa sitä yhtiön mahtia niinku sillä
tavalla että. --- että asiat hoietaan niinku kahen kesken, vaikka viralllisesti
paperit annetaan, mutta niinku mies miehelle puhumalla, sovitaan. --- Mut se
strategia oli nimenommaan se, että oltiin niinku hyvisä väleisä. (Mies, Yläkemijoki)
Paikallisten asukkaiden näkökulmasta on merkittävää vielä se, että alamaisuutta
oli juuri hyvin opeteltu ja vahvistettu sodassa. Eräs haastateltava nostaa esiin
sodasta palanneet miehet, jotka vuosien sotimisen jälkeen olivat oppineet, että on
välttämätöntä toimia esimiesten käskyjen mukaan. Sodassa olleilla ei myöskään
enää riittänyt voimavaroja puolustaa omaa elinympäristöään.
Miten niitä kauppoja tehtiin sodan aikana, muut oli rintamalla, ja sitte se rintamalta tulo, et siinä oli semmosta tietynlaista väsymistä, et siinä ei oikiastaan niinkö, oli vaikee ymmärtää, tai ei ollu voimavaroja enää niinku tuota
oikeastaan ottaa sitä tilannetta haltuun ja ja toisaalta se, että kyllä he koki
niinku semmosen oman oikeusturvan kauheen vähäisenä, et heillä ei ollu
minkäänlaista oikeusturvaa, että yhtiöllä oli lakimiehet ja tekstiä tuotiin eteen
että, ei heillä ollu varaa ottaa niinku niissä kaupoissa, tai tietoa siihen aikaan
että ois voinu ottaa asianajajan tai että ois voinu saada niinku juridista apua
siihen, miten niitä kauppakirjoja tehdään. (Mies, Alakemijoki)
5.3.2 Tiedon tekniikat
Joen rakentaminen oli valmisteltu hyvin. Maitten ostot oli suunniteltu hyvin, tiedot alueesta kerätty jo aiemmin ja koskiosuuksia osteltu paikallisilta, jotka eivät
usein ymmärtäneet, mitä myivät. Paikallisille asukkaille tietoja ei jaettu, vaan
heidät pidettiin asian suhteen pimennossa. Sodan aikana koskiosuuksia kuljettiin
ostamassa sillä aikaa, kun miehet olivat sotarintamalla. Haastateltavista monet
kertoivat, että korvauskysymykset eivät voimalaitosten rakentamisen aikaan tulleet enää esille, kun jokivarren asukkaiden vanhemmat tai isovanhemmat olivat jo
myyneet rantamaat, vuosikymmeniä ennen varsinaisen voimalaitoksen rakentamista.
Ne on vissiin päriänhekki sillä hommalla sota-aikana ja ostelhe näitä koskiossuuksia. Nämä isot herrat. Siinä on Kekkonenki ollu matkasa, ja eihän ne
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ole isännät arvannekha että mitä he menettävät, ku ne on vain myynhet vettä.
Että mitä, että kyllähän tässä päriäthän vaikka tuo koskiossuus myyään. Moni
erehtyny siinä, että se on sillon jo ollu tievossa se, että se valiastethan vielä.
(Mies, Yläkemijoki)
Sopimusten tekoa leimasi kiire, jota taas ei pidetty korvausasioissa. Koskikauppojen aikaan pohjoisten jokien varsissa oli menossa kilpajuoksu, kun yksityiset ostajat ja teollisuuden edustajat ostivat koskiosuuksia. Kiire oli myös yhteydessä tiedon tekniikkaan, jota kaupoissa käytettiin: kaupat oli parasta saada nopeasti tehdyksi, jotta paikallisten asukkaiden tietämättömyys koskien arvosta ja tulevaisuuden rakentamissuunnitelmista palvelisi toiminnan päämäärää mahdollisimman
pitkälle. Tietämättömyyden kautta myöskään vastustukselle ei olisi sijaa. Haastateltavat kertovat, että myös rakennustöitä aloiteltiin kiirellä, vaikka asianmukaisia
lupia ja sopimuksia ei ollut vielä edes tehty.
Väinö piti sitä sukujuhlaa, Helmin veli ja sitten tuota Väinön piti tuota puhua
vähän sitten kertoa ja se kertoi sitten että kun tää kaivinkone tuli jo pitkin sitä
rantaa ja hän meni että mitä te täällä pöyhitte. ---mitä te pöyhittä ja tota sit
mustia autoja rupes tulemaan pihhaan sitten ja siihen se loppu. (Nainen,
Alakemijoki)
Paikallisten asukkaiden oli vaikea saada tietoa myös siksi, että tiedon välityksen
tekniikat eivät vielä olleet kaikkien ulottuvilla eivätkä niin kehittyneitä. ”Eikä ja
sitä niin vähän silloin ilmoitti kun ei ollut televisiota eikä radioita. Niin sitä ei
saatu tietua oikein ja.” (Nainen, Alakemijoki.) Paikallisten asukkaiden tietämättömyyttä ja kokemattomuutta kaupanteossa käytettiin hyväksi. Asiantuntijuus
pidätettiin ostajapuolella, ja tietoa pimitettiin surutta. Paikallisten tietämättömyys
sopi rakentamissuunnitelmien toteuttamiskäsikirjoitukseen hyvin, eikä esimerkiksi vääriä tietoja pyritty aina oikaisemaan. Tietoa säännösteltiin ja jopa vääristeltiin. Saatettiin esimerkiksi pimittää tietoa, antaa väärää tietoa tai jättää väärät
käsitykset oikaisematta. Yhtenä tekniikkana oli käyttää paikallisia ostomiehiä,
joihin asukkaat luottivat.
Ja kyllähän se tuo vesistön rakentaminen niin tuota kyllä minä muistan sen,
miten taitavasti se tuota se rakennushommaki alotettiin. --- ensinä tuli --vanha poliisi virkansa menettänyt poliisi Pelekosenniemeltä, joka oli asetettu
vesioikeuksien ostajaksi. --- Eihän tuota meillä isä ymmärtäny yhtään mittää,
esimerkiksi siitä että mitä tarkottaa vesioikeuet. Niin nehän oli heleppo viiä.
Ensinäkin, ja nyt jäläkikätteen ku on tullu tietämään ne. Niin se putouskor114

keushan oli se joka se piti antaa hintaa, periaatteessa. Niin ei niistä ymmärretty puhua yhtään mittää. Putouskorkeuella tarkotan sitä ku se on tämä Askan seutu, tässä on suhteellisen suuret korkeuserot --- ja niiltä alueelta ku
myötiin sitte pilikkahintaan ensinä ne vesioikeudet. (Mies, Kitinen)
Jokiyhtiö yhtäältä säännösteli tietoa mutta toisaalta vetosi taajaan toimintaansa
puoltaviin episteemisiin vallan rationalisuuksiin. Niiden avulla päämäärän saavuttaminen pyrittiin varmistamaan. Tiedon tekniikan alueella rakentajapuoli esitti
hyödyn näkökulmasta lupauksia ja hahmotelmia tulevaisuudesta, saatavista henkilökohtaisista ja paikallisista eduista ja mahdollisuuksista. Rationaliteetteja korostettiin ja tietoa säännösteltiin ymmärryksen lisäämiseksi ”oikean” päämäärän
suhteen, kun paikallisille valotettiin vesivoiman hyötyjä. Lupauksia annettiin,
mutta myös tyhjiä lupauksia:
Kyläläisiä niin palion, palion ja palion mutta kuitenki osa niin myivät maita
yhtiöle, että saavat loppuelämänsä olla yhtiösä töisä. Mitä sitä hulluja, ko
ensimmäinen vähennys tuli niin --- [päästää leikkausäänen]. (Nainen, Alakemijoki)
Tehdyt kaupat olivat myös hyvin kirjavia. Kyläläiset tekivät yksittäin hyvin erilaisia sopimuksia jokiyhtiön kanssa ja saivat erilaisia korvauksia eivätkä tienneet
toistensa sopimusten ehdoista ja niiden yksityiskohdista. Erilaiset sopimukset
aiheuttivat kitkaa ja kateutta paikallisissa, kun toiset osasivat neuvotella itselleen
edullisemman sopimuksen jokiyhtiön kanssa. Jotkut saivat neuvoteltua esimerkiksi ilmaista sähköä kotitalouteensa. Tämä herätti kateutta ja kyläläisten keskinäiset välit saattoivat kiristyä kauppojen ja sopimusten takia. Tätä jotkut haastateltavat epäilivät myös käytetyn hyväksi: keskenään riitaisat kyläläiset eivät olleet
alttiita liittymään yhteen ja ajamaan yhdessä etujaan jokiyhtiötä vastaan. Paikoitellen ja koko ajan enemmän oli kuitenkin ihmisiä, jotka osasivat neuvoa muille,
mitä sopimusten teossa kannattaa huomioida.
Ja ne hinnathan oli oli sillon semmosia, ettei ne ollu oikeen, oikeen tuota, kyllä muutamat on saanhet, jokka on lähelä voimalaitosta ollu ko se on niinku
tehaspaikka niin ne on ollu aivan erilaiset hinnat sielä. Jokka on vähän ulukopuolela ollu, niinku meiläki semmonen nelisenkymmentä hehtaaria meni
mettämaata, niin kyllä ne oli aivan melekeen voi sanua että arvotonta. (Mies,
Alakemijoki)
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5.3.3 Arvon vähättely
Kaupanteon ja korvausneuvottelujen yhteydessä ympäristön arvon vähättely oli
todella yleistä. Toisaalta tätä selittää rakentajan tunne varsin suvereenista vallasta
ja pyrkimys jokiyhtiölle mahdollisimman edulliseen toimintaan mutta toisaalta
myös se, että ympäristö osattiin nähdä ja arvottaa tuohon aikaan vain talouden ja
tuottavuuden näkökulmasta. Arvon vähättely tulee esille suuressa osassa haastatteluja. Vähättely koski sekä rahallisen arvon laskemista alas ostohintojen ja korvausten osalta mutta myös muiden kuin taloudellisten arvojen vähättelyä ja mitätöintiä.
Haastateltava muistelee seuraavassa lainauksessa tapausta vielä vapaan Pirttikosken alapuolella. Hän oli aikoinaan mukana tutkimusporukassa, joka oli arvioimassa Kemijoen koskia. Hän sai tietää insinöörien laskeman kosken arvon ja
huomasi, että jakokunnan saama myyntisumma oli vain hyvin pieni osa kosken
todellisesta arvosta.
Se on vaikia sanua, muttta miepä sanon nyt että. Aatella että se oli se insinööri mukana ja ---tulthin Pirttikoskele, tulthin siihen alapuolele, niin se tämä insinööri, --- niin se sano mulle näin että, arvaappa palionko tämän kosken arvo on? Mie että minun on vaikia arvioia. Mutta ko mie kuulin sen hinnan, että millä ne myi tuon jokiyhtiöle siihen aikhan, ko mie olin tutkimuspuolela, 95 milioonaa oli se arvo. Tuon Pirttikosken arvo. Kyläläiset myi sen, jakokunta myi sen hah kahella ja puolella miljoonalla. Että kyllä se on ollu niien hyöty. Se on valtava. (Mies, Yläkemijoki)
Myös korvauskiistoissa vahinkojen ja haittojen vähättely oli yleistä. Jokiyhtiö
käytti korvauskysymyksissä myös tiedon tekniikkaa ja omi asiantuntijuuden roolin itselleen. Korvauksista huolehtimisen ei nähty enää vaikuttavan yhtiön toiminnan päämäärään, vaan korvauskysymykset näyttäytyvät puhtaasti taloudellisessa
valossa. Jokiyhtiön tavoittena oli toiminnan pysyminen mahdollisimman edullisena. Korvausten kalleuden argumentti olikin jokiyhtiön paljon käyttämä, eikä
rahaa haluttu haaskata paikallisiin kiistoihin. Korvaukset pidettiin mahdollisimman alhaisina ja ensimmäisinä rakentamisen vuosikymmeninä korvausten määrät
olivat enemmän sanelun kuin neuvottelun tuloksia. Paikallisilla asukkailla ei ollut
sanansijaa oman ympäristönsä asiantuntijoina, eikä heidän mielipiteitään kuultu.
Joo, sehän tuota jokiyhtiöhän se makso nämä. Mutta ainaki täsä yrittivät tuon
mettän saaha iliman. Eihän se tietenkhän niin kauhia korvaus ollu niistäkhän
pelloista ja muista maista. (Mies, Yläkemijoki)
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Rakentajan vastuun väistelystä ja haluttomuudesta korvauksiin kertoo seuraava
lainaus, jossa emäntä kertoo Petäjäskoskella räjäytystöiden yhteydessä perheen
hevoseen osuneesta kivenmurikasta. Hevonen jouduttiin lopettamaan, eikä sitä
korvattu emännän useista anomuksista huolimatta:
Eikä markkaakaan annettu siitä. Ja mie niin monta kertaa --- niin tuosa jokiyhtiössä oli konttooria ja Rovaniemellä niin ei mitään. Ja elläinlääkäri kävi
ja määräsi että se pittää lopettaa, että se on luu särkyny siitä. Sinne meni hevonen. Ja sinne meni maat ja niin ja rahat on menneet kanssa. (Nainen, Alakemijoki)
Rakentamiselle myönteisen haastateltavan kertomuksesta tulee esille ympäristön
arvottamisen yksioikoisuus. Kertojan olohuoneen seinällä oli kuva hänen lapsuudenkodistaan. Haastateltava esitteli kuvaa, kertoi itselleen tärkeästä paikasta ja
sen historiasta. Ristiriita nousi siitä, että puhuessaan jokiyhtiön maakaupoista
jonkun muun kodin kohdalla tällaiselle kotipaikkaan liittyvälle tunnesidokselle ei
ollutkaan tilaa. Asiat hoidettiin pelkällä laskutoimituksella, ja oli jokiyhtiön päätösvallan alla, mitkä maat katsottiin arvokkaiksi ja mitkä ei. Esimerkiksi tekojärvien alle on jäänyt haastateltavan mukaan suurimmaksi osaksi arvottomiksi luokiteltuja maita. Normittavasta kurivallasta kertoo haastateltavan näkemys siitä, että
rakentajat olivat oikeassa ja osasivat määrittää kaupoissa oikeat hinnat. Matemaattinen laskutoimitus ja maan luokittelu sen arvon mukaan olivat hänen mukaansa reilu tapa korvata paikallisten menetyksiä, mutta kotipaikkaan liittyviä
tunnesiteitä hän ei tässä yhteydessä käsitellyt ollenkaan. Kodilla ja kotipaikalla ei
ollut arvoa, kun ulkopuoliset tulivat sitä arvioimaan.
Yksiki, torppa, niin se tuota, hehe, mejän ostomiehet nauro, että soli se isäntä
sanonu, että ei sitä myyä tätä talonpaikkaa. No ne monta kertaa kävi sille puhumasa, ja ne oli pojat sitte lopulta sanonu, että kuule tiiäkkö sinä että minkä
arvonen tämä mökki on sulle? No en minä, mutta se on kuule niin arvokas että, ei sitä, semmonen miehen kaajettava laho mökki sielä jokitörmälä, ja niitä
linnunlentoaapoja justiin, etes hillasankkua saanu, ne oli niin vetisiä jänkiä.
(Mies, Yläkemijoki)
Wang ym. (2013) tarkastelivat tutkimuksessaan jokirakentamisen sosiaalisia vaikutuksia jakamalla yksilön varallisuuden materiaaliseen, henkilökohtaiseen (embodied) ja relationaaliseen varallisuuteen. Voimalaitoksen rakentaminen voi vaikuttaa näihin kaikkiin varallisuuden tyyppeihin. Materiaalinen varallisuus on
rahallisesti mitattavissa olevaa, ja se onkin usein ainut varallisuuden tyyppi, johon
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korvaukset kohdistuvat. Henkilökohtaista varallisuutta ovat yksilön taidot ja tiedot, jokivarren asukkaiden henkilökohtaista varallisuutta olivat esimerkiksi kalastus- ja maanviljelytaidot. Tämän tason varallisuus on hankalasti arvioitavissa ja
korvattavissa. Relationaaliseen varallisuuteen kuuluvat yhtäältä sosiaalinen infrastruktuuri, sosiaalinen verkosto sekä toisaalta fyysiset perusrakenteet, tekninen
infrastruktuuri (liikenne, terveyspalvelut, koulutuspalvelut). Relationaalinen varallisuus tarjoutuu yksilölle hänelle ympäristöstään häntä hyödyttäen, mutta omistussuhdetta hänellä ei tähän varallisuuteen ole. Myös tätä varallisuuden tyyppiä
on vaikea mitata, vaikka sillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Wang
ym. katsoivat jokirakentamisen alta muualle siirrettyjen ihmisten saaneen korvauksia vain materiaalisista menetyksistä, joskin perusrakenteiden kehitys voidaan
katsoa eräänlaiseksi korvaukseksi.
Korvaukset ovat Kemijoellakin perustuneet materiaalisiin menetyksiin. Henkilökohtaisen varallisuuden, kuten lohenkalastustaidon, tai relationaalisen, esimerkiksi sosiaalisen verkoston yhtäkkisessä menettämisessä, ei ole nähty olevan
korvattavaa.
Vähättelyä näkyi myös korvausten tai korjausten toimeenpanossa, joka oli
tehty ajoittain hutiloiden ja asiaan paneutumatta. Jos viivytys- tai vähättelytekniikoista huolimatta jokiyhtiö joutui korvaamaan tai korjaamaan vahinkoja, töihin ei
haastateltavien mukaan aina paneuduttu kunnolla. Joskus lupaehdot täytettiin
näennäisesti ja korjauksista ja korvauksista annettiin pelkkä vaikutelma. Tunnetuin esimerkki lienee Isohaaran voimalaitoksen yhteyteen rakennettu ensimmäinen kalahissi. Kalatien rakentamiseen ei paneuduttu kunnolla ja Isohaaran rakentamisen yhteydessä tehtiin ”näön vuoksi” toimimaton hissintapainen (Vilkuna
1975: 391–395). Sen jälkeen rakennetut, toimimattomat kalaportaat herättävät
edelleen kovaa kritiikkiä.
Kyllähän ne kuulemma muualla pellaa ne lohiportaat, mutta ei ne Kemijoella
ole tähän mennessä vielä pelanneet. (Mies, Kitinen)
Vaelluskalan menetys harmittaa paikallisia edelleen, samoin kuin asioiden huono
hoitaminen silloin, kun mahdollisuus olisi ollut rakentaa toimivat kalatiet. Kalastuskulttuurin säilyttämistä ei nähty arvokkaana eikä tarpeellisena, ja jälleen ympäristön arvot ja kustannukset laskettiin ainoastaan jokiyhtiön näkökulmasta.
Etenki että jos nyt tajuaa tämän niinku kalan arvon ja sen arvon, että mikä
sillä on jo monelta kantilta arvioituna, että se pyyntiarvo ja vaikka sanotaan
että joku matkailujuttu tai joku muu ois vielä se lohen saanti mahollisuus ja
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pyytö mahollisuus, niin kyllä ne on sanotaan hyttysen pissa Itämeressä ne
korvaukset siinä. Se on pietty sillon vaan ihan luonnollisena asiana, että se
kuuluu olla, ja se on. Ja me voimme ottaa tuolta aina sillon ja sillon sitä ja
lohta ja kaikkia kallaa mitä on. (Nainen, Yläkemijoki)
Korvattavien menetysten arvon vähättely tulee esiin erityisesti menetyksissä,
joille on vaikea mitata rahallista arvoa. Ainoastaan konkreettisia, taloudellisia
vahinkoja tai menetyksiä, kuten rakennuksia, maita, kaivojen kuivumisia tai muita
sellaisia, pidettiin korvauksen piirissä. Joen maisema-arvosta tai sen äänimaiseman menetyksestä ei korvattu mitään, koska niillä ei nähty olevan minkäänlaista
arvoa. Kuitenkin useat haastateltavat kertoivat yhtäkkisen kosken kohinan loppumisen olleen järkyttävä elinympäristön muutos, joka vei osalta yöunet. Eräs
haastateltava vertasi kohinan loppua tilanteeseen, jossa pitäisi opetella uudestaan
kävelemään. Seuraavassa lainauksessa haastateltava on selvittänyt vesioikeuden
kantaa äänimaiseman menetykseen, mutta hän on saanut osakseen pelkkää naurua. Asenteet tämän suhteen ovat muuttuneet vasta viime vuosina.
Joo, ne pannee sitte nauruksi, tuolaki Vaasassa niin on just yks juristi, joka
sannoo, että oisko se pitäny tuota jokiyhtiö velevottaa ostamaan teile kasetti,
josta kuuluu se kosken ääni [naurahtaa] no se on tietenki hyvä asia, mutta niin
hän niinku pani huumoriksi sen, ja mie puhuin tosissaan. Että jokiyhtiö ostaa
teile mankan, josta kuuluu kosken kohinaa. Et tuota niin, että joku kokee sen
sillä tavalla, ko mie sanon tällä tavalla ihan tosissaan, ja ne pohtii, että tuo
hauskan vuoksi raatailee noin. (Mies, Yläkemijoki)
5.3.4 Byrokratia tekniikkana
Kiire ei enää leimannut korvauskysymyksien ratkaisua maa- ja koskikauppojen
tapaan. Pikemminkin jokiyhtiö käytti hallintatekniikkana asioiden pitkittämistä.
Vastuuta pyrittiin väistelemään ja toiminta pitämään edullisena jokiyhtiölle. Byrokratian keinoin pystyttiin vaikeuttamaan korvausasioiden käsittelyä niin, että
käsittely saattoi jatkua vuosikymmeniä. Ei ollut harvinaista, että asianosaiset ehtivät jo vanheta ja kuolla ja korvauspäätöstä oli kuulemassa seuraava sukupolvi.
Näin kävi esimerkiksi Kemijoen kalakorvauskiistassa, mutta myös monissa muissa korvauskiistoissa.
Ku piti panna ne hakemukset, niinku meijänki kohalta, ku oli ne lohenkalastusvälineet ja venheet ja kaikki. Niin niihinhän piti ne hakemukset laatia ja
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sitte minun mielestä se oli että tuolta korkiammalta taholta niille hinnat pantiin niille asioilla. Että ku ne määrät oli mitä oli kalastuksessa saanu, niin ne
hinnoteltiin sieltä. Ja ne tulivat sitte tuota. Jotaki, ku minä olen nyt 72, niin se
on kolomattakymmentä vuotta sitten sillon. Ku isä oli kuollu jo sillon, niin äiti
vielä jako sitten niitä ossuuksia. Tuli sitä mullekki muutama tuhat sitten. Ku
meitähän oli kyllä paljon lapsiaki, mutta se sillälailla sen sitte jako että sen
isän ossuuen. (Nainen, Yläkemijoki)
Viivytys ja vaikeutus olivat toimivia tapoja, koska ne pakottivat paikalliset aktivoitumaan oikeuksiensa perään. Useista ei tähän ollut, varsinkin kun jokiyhtiön
voima ja valta olivat hyvin tiedossa.
Byrokratian tekniikalla korvauskysymyksiä pitkitettiin ja paikallisia asukkaita
painostettiin luopumaan vaatimuksistaan. Jokiyhtiöllä oli omat lakimiehensä,
jotka osasivat pitää jokiyhtiön puolia. Paikallisilta asukkailta korvausasioiden
ajaminen vaati aktiivisuutta, rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä. Oikeusmenettelyihin
osallistuminen teki monista aktiivisista paikallisista itseoppineita asianajajia,
joiden oli asioihin perehtyessään opittava menettelyissä käytettävä sanasto sekä
toiminta- ja puhetavat.
Haastateltava kertoi seuraavassa lainauksessa Taittumaniemen padon rakentamisesta ja siitä, kuinka sen saamiseksi piti todella tehdä töitä ja paneutua asiaan.
Asiaa vatvottiin miltei kaksikymmentä vuotta. Lupaehtoja valvomassa ja pohjapatoasiaa hoitamassa oli ensin suuri määrä nuoria insinöörejä, jotka vaihtuivat nopeasti ja siirtyivät muualle töihin. Lopulta asiaa alkoi ajaa diplomi-insinööri Ahti
Risku, ja hän sai sinnikkyydellään ja uusilla perusteluillaan tuloksia aikaan.
Mutta se saathin sillä oikeusmenettelylä, jota jaha, jahattiin monta vuotta
eestakasi ja, ja käythin jopa viis kertaa korkeimmasa oikeuesa. Se oli tietysti
kustannuskysymys, ja yhtiöki halus välttää näitä liikakustannuksia, niin siitä
käythin monta käsittelyvaihetta, viis eri vaihetta, ja aina korkeimpaa hallintooikeutta myöten. Ja lopulta me sitte voitethin se. (Mies, Yläkemijoki)
5.3.5 Etujen tarjoamisen tekniikka
Jo koski- ja maakauppojen aikaan jokiyhtiön keskeisin neuvotteluvaltti oli käteinen raha, johon ei aiemmin juuri ollut enimmäkseen omavaraistalouksissa totuttu.
Jokivarressa yleisesti kerrottujen tarinoiden mukaan koskikaupoista saatuja
myyntituloja pidettiin ilmaisena rahana, eikä kauppojen todellisia seurauksia
ymmärretty. Myöhemmin kertakaikkiset korvaussummat olivat niin suuria, että
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niitä saaneet usein kuvittelivat, että rahoilla eletään mukavasti loppuelämä. Seuraavassa haastateltava kertoo tapauksesta, jossa hintaneuvottelut päättyvät siihen
paikkaan, kun ostaja esittää loppusumman:
Ostomies kerran sano että kuule, aletaanpa laskemhan että palionko hän saisi rahhaa tässä, tästä mökistä, jos me alettais jo tekheen jo niinku kaupat. No
ku ne laski niitä pinta-aloja ja sen jyvityksen mukhan sitte ne hinnat, ja hyvän
hinnan vielä niilekki rakennuksile, ja ku se sai sen ajan rahhaa pikkusta vaile
700 000 ois ollu hinta, niin emäntä sano että ja kaupat tehhään justiin, ja
mulle ostethan reviraläninki. (Mies, Yläkemijoki)
Kauppoihin ja sopimuksiin liittyvistä muista etuuksista haastateltavat mainitsivat
sähköedun. Sitä pidettiin hyvänä korvauksena, jos sen oli osannut vaatia. Sähköedusta puhuttiin tutkimuskylissä ainoastaan Petäjäisellä. Ylempänä Kemijokivarressa sähköetua ei haastateltavien mukaan ole ymmärretty vaatia.
Outi: No saattako te edullisempaa sähköä?
- No en minä ainakaa, minun sähkö tuujaan etelästä.
- Ei, kyllä se on ihan tosi, että ei sitä ole tuota eikä ole ymmärretty vaatia.
Rovaniemen maalaiskunnassahan minä en ole ihan koko varma, mutta siellähän pitäs olla ne Ossauskoski ja Petäjäskoski, niin siellä ne on saanu jonku
verran kirittyä sitä. (Miehet, Kitinen)
Etujen tekniikkaan kuului myös työn tarjoaminen, joka oli merkittävä etu rakennemuutoksen ja koko ajan kasvavan työttömyyden keskellä oleville jokivartisille.
Jokiyhtiöön työhön päässeet saivat muitakin rahallisia etuja, kuten matkakustannusten korvausta.
[Voimalaitostyömaalla työskenteleviä kyläläisiä] varmaan oli kymmenittäin
sillon kiivaimpaa aikaan -69 ja -70 niin, no suurin osahan oli, oli niitä semmosia, jokiyhtiöläisiä, jokka oli Pirttikoskela ennen ollu töisä, että ne kiersi
niinku kylältä toisele ja, tai työmailta toisele ja ne asu Pirttikoskela. Mut sitte
oli niitä kirvesmiehiä ja sitte siinähän tartti kaiken näköstä, metsuria ja,
apumiestä, että kyllä sielä kymmeniä, vanttauslaisiaki oli, ja se oli kesätyöpaikka, ihan hyvä, --- että meitä oli vielä -74 kesälä niin, sielä tekemäsä niitä
loppuhommia. (Mies, Yläkemijoki)
Kemijoella elintaso alkoi rakentamisen myötä kohentua etenkin ylempänä jokivarressa, jossa vaelluskalasta saadut ansiot eivät olleet niin merkittäviä kuin joen
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alajuoksulla. Asukkaat saivat tuloja esimerkiksi maakaupoista tai korvauksista tai
pääsivät töihin voimalaitostyömaille. Voimalaitostyöt toivat uutta nousua alueelle
ja uudistivat vanhoja rakenteita. Voimalaitostyömailla paikalliset asukkaat saattoivat kouluttautua uusiin ammatteihin, kuten kirvesmiehiksi, muurareiksi, asentajiksi tai toimistotöihin. Autoilijat ja koneurakoitsijat saattoivat perustaa oman
yrityksen.
Joo, sillonhan täälä välisä tuntu, että sitä on sitä työtä kaikeksi iäksi, no eihän sitä monta vuotta kestäny mutta kaikki oli tytyväisiä että rakennuksesta
siinä mielesä, että tuota, se anto työtä ja toimeentulua ja se kehitys anto tällekki seuvule sillä laila, että ainaki nuo ihimisten asunnot niin tota tuli aivan
toisenlaisiksi, niitä ruvethin laittamhan oikein hyviä asuntoja ja kaikkia, ja
eihän sillon ollu tuosa Auttin asutusaluheela semmonen neliseinänen mökki
ja siinä saatto 10 ihimistä asua, niin tota, voimalaitos ko alako niin sielä ruvethin ne heti rakentamhan iso, isompia taloja, ja maatallouski rupes sielä
kehittymhän. (Mies, Yläkemijoki)
5.3.6 Sosiaalinen erottelu
Rakennushankkeen päämäärän kannalta tärkeä tekniikka oli erottelun tekniikka,
jossa eroteltiin päämäärälle hyödylliset ja hyödyttömät yksilöt. Erottelut ovat
samalla sekä valtasuhteen ehtoja että tuloksia (Kusch 1993: 102). Eriarvoisuuden
järjestelmä määrittää valtasuhdetta: voimayhtiö oli vahvempi ja kyvykkäämpi,
sen takana oli oikea tieto, laki ja valtio. Sen päämäärät ovat oikeita ja valtion
tukemia, joten erottelujen järjestelmän nähtiin oikeuttavan valtasuhteen keinot.
Rakennettavissa voimalaitoskylissä voimalaitostyöntekijöiden ja paikallisten
asukkaiden välillä oli alussa hyvin voimakas erottelu, jota jokiyhtiö toimillaan
ohjasi ja tuki. Pahimmillaan sosiaalinen kuilu oli vahvaa ennakkoluuloa, eivätkä
jokiyhtiöläiset halunneet olla missään tekemisissä paikallisten kanssa tai päinvastoin. Ihmiset jakaantuivat kolmeen luokkaan. Ensimmäisenä olivat herrat: jokiyhtiön päällysmiehet ja toimihenkilöt, toisena jokiyhtiön työntekijät ja kolmantena
paikalliset asukkaat. Haastateltava listasi seuraavassa sitaatissa kivitaloissa asuneet herrat, parakkialueella asuneet tavalliset jokiyhtiön työntekijät ja ”tavalliset
ihmiset”, paikkakuntalaiset:
Sielä yhtiön puolela, ne on vieläki ne kivitalot sielä ja sielä ois voinu käyä
mutta emmie käyny koskhan sielä, en, ko sehän oli niin suuri erotus, että ku
me oltiin, tavallisia ihimisiä olthin tällä puolen maantietä, mutta sitte ku her122

rat oli toisela puolen niin sielä oli, ja vielä net jokka oli sielä kivitalola, nää,
jokka asu meitä vastapäätä, oli iso parakkialue, niin ne oli ihan semmosia tavallisia työntekijöitä niin, niin tuota, siinä oli niin suuri luokkaero että voi
voi. (Nainen, Alakemijoki)
Ensimmäiset Oulujoella valmistuneilta voimalaitoksilta tulleet työntekijät olivat
sosiaalisesti ylempänä, lähellä herraluokkaa, mutta vuosien myötä he menettivät
arvostustaan. Herroina heitä ei enää pidetty mutta kuitenkin paikallisia ylempänä,
jokiyhtiön työntekijöinä. Haastateltavien mukaan kanssakäyminen tulokkaiden
kanssa oli erilaisista lähtökohdista johtuen vähäistä, etenkin ensimmäisinä vuosina.
Niin kato ensimmäiset tuli kato tuolta Pyhäkoskelta, ja sitte tuli Jylhämästä,
niin ne oli vielä semmosia ihmisiä jokka tuota ”he on jotaki”. Ja se oli sitte
tietysti seki että ku ne sai ilimaseksi asua nämä, ja tuota kaupungisa kulietethin, pikkuautola, millon mersula millon mitäki näitä rouvia kuule kaupasa, ja
kaikki ostethin yhtiön laskhun, että sai alennukset, mmm. Joo, on muistan yksiki rouva, näitä herrain rouvia ostanu kissale niin tuota jauhelihhaa. (Nainen, Alakemijoki)
Lähtökohdiltaan ihmiset olivat erilaisia monessa suhteessa: jokiyhtiöläiset olivat
alueen ulkopuolisia, kotoisin etelästä, poliittisesti usein joko työväenaatteen tai
isommat herrat työnantajapuolen kannattajia ja tavoiltaan niin erilaisia, että saattoivat ostaa kissoillensa jauhelihaa. Asetelma lisäsi epäluuloa. Poikkeuksiakin
toki oli, ja vuosien saatossa tulokkaat saatoivat asettua jokivarteen vakituisiksi
asukkaiksi. Jotkut voimalaitoskyliin muualta töihin tulleet jokiyhtiöläiset olivat
kotoisin maalaistaloista ja tulivat mielellään auttamaan paikallisia esimerkiksi
heinätöissä. Yhteiset kiinnostuksen kohteet, kuten metsästys, saivat aikaan ystävyyssuhteita. Avioliittojakin solmittiin. ”Oli niisä ihimisiäki” (nainen, Yläkemijoki). Lisäksi useat jokiyhtiön työntekijät, monet perheineen, asuivat pahimman
asuntopulan aikana paikallisilta vuokraamissaan huoneissa, joten yhteinen arki
lienee lähentänyt välejä ainakin joissakin tapauksissa. Paikalliset, jotka pääsivät
töihin jokiyhtiölle, tutustuivat tulijoihin ja toimivat myös henkisesti sillanrakentajina sosiaalisen kuilun yli.
Erottelua ja kuiluja oli muuallakin kuin paikallisten asukkaiden ja jokiyhtiön
työntekijöiden välillä. Jokiyhtiön sisällä työnjohto ja tavalliset työntekijät eroteltiin, ja eri ryhmiä muodostui eri ammattien ympärille. Esimerkiksi Mikolan
(1990: 22, 34, 76) mukaan Pirttikosken voimalaitostyömaalla oli työpaikkaruoka123

la, mutta työnjohdolla oli oma ruokailupaikkansa seisovine pöytineen. Tätä virkailijakerhoa kutsuttiin arkisemmin ”konjakkikukkulaksi”. Jakautumista eri ryhmiin korosti esimerkiksi eri ammattiryhmien eriväristen kypärien käyttö. Toinen
esimerkki löytyy voimalaitostyöntekijöiden pikkujouluista: pikkujoulut järjestettiin erikseen neljälle ammattiryhmälle: sähkömiehille, koneenasentajille, rakennusmiehille ja toimihenkilöille. Yhtiö maksoi toimihenkilöiden juhlat, mutta muut
joutuivat itse maksamaan juhlansa.
Erottelun tekniikasta irrotan erilleen vielä läheisyyden tekniikan, jolla pyritään aktivoimaan hyödyllisiksi nähtyjä kansalaisia osallistumaan päämäärän saavuttamiseen. Päämäärästä pyritään tällöin tekemään kaikkien yhteinen. Tavoitteena on päämäärän saavuttaminen siten, että hallittavat ohjataan haluttua tavoitetta
kohti. Osa projektin onnistumisen vastuusta pyritään siirtämään paikallisille.
Päästämällä paikalliset osallisiksi hankkeista ja niiden hyödyistä myös heidät
saatiin tavoittelemaan samoja päämääriä kuin rakentajat.
Läheisyyden tekniikoihin kuului esimerkiksi etujen tarjoaminen Kemijokiyhteisöön kuuluville. Eduilla pyrittiin ohjaamaan niiden saajien toimintaa haluttuun
suuntaan. Aktiivisia paikallisia kannustettiin ja palkittiin, ja Kemijokiyhtiön työntekijöiden edut olivat hyvin myös paikallisten asukkaiden tiedossa. Eduilla ihmiset sidottiin ja sitoutettiin mukaan jokiyhtiön toimintaan ja samalla rakennettiin
riippuvuussuhdetta yhtiön ja sen työntekijöiden välille. Etujen tarjoamisen kautta
voitiin hallita ja ennakoida riskejä ja turvata jokiyhtiön tavoitteen toteutuminen.
Erottelun ja läheisyyden tekniikat ovat myös paikallisten asukkaiden subjektivointia: hyödylliset yksilöt edesauttavat toimillaan yhtiön päämäärien toteuttamista, ja vaaralliset tai hankalat yksilöt vastustavat jokiyhtiön toimia. Erottelun tekniikoin pyrittiin rakentamaan kemijokiyhteisö, jossa myös paikalliset asukkaat
jakavat valtion/yrityksen päämäärän ja helpottavat valtion/yrityksen taakkaa ja
vastuuta. Tässä ilmenee vallan tuottavuus: valta ei ole vain alistavaa, vaan vallan
kohteen omaksumat taidot, uskomukset tai tiedon kasvu ovat esimerkki vallan
harjoittamisen positiivisista vaikutuksista. Valta ei ole pelkkä riiston väline, vaan
moniulotteinen kudelma, jossa mukaan nivotaan kaikki osalliset tietyn päämäärän
takia.
Kirjassa Tarkkailla ja rangaista (2005) Foucault esitti, että hallitsevien luokkien tai henkilöiden etuuksien takana on niiden samanaikainen silmällä ja järjestyksessä pitäminen. Erottelu oli osaltaan omien työntekijöiden ohjausta ja hallintaa, osaltaan vallan osoittamista paikallisille. Haastateltavat kertovatkin jokiyhtiön työntekijöiden saaneen monenlaisia etuja. Kemijokiyhteisöön kuulumiseen
liittyi voimakas sosiaalinen etu. Asumista tuettiin, samoin lasten koulutusta ja
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koulumatkoja. Jokiyhtiön rakentamat asunnot olivat paikallisten mielestä tavallista hienompia, kivitaloja, ja niiden yhteyteen tehtiin muun muassa tenniskenttiä ja
uimarantoja, jotka eivät olleet paikallisten asukkaiden käytössä.
- Kyllähän siinä yhtiön työntekijät, siinä palion, palion oli semmosia ihmisiä,
jokka ei halunhet minkhänlaista kontaktia kyläläishin, ei ne
- Pitikö ne ittiä parempina
- Ne, net luuli että he on parempia ihimisiä
- Niilähän oli hirveen hyvät olot ko, täälä Petäjäskoskelaki kun tuota niilä oli
hyvät asunnot, mukavat saunat, yhteiset saunat ja sitte uimarantaki oli tehty,
sitte niilä oli leikkipaikka lapsille
- Kasvihuoneet
- Kasvihuoneet ja tenniskenttä
- Kerhomaat
- Jää, tuo jääkiekkokaukalo, kaikki, kaikki oli siellä, ja tuo latu. (Pariskunta,
Alakemijoki)
Muistakin eduista paikalliset asukkaat olivat tietoisia. Jokiyhtiö tuki rahallisesti
työntekijöidensä ja näiden perheenjäsenten matkoja kaupunkiin tai järjesti kuljetuksia, ja vapaa-ajalle se järjesti toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Mikola
(1990: 38–40, 69) toteaa Pirttikoskella perustetun useita erilaisia harrastus- ja
vapaa-ajan kerhoja. Oli näytelmä-, kamera-, musiikki-, moottori ja urheilukerhoja. Kerhot olivat kuitenkin vain jokiyhtiön työntekijöiden kerhoja. Harrastekerhot
toimivat voimalaitosväkeä yhdistävänä tekijänä mutta paikallisista erottavina.
Esimerkiksi vuonna 1958 perustetun Pirttikosken metsä- ja kalamiesten jäseninä
oli alussa pelkästään voimalaitostyöläisiä. Kun voimalaitostyöntekijät vähenivät,
eräkerhoonkin päätettiin ottaa jäseniksi myös paikkakuntalaisia, ja kerho perustettiin vuonna 1967 uudella nimellä.
Vaimo: Sittehän tuo, voimalaitosasutus, se on tavallaan ollu niinku eri, eri
ihmisiä, että ne ei ole sitä samaa kylää, niilähän on ollu omat harrastukset
melekein että niilä on ollu omat urheiluseuransa, joku niistä on osallistunu
kylän, mutta aika palion niilä on ollu se oma
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Mies: Mehän yritimä sillon aikanhan, että ne saatais enemmän yhthen nämä
jokka on tulhe, ja jokka on tätä vakinaista väestöä, niin kyllä ne oli vaikia
saaha, ei niitä tahtonu saaha milhän. (Pariskunta, Alakemijoki)
Mikola (1990: 48–50) kirjoittaa Pirttikosken kivikyläläisten ja paikallisten asukkaiden välisestä kuilusta, joka syntyi rakennusvaiheessa ja jatkui pitkään. Kuilu
siiryi myös seuraavalle sukupolvelle: kivikylän lapset leikkivät vain omalla alueellaan, ja jokiyhtiö järjesti työntekijöiden lapsille etuja, joista paikalliset lapset
eivät päässeet osallisiksi. Mikola mainitsee ainakin erilaiset lasten harrastekerhot,
hiihtokilpailut, uimakoulut ja kuljetukset uimaan. Esimerkiksi kesällä 1960 jokiyhtiön järjestämässä uimakoulussa oli mukana 150 lasta. Seurakunnan kaikille
avoimet kerhot puolestaan toivat jokiyhtiöläisten ja paikallisten lapsia yhteen.
Kyllä se sitte koulusaki näky, näky tuota niin, jos ei virallisesti, nii ainaki
epävirallisesti niin tuota, kyllä ne tahto meitä sitte haukkua tosiaan maatiaisiksi, nämä jokiyhtiöläisten jäläkeläiset ja, muistan senki ko, sitte, tuota käytiin hiihtoloma-aikaan rippikoulua tuosa Viirin kappelisa, niin niin joku jokiyhtiöläisen penska moitti sitä että ko joutuu ite maksamaan ko viikon kulukee
rippikoulusa, haha, mie sanoin että me maksetaan viis vuotta haha että saahaan koulu käytyä. (Mies, Yläkemijoki)
Ennen yhtenäiskoulu-uudistusta oppikouluun haluavat Yläkemijoella asuvat lapset joutuivat lähtemään oppikouluun joko Rovaniemelle tai Kemijärvelle. Väkimäärän kasvaessa voimalaitostyömaiden myötä myös jokiyhtiö havahtui tähän
epäkohtaan ja perusti vuonna 1961 yksityisen oppikoulun. (Mikola 1990: 52–53.)
Lähtökohta oppikoululle oli kuitenkin se, että se suosi voimakkaasti jokiyhtiön
työntekijöiden lapsia.
Jokivartiset koki, että ne on vähän niinku eri kastia ja, ja tuota, nehän Pirttikoskele perusti sen yksityisen, se oli yksityinen oppikoulu sillon, --- sehän oli
jokiyhtiöläisten hommaa, ne perusti tota niin semmosen kannatusyhistyksen,
joka sitte perusti tuon yksityisen oppikoulun. Ja siinä oli se valintasysteemi
oli se, että kaks luokkaa aina joka vuosi, tuota, alotti ja se oli eri systeemi, eri
karsinnat oli jokiyhtiöläisile ja eri karsinnat maatiaisporukale, haha, että oli
A-luokka ja B-luokka, ja A-luokka oli tietenki jokiyhtiöläisten luokka ja tuota
B-luokka oli sitte nämä maatiaiset. Haha. Ja niilä oli eri valintaperusteet, että vaikka kuinka huono jokiyhtiöläinen, niin se pääsi, pääsi, mutta tuota jokivartisista pääsi sitte saman verran, mutta vaikka siinä ois ollu paremmat pisteet, niin tuota se ei päässy sinne. (Mies, Yläkemijoki)
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Vaikka paikkakuntalainen olisi päässyt jokiyhtiölle töihin, erottelua saatettiin silti
jatkaa. Eräs jokiyhtiössä töissä ollut jokivartelainen mies kertoi hakeneensa lapsilleen kulkemisrahaa, jota maksettiin jokiyhtiöläisten Rovaniemellä koulussa kulkeville lapsille. Hakemus kuitenkin evättiin, eikä perhe päässyt osalliseksi yhtiön
eduista. Miestä oli rohkaissut uuden anomuksen jättämiseen muualta tullut jokiyhtiön työntekijä, ja lopussa kulkemisraha on myönnetty.
Paikallisten asukkaiden ja jokiyhtiön väen välinen kuilu näkyy seuraavan
haastateltavan kertomuksen mukaan edelleen. Pirttikosken voimalaitoksella järjestettiin vuonna 2010 avoimet ovet ja edellisenä kesänä muita juhlallisuuksia,
koska voimalaitoksen valmistumisesta oli kulunut 50 vuotta. Haastateltavan mukaan paikalliset ihmiset eivät näihin juhlallisuuksiin juurikaan osallistuneet.
Ne oli kaikki niin omisa porukoisa, ja sitte nyt kö viime vuona oli ne juhulatki
täälä, Pirttikoskela, sielä ei kovin palion ollu täältä, koska ne ei ollu mishän
tekemisisä. (Nainen, Yläkemijoki)
5.4

Toimija-asemat

Subjektin käsitteellä on varsin löyhät raamit hallinnan analytiikassa. Sillä tarkoitetaan erilaisia minuuksia, persoonia, toimijoita ja identiteettejä, jotka niin synnyttävät ja vetävät puoleensa hallinnallisia toimia kuin myös rakentuvat ja muotoutuvat niiden yhteydessä. Foucault’lle ihmisen subjektius oli kaksijakoista, ulkoista
hallintaa ja tiedonmuodostusta (subjektivointi) sekä itsen hallintaa ja itsestään
tietoisuutta (subjektivaatio). Subjektipositiot, toimija-asemat ovat ihmisten asemia
erilaisissa valtakäytäntöjen kehyksissä, kuten koulussa, työpaikalla tai kuluttajana. (Foucault 1982a, Kaisto & Pyykkönen 2010: 9, 17.)
Valta ilmenee subjektien välisissä suhteissa, ja se muotoilee näitä suhteita sekä niiden osapuolia. Foucault’n (1982a) mukaan ihmisen persoonallisuus ja identiteetti ovat tiukasti sidoksissa valtasuhteisiin ja käytäntöihin, joissa hän toimii.
Valta tuottaa käytäntöjen toimijan. Vallan eri tekniikat tuovat esiin erilaisia subjekteja. Näkyvän suvereenin vallan kohdalla subjekti on sivuosassa, ja huomio
kohdistuu siihen ainoastaan ohimenevästi esimerkiksi rangaistuksen täytäntöönpanossa. Kuri tuottaa alistuvan subjektin, turvallisuus puolestaan laskelmoivan
taloussubjektin, jonka laskelmoinnin tapoja turvallisuuden tekniikat yrittävät
ennakoida ja huomioida (Foucault 2010).
Agrawalin (2005) mukaan uusia ympäristöön liittyviä subjektiasemia kehittyy esimerkiksi raaka-aineiden hyödyntämistä koskevissa ristiriidoissa. Osallistu127

essaan konflikteihin ihmiset joutuvat määrittämään paitsi käsitystä itsestään myös
asemaansa suhteessa uusiin instituutioihin ja omiin, muuttuviin tavoitteisiinsa.
Täten poliittinen taso, instituutiot ja identiteetit ovat nivoutuneet toisiinsa.
Ihmiset ohjataan tiedostamaan itsensä esimerkiksi kansalaisina ja työläisinä,
joilla on oma vastuu kulloisenkin päämäärän saavuttamisessa. Täten pyritään
vaikuttamaan yksilön itseohjautuvuuteen. Hallintavalta hallitsee vapauden kautta:
hallinnan perusteeksi mainitaan vapaiden ja vastuullisten kansalaisten toiminnan
edistäminen, vaikka hallinta nimenomaan ohjaa juuri vapauden ja vastuullisuuden
tuottamiseen. Vapaus määritellään loppujen lopuksi hallintakäytäntöjen kontekstissa, jossa se saa myös ilmenemismuotonsa. Vapauden ei tarvitse olla hallinnan
käytäntöjä vastustava toimi, vaan se voi olla hallinnan aikaansaamaa, ”vapaana
subjektina olemisen” toimintatapojen ja diskurssimuotojen mukaista. (Kaisto &
Pyykkönen 2010: 11–19.)
Hallinnan analytiikasta kiinnostuneet etsivät vastausta siihen, millainen kuva
hallinnan kohteista valtaapitävillä etukäteen on ja millaisia subjektiuden muutoksia tavoitellaan kulloisenkin päämäärän luomissa puitteissa. Millaista käyttäytymistä eri osapuolilta odotetaan, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on,
mitkä ovat otollisia ominaisuuksia ja miten niitä ylläpidetään? Miten ja mitkä
käytöksen muodot katsotaan ongelmallisiksi ja miten ongelmaan pyritään vastaamaan? (Dean 2010: 43.)
Hallinnan menestys riippuu siitä, kuinka suotuisasti hallinnan kohteiden itsen
muovaamisen käytännöt järjestyvät. Subjektiivisuuden analyysissa tutkitaan niitä
minäsuhteen muotoja, joissa yksilö rakentaa itseään subjektiksi eri tavoin ja tunnistaa itsensä subjektina. Foucault (1998: 119, 134–135) kehotti tutkimaan myös
totuuksina pidettyjen tietojen toimintaa minän itsesuhteessa ja subjektiksi muotoutumisessa. Subjekti määrittää itsensä suhteessa esitettyihin totuuksiin ja päämääriin sekä määrittää oman toimintansa tavat (Kaisto 2010: 56, 60).
Toimija-asemalla tarkoitan tutkimuksessani vallan tuottamia subjektiuksia ja
identiteettejä vesivoimarakentamiseen liittyvissä kohtaamisissa ja puheissa. Käsitteen kautta pyrin kokoamaan yhteen subjektien muotoutumista muutoksessa:
millaisia ennakko-oletuksia paikallisista asukkaista tulee haastatteluissa esille,
millaista toimintaa ja käyttäytymistä heiltä odotetaan, millaisia arvottamisia on
löydettävissä, millaisia oikeuksia ja millaisia velvollisuuksia? Millaisia muutoksia
halutaan ja miten niihin pyritään? Millaiset ominaisuudet ovat toivottavia, millaiset ei-toivottuja?
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5.4.1 Paikalliset asukkaat alamaisina
Hallinnan yksi tavoite on saada hallittavat ymmärtämään oma subjektiutensa
hallinnan päämääriin sopivalla tavalla. Vesivoimarakentamiseen sopivia subjektiuksia olisivat alistuvat paikalliset, jotka edesauttaisivat jokiyhtiön päämääriä.
Tähän epäsuhtaiseen, paljolti suvereenin yksinvallan mutta myös kurivallan värittämään lähtökohtaan kiteytyy yksi ennakkonäkemys paikallisista asukkaista:
asukkaat ovat tietämättömiä, kuuliaisia alamaisia, joita on helppo hallita. Otollisia
ominaisuuksia ovat kuuliaisuus ja lojaalius valtion johtoa kohtaan sekä työteliäisyys jokiyhtiön päämäärien hyväksi.
Alamaisuus oli alussa varsin helppo saavuttaa voimasuhteiden ollessa niin
voimakkaasti epätasapainossa. Paikallisilla asukkailla ei käytännössä ollut mahdollisuuksia asettua jokiyhtiön tahtoa vastaan. Yhtiön tahto asioiden etenemisestä
näyttäytyi valtion tahtona. Pitkälti valtio-omisteisen yhtiön lupa-asioiden kulku
oli jouhevaa, ja asiat nähtiin jo valmiiksi päätettyinä. Lupaprosessit olivat nimellisiä: esimerkiksi nimellisesti riippumaton lupaviranomainen kuuli herkästi jokiyhtiön tahtoa. Valta-asetelma oli paikallisten asukkaiden näkökulmasta toivottoman
epäsuhtainen, kun vastakkain piti asettua herrojen kanssa, joilla oli takanaan valtion tuki. Myös se, että mukana oli maan mahtavimmat miehet, puolusti joen
rakentamisen oikeutusta. Pyrittiin myös luomaan kuvaa siitä, että rakentajat olivat
myös osaamiseltaan ylivertaisia. Osaajat tulivat etelästä, heillä oli kontakteja
Amerikkaan asti, josta työkoneita hankittiin. Näitä seikkoja vasten epäsuhta on
ilmeinen:
Mie aattelin että mie kouluja käymätön ihminen juuri ykkösen ja kakkosen
panen yhteen ja lujen niin tota kyllä piti paljon ellää ja tehä siinä köyhyyvesä
ja ahtauvesa ja tietää kaikkia nuitten herrojen vouhkotuksista ja kulukia sitten osa sielä [jokiyhtiön konttorissa Rovaniemellä] jalakasin ja linija-autosa
ja hoitaa huusholli, mökki siihen ja ne heinät ja lapset ja. (Nainen, Alakemijoki)
Alamaisuuteen lienee asemoinnissa vaikuttanut suotuisasti myös se, että sodan
jälkeen rintamalta palanneet miehet olivat hyvin sisäistäneet sodanaikaisen käskypolitiikan. Sodassa oli totuttu siihen, että määräykset tulevat ylhäältä, ja niitä
on toteltava. Kyseenalaistaminen ei tullut kysymykseenkään.
Että viis vuottaki oli opetellu sitä käskypolitiikkaa ja, ei siinä ymmärrä sitte
että nyt ollaan siviilissä, että yksilölläki vois olla niinku oikeuksia. (Mies,
Alakemijoki)
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Suvereenin yksinvallan hetkellisessä kohdistumisessa alamaisiin on kolonialistinen ote. Huomio kiinnittyy paikkaan, jossa tarjolla on hyödynnettäviä resursseja,
mutta kun vesivoima on otettu hyödynnettäväksi, huomio siirtyy jälleen muualle
ja paikkakuntalaiset jäävät uudestaan varjoon.
Hallitsijan ja alamaisen kohtaamisissa esimerkiksi sanelupolitiikka, kalakorvausten saannin vaikeus, muiden korvausten pitkitys ja hankaloittaminen asettuvat ymmärrettäviksi. Suvereenilla hallitsijalla on oikeus tehdä mitä tahansa, koska
hänellä on hallussaan yhtenä ainoana pidetty totuus. Alamaisen asema toimi jokiyhtiölle myös päämäärän konreettisena toteuttamisen tukena. Kuuliaiset alamaiset
olivat hyvää työvoimaa, ja heidät oli hyvä saada rakennustoimintaan mukaan.
Tämä asetelma monipuolistaa kaksinapaisen suvereenin vallan kohti hallintavaltaa.
5.4.2 Pelastamismentaliteetti
Toinen ennakkoasetelma paikallisista asukkaista heijastuu pastoraalisessa hyväntekijän ja apua tarvitsevan kohtaamisessa. Jokea rakentavien romantisoivan näkemyksen mukaan asukkaat olivat surkeissa oloissa kituvia ja sivistyksen ulottumattomissa olevia ihmisriepuja.
Hallittavat voidaan nähdä Foucault’n (2010) tulkinnan mukaan varhaiskristillisessä valossa paimennettavina lauman jäseninä, sieluina, joita tulee johtaa ja
pelastaa. Dean (2010: 92) kytki varhaiskristillisen pastoraalivallan nykypäivän
asiantuntijoihin erityisesti terveys- ja sosiaalitoimen alalla. Tämä vallan pastoraalinen ulottuvuus kohdistuu yksilöihin, joilla kuitenkin on kansalaisen perusoikeudet ja toimintavapaus. Pastoraaliset pyrkimykset tekevät yksilöiden ja yhteisöjen
elämän ja olemassaolon poliittisiksi asioiksi ja tuovat ne hallintakäytäntöjen piiriin. Tästä kaikesta on yhteys valtiolliseen auktoriteettiin.
Kurjuudessa asuvien paikallisten asukkaiden pelastamisen tuli tapahtua rakentajan ehdoilla, koska heillä oli hallussaan oikea tieto ja elämisen malli. Mukana pelastamisen asetelmassa oli voimakas vastakkainasettelu kehittyneen, sivistyneen keskuksen ja sen asukkaiden ja toisaalta takapajuisen periferian välillä. Lähtökohdat rakentajien ja paikallisten ihmisten kohtaamisissa olivat tämän mukaisia.
Paikallisten elämäntapoja, kuten kalastuskulttuuria, pientilataloutta ja metsätaloutta ei arvostettu eikä asukkaille tärkeitä arvoja, kuten luontoarvoja ja yhteisöllisiä perinteitä, osattu pitää kiinnostavina tai säilyttämisen arvoisina.
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Täälähän ei ennen tätä voimalaitosta Lapin miehet osannut tehä muuta ko
jängältä heinää ja mettästä pölliä, ja uittoa. (Mies, Yläkemijoki)
Jokiyhtiö määritteli jokivartisten identiteetin tietynlaiseksi ja pyrki suostuttelemaan asukkaita katkaisemaan aiemmat sidoksensa vanhaan elämäntapaan. Heidät
suostuteltiin ymmärtämään oma takapajuisuutensa ja se, että vanhaan ei ole enää
paluuta. Pelastuksen luvattiin löytyvän uusista innovaatioista ja teknologiasta,
joiden myötä elinolot paranevat ja elämä nykyaikaistuu.
Pastoraalisen vallan näkemyksessä problematisoidaan paikallisten elinolot
kurjiksi ja elämäntavat alkeellisiksi ja asenne voi olla todella ylimielinen. Seuraavan lainauksen mukaan paikalliset asukkaat Pelkosenniemellä eivät ymmärrä
omaa parastaan:
Niinku tuoki Pelekosenniemi, oikein huvittava kunta täsä Koillismaala, 1200
ihimistä kituu siinä jokivarren mutkasa, eikä mittään tuotantua ole, ja soli
laskettu, että jos tämä Vuotoksen allas ois rakennettu, niin solis ollu Vuotoksen altaan Sotan, Pelekosenniemen kunnan osuus verotuloina ja kiinteistöverona vähän pääle 5 milijoonaa joka vuosi puhtaana, no nehän ois ne 1200
Sotankylän, ne ois saanu panna kinttaat naulaan ja alakaa elämhän niilä verotuloila. Mutta siitä huolimatta kyläläiset vastustaa. (Mies, Yläkemijoki)
Hallinta kykenee muovaamaan kohteidensa subjektiutta, etenkin kun sen kohteet
saadaan kokemaan itsensä ja samaistamaan itsensä hallinnan tarjoamien luonnehdintojen ja asetelmien kautta. Subjekti itse on neuvottelutilanteessa, jossa se pohtii hallinnan esittämän kuvan sopivuutta omalle kohdalleen. Kuvasta voi myös
kieltäytyä. Hallinta tarjoaa kehyksen, jonka sisällä on tilaa sulatella ja työstää
omaa subjektiuttaan. (Kaisto & Pyykkönen 2010: 18–19.)
Pastoraalisen vallan asetelma on muokannut voimakkaasti paikallisten asukkaiden subjektiasemia. Asetelma osaltaan, samoin kuin nopeasti tapahtunut elinkeinorakenteen muutos asetti paikalliset asukkaat häpeään. Heidän tähänastinen
elämänmuotonsa näyttäytyi nyt naurettavassa valossa. Paikallisista asukkaista tuli
tarpeettomia uudessa tilanteessa, jossa vaadittiin uudenlaisia tietoja ja taitoja.
Tämä ilmenee useissa haastatteluissa, joissa haastateltavat muistelevat innokkaasti nuoruutensa vuosia ja niihin liittyneitä toimintoja, kuten kalastusta, savotta- ja
uittotöitä. Nämä muistot ovat monille todella mieluisia, mutta kun puhe siirtyy
rakennemuutoksen vuosiin ja sen jälkeiseen aikaan, haastateltavat hiljenevät.
Heidän aikaisempi voimakas osallisuutensa on vaihtunut pieneksi osaksi suurta
koneistoa, eikä uusi elämänmuoto ole samalla tavalla tyydyttävä kuin aiempi.
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Etenkin nuoremmat haastateltavat puhuvat kollektiivisesta häpeän tunteesta,
joka kumpuaa maalaisuudesta ja sivistymättömyydestä.
Mitä lähempää luontoa oli lähetty, niin sitä kauemmas siitä haluttiin päästä,
eli se lähtökohta oli semmonen niinku hävettävä, et mää itekki muistan kun
mää olin Muurolassa lukiossa, niin siellä oli muutamia kaupunkilaisia, --- ja
jotenki kuitenki tuntu että ne oli paljon fiksumpia ja hienompia kun ne oli
kaupungista, et se maalaisuus oli jotenki semmosta hävettävää. (Mies, Alakemijoki)
kyllä ne tahto meitä sitte haukkua tosiaan maatiaisiksi, nämä jokiyhtiöläisten
jäläkeläiset. (Mies, Yläkemijoki)
Huolenpito on tärkeä pastoraalisen vallan ulottuvuus. Tällöin kollektiivisesta
siirrytään individuaalisen puolelle. Paremmin tietäminen ja huolehtiminen näkyivät myös hyvin yleisissä puheissa korvausrahojen käytöstä. Haastateltavat mainitsivat korvausrahojen käyttämisestä puhuessaan paikallisten asukkaiden olleen
tottumattomia suuriin käteissummiin, koska pitkälti omavaraisessa pientilataloudessa ei käteistä rahaa paljonkaan liikkunut. Monet tuomitsivat korvausrahojen
käyttötavat: korvausrahoja saaneet luulivat usein, että rahat riittävät loputtomiin,
ja niitä alettiin tuhlata pirssikyyteihin ja viinaan. Paremmin tietäjät olisivat osanneet käsitellä rahoja paremmin ja tuottavammin. Paikalliset asukkaat ovat kyllä
autonomisia yksilöitä, mutta paremmin tietäjien mukaan eivät ymmärrä omaa
parastaan. Heitä tulisi ohjata ja auttaa toteuttamaan mahdollisuuksiaan.
Ensinnä ostettiin vähintään yks auto talhon, tai pirssi ajo Sotankylästä kerran
päiväsä eestakasi ja haki viinalastin, niin sano että kestääkö nämä puumökit
ruveta miesporukala vuosikausiksi juomaan, mutta sano, että joka osas käyttää tämän rahan, niin niilä on lopuksi ikkää turvattu elämä.
Joo, että ku ei ollu minkäännäköstä pitua. Soli kuule liian suuria ne rahamäärät, että nei ollu sielä Ylä-Lapisa tottunhet näin suuria rahoja käsittelemhän koskhan, niin ne luuli, että täton nyt niin palion, että se kestää lopun
ikkää törsätä, mutta palionki loppuu ko sitä ei hankita uutta. Ko mulla on
taas omakohtanen kokemus ko mie viimiseksi rakennethin Taivalkoskia Kemin
maalaiskunnasa. Ja ku se on aina ollu hyvinvoipaa, semmosta, taloutellisesti
vankkaa seutua. Sielä oli isännät jo oppinhet rahan arvon, ja ku he myi sielä
rantamaita ja muita, ni heilä oli kyky käsitellä nämä rahat, ei niitä pantu heti
viinaralliin. Ja sielä on vankkaa asutusta vieläki. Joo. Että näin se on totuus.
(Mies, Yläkemijoki)
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5.4.3 Vastarinta
Hallittavissa nähtiin myös potentiaalinen uhka. Jokiyhtiön päämäärät hyväksyvien
vaihtoehtoisessa toimija-asemassa kiteytyi vastarinta: vastustajat olivat rakentajille ongelmallinen ryhmä. Jokivarren asukas, joka olisi halunnut jatkaa joen käyttöä
kuten tähänkin asti, muuttui rasitteeksi ja hänen tavoitteensa, tekonsa ja puheensa
arveluttaviksi.
Vastustajat kyseenalaistavat jokiyhtiön toimet ja argumentit ja haittaavat jokiyhtiön imagoa. Hallintavallan keinot ovat käyttökelpoisia silloin, kun hallittavat
alistuvat asetettuihin normeihin ja edesauttavat toiminnallaan päämäärien toteutumista. Näistä poikkeavia yksilöitä pyritään hallitsemaan lisäämällä hallintavallan repertuaariin suvereenin ja kurivallan keinoja. Rakentamista puoltavat esittivät vastustajat mielellään huonossa valossa, jopa järjiltään olevina, jotta heidät
erotettaisiin muista joukoista ja heidän vetovoimansa minimoitaisiin siten, että
vastustajiin liittyminen olisi mahdollisimman hankalaa. Vastustajien maineen
mustaaminen on ollut toimiva tekniikka päätellen siitä, mitä eräs vastustajan asemassa oleva haastateltava kertoi:
Kyllä mie olen rahjänny tästä. Mie olen kyllä aika pahan maineen saanu,
mutta se nyt ei, mainehan se kasvaa, kunnia mennee, mutta maine kasvaa.
(Mies, Alakemijoki)
Vastustajien maine ei aina lähtenyt jokiyhtiön tarkoittamaan suuntaan. Myös paikalliset osallistuivat vastustajien toimija-aseman tuottamiseen ja värittämiseen,
omasta kannastaan riippuen vastustajia pidettiin joko järjettöminä hulluina tai
sitkeinä tervaskantoina. Vastustajia myös ihailtiin paikallisten keskuudessa: heitä
pidettiin sinnikkäinä ja jääräpäisinä, paikallisten asiaa ajavina, eikä näitä ominaisuuksia pidetty negatiivisina. Kitisellä eräs haastateltava sanoi olevansa kiitollinen niille ihmisille, jotka aikoinaan puolustivat Porttikoskea.
Jokka on sillon puolustanu Porttia ja että siihen ei tehtä, niin kyllä he on
saanu Juurakon nimen osittain, mutta kyllä me oltas isossa pulassa, niin.
(Mies, Kitinen)
Pitkin jokivartta puhuttiin karvalakkilähetystöstä ja sen periksiantamattomuudesta. Lähetystön jäsenistä puhuttiin arvostaen ja muisteltiin, ketä mukana oikein
olikaan. Karvalakkilähetystön merkitystä pidettiin kiistattomana paikallisten
asukkaiden oikeuksien puolustamisessa.
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Vallankäyttö vastustajien suhteen on haastattelujen mukaan ollut myös tuhoavaa. Eräs haastateltava kertoi insinööristä, joka jokiyhtiön mielestä asettui liikaa
paikallisten puolelle. Hän kuunteli paikallisten mielipiteitä ja otti huomioon heidän näkökulmiaan ja onnistui kääntämään monia kiistatilanteita paikallisten eduksi. Loppujen lopuksi insinöörille ei enää riittänytkään töitä.
Joo sehän oli se --- vissiin niinku viime töinään sai niinku vihat päällensä
näistä jokiyhtiöstä ja Pohojolan voimasta. --- minä --- niistä vanhoista papereista huomasin vain, että se oli suututtanu sen Pohojolan voiman väen ja
varmaan se samala laila, se oli semmonen omapäinen, siinä mielesä erilainen virkamies, että se osas vähän niinku aatella niitä asukkaittenki näkökohtia, ja minä ymmärrän näin, että sillion kun se on eläkkeele jääny joskus -70luvun alakupuolela, niin sielä on ollu niin tulehtuneet välit jokiyhtiöön ja Pohojolan voimaan, että käytännössä sille ei ole ennää hommia annettu. (Mies,
Yläkemijoki)
5.4.4 Toimija-asemia ulkoa ohjaavat tekniikat
Toimija-asemat eivät ole pelkästään jokiyhtiön tuottamia, vaan niitä tuotetaan
kaikissa sosiaalisissa suhteissa, joissa jokiasia vain on millään tavoin läsnä. Toimija-asemien muotoutuminen on omanlaisensa rakennustyömaa, jossa eri roolit ja
asenteet muotoutuvat suhteessa päämääriin. Ne, joilla jo on voimakkaan selkeä
asema, yrittävät saada muita, asemansa suhteen epävarmempia omalle puolelleen
tai hyväksymään tietyn toimija-aseman. Asemat muotoutuvat sosiaalisissa käytänteissä, kommunikaatiosuhteissa sekä sisäisissä subjektiasemaneuvotteluissa. Tutkimuksessaan Alta-joen rakentamiseen liittyvien mielipiteiden ja asenteiden muodostumista Andersen ja Midttun (1985) totesivat, että epävirallisilla tiedonlähteillä on suuri merkitys asenteiden rakentumisessa. Alueellisten sanomalehtien ja
valtakunnallisen median jälkeen ystävät ja tuttavat olivat kolmanneksi tärkein
tietolähde tutkimuksessa haastatelluille. Vähemmän merkitystä oli eri intressiryhmien organisaatioilla, paikallisilla mielipidejohtajilla, paikallisilla tai kansallisilla poliitikoilla.
Omassa aineistossani esimerkiksi vastustajat olivat kokeneet vastuksen kovuuden ja huomanneet, että yksin asioita ei saada eteenpäin. He yrittivät koota
paikallisten voimia yhteen, koska hajanainen kenttä ei edesauta päämäärän, seuraavassa lainauksessa lohen palauttamisen, saavuttamista.
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Me rannanomistajat, meilä ei ole ollu riittävää yksimielisyyttä se on siinä se
ongelmatilanne. Meitä on ollu puolenkymmentä ukkua täsä pitkän aikaa. Me
olemma ollu aktiivisia kaiken aikaa ja sitä mieltä, että tämä asia pittää koriata mutta, ei ole saatu sitä yksimielisyyttä oikein aikaseksi. (Mies, Alakemijoki)
Vesivoimarakentamisen suhteen valta-asetelmat eivät asetu yksiulotteisesti akselille jokiyhtiö–paikalliset, vaan valtasuhteista muodostuu hyvin kirjava ja moniulotteinen vyyhti. Valta ei ole ainoastaan yksisuuntaisesti ylhäältä alaspäin vaikuttavaa valtaa, eikä se ole vain tiettyjen ihmisten tai luokkien hallussa olevaa. Toki
on olemassa vallan kiteytymiä, mutta esimerkiksi haastatteluaineistossani kaikki
asianosaiset olivat dynaamisessa valtasuhteiden verkostossa osaltaan tuottamassa
ja uudelleentuottamassa valtasuhteita. Tämä konkretisoitui jokivarren asukkaiden
keskinäisessä ohjauksessa sekä yksittäisen asukkaan minätekniikoissa. Valtarakennelmia muodostuu, kiteytyy ja hiipuu pois paikallisten asukkaiden keskinäisissä suhteissa. Kohtaamisissa, joissa jokeen liittyviä asioita käsitellään, muodostuu kilpailevien näkemysten ja hallitsevien tarinoiden hankauspisteitä.
Toimija-asemia pyrittiin muovaamaan suostuttelemalla tietyn identiteetin
omaksumiseen tai sen muutokseen. Seuraavassa lainauksessa mies kertoo keskustelustaan jokiyhtiön sähköinsinöörin kanssa. Insinööri suostutteli haastateltavaa
hyväksymään omat suunnitelmansa sillä perusteella, että koskimaisema paranee,
kun voimalaitoksen valot heijastuvat syksyisin padotun joen pintaan:
Mie muistan ku tuota laitosta tehthin, miäki olin siinä. Pirttikoskelta tuli niitä
miehiä, niin seki sähköteknikko se oli, niin se sano, että ”kyllähän sulle tullee
komia maisema tähän. Tuota ajatteleppa syksylä ku valot heijastaa tuohon
vetteen.” Että kyllähän se on vaikka kuinka yritätte, niin ette te niin komiaa
saa sitä maisemaa, mitä se oli. (Mies, Yläkemijoki)
Olen etsinyt haastatteluaineistosta rajaamisia, erotteluja ja säröjä paikallisten
keskinäisissä suhteissa. Diskurssin ulosrajaamisen säännöt sisältävät esimerkiksi
toisen puheen arvioinnin ”hulluksi” tai ”järkeväksi” puheeksi, tietyn aiheen karttamisen, sensuurin, erottelun totuuteen ja valheeseen (Helén 1994: 273).
Ulosrajaamista tapahtui selkeimmin haastatteluissa, joissa on useampi haastateltava ja jossa joku haastateltavista pyrki hallitsemaan puhetilaa ja toisten osallistumista. Seuraavassa esimerkissä isäntä yritti rajoittaa vaimonsa puhetilaa, piti
vaimon puheita pelkkänä höpötyksenä ja määritti tämän puheet järjettömiksi.
Erottelu ulottui myös haastattelijaan, jolla on valta käsitellä aineisto. Haastatteli135

jalta isäntä haki tukea käsityksilleen ja oletti tämän todella pyyhkivän ”höpötykset” pois nauhoitetusta keskustelusta. Isäntä olisi halunnut esittää ehyttä kuvaa
jokivarren elämästä, jossa kaikki on hyvin ja kaikki tyytyväisiä, mutta vaimon
puheet olivat ristiriidassa miehen esittämän näkemyksen kanssa rikkoen ehyttä
kuvaa. Rajoitusyrityksistä huolimatta vaimo osallistui keskusteluun, joskin anteeksi pyydellen ja puolustellen.
Vaimo [puhuu uistimista]: ko se oli se liike siihen tuli hyvä niin. Kyllä mieki
tiiän ko mie olen nyt niin palion lohia narrannu, ja nuita kirioja ja taimenia
niin, mie tiiän että toinen on parempi ja toisena kesänä se ei käy yhtään, niin.
Mutta nyt mulla ei ole uistimet, ko mie olen semmonen hiliain soutava, mie
niilä vaapuila
Mies [haastattelijalle]: voikko sie ottaa tuosta kaikki haastat--- höpötykset
tuosta
Vaimo: niin vaikka tullee minunki siihen
Mies [vaimolleen]: joo sie meinasit minulta vallottaa kokonhan [nauraa]
Vaimo: anteeksi vain
Outi: ei se mittään, jos soppii niin ihan molemmat
Vaimo: ei mie justhin tuosta Vilion uistimesta
Mies: joojoo
Vaimo: jatka sie nyt vain siittä --- kato tuo nauhuri on semmonen mukava, että siitä
Mies: niin saapi pois sitte sieltä
Vaimo: täh
Mies: nii että saapi pois vai mitä
Vaimo: eikäkö
Outi: niin saa molempien mielipitteet, sehän on ihan hyvä vaan
Mies: jaa, joo, haha, kyllä sen sitte kaikki ymmärtää, että tuota haha
Vaimo: niin sie saat jatkaa
Outi: niin ja mie ne käsittelen sitte että
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Mies: [keskeyttää]: no niiin justiin, sitä mie ajattelinki, että sie käsittelet ne
varmasti, ettei kaikki höpötykset..
Outi: joo, ei, ei [pariskunta puhuu päälle]
Vaimo: eikä ne ole höpötyksiä, ei ne ole höpötyksiä, no nämä höpötykset tullee kans
Mies: no nämä esimerkiksi ja sitä ei kaikki ole semmosta asiallista asiaa niin,
mutta, tuota, pääasiahan se että lohta on pyyetty ja saatu on kuitenki, että.
(Pariskunta, Yläkemijoki)
Miehen vaiennusyritykset näyttäytyvät myös taisteluna asiantuntijuudesta. Mies
koki harmistuneena vaimonsa häiritsevän haastattelua, vaikka vaimolla olisi ollut
paljonkin kerrottavaa, koska hän on pyytänyt lohia kulteella. Myös seuraavassa
lainauksessa talon isäntä pyrkii rajoittamaan vaimonsa puhetta. Vaimo on ollut
Isohaaran voimalaitoksella katsomassa, kun lohet vuonna 1949 pyrkivät nousemaan Kemijokeen ja törmäsivät voimalaitosrakenteisiin. Haastattelun aikana
yritin kohdistaa kysymyksen vaimolle mainiten hänet nimeltä kysyessäni. Mies ei
kuitenkaan päästänyt häntä muistelemaan omasta mielestään hankalia asioita.
Ensin hän kyseenalaisti vaimon kokemusten ainutlaatuisuuden vetoamalla henkilöihin, jotka tietävät asiasta varmasti paremmin kuin hänen vaimonsa. Lopulta
mies pyrki sensuroimaan ja karttamaan hankalaa aihetta johdattamalla puhetta
muualle.
Vaimo: mie olen siittäki saanu nähä ja kokia siittä Isostahaarasta ko, jos mie
kerron, niin mie sielä tuli kemiläiset meni lakkoon ja ne ei ruvenhe sortteeraamhan yhen kesän puita. Ja sinä kesänä kuule justiin Isohaara sulethin ja
kuule ko niitä murskaantunheja lohia ko ne yritti tänne noussa niitä tuli tukkija pöllisumien mukana [ääni vaimenee, on kipeä muisto]. Se oli ihan kauhian
Mies [keskeyttää]: eihän ne päässy Isostahaarasta ylös tietenkhän, sielä tuk
Vaimo [keskeyttää]: ne ei päässy ylös sieltä tulemhan. Että mie olen senki
ikävän sielä nähäny.
Mies [haastattelijalle]: mutta miten olet, olekko sie tietonen tuosta Isohaaran
lohiportaasta, onko siitä semmosta isompaa lohta tullu ollenkhan, nii? (Pariskunta, Yläkemijoki)
Lopulta vaimo pyysi haastattelijan kahville keittiöön ja kertoi siellä perinpohjin,
miehen pysyessä olohuoneessa, kuinka järkyttävän näyn Isohaaralla hän aikoi137

naan kohtasi. Hän kertoi, että ei ole pystynyt ”tulemaan sinuiksi” sen kokemuksen
kanssa eikä näky kuolevien kalojen kamppailusta ole jättänyt häntä enää koskaan
rauhaan.
Haastattelijan esittämät kysymykset, jotka koskivat muita hankaliksi koettuja
asioita, kierrettiin myös. Välteltyjä aiheita olivat rakentamiseen liittyvät konfliktit
sekä omat kokemukset rakentamisesta ja sen vaikutuksista. Esimerkiksi kysyessäni Taittumaniemen padosta käydystä oikeusprosessista eräs haastateltava vastasi
vältellen ja sanoi ensin, ettei tiedä asiasta, vaikka myöhemmin kertoi käyneensä
kalastuskunnan kokouksissa asian tiimoilta. Paikalliset asukkaat kiistelivät Kemijoki Oy:n Taittumaniemen padon rakentamisesta 20 vuoden ajan, ja asia ratkaistiin lopulta korkeimmassa oikeudessa. Rannan asukkaana haastateltava ei voinut
olla tietämättä asiasta, mutta konflikti oli arka aihe. Lopussa hän kohdisti vetoomuksen haastattelijalle ja antoi ymmärtää, että ”pienten tyttöjen” pitäisi olla kyselemättä. Hän oli hankaliksi kokemistaan asioista lyhytsanainen, vaihtoi puheenaihetta ja alkoi kysellä haastattelijan isän kuulumisia. Itselleen mieluisista aiheista
hän puhui huomattavasti vapautuneemmin ja monisanaisemmin.
Outi: No miten ne kyläläiset jakso olla niin sinnikkäitä sen asian suhteen, eikö siitä ihan oikeutta käyty sitte?
Mies: [nauraa] no miä en kyllä oikein tiiä oliko siinä, saatto ne jonkulaisen
oikeusastetta käyä sitte mutta että en ole ihan varma siitä, mie en uskalla
tuohon sanua kyllä mittään. Mutta kauon se oli, sitä jaahattiin sitä, mieki
nuisa kalastuskunnan kokkouksisa kävin aina joskus niin tota, sielähän, sielähän niitä kans puitiin ja, tuo, kalastuskuntain liitto jos se anto oman lausuntonsa siitä niin oli yks asia, joka sitte pakotti tuota kauneuspatuaki tekemhän, ja eihän se ollu tuo uoma, se oli tuota siitä voimalaitospavosta tähän
Auttinsuuhun, sehän oli aivan kuiva. Et, siä, siä olet ollu niin pikkunen tyttö
sillon, ettet siä sitä varmasti muista, ekkä siä ole tainnu kulukiakhan. (Mies,
Yläkemijoki)
Myöskään seuraavassa lainauksessa talon isäntä ei haluaisi puhua joen rakentamisen aiheuttamista menetyksistä. Hän vastasi kysymykseen lohenpyynnistä ennen
patojen rakentamista hyvin vaimeasti eikä tarttunut vaimon kommentteihin lohen
arvosta vaan johdatti puheen vaelluskalan palauttamishankkeisiin. Hän harmistuu
vaimonsa kommenteista, yrittää keskeyttää vaimon puheen ja johtaa keskustelun
aihetta sivummalle.
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Mies: …se oli tuohustaminen, tai se tuulastaminen, uistelu, ja sitte pikkupatojen…kosteelta verkola pyynti.
Vaimo: Mm. Että iso, siis joka niitä möi, niin kyllä niistä rahhaaki sai.
Mies: [yrittää keskeyttää] Joo, että niin se tuota
Vaimo: ainaki meilä oli kallis Oulusa lohi.
Mies: Ja nythän sitä kovasti on tai oikiastaan poliitikot jaah, jaahkanneet 20
vuotta niistä kalaportaista. Ja että minkälaiset ne pitäis olla ja minkälaiset ne
pitäis olla, ja tehhäänkö vai eipä se, ja ko se on menny poliitikkojen käshin
niin sehän ei koskaan pääty. (Pariskunta, Yläkemijoki)
Puhetilan rajoittamisen lisäksi haastatteluissa käytettiin toisten kokemusten vähättelyä ja kyseenalaistamista, jopa tyrmäämistä järjenvastaisena puheena. Tällöin
keskustelua ohjaamaan pyrkivät joutuivat helposti ristiriitaisuuksien suohon. Mies
vähätteli vaimonsa lohenpyyntikokemuksia sillä, että ne eivät ole erikoisia, koska
kaikilla oli samanlaisia kokemuksia kulteenvedosta ja inanheitosta. Vaimon todetessa, että lohella oli suuri merkitys ruoka-apuna, mies kuitenkin epäloogisesti
korjaa, että lohenkalastuksella ei ollut paljonkaan merkitystä. Kalastajia ei paljon
ollut, koska niin harvalla oli varaa tehdä pyydyksiä.
Voimakkaasti rakentamisen puolesta tai sitä vastaan kantaa ottavat pyrkivät
ohjaamaan keskustelujen muita osallistujia tiedon tekniikoin ja rationaliteetteihin
vetoamalla. Paikallisten keskinäisissä keskusteluissa toistuivat ja muokkautuivat
aina uudelleen vallitsevat jokirakentamisen tarinat, sitä puolustava ja vastustava.
Aktiiviset osapuolet olivat perehtyneet asioihin, he tiesivät paljon ja käyttivät tätä
perustana argumentoinnissaan. Heidän osallistumisensa keskusteluun oli jatkuvaa
suostuttelua, jatkuvaa argumentointia ja perustelua rationaliteeteilla.
Vallitsevien tarinoiden lisäksi keskusteluissa oli havaittavissa häivähdys torjutuista tarinoista, mutta ne eivät päässeet esille. Vallitsevien tarinoiden perustana
ovat talouden, tekniikan ja oikeuslaitoksen kieli, ja näitä ”oikeita” perustuksia
vastaan on vaikea asettua, jos omien argumenttien perustana on pelkästään oma
kokemusmaailma. Omat mielipiteet ja kokemukset näyttäytyvät vaatimattomilta
ja tyhjiltä vallitsevaa tarinaa vasten asetettuna. Kuka saa puhua? Kenellä on oikeus jokeen? Talouselämästä kumpuavat rationaliteetit muodostavat valmiita ajattelun raameja, joihin on mahduttava. Sen ulkopuolelle jäävät puheet ovat järjettömiä ja vääriä. Se, keneen vedotaan, saattoi saada jopa surkuhupaisia piirteitä:
seuraavassa sitaatissa emäntä tiesi, että hänen mielipiteellään ei ole mitään väliä
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isännän liputtaessa talouselämän kehityksen puolesta, joten hän vetosi kalojen
hyvinvointiin:
Vaimo: Ja sitte tuosaki Jyrhämänrannat riveerathin ko Vanttaus ruvethan,
Vanttauksen vuoksi ko sieläki laitethan sitä no, että nousuvettä, ettei niin niin,
niin mie piän vikana senki, että ne ei tykkää tuosta ko ne kivethin kaikki nuo
rannat. Näin minun, oma
Mies: Minusta se on, minusta se on hyvä ko se on voimalaitos rakennettu sitte
joskus ja se on sitä talouselämää varten tuota, niin nuo rannat ei kyllä saa
häiritä niin, ainakhan minua ne ei häiritte yhthän
Vaimo: Ei mutta kalaa, mie tarkotan kalaa, kalan vuoksi, ne ei pääse semmosele luonnollisele rannale ollenkhan tääläkhän nytkö tuohon kivikhon
vain. Täsä Jyrhämäsä, mie tarkotan sitä. Niin, että saattaa olla, että mie olen
vääräsä. (Pariskunta, Yläkemijoki)
Yhteiskunnalliset ja valtion talouden nousuun liittyvät asiat ovat kuitenkin kaukana omasta kokemusmaailmasta. Ne ovat opittuja, toistettavia mantroja, rationaliteetteja, eikä niihin liittyvään politiikkaan ja politikointiin ja vallankäyttöön ole
henkilökohtaista yhteyttä tai mielenkiintoakaan, kun oma huomio on arkisemmissa asioissa, perheen toimeentulossa ja työnteossa.
Seuraavassa lainauksessa vesivoimarakentamista ja ydinvoimaa puolustava
mies on perehtynyt asiaan todella monipuolisesti ja vetoaa tietoihinsa miltei propagandan lailla, mistä hän toisaalta syyttää vastapuolta. Tiedon tekniikoita käyttämällä haastateltava on keskusteluissa paremmissa asemissa kuin ne, jotka vetäytyvät asiasta eivätkä ole kiinnostuneita ottamaan selvää tai ilmaisemaan omia
kokemuksiaan. Haastateltava pyrki tiedoillaan ja voimakkaalla tietämisen asenteellaan suostuttelemaan keskusteluun osallistujia puolelleen.
Juu uusiutuu, niin sehän siinä onki, ettei se oli kiini mistään kansainvälisestä
konflikteista eikä kauppasopimuksista, että se on oikiastaan harvinaisen
ihanteellinen, energiantuotantomuoto. No nyt atomilaitoksia vastustethan
juuri muka niien pelättyjen saasteitten ja monen ynnä muun ynnä muun takia,
mutta eihän meilä ole Euroopasa, suuri osa energiasta tuotethan atomilaitoksila, Ranskasaki on valtaosa. Noin 80 prosenttia koko Ranskan sähköntuotannosta on atomilaitoksila, eikä yhtään onnettomuutta. Kyllä ne on niin
varmoja laitoksia, että, sitä Tsernobiliähän sitä piettiin kauon aikaa keppihevosena, mutta sehän oli aivan niien paikallisten käyttäjien moka. Ne lähti hakemhan alitehola niin suuria tehoja, että heilä se tilanne karkas käsistä. Ettei
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hejän pitäny semmosta olotillaa ajaakaan sielä. No meilähän on ittellä jo neliä voimalaitosta, niinku nyt tuosaki, nythän se oli viime viikonlopula justiin
oli taas tämä Simonniemen laitos, Kemin asutusalueet Hepokaria myöten, no
meilähän on Loviisasa kaks laitosta keskelä kaupunkia, eikä sielä oo yhtään
miestä kuollu eikä ihimistä eikä. Ja kauvon se on jo Olokiluotosaki pyörinhe
ne laitokset, että ne, ne käytethän, se on minun mielestä rikollista toimintaa,
niinku vastustaa atomivoimalaitostaki, valheellisin keinoin, syöttää suurelle
kansale joka ei tätä, tätä asiaa ja tekniikkaa käsitä, syötethän pajunköyttä.
(Mies, Yläkemijoki)
~~~
Jokiyhtiön näkökulmasta toimija-asemat olivat pelkistyksiä, joissa monimuotoiset
asemat ja dynaamiset identiteetit pyrittiin raamittamaan yksinkertaisiksi, yhtenäisiksi luokiksi. Pelkistykset saivat kuitenkin tuulta alleen, ja paikalliset joutuivat
määrittämään itsensä suhteessa näihin asemiin kommunikaatiotilanteissa. Samaistuminen näihin pelkistyksiin ei niiden kapeuden takia useinkaan onnistunut. Niiden taustalla olevat järkeilyn tavat ja perustelut ovat muualta kuin paikallisten
asukkaiden omasta elämismaailmasta, eivätkä omakohtaiset rationaliteetit ole
tarpeeksi arvokkaita subjektiasemaneuvotteluissa. Identiteetit ovat kuitenkin monimuotoisia ja päällekkäisiä, ja yksilön useat, tilannekohtaiset subjektiasemat
keskenäänkin ristiriitaisia.
Toimija-asemien rakentamisessa ja neuvotteluissa niiden raameihin sovittautumisessa oli käytössä eri tekniikoita, kuten rationaliteetteihin vetoaminen, tiedon
tekniikat, sanelu ja ohittaminen. Käytössä oli koko biovallan repertuaari, suostuttelussa voidaan nähdä niin suvereenin yksinvallan kuin kuri- ja hallintavallan
piirteitä.
Voimayhtiön edustajien pelkistetyissä näkemyksissä paikallisilta riisuttiin
pois yksilöllisyys, koska pelkistys palveli paremmin yhtiön ja valtion päämäärää.
Hallinnan kautta pyrittiin luomaan yksilöllisyydestä kollektiivisuutta. Osa paikallisista alistuu tähän oletukseen, osa ei, joten loppujen lopuksi heillä on aina vapaus valita. Näkemykset ja asemat eivät kuitenkaan ole staattisia ja tietyissä raameissa pysyviä, joten asia on aina neuvottelun alla.
Valtasuhteessa ohjaamaan pyrkivän toiminta ja pyrkimykset vaikuttavat hallinnan kohteen toimintaan ja päämääriin. Subjekteja ei kuitenkaan ole olemassa
valtasuhteen ulkopuolella ja siitä riippumatta. Valtasuhde ei ole ulkoinen vertailusuhde vaan sisäinen vuorovaikutussuhde. Toimintojen ja pyrkimysten vaikutus
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ja järjestäytyminen suhteessa toisiinsa saa aikaan valtaapitävän ja sen kohteen
asemat – valtasuhde rakentaa molempien subjektiudet, niin toiminta-alat, mahdollisuudet kuin identiteetitkin. (Helén 1994: 277, Dreyfus & Rabinow 1983: 108–
109.)
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6

Sopeutumisen keinot

Edellä esitettyjen vallan ilmenemistapojen taustoittamana tarkastelen tässä luvussa jokivarren asukkaiden joen rakentamiseen liittyviä suhtautumisen tapoja. Pyrkiessäni vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni olen analysoinut aineistostani
neljä eri suhtautumistapaa ja sopeutumisen keinoa: rakentajat, selänkääntäjät,
tilanteeseen alistujat ja vastustajat. Kaikissa näissä sopeutumisstrategioissa yhdistyy edellä esitettyjä vallan ilmenemisen ulottuvuuksia ja ulkoisen ohjaamisen
tapoja. Niiden lisäksi tärkeässä asemassa ovat minätekniikat, itseohjaus tiettyihin
asemiin. Minätekniikat ovat sisäistä neuvottelua siitä, millaisen toimija-aseman
tai suhtautumistavan valitsee tai hylkää. Neuvottelu on hyvin yksilöllistä, ja siihen
liittyy aina myös vapaus torjua tarjotut roolit tai muokata niitä paremmin itselleen
sopiviksi.
Erilaisiin suhtautumisen tapoihin ja sopeutumisstrategioihin vaikuttivat voimakkaasti toimeentuloon liittyvät seikat: esimerkiksi lohenkalastuksesta päätoimeentulonsa saaneet asettuivat herkemmin vastustajien leiriin, samoin kuin nostetun veden alle paljon viljelys- tai laidunnusmaita menettäneet. Rakennustöitä
puolustavat olivat puolestaan työskennelleet voimalaitostyömailla. Elinkeinoihin
liittyvien syiden lisäksi yksilö voi kokea velvollisuudekseen toimia tietyllä tavalla, koska mieltää sen olevan linjassa jonkin tavoittelemisen arvoisen, esimerkiksi
henkisen perinteen, ylläpidossa tai vaikka ollakseen esimerkkinä muille (Kaisto
2010: 65). Tämä koskee kaikkia sopeutumisstrategioita. Kemijokivarressa sopeutumisstrategian muotoutumiseen ovat voineet vaikuttaa arvot, normit ja päämäärät, kuten esimerkiksi perinteisen sosiaalisen järjestelmän ylläpito, luterilainen
etiikka tai sodan käyneillä miehillä velvollisuudentunne ja päämäärät valtion ja
kansakunnan parhaaksi. Sisäinen neuvottelu ja myös ulkoinen ohjaus eri strategioihin on jatkuvaa suostuttelua, jatkuvaa argumentointia ja perustelua rationaliteeteilla. Asian kanssa ollaan jatkuvassa neuvottelusuhteessa.
Eri sopeutumisstrategioita voidaan käyttää joko omien päämäärien saavuttamiseksi, muutostilanteen käsittelyssä tai muutokseen sopeutumisessa selityksenä
itselle. Tätä kautta pyritään tavoittamaan mielenrauhaa ja löytämään uutta tasapainoa muuttuneessa elinympäristössä. Nopeasti muuttunut elinympäristö on ollut
monille traumaattinen kokemus. Elämänvirran äkillinen patoaminen täyttää nähdäkseni kulttuurisen trauman kriteerit.
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6.1

Rakentajat

Voimakkaasti rakentamista puolustavien näkemys voimalaitosrakentamisesta oli
tiukasti taloudellinen ja tekninen. Haastatteluaineistossani rakentajat olivat työskennelleet näillä aloilla ja olleet mukana voimalaitostöissä. Heidän kiinnostuksensa kohdistui muualle kuin jokivarren perinteiseen, omavaraiseen pientilatalouteen. Tämä näkyi haastatteluissa hauskana yksityiskohtana: muista haastateltavista poiketen rakentajat huomioivat haastatteluissa käyttämäni nauhurin ja kyselivät
tarkasti sen toiminnasta. Andersenin ja Midttunin (1985) tutkimuksessa havaittiin
haastateltavan ammatillisen toimialan ja asenteen vesivoimarakentamista kohtaan
välillä selvä yhteys: vesivoimarakentamisen kannalla olevat olivat usein teollisuuden tai yksityisen palvelusektorin toimissa, kun vastustajat olivat enemmän
julkishallinnon, kasvatusalan tai maatalouden alalla.
Rakentajat olivat ottaneet jokiyhtiön päämäärät myös omikseen ja omaksuneet sitä tukevat järkeilyn tavat ja tekniikat. He olivat työskennelleet jokiyhtiöllä,
päässeet osallisiksi eduista ja palkinnoista ja tätä kautta myös vallan tunteesta.
Rakentajat kertoivat innostuneena rakentamisen tuomasta hyvinvoinnista. He
näkivät vesivoiman rakentamisen onnenpotkuna taantumuksessa kituneelle syrjäseudulle, joka rakentamisen myötä saatiin jaloilleen ja modernin yhteiskunnan
yhteyteen. Rakentajat vetosivat yleisiin rationaliteetteihin koko kansakunnan
talkoista sekä elintason nousuun ja elinolojen kohenemiseen. Kertojan innostus
kuitenkin laski, kun aiheeksi vaihtui jokivarren nykytilanne, jossa vesivoimatuotanto ei enää työllistä ja kylät hiljenevät. Lääkkeeksi näihin ongelmiin rakentajat
toivoivat uusia, vastaavia rakennusprojekteja sekä kaivosteollisuutta.
Mutta se, että tämä jokivarsi ei vieläkhän kärsi kuriuutta ne hyöty sillon ja ne
rikastu vaurastu sillon voimalaitostöitten yhteyesä, ja niilä maakaupoila ja
koskikaupoila mitä oli vielä tekemättä, niin se kesti nämä lamatki ja on hyvin
kestäny. Että vaikka täsä on ollu laskukauttaki jo monta vuotta niin tämä jokivarsi ei vieläkhän ole oikein huonokuntonen, mutta nyt pitäsi vaan saaha
keksittyä joko yksityisten tai yhteiskunnan taholta jotaki uutta mikä tois taas
uutta nousuliikettä.
Muuta ku saatas vaan jotaki isua, isompaa työtä, ja tuosahan se olis oikein
hyvä, tuosa maalaiskunnan ja Ranuan rajala, tuosa Piittisjärven tien varresa
tuo kaivoshomma. (Mies, Yläkemijoki)
Negatiivisia vesivoimarakentamisen vaikutuksia vankat vesivoiman puolustajat
eivät maininneet, mutta haastatteluissa tuli väistämättä puhetta lohen menetykses144

tä. Ensin rakentajat saattoivat kiistää vaelluskalan merkityksen jokivarrelle, mutta
loppujen lopuksi he eivät pystyneet kääntämään lohen menetystä hyväksi. Tällöin
rakentajat vetosivat siihen, että jokiyhtiöt ovat maksaneet paikallisille kalakorvauksia ja tekevät velvoiteistutuksia.
Neuvottelusuhde muutokseen suhtautumisesta ja sopeutumisesta on loppumaton. Jokiympäristön suhteen yksilöllä voi olla erilaisia identiteettejä ja suhtautumistapoja kontekstista ja tilanteesta riippuen. Seuraava esimerkki valaisee paikallisen asukkaan vaihtelevaa, henkilökohtaista neuvottelua asemastaan ja roolistaan
jokirakentamisen ja jokivarressa asumisen suhteen. Ristiriita kumpuaa rakentamismyönteiselle miehelle lohesta, jonka arvon hän ensin kiistää mutta sitten
myöntää.
Mies: No sehän siinä nyt oli että, lohi menetehin, mutta kyllä tämä joki antaa
niin palion enämpi kallaa ko mitä sillon luonnontilasa, jos se laskethan, no,
kaikki kotitarvekalastus ja muu niin, enämpi tästä kallaa otethan nyt ko sillon
luonnontilasa. Mutta sehän on aina, että eiliset asiat tuntuu hyvältä, mm.--Vaimo: Se on vaan ko meikäläinen on kasvanu semmosesa paikasa misä ei oo
ollu ko jokunen pikkukala, ja pikku joki, niin niin tuota täälähän ollu että
Mies: [keskeyttää] tämähän oli Suomen parhaita lohijokia, ja kalajoki yleensä, puhasvetinen joki, ja ku ei ollu mittään teollisuuslaitoksia eikä saastuttavia laitoksia niin, täälä kala viihty oikein hyvin, ja se täytyy myöntää, että kala oli tämän jokivarren leipä ollu kautta aikain.
Outi: Mmm, ja eikö se oo noussu ihan tuone ylös asti että se on ollu
Mies: Oooon ja mieki olen itte kalastanu lohta, Savukosken Martin yläpuolela. Ja Ounasjoela, Levi, Levihän on tuttu kaikile, Leviltä se Köngäskylä ja
Tepasto, niin sieltä väliltä ennen teknillishen koulhun lähtyä ko mie olin sielä,
niin mie olen saanu sielä lohta, oikein isua merilohta. Että ne nousi aivan
tuone latvoihin asti. (Pariskunta, Yläkemijoki)
Rakentajien haastatteluista erottuvia vallan tekniikoita olivat sanelu, tiedon tekniikat ja toisenlaisten puheenvuorojen vääräksi tuomitseminen. Lapin sähköistämisen suuren kertomuksen puolustajat olivat tottuneita käyttämään puheessaan
vallan rationaliteetteja, ja rakentajat olivat puheissaan varsin ärhäköitä.
Toimija-asemia tarkastellessa erottuu voimakas paremmin tietäminen, joka
liittyy paikallisten asukkaiden näkemiseen taantumukselta pelastettavina. Muita
näkökulmia vähäteltiin, ja ne tuomittiin vääriksi, tietämättömien argumenteiksi.
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Esimerkiksi muita Kemijokivarren ja Lapin kehittämiseksi esitettyjä ajatuksia,
kuten matkailun kehittämistä, rakentajat pitivät utopistisina haihatteluina. Myös
haastattelijaa saatettiin oikaista, jos kysyin esimerkiksi sähkötuotannon hyödyn
menemisestä pääasiassa sen tuotantoalueen ulkopuolelle: ”Siinä isket kyllä kirveesi kiveen.”
Erityisesti ääripäiden, rakentajien ja vastustajien kohdalla tulee selväksi, että
kulloisetkin sopeutumisen keinot eivät ole muuttumattomia ja kiveen hakattuja.
Eri rooleissa ja eri tilanteissa keinot ovat liukuvia ja neuvoteltavissa. Selkeimmin
ristiriitainen rooli tulee esiin voimakkaasti rakentamista puolustavien paikallisten
asukkaiden kohdalla. Heidän on vaikea keskustella paikallisten korvaus- ja ennallistamisvaatimuksista jokiyhtiötä vastaan. Esimerkiksi eräs, haastattelussa jokirakentamisen hyvistä puolista ja saavutuksista innokkaasti, miltei yksinpuheluna
kertonut mies hiljeni asukkaiden ja jokiyhtiön konfliktitilanteista puhuttaessa
haastattelijan patisteltavaksi. Hän esitti jokiyhtiön toimet erittäin hyvässä valossa
ja pehmensi, jopa kielsi kaikki vastakkainasettelut. Esimerkiksi sosiaaliseen kuiluun liittyviä tarinoita hän vähätteli sanoen, että paikallisten ja ulkopaikkakunnilta
tulleiden jokiyhtiön työntekijöiden välillä ei ollut minkäänlaisia hankaluuksia.
Hän etsi jatkuvasti konsensusta ja liikkumatilaa molemmille rooleilleen. Ajaessaan asiaa kylään rakennettavan pohjapadon puolesta hän kertoi liikkumatilaa ja
ymmärrystä myös löytyneen.
Mullaki oli pikkusen hankala ajjaa tätä pohojapatohanketta, koska mie olin
yhtiön mestareita, että mie toisela jalala seisoin yhtiösä ja toisela jalala vaatimasa, mutta kyllä se niinku yhtiön ylin johto aivan ylintä johtua myöten he
ymmärti tämän mejän vaatimuksen, ja me taas ymmärrettiin hejän, että liikkeen johtajina he pani vastaan. Että ei meilä henkilökohtasia riitoja ollu
koskhan että, naurusuula puhuttiin asioista tuola, toimistola. (Mies, Yläkemijoki)
Haastateltavan asema on ollut hankala, koska hän on toisaalta ollut vaatimassa
ennallistamistoimia paikallisten asukkaiden puolesta mutta toisaalta työskennellyt
jokiyhtiössä ja hyväksynyt yhtiön päämäärän. Hänen on tehtävä itsehallintaa tasapainoillessaan roolissaan paikallisena mutta toisaalta jokiyhtiön miehenä, jolla on
ulottuvillaan palkinnot ja ”herraseurasta” kumpuava vallantunne. Hän säätelee
käyttäytymistään kulloistenkin odotusten mukaisesti. Pohjapadon rakentamisen
hän laski kuitenkin jokiyhtiön hyviin töihin unohtaen, että sen rakentamisesta
kiisteltiin kaksi vuosikymmentä. Haastateltavalle oli tärkeintä, että jokiyhtiöstä
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säilyy hyvä kuva ja että ristiriitainen lähtökohta on saatu yhteistyöllä hoidettua,
”miesten kesken”.
Joo se saathin, tämäki tehtiin yhteistyösä niin, ettei nosteta liikaa vettä, ettei
tule suotta kenenkään maile liikaa, mutta että Auttijoen alle pääshän soutuvenhelä. Auttinsuu, niinku tiiät se on kivikko ja semmonen matalikko. Nii nostethin niin palion sitä vettä, että könkään alle saa mennä venhelä. Ja kaikki
me nämä [jokiyhtiön lakimiehen] kans yhteisesti kiriotettiin ja aina kysyttiin,
että mitä mieltä sie oot? Panhanko vielä tähän jotaki? [nauraa] ja kuitenki me
olthin virallisesti toisihan vasthan. Mutta näin se pitäis miesten kesken asiat
hoitaa. (Mies, Yläkemijoki)
6.2

Selänkääntäjät

Muutoksen ja sen kokemisen teemaan oli joissakin haastatteluissa vaikeaa päästä
käsiksi. Kysyessäni joen muuttumisesta rakentamisen seurauksena oli edessä
ensin korkea kynnys. Menetys kiellettiin ja konfliktit kiistettiin. Jotkut saattoivat
kysymyksestä huolimatta jatkaa muissa, itselleen mieluisemmissa aiheissa, tai
kommentoida kysymykseen hyvin lyhyesti ja johdattaa puheensa muualle. Ensimmäinen vastaus joen muutoksesta kysyttäessä oli usein se, että mikään ei ole
muuttunut tai että muutoksella ei ole ollut mitään merkitystä tai vaikutusta. Esimerkiksi seuraava haastateltava kielsi ensin minkään muuttuneen, mutta lisäkysymysten kautta selvisi, että maisema on muuttunut todella paljon, kuohuvasta
koskimaisemasta kuivaksi uomaksi:
Outi: Miten se muutti tätä paikkaa tuo voimalaitoksen rakentaminen?
- No ei se tätä, eihän se nyt tätä muuttanut sen kummemmasti
Outi: Niin ei jääny maata veen alle eikä?
- Meni tuostahan meni silmäin eestä niin meni viijettäkymmentä hehtaaria.
Outi: Oliko tuosa koskia?
- Se oli valakia kuohu aivan. Monta kilometriä.
Outi: Joo niin justiin, no kuuluko se ääni tähän?
- [nauraa] No kuuluko, ko sanottiinki niin että petäjäskoskelaiset puhuvat
isosti kun koski oli tuosa niin piti huutaa. (Nainen, Alakemijoki)
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Menetyksen kieltäminen on selän kääntämisen sopeutumisstrategiaan liittyvä
minätekniikka. Toisaalta se voidaan nähdä myös vastarintana ja vastakäytöksenä
(Foucault 2010). Haastatteluissa ilmennyt kynnys on johtolanka kätkettyyn kriisiin: vaikeasta aiheesta on hankala puhua, varsinkin jos asia on käsittelemätön.
Tämän takia oli hyvä, että haastattelut olivat pitkiä ja luonteeltaan sellaisia, että
asian prosessoinnille jäi tilaa. Haastattelun kuluessa saatoin kysyä muutoksesta
uudestaan tai haastateltava saattoi itse palata menetyksen ja muutoksen teemaan.
Edellisen sitaatin osalta olin jo haastattelun lopussa ehtinyt sammuttaa nauhurin ja
kerännyt tavaroitani laukkuun, kun haastateltava pyysi laittamaan nauhurin vielä
uudelleen päälle. Hän alkoi kertoa voimalaitosrakentamisen ajoista viimeinkin
omista kokemuksistaan käsin, henkilökohtaisella tasolla. Seurasi suorastaan vuodatus kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta, mitä hän on rakentamisen aikana kokenut.
Osa haastateltavista käänsi elinympärisönsä muutokselle kuitenkin täysin selkänsä. He kielsivät osallisuutensa täysin ja olivat haluttomia puhumaan asiasta.
Kun kysyin miltä ympäristön muutos tai lohen nousun loppuminen tuntui, he joko
kiersivät kysymyksen tai ihmettelivät, miksi haastattelija tällaista edes kysyy.
Toistettuani kysymyksen he vastasivat hyvin lyhyesti ja johdattivat puheen muualle, itselleen mieluisiin aiheisiin. Myös seuraava haastateltava kiersi kysymyksen
aiheesta, josta hän ei ollut halukas puhumaan. Kysyin häneltä Taittumaniemen
padon rakentamista edeltäneestä kiistasta. Haastateltava vaihtoi puheenaihetta ja
alkoi kertoa kielipuomin katkeamisesta ja uittopuiden karkaamisesta:
Joo, oli kyllähän se, riitelemistähän se on ollu mutta, niin ne, siinä kävi niitä
suuria mölhäyksiä tota yhtiölä ko se ne puut laski, siinä oli siinä voimalaitoksen yläpuolela semmos kielipuomiksi sanottiin, siihen kaikki mitä oli tuluvan
matkasa karannu puita, ne tarttu siihen. Ja sitte ko se puomi katkes siitä, se
kö löi ne puut tulemhan tuosta pavosta yli, niin tämä, tämä oli tämä, tuosa
sanothan tuo Paakkolan virta, siinä oli ainaki puolitoista kuukautta neliä rattoria ajamasa siitä karilta niitä puita poies. (Mies, Yläkemijoki)
Menetyksen kieltäminen ilmeni usein puheenaiheen vaihtamisen kautta. Jotkut
esittivät esimerkiksi vaelluskalan lopun tunnelmia toiminnan kautta: he eivät
vastanneet siihen, miltä lohenkalastuksen loppuminen tuntui vaan mitä ihmiset
tekivät. Kalastusvälineet kävivät tarpeettomiksi, ihmiset siirtyivät kalastamaan
järville ja lammille. Tätä kautta puhe siirtyi jälleen kauemmas itse kysymyksestä.
Seuraavassa olen kysynyt haastateltavalta, miltä lohen menetys tuntui. Vastaus
lähtee kiertämään kohti muita aiheita.
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No sehän oli tietenki pettymys, saa sanua, sinänsä että niitä ei, ei ennään tuota niin, eihän niitä ollu varaa pyytääkhän. Verkot on kuivila. Meiläki katosa
roikkuu se lohiverkko, joo, se on meijän joo sielä Pikkukyläsä niin, se on sielä
varaston katosa se roikkuu. Joo, ja se on semmonen, sitähän ei niitähän ei
tietenkhän, onkohan niitä ennään muila palion olemasakhan ko meilä. Niin
tallesa. Joo. Ko se, meiltä kerran tahothin sitä, tuone Tenole, mutta mejän ois
pitäny luovuttaa se verkko sinne. (Mies, Yläkemijoki)
Asian vaikeudelle selän kääntäjät halusivat esittää ehyttä kuvaa: kaikki on hyvin,
ja kaikki ovat tyytyväisiä. Jokivarren asukkaat saavat olla tyytyväisiä, kun joen
rakentamisen myötä on ansaittu rahaa. Vaelluskalan nousun loppua pehmitettiin
voimakkaasti: jäihän meille harri, joka on tosi hyvä kala. Sitä tosin ei enää ole
pyydettäväksi. Kalakorvauksiakin saatiin, mutta asiaa pehmittävät jättivät mainitsematta kalakorvauskiistan keston ja asian muut negatiiviset puolet. Ehyttä kuvaa
esittävät kiittelivät kalankasvatuslaitoksia: niistä karkaa joskus kalaa, jota paikalliset asukkaat voivat pyytää verkoilla. Lohenpalauttamisprojektit tulevat tuomaan
lohenkin takaisin, joten kaikki on hyvin. Minätekniikaksi erottautuu voimalaitosrakentamisen hyviin puoliin vetoaminen ja siitä saatujen etujen korostaminen.
Outi: No entä sitte ko se loppu se kalan nousu, ko Isohaara rakennettiin, mitä
täälä ihmiset siitä tuumas?
- No eihän täälä nyt, onhan se laittanu yhtiö tuohon Vanttaukseen semmonen
josa se kasvattaa nuita kiriolohia, sielä on, tullee nousee tännekki, verkola
saa. Eihän se ole ennään se kalastus niin.
Outi: Miltä se Teistä tuntu ko se loppu se lohen nousu?
- No ei sitä, mulla oli hyvä työmaa täsä, Pirttikoski, monta vuotta olin, hyvä
tiena ja mulla lapsia oli palion ja sitte oli kauppa siinä, sieltä saa tavaraa.
Joo ei se ko sitä, sitä rahhaa sai sillon, hyvvää tienaa --Outi: Kuinka se tätä ympäristöä muutti se voimalaitosrakentaminen?
- Eihän se hankala oli ko ei ollu tuota tietä vielä jossa kulukia. Korpia siinä
oli, siitä oli huono kulukia. Sitte tuli tuo uittokouru niin se täyty tuolta pyörälä kulukia. Nythän on tullu hyvä tie tähän, sen jälistä.
Outi: Että hyviä puolia on ollu se tienesti ja nuo kulukuyhteyet?
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- Joo sitä tuli kyllä, joo, niin joo se on tullu jälistä tämä kauneuspato ja siirrytty silthan, sitä enne piti venheelä kulukia yli --- se oli hankalaa, kauppa oli
tuola puolen.
Outi: No oliko siinä mittään huonoja puolia ko tuo rakennettiin tuo joki?
- No ei kai siinä. (Mies, Yläkemijoki)
Asian pehmittäjät myös vähättelivät lohen merkitystä sanoen sen nousun loppumisella olleen vain vähän vaikutuksia. Ehyttä kuvaa esittävien loogisuus ontui,
koska argumenttina esitettiin myös lohenkalastuksen vähenemistä Kemijoella.
Vähenemisen syytä ei kuitenkaan mainittu. Ristiriitaa siloteltiin, ja konsensus oli
saavutettava. Perusteluissa korostettiin sitä, mitä hyvää voimalaitosrakentaminen
on saanut alueella aikaan, ja koko alueen kehitys ja modernisaatio laitettiin voimalaitosrakentamisen piikkiin. Rakentaminen on tuonut työtä ja toimeentuloa,
mutta rakentamisen jälkeisestä näivettymisestä ei enää puhuttu. Konflikteja kiistävät argumentit nousivat niin arjen kokemuksista, työn ja henkilökohtaisen toimeentulon merkityksestä kuin yleisemmistä rationaliteeteistakin. Yhteiskunnan
etua ja muita yleisempiä rationaliteetteja käytettiin kuitenkin varsin kankeasti ja
lyhyesti todeten. Omakohtaisiin tuntemuksiin menetyksen kieltävät eivät menneet
ollenkaan. Töitä on ollut ja niillä on tienattu hyvin, joten kaikki ovat tyytyväisiä.
Eräs haastateltava pehmensi muutosta kuvaamalla voimalaitosten välistä jokiosuutta luonnontilaiseksi. Lohen menetystä hänen oli kuitenkin vaikea kääntää
hyväksi. Hän totesi sen olevan vain tapahtunut tosiasia, joka on hyväksyttävä ja
josta on parempi olla puhumatta.
Omakohtaisuuden ja osallisuuden kieltäminen ja asiasta etäisyyden ottaminen
olivat yleisesti käytettyjä minätekniikoita. Tekniikan vahvuus vaihteli: jotkut
saattoivat kieltää olleensa paikalla rakentamisen aikaan, toiset vetäytyivät puheissaan taka-alalle ja häivyttivät oman osallisuutensa. Seuraavassa lainauksessa vanhaisäntä ei haluaisi kertoa minkään muuttuneen asuinympäristössään, mutta hänen lapsensa, tytär ja poika, puhuivat muutoksista avoimesti. Vanhaisäntä turvautui tällöin käyttämään osallisuuden kieltämistä ja kertoi, että hän ei ole ollut joen
muutoksen aikaan juurikaan paikalla:
Outi: Minkälaisia muutoksia teillä oli tässä paikassa sitte tuon voimalaitoksen rakentamisen myötä?
Vanhaisäntä: Ei kai täsä.
Tytär: Pikku pala maata meni tuon tukkirännin alle ja tie tehthin tuohon
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Poika: Tämä oli koskea, täsä on kaks kilometriä ollu tuota koskea ja tuota,
sehän oli ihan kuiva tuo jokiuoma, nehän vasta tuota 1970-luvula rakensivat
tuon piilopavon että tähän tuli vesi.
Tytär: Siinä oli vain kivikkoa, ei kai meilä muuta vaikutusta ollu, tullu tähän
asumishen. Että tie saathin ja se tukkiränni meni tuosta ja. Oli hevostie vain
ennen meni tuone.
Vanhaisäntä: Mullahan meni vuosikausia tuola Kaunialasa ko miä kuli’in ja
sitte Oulusa ja kuntoutus, kuntoutus soan takia, sielä joo, mulla meni vuosia
etten mie tienny palioakaan tästä hommasta, piti käyä Kaunialasa ja. (Yläkemijoki)
Eräässä haastattelussa emäntä oli hämillään kysyessäni jokeen liittyviä kysymyksiä ja ihmetteli, miksi häneltä näitä kysytään. Emäntä kielsi osallisuutensa eikä
ollut halukas kertomaan omista kokemuksistaan tai muistoistaan vaan veti puheeseensa miesvainajaansa pohtimalla, mitä tämä olisi tähän asiaan sanonut. Hän ei
pitänyt omia ajatuksiaan arvokkaina vaan etsi tukea ja vastauksia muualta. Hän ei
ollut osallinen vaan vetäytyi pois jokivarren maisemasta. Hänet oli keskustelussa
koko ajan pyydettävä mukaan. Koska emännän oma mies ei enää ollut turvana,
hän vetosi seuraavassa sitaatissa naapuriinsa Jaakkoon, koska tiesi, että olin haastatellut myös Jaakkoa:
Outi: Miten se [voimalaitoksen rakentaminen] täälä vaikutti sitte, teilä jäi sitä
rantaa veen alle?
- Täälähän se on noussu, mutta sehän on jokiyhtiön maata tuo ranta tuosa.
Että onko se sillon aikasemmin jo nuo vaihettu sitte se. Puhuko se Jaakko
mittään että miten se oli?
Outi: Tästä vaihtomaasta?
- Niin että näistä maista, että miten se, että se kuitenki jotenki vaihtu Heikin
tontti, Heikilä ja tuola. (Nainen, Yläkemijoki)
Ympäristön muutoksen, ranta-alueen jäämisen veden alle, emäntä hyväksyi sillä
perusteella, että jokiyhtiö oli jo aiemmin ostanut tilan ranta-alueen. Henkilökohtaiseen paikkasidokseen ei ollut enää oikeutta, kun ranta oli siirtynyt jokiyhtiön
hallintaan. Emäntä oli katkaissut siteensä joenrantaan, ja esimerkiksi rannassa
ennen olleesta uimarannastakin hän puhui toteavasti, oman osallisuutensa kieltäen.
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Oma elinympäristö, joka oli ennen henkilökohtainen, kuuluu nyt kaikille ja
hyödyttää kaikkia sähköntuotannon kautta. Tilanteeseen voi sopeutua riisumalla
ympäristöstä sen henkilökohtaiset merkitykset, joista ei enää haluta puhua. Entisten paikkojen ja siellä tapahtuneiden toimintojen muistelu ei ole helppoa. Muutama haastateltava halusi myöhemmin palata juuri näihin aiheisiin, jolloin he joko
soittivat minulle tai ottivat asian puheeksi muuten tavatessamme. He halusivat
tällöin muistella veden alle jääneitä paikkoja, mitä he eivät aiemmin varsinaisen
haastattelun aikana olleet tehneet. Haastattelu näytti saavan aikaan ajatusprosessin, joka jatkui haastattelun jälkeenkin; haastateltavat jäivät miettimään joen muutosta ja omaa suhtautumistaan siihen.
Aina mie tulen ajatuksissani tuota vaaraa pitkin joelle, ja se on vappaa joki.
Sitte sen vasta huomaa, etteihän sitä ennää ole. (Mies, Yläkemijoki)
Osallisuus häivytettiin puheessa usein riisumalla siitä itseen viittaavat persoonapronominit. Toimijuuden tutkimuksessa voidaan käyttää menetelmää, jossa koodataan puheesta minä-ilmaukset muun muassa toimijuuden rajojen ja mahdollisuuksien merkkeinä (ks. esim. Gordon 2005). Monet puhuivat laveasti voimalaitosrakentamisen ajasta, mutta ei koskaan omana kokemuksenaan, minä- tai memuodossa. Asiat käytiin läpi niin, että toimijoina ovat olleet ”ne”. Voimayhtiöstä
puhuttaessa tämä olisi luonnollista, mutta myös paikallisista ihmisistä puhutaan
muodossa ”ne”. ”Ne” ovat vaatineet, ”ne” ovat saaneet korvauksia, vaikka kertoja
olisi itsekin ollut mukana kalastuskunnan toiminnassa. Tällaiset kertojat ottavat
etäisyyttä ja kiertävät asiaa, harkitsevat tarkkaan sanojaan, pitävät omat kokemuksensa, ajatuksensa ja mielipiteensä piilossa.
Outi: Eikö se ollu 80-lukua vasta ko maksettiin ne lohikorvaukset
- Joo niin oli, joo, kyllä, ei niitä heti saanu niinkö, se pantiin alulle niinkö kalastuskunnakki alako vaatimhan sitä korvausvelevotetta niin tota, kauonhan
ne jaahasivat, ja lopussa se sitte tuli, ja kyllä kai ne yleensä on ollu tuota tyytyväisiä kalastuskunnakki, että yhtiöki on velevotteensa täyttäny sillä laila, että, mitä on kerran laillisesti sovittu ja. Että semmosta. (Mies, Yläkemijoki)
Määrittelemme itseämme identiteetin kautta, ja paikalle annetusta voimakkaasta
merkityksestä voi tulla keskeinen osa ihmisten identiteettiä. Identiteetti rakentuu
eletyistä kokemuksista ja arkipäivän tietoisuuteen liitetyistä subjektiivisista tunteista, mutta samalla nämä kokemukset ja tunteet ovat ankkuroituneet laajempiin
sosiaalisten suhteiden verkostoihin. Mukana kulkevat menneisyys sekä sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen nykyisyys. Identiteetti ei ole pelkän subjektiivi152

sen kokemuksen ja merkityksen tulos, koska yksilöllisiin merkityksiin ja tunteisiin vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet. (Rose 1995:
88–89.) Etäisyyttä ottavien haastateltavien puheissa toimijoiksi mainittiin usein
laajempi joukko, joko kyläläisiä tai jokiyhtiön edustajia, jotka ovat asukkaille
vielä kaukaisempia toimijoita. Heillä tuntui kuitenkin olevan suurempi oikeus
jokiympäristöön kuin jokivarren asukkailla. Samalla kertojan oma osallisuus kapeni pieneksi. Useat haastateltavat sitoivat puheeseensa jatkuvasti muita ihmisiä
ja kertoivat muiden kertomia tarinoita. Omaa kokemuksellisuutta ja henkilökohtaisia ajatuksia pidettiin alempiarvoisina, ja niiden sijaan haastattelijalle tarjottiin
yleistyksiä ja metakertomuksia (Somers 1994). Näiden yleistysten myötä oma
henkilökohtainen identiteetti laajeni turvallisemmaksi kemijokivartisen identiteetiksi. Oma osallisuus suojautui näissä tapauksissa kollektiivisen identiteetin kätköihin.
Seuraavassa sitaatissa naispuoliset serkukset kertoivat metakertomusta karvalakkilähetystöstä, jossa asian toimijoita olivat jokivarren miehet:
-Nehän kävi oikein karvalakkilähetystö Helsingisä et siellä oli paljon isäntiä.
- No joo se oli sitä.
- Muun muassa Väinö oli se mun veli ja tota sitä sanottiin karvalakkilähetykseksi.
- Sitten oli semmoinen kiva tapaus kun kun se velihän, Väinöhän peri isältään
sitten hoiti näitä lohiasioita ja hän meni Helsinkiin ja niin hällä oli sitten vallan konjakkipullo, jotta konjakkipullollahan on ostettu nämä maatkin. Niin
miks ei ne samalla saa takaisinkin nyt samalla kaupalla. (Naiset, Alakemijoki)
Hyvin voimakkaasti osallisuutensa kieltävien haastatteluissa ilmeni, että nämä
haastateltavat olivat irrottautuneet jokimaisemasta ja siihen liittyvistä asioista
myös tiedon tasolla. Asuinympäristöön ei ollut sellaista yhteyttä, että laajempia
kokonaisuuksia olisi mietitty tai nähty tai että niistä olisi oltu edes kiinnostuneita.
Osallisuutensa tyystin kieltävät eivät olleet kiinnostuneita jokiympäristöön liittyvistä asioista ja tiesivät yleisellä tasolla varsin vähän joen rakentamisesta ja korvauskiistoista. He eivät seuranneet esimerkiksi nykyisiä ennallistamistoimia ja
keskustelua niistä. Tiedollisesti tällaiset haastattelut jäivät usein kapeiksi, mutta
osallisuuden kieltäminen selittää tätä. Jos omaa asemaa ei ole tai se on pitänyt
tukahduttaa, on vaikea kuvata jokiympäristössä toimimista, siihen liittyviä pää153

määriä, keinoja, kokemuksia ja ajatuksia. Selän kääntäminen joelle on tällöin
varsin totaalista.
6.3

Alistujat

Tilanteeseen alistujat olivat sopeutuneet rakennettuun jokeen mutta kaipasivat
vanhaa elinympäristöään. He tunnustivat oman voimattomuutensa ja avuttomuutensa asuinympäristönsä muutoksen suhteen, mutta hyväksymällä vallitsevan
tilanteen he pystyivät jatkamaan eteenpäin. Toisin kuin asialle täysin selkänsä
kääntäneet, alistujat olivat käsitelleet asiaa mielessään ja puhuneet siitä lähipiirissään. He selittivät laveasti lohen nousun loppumisen ja ympäristön muutoksen
syitä vesivoimayhtiön ja valtion argumentein eivätkä asettuneet vastahankaan.
Rationaliteetteja käytettiin minätekniikkana, ja yhteiskunnan etu -selityksellä
saatiin itselle rauha ja lohtu asian suhteen. Alistujat näkivät, että jokivarren on
puhallettava yhteiseen hiileen. Toisaalta kyllä ymmärrettiin jokirakentamisen eri
puolet eri näkökulmista. Yhteisen edun argumentit eivät ole tyhjentäviä eivätkä
vakuuta täysin.
Mutta jos sitä niinko kun se kuitenki kamalasti hallitus ja kaikki puolusti, ja
onhan se näin, että sitä tarvittiin evakon jälkeen sitä rahhaa ja voimi, öljyvoimaa ja kaikkia. Kun ne oli vielä ne sotakorvausjutut ja kaikki niin. Että se
oli niinku välttämätön kansantalouelle, joen patoaminen. Enkä mie vieläkää
ole vastaan sitä että niitä voimalaitoksiahan tarvitaan. Ja vesivoimahan on
nyt kuitenki sitä puhasta energiaa. Mutta ei siitä pääse mihinkää, että kyllä se
ei ole kummakaan että sitä on paljon ihmisiä sitä vastaan, että joet pavotaan.
(Nainen, Yläkemijoki)
Alistujat siis esittivät argumentteja puolesta ja vastaan, mutta osallisuus asiaan ja
menetysten omakohtaisuus olivat heidänkin puheessaan hyvin pientä. He eivät
olleet täysin samaa mieltä jokiyhtiön ja rakentamista puolustavien kanssa mutta
eivät jokirakentamista kiivaasti vastustavienkaan kanssa. Asia on niin latautunut,
että siinä ei nähdä olevan kuin nämä kaksi puolta. Keskivaiheilla oleminen ei ole
mahdollista, eikä sieltä nousevia kokemuksia ja ajatuksia noteerata, joten sinne
itsensä sijoittavat etäännyttivät itsensä koko asiasta. Alistujat ottivat myös etäisyyttä asiaan samoin tekniikoin kuin ne, jotka käänsivät menetyksille selkänsä:
omakohtaisuus riisuttiin puhumalla hyvin yleisellä tasolla maan etuun vedoten, tai
toisaalta kerrottiin asiasta aivan kuin se olisi tapahtunut jollekulle muulle (”ihmiset puhuivat”, ”jotkut olivat sitä mieltä”, ”ne vaativat”). Henkilökohtaisista ko154

kemuksista kertominen (minä, me) ja asian omistajuus jäivät puheessa hyvin vähäiseksi. Näin tekivät sekä ne haastateltavat, jotka olivat haluttomia puhumaan
lohen nousun loppumisesta, että ne haastateltavat, jotka olivat nähneet alistumisen
ja sopeutumisen keinoiksi jatkaa eteenpäin.
Syy alistumiseen juontaa voimattomuuden tunteesta. Asukkaat eivät koe voivansa mitään voimakasta jokiyhtiötä vastaan.
Eihän siinä ko se tehthin näin niin herrat päätti niin mikäpä se on siinä hangotella vasthan, ei mithän. (Nainen, Alakemijoki)
Toinen voimakas tekijä on ajan henki ja maailman meno, jonka vauhtia ei voi
pysäyttää:
se on tämä maailman meno semmosta, että siihen pittää vaan vissiin niihin
ihmisten mukkailla. (Nainen, Yläkemijoki)
Suurin osa haastattelemistani ihmisistä kuului sotien ja pulan sukupolveen sekä
sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen. Näiden sukupolvien
kokemusmaailma on hyvin erilainen seuraavien sukupolvien kanssa. Iäkkäämmät
haastateltavat olivat kokeneet sodat ja evakon, Lapin polttamisen ja jälleenrakentamisen ja toimeentulon vaikeudet. Nämä kokemukset vaikuttivat muutoksen
kokemiseen ja siihen suhtautumiseen.
Outi: No kaipasitteko te sitä vanhaa elinympäristöä sittekö tuo muuttu tuo jokivarsi niin paljon?
- No tuota, sikälihän niitä muutoksia ku niitä sai kokia ku tänne tuli evakosta
niin niin ku kaikki oli vain tuhkaa, ja yritä rakentaa niin kyllä se rakentaminen ei [hiljenee]
Outi: Niin meni siinä samassa, kyllä. (Nainen, Yläkemijoki)
Vaikeuksia oli koettu paljon, joten joen rakentaminen ja kotipaikan maiseman
muuttuminen meni helposti samaan luopumisen ja muutoksen kuormaan. Deterministisesti ajatellen kaikki on vain hyväksyttävä. Ihmiset olivat tottuneet tyytymään vähään ja oppineet hankaluuksien myötä, että vaikeudet kuuluvat elämään.
Mutta vaikeista tilanteista on selvitty ennenkin.
On täälä ollu hyvä asua niin tuota, omat vaikeuet ne on joka paikasa, että ei
se ole heleppua kellään. Älähän vielä misä se oli se vanha äijä, pappa, niin
tuota, no voimalaitos se oli sielä ku kans moitithin aina niitä oloja niin tuota,
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se vanha ukkeli, se oli kyllä jo eläkeikänen se sano, että ”Ei se ole heleppua
kellään” eikä se muuta sanonukkaan. (Mies, Yläkemijoki)
Suhteuttaminen toimi tekniikkana omaan suhtautumiseen liittyvissä sisäisissä
neuvotteluissa. Joen valjastamista suhteutettiin muihin koettuihin hankaluuksiin,
mutta myös positiiviseen suhteutettiin: asiat voisivat olla huonomminkin. Elinolot
olivat joen muutoksesta huolimatta parantuneet muuten, joten siinä suhteessa
ympäristön muutos kuittaantuu. Haastateltavat käyttivät suhteuttamista vahingoista ja menetyksistä puhuessaan varsin paljon: ajat ovat kuitenkin niin paljon parantuneet, elämä helpottanut ja elintaso noussut, että siihen suhteuttaen joen rakentamisesta aiheutuneita menetyksiä ei pitäisi jäädä suremaan. Haastateltava suhteuttaa seuraavassa sekä negatiiviseen että positiiviseen, Lapin sodan jälkimaininkeihin mutta myös parantuneisiin elinoloihin:
Ja se että ku vain jokunen talo jäi polttamatta, niin sen arvaa, että kuinka
paljon siinä oli väkiä asumassa niissä harvoissa taloissa sitte. Ja tosiaan sittte sitä löyty sitä yhteishenkiä jopa siinä justiinsa siinä sen ruuan hankinnassa. Että selevettiin sitten siihen tilanteeseen, että päästiin kaikista miinoista
ynnä muista --- Mutta että se tuli tosiaan se paikallisille toisena katastrooffina vielä tuon päälle tuo joen muuttuminen. Mutta kyllä mie nyt uskon, että
siihen tähän tilanteeseen ihimiset alakaan olla jo niin tottunu, että ei se ennää ole niinku semmonen suuri painajainen ---ja aika on kuitenki muuttunu
kaikin puolin ja parantunu, niin se tuota ne [tyttären] appivanhemmat, varsinki se isäntä, niin se oikeen rehellisesti aina toteaa sen, että olihan se aikaki, mutta kyllä se on niin paljon parantunu. Että siinä sitte kuittaapi joitaki
menetyksiäki. (Nainen, Yläkemijoki)
Sopeutumiseen liittyvässä sisäisessä neuvottelussa tilanteeseen alistujien minätekniikkana olivat myös joen rakentamisesta saadut henkilökohtaiset edut ja niiden korostaminen. Haastateltavat mainitsevat usein itsensä tai lapsiensa saamat
työtilaisuudet, korvausrahat ja kalaistutukset. Kun paluuta entiseen ei enää ole,
alistujat hyväksyvät vallitsevan tilanteen ja etsivät hyviä puolia, vaihtoehtoja ja
uusia suuntia.
Tilanteeseen alistujat kuitenkin kaipasivat vanhaa jokimaisemaa ja lohta ja
ilmaisivat sen peittelemättä. Haave siitä, että näkisi vielä lohen joessa, oli myös
eteenpäin kantava tekijä. Haastateltavat kokivat kalastuksen olevan verenperintöä,
kun lapsesta asti on kalastanut vanhempiensa mukana. Vuosikymmenien jälkeenkin vielä mietittiin, miltä tuntuisi, jos saisi vielä ison lohen tai näkisi sellaisen
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hyppäävän joessa. Toisin kuin joelle täysin selkänsä kääntäneet, nämä haastateltavat seurasivat tarkasti lohen palauttamisprojekteja ja aiheeseen liittyvää keskustelua sekä palautustoimia.
Mutta kyllä niinku mieki päivittäin tuola käyn, niin monesti ajattelee ku sieltä
pikkuahavenia vain sattuu saamaan ---. Mie että mitähän se [viittaa itseensä]
sanos, jos iso lohi oiski vielä. Ei sitä ennään saaha mutta, tosiaan sen niin ku
ajatteleva ihminen ossaa ymmärtää. (Nainen, Yläkemijoki)
Sama haastateltava näki, että joen muutoksesta paikallisille aiheutunut katastrofi
jää vanhemman sukupolven taakaksi. Hänen mielestään sukupolvi, joka ei ole
nähnyt vapaata jokea, ei osaa sitä kaivatakaan. Haastateltavan yhtenä keinona
käsitellä tilannetta on nojata kohti seuraavaa sukupolvea. Muista huolehtiessa
oma osallisuus jää jälleen pienemmäksi eikä omaa menetystä tarvitse niin murehtia.
Nii, että ei sitä sillon ku se tuli se muutos, niin ei sitä osannu oikiallalailla
tietenkään. Eikä sitä ois sillon saanu mittään. Ne oli korkeimmissaan, että sillälailla etes jonkulaiseen sopimukseen pääsivät, että. Se vain täytyy tuosa
ihimisen mielessä se taistelu käyä ja soppeutuminen siihen. Ja nuorimmallehan se on nuorimmalle polovellehan se on helepompi, jokka vain tarinoiden
perusteella kuulee. Nii tuota se aina se seuraava ja seuraava muutos niin se
on niiltä jääny, sehän on nyt kuitenki jo vakkiintunu tilanne. (Nainen, Yläkemijoki)
Menetyksestä aiheutunut suru ei kuitenkaan pysähdy sen kokeneeseen sukupolveen, vaan seuraava polvi saa siitä osansa todistaessaan vanhempiensa suhtautumista ja tilanteen käsittelyä. Jos vanhemmat eivät puhuneet menetyksiin liittyneestä surustaan eivätkä pystyneet käsittelemään sitä, trauma siirtyi herkästi seuraavalle polvelle. Näin on käynyt esimerkiksi sodan käyneiden ja siellä traumatisoituneiden miesten jälkipolville (Wendisch 2012).
6.4

Vastustajat

Osa haastateltavista piti lujasti kiinni osallisuudestaan ja oikeudestaan omaa
elinympäristöään koskeviin asioihin. Erityisesti lohen menetys oli osalle edelleen
niin vaikea asia, että siihen liittyi paljon katkeruutta ja taistelutahtoa lohen palauttamisen puolesta. Mutta myös muut rakentamisen asuinympärisöön negatiivisesti
vaikuttavat seikat saivat haastateltavia aktivoitumaan. Menetykset kieltäviin sel157

känsä kääntäjiin ja vallitsevaan tilanteeseen alistujiin verrattuna aktiiviset asuinympäristön ja lohen puolesta taistelevat olivat henkilökohtaisella tasolla voimakkaasti mukana, asian osallisia ja asian omistajia, jotka vaativat kuulluksi tulemista. Seuraavassa esimerkissä pariskunnan rouva on alistuja, mutta hänen miehensä
ei anna periksi:
Vaimo: Mutta mie oon sitä mieltä, ettei sille voija mittään, että hän on aina
hmh, hmh
Mies: Eihän sitä voija jos ei vaajita mittään, sehän on päivänselvä asia. Mie
olen sanonu niile nykysile, että se on aivan sama, sama tuota puhua täälä kahavipöyäsä ko me ei vaadita julkisesti eikä lähetä vaatimaan oikeuksia, koska
tänä päivänä kuitenki aika hyvä vaatia, ko on esimerkiksi niinku EUtuomioistuinki on, tämmösiä, varmasti alakaa jatkumhan kyllä, siinä mennee
jokunen vuosi, mutta johan täsä on 70 mennykki, niin se on yks lysti menneekö siinä 5 tai 10 vuotta vielä lissää, kuhan vain asia mennee ethenpäin. Mie
lähen kyllä siittä. (Pariskunta, Alakemijoki)
Kaikkien vuosikymmenien jälkeenkin vastustajat uskoivat että lohen palauttaminen on vain ajan kysymys eikä sillä ole merkitystä, kuinka kauan aikaa kuluu.
Usko lohen palauttamisesta ja osallistuminen asiaa koskevaan keskusteluun ja
työhön pitivät heitä pinnalla ja toimivat omaa suhtautumista säätelevinä tekniikoina. Vastustajat olivat voimakkaasti osallisia, toimijoita, varteenotettavia ja
huomioitavia osapuolia. Heille oli sydämen asia, että loheen liittyvä epäoikeudenmukaisuus pitää vielä korjata kaikkien näiden vuosien jälkeenkin. Vastustajat
olivat usein saaneet hankalan ihmisen maineen, mutta tämäkään ei pysäyttänyt
heitä. Hankalaksi leimaaminen on tekniikka, jolla pyritään hallitsemaan vastarintaa ja tekemään siitä mahdollisimman vähän kiinnostava tai houkuttava toimijaasema.
Kriittisesti suhtautuvat olivat kokeneet vääryyttä, mutta heillä oli voimakas
luottamus siihen, että vääryys korjaantuu ennen pitkää. Vaikka usko oli ollut koetuksella, uskoa oikeudenmukaisuuteen, vaikka vuosikymmenienkin taistelun jälkeen, ei ollut menetetty. Sinnikkyys näkyi myös ”uuden kielen” opetteluna: vastustajat joutuvat argumentoimaan vastapuolen sanastolla, koska ainoastaan sillä
on keskustelussa merkitystä ja voimaa. Talouden, hallinnon, tekniikan ja oikeuden
aiemmin itselle vieras sanasto on pitänyt opetella asioiden ajamisen myötä. Henkilökohtaisella ja paikallisella sanastolla ei ole merkitystä tässä koneistossa, eikä
niiden avulla voida saavuttaa haluttuja asioita. Vastustajien oli pitänyt opetella
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itselle aiemmin vieras, uusi kieli, ja tämä on ollut raskas tie, koska opittavaa ja
selvitettävää on paljon.
Muutamassa haastattelussa puhuttiin todella radikaaleista keinoista. Äärimmäisistä keinoista mainittiin voimalaitosten räjäyttäminen, josta paikalliset olivat
puhuneet ainakin Isohaaran osalta. Käytettäväksi oli suunniteltu saksalaisilta jääneitä pommeja, mutta näistä ajatuksista oli luovuttu ihmisuhrien pelossa. Toinen
äärimmäinen ajatus on Lapin irrottaminen muusta Suomesta kokonaan ja kolmantena karvalakkilähetystön työn loppuun saattaminen: ”Se ois pitäny siihen maaliman aikhan ottaa se porukka junhan ja viiä, vallata koko Helsinki” (Mies, Alakemijoki). Näiden puheiden rivien välissä kaikuu motiivina väsymys alueen ja
sen asukkaiden hyväksikäyttöön ja hyödyn valumiseen muualle. Lisäksi jopa
terroriteon pohtiminen tai aseeseen tarttuminen ja sillä pelottelu, kuten seuraavassa lainauksesta ilmenee, kertovat omien keinojen vähäisyydestä ja siitä, että oikeusteitse oikeuden hakemisen itselleen ja muille paikallisille ei nähty maksavan
vaivaa.
Niitä tuli niitä Kemijoki osakeyhtiön isoja herroja sinne ostelemaan niitä
maita niin johan siellä pyssyn kans oli isäntä heilunut, että jos että lähe nyt
niin tota ja täsä ei myyä maata ja täsä ei näin, se oli niin kovvaa hommaa ja
se oli hyvin jämeränä ollut. Että tuota vängällä että pysty ottamaan niitä maita ja Väinölä oli tämä kalastusjuttu kans mielesä, että se tiesi että vahinkoa
tullee kun. Ja tuota ne oli kyllä lähtenyt hyvin allapäin pois kun isäntä oli
riehunut siellä. Mutta tota ei kai se mithään tehny sillä pyssyllä, mutta se vähän pelotteli herroja siinä on ollut tuo matkasa tuo sanoppa nyt se Kemijoki
yhtiön tuomari --- oli niinku muun muassa ollut matkasa siellä. Maita ostelemassa. (Nainen, Alakemijoki)
Kriittisinkin vastustaja silti allekirjoitti rationaliteetin yhteiskunnan edusta ja siitä,
että kansakunnan talkoissa vesivoiman talteenotto oli tarpeellista. Vastustajat
eivät hyväksyneet tapaa, jolla se tehtiin. Kalaportaiden rakentamatta jättäminen
on heille yhteiskunnan häpeäpilkku ja lohen vieminen ihmisten ruokapöydästä
laillistettu ryöstö.
Alistujat eivät juurikaan kyseenalaistaneet vesivoiman puolesta esitettyjä rationalisuuksia vaan mieluummin toistivat niitä myös itse itsensä vakuuttaakseen.
Heihin verrattuna vastustajien minätekniikkana toimi kriittisyys. Vastustajat tarttuivat hanakammin asiantuntijoiden ja auktoriteettien lausuntoihin, eivätkä nielleet niitä purematta. He pitivät kiinni omasta asiantuntijuudestaan. Seuraavassa
sitaatissa haastateltava ei usko kalabiologien näkemystä kutupaikkojen puutteesta
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vaan sanoo itse tuntevansa joen niin hyvin, että tietää siinä varmasti olevan kutupaikkoja:
Maatalousministerin kalamiehet eivät vain sitä usko, ne vain tinkaa että ei, ei
siinä ole kutupaikkoja, ei niitä ole kutupaikkoja. Kyllä niitä on. Se on turha
puhua että eikö ole. Mutta kutijoista ei ole, vielä ole tietoa [nauraa]. (Mies,
Alakemijoki)
Vastustajat olivat sinnikkäitä eivätkä suostuneet antamaan periksi. Usko lohen palautukseen antoi heille voimia ajaa asiaa vuosi toisensa perään, ja päämäärä
väikkyi mielessä kirkkaana:
Mie olen sanonu että mie korkkaan samppanjapullon tuosa jokitörmälä ko
näen että kala hyppää. (Mies, Alakemijoki)
6.5

Kulttuurinen trauma

Joen rannalla asuville joen rooli muuttui nopeasti monien merkitysten valtavirrasta ja elämänsuonesta todella marginaaliseksi. Tutkimusta aloittaessani pohdin,
miksi joella liikuttiin ja siitä puhuttiin niin vähän ja miksi vapaata jokea ja toisaalta rakentamisaikaa muisteltiin niin vähän. Elinympäristön muutos, elinkeinorakenteen muutos, infrastruktuurin kehittyminen, joen patoaminen ja sen olemuksen
muutos sekä eri toimintojen – lohenkalastus, uitto, joen käyttäminen kulkureittinä
– siirtyminen pois joelta ovat tietysti selviä vastauksia kysymykseen. Erityisesti
lohen menetys oli järkytys sitä kalastaneille, myös muiden kuin pelkästään taloudellisten merkitysten valossa. Paikan merkityksen kautta haen lisävalaistusta kysymyksiin kulttuurisen trauman käsitteen avulla.
Kulttuurinen trauma voi ilmetä tilanteessa, jossa yhteisön jäsenet ovat kokeneet järkyttävän ja ikävän tapahtuman. Ikävä tapahtuma jättää pysyvän jäljen
yhteisön tietoisuuteen värittäen muistoja ja muuttaen kollektiivisia ja henkilökohtaisia identiteettejä peruuttamattomasti. Kulttuurisen trauman käsitteen avulla
voidaan hahmottaa uusia, merkityksellisiä vaikutussuhteita aiemmin irrallisina
pidetyille tapahtumille, rakenteille, näkökulmille ja toimille. (Alexander 2004: 1,
Eyerman 2013.) Kulttuurisia traumoja tutkimusaineistooni kuuluvien sukupolvelle ovat olleet erityisesti sodat (ks. esim. Korjonen-Kuusipuro 2013) ja Lapin polttaminen. Katson jokiympäristön muutoksen ja lohenkalastuskulttuurin äkillisen
loppumisen olleen jokivarren asukkaille vastaavanlainen kulttuurinen trauma,
samoin kuin nopeasti tapahtuneen yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja sen
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mukanaan tuoman arjen toimintojen muutoksen: perinteisestä sekakulttuurisesta
pientilataloudesta kohti modernimpaa elinkeinorakennetta.
Osa haastateltavista toi sanallisesti esille näihin muutoksiin liittyviä surun ja
järkytyksen tunteita, mutta osalle muutos jäi sanattomaksi, kätketyksi kriisiksi.
Tällainen joen muutokseen liittynyt puhumattomuus oli ensimmäisiä vihjeitä
kulttuurisen trauman olemassaolosta. Puhumattomuus oli kipeä, alkeellinen ja
nakertava sopeutumiskeino, joka poikkesi kiusallisesta hiljaisuudesta, joka vallitsee, jos asiasta ei tiedä tai siitä ei ole sanottavaa. Kätketty kriisi ilmeni erityisesti
menetyksen kieltäneillä ja siitä etäisyyttä ottaneilla, joelle selkänsä kääntäneillä.
Tämä suhtautumistapa kertoo, että koko elinympäristön ja siinä tapahtuneiden
toimintojen nopea muutos on traumaattinen kokemus. Menetyksen kieltäjät turvautuvat puhumattomuuteen sopeutumiskeinona, eikä heillä ole välineitä tai edes
sanoja käsitellä vaikeaa asiaa. Trauma selittää selänkääntäjien ja vetäytyjien suhtautumistapaa. Samoin se selittää alistujien surun ja kaipauksen tunteita, mutta
selänkääntäjiin verrattuna alistujat olivat työstäneet kokemaansa traumaa enemmän. He olivat aktiivisesti pyrkineet sopeutumaan tilanteeseen ja onnistuneet
sanallistamaan menetystään. He olivat saavuttaneet paremman mielenrauhan
hyväksymisen ja sopeutumisen myötä. Haastatteluaineistossa oli viittauksia myös
trauman aiheuttamiin vaikutuksiin ihmisten hyvinvoinnissa: kerrottiin lohen puolesta taistelleiden sydänkohtauksista sekä vanhaa elinympäristöä kaivanneiden
alakulosta, surusta ja sairastumisista. Tietyissä haastatteluissa trauma tuntui toisaalta liittyvän lähtökohtaansa, joen muutokseen, mutta myös pitkään traumatisoitumisen ajanjaksoon ja asian käsittelemättä jättämiseen, etenkin kun todisteet
muutoksesta ovat läsnä päivittäin omassa elinympäristössä.
Kulttuurinen trauma selittää osaltaan joen muuttumista niin marginaaliseksi
sen asukkaiden elämässä. Aiemmin, vapaalla joella paljon aikaa viettäneet eivät
enää olleet kiinnostuneita liikkumaan luonnottomalla, valjastetulla joella. Joella
oli ennen patoamista niin monia merkityksiä sen rannalla asujalle: se antoi elämisen mahdollisuudet ja ruokaa perheelle, kalastaja koki saaliin lisäksi jännitystä ja
arjesta irrottautumista, ja jokiympäristöön ja veteen elementtinä liittyi vahva esteettinen ja henkinen kauneusarvo. Muutoksen jälkeen suhde jokeen oli joissakin
haastatteluissa jopa joen puolesta häpeävä: ennen niin mahtava joki, elämän antaja, oli lyöty hengettömäksi. Tässä on kuitenkin nähtävissä ero vapaan joen nähneiden ja nuoremman sukupolven välillä. Nuoremmalle sukupolvelle nykytilanne
on annettu, he ovat kasvaneet patojen ja voimalaitosten hallitessa maisemaa. Joki
edustaa heille vanhempaan sukupolveen verrattuna positiivisempaa tarjoumaa,
jossa on mahdollista veneillä, kalastaa ja uida. Sukupolvien kokemusmaailman
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erilaisuudesta kumpuaa eräs suojelun moraalinen rationaliteetti: jotkut toivoivat,
että Rovaniemen ja Vanttauskosken välisellä jokialueella sijaitsevan, rakennettavaksi suunnitellun Sierilän rakentamisen sijaan säästettäisiin edes tämä pieni pätkä jokea. Siinä näkyisi muistomerkin kaltaisena joen aito, luonnonmukainen olemus. Tämä olisi myös kunnioitusta paikallishistoriaa kohtaan, ja nykyiset jokivarren asukkaat näkisivät, millainen virtaava, koskinen joki on ollut.
Nuorempi sukupolvi ei ole nähnyt Kemijokea vapaana. Vaikka nuoremman
polven tilanne on muutoksen kokemisen suhteen lähtökohtaisesti erilainen, se on
nähnyt vanhemman sukupolven vaikeuden sopeutua muutokseen ja saanut siitä
osansa heidän kauttaan. Tällaisesta ylisukupolvisesta traumasta on kyse myös
sodassa olleiden lasten oirehtimisessa. Tuominen (2003: 104–105) kirjoitti, että
sodilla on taipumus jatkaa olemassaoloaan ihmisten ja kulttuurien psyykkisenä
todellisuutena vielä sittenkin, kun ne varsinaisina sotatoimina ovat ohi. Psyykkisenä todellisuutena tämänkaltaiset muistot voivat elää yli sukupolvien. Yhteisön
muistiin juurtuvat samalla tavalla evakko, kotiseudun tuho, kodin menetys ja
jälleenrakennusajan ankaruus. Kulttuurin historiassa nämä tasot heijastuvat monissa yksityisissä ja yhteisöllisissä elämänkäytännöissä.
Kulttuurinen trauma kertoo paikan keskeisestä merkityksestä ihmiselle. Paikkaan liittyvät tunteet ja ajatukset sekä siihen liitetyt merkitykset kumpuavat joka
puolelta ihmisen elämää, arkipäivästä ja sen kokemuksista. Paikalla tarkoitan
tässä yhteydessä asuin- ja toimintaympäristöä, johon kuuluvat paikan fyysisten
ominaisuuksien lisäksi sosiaaliset suhteet sekä yhteiskunnalliset, taloudelliset ja
historialliset tekijät eri tasoineen. Ingoldin (2000: 192) mukaan tietyssä paikassa
aikaansa viettävien ihmisten kokemukset vaikuttavat paikan luonteeseen. Paikan
tunnelmaan vaikuttavat näkymät, äänet ja tuoksut, jotka puolestaan riippuvat
paikassa tapahtuvista toiminnoista. Ihmisen suhde tiettyyn paikkaan on sidoksissa
paikan taustaan, toimintoihin ja historiaan, joten paikoilla on oma, ainutlaatuinen
merkityksensä. Ympäristömme ei peilaa pelkästään yhteisön käytännöllisiä ja
teknologisia valmiuksia mutta myös kulttuuria ja yhteiskuntaa, tarpeitamme, toiveitamme, ennakkokäsityksiämme ja haaveitamme. Rose (1995: 88–89) puolestaan toteaa paikan ja ihmisen välisen yhteyden ilmenevän identiteetissä: identiteetin kautta määrittelemme itseämme, ja paikalle annetusta voimakkaasta merkityksestä voi tulla keskeinen osa ihmisten identiteettiä. Identiteetti rakentuu eletyistä
kokemuksista ja arkipäivän tietoisuuteen liitetyistä subjektiivisista tunteista, mutta
samalla nämä kokemukset ja tunteet ovat ankkuroituneet laajempiin sosiaalisten
suhteiden verkostoihin. Mukana kulkevat menneisyys sekä sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen nykyisyys. Identiteetti ei ole pelkän subjektiivisen kokemuk162

sen ja merkityksen tulos, koska yksilöllisiin merkityksiin ja tunteisiin vaikuttavat
sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet.
Asia ei kuitenkaan ole ainoastaan yksioikoinen. Jotkut haastateltavat eivät olleet kyenneet käsittelemään ympäristön muutosta tunnetasolla, toiset olivat onnistuneet tässä ja joillekin joen muutos oli pelkästään positiivinen asia. Joen muutos
oli monelle tervetullut sen mukanaan tuomien useiden hyötyjen ja hyvien puolien
takia. Ihmisten suhtautuminen ja kiinnostuksen kohteet olivat erilaisia, ja etenkin
parantuneet kulkuyhteydet ja elinolot sekä työmahdollisuudet tekivät asukkaita
myötämielisiksi joen rakentamista kohtaan.
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7

Osallisuus ja asiantuntijuus

Tässä luvussa tarkastelen kolmannen tutkimuskysymykseni kautta osallisuuden
muutosta, jossa paikallisten asukkaiden kytkös elinympäristöönsä ensin katkeaa
mutta alkaa vähitellen rakentua uudelleen toisenlaisessa muodossa ja erilaisin
keinoin. Asiantuntijuutta tarkastelen paikallisen tiedon ja sen arvostamisen näkökulmasta.
7.1

Alamaisuudesta osallisuuteen

Tarkasteltuaan Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden rakentamishankkeiden vaikutuksia paikalliseen väestöön Timo Järvikoski (1979a) totesi, että hankkeiden alkuvaiheissa paikallisilla asukkailla ei ollut todellisia mahdollisuuksia estää hankkeita tai vaikuttaa niihin. Valtasuhteen mahdollistaa eri osapuolten välinen eriarvoisuuden järjestelmä, jota määrittävät muun muassa oikeusjärjestelmä, asema,
etuoikeudet, taloudelliset erot, kielelliset- tai kulttuurierot tai kyvykkyys, joita
puolestaan valtasuhde vahvistaa. Varsinkin vielä koskikauppojen aikaan mutta
myös myöhemmin voimalaitosten rakentamisen yhteydessä jokivarren ihmiset
olivat valta-asetelmien suhteen hyvin epätasa-arvoisessa asemassa eivätkä esimerkiksi osanneet vaatia asianmukaisia korvauksia menetyksistään. Valtasuhde
oli institutionaalistunut ja rationalisoitu, tietoon kytketty. Asia oli paikallisille
asukkaille uusi ja tietoa sekä rakentamiseen liittyvistä asioista että omista oikeuksista oli saatavilla niukasti. Alussa luotettiin paikallisiin ostomiehiin, joihin usein
jouduttiin pahasti pettymään.
Minunki isä koko ikänsä kävi keskusteluja niistä papereista mitä Kemijoki
osakeyhtiön tuomareitten kanssa tehtiin että, eihän hällä ollu siinä niinku oikeudellista apua ja hän ymmärsi ne asiat eri tavalla kuin mitä jokiyhtiö luki
niitä tekstiä, että kyllä siinä niinku paljon oli semmosta, joka jäi varmasti
niinku kaihertaan ja hiertään, että se tuli niin rytinällä, ja jotenki niin ylätasolta se rakentaminen ja rakentamispäätökset, että täällä sitte ne kalastuskunnat piti kokouksia, mutta ei nekään mun mielestä pystyny niinku organisoituun sillä tavalla että ne ois ollu kovin niinku merkittävä keskustelukumppani, tai osapuoli yleensä ottaen siinä rakentamistyössä. Et kyllä se jäi niinku
yksittäisten yksilöiden varaan ja heijän asemansa siinä suuressa kokonaisuuessa oli varsin heikko. (Mies, Alakemijoki)
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Rakentajapuoli oli kokenutta ja jo useaan otteeseen ollut neuvottelu- ja sopimuksentekotilanteissa, mutta paikallisille tilanne oli aina uusi. Koskikauppoja tehtäessä paikallisilla oli vain vähän tarvittavaa tietoa verrattuna myöhempään rakentamisen aikaan, jolloin voimalaitosten rakentaminen konkretisoitui. Rantoja pidettiin usein joutomaana, eikä niistä osattu pyytää asianmukaisia korvauksia. Kaupat
tehtiin rakentamisen ensi vuosikymmeninäkin usein sanelutyyliin, koska toisena
osapuolena olivat erään haastateltavan sanoin ”pikkumökkiläiset”, joista ei ollut
vastukseksi. Ostajia oli valtion johdosta asti, eikä herrojen kanssa auttanut alkaa
kiistellä. Tällaisessa asetelmassa korvaushinnat saatiin minimaalisiksi. Sodan
kokeneen sukupolven arvomaailmaan ei kuulunut asettuminen poikkiteloin valtion johdon ja yhteiskunnan yleisen edun kanssa.
Isä on sen luontonen että se ei alakanu koskaan riitelemhän, ei ikänä. Otethinhan sitä Pokan Hanneleen yhteyttä ja kehen kaikkiin, mutta tuota ei. Onhan niitä eesä ollu niitä, mutta oli Heikki sen luontonen että koitethan antaa
tietä. Kaks kertaa haavottuki niin ei se saanu minkhänlaista invalidikorvausta. (Nainen, Yläkemijoki)
Kaupat ja sopimukset tehtiin yksitellen yksittäisin sopimuksin, eivätkä asukkaat
järjestäytyneet millään tavoin. Tämä sopi jokiyhtiöille hyvin. Ensimmäiset sopimukset olivat usein epäedullisia paikallisille, mutta joskus tueksi saatiin neuvotteluosaajia, ja vähitellen opittiin. Jotkut esimerkiksi osasivat vaatia jokiyhtiön rakentamaan uuden talon menetetyn kodin tilalle, ja tämän huomattiin olevan parempi ratkaisu kuin pelkkä rahakorvaus ja rakentamisen hoitaminen omin voimin.
Eihän sielä kaikki osanneet sitä kauppaa tehä niin, niin hyvin ko jotkut. Sielä
oli semmosia, joisaki taloisa semmosia vävymiehiä, jokka oli pankinjohtajia,
joilla oli hirveesti kokemusta, ne osas tehä hyviä kauppoja, ei se tavallinen
maallikko niin tai meiläki oli äiti ja kaikki oli niin nuoria, ja vanhin veliki oli
niin palion nuori vielä sillon ettei ei se sillä tavalla, osannu. Ruvethin ite ostettin tontti ja rakentamhan sitte uutta niin, se ois pitäny olla niin viisas, että
ois antanu yhtiön hoitaa kaikki. Teette uuden talon sille, siihen, ostatte tontin
ja teette uuden talon sille paikalle, se ois ollu kaikkein viisain, ko alakaa itte
sitä tekemään ja hommaamaan, siinä on moninaiset tehtävät eikä se sunkhan,
ainahan nousee hinnat ja. (Nainen, Alakemijoki)
Haastateltavat kertoivat, että rakentamisen alkuaikoina neuvotteluissa oli ajoittain
ja paikoittain apuna kokeneempia, asiasta enemmän perillä olevia henkilöitä,
jotka neuvoivat paikallisia kaupanteossa. Lisäksi rakentamisen jatkuessa ylempä166

nä jokivarressa alkoivat ylävirran asukkaat käydä opintomatkoilla jo rakennetuilla
paikkakunnilla. He halusivat kuulla kauppoja ja sopimuksia tehneiden kokemuksista ja saada tietoa sopimusten sisällöstä, jotta osaisivat neuvotella omalla kohdallaan paremmin.
Vaimo: Kursun sahan onkohan se toimitusjohtaja, niin se oli osuuspankin
johtajana, tämmönen hyvä neuvonantaja oli.
Mies: Kyllähän täälä, kävi niitä sillon ko näitä voimalaitoksia alethin tekemhän tuone ylhäle niin tuoltaki mie muistan Kemijärveltä, oli palion isäntiä,
jokka kävivät kyselemäsä täälä, että minkälaisia kauppoja täälä on tehty, että
onhan täälä aikanhan nuita ko koskiosuuksia on myyty. Ne on tehty joskus
20-luvulla jo. Joo, se on ollu, täsä on ollu asemapäällikkönä semmonen nimelthän Lönnqvist, ja se on ollu vähän viishampi mies ko normaalisti, ja se
on ollu näillä isännilä semmosena, vähän apumiehenä kaupanteosa, niin se
oli neuvonu että tehhään tällä lailla se kauppa, ja että te saatte vapaan sähkön
Vaimo: Vaatikaa vapaa sähkö. (Pariskunta, Alakemijoki)
Merkittävässä asemassa rakentamisen alkuvuosikymmeninä olivat yhtiöiden
palkkaamat lakimiehet, joiden ei aina paikallisten keskuudessa ymmärretty palvelevan jokiyhtiön intressejä. Korkeasti koulutettu lakiasiantuntija oli monelle jo
sinällään riittävä pelote olla hakematta korvauksia. Ympäristövahinkojen jälkien
korjaaminen onkin vaatinut paikallisilta asukkailta aktiivisuutta, sitkeyttä ja rohkeutta nousta kyseenalaistamaan valta-asetelmia. Varsinkin silloin, kun paikallisia
ekokatastrofeja ei vielä noteerattu, jälkien korjaamisesta käytiin pitkäksi venyneitä kiistoja.
Esimerkkejä pitkistä korvauksiin ja ennallistamiseen liittyvistä kiistoista ovat
lohen menettämisestä maksettujen kalakorvausten viivästyminen sekä kiistat kuivia uomia vesittävien pohjapatojen rakentamisesta. Asukkaiden on pitänyt hakea
pohjapatoluvat korkeimmasta oikeudesta asti, ja prosessit ovat kestäneet pahimmillaan vuosikymmeniä. Asenneilmapiiri on kuitenkin alkanut pikkuhiljaa muuttua suosiollisemmaksi ennallistamis- tai korjaustoimille, joskaan ilmapiirin muutos ei ole taannut ympäristön ennallistamistoimia automaattisesti. Paikallisten on
pitänyt olla aktiivisia, muuten jäljet ovat jääneet korjaamatta.
Juu, se oli seki oli sitä käräjän käyntiä, kokkouksia kokkouksien päästä ja luvathin ja luvathin ja, se oli, se oli surkia paikka kyllä, ennen ku se tuli lop, 20
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vuotta meni kyllä siittä, ainakin. Niin, ennenku tuo pato tuli. (Nainen, Yläkemijoki)
Myös Taittumaniemen kauneuspato (kuva 8) Auttissa on rakennettu korkeimman
oikeuden päätöksellä. Asia sai alkunsa Pirttikosken voimalaitoksen lopputarkastuksessa. Pirttikosken vedet oli ohjattu tunneliin, ja Auttin kylän kohdalle jäi kuiva uoma. Kyläläiset vaativat uoman vesittämistä ja pohjapadon rakentamista.
Oikeutta käytiin 20 vuotta, ja kauneuspato valmistui viimein vuonna 1980.

Kuva 8. Taittumaniemen pato Auttissa. Kuva: Outi Autti 2010.

Pohjapadon rakentamisessa nähdään myös asenneilmapiirin vähittäinen muutos:
Taittumaniemen pato, ko se mikä sinne Auttiin tehtiin, niin oliko se nyt sitte
semmonen ensimmäinen merkki siitä, että vois näitä vähän parsia näitä vahinkojaki. Että se on nyt jo jonkinlainen merkki siitä, että ihmisiläki rupes olleen huoli siitä, että koitettais niinku parsia ainaki se mikä ois mahollista. Että näitä vahinkoja, että se kuiva uoma siitä saatiin, saatiin umpeen, ja sitte
tuonnehan, Ossauskoskele se pato tehtiin vasta 80-luvulla. Se on rakennettu
vasta -85 Ossauksen alle. Petäjäskoskele kai sitä ei oo rakennettu koskaan.
(Mies, Yläkemijoki)
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Kemijoen rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä energiantuotanto nähtiin
koko kansakunnan päämääränä, eikä silloisessa taloudellisessa ja poliittisessa
tilanteessa menetystä kokeneilla ollut mahdollisuutta haastaa tai kritisoida tätä
päämäärää. Rakentaminen perustui teknisiin ja taloudellisiin seikkoihin. (Järvikoski 1979a, Karjalainen & Järvikoski 2010: 322, Luostarinen 1982.) Asenneilmapiirin muutos käynnistyi Suomessa 1960-luvulla ja vahvistui 1970-luvun loppua kohti mentäessä aluepoliittisen keskustelun ja luonnonsuojeluliikkeen voimistuessa. Koijärvi-liikkeellä (Järvikoski 1981) ja koneisiin itsensä kahlinneilla aktivisteilla oli oma osansa asenteiden muutoksessa ja paikallisten asukkaiden heräämisessä siihen, että heidän mielipiteilläänkin voi olla merkitystä. Keskustelu ja
pyrkimykset erillisen ympäristöministeriön perustamiseksi velloivat kuumana, ja
se perustettiinkin vuonna 1983. Merkittäviä tekijöitä asennemuutoksen käynnistymisessä ja paikallisten asukkaiden osallisuuden vahvistumisessa olivat Ounasjokea suojelevan Ounasjokilain (1983) ja 53 vesistöä tai vesistön osaa suojelevan
koskiensuojelulain (1987) laatiminen. Beckin (1992, 1995) riskiyhteiskuntakäsitteistön mukaan muutos on siirtymistä modernin yhteiskunnan kehitysvaiheessa
tilanteeseen, jossa aiemmin uhkien tuottamisesta ei ole julkisesti puhuttu, mutta
muutoksen myötä teollisen yhteiskunnan vaarat alkavat hallita niin julkisia kuin
yksityisiäkin keskusteluja. Tietyistä teollisen yhteiskunnan piirteistä tulee yhteiskunnallisesti ja poliittisesti ongelmallisia. Yhteiskunta toimii edelleen vanhojen
malliensa mukaisesti, mutta riskiyhteiskunnan dynamiikasta kumpuavat kiistat
alkavat yhä enemmän varjostaa poliittista kenttää. Edistysusko alkaa vääjäämättä
romuttua.
Siinä vaiheesa se tapahtu se kansalaisten niinku aktivoituminen, ja oikiastaan
sitte sitä myötä, pienemmäkki semmoset erimielisyyet, tai että jokiyhtiön tekemiset voidaan niinku kyseenalaistaa. Että pienimmätki korvauskysymykset
niin tuota ihmiset niinku valpastu, ettei jokiyhtiökään pysty mitä tahansa tekemään. (Mies, Yläkemijoki)
Erityisen merkittävässä roolissa Kemijokivarren asukkaiden aktivoitumisessa oli
kuitenkin karvalakkilähetystö. Marraskuussa 1979 lähetystö matkusti 42 kemijokivartisen miehen voimin Helsinkiin tarkoituksenaan vallata oikeusministeriö.
Karvalakkilähetystö esitti välittömiä toimenpiteitä poikkeuslain säätämiseksi,
jotta Kemijoen kalanhoito- ja korvauskysymykset viimein ratkaistaisiin (Karvalakki-seminaari 2009). Lähetystö herätti paljon huomiota ja onnistui tavoitteessaan. Karvalakkien esimerkin takia paikalliset asukkaat näkivät, että jokiyhtiön
sanelu voidaan kyseenalaistaa ja myös paikallisilla asukkailla on keinoja ajaa
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asiaansa. Keinot olivat yhtäältä tavallisista käytännöistä poikkeavia vastarinnan
keinoja kaivinkoneisiin kahlitsemisineen ja ministeriön valtaamisineen, mutta
toisaalta omaa puolta voitiin pitää opettelemalla herrojen toimintatavat, -reitit ja verkostot ja toimimalla niiden mukaisesti. Esimerkkinä tällaisesta herrojen toimintakulttuurin opettelusta ja käytäntöönpanosta eräs haastateltava kertoi tilanteesta, jossa Kemijoen ylittävä Auttin yhdystien sillan rakentaminen oli pattitilanteessa 1970-luvulla. Haastateltava hoiti asiaa kyläläisten puolesta ja oli sattumoisin, muilla asioilla käymässä Helsingissä, jossa hän päätti pyytää tapaamista
TVH:n pääkonttorin siltainsinööri Suonion kanssa. Haastateltava oli oppinut herrojen toimintatavat ja osasi tarttua oikeisiin naruihin: hän pyysi mukaansa kolme
Lapin läänin kansanedustajaa, ja yhdessä he marssivat kysymään insinööriltä,
missä silta viipyy. Ilmeni, että paikallisten asukkaiden tietämättä siltahankkeesta
oli kokonaan luovuttu paikallisen piiri-insinöörin suosituksesta. Haastateltavan
järjestämän tapaamisen ja sitä seuranneen neuvottelun tuloksena sillan rakentaminen aloitettiin kuitenkin jo seuraavalla viikolla, ohi paikallisten virkamiesten.
Nyt se on se suunnitelma raitila, että sielä kävi nämä Lapin kansanetustajat
ja, ja sovithin että miten tämä asia lähtee menemhän etiäpäin, ja samala viikola oli tullu [piiri-insinöörille] tutkimusmääräys tähän tiehen. Ja siihen ei
auttanu ennää kenenkään vastustaa. --- ja näinhän me saathin, täsä on hyvä
tie ja hyvä silta ja joo. Että, mutta lujjaa se vaati joskus. (Mies, Yläkemijoki)
Kyläläisten aktiivisuus on ollut oleellinen tekijä vahinkojen korjaamisessa. Kyläseurat ja maaseutuseurat olivat usein niitä foorumeja, joiden kautta paikalliset
asukkaat saattoivat vaikuttaa. Merkittävää on ollut myös kyläläisten riittävä yksimielisyys. Keskinäiset riidat ovat haitanneet monia ennallistamishankkeita.
Periksiantamattomuus on usein johtanut maisemavahinkojen korjaamiseen,
vaikka jokiyhtiö ei aluksi olisi myöntynytkään korjaustöihin. Aina sinnikkyyttä ei
palkita, jolloin vuosikymmenien myötä asia pikkuhiljaa hiipuu mutta ei unohdu.
Seuraavassa lainauksessa pariskunta kertoo pyrkimyksistään saada Petäjäisellä
sijaitseva Jaatilansaaren itäpuolinen kuiva uoma vesitettyä:
- Mie olen tuosa kylätoimikunnasa ollu matkasa nytten parikytä vuotta niin,
siittä on jotaki 15 vuotta aikaa, mehän alettiin semmosta asiaa viemhän etteenpäin, että siihen rakennettais niitä kauneuspatoja, täälä kävi ministereitä
ja kansanedustajia ja aivan, monta kertaa kävivät
- Aimo Ajo oli sillon ja Tenniläki tais olla
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- Niin tuota, jokiyhtiö teki siittä sitten suunnitelman, mutta se kariutu kovhan
hinthan
- Hahaha
- Se muistaakseni hinta oli 30 milijoonasta sen aikasta rahhaa, sathan milioonaan. Että ku yhtiölä ei ollu mithän velevotetta tehä niin eihän ne lähteny
sitä ajamhan ethen päin, ja kyllä se meilä kylätoimikunnasa vielä tapetila on
aina ollu, että siittä puhuthan, että nyt ko tuo Euroopan EU-rahhaa saapi, että niin, jos sieltä sais, mutta en tiiä. (Pariskunta, Alakemijoki)
Vaikka vesivoimarakentamisen päämäärä on pysynyt samana, 1990-luvulla toiminnan strategia on muuttunut. Paikallisten asukkaiden toiveet viihtyisästä
elinympäristöstä huomioidaan jo paremmin, samoin huomioidaan ympäristön
muitakin kuin pelkästään taloudellisia arvoja, kuten maisema-arvoja. Askassa
kyläläiset nousivat puolustamaan kulttuurihistoriallisestikin arvokasta Porttikoskea, johon suunniteltiin voimalaitosta. Kyläläiset onnistuivat pyrkimyksissään,
voimalaitos sijoitettiin toiseen paikkaan ja Porttikoski säilyi.
Tuskin sitä on huomioitu, ois siinä määrin, jos ei ois aktiivisia kyläläisiä. Että
kyllähän se sieltä lähti. Sieltä että tuuaan se mielipide selekiästi esille. Että
siinei olla enää ei ollu semmosta huumaa, että tulee voimalaitos tulee työpaikkoja ja tulee sitä ja tätä. Ne lupaukset oli nähty ja koettu. Että siinä oli
niinku halua ja oltiin niinku realisteja, että mitä siitä tullee ja tämä on niinku
pienempi paha näin päin tämä asia. (Mies, Kitinen)
Kitisellä paikalliset asukkaat ovat oppineet jokivarren rakentamisen historiasta,
osanneet nähdä ympäristönsä arvon ja pitää puoliaan. He osasivat vaatia arvokkaan Porttikosken säästämistä, ja heitä on pitänyt myös kuulla: sanelupolitiikka
tai ennen käytetyt rationaliteetit eivät ole enää Kitisen rakentamisen aikaan menneet läpi. Yleinen asenneilmapiiri on myös muuttunut, eikä kansa enää lähtisi
talkoisiin oman asuinympäristönsä kustannuksella. Kitisellä haastatellut osaavat
arvostaa Porttikosken säästämistä, he näkevät sen maisemallisen ja historiallisen
arvon sekä merkityksen kylän paikallisidentiteetissä.
Nykyään paikalliset asukkaat osaavat olla kriittisiä esitettyjen argumenttien
suhteen, eikä esimerkiksi 1990-luvulla Kitisen rakentamisen yhteydessä suvereenin vallan mukainen sanelu ollut enää mahdollista. Haastateltavien mukaan väärää tietoa on tarjolla edelleen nykyisissä vesivoimaprojekteissa. Seuraavassa lainauksessa haastateltava kertoo jokiyhtiön pelanneen tietynlaista peliä ostohintojen
alas saamiseksi mutta nähneensä tämän pelin läpi:
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Minäki olin siinä hintasuositteluneuvottelussa --- tuota mehän jarrutimme sitä hintasuoritussopimuksen tekoa, tai ei me jarrutettu. Me olimme realistisia,
ensinnäkin rakentavalla yhtiöllähän oli tuota. Se oli ottanu laitaluvulla kaikki
tonttikaupat, olokoot se missä tahansa. Se oli jänkiäki myöty, jokku humanterit olivat myyneet kesämökkitonteiksi. Nii niistähän ei oltu paljon maksettu,
niin niistä hajettiin mukamasten keskihinta. Näille meijän jokivarsitörmille.
Ja siinä vaiheessa ku oli yli puolet rantaviivasta noin niin ku ostettu, niin sen
jäläkeen meille sanottiin, että no joo se mennee pakkolunastukseen. Että tehkää tai ette. Meki kyllä kirjotimma alle sen hintasuosituksen, varsin hyvin tietosina että tämä ei mene nyt ihan oikeen, mutta määki asetin henkilökohtasesti itteni etteen sen kirjotanko vai en. Niin tuota sen takia me kirjotimma sitte
että saane jonkulaisen korvauksen niistä. (Mies, Kitinen)
Muutoksesta kertoo myös se, että nykyisin jokiyhtiö juoksuttaa Porttikosken vanhaan jokiuomaan vettä kesäisin kaksi kertaa viikossa ja kutsuu nettisivuillaan
katsomaan kuohuvaa jokea. Porttikoski on kääntynyt myös jokiyhtiölle vapaan
joen elämystä esittäväksi houkuttimeksi (Kemijoki Oy 2013). Porttikoskella on
perinteisesti järjestetty tukkilaiskisat, ja myös tätä tapahtumaa jokiyhtiö suostui
ylläpitämään lupaamalla koskenlaskukisojen ajaksi veden juoksutuksen. Metsäteollisuuden muutoksen ja uiton loppumisen takia koskenlaskuperinne on kuitenkin
hiipunut.
Ehkä siinä yhtiösäki on tapahtunu semmonen muutos, että ne ei niinku halua
niinku riiellä saan markan, saan euron vahingoista ja maksaa siittä kuluja
tuhat euroa, että ne pikkusen niinku aattelee, että ilimeisesti se on että ne se,
yleisön paineet on tullu aika koviksi ja yhtiössäki semmonen strategia on jollaki tavalla muuttunu. (Mies, Yläkemijoki)
Vallankäytöstä ja hallintatavoista on tullut refleksiivistä. Rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä valta oli suvereenia, niin vahvaa, että sanelu oli toimiva
tapa neuvotella. Myös Andersen ja Midttun (1985: 320) totesivat, että keskushallinnon päätökset vesivoimarakentamisen suhteen ovat aiemmin olleet hyvin rutiininomaisia mutta ovat viime vuosikymmeninä altistuneet paikallisille protesteille
ja konflikteille. Paikalliselta tasolta konflikti voi laajeta, jos se pääsee kansallisesti iskemään johonkin poliittiseen, mahdollisesti piilevään erimielisyyteen.
Rakentamisen ensi vuosikymmeninä haastateltavat toteavat jokiyhtiön asenteen olleen hyvin määräävä, mutta nykyisin asenne on muuttunut. Jos asukas
soittaa jokiyhtiöön jostakin epäkohdasta, asia tullaan herkemmin korjaamaan.
172

Täällä on tuo jokiyhtiö jonku verran pessy kasvojaan ku se on laittanu noita
altaan ympärystöjä ja muita siistiny ja laittanu niitä ja sinne on kyllä pystytty
vaikuttammaanki kyllä. Nuin tilallisetki että mitä toivovat tehtäväksi. (Mies,
Kitinen)
Muutos sanelupolitiikasta vuoropuheluun näkyy haastateltavien puheissa myös
siten, että Kitisellä paikalliset asukkaat ovat puheissaan paljon aktiivisempia joen
suhteen. Toisaalta tämä selittyy myös sillä, että Ala- ja Yläkemijoella voimalaitokset ovat olleet maisemassa vuosikymmeniä pidempään kuin Kitisellä. Haastateltavat ovat puheissaan enemmän suuntautuneet joelle ja ovat idearikkaampia
kuin joen alajuoksulla haastatellut, jotka ovat suurimmaksi osaksi tyytyneet nykytilanteeseen ja suuntautuneet muualle. Poikkeuksena ovat Alakemijoella kalaportaita voimakkaasti puolustavat, joille vaelluskalan palaaminen on toki huomattavasti konkreettisempi mahdollisuus kuin joen yläjuoksulla asuville. Kitisellä
ideoidaan esimerkiksi joen monipuolisempaa käyttöä paikallisille asukkaille mutta myös matkailumielessä, jolloin kulkeminen jokiteitse olisi mahdollista esimerkiksi Kemijärveltä Lokan tai Porttipahdan tekoaltaille.
7.2

Kohteesta asiantuntijaksi

Useassa tekemässäni haastattelussa haastateltavat puhuivat kyllä jokeen liittyvistä
kokemuksistaan, mutta eivät nähneet omia kokemuksiaan millään tavoin merkittävinä eivätkä varsinkaan tieteellisen tutkimuksen aineistoksi soveltuvina. Muutamaa haastateltavaa oli tämän takia vaikea saada aluksi edes kertomaan omia
mielipiteitään. Joskus he hakivat puheilleen tueksi kirjoja, lehtiä tai muistelmia,
joissa asiasta kerrottiin. Nämä olivat heidän nähdäkseen parempaa ja asiallisempaa tietoa, josta tutkija varmasti paremmin hyötyy. Kirjassa painettuna olevat
sanat olivat konkreettisia ja perusteluna jämäkämpiä. Jotkut kehottivat minua
tutustumaan johonkin teokseen tai haastattelemaan jotain muuta henkilöä, jolla on
parempi tietämys tai osallisuus asiaan. Paikalliset asukkaat kokivat omien kokemustensa ja tunnelmiensa olevan huonoja ja merkityksettömiä argumentteja. Oma
mielipide ei sinällään riitä, vaan se tarvitsee tukea muualta. Jotkut myös olettivat,
että haen aineistoa lakikirjoista ja kaivan sopimuspapereita arkistoista saadakseni
”parempaa” aineistoa. Myös tällaisissa tapauksissa implisiittisesti sanottiin, että
paikallisten sana tutkimusaineistona ei ole luotettavaa, vaan tarvittaisiin järeämpiä
aineistoja, ennen kaikkea faktoja. Jotkut olettivat, että olin tullut tapaamaan heitä,
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jotta he ohjaisivat minut näiden aineistojen äärelle. Omaa kokemusta ei arvostettu, vaan mietittiin, missä dokumentissa kysymästäni asiasta olisi tietoa.
Paikalliset asukkaat luopuivat siis itsekin helposti omasta asiantuntijuudestaan. Tämä johtunee siitä, että jokiyhtiö on vienyt joen omistuksen ja muuttanut
sen niin omien päämääriensä mukaiseksi, että paikallisilla ei ole enää sanomista
jokeen liittyvistä asioista. Paikallisilla asukkailla ei ole jokivarren rakentamisen
historiassa ollut sijaa asiantuntijoina omassa elinympäristössään, koska muualta
tulleet tietävät paremmin ja heidän tahtoonsa on pitänyt tyytyä. Lisäksi tieteellisellä tiedolla on nykyään suuri rooli eri ongelmien potentiaalisena ratkaisijana, ja
usko sen voimaan ja paremmuuteen on laajaa (Liberatore & Funtowicz 2003,
Nowotny 2003) – jopa siinä määrin, että se alkaa muistuttaa aiempaa uskoa teknisen kehityksen ja uusien teknologioiden voimaan. Ylösen (2010: 93) mukaan
maallikot saattavat itsekin jäävätä itsensä, koska ovat aiemmin tulleet asiantuntijoiden torjumiksi ja omaksuneet marginaalisen aseman. Maallikkous perustuu
arkitietoon ja -kokemuksiin, eikä arjen kokemuksia professionaaliseen asiantuntijatietoon kytkeytyvään tieteelliseen tietoon verrattuna arvosteta. Tästä poikkesivat
ainoastaan hyvin kriittisesti suhtautuvat: heille oli selvää, että heillä oli oikeus
jokeen ja että oikeuksiensa perään pitää kysyä ja puolensa täytyy pitää.
Asiantuntijuuteen liittyvästä ristiriidasta on seuraavassa esimerkki Kitiseltä.
Askan kylässä jokiyhtiö rakensi velvoitteenaan pohjapadolle veneensiirtolaitteen.
Paikalliset asukkaat kritisoivat rakennettua venehissiä toimimattomaksi. Kyseisen
laitteen rakentamista jokiyhtiö oli perustellut sillä, että samanlainen, joskin sekin
toimimaton siirtolaite, on rakennettu myös muualle. Haastateltavien mukaan hissin rakentamisesta vastannut jokiyhtiö ei paneutunut työhön tosissaan eikä hissin
toimivuus ollut jokiyhtiölle tärkeää. Haastateltavat kritisoivat sen suunnitteluun
käytettyjä rahamääriä ja toteavat, että kylästä löytynyt asiantuntijuus venehissin
rakentamiseksi ei kelvannut. Kyläläiset ovat esittäneet myös muita ideoita ongelman ratkaisemiseksi, mutta ideoita ei kuunnella. Jokiyhtiölle paikallisten asukkaiden tietämys on väärää asiantuntijuutta.
- Mutta ku että aatellaan semmonen laite, joka ei toimi. Jos sie oot valamis
naarmuttamaan vennees siinä ja hankala käyttää kaikin puolin.
- Sakari [paikallinen asukas] oli sillon rakennusinsinööri, se teki siitä piirustukset. Ja sähköllä toimiva. Jokiyhtiön ei olis mitään muuta tarvinnu ku olis
vetäny sähköt siihen. ---Mutta ei se sopinu jokiyhtiölle. (Miehet, Kitinen)
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Myös nykyisissä korvaus- ja korjausasioissa jokiyhtiön edustajat pidättävät asiantuntijuuden itsellään. Haastateltavat kertoivat nykyisistä jokeen liittyvistä ongelmista, jotka kumpuavat säännöstelyn vaikutuksista. Ongelmat koskevat lähinnä
rantojen kulumista, rannan käytön hankaluutta jyrkkien penkkausten ja veden
pinnan vaihteluvälin takia. Hankaluudet vaikuttavat paitsi rannan käyttöön, myös
sen myyntiarvoon. Paikalliset kokevat suurena haittana sen, että heidän asiantuntijuutensa oman asuinympäristönsä suhteen ohitetaan eikä heidän ideoitaan kuunnella, vaikka ne voisivat olla hyviäkin ratkaisuja kulloisinkiin ongelmiin.
Rakentaja ja virkamiehet ovat jokiympäristön asiantuntijoita, eivät asukkaat.
Esimerkiksi Kitisellä rakennuskiellot ovat asukkaiden mielestä liian korkealla
rannasta nähden. Vesi ei enää nouse niin ylös säännöstellyssä joessa, eikä veden
pinnan ennen nostaneita jääpatojakaan synny samalla tavalla kuin ennen rakentamista. Paikallisten asiantuntijuuden ohittaminen näkyy myös seuraavassa sitaatissa: mies kertoo, että virkamiehet saapuvat asiantuntijoina ratkaisemaan jokeen
liittyviä kiistatilanteita. Hän kritisoi sitä, että uskottujen miesten täytyy säännösten mukaan olla kyseisen valuma-alueen ulkopuolelta, ulkopaikkakuntalaisia.
Paikkakuntalaisilla olisi kuitenkin paras paikallistietämys sekä vuosikymmenien
kokemus asioista. Käsittelyt ovat myös virkamiesmäisiä ja byrokraattisia, protokollan mukaan eteneviä, joista paikallisten täytyisi pärjätäkseen olla ainakin jossakin määrin perillä. Toimintarakenteet sulkevat paikalliset asukkaat ulos tilanteesta. Maallikolle käsittelyiden byrokraattisuus on arkielämästä niin poikkeavaa
toimintaa, että vaatii uskallusta heittäytyä toimintaan mukaan puoliaan pitämään.
Asiantuntijuuteen liittyvää erottelua on myös valtasuhteen kieli: valtaapitävä
toimija käyttää hallinnon ja virkamieskoneiston kieltä, joka on paikallisille asukkaille vierasta.
Siellä on vesilaissa semmonenki pykälä, että tuota ne uskotut miehet, jotka
ovat tuota tässä sillon ku esim. Pohjos-Suomen vesioikeus tullee, siinä pitää
olla paikkakunnalle uskotut miehet, mutta nämä uskotut miehet eivät saa olla
siitä Kitisen joen valuma-alueelta. --- Nii nämä pitäis ehottomasti olla näitä
jokivarren asukkaita, niin ku me on 40 vuotta katottu sitä jokivarren rakentamista. Me on päivittäin nähty mitä siellä tapahtuu. Ei ne äijät jokka täytys
olla jostaki Rovaniemen maalaiskunnasta, tai jostaki tuolta Kemijokivarresta,
että jos ne tulevat tänne niien suurten herrojen kans, ku niitä on 10, oli suurin
piirtein siinäki. Siinä oli lakimiehet ja lakimiehillä oli sihteerit. Ja on niin että meikäläinen on ollu aika paljon ulukona, niin melekeen jouvuin punastelemaan siinä porukassa, ku minä olin esittelemässä omia hommiani siellä. Se
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on niin hirvittävän törkiää hommaa kaikki tuommonen ollu, että ei niistä mitään hyötyä. Ehottomasti ne jokka ovat täällä paikan päällä taistelleet, niin
se pitäs olla niistä. Kansamme syvistä riveistä. Ne pystyis sanomaan, että se
on sillälailla ollu sinä vuosikymmenenä. Että niitä on semmosia törkeyksiä
kaikenlaisia että tuota. (Mies, Kitinen)
Myös Ylönen (2010: 94–95) kirjoittaa erilaisten institutionaalisten toimien, kuten
kuulemismenettelyjen ympäristökysymysten käsittelyssä, jakavan ihmiset asiantuntijoihin ja maallikoihin, tietäviin ja tietämättömiin. Asukkaiden osallistuminen
omaa elämäänsä koskevia asioita käsittelevään keskusteluun vahvistaa demokratiaa (Liberatore & Funtowicz 2003, Nowotny 2003), mutta samalla se on myös
oppimisprosessi, yhtä lailla maallikoille kuin asiantuntijoillekin. Joidenkin näkemysten mukaan asukkaiden osallistumista ei voi tukea, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoa ympäristönsä teknisesti painottuneista kysymyksistä ja päätöksentekoprosesseista. Samoin maallikkojen kykyä omaksua asiantuntijatietoa on epäilty.
(Fischer 2000.) Maallikkotietoon liittyy voimakas ennakkokäsitys ja toimijaaseman rajaus. Demokratian kannalta tällaiset näkemykset ovat kuitenkin kestämättömiä, ja ne on ajan kuluessa kyseenalaistettu yhä useammin, kuten Kemijoellakin on käynyt.
Asiantuntijuus kietoutuu demokratian, teknokraattisuuden ja tieteellisen tiedon suhteeseen. Nowotny (2003) kirjoittaa asiantuntijoihin kohdistetuista liian
suurista odotuksista, joiden mukaan asiantuntijoiden pitäisi tietää vastaukset
kaikkiin kysymyksiin kaikissa olosuhteissa. Paikallisten asukkaiden osallistumista
esimerkiksi edellisen sitaatin kuvaamaan tilanteeseen voi tarkastella demokratian
näkökulman lisäksi myös tutkimuksen ja tieteellisen tiedon lisäämisen ja monipuolistamisen kannalta. Myös tutkimuksellisesta näkökulmasta katsottuna paikallisen tiedon hylkääminen on kyseenalaista. Paikallinen tieto on potentiaalista
uutta tietoa, johon ei ehkä aiemmin ole ollut pääsyä esimerkiksi kankeiden tai
epäsopivien metodien takia. Tutkimuksen kapeasta näkemyksestä kertoo esimerkiksi Malesioksen ja Arabatzisin (2010) artikkeli paikallisten asukkaiden asenteista pieniä vesivoimalaitoksia kohtaan Kreikassa. Tutkijat ihmettelivät paikallisten
asukkaiden vesivoimaa koskevaa vastustusta energialähteen hyvistä puolista huolimatta. He tulkitsivat, että vesivoiman vastustus johtuu oikean tiedon puutteesta
ja että paikalliset asukkaat voisi saada myötämielisiksi vesivoimarakentamiselle
oikeaa tietoa ja toisaalta myös taloudellista hyötyä jakamalla.
Eikö paikallisilla ihmisillä ole sellaista tietoa, jolla he voisivat osallistua
omaa ympäristöään koskevaan kehittämiseen ja päätöksentekoon? Asiantuntijuus
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pilkkoutuu aina pienempiin erikoisaloihin, jolloin erikoisasiantuntija on toiseen
asiaan siirryttäessä hetkessä maallikko (Ylönen 2010: 95). Teknokraattisuus on
yksioikoinen, ympäristöä yksipuolistava lähestymistapa, joka ei huomioi ympäristön muita arvoja. Se on varmasti paikallaan osana vesivoiman ja energiatuotannon
kehittämisessä laajemminkin, mutta yksinään se ei riitä. Laidasta ei silti pitäisi
mennä toiseen laitaan eikä nähdä paikallisen tiedon ratkaisevan kaikkia ongelmia,
vaan asukkailla pitää olla mahdollisuus esittää näkemyksensä ja osallistua keskusteluun yhtenä tunnustettuna osapuolena. Nowotnyn (2003) mukaan asiantuntijuuden demokratisointi johtaa siihen, että tieteen vaatimusten mukainen luotettava
tieto ei ole enää pelkästään tieteentekijöiden käsissä. Vertaisryhmiä laajempien
joukkojen tulisi voida arvioida asiantuntijoiden tuotoksia, ja samalla näiden joukkojen mielipiteet ja vaatimukset pitäisi demokratian näkökulmasta ottaa huomioon yhtä pätevinä kuin tieteellisten yhteisöjenkin. Tästä lähtökohdasta Nowotny
listaa kolme robustin tieteen näkökulmaa: ensiksi sen validius, oikeellisuus tulisi
testata myös laboratorioiden ulkopuolella, toiseksi asiantuntijuuden määritelmää
tulisi laajentaa koskemaan useampia ja asiantuntijoiden yhteistyötä lisätä ja kolmanneksi yhteiskunta ja yhteisöt tulisi nähdä akiivisina tiedon tuottajina.
Kiista- ja ongelmatilanteet voitaisiin nähdä oppimisprosessina, jossa sekä
alueen asukkaat että asiantuntijat tarvitsevat ja saavat tietoa ja ohjausta toisiltaan.
Paikallisten asukkaiden asiantuntijuus oman ympäristönsä suhteen tulisi tunnustaa
ja ottaa aidosti osaksi päätöksentekoa. Sen avulla voidaan saada esille uutta, monipuolisempaa tietoa ja uusia ideoita. Toisaalta asiantuntijatieto voi edesauttaa
elettyjen kokemusten jäsentämisessä. Tällöin rakentuu vahvempi ja monipuolisempi ymmärrys ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Ylönen (2010: 95) kirjoittaa, että tietoa ja asiantuntijuutta ei saisi ymmärtää yksilöllisenä ominaisuutena
vaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyväksi.
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Johtopäätöksiä

Kemijoen valjastaminen alkoi rakentamisen päämäärien kannalta monella tapaa
otollisena ajankohtana. Saksalaisten Lapin sodassa räjäyttämät Kemijoen yli menevät sillat piti korvata pikaisesti uusilla silloilla, ja tästä tarpeesta rakentaja selvästi hyötyi. Lapin laajempi tuho ja jälleenrakennustöiden alkaminen, samoin
kuin sotakorvausten maksaminen, antoivat myös pontta joen valjastamiselle:
energiaa tarvittiin kipeästi, ja työn nähtiin nostavan sodan heikentämän yhteiskunnan paremmin jaloilleen. Vasarat paukkuivat muuallakin, ja voimalaitoksilta
kuulunut pauke peittyi muualta kuuluvien rakentamisen äänten alle. Tekninen
ylivalta asettui vastakkain paikallisten asukkaiden luontosuhteen kanssa. Joki oli
elämän virta, jonka koettiin olevan ihmistä vahvempi ja johon liittyi paljon uskomuksia. Joki, ja luonto laajemminkin antoivat elantoa ja rytmittivät vuodenkierron mukaan tehtävät työt, mutta saattoivat myös rangaista hallalla tai tulvalla.
Valta-asetelmat olivat rakentamisen alkaessa niin epäsuhtaiset, että paikallisilla asukkailla ei käytännössä ollut mahdollisuuksia asettua poikkiteloin rakentajien päämäärien kanssa. Lohen menetys vei leivän monen kalastajan pöydästä.
Loheen liittyvät oikeudet ovat perinteisesti olleet ainaisia riidan aiheita jokivarressa, ja lohen nousun loputtuakaan kalastuskunnat eivät kyenneet nousemaan
vastarintaan yhteisessä rintamassa. Aiemmin tehtyjen koskikauppojen seurauksia
ei ymmärretty, ja usein niiden tekijöinä olivat olleet edelliset sukupolvet. Sodan
väsyttämät ihmiset eivät jaksaneet pitää puoliaan ja kokivat oman oikeusturvansa
vähäisenä tai suorastaan mitättömänä. Tiedon saanti oli heikkoa, ja monille voimalaitosrakentaminen konkretisoitui todella vasta töiden alettua välittömässä
elinpiirissä. Rakentajien perustelut koko kansakunnan hyvinvoinnin kohottamisesta sekä työllistämisestä olivat ylivertaisia.
Perustelut osuivat hyvin rakentamisen ajan, sodan kokeneen sukupolven arvomaailmaan, joka oli perinteisiä ”koti, uskonto ja isänmaa” -arvoja korostavaa.
Arvomaailmaan sisältyi velvollisuuksista huolehtiminen ja työn tekeminen seuraavan sukupolven mahdollisuuksien parantamiseksi. Rakentamisen ajan työikäinen sukupolvi oli työtä arvostavaa ja yhteiseen hiileen puhaltavaa. Se ei voimakkaassa painostuksessa joen valjastamiseksi kyennyt pitämään kiinni oikeudestaan
omaan asuinympäristöönsä vaan luovutti sen koko kansakunnan hyötykäyttöön.
Merkitystä on myös tämän sukupolven kokemusmaailmalla, jossa riitti haasteita:
jatkuva puute, huoli toimeentulosta, sodat, evakkomatkat ja jälleenrakennus. Työn
arvostus kumpusi osaltaan näistä hankaluuksista: omaan työhön on voinut turvata
vaikeuksien keskelläkin. Työ toi myös sosiaalista hyväksyntää, ja se oli myös
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tehtävä kunnialla loppuun, koska kesken jättäminen ja luovuttaminen olivat häpeäksi.
Voimalaitossuunnitelmat ja niiden poliittinen ohjaus tapahtuivat myös sellaisella tasolla, joka oli kaukana paikallisten asukkaiden arjesta. Huomio oli kiinnittynyt arjen huoliin, leivän ansaitsemiseen ja elämän saamiseen takaisin raitelleen
sodanjälkeisessä Lapissa. Tästä suhtautumistavasta kertoivat kaksi haastateltavaa,
jotka olivat Kemin lakkojen aikaan rikkurityövoimana Kemijoen suulla puita
sortteeraamassa. Rikkurityön kertojat näkivät hyväksyttävänä, koska se tehtiin
valtion ja hallituksen hyväksi. Mutta tätäkin enemmän rikkurityötä puolusteltiin
sillä, että uiton sortteeraustyö piti saada tehtyä ennen talven tuloa. Tämä oli toki
valtion ja metsäyhtiöidenkin etu, mutta haastateltavien rikkurityön motiivi kumpusi voimakkaasti myös arkisemmasta työn arvostuksesta. Kun motiivina on työn
loppuun saattaminen, ei voida olla huonolla asialla. Asian poliittinen puoli on eri
tasolla eikä arkisen työn kannalta niin olennaista.
Voimayhtiöillä oli Kemijoen rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä
takanaan valtion tuki ja lainsäädäntö. Tältä perustalta rakentajilla oli niin suuri
valta, että paikallisia ei erityisesti tarvinnut saada rakentamiselle myötämielisiksi
vallan näkyvin keinoin. Motiivina tulkitsen alussa olleen enemmänkin vallan,
hierarkkisen järjestyksen ja oikeassa olemisen osoituksen muun muassa arkkitehtuurin ja tilankäytön keinoin. Visuaalisin keinoin osoitettiin, että rakentajalla on
hallussaan ylivertaiset tiedot ja taidot, nykyajan teknologia ja kyky käyttää tekniikkaa modernin saavuttamiseksi, kaikkien hyvinvoinnin ja elinolojen parantamiseksi. Samalla osoitettiin eroa paikallisiin ja toisaalta ohjattiin paikallisia asukkaita ja työntekijöitä pelottein ja kurivallan keinoin kohti rakentajan päämäärää.
Visuaalisin keinoin voitiin konkreettisesti näyttää paikallisille, että rakentajan
päämäärät ovat tavoittelemisen ja jakamisen arvoisia. Kuri, järjestys ja valvonta
ulottuivat myös työntekijöiden vapaa-ajan hallintaan. Tämä näyttäytyi etuina ja
sosiaalisena erotteluna (luku 5.3.6).
Valtio oli rakentamassa ja rahoittamassa modernia yhteiskuntaa, ja rakentaminen institutionalisoitui. Kemijoki Oy:ssä valtio oli voimakkaasti mukana, tiestöä rakensi valtion TVL ja niin edelleen. Valtion voimakkaasta mukanaolosta
huolimatta ympäristöä muovasi voittoa tavoitteleva yhtiö, jonka intressinä oli
sähkön tuottaminen teollisuuden tarpeisiin. Valtio ei ollut enää vastuussa tilan
suunnittelusta. Jokiyhtiö hoiti tehtäviä, jotka ovat ennemminkin valtion ja kuntien
hoidettavia: poliisien palkkaaminen, putkan pito ja yksityisen koulun perustaminen kertovat siitä, että valtion, kunnan ja yrityksen tehtävät olivat sekaisin. Mukana voi olla aineksia perinteisistä, vanhoista teollisuusyrityksistä, jotka näkivät
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tehtäväkseeen huolehtia työntekijästään varsin perusteellisesti. Foucault’n (2010:
197) sanoin pastoraalivaltaan kietoutui yhteen julkishallinto ja poliittinen valta,
jolloin vesivoimayhtiöllä oli paitsi taloudellisia myös yhteiskunnallisia etuoikeuksia. Vallan repertuaarista löytyvät tässä yhteydessä biovallan kaikki ainekset yhteen kietoutuneina: suvereenia yksinvaltaa, kurivaltaa ja hallintavaltaa yhdessä.
Teollistamisen kaudella valtio oli suurissa hankkeissa mukana joko omistajana tai
rahoittajana, ja paikallista etua ajavat kääntyivät suoraan poliittisten päättäjien
puoleen joko hankkeen käynnistämiseksi tai suunnitellun hankkeen estämiseksi.
Tutkimuskylissä asukkaiden osallisuudessa ei aineiston mukaan ollut havaittavissa suurtakaan eroa Petäjäskosken ja Vanttauskosken välillä, mutta Kurkiaskan rakentamisen aikaan tilanne oli jo tyystin erilainen. Petäjäskoski oli Kemijoki
Oy:n ensimmäinen voimalaitostyömaa, ja sen rakentamisen aikana 1950-luvulla
maatalousväestön osuus Suomessa oli vielä suuri. Yhteiskunnan rakennemuutos,
maataloustukien pieneneminen, työttömyyden kasvu ja muuttoliike olivat aluillaan. Ajankohtaan liittyvänä varsin pastoraalisena teemana voidaan vesivoimarakentamisen näkökulmasta nähdä jokivarren saattaminen sivistyksen ja nykyajan
piiriin taantumuksen pyörteistä. Yhtenäiskulttuuri alkoi vähitellen pirstoutua, ja
sen sijaan alettiin korostaa yksilöllisyyttä. Tämä oli suuri muutos. Vanttauskosken
rakennustyöt osuivat rakennemuutoksen kiihkeimpiin vuosiin 1960- ja 1970lukujen taitteessa, ja paikalliset asukkaat odottivat rakennustöiden alkua, jotta
pääsisivät voimalaitostyömaalle ansiotyöhön. Muutos vyöryi päälle kaikilla elämän aloilla samanaikaisen rakennemuutoksen myötä. Vesivoimarakentaminen
pystyi tuolloin jossakin määrin vastaamaan yhteiskunnalliseen haasteeseen ainakin paikallisesti, koska se työllisti jokivarren asukkaita ja toi vireyttä alueelle sen
teknistä ja sosiaalista infrastuktuuria parantamalla.
Kitisellä tehdyissä haastatteluissa Kurkiaskan rakentamisen aikaiseen, 1990luvun yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyviä järkeilyn tapoja ei tullut esille.
Suuria kysymyksiä olivat tuolloin Neuvostoliiton hajoaminen, talouden lama ja
EU-kysymykset. Vesivoimatuotannolla ei ollut enää samanlaista, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa roolia kuin vielä Vanttauskosken ja Petäjäskosken aikana. Vesivoimatuotannon sijaan 1990-luvulla käännyttiin tietotekniikan tarjoamaan pelastukseen. Tämä näkyy konfliktien muuttumisena enemmän paikallisiksi ja asukkaita henkilökohtaisesti koskeviksi, josta myös osallisuuden kasvu osaltaan kumpuaa. Merkittävää on kuitenkin oppiminen vesivoimarakentamisen historiasta. Paikalliset asukkaat ovat nähneet tyhjien lupausten onton sisällön ja huomanneet,
että oman elinympäristönsä puolustamiseksi oma mielipide pitää tuoda esille.
Valtasuhteet ovat muuttuneet tasa-arvoisempaan suuntaan, ja paikallisilla on pa181

remmat asemat esittää mielipiteitään ja ideoitaan. Tästä huolimatta asiassa on
vielä parantamisen varaa. Petäjäisen, Vanttauskosken ja Kurkiaskan rakentamisen
kertomukset osoittavat, että vesivoimarakentaminen on tuonut jokivarren yhteisöt
uusien hallintatekniikoiden ja poliittisten suhteiden piiriin. Kurkiaskan kohdalla
toimija-asemat olivat monimuotoisempia ja suuremman aktiivisuuden mahdollistavia kuin Kemijoen rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Tila on menettänyt etuoikeutetun roolinsa välineenä, joka edustaisi tehtyjä
muutoksia. Alueiden ja infrastruktuurin rakenne seuraa nyt toisenlaista mallia,
jossa talouselämä ja yhteiskunta antavat suuntalinjat ja velvoitteet. Ongelma on
muuttunut tilan ”oikeasta” järjestämisestä miljöön sääntelyyn: miten asetella moniarvoisia ja muuntuvia elementtejä yhteen sillä tavalla, että ne kaikella todennäköisyydellä toimisivat hyvin ja tehokkaasti. Muutoksessa valtiosta ja vallan instituutioista siirryttiin teollisuuden ja kaupan valtaryhmittymiin ja niille ominaisiin
kasvun ja tehokkuuden käsitteisiin. (Foucault & Rabinov 1989: 24–25.) Osallisuutta ajatellen on myös huomattava, että näiden vuosikymmenien aikana (Petäjäskoskelta Kurkiaskaan) tapahtunut muutos on laajempaa kuin pelkästään paikallisiin ryhmiin ja niiden voimaantumiseen liittyvä ja siitä nouseva osallisuus. Globaali uusliberalismin nousu on tyystin eri tasolta voimakkaasti osallisuuteen vaikuttava voima. Sen myötä yksilöitä ei nähdä enää uhreina tai pelastettavina, vaan
kaikkien nähdään olevan rationaalisia, laskelmoivia toimijoita ja vastuussa omasta hyvinvoinnistaan.
Vaikka olen jakanut sopeutumisen keinot neljään ryhmään, rakentajiin, selänkääntäjiin, alistujiin ja vastustajiin, nämä ryhmät eivät selvärajaisesti edusta haastateltuja jokivarren asukkaita. Sopeutumisen keinot kertovat nimenomaan suhtautumisen tavoista, eivät esimerkiksi lukumääräisesti ihmisistä, jotka kuuluvat eri
luokkiin. Kertojalla saattoi ilmetä eri suhtautumistapoja limittäisesti, tilanteesta
riippuen, ja suhtautumistavat saattoivat olla keskenään myös voimakkaassa ristiriidassa. Tilanteeseen vaikuttavat sosiaalisen tilanteen luonne, keskustelukumppanit, ulkoinen ohjaus eri tasoilta, omat motiivit, päämäärät ja arvot, mahdollinen
velvollisuudentunne tai mallikansalaisuus. Jokivarren asukkaat ovat tunnistaneet
tarjolla olevia erilaisia toimija-asemia ja rooleja, vaikkeivät aina edes sanallisessa
muodossa. Heillä on ollut mahdollisuus joko omaksua roolit, hylätä ne tai muokata niitä erilaisiksi. Muokkausta tapahtuu tilanteesta riippuen, ja jokivarren asukkaat ymmärtävät hyvin joen rakentamisen sekä hyvät että huonot puolet, vastustuksesta, puolustamisesta tai vetäytymisestä riippumatta. Ymmärrän tämän kytkeytyvän Foucault’n dispositiivin (disposotif) käsitteeseen, joka tarkoittaa Foucault’lle tietomuodostumien, hallintakäytäntöjen ja subjektiuden strategista yhdis182

tymisprosessia. Se ei ole rakenne vaan jatkuvasti läsnä oleva strateginen tilanne,
se on analyyttinen työkalu, joka suuntaa huomion asetelmien muuttumiseen
(Helén 1994: 277).
Miksi kulttuurinen trauma Kemijoen rakentamisen yhteydessä on tähän mennessä jäänyt tunnistamatta? Tulkitsen tämän juontuvan jälleen valta-asetelmista ja
vallalla olevasta rakentamisen suuresta kertomuksesta. Sen kanssa ristiriidassa
olevat juonteet on hylätty ja vaiettu kuvaan kuulumattomina. Rakentajat ovat
kääntäneet selkänsä rakentamisen negatiivisille vaikutuksille, jotta heidän osuutensa säilyisi moraalisesti puhtaana. Myös kulttuurinen trauma on jatkuvan neuvottelun ja vallankäytön alla. Trauman kokemuksen mitätöinti on jälleen yksi
vallankäytön tekniikka, jonka tavoitteena on tukea vallalla olevaa käsitystä.
Trauman henkilökohtaisesti kokeneet voivat tukea vallitsevaa kertomusta kertoen
joen rakentamisen historiasta rakentajien näkökulmasta. Tämä toimii myös psykologisena puolustusmekanismina (Smelser 2004, Sztompka 2004): trauman
kokeneet katsovat helpommaksi nähdä historian toisin kuin ovat sen kokeneet ja
ottavat näin etäisyyttä asiasta tai pääsevät sisäisessä neuvottelussaan eteenpäin.
Rakentajan asettamissa puitteissa kehittyy uusi kollektiivinen identiteetti toimijaasemaan ohjaamisen tuloksena. Alexander (2004: 1) toteaa sosiaalisten ryhmien
usein kieltäytyvän toisten ryhmien kärsimyksen tunnustamisesta. Sosiaalisen
vastuun kiertämisen myötä ryhmien solidaarisuus vahingoittuu.
Tämän työn teoreettinen tausta ja sen värittämä analyysi onnistuivat mielestäni tarkentamaan aiempien tutkimusten antamaa kuvaa Kemijoen rakentamisesta.
Foucault’n avulla pääsin kiinni paikallisten asukkaiden kokemuksiin, erilaisiin,
aiemmin hylättyihin kertomuksiin ja ajatuksiin. Pääsin avaamaan ovia itsestäänselvyyksien taakse. Mielenkiintoista oli tarkastella esimerkiksi sitä, miten puheessa määriteltiin ”oikea” ja ”väärä” tieto ja miten tietoa käytettiin auktoriteettiaseman ja omien päämäärien ja käsitysten vahvistamisessa. Tiedon ja vallan suhde
konkretisoitui. Tarkastelemalla vallan erilaisia ilmenemisen ulottuvuuksia sain
valotettua sitä, mitkä tekijät vaikuttavat subjektin toiminnan mahdollisuuksiin
vallan verkostossa. Vaikeuksia tuottivat kuitenkin vapauden ja vastarinnan teemat.
Etenkin joen rakentamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä paikallisten asukkaiden mahdollisuudet vastarintaan sekä vapaana subjektina toimiminen omassa
asuinympäristössään ovat olleet hyvin kapeita. Miten tämä asettuu suhteessa siihen, että valtasuhteessa on aina vapaa toinen? Onko subjekti aina aktiivinen toimija Foucault’n vallan analyysissä? Tämä johti alussa ehkä hieman saivartelevalta tuntuneeseen vapauden ja aktiivisen subjektin määrittelyyn, jossa vapautta on
jo ajatus, kuten myös selän kääntäminen. Ymmärrän, että valtaa ja vapautta ei voi
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yksioikoisesti nähdä vastakkaisina, kun nykyiset hallintatekniikat pureutuvat
yksilöihin niin eri tavoin kuin esimerkiksi suoraviivaisessa yksinvallassa. Vapauteen liittyvät aina valtasuhteet, eikä vallan positiivista puolta ja tuottavuutta pidä
unohtaa. Vallan kenttä on myös institutionalisoitunut (esim. Korvela 2010). Hallintavaltaa koskevia tutkimuksia kritisoidaan usein siitä, että subjekti katoaa valtasuhteiden syövereihin. Tässä työssä en näe näin käyneen, vaan menetelmät
nimenomaan edesauttoivat subjektin tason tarkastelua. Toisaalta voidaan kysyä,
olisinko päässyt samoihin tulkintoihin pelkästään diskurssianalyysiä käyttämällä.
Foucault’n kautta löysin oikeat kysymykset ja osasin pysähtyä sellaisten asioiden
äärelle, jotka olisin muuten voinut ohittaa.
Jatkotutkimuksia ajatellen tämä tutkimus nosti pintaan useita mahdollisuuksia, joista kiinnostavin lienee kulttuurisen trauman aiheuttamat vaikutukset ihmisen hyvinvointiin, niin sosiaaliseen, fyysiseen kuin psyykkiseenkin. Tämän tutkimuksen puitteissa tarkempi perehtyminen tähän teemaan ei ollut mahdollista,
mutta se tulee olemaan tutkimusaiheenani tulevaisuudessa. Kemijoen tapahtumien
vertaaminen muihin vesistöihin, esimerkiksi Iijokeen, on varteenotettava tutkimuskohde. Yleisemmällä tasolla vallan suhde maankäyttöön ja arkkitehtuuriin
sekä ympäristökysymyksiin ja -suunnitteluun esimerkiksi kaivospäätösten suhteen
nostaa myös esiin lisäkysymyksiä, samoin kuin toimijuuden (erityisesti Latour) ja
minätekniikoiden kysymyksenasettelut. Hallintavallan tutkimus on usein keskittynyt hallinnan rationaliteettien ja tekniikoiden tutkimukseen, joten näille näkökulmille olisi vielä hyvin tilaa.
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Liite 1.
Haastattelurunko
Vanhojen lohenkalastajien ja voimalaitosten lähialueilla asuneiden haastattelut
1. Elämänkaari: henkilötiedot, asuinhistoria, perhe, työura, merkittävät tapahtumat omana kokemuksena: sodat, evakko, jälleenrakennus
2. Lohen kalastaminen: missä kalastanut, milloin, miten?

3.

vuodenkierto lohen ympärillä, vaellussiika, muu kalastus, metsälammet,
järvet
kenen kanssa kalasti, yhteistyö, miten lohen kalastus näkyi elinympäristössä.
kalan käyttö, säilytys, lohen merkitys omassa toimeentulossa, kylän ja
jokivarren toimeentulossa.
Joen patoamisen vaikutukset, lohen menetys

4.

milloin ja miten kuuli joen patoamisesta, oltiinko patoamisen vaikutuksista tietoisia, miten kalastuksen loppuminen näkyi omassa elämässä ja
elinympäristössä, millaiset tunnelmat olivat lohen nousun loputtua, korvaukset.
Voimalaitosrakentamisen vaikutukset asuinympäristöön
millainen oli vapaa joki, mitä toimintoja jokeen liittyi, muutokset ennen
voimalaitosrakentamista, milloin ja miten kuuli voimalaitoksen rakentamisesta, oliko tietoinen tulevista muutoksista, millaisia vaikutuksia
omaan elinympäristöön rakentamisella oli, mitä konkreettisia muutoksia
maisemassa?
mitä hyötyä rakentaminen toi, mitä haittaa, vaikuttiko rakentaminen
omaan toimeentuloon, saiko korvauksia rakentamisen aiheuttamista vahingoista, miten muutos vaikutti kylään,
miltä muutos maisemassa tuntui, kaipaako vanhaa maisemaa, miten oma
joen käyttö muuttui, millaista oli sopeutua uuteen ympäristöön, kuinka
tärkeitä ovat joen esteettiset ja henkiset arvot?
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