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Tekojärvi-Suomi nyt

Joutsenten reviiritaistelun lampi

Suomen toiseksi vanhin tekojärvi, Hämeenlinnan 

Aulangon Joutsenlampi oli nimensä veroinen lä-

hes näihin päiviin asti. Lampeen tehtiin pieni kei-

nosaari joutsenia varten jo rakennusvaiheessa 

vuonna 1885. Lammen rakennuttanut eversti tuot-

ti Australiasta harvinaisia mustia joutsenia, joiden 

jälkeläiset elivät lammessa vielä 1930-luvulla.

Joutsenperinne jatkui tämän jälkeenkin. 2000- 

luvulla Joutsenlammessa ui kesäisin Sibeliusten 

mukaan nimetty kyhmyjoutsenpari Aino ja Janne. 

Joutsenet vietiin talveksi Ähtärin eläinpuistoon. 

Vuonna 2015 tilanne muuttui, kun lammesta tuli 

kyhmy- ja laulujoutsenen reviiritaistelun näyttämö. 

Keväällä 2016 laulujoutsenet saivat niskalen-

kin. Kyhmypariskunnan Janne-uros loukkaantui 

kahakassa pahasti ja hoitoyrityksistä huolimatta 

se jouduttiin lopettamaan. Seitsenvuotias kump-

pani Aino asui kesän 2016 yksinään Joutsen-

saaren lintumajassa. Syksyllä Aino siirrettiin Pyh-

tään lintuhoitolaan ja keväällä 2017 se laskettiin 

vapaaksi Loviisan ydinvoimalan lauhdealtaaseen. 

Tämän jälkeen metsähallitus päätti, että Joutsen-

lammessa nähdään joutsenia vain, mikäli ne päät-

tävät itse asettua sinne. Lampi todettiin liian pie-

neksi, että se voisi olla molempien joutsenlajien 

kotipaikka. Reviirikahakan jälkeen lammessa ei 

ole näkynyt kummankaan lajin edustajia, kertoi 

luonto-opas Marketta Suontausta.

Aulangon Joutsenlampi ja Metsälampi ovat 

Suomen toiseksi ja kolmanneksi vanhimmat teko-

järvet. 250 metrin pituinen Joutsenlampi kaivettiin 

ja pengerrettiin soistuneeseen notkoon vuonna 

1885. Samanmittainen Metsälampi tehtiin vuotta 

myöhemmin sen itäpuolelle. Järvet rakennutti ase-

kaupoilla rikastunut eversti Hugo Standertskjöld 

(1844−1931). Tekolammet ovat koko Aulangon 

puiston ensimmäiset rakennustyöt. Ne tähtäsivät 

Musta joutsen 
(Hämeenlinnan 
Lydia-kokoelma)
Mustat joutsenet 
olivat Aulangon 
Joutsenlammen 
erikoisuus. 
Australiasta 
tuodun joutsenen 
jälkeläiset 
menestyivät 
lammessa 
1930-luvulle asti.

Aulangon Joutsenlammen ja Metsälammen rannoille 1880-luvulla tehdyistä rakennelmista vain 
Metsälammen hieno Ruusulaakson paviljonki on säilynyt 130 vuoden ajan. 

englantilaiseen metsäpuistoon. Joutsenlammen 

kanavien yli rakennettiin puusillat ja pohjoisran-

nalle nousi huvimaja. Metsälammen pohjoisran-

nalle pystytettiin Ruusulaakson paviljonki, joka on 

toinen säilynyt Aulangon metsäpuiston alun perin 

yhdeksästä huvimajasta. Rannoille istutettiin kuk-

kia ja jalopuita. 

Lampien tieltä kaivetuista maista rakennettiin 

kaksi tekosaarta Vanajaveden rannalle Mäntykär-

keen. Maiden kaivamiseen ja siirtämiseen tarvit-

tiin 300 miestä ja runsaasti hevosvoimaa.

Metsälampi oli kauniina kesäpäivänä ahkerassa 
piknik-käytössä.

” Aulangot lammet 
kertovat, että 

tekojärvet voivat 
olla osa kestävää 

kulttuurimaisemaa.

”

Lampien kulttuurimaisemia voi yhä ihailla kier-

toreitillä suojellun metsäpuiston läpi Aulangon 

Graniittilinnan näköalapaikalle ja takaisin. Aulan-

got lammet kertovat, että tekojärvet voivat olla 

osa kestävää kulttuurimaisemaa.

Paikka: Hämeenlinnan Aulanko

Vesistö: Kokemäenjoen vesistö

Valmistuneet: 1885 ja 1886

Koot: 2,3 ja 1,3 hehtaaria

Käyttötarkoitukset: nähtävyys ja virkistys

Joutsenlampi ja Metsälampi
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Taru tekojärvestä

” Tämä kirja kertoo 
järvistä, joilla on 

tarkoitus.

”

Minne sijoittaisit tekojärven? Seinäjoen Kyrkösjärvi tehtiin vuosina 1977−80 tien vasemmalle puolelle, 
soiden, metsien ja peltojen päälle. Asutus jäi tien oikealle puolelle. Kuva Pertti Sevola

Ajatus liikkui metsän ja suon päällä. Se liikkui siel-

lä jo ennen tekojärveä.

Ajatuksia oli ilmassa enemmänkin, mutta vain 

osa niistä sai tuulta siipiensä alle. Silloin syntyi 

järvi, jolla on tarkoitus. 

Suomi on kymmenien tuhansien järvien maa, 

mutta tässä vaiheessa jääkautta ja ilmastonmuu-

tosta järviä tarvittiin jonkin verran lisää. Ei kovin 

paljon, vain vähän yli viisikymmentä. Moni niistä 

tehtiin paikalle, missä oli ollut järvi aikaisemminkin, 

mannerjään vetäytyessä noin 10 000 vuotta sitten.

Uuden järven luominen mahtoi olla hienoa. Sen 

suunnittelijat olivat kuin pieniä jumalia. Tekojärven 

rakentaminen toi mukanaan työtä ja uskoa tule-

vaan. Kun järvi oli valmis, siitä saatiin hyötyä ja 

40 vuotta myöhemmin asuntoalueet, virkistys ja sairaala ulottuvat jo Kyrkösjärven rannoille.

iloa. Sama järvi saattoi kuitenkin tuoda myös hait-

toja, jopa surua. Hyötyjä ja haittoja yritettiin ver-

tailla. Vertailun tekivät siihen koulutetut ihmiset, 

mutta hekin olivat vain ihmisiä ja oman aikansa 

lapsia.

Kun järvi oli valmis, sen takana ollut ajatus lai-

tettiin toimimaan. Vettä vähennettiin jostain ja sitä 

lisättiin jonnekin. Vettä siirtämällä ja varastoimalla 

torjuttiin tulvia, tuotettiin sähköä ja varmistettiin 

veden riittäminen hanoihin. Uusi järvi alkoi saman 

tien kuhista elämää. Koska sen paikalla oli ollut 

aikaisemmin kuivaa maata tai suota, järven äkil-

linen ilmestyminen yllätti oliot. Maaekosysteemi 

muuttui vesiekosysteemiksi. Joillekin olioille tämä 

sopi paremmin, toisille huonommin. Eläimet lensi-

vät, uivat, ryömivät, matelivat ja loikkivat paikalle, 

osa pakeni muualle. Kasvit vaihtuivat toiseksi. Ne 

joille järvi sopi, alkoivat kasvaa ja lisääntyä, usein 

aivan hillittömästi. 

Tulokkaiden joukkoon liittyivät vähitellen hi- 

taammatkin otukset, kuten kaksijalkaiset ihmi-

set. Ensimmäisenä tulivat kalastajat, sitten hiihtä-

jät ja uimarit. Kohta ihmiset alkoivat tehdä järven 

rannalle polkuja, rakennelmia ja taloja, vähitellen 

kokonaisia asuntoalueita ja huvittelupaikkoja.

Vanhimmat tekojärvet ovat jo kaunistuneet 

osaksi maisemaa, luoneet jopa uutta kulttuuria. 

Nuoremmat järvet eivät ole vielä ehtineet kun-

nolla sopeutua kehitykseen. Sopeutumista vai-

keuttaa myös alkuperäinen ajatus, mikä perustuu 

veden säännöstelyyn. Vapaa-ajan käyttö on kas-

vanut niin paljon, että järvistä ei haluta enää luo-

pua, vaikka alkuperäinen tarkoitus olisi jo unoh-

tunut.

Jokainen tekojärvi on erilainen, oma yksilönsä, 

sillä niiden takana on yhä ajatus. Tämä kirja kertoo 

järvistä, joilla on tarkoitus.
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Tekojärvet ja 

minä

Tekojärvi on ollut lähin järveni melkein koko 

61-vuotisen elämäni ajan. Kotikaupunkini Seinä-

joki on viidellä tekojärvellään maan johtava teko-

järvikaupunki. Sadan kilometrin säteellä on maan 

suurin tekojärvitiheys, kaikkiaan yksitoista tekojär-

veä, maan vanhimmasta kaikkein nuorimpaan. Se 

näkyy maisemassa ja luultavasti myös psyykessä.

Miten eläminen tekojärvi-Suomessa on vaikut-

tanut minuun? Ehkä tekojärvi-Suomen keskellä 

asuva pohjalaisen nousukaskaupungin kansalai-

nen suhtautuu ympäristön muokkaamiseen taval-

lista sallivammin? Kun lähitienoon merkittävin ark-

kitehtoninen monumentti on itseni ikäinen Alvar 

Aallon kulttuuri- ja hallintokeskus, voi kai hel-

posti ajatella, että paras ympäristö syntyy, kun se 

vain päätetään tehdä? Samaan Aalto-keskuksen 

aikaan, 1950- ja 1960-luvulla, syntyi myös pääosa 

maan tekojärvistä. Kirjoittaja katselee tekojärviä useimmiten 
melontaperspektiivistä.

Etelä-Pohjanmaa satelliitista katsoen 30.4.1984. Lappajärven jälkeen seuraavaksi suurimmat järvet 
ovat Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvajärvet. Seuraavaksi suurimpia järviä ovat Hirvijärven, Kalajärven, 
Kyrkösjärven sekä Kivi- ja Levalammen tekojärvet.

Allasevakon itku

Törmäsin allasevakkoihin ensimmäisen kerran 

heinäkuussa 1984. Menin Ilkan kesätoimittajana 

Seinäjoen Kapernaumiin tekemään juttua kulta-

hääparista. Kuvittelin, että edessä olisi mukava 

juttukeikka, luultavasti iloisia ilmeitä. Toisin kävi, 

sillä kultahääpari alkoi itkeä melkein heti ja itkua 

kesti koko haastattelun ajan.

Itkijät olivat Vieno ja Heikki Tupamäki. He ker-

toivat elämänsä tarinan. Se oli entisen elämän 

uppoaminen kahden metrin syvyyteen Peräsei-

näjoen Kalajärven tekoaltaan alle. Oma ja lasten 

henki säästyi, mutta talo, piha, kotimäki ja elin-

keino menivät. ”30 vuotta oli kasvatettu lapsia, 

hoidettu karjaa, taloa ja maita, ja sitten tuntui kuin 

ei olisi saatu mitään aikaan”, kertoi Vieno Tupa-

mäki. ”Aluksi tuntui, että piirille olisi saanut viedä 

kottikärryillä”, jatkoi Heikki Tupamäki. Piiri tarkoitti 

Seinäjoen Törnävän piirimielisairaalaa.

Kun tieto Kalajärven tekojärven tekemisestä 

tuli 1960-luvulla, alkoi kymmenen vuoden epävar-

muus. Inflaatiokin söi kolmanneksen korvauksista. 

”Ei entisestä elämästä enää paljon puhuta. Pakko 

se oli unohtaa, eikä siellä järvellä ole yhtään 

mukava käydä”, huokaili Vieno.

Kävin seuraavalla vuosikymmenellä lasteni 

kanssa melomassa ja yöpymässä kauniilla Kala-

järven tekojärvellä, ja mukavaa oli. Mutta Vieno 

ja Heikki joutuivat maksamaan kovan hinnan mei-

dän ilostamme ja muista tekojärven hyödyistä.

Neuvostoliitto ei vienyt sodassa taloa, toimeen-

tuloa tai elämäniloa, vaan ne vei myöhemmin 

oman maan vesi-insinööri laskettuaan kustannuk-

sia ja hyötyjä. Minkähän arvoiseksi laskettiin Tupa-

mäen pariskunnan ja yhdentoista muun perheen 

Kalajärven takia kokemat menetykset?

Raportoin Ilkan 
kesätoimittajana 
14.7.1984 
kultahääparista, 
jonka elämä jäi 
altaan alle.
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Maskun Rivieralla on toistakymmentä erikokoista 
maisemoitua sorakuoppaa. Kokonaisuus 
lasketaan tekojärveksi, vaikka mukana on myös 
aivan pieniä lampareita. 

Vaimon kanssa löydettiin Lapuan Rytilampi, 
joka oli padottu 1930-luvulla vedenottoa varten. 
Sitä ei lueta tekojärveksi, vaikka hyvin voisi.

Siis mikä tekojärvi?

” Nyrkkisääntö on, 
että kyseessä 

on tekojärvi, jos 
alkuperäisen 
järven pinta-

ala on vähintään 
kaksinkertaistunut.

”

Tekojärvi on ihmisen tekemä järvi, eihän siinä sen 

kummempaa taikaa ole.

Asia ei ole kuitenkaan ollenkaan yksiselitteinen 

ja rajatapauksia on paljon.

Tekojärvestä on selvästi kyse silloin, kun maa-

alueelle suunnitellaan ja rakennetaan kokonaan 

uusi järvi. Näitä tapauksia on Suomessa kolmisen-

kymmentä.

Tosin edes tämä selvin laji ei ole aivan selvä. 

Tekojärven alle jää usein myös isompi tai pie-

nempi luonnonjärvi. On sopimusasia, paljonko 

järven täytyy kasvaa, että se katsotaan uudeksi. 

Nyrkkisääntö on, että kyseessä on tekojärvi, jos 

alkuperäisen järven pinta-ala on vähintään kak-

sinkertaistunut. Seinäjoen Kyrkösjärvi sai nimensä 

pienestä suolampareesta, jonka pinta-ala kasvoi 

rakennustöissä monikymmenkertaiseksi. Lapuan 

Hirvijärven tekoallas on yhdeksän kertaa peit-

tämänsä erämaajärven kokoinen. Molemmissa 

tapauksissa on selvästi kyseessä uusi järvi, teko-

järvi. Mutta onko Köyliön Kuninkaanlähde teko-

järvi? Tähän kiintoisaan tapaukseen syvennytään 

kohta erikseen.

Yksi rajatapaus on myös, kun patoaminen kas-

vattaa jokeen järvimäisen levennyksen. Nur-

monjoen varrella puhutaan Hipin altaasta, joka 

on Hipin padon jokeen tekemä levennys. Yli 

kolme kilometriä pitkä Hipin allas on paikoin jopa  

300 metriä leveä, mutta sitä ei tavata lukea teko-

järviin. Sen sijaan Janakkalan Koskenjärven 

vajaan kahden kilometrin pituinen kapeampi joen 

levennys lasketaan tekojärveksi. 

Jännittävä kysymys on myös aikaisemmin kui-

vatetun ja myöhemmin uudelleen järvitetyn vesi-

alueen status. Tällaisia ovat Oulaisten Piipsjärvi 

sekä Haapaveden Kuonanjärvi ja Settijärvi. Viralli-

sessa listauksessa ne kaikki ovat tekojärviä.

Rajanveto tekojärven ja pienen keinolammen 

välillä on hyvinkin mielivaltainen. Järven alarajana 

pidetään 0,05 hehtaarin kokoa. Toinen tapa on 

määritellä järveksi vesialue, jonka läpimitta on 200 

metriä. Näiden kriteerien perusteella kaikki viralli-

sesti tekojärveksi lasketut vesialueet ovat teko-

järviä, esimerkiksi Aulangon metsälammet, Säky-

län Huovinlampi ja Hausjärven Huvilammi ovat 

kaikki yli hehtaarin kokoisia lampia. Myös Maskun 

Rivieran entisistä sorakuopista suurimmat yltä-

vät tekojärven kategoriaan. Mutta moni muukin 

lampare voisi tavoitella kokonsa puolesta teko-

järven arvonimeä, esimerkiksi Lapuan Rytilampi, 

Riihimäen Juppalan lampi tai Espoon Korpilampi. 

Tämän kirjan listauksessa ne eivät ole mukana. 

Entä pitääkö tekojärven syntyä patoamalla vir-

tavettä? Tämä on ehdottomasti se yleisin tapa, 

mutta patoaminen ei ole tekojärven välttämätön 

ehto. Suomen vanhimpiin kuuluvat tekojärvet, 

Aulangon Joutsenlampi ja Metsälampi syntyivät 

soista alankoa pengertämällä ja ilman kunnon las-

kujokea. 

Maskun Riviera syntyi pohjaveden täyttämistä 

hiekkakuopista.

Oma lukunsa ovat merestä rajatut makean 

veden vesivarastot. Niitä on kymmenen pitkin 

Suomen rannikkoa, sekä Pohjanlahden että Suo-

menlahden rannalla. Nämä merestä erotetut jär-

vet tavataan laskea tekojärveksi. Ekologisesti ne 

kaikki ovat jo järviä, makean veden altaita.

Edes tekojärven nimitys ei ole itsestään selvä. 

Kemijoki Oy piti vielä 1970-alussa termiä huonona, 

koska se rinnasti luonnon järvet tekojärviin. Sen 

mukaan parempia termejä olisivat allas ja vesiva-

rasto. Kemijoki Oy puhuu vieläkin voimala-altaista, 

ei tekojärvistä. Alkuvaiheessa puhuttiin myös kei-

nojärvistä. Vesihallitus alkoi käyttää 1970-luvulla 

tekojärvi-nimitystä, minkä jälkeen nimen käyttö 

vakiintui myös maanmittaushallituksessa. Monista 

pienemmistä tekojärvistä ja merestä erotetuista 

järvistä käytetään silti yhä allas-nimitystä.

En ole ryhtynyt metsästämään uusia tekojärviä, 

vaan olen lähinnä yhdistellyt erilaisia virallisia lis-

tauksia ja rajannut tutkiskeluni näin löytyneisiin 52 

tekojärveen. Näiden järvien pinta-ala on yhteensä 

820 neliökilometriä, mikä on 2,5 prosenttia Suo-

men kaikki järvien pinta-alasta. Mutta tekojärvien 

merkitys ei olekaan niiden volyymissa, vaan eri-

tyislaadussa.

Oikeasti tekojärvet eivät vaikuttaneet lap-

suuteeni ja nuoruuteeni. Olin teini-iässä, kun 

aivan lähellä rakennettiin Hirvijärveä, Kalajärveä 

ja Kyrkösjärveä. En käynyt katsomassa niiden  

rakennustyötä, eikä minulla ollut kosketusta myös-

kään tekojärvien peittämään maastoon. Tulvilta 

Pohjanmaalla ei voinut välttyä, joten sen ymmär-

sin helposti, miksi tulvatöitä tehtiin. 

Törmäsin tekojärvien vaikutuksiin ensi kerran 

vasta 24-vuotiaana, kun koin Ilkan kesätoimitta-

jana edellä kuvatun allasevakon itkun. 40-vuo-

tiaana sain ympäristökeskuksen vesi-insinööri 

Martti Kujanpäältä kiinnostavan toimeksiannon 

kirjoittaa kirja Kyrönjoen tulvasodasta. Sen myötä 

silmäni alkoivat avautua ympärillä olevalle tekojär-

vi-Suomelle. Tämän jälkeen moni tekemäni kirja 

on vähintään sivunnut tekojärviä. Nyt uppouduin 

niihin kokonaan.

Oma näkökulmani tekojärviin on kajakkipers-

pektiivi. Sen ansiosta hahmotan kotiseutuani 

vesistöjen näkökulmasta. Kolme lastani ja yksi lap-

senlapseni ovat joutuneet yöpymään melontaret-

kellä jossain neljän lähimmän tekojärven saaressa. 

Olin 12 vuotta puheenjohtaja melontaseura Kyrön-

joen Koskihäjyissä, joka päätti pystyttää kaudel-

lani Kyrkösjärven tekojärven rannalle ison melon-

takeskuksen vuosina 2017−18. Ennen tämän kirjan 

aloittamista olin laskenut kajakin pohjan kymme-

neen tekojärveen. Kirjan tekemisen aikana olen 

käynyt melomassa useimmissa niistä. 

Kyllä, tajuan että tekojärvi ei kuulu alkupe-

räiseen luontoon, kuten oikea järvi. Ymmärrän, 

että tekojärvet olivat shokki luonnolle ja trage-

dia monelle allasevakolle. Mutta ymmärrän myös, 

miksi tekojärvet on tehty.

Katselen tekojärviä ennen kaikkea erikoi-

sina melontaympäristöinä, joissa näkyy ihmi-

sen ja luonnon yhteisvaikutus. Tekojärvien histo-

ria, ekologia ja juridiikka olivat kiinnostavampaa 

kuin aavistinkaan. Kirjan myötä uusien tekojärvien 

näkemiseen tuli himo. Miten hieno veden, suon ja 

kallion yhdistelmä löytyisi ensi kerralla?

Olen tehnyt tämän kirjan vapaana tietokirjai-

lijana ja melojana. Esikuva ja innoittaja oli Patrik 

Svenssonin Ankeriaan testamentti (2019). Apu-

rahojen ansiosta tämä oli tärkein työni vuosina 

2019−21. Apurahoista kiitän Suomen Tietokirjailijat 

ry:tä, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä, Kyrönjokira-

hastoa, Perhonjokirahastoa ja Vattenfall Oy:tä. Läs-

näolosta kiitän vaimoa ja muita melontakavereita. 
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Köyliön Kuninkaanlähteen tapaus

”Tämä tarkoittaa, että 
Kuninkaanlähde 
olisi maan vanhin 

tekojärvi!

”

Kankaanpään kartanon kartta vuodelta 1707 kertoo, että Köyliönjärven kaakkoispuolella näkyvä 
Kuninkaanlähteen lampi on ollut nykyisissä mitoissaan yli 300 vuotta.

Tämän kirjan tekeminen toi mukanaan monia yllä-

tyksiä. Niistä yksi oli Köyliön Kuninkaanlähteen 

kiintoisa tapaus.

Kun selvittelin Säkylän Huovinlammen tarinaa, 

sain hyviä tietoja kapteeni Heikki Saariselta. Saa-

rinen huomautti: tiedätkö, että myös kotikunnas-

sani Köyliössä on tekojärvi, Kankaanpään kylän 

Kuninkaanlähde? Myönsin, että en tiennyt, mutta 

lupasin tulla perehtymään asiaan.

Heti kättelyssä selvisi, että Kunin-

kaanlähde on yksi Suomen suurimmista 

lähteistä. Vesi tihkuu läheisestä Säkylän-

harjusta ja valuu 300 metrin pituista Myl-

lypuroa pitkin edelleen Köyliönjärveen. 

Lähteen synnyttämän vesialueen kokoa 

oli tosiaan kasvatettu 1,4 hehtaarin 

kokoiseksi lammeksi, että saatiin voimaa 

vesimyllylle. Patoamisen vuodeksi mai-

nitaan peräti 1775. Tämä tarkoittaa, että 

Kuninkaanlähde olisi maan vanhin teko-

järvi, täpärästi kahdeksan vuotta Ison-

kyrön Orisbergin Kotilammia vanhempi! 

Kysymys on enää siitä, ovatko ihmisen 

toimet kasvattaneet Kuninkaanlähteen 

lammen vähintään kaksinkertaiseksi.

Kankaanpään kyläyhdistyksen pu- 

heenjohtaja Anne Reunanen antoi lisää 

eväitä asian pohtimiseen. Hän kertoi, 

että patoaminen on itse asiassa tehty 

paljon ennen vuotta 1775, jolloin Kunin-

kaanlähde sai nimensä Kustaa III:n vie-

railusta. Myllyjä on tiettävästi ollut lam-

messa jo 1500-luvulla. Reunanen näytti 

vuoden 1707 kartan, jossa lampi oli jo 

suurin piirtein nykyisen kokoinen. ”Kun 

tyhjensimme lähdelammin vuonna 2015 

lietteen poistamiseksi, näimme vesial-

taan olevan melko laakea syvemmässä 

länsipäässä. Aikojen saatossa lampea 

on korotettu useamman kerran. Tietoa 

on vähän, mutta epäillään, että 44 met-

rin pituisen korkeamman vallin teke-

misessä olisi saatu apuja sotamiehiltä. 

Harjustakin tihkuu nykyään vähem-

män vettä kuin aikaisemmin”, Reunanen  

kertoo.

En uskalla näin ollen julistaa Kunin-

kaanlähdettä Suomen vanhimmaksi 

tekojärveksi, vaan pitäydyn nytkin viralli-

sissa listauksissa. Tieto tästä häipyy tois-

taiseksi historian hämärään. Kysymys 

tekojärvestä kuitenkin tuntuu vähem-

män tärkeältä, sillä Kuninkaanlähteestä 

eri aikoina otetut valokuvat todista-

vat paikan kiehtovaksi ja muuttuvaksi 

luonnon- ja kulttuurimaisemaksi. Sitä 

se on tänäkin päivänä. Ja tämä onkin 

yksi kirjan keskeisistä teemoista: mil-

laista vesimaisemaa ihmisen ja luonnon 

yhteispelillä on saatu aikaan? Köyliön 

Kankaanpään Kuninkaanlähteen tapaus 

kertoo, että parhaimmillaan hätkähdyt-

tävän komeaa.

Kuninkaanlähteen maisemaa entisinä aikoina. Lammen päässä 
on vesimylly, jonka takana siintää Köyliönjärvi.

Nykyään Kuninkaanlähteen rannat ovat viihtyisää kulttuurimaisemaa. 
Huhtikuun auringosta nauttivat kotiseutuaktivistit Sanna Kauko, 
Anne Reunanen, Lassi Kauko ja Heikki Saarinen.

Luonto ja laiturit ovat alkaneet muuttaa Kuninkaanlähteen 
näkymiä.
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Tekojärvi-Suomi eilen

Uuden maiseman arkkitehdit

Sen täytyy olla hieno tunne, kun saa suunnitella 

uuden järvimaiseman! Tällaista luomisvoiman tun-

netta ovat varmaankin kokeneet sekä varhaisia 

keinolampia synnyttäneet teollisuusmiehet että 

uuden ajan tekojärviä visioineet vesi-insinöörit.

Mitenkähän laajalle alueelle vesi nousisi, jos 

tuohon tekisi padon ja penkereen? Mitä hyötyjä 

vedestä voisi saada? Mitä sen alle jäisi? Montako 

saarta syntyisi? Mitä kaikkea järven rannoille voisi 

syntyä? Löytyisikö hyviä mökkipaikkoja? Ja par-

haassa tapauksessa uudelle järvelle voi keksiä 

nimenkin! Vaikkapa sellaisen kuin Uljua. Pohjan-

maan suurimman tulvia vastaan rakennetun teko-

järven nimi tulee saamelaisperäisestä sanasta, 

joka tarkoittaa tulvaa.

Suomen kaksi suurinta tekojärveä, Lokka ja 

Porttipahta, ovat valtion säännöstelytoimistoa joh-

taneen diplomi-insinööri Viljo Castrénin oivallus. 

Hän keksi, että Sompion aapasuot voitaisiin muut-

taa säännöstelyaltaiksi. Ajatus lähti liikkeelle val-

tiongeologi Väinö Tannerin väitöskirjan havain-

nosta, jonka mukaan Lapin suuret aapasuot olivat 

muodostaneet suuria järviä ennen viimeisen jää-

kauden päättymistä. Lokan altaan säännöste-

lyn yläraja asettui myöhemmin juuri sille vaarojen 

korkeuskäyrälle, josta Tanner oli löytänyt vanhoja 

rantaviivoja.

Suomen kaikki tekojärvet (Neitokaista lukuun 

ottamatta) ovat jo siinä iässä, että keneltäkään ei 

voi enää kysyä: miltä tuntuu suunnitella kokonai-

nen uusi järvi? Pääsin kuitenkin lähelle tuota tilan-

netta, kun haastattelin vuonna 2003 Kyrönjoen 

tulvasodan veteraaneja. Mukana olivat vesi-insi-

nöörit Seppo J. Saari ja Matti Raivio, joiden esi-

mies Simo Muotiala oli menehtynyt vain vähän 

aikaisemmin, vuonna 2000. Saari ja Raivio kuvasi-

vat Muotialaa lennokkaaksi suunnittelijaksi, mutta 

aivan saman laatusanan voi antaa myös Saarelle 

ja Raiviolle. Nämä miehet olivat asialla, kun teh-

tiin Etelä-Pohjanmaan tekojärvien luovat ratkaisut. 

Nyt he kaikki ovat jo edesmenneitä, Saari meni vii-

meisenä, 91 vuoden iässä kesällä 2020.

” Miltä tuntuu 
suunnitella 

kokonainen uusi 
järvi?

”
Luovat vesi-insinöörit yrittivät olla vaatimatto-

mia, kun kuulin heitä. Heidän mukaansa tekojär-

velle ei voi nimetä vain yhtä isää. Pienen patis-

telun jälkeen isät kuitenkin löytyivät: Muotiala ja 

Saari löysivät Liikapuron, Muotiala Varpulan ja Hir-

vijärven, Saari Kalajärven ja Raivio Pitkämön. Aja-

tuksen Kyrkösjärven voimalasta lausui seinäjoke-

lainen voimalamies Masa Hakola. Ajatus toteutui, 

kun vesi-insinöörit sovittivat sen tueksi tulvia torju-

van tekojärven. ”Ilmaan heitettiin ajatuksia ja odo-

tettiin, reagoisiko joku, olisiko ehkä jollakin muul-

lakin niistä etua. Osa toteutetuista ratkaisuista on 

heitetty tällä tavoin koepalloina”, kertoi Saari. 

Seppo J. Saari kertoi Seinäjoen ison altaan 

paikan ratkenneen keväällä 1956, kun hän hiihti 

Kyrönjoen latvoilla Simo Muotialan kanssa. ”Oli 

hankikeli ja kiva hiihdellä. Silloin olisi tekojärviä 

mahtunut maastoon. Nyt niitä ei saa enää mil-

lään, kun kaikki pienet lutakotkin on rakennettu 

täyteen mökkejä”, kertoi Saari 2003. Miehiä hou-

kuttelivat aluksi Sammatin suot, mutta siellä teko-

järvestä olisi tullut liian matala. Sammatin soiden 

länsipuolelta löytyi kuitenkin paikka pienemmälle 

altaalle, Liikapurolle. Lupaavimmaksi lähtökoh-

daksi isolle altaalle löytyi Peräseinäjoen kirkon-

kylän itäpuolella oleva pikkuruinen Kalajärvi, josta 

voitaisiin kasvattaa paljon suurempi tekojärvi. Jär-

veä reunustavan suon halki läpi virtasi runsasve-

tinen luoma, joka tapasi muodostaa keväisin tul-

vajärven. Menetysten puolelle laskettiin jokunen 

allasevakko.

Matti Raivio muisteli, että Kurikan Pitkämölle 

löytyi paikka toisena kauniina kevätpäivänä, kun 

hän, Seppo J. Saari ja Paavo Vähämäki kulki-

vat Pitkämönluomaa alaspäin. Selkeä sää oli tar-

peen, sillä maaston korkeus mitattiin ilmapun-

tarilla. ”Seurasimme luomaa, joka laskee aika 

jyrkästi virratessaan Kauhajoelta Kurikkaan. Huo-

masimme, että se ei putoakaan yhtä jyrkästi, kun 

lähestytään Jalasjokea. Poikkipato luoman suulle, 

vähän matkaa sivupatoja ja siinä se on, allas. Voi-

malaitos oli tietenkin heti mielessä, kun putousta 

tuli lähemmäs 30 metriä”, muisteli Raivio paikan 

löytymistä Pitkämön altaalle ja voimalalle. Kauha-

joen ja Jalasjoen kanaville löytyi helposti paikka 

maastosta, mutta liejuinen maa huolestutti, koska 

sen päälle ei voinut rakentaa voimalaa. ”Samoin 

kuin sodassa tarvitaan suunnittelussakin tuuria. 

Altaan purkuvesien paikalta löytyi kallio kahden 

metrin syvyydestä.” Tutkimusryhmä varmisti seu-

raavana päivänä kallion, jonka päällä seisoo nyt 

Pitkämön voimalaitos. Se on yhden tekojärven 

luomiskertomus.

Seppo J. Saari (1929−2020) Simo Muotiala
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Tyhjän tilan ekologinen teatteri

Tekojärviä ei tehty ekologisiksi kokeilukentiksi, 

mutta sellaisia niistä tuli. Mitä siis tapahtui? Kaksi 

teoriaa antaa eväitä ymmärtää tekojärven ekolo-

gista kehitystä. Nämä ovat sukkessioteoria ja bio-

logisen saarimaantieteen teoria. ”Näillä kahdella 

teoriavaltilla ymmärtää jo kovasti tekojärven eko-

logista korttipeliä”, sanoo tekojärvien ekologiaan 

syventynyt biologi Esa Koskenniemi.

Sukkessioteoria alkoi kehittyä 1800-luvun 

lopulla. Tämä teoria kuvaa lajiston muuttumista 

tietyssä paikassa. Teorian mukaan sukkessio 

päättyy kliimaksiin eli tasapainoon, vakaaseen 

eliöyhteisöön, jonka lajisto ei juuri muutu. 

”Muutoksen aikana lajit voivat esimerkiksi pohjus-

taa oloja seuraaville, taistella voitokkaasti ympä-

ristönsä ravintovaroista tai torjua tulokkaita omilla 

evolutiivisilla taidoillaan. Korttipelin säännöt voi-

vat siis jopa vaihtua kesken pelin, eikä peliä jos-

kus saada pelattua edes loppuun asti. Sukkessio-

teoriassa riittää kiehtovia pulmia ratkottavaksi”, 

sanoo Koskenniemi.

Esa Koskenniemi ja muut vesi- ja ympäristökeskuksen tutkijat keräämässä näytteitä kesällä 1982, 
kun Kyrkösjärven ekologisen teatterin toinen näytöskausi oli käynnissä.

Biologisen saarimaantieteen teoria on nuo-

rempi ilmestys. Se syntyi tekojärvien kuumalla 

vuosikymmenellä, 1960-luvulla. Saarimaantieteen 

teoria selittää, mistä ja miten elämä tulee tyhjään 

tilaan, kuten metsän paloaukeaan, merestä nou-

sevaa tulivuorisaareen tai tekojärveen. ”Kyse on 

tyhjän tilan täyttymisestä ekologisessa teatterissa. 

Tämä on niin iso tarina, että siitä tuli kansainvä-

lisen luonnonsuojelubiologian peruskivi”, toteaa 

Koskenniemi.

Saarimaantieteen teorian peruskirja on vuonna 

1967 julkaistu Robert MacArthurin ja Edward O. 

Wilsonin The Theory of Island Biogeography. 

Pohja on biologi Wilsonin tutkimuksissa, joilla hän 

selvitti muurahaisten levittäytymistä Indonesian 

saaristossa. 

Ekologi MacArthur muokkasi Wilsonin havain-

toja teoriaksi. Miten ympäristö muotoutuu, mistä 

se saa vaikutteensa? Mistä lajit tulevat? Kuinka 

suuria alueiden täytyy olla ja miten kaukana toisis-

taan ne voivat olla, että lajit pystyvät leviämään? 

Minkälaisia vaiheita kehityksessä on? ”Nämä oli-

vat puhuttelevia kysymyksiä 1960-luvulla, jolloin 

elinympäristöjen huomattiin kohtalokkaasti pirs-

toutuvan”, kertoo Koskenniemi. Teoria johti puhei-

siin laikuista ja niiden välisistä ekologisista käytä-

vistä. Taustalla oli ajatus luonnonsuojelualueiden 

muodostamisesta.

”Saarimaantieteen teoria selittää hyvin teko-

järven ekologista kehitystä ja lajien sukkessiota. 

Kyse on valtavasta muutoksesta ja yllätyksestä 

luonnolle, kun vesi täyttää kuivan maan. Se on 

tieteellisesti mielenkiintoinen ihmettelyn kohde, 

jossa osa kysymyksistä on vieläkin vastaamatta. 

On yhä mysteeri, mistä jotkut lajit ovat tulleet”, ker-

too Koskenniemi.

Ekologisesti katsoen tekojärvi on massiivinen 

koejärjestely, jossa luonnon pienet lammikot saa-

vat ympärilleen ison tyhjän tilan. Tutkija voi tark-

kailla, mitkä lajit leviävät tilaan ja millä vauhdilla. 

Juuri näin teki nuori biologi Esa Koskenniemi. 

Hän tuli vesipiiriin tutkijaksi 1970-luvulla, nimen-

omaan tekojärvien houkuttelemana. Hän jäi eläk-

keelle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vuonna 

2017. Koskenniemi ehti tällä välillä seurata läheltä 

maan viimeisen suuren tekojärven, Kyrkösjärven, 

koko kehityskaaren. Kyrkösjärvi rakennettiin vuo-

sina 1977−80 ja se täyttyi lopullisesti kesällä 1981. 

Kuuden neliökilometrin kokoinen järvi oli tyypilli-

nen pohjalainen tekojärvi, pääosin suon päälle 

tehty laakea ”megasuo”. Esa Koskenniemi vietti 

suuren osan 1980-luvustaan Kyrkösjärven ran-

nalla. Hän jopa asui vuosikymmenen kolme 

ensimmäistä kesää tekojärven rakentajien jättä-

mässä parakissa. Juuri ensimmäiset vuodet ovat 

tekojärven tutkijalle kaikkein kiinnostavimpia. 

”Tekojärvi oli alkuvuosina kuin biologinen pommi. 

Eliöitä ryömi maasta, ui vedestä ja lensi ilmasta”, 

kuvaa Koskenniemi.

Tekojärven ekologisen teatterin ensimmäinen 

näytös oli ryntäysvaihe. Tyhjän tilan matalikkoja 

täyttivät vesisammalet, vesisiirat ja surviaissääs-

ken toukat. Viimeksi mainitut ”allassääsket” ote-

taan myöhemmin puheeksi erikseen.

Kaloille oli aluksi niin runsaasti ravintoa, että 

hauet ja mateet unohtivat jopa olevansa petoja. 

Kalojen koot ja kannat kasvoivat alkuvuosina hil-

littömästi, mikä houkutteli paikalle myös kalastajia.

Tekojärven ekologisessa kehityksessä on eri-

laisia vaiheita. Uusi näytäntökausi alkoi aina 

keväällä, sillä suomalainen talvi on giljotiini, joka 

käytännössä katkaisee kehityksen. ”Tekojär-

ven omat kasvot alkoivat erottua 5−10 vuoden 

kuluessa. Murrosikä oli silloin ohi ja järvi alkoi 

aikuistua”, kuvailee Koskenniemi. 

Surviaissääskien asema ja koko pohjaeläi-

mistön biomassa laskivat nopeasti parin kolmen 

ensimmäisen vuoden jälkeen. Petomaisten lajien 

osuus pohjaeläimistössä kasvoi. Myös kasvien 

vaiheet seurasivat toisiaan nopeasti. ”Ensimmäi-

senä vuonna havaittiin rihmalevien massaesiinty-

minen matalilla rannoilla. Toisena ja kolmantena 

vuonna kehittyi laajoja vesitähden kasvustojen 

alueita. Neljäntenä vuonna rantapalpakko ja var-

sinkin vesisammalet muodostivat yhä laajenevia 

kasvustoja”, kertoo Koskenniemi.

Tästä jatkettiin kohti tasaantumisen vaihetta.

Esa Koskenniemi samassa Kyrkösjärven lahdessa kesällä 2020. Surviaissääsken toukkia löytyi edelleen.
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Tiilitehtaan Huvilammi

” Huvilammin tarkka 
syntyvuosi ei ole 
tiedossa, mutta 
syntytarina on.

”

Huvilammi on maisemoitunut nykyään kauniiksi asutus- ja kulttuurimaisemaksi. Kuva Aki Ranta

Kokemäenjoen vesistön Vanajan valuma-alue 

nousee tekojärvien määrällä mitaten yhdeksi 

maan merkittävimmistä jokilaaksoista Kemijoen, 

Kalajoen ja Kyrönjoen rinnalle. Kaikissa näissä 

K-linjan vesistöissä on vähintään neljä tekojär-

veä. Vanajan valuma-alueen painoarvoa lisää, että 

kaikki sen tekojärvet kuuluvat Suomen viiden van-

himman joukkoon. Sen sijaan kooltaan ne jäävät 

vaatimattomiksi.

Hausjärven Oitin taajaman Huvilammin pinta- 

ala on 1,4 hehtaaria. 250 metriä pitkä ja 50 metriä  

leveä Huvilammi on kuitenkin oiva esimerkki siitä, 

minkälaiseksi kulttuurimaisemaksi tekojärvi voi 

ajan myötä kehittyä. Lammen rannalla tepaste-

leva ei arvaisi sitä tekolammeksi, ja tuskin kaikki 

oittilaisetkaan.

Huvilammin tarkka syntyvuosi ei ole tiedossa, 

mutta syntytarina on. Huvilammen koillispuoli-

selle alueelle perustettiin vuonna 1874 Oitin Tiili-

tehdas. Vuosina 1913−27 tehtaan omisti arkkitehti 

Oskar Forström, joka patosi vieressä virranneen 

Nahkurinojan. Patoamisen tuloksena ojasta pai-

sui pieni järvi, jolle Foström antoi nimen Nojenäs 

insjö, Huviniemen sisäjärvi. Forström rakennutti 

järven ympärille myös puiston. Tekojärvi näkyy jo 

vuonna 1916 painetussa kartassa, joten järvi näyt-

tää syntyneen vuosien 1913 ja 1916 välillä. Vuoden 

1940 kartassa järveä kutsutaan nykyisellä nimellä 

Huvilammi. Nahkurinoja sai puolestaan nimensä 

alajuoksulla toimineesta nahkurin verstaasta, joka 

pystyi tasaamaan virtaamia padon avulla. Vesi vir-

taa edelleen Puujokeen, jonka aiheuttamia tulvia 

tasattiin samalla padolla. Oitin tiilitehdas lopetti 

toimintansa vuonna 1959, mutta muu yritystoi-

minta jatkuu samalla paikalla.

Nahkurinojan patoaminen ja puistotyöt kan-

tavat yhä hedelmää, sillä lammen kaakkoisranta 

on nykyään astutuksen sisällä. Saksalaistyyppi-

nen rakennus, mylly ja uimaranta ovat jo kadon-

neet, mutta funkkistyylinen tiililinna, työntekijöi-

den asunnot ja Oitin kartanoksi kutsuttu rakennus 

koristavat järvimaisemaa. Hausjärven kunta har-

kitsi 1990-luvulla Huvilammin ja sen vuotavan 

padon kunnostamista, mutta asia ei edennyt. Sen 

sijaan 2000-luvulla on edennyt ja osin toteutu-

nut ajatus tiilitehtaan savenottolampien ympärille 

perustetusta japanilaisesta kirsikkapuistosta, kirk-

kovenelaiturista ja käsityöläiskylästä.

 

Paikka: Hausjärven Oitti

Vesistö: Kokemäenjoen vesistön 

Vanajan valuma-alueen Puujoki

Valmistunut: luultavasti 1913−16

Koko: 1,4 hehtaaria

Käyttötarkoitus: virkistys, vesivoima, 

tulvasuojelu

Huvilammi

Aki Rannan kokoelmassa oleva vuonna 1916 painettu kartta todistaa Huvilammin olevan Suomen 
viidenneksi vanhin tekojärvi. Rannan lisäksi tietoja Huvilammesta antoi Hausjärvi-Seuran puheenjohtaja 
Hannu Mäkelä. 

Huvijärven kartta 1916. Alkuperäisen kartan mittakaava 1:4000

Huvilammen pato on ehtinyt muuttua reilun sadan vuoden aikana hyvinkin luonnonmukaiseksi. 
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Suurten tulvien vuodet

nössä kirkon paikan nykyiseksi. Samana keväänä 

hauki ui perimätiedon mukaan Ilmajoen Kuhnalan 

talon uuniin.

Siikajoen varrella asunut isäntä oli käynyt jona-

kin 1950-luvun kevätaamuna kurkistamassa, 

miten tulva jaksaa. Äimistys oli suuri, kun kukko oli 

kiekunut sikalan katolla kaukana pellolla. Sikala oli 

seilannut tulvan mukana alavirtaan ja talon kukko 

kiekui katolla koreasti.

Pohjanmaalla tulvat olivat pitkään niin jokake-

väinen ilmiö, että Helsingistä soittanut Yleisra-

dion toimittaja ei ollut uskoa korviaan, kun kerroin 

hänelle Seinäjoelta 1980-luvulla, että tulvista ei 

enää saada uutista. Nämä häjyt on nyt saatu kuriin.

Saimi Keltamäen viimeinen matka tehtiin keväällä 1923 Seinäjoen tulvajärven poikki. 
Kuvaaja on luultavasti Heikki Katila.

Tekojärvien esihistoria alkaa paljolti suurista tul-

vista, joista maineikkaimpia oli vuoden 1899 suur-

tulva. Se laittoi liikkeelle tulvatyöt, joiden jatketta 

on moni nykyinen tekojärvi.

Jo kesä 1898 oli ollut sateinen. Talvella lunta 

kertyi parimetrisiksi kinoksiksi, runsaat sateet jat-

kuivat kevätkesällä ja kesällä 1899 järvien vesi 

nousi ympäri Suomea jopa kaksi metriä normaa-

lia korkeammalle. Päijänteen tulvahuippu oli 193 

senttimetriä keskivettä ylempänä. Tampereen 

Pyhäjärvellä vesi nousi 253 senttimetriä tavan-

omaista ylemmäs. Suuria pelto- ja niittyalueita jäi 

tulvan alle. Moni rakennus joutui veden valtaan ja 

teollisuuskin kärsi merkittäviä vahinkoja. Vuodesta 

jäi pysyvä merkki, niin sanottu Valapaton tai Vala-

rikon viiva, jolla veden korkeus merkittiin rantaki-

viin kaivertamalla tai punaisella maalilla. Nimitys 

tuli Nikolai II:n samana vuonna antamasta mani-

festista, jolla hän kavensi Suomen autonomiaa.

Muina erityisen suurten tulvien keväinä muis-

tetaan muun muassa 1762, 1817, 1911, 1925, 1953, 

1966 ja 1984.

Keväällä 1762 Kyrönjoen tulva vei mukanaan 

Ilmajoen kirkon rakennushirret ja vaihtoi käytän-

” Samana keväänä 
hauki ui perimätiedon 

mukaan Ilmajoen 
Kuhnalan talon uuniin.

”
Viimeisin perinteinen kevättulva koettiin pääsiäisenä 1984. Unto Tapio kuvasi Lapuan Alajoen 
paisunnat. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Meillä oli malttia vaurastua

Vesioikeuslaki tuli voimaan vuonna 1903, mutta 

vesistöjen säännöstelyä koskevat säännökset 

lisättiin lakiin vasta vuonna 1934. Suomella oli tar-

peeksi energiaa vielä 1930-luvulla, mutta jo tuol-

loin alettiin katsella Kemijokea sillä silmällä. 1940-

luvun alussa säädettiin mahdollisuus myöntää 

väliaikaisia voimalaitoslupia poikkeusluvalla. Esi-

merkiksi Imatrankoskeen ja Kymijokeen oli raken-

nettu useita voimalaitoksia jo aikaisemmin, mutta 

oikeus poikkeuslupiin vauhditti rakentamista huo-

mattavasti.

Jatkosodan jälkeisten alueluovutusten seu-

rauksena Suomi menetti peräti 30 prosenttia säh-

kötuotannostaan. Maa tarvitsi kipeästi uutta ener-

giaa. Lokan ja Porttipahdan tekojärvien tarina 

alkaa tästä, nopean teollistumisen vaatimasta 

energian tarpeesta. Myöhemmin Lapin altaita 

perusteltiin myös säätövoiman tarpeella ja kulu-

tuspiikkien tasaamisella. Pohjolan Voima sai 

sodanaikaisen poikkeuslain turvin luvan rakentaa 

voimalaitoksen Kemijoen Isohaaraan. Tästä alkoi 

keskustelu koko Kemijoen valjastamisesta sähkö-

tuotantoon. Kemijoki Oy perustettiin vuonna 1954.

Väliaikaisten lupien nojalla Suomeen rakennet-

tiin kaikkiaan 61 vesivoimalaitosta. Kuusamossa 

käytiin kahden kilpailevan voimayhtiön välinen 

koskisota, jonka tuloksena Kuusamon kosket jäi-

vät rakentamatta.

Pääministeri Urho Kekkonen toi vankan panok-

sensa voimalarakentamiseen erityisesti Lapissa. 

Hän julkaisi vuonna 1952 pienen kirjasen Onko 

maallamme malttia vaurastua? Kirjan mukaan 

kiireellisimpiä olisivat vesivoiman rakennustyöt, 

joista Kekkonen mainitsee erikseen Kemijoen jär-

jestelmällisen valjastamisen. Työ alkaisi suuren 

Kemijoen kosken rakentamisella. Se jatkuisi nel-

jän muun Kemijoen voimalaitoksen rakentami-

sella ja niihin liittyvillä massiivisilla vesiensäännös-

telyjärjestelyillä. Kekkosen mukaan Kemijoesta 

saataisiin sähköä yhtä paljon kuin koko maan 

sähköenergian kokonaismäärä oli vuonna 1951.  

Kemijoen säännöstely vaatisi suurin piirtein Oulu-

järven pinta-alaa vastaavien altaiden rakentami-

sen. Toteutuneet Lokka ja Pottipahta yltävät vähän 

yli puoleen Oulujärvestä.

Mallia voimala- ja tekojärvirakentamiseen saa-

tiin 1950-luvulla Yhdysvalloista, jossa rakennettiin 

suurpato Colorado-joen kanjoniin. 210 metriä kor-

kean padon taakse muodostui 655 neliökilometrin 

laajuinen tekojärvi. Sähkötuotantoa varten raken-

nettujen tekojärvien määrä kasvoi koko maail-

massa voimakkaasti 1950-luvulla. 1970-luvulle tul-

lessa tekojärvien määrä kolminkertaistui ja niiden 

yhteenlaskettu tilavuus kymmenkertaistui.

Kyllä, maallamme oli malttia vaurastua.

Urho Kekkonen: Onko maallamme malttia 
vaurastua? (1952), 130 sivua, Otava
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Lokka, Euroopan suurin

Lokan tekojärvi on omaa luokkaansa Suomen 

tekojärvien joukossa. Se on paitsi Suomen suurin 

tekojärvi myös koko Euroopan unionin suurin ihmi-

sen tekemä sisämaajärvi. Suomen kaikista järvistä 

Lokka on sijalla 14, Puulan ja Näsijärven kokoluo-

kassa. Lokan altaan tieltä pakeni myös enemmän 

allasevakkoja kuin mistään muualta, nelisensataa. 

Sen alle jäi Euroopan suurin aapasuo, Posoaapa. 

Samuli Paulaharjun Sompio on paras dokumentti 

Lokan alle jääneestä entisestä elämästä. 

Filosofian tohtori Jouni Kauhanen julkaisi 

vuonna 2014 vakuuttavan 347-sivuisen teoksen 

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sosiaalihis-

toria, Nöyrtyminen ympäristöpakolaiseksi. Kau-

hasen kirja piirtää Lapin suurista tekojärvistä niin 

perusteellisen kuvan, että riittää, kun kehotan 

kääntymään tuon opuksen puoleen. Seuraavat 

Lokan ja Porttipahdan kuvaukset nojaavat pää-

osin Kauhasen teksteihin. 

Lokka on tärkein toteutunut osa suunnitelmasta, 

jossa Lapin erämaat oli tarkoitus valjastaa kan-

sakuntaa palvelevan voimatuotannon käyttöön. 

Myös uhraukset olivat suuria, mutta ne hyväksyt-

tiin vielä suuremman hyödyn nimissä. Vankka tuki-

mies oli itse Urho Kekkonen, joka tuki Kemijoen 

valjastamista ensin pääministerinä 1950−56 ja sen 

jälkeen presidenttinä. Lokan ja Porttipahdan alus-

tava suunnittelu alkoi vuonna 1954. Visioon kuului 

peräti yhdeksän altaan ketju, joka tyssäsi lopulli-

sesti pitkään Vuotos-kiistaan.

Lokka rakennettiin luonnolliseen altaaseen, 

Posoaavan päälle, jossa vesi oli pysynyt pitkään 

jääkauden jälkeen. Tekojärven tarkempi suunnit-

telu oli kuitenkin hankalaa, koska maastotutkijat 

upposivat kerta toisensa jälkeen suohon vyötäi-

siään ja jopa kaulaa myöten. Siksi kartoitus vii-

meisteltiin lähinnä ilmavalokuvien avulla vuosina 

1957−58.

Jo 1950-luvun puolivälissä alkoivat myös kos-

kiosuuksien ja altaan alle jäävien maiden lunas-

tukset. Lokan altaan rakentaminen viipyi kuiten-

kin vuosikausia, mikä aiheutti vaatimuksia myös 

paremmista korvauksista. Samalla heräsi julkinen 

kritiikki suunnitelmia kohtaan. Lokan altaan täy-

tön piti alkaa jo 1962, mutta todellisuudessa vesi 

nousi vasta 1968. Lokan altaan tieltä siirtyneet 

400 allasevakkoa rakensivat uuden kotinsa pää-

osin padon alapuolelle entisen kotinsa tuntumaan.

Lokan tekojärveä tehdessä eläteltiin toivetta, 

että siihen kytkeytyvän Sompionjärven maineikas 

siikakanta voisi levitä koko suureen altaaseen. 

Siiat eivät kuitenkaan sopeutuneet tekojärven 

oloihin. Ensimmäisinä vuosina Lokka kuhisi silti 

kalaa, lähinnä haukea. Muita ensimmäisen vuosi-

kymmenen valtalajeja olivat säyne ja made. Kala-

saaliit olivat kaiken kaikkiaan oletettua suurem-

pia ja joka tapauksessa suurempia kuin tekojärviä 

edeltäneissä luonnonvesistöissä. Niinpä kalo-

jen perässä tulivat myös kalastajat, lähinnä turis-

tit. Runsaat risukot ja alkuvuosien korkeat eloho-

peapitoisuudet rajoittivat kuitenkin kalastusintoa. 

Tulokaslajia pedelsiikaa istutettiin lähinnä hyö-

dyntämään tekojärvien eläinplanktonin tuotan-

toa. Pedelsiika onkin sittemmin menestynyt melko 

hyvin. Tekoaltaiden myötä Lappiin syntyi myös 

uusi kalastajien ammattikunta. Molemmissa Lapin 

isoissa tekojärvissä on kalasatama, jonka yhtey-

dessä toimii kalanjalostamo.

Lokan ja Porttipahdan altaiden alle jääneistä 

puutavarasta kerättiin talteen vain lähimpänä ran-

taa olleet, turpeesta ei mitään. Tästä seurasi sur-

keita näkymiä ja ankaraa arvostelua. Tunnetuksi 

tulivat kuvat, joissa puiden juuret olivat kiinni 

veden alle jääneessä maassa, mutta latvat törröt-

tivät veden yläpuolelle. Rantojen puutavaraa on 

ryhdytty keräämään pois vasta 2000-luvulla, jol-

loin sitä ei voitu enää hyödyntää.

Paikka: Sodankylä

Vesistö: Kemijoen valuma-alue

Valmistunut: 1968

Koko: keskimäärin 216 km²

Allasevakkoja: noin 400 neljästä kylästä

Käyttötarkoitus: voimalan ylivuotinen 

säännöstelyallas, säännöstellään Vuotson 

kanavan kautta yhdessä Porttipahdan 

kanssa

Vapaa-ajan mökkejä: 70−80

Lokan tekojärvi

Ikiaikaiset Nattaset näyttävät tällaiselta, kun niitä 
katselee Lokan tekojärveltä päin. 
Kuva Pertti Sevola

Presidentti Urho Kekkonen teki heinäkuussa 1977 kalastusmatkan Lokan altaalle. Isäntä oli Lapin läänin 
maaherra Asko Oinas, joka seisoo keskellä. Kuva on museoviraston kokoelmista.

Lokan kalakannat vaihtelivat varsinkin aluksi 
suuresti.  Tässä Sompion runsaanpuoleinen 
säynesaalis. Kuva Pertti Sevola

Lokka ei ole erityisen suosittu mökki- tai melon-

tajärvi. Harvat melojat raportoivat lähinnä aave-

maisesta kokemuksesta. Itse en ole koskaan 

melonut Lapin suurilla tekojärvillä. Olen kuitenkin 

kokenut moottoriveneen kyydissä surrealistisen 

matkan Lokan ulapalta Luirojoelle, joka kiemurte-

lee ensin pitkään järven alla ja sen jälkeen suolla. 

Vene vei neljän hengen ryhmämme UKK-puis-

ton sydämen tuntumaan Karapuljuun, mistä jat-

koimme patikoimista kohti Luirojärveä.

Kirjailija Marisha-Rasi Koskinen kertoo sivulla 99  

omasta Luiro-kokemuksestaan.
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Vesittäjien Lokka

Vuonna 1935 syntyneen Lauri Hihnavaaran lap-

suudenkoti on kymmenen kilometrin päässä Kor-

vasen kylästä, joka hukkui Lokan alle. Hihnavaa-

ralla on toisin sanoen harvinaisen hyvä näköala 

maan suurimpaan tekoaltaaseen, jonka rakenta-

minen alkoi, kun hän oli 30 vuoden ikäinen. 30 

vuotta sen jälkeen Hihnavaara hyödynsi sijaintie-

tuaan kirjoittamalla romaanin Lokan tekojärvestä. 

Hän antoi kirjansa nimeksi Vesittäjät.

Vesittäjät on monipuolinen, asiantunteva ja 

kriittinen romaani tekojärven tulosta, monin pai-

koin kuin tietokirja tai pamfletti. Romaanissa nime-

tyt ihmiset ovat todellisia, kuten on myös nimetty 

vesittäjä, Kemijoki Oy. ”Vesittäjä luikerteli ihmisten 

pirtteihin kuin käärme. Sinistä väriä sylki suustaan 

Kemin-uoman turbiinivalta, ojanvarsien koivut sini-

sellä väritti. Merkit luonnossa saattoi ymmärtää 

vain yhdellä tavalla. Suurtulva oli tulossa.”

Hihnavaara pitää edesvastuuttomana puiden 

ja turpeiden jättämistä Lokan pohjalle. ”Tavallisen 

ihmisen oli mahdotonta ymmärtää tulevan tekojär-

ven vesimäärää ja sitä, että hukuttajilla oli varaa jät-

tää järven pohjaan sellaiset määrät puuta, vaikka 

raivaajatkin olisivat olleet paikalla ja valmiina työ-

hön”, kirjailija kritisoi. Hihnavaaran mukaan joki-

yhtiölle tuli hätä. Ratkaisuksi tuli klassinen tapa 

lakaista roskat maton alle. ”Altaan täyttäminen 

aloitettiin välittömästi nopealla veden nostami-

sella jokivarsimetsästä. Posoaapa ja koko Sompio 

hukutettiin. Keski-Lapin ja Pohjois-Suomen histo-

rian suurin ympäristötuho oli käynnistynyt.”

Hihnavaaran mukaan veden alle jäänyttä 

aluetta ei koskaan puhdistettu enempää kuin 

vähäinen siivu Luiron törmiä Posoaavan vaiku-

tusalueelle asti. Loppuvuosi 1967 ja kevään 1968 

tulva-aika olivat altaan rakentajille kriittisiä. ”Pai-

najaismainen tuhotyö oli paljastunut kaikelle kan-

salle, ja lisää oli tulossa, kun jäät sulivat. Posoaavan 

paksut rahkasuot olivat pullahtaneet pinnalle. Val-

tavat turvelautat ajelehtivat kummallisina saarina.”

” Keski-Lapin ja 
Pohjois-Suomen 
historian suurin 

ympäristötuho oli 
käynnistynyt.

”

Lauri Hihnavaara: 
Vesittäjät (2006), 
250 sivua, WSOY

Asiasta nousi häly. Rakentajat myönsivät itse-

kin tehneensä virheitä. Kaarlo E. Klemola päätyi 

laskelmissaan siihen, että tekojärven aaltoihin oli 

hukutettu neljännesmiljoona kuutiota puuta.

Hihnavaaran tuomio on ankara: voimayhtiö 

hankki markkinavoittonsa huikean luontoon ja 

ihmisyyteen kohdistuvan uhrauksen kautta. ”Ries-

ton tupsusta vasemmalla näkyy melkein taaja 

puusto. Kaukaa katsottuna se on kaunis: Kuukke-

linmaa. Sompion sydän, tänään auki revitty, kam-

mioissaan vain vettä ja rapaa.”

Rakennustyö, joka jättää jäljen

Tekojärven rakentaminen on aina ollut näyttävä ja 

paljon työvoimaa kysynyt hanke.

1850-luvulla tarvittiin 300 miestä kaivamaan 

Hämeenlinnan Aulangon suon tilalle idyllinen 

Joutsenlampi. Maat kuljetettiin mies- ja hevosvoi-

malla puolentoista kilometrin päähän, missä niistä 

rakennettiin kaksi keinosaarta Vanajaveden Män-

tykärkeen. Aivan yhtä monta rakentajaa oli Vaa-

san vesipiirin rakennusosaston palkkalistoilla 

1970-luvun lopulla, kun rakennettiin Kyrkösjärveä, 

viimeistä suurta tekojärveä.

Lapin suuret työmaat vaativat vielä enemmän 

väkeä. Petäjäskosken voimala-altaan työmaalla 

laskettiin olevan 1950-luvun lopulla enimmillään 

2500 rakentajaa. Kymmenen vuotta myöhemmin 

Porttipahdan maapadon rakentaminen oli Suo-

men suurin patotyömaa. Patotyömaa oli suurim-

millaan heinäkuussa 1970, jolloin työntekijöitä oli 

385. Maa- ja kiviainesta käsiteltiin noin 200 mil-

joonaa kuutiometriä.  Betonivalua tehtiin 38 000 

kuutiota, terästä tarvittiin miljoona kiloa ja injektio-

reikiä tehtiin yli 10 miljoonan kilometrin verran. 

Tekojärvityömailla esitettiin myös raskaiden 

jättikaivureiden viimeiset näytökset. Uljuan työ-

maalle tuli vuoden 1966 lopulla Lima, oman 

aikansa kaivinkonejättiläinen, joka painoi 240 

tonnia. Pelkästään Liman siirto toiseen paikkaan 

Vanhoja laahakaivureita käytettiin vesistötöissä 
pitkälle 1980-luvulle. Vasta sen jälkeen ne 
vaihdettiin tehokkaampiin hydraulisiin kaivureihin. 
Kuva Pertti Sevola

Hevosvoima oli kunniassa Vantaan Silvolan 
tekojärven raivaustöissä talvella 1960. 
Museoviraston kokoelmista löytyneen kuvan otti 
Erkki Voutilainen. 

kesti viikon, vaikka apuna olivat pienemmät työ-

koneet. Leveä kone ei mahtunut kunnolla edes 

tielle. Myös Kyrönjoen tulvatöissä käytettiin 1980-

luvun puoliväliin asti suurta laahakaivuria raskaim-

missa töissä. Vasta tämän jälkeen siirryttiin tehok-

kaampiin hydraulisiin kaivureihin.

Kyrönjoen tulvasuojelutyötä pidetään Suomen 

pitkäkestoisimpana yhteen maaliin tähdänneenä 

rakennusprojektina. Rakentaminen kesti peräti 39 

vuotta, Liikapuron tekojärven rakentamisen aloi-

tuksesta vuonna 1965 pumppaamoiden tulo-ojien 

viimeistelyyn vuonna 2004. Kyrönjoen varrelle 

rakennettiin tuona aikana 130 miljoonalla eurolla 

neljä tekojärveä, 120 kilometriä penkereitä ja 27 

pumppaamoa. Rakennusaikaa pidensi pitkä kiista 

Kyrönjoen voimaloista, joka ratkesi vasta edus-

kunnassa Lex Kyrönjokeen. 

” Tekojärvityömailla 
esitettiin myös 

raskaiden 
jättikaivureiden 

viimeiset näytökset.

”
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Porttipahta, toinen Lapin suurista

Porttipahta on Suomen toiseksi suurin tekojärvi, 

mutta siitä piti tulla se kaikkein suurin. Alkuperäi-

sessä Lapin tekojärvien ketjussa Porttipahdan pin-

ta-alaksi kaavailtiin 1950-luvun alussa peräti 500 

neliökilometriä. Vesi oli tarkoitus nostaa 248 met-

rin korkeudelle merenpinnasta, jolloin se olisi ulot-

tunut 40 kilometriä Kitistä ylävirtaan ja Tankajoen 

laaksoa pitkin Vuotsoon, minne oli ajatus rakentaa 

säännöstelypato. Porttipahdasta olisi näin ollen 

tullut yli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. 

Sen vesien suunniteltiin myös virtaavan toiseen 

suuntaan, kohti Lokkaa, jonka rannalle olisi tehty 

voimalaitos Tanhuan tienoilla. Toisin kuitenkin 

kävi, sillä Lokan suuraltaan rakentaminen osoit-

tautui edullisemmaksi, kuvaa Jouni Kauhanen kir-

jassaan. Posoaapa tarjosi luonnollisen syvänteen 

tekojärvelle, sen pinta nostettiin korkeammalla ja 

Porttipahta jäi alemmalle tasolle.

Porttipahdan rakentamisen aikana tekojärvien 

vastustus nousi jo niin suureksi, että viiden pie-

nemmän altaan rakentamisesta luovuttiin koko-

naan. Porttipahdasta tuli silti suuri voimala-allas ja 

Lokan ja Porttipahdan vesien voima otetaan talteen pääosin Porttipahdan voimalaitoksessa. 
Voimalaitoksen teho on 35 megawattia ja pudotuskorkeus 3 metriä. Kuva Pertti Sevola

sen padon rakentamisesta Suomen suurin pato-

työ. Porttipahdan säännöstely alkoi vuonna 1970, 

kolme vuotta Lokan valmistumisen jälkeen. Lapin 

tekojärviä yhdistää Vuotson kanava, jonka raken-

taminen alkoi vuonna 1965. Suluton kanava val-

mistui vasta vuonna 1981. Siihen asti Lokan vettä 

käytettiin Kemijoen voimalaitoksiin.

Lokan altaan pohja oli pääosin suomaastoa, 

kun Porttipahta oli kovempaa maata. Tämä selit-

tänee osin myös kalakantojen eroja. Myös Portti-

pahdassa hauki ja made olivat valtalajeja, mutta 

” Lapin 
luonnonvarojen 
hyväksikäyttöä 
alettiin verrata 

kolonialistiseen 
riistoon.

”

Ukkolat muuttavat parakkiin

Sodankyläläinen poromies Väinö Ukkola oli alla-

sevakkojen ääritapaus ja yksi tekojärvien kovim-

mista uhreista.

Ukkola ei suostunut myymään Porttipahdan 

alle jäävää tilaansa, hän ei tunnustanut pakkolu-

nastusta lailliseksi, eikä suostunut ottamaan vas-

taan korvausta, vaikka Kemijoki Oy kävi tarjoa-

massa sitä kymmeniä kertoja. Ukkola ei tyytynyt 

myöskään vesioikeuden päättämään 102  000 

markan korvaukseen, vaan vaati summaa koro-

tettavaksi 390 000 markkaan.

Kun vesi alkoi nousta elokuussa 1970, korvaus-

summa maksettiin Ukkolan nimiin avatulle pankki-

tilille ja poliisit hakivat hänet pois kodistaan. Poliisi 

vei 44-vuotiaan Ukkolan ja hänen perheensä 

Kemijoki Oy:n joutilaalle työmaaparakille. Pienen, 

kylmän, sähköttömän ja vedettömän asumuk-

sen uskottiin saavan Ukkolan järkiinsä, jolloin hän 

hankkisi perheelleen uuden talon korvauksilla.

Toisin kävi. Ukkola jäi perheineen asumaan 

parakkiin ja kieltäytyi nostamasta korvausra-

hoja. Hän siirtyi Sodankylän keskustan palvelu-

kotiin vasta vuonna 1979, jossa menehtyi samana 

vuonna.

Ukkolan asenne kiteyttää kaikkien pakkolu-

nastettujen tuskan, sillä hän vaati yhteiskuntaa 

täyttämään lupauksensa kirjaimellisesti. Hänelle 

oli luvattu ”vastaava koti” veden alle jääneen 

tilalle. Koska mikään koti maailmassa ei voi vas-

tata täysin menetettyä, Ukkola ei myöntynyt siir-

toon, korvaukseen tai kodin korvikkeeseen.

Paikka: Sodankylä

Vesistö: Kemijoen valuma-alue

Valmistunut: 1970

Allasevakkoja: noin 220 kahdesta kylästä 

Koko: suuren säännöstelyvälin takia 

pinta-ala vaihtelee välillä 34−214 km²

Käyttötarkoitus: voimalan ylivuotinen 

säännöstelyallas

Voimala: Kemijoki Oy, teho 35 MW, 

pudotus 31 metriä

Vapaa-ajan asuntoja: parisenkymmentä

Porttipahdan tekojärvi

siika, taimen ja jopa harjus menestyivät pidem-

pään kuin Lokassa. Taimenkanta on saatu pidet-

tyä istutuksilla kohtalaisena Porttipahdassa.

Porttipahdan tieltä lähti toiseksi eniten allase-

vakkoja, noin 220 ihmistä kahdesta kylästä. Myös 

nyt siirtymäaika suunnittelusta lopulliseen toteut-

tamiseen oli pitkä, minkä vuoksi osa ihmistä lähti 

reilusti etuajassa, osa vasta viime tingassa. Myös 

korvausten saaminen venyi ja korvausten reaali-

arvo laski vuosien kuluessa. Vuonna 1979 tehdyn 

kyselyn perusteella suurin osa korvauksen saa-

jista oli melko tai erittäin tyytymättömiä saamaansa 

korvaukseen, selviää Jouni Kauhasen kirjasta. 

Lokan ja Porttipahdan rakentaminen nosti kritii-

kin tekojärviä kohtaan uudelle tasolle. Ensimmäi-

set merkit siitä nähtiin vuonna 1968 Sodankylän 

kesäerottelussa ja Jyväskylän kesässä. Käänne-

kohta oli vuosi 1970, joka nimettiin sekä Euroo-

passa että Suomessa ympäristövuodeksi. Ajoitus 

osui oikeaan, sillä vuotta seurasi ympäristötietoi-

suuden nousun vuosikymmen, joka otti vähitellen 

voiton edellisen vuosikymmenen suunnitteluop-

timismista. Lapin luonnonvarojen hyväksikäyttöä 

alettiin verrata kolonialistiseen riistoon. Näin teki 

muun muassa Reijo Rinne runokirjassaan Anna 

minulle atomipommi. Puhuttiin ekologisesta kolo-

nialismista.

” Koska mikään koti 
maailmassa ei 

voi vastata täysin 
menetettyä, Ukkola 

ei myöntynyt siirtoon, 
korvaukseen tai 

kodin korvikkeeseen.

”
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Annikki Kariniemen patoperkele

Annikki Kariniemeä (1913−84) pidetään Lapin 

ensimmäisenä naiskirjailijana. Hän kirjoitti yli 30 

kirjaa, lähinnä romaaneja. Kariniemen romaani 

Pato (1972), ei ole näköisromaani Lokan tekojär-

vestä, vaan taiteellisen eläytyvä kuvaus sen ”pato-

perkeleestä”. Romaani syntyi heti Lokan valmistu-

misen jälkeen, joten kirjan kuvaama maailma oli 

kirjailijalla tuoreessa muistissa.

Lokan allasta ja sen vaikutuksia kuvataan 

monesta näkökulmasta, poliitikkojen, insinöörien 

ja lappilaisten. Riestossa asuvat päähenkilöt, iäk-

käämpi renki Paavo Moilanen ja 18-vuotias piika 

Maria, joka ihastuu Paavoon yhä enemmän tari-

nan edetessä. Paavon ajatuksiin vaikuttaa myös 

taruolento Hylte.

Vastakkain ovat ennen kaikkea lappalaiset 

kansanihmiset ja rahan mahtiin luottavat ”iloiset 

insinöörit”. Kariniemi yltää raamatulliseen jylinään 

heidän ristiriitaansa kuvatessaan. ”Käsittämätön, 

kerrassaan käsittämätön – panna nyt kaikki veen 

alle ja kuvitella olevansa kuin isä-Jumala Nooan 

aikana, että rakentakaa pojat arkki ja astukaa 

sisään sillä vesi nousee ja heti.”

Oliko saatana saanut kaiken vallan yli ihmis-

järjen ja näinkö nyt piti oleman, että siellä missä 

ihminen määräsi, oli jo Jumalan luonnonkin väis-

tyttävä, kyselee Kariniemi.

Pääinsinööri asettuu yllättäen kansanmies-

ten ja radikaalien insinöörien väliin, ainakin yksi-

tyisissä ajatuksissaan. ”Mikään ei saisi muuttua, 

kaiken pitäisi pysyä ennallaan. – Vanhoillisuutta! 

tuhahti aivan vasta hänelle neuvottelupöydän 

ääressä muudan nuorista. Ja lisäsi, että meidän 

on otettava nyt itse käsiin aika. Tämä aika on 

meidän käsissämme, ja vallankumouksen täytyy 

nousta pohjia myöten ja pohjatkin täytyy kääntää 

nurin. Pääinsinööri puhahti. Omituista hullua lau-

maa, joitten on vaikea ajatella muuta kuin itseään. 

Jos siihen mennään, ollaan yltiöpäitä ja tuhotaan 

enemmän kuin rakennetaan. Hän ei halua olla 

kummankaan puolella. Ei vanhoillisten mutta ei 

myöskään radikaalien. Jonkun täytyy nähdä terä-

västi.”

Annikki Kariniemi osasi tuoda romaanissa esiin 

paitsi patoperkeleen ahdistaman kansan tunnot, 

myös iloisten insinöörien näkökulman!

 

Annikki Kariniemi: 
Pato (1972), 
261 sivua, Otava

” Hän ei halua olla 
kummankaan puolella. 

Ei vanhoillisten 
mutta ei myöskään 
radikaalien. Jonkun 

täytyy nähdä terävästi.

”

Tulvia vastaan

Vuoden 1899 suurtulvan jälkeen kokoontuneilla 

vuoden 1900 valtiopäivillä käytiin vilkas keskus-

telu tulvavahingoista, niiden ehkäisemisestä ja 

hydrologisen tiedon tarpeesta. Tämän keskuste-

lun tuloksena perustettiin vuonna 1906 hydrolo-

ginen toimisto. Se ryhtyi tekemään muun muassa 

virtaamamittauksia, jotka alkoivat tuottaa valta-

kunnallisesti kattavaa tietoa 1910-luvulla. Pohjan-

maan jokien tilaa seurattiin järjestelmällisesti vuo-

desta 1911 lähtien. 1930-luvulla talouslama lopetti 

mittaukset, jotka maataloushallituksen vesiensuo-

jelutoimisto käynnisti uudelleen vasta 1960-luvun 

alussa.

Tulvia torjuttiin 1900-luvun alkupuolella lähinnä 

perkausten avulla. Laajemmat tulvasuojelu-

työt alkoivat viritä sotien jälkeen. Valtioneuvosto 

asetti 1940-luvulla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 

peruskuivatuskomitean, jonka mietintö valmistui 

vuonna 1950. Sen perusteella lähtivät liikkeelle 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tulvatyöt, jotka oli-

vat aluksi lähinnä perkauksia ja pengerryksiä. 

Niitä johti Haapavedelle perustettu maataloushal-

lituksen Pohjanmaan jokitoimisto, päällikkönä dip-

lomi-insinööri Simo Muotiala.

Tulvatyöt saivat 1950-luvun alussa uuden vaih-

teen Etelä-Pohjanmaan suurten jokilaaksojen tul-

vista. Lapuanjoella nimettiin toimikunta vuonna 

1952 ja Kyrönjoella 1953. Tulvista kärsineet vil-

jelijät veivät sanaa kansanedustajille, jotka pani-

vat puolestaan vauhtia viranomaisiin. Pohjan-

maan jokisuunnittelutoimistolle perustettiin oma 

Lapualainen metsä alkoi muuttua 1970-luvun alussa Hirvijärven tekojärveksi.

” Perkaukset ja 
pengerrykset eivät 

riitä, vaan lisäksi 
tarvitaan säännöstelyä 

ja keinojärviä.

”
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toimipiste Lapualle vuonna 1956. Sen päälliköksi 

nimettiin diplomi-insinööri Seppo J. Saari. Maata-

loushallitus kuitenkin lakkautti jokisuunnittelutoi-

mistonsa jo vuonna 1958. Silloin oli jo alkanut tulla 

selväksi, että perkaukset ja pengerrykset eivät 

riitä, vaan lisäksi tarvitaan säännöstelyä ja keino-

järviä. Säännökset sallivat kuitenkin säännöste-

lyn vain voimatalouden tarpeisiin. Tulvasuojelu jäi 

odottamaan vuoden 1962 vesilakia.

Vuonna 1963 asetelma muuttui, kun tie- ja vesi-

rakennushallitus perusti Seinäjoelle oman jokitoi-

mistonsa, jonka johtoon hyppäsi Seppo J. Saari 

maataloushallituksesta. Tästä seurasi seitsemän 

vuoden aika, jolloin kaksi valtion virastoa toteutti-

vat osin päällekkäisiä suunnitelmia, maataloushal-

litus painottaen tulvasuojelun vaatimia järjestel-

tyjä ja TVH voimalarakentamista ja säännöstelyä. 

TVH:n jokisuunnittelutoimistossa alettiin puhua 

amerikkalaisittain jokien moninaiskäytöstä, johon 

kuuluivat kaikki intressit tulvasuojelusta ja vesi-

voimaan ja veden laadusta virkistyskäyttöön. Kes-

kinäinen kilpailu johti osaltaan uusiin ajatuksiin, 

mutta ajautui vuosikymmenen lopulla virastoso-

daksi.

Pohjanmaan jokaisen jokilaakson tulvatöillä on 

oma historiansa. Tavallisesti edettiin alajuoksun 

perkauksilla kohti yläjuoksuja ja sivujokia. Sen jäl-

keen jatkettiin pengerryksillä ja säännöstelyllä. 

1960-luvulla päädyttiin rakentamaan keinojärviä. 

Toimenpiteiden tahdin, järjestyksen ja laajuuden 

määrittelivät tulvavahingot ja niiden nostattama 

tahtotila.

Ensimmäinen tulvasuojelua varten rakennettu 

tekojärvi oli vuonna 1958 valmistunut Iso-Juu-

rikka, joka tehtiin Reisjärven ja Haapajärven rajalle 

Kalajokilaaksoon. 22 vuotta myöhemmin valmistui 

viimeinen tulvajärvi, Seinäjoen Kyrkösjärvi. Poh-

janmaalle rakennettiin kaiken kaikkiaan 15 teko-

järveä tulvia torjumaan. Edellä mainitut tiedot 

perustuvat pääosin kirjaan Vesien vuoksi.

Pohjanmaan tulvajärvet aikajärjestyksessä

* Iso-Juurikka 1958 Kalajokilaakso 1,4 km²

* Varpula 1962 Lapuanjokilaakso 5 km²

* Korpinen 1964 Kalajokilaakso 1,9 km²

* Venetjoki 1964 Perhonjokilaakso 17,5 km²

* Vissavesi 1966 Perhonjokilaakso 3,4 km²

* Patana 1967 Perhonjokilaakso 11 km²

* Kortteinen 1968 Siikajokilaakso 5,9 km²

* Liikapuro 1968 Kyrönjokilaakso 3,1 km²

* Uljua 1970 Siikajokilaakso 28 km²

* Pitkämö 1970 Kyrönjokilaakso 1 km²

* Hirvijärvi 1973 Lapuanjokilaakso 17 km²

* Hautaperä 1975 Kalajokilaakso 7,6 km²

* Kalajärvi 1977 Kyrönjokilaakso 11 km²

* Piipsjärvi 1978 Pyhäjokilaakso 4,2 km²

* Kyrkösjärvi 1980 Kyrönjokilaakso 6 km²

Melkein kansallispuisto

Pieni Varpulan tekoallas on helmi tekojärvien jou-

kossa. Vuonna 1962 syntynyt viiden neliömet-

rin kokoinen järvi ei ole suuren suuri, mutta se on 

kuin tekojärven prototyyppi pienoiskoossa.

Varpula antaa suojaa Nurmon- ja Lapuanjoen 

tulvilta. Se tarjoaa lisävettä myös viereisen Hirvijär-

ven vesivoimalalle. Sen alta on lähtenyt muutama 

allasevakko. Varpula tarjoaa mukavan mökkiym-

päristön muutamille. Lähiympäristön virkistyskäyt-

täjälle se on suoranainen helmi.

Jos joku haluaisi tutustua tekojärven luomaan 

harmoniseen ympäristöön, veisin hänet mieluiten 

Varpulaan. Niin kuin veinkin Mikko ”Peltsi” Pelto-

lan, joka tuli syksyllä 2013 Seinäjoelle tekemään 

Erätulilla-ohjelmaansa vesirakentamisella luo-

dusta retkeily-ympäristöstä. Monista tienoon teko-

järvistä kävimme juuri Varpulassa. Kun olimme 

meloneet järveä ja etsineet sopivan leirisaaren, oli 

Peltsi valmis lausumaan kokonaisarvionsa: ”Täällä 

on aivan kuin Lapissa, puut vain on suurempia.”

Se oli ystävällisesti sanottu, sillä ei Varpula sen-

tään Lapin erämaille vedä vertoja, vaikka juuri sen 

ympäristö oli ehdolla ensimmäiseksi suomalai-

seksi kansallispuistoksi, jonka ytimessä olisi ollut 

ihmisen luoma vesiympäristö. 

Roomion kansallispuistoksi nimetty koepallo 

heitettiin Pohjanmaalla ilmaan kesällä 2011, kun 

julistettiin haettavaksi uusia kansallispuistoja itse-

näisen Suomen satavuotisjuhliin mennessä. Kan-

sallispuistoa ehdottivat Suomen Luonnonsuo-

jeluliiton Pohjanmaan piiri ja Etelä-Pohjanmaan 

Luonnonsuojeluyhdistys. Niiden mukaan Hirvijär-

vi-Varpula-alueen vesillä, soilla ja metsillä voitai-

siin täyttää Etelä-Pohjanmaan keskiosan kansallis-

puistotyhjiö. Alueella oli jo valmiiksi Natura 2000 

-suojeluja alueita.

Kuinka kävi, saatiinko kansallispuisto? Ei sen-

tään, sillä maanomistajat ja metsästysseurat 

ampuivat ajatuksen nopeasti alas, ja saivat pian 

tuekseen myös maakunnallisen liiton. Eihän 

näillä lakeuksilla ole ennenkään pilkattu yksityistä 

maanomistusoikeutta. Uusi kansallispuisto perus-

tettiin vuonna 2015 Hossaan, aivan ansaitusti. 

Aloite Roomion kansallispuistosta sai kuitenkin 

aikaan sen, että Hirvijärven-Varpulan aluetta ryh-

dyttiin katselemaan uusin silmin, arvostavin. 

Mikä Varpulassa sitten on niin hienoa, että sitä 

voisi vilkuilla jopa kansallispuiston linssien läpi? 

Varpulassa on tekojärvelle tyypilliset hienot piir-

” Täällä on aivan 
kuin Lapissa, 
puut vain on 
suurempia.

”

Mikko ”Peltsi” Peltola kävi syyskuussa 2013 
Varpulassa Erätulilla – ja vaikuttui näkemästään.

Varpulan altaan koilliskulmassa vedestä kohoaa 
mitä ihanteellisin kalliosaari taukopaikaksi. 
Se on nokipannukahvien paikka!

Näkymä taukokalliolta kohti pohjoista on kuin 
kansallismaisemaa, vaikka ajatus Roomion 
kansallispuistoksi ei edennytkään.
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teet, suo- ja kalliomaaston vuorottelu. Pohjoinen 

sivu on pelkkää pengertä, mutta sen eteläpuolta 

hallitsevan hienot maisemat. Vesille on hel-

poin lähteä lounaiskulman veneenlaskupaikasta, 

minne on Seinäjoen keskustasta vain 20 kilomet-

rin ajomatka. Idän puolella aukeavan lahden ete-

läranta on pelkkää suosokkeloa. Sen takana on 

Roomion niemi, jota reunustavat monet pienet lei-

risaaret. Yhdessä niistä lämmitettiin Peltsin kanssa 

säilykepurkillinen tonnikalaa Niksi-Pirkan resep-

tin mukaan: Lyö rautanaula kannen läpi, ujuta 

sisään kynttilälanka, sytytä öljyssä viruva lanka, 

jonka palaminen tuo telttayöhön valoa ja tarjoaa 

aamuun mennessä lämmenneen tonnikalamurki-

nan. Ainakin Peltsi tykkäsi. Hän kiitti niksistä ja söi 

koko purkillisen.

Matka jatkuu Roomion pohjoispuolella olevalle 

vedestä nousevalle erikoisnähtävyydelle, Romu-

kiville. Särmikkäille kiville ei aivan pääse nouse-

maan, mutta paljaat luonnonkivet luovat ominta-

keista tunnelmaa.

Romukiviltä suunnataan kohti Roomion nie-

men itäpuolella avautuvaa lahtea, joka alkaa 

kohta kaventua ja soistua. Parin kilometrin päässä 

Romukiviltä vedestä kohoaa täydellinen tauko-

kallio, jonka rantaan on hyvä rantautua, nousta  

muutaman metrin korkuiselle kalliotasanteelle, 

keittää nokipannukahvit ja ihailla suo- ja saarimai-

semaa, joka voisi aivan hyvin olla osa kansallis-

puistoa.

Varpulan kauneusarvot eivät ole pysyneet 

salassa, vaikka järvi onkin piilotettu aika hyvin. 

Seinäjokelainen hevilaulaja Antti Railio kertoo 

käyneensä istuskelemassa tämän järven rannalla, 

kun elämässä on ollut rankkaa. Mutta on se kel-

vannut hänelle myös hyviin hetkiin. Antti ja Siiri 

Railio vihittiin elokuussa 2020 Varpulan altaan 

rantavedessä.

Matti Raivio, 
voimalan teoria ja käytäntö

Paikka: Seinäjoki (ent. Nurmo)

Vesistö: Lapuanjoki

Valmistunut: 1962

Koko: 5 km²

Käyttö: tulvasuojelu, vesivoima ja virkistys

Kesämökkejä: kymmenkunta

Varpulan allas

Vesi-insinööri Matti Raivio (1932−2012) avasi tietä 

tulva-altaiden voimalakäytölle ensin teoriassa ja 

sitten käytännössä. Raivio laski jo diplomityös-

sään vesistöjärjestelyjen hyödyt maatalouden 

kannalta. Seuraava askel oli ottaa mukaan voima-

talouden hyödyt. Sitä varten Raivio laati kaavion, 

joka osoitti edullisimman vesistön taloussuunni-

telman. ”Tämä oli vielä mekaanista insinööriajat-

telua, mutta laajensin ajattelua koskemaan kaikkia 

mahdollisia aloja, jotka voisivat esittää vaatimuk-

sia vesistöstä. Niitä oli noin kymmenen. Tällöin 

syntyi käsite vesistön moninaiskäyttö”, kertoi Rai-

vio, kun haastattelin häntä vuonna 2003.

Moninaiskäyttö tarkoitti kaikkia mahdollisia 

vesistön käytön intressejä: tulvasuojelua, vesi-

voimaa, vesiensuojelua, veneilyä, kauneusar-

voja, kalastusta ja niin edelleen. Näin Raivio tarjosi  
Matti Raivio, 

1932-2012

teorian tulevan voimanmittelyn kummallekin osa-

puolelle: voimataloudelle ja ympäristönsuojelulle. 

Itse hän edisti hartiavoimin voimatalouden yhdis-

tämistä tulvasuojeluun.

Ensimmäinen voimalasopimus syntyi Uljualla 

vuonna 1965. Siinä määriteltiin valtion ja voima-

yhtiön työnjako ja velvollisuudet. Samantapai-

sia sopimuksia tehtiin seuraavan vuosikymme-

nen aikana kaikkiaan kymmenen ja niihin nojaten 

Pohjanmaan tekojärviin rakennettiin kolmetoista 

voimalaa. Matti Raivio oli lähes kaikissa valtion 

pääneuvottelija. Valtioneuvosto vahvisti kaikki 

sopimukset ilman soraääniä, koska niissä yhdistyi-

vät punamultahallitusten intressit. Voimalahyödyn 

mukaanotto vähintään vauhditti tekojärvien teke-

mistä tulvasuojeluun.

Matti Raivio siirtyi vuonna 1975 Pohjanmaalta 

Helsinkiin vesihallitukseen, missä hän kohosi 

vähitellen vesistöosaston päälliköksi. Kun hänen 

esimiehensä Kaj Bärlund alkoi painottaa Raivion 

mielestä liikaa ympäristöarvoja, alkoivat puolin ja 

toisin tehdyt kantelut. Raivio jäi eläkkeelle vuonna 

1995. Tämän jälkeen hän istui neuvottelemaan 

uusiksi Kyrönjoen voimalasopimuksen – nyt voi-

mayhtiön asiamiehenä. 

Raivio purki harmitustaan maailman menoon, 

kun tapasin hänet Helsingissä uudelleen vuonna 

2004. Hän suunnitteli tuolloin kirjaa, joka ilmestyi 

vuonna 2007 nimellä Puna-vihreän marssin jäljet. 

Raivio puolustaa pamflettimaisessa opuksessaan 

muun muassa Uljualla vuonna 1965 tehtyä voima-

lasopimusta, jonka mukaisen lyhytaikaissäännös-

telyn korkein hallinto-oikeus poisti vuonna 2005 

vesilakiin perustumattomana. Raiviolle päätös oli 

vaikea ymmärtää ja mahdoton hyväksyä.

Matti Raivio pyrki osoittamaan ensin teoriassa, että tekojärvistä saadaan paras hyöty, kun niissä 
yhdistetään tulvasuojelu ja vesivoima. Sen jälkeen hän neuvotteli voimalasopimukset myös 
käytännössä.
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Voimaa vedestä

Suomen tekojärvistä viidentoista vesimassaa käy-

tetään myös sähköntuotantoon. Pelin avasivat 

Lapin suuret järjestelyt 1950-luvun lopulla. 1960-

luvun alussa Itä-Suomi haki lisävoimaa myös kol-

mella pienellä tekojärvellä. Pohjanmaan tekojär-

vet tehtiin kaikki ensisijaisesti tulvasuojeluun ja 

voimantuotanto liitettiin niihin vuosina 1967−80.

Suomen suurimman tekojärven Lokan osuus 

voimantuotannosta on vaatimaton, sillä sen 

vedestä otetaan voima pääosin Porttipahdan voi-

malassa, joka otettiin käyttöön vuonna 1981. Nämä 

Lapin suuret tekojärvet ovat toisiinsa yhteydessä 

Vuotson kanavan kautta. 

Kemijoki Oy:n Kemijoen Petäjäskoskessa 

vuonna 1957 käyttöön ottama voimalaitos on 

tekojärvien voimaloista teholtaan suurin, 182 

megawattia, ja toiseksi suurin maan kaikista voi-

malaitoksista Imatrankosken voimalan jälkeen. 

Tekojärvien voimalaitoksista seuraavaksi suurim-

paan tehoon yltää Joensuun Pamilon voimala, 94 

megawattia, jonka omistaa Vattenfall Oy. Seuraa-

vaksi suurimmat tehot ovat Kemijoki Oy:n Portti-

pahdan ja Vajukosken voimaloissa. Muiden teko-

järvien voimalat jäävät näihin verrattuna selvästi 

pienemmiksi. 

Joidenkin tekojärvien voimaloiden pudotuskor-

keudet ovat kuitenkin vaikuttavia. Pienessä Hirvi-

kosken voimalassa Lapuan Hirvijärvellä on niistä 

kaikkein suurin pudotus, 51 metriä. Sen edelle 

” Lakeuden reuna on 
jyrkkä, kun korkeusero 

kootaan yhteen 
paikkaan.

”
menee kaikista voimaloista vain Jumiskon voima-

lan 96 metriä. Pamilon voimalan pudotus yltää 49 

metriin ja Seinäjoen Kyrkösjärvessä on 43 metrin 

pudotus. Lakeuden reuna on jyrkkä, kun korkeus-

ero kootaan yhteen paikkaan.

Kemijoki Oy ja Vattenfall Oy ovat merkittä-

vimmät tekojärvien vesivoiman käyttäjät. Savon 

Voima Oy:llä ja Seinäjoen Energia Oy:llä on voima-

laitos kahdessa tekojärvessä. Vesivoimalla on hin-

tansa, mutta ilmastovaikutukset eivät kuulu niihin. 

Haitat tulevat voimalapadon ja säännöstelyaltaan 

rakentamisesta sekä itse säännöstelystä. Kaloille 

vesivoimalat ovat iso este ja haitta, mitä pyritään 

torjumaan kalaportailla. Hyötyjen puolelle voi-

daan laskea puhtaus, jätteettömyys, uusiutuvuus 

ja riippumattomuus sääoloista. Vesivoimaa voi-

daan käyttää sekä perusenergian tuottamiseen 

että säätövoimana. Tekojärvien voimalaitosten 

tehon lasketaan riittävän yli 60 000 omakotitalon 

sähkön kulutukseen.

Kurikan Pitkämöön 
tehtiin vuonna 
1968 Kyrönjoen 
ensimmäinen 
voimalasopimus. 
Tekojärvi ja 
voimalaitos 
valmistuivat 1970.

Tekojärvien vesivoimalat aikajärjestyksessä

Taulukossa ovat tekojärven ja vesivoimalan nimi, tekojärven valmistumisvuosi, sijainti,  

pinta-ala, voimalaitoksen nykyinen haltija sekä voimalan pudotuskorkeus ja teho.

* Petäjäskosken voimala, 1957, Rovaniemi, 19 km², Kemijoki Oy, 20,5 m, 182 MW

* Juottaan voimala, 1958, Rovaniemi, 74 km², Keski-Lapin voima Oy, 21 m, 3,7 MW

* Palojärven Pamilon voimala, 1960, Joensuu, 8,2 km², Vattenfall Oy, 49 m, 94 MW

* Karjalankosken Juankosken voimala, 1961, Kuopion Juankoski, 1,1 km², Savon Voima Oy, 6,5 m, 6 MW

* Karsanjärven Atron voimala, 1962, Lapinlahti, 1,2 km², Savon Voima Oy, 15 m, 6,5 MW

* Patanan voimala, 1967, Veteli ja Vimpeli, 11 km², Vetelin Energia Oy, 12 m, 0,87 MW

* Lokan voimala, 1968, Sodankylä, 315 km², Kemijoki Oy, 7-12 m, 0,1 MW

* Porttipahdan voimala, 1970, Sodankylä, 149 km², Kemijoki Oy, 30 m, 40,5 MW

* Pitkämön voimala, 1970, Kurikka, 1 km², Koskienergia Koskivoima Oy, 12,5 m, 6,3 MW

* Uljuan voimala, 1970, Siikalatva, 28 km², Vattenfall Oy, 14,7 m, 4 MW

* Hirvijärven Hirvikosken voimala, 1973, Lapua ja Seinäjoki, 17 km², Vattenfall Oy, 51 m, 8 MW

* Hautaperän Hinkuan voimala, 1975, Haapajärvi ja Reisjärvi, 7,6 km², Vattenfall Oy, 19,9 m, 6 MW

* Kalajärven voimala, 1977, Seinäjoki, 11 km², Seinäjoen Energia Oy, 13,3 m, 1,6 MW

* Kyrkösjärven voimala, 1980, Seinäjoki ja Ilmajoki, 6 km², Seinäjoen Energia Oy, 43 m, 7,4 11,6 MW

* Vajukosken voimala-allas, 1984, Sodankylä, 14 km², Kemijoki Oy, 16 m, 21 MW

Tekojärvien vesivoimaloiden tehot ovat yhteensä 389 megawattia.

Tuntematon Koskenjärvi

Kun kysyt keskimääräiseltä janakkalalaiselta, 

mistä löydät paikallisen tekojärven, jää järvi melko 

varmasti löytämättä. Vastauksen voisi jotenku-

ten saada, jos kysyt sitä Viralan kylässä tai Mylly-

kylässä. Sielläkään ei tosin tunneta käsitettä Kos-

kenjärvi, mutta saatetaan tunnistaa, että puhe on 

Koskenjoen levennyksestä.

Koskenjoen järvimäinen levennys kasvoi nykyi-

siin mittoihinsa jo vuonna 1907, kun Viralankos-

keen rakennettiin pato myllyä ja sähkövoimalaa 

varten. Veden pinta nousi tuolloin melko paljon, 

sillä Koskenjoen alku- ja loppuosan leveys on vain 

kymmenisen metriä, kun keskiosan järvimäiset 

osuudet ovat 30−50 metriä leveitä, suon kohdalla 

toistasataa metriä. Levennyksen pituus on 1,8 kilo-

metriä, mikä on lähes puolet koko Koskenjoesta, 

joka virtaa Suojärvestä Viralanjärveen.

Paikka: Janakkalan Viralan kylä tai 

Myllynkylä

Vesistö: Kokemäenjoen vesistön 

Vanajan valuma-alue

Valmistunut: 1907

Koko: 3,5 hehtaaria (käytännössä 1,8 km 

pituinen joen levennys)

Käyttötarkoitus: alun perin veden 

patoaminen sähkölaitoksen ja 

myllyn tarpeisiin

Koskenjärvi eli Koskenjoki
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Viralankoskella on 
ollut monenlaisia 
rakennelmia. 
Tässä 
kuvassa näkyy 
tukinuittoränni, 
jota ei tiettävästi 
koskaan käytetty.

Allasevakon kova kohtalo

Aaro Miilumäki oli 21-vuotias, kun oli keväällä 1973 

purkamassa kotiaan Hirvijärven tekojärven tieltä.

Olin veneen perämiehenä mukana, kun Aaro 

kävi seuraavan kerran paikalla 41 vuotta myöhem-

min kuivana keväänä.

Kun kodin perustukset löytyivät parinkymme-

nen metrin mittaiselta kiviluodolta, Aaro nousi 

veneestä tunnistamaan tuttuja paikkoja. ”Tässä 

oli meidän tupa ja kanttuuri. Näiden kivien päällä 

oli talli ja navetta.” Vesi oli kuluttanut pois kai-

ken mullan ja puun, vain kivet ja metalli olivat jäl-

jellä. Aaro löysi tallin kohdalta kaksi hevosenken-

kää, tarikon rautaiset piikit ja hevosen silat. Tuvan 

paikalta löytyi osa hellasta, kirveen pää, luistimen 

terä, kynttilän jalka ja ketjun paloja. ”Nämä ket-

jut ovat ensimmäisestä Jawastani.” Aaro kahlasi 

tuvan nurkkakiven päälle, seisoi siinä pitkään hil-

jaa ja antoi muistojen tulla. Lähes joka kivi oli tuttu.

Aaro Miilunmäki kävi kotisaarellaan Hirvijärvellä ensimmäistä kertaa 41 vuotta kotitalon purkamisen 
jälkeen. Tuvan perustukset olivat kuivilla ja tallin kivijalatkin erottuivat selvästi.

” Aaro kahlasi tuvan 
nurkkakiven päälle, 
seisoi siinä pitkään 

hiljaa ja antoi 
muistojen tulla.

”Allasevakot ovat tekojärvien tarinan synkkä 

puoli, josta ei mielellään paljon puhuta. Nyt puhu-

taan, sillä tämä ilmiö on jaksettava ymmärtää 

samassa lauseessa, jossa todetaan tekojärvien 

hyödyt. Ristiriita konkretisoituu kahdessa teke-

mässäni kyläkirjassa, Ylistaron Kitinojan ja Lapuan 

Hirvijärven. Vesistötyöt suojasivat Kitinojan kylän 

tulvilta, mutta Hirvijärven kylä hukutettiin samojen 

töiden takia.

Koskenjoen Viralankosken padon pystytti 

aikoinaan Viralan kartano, joka tarvitsi vesivoimaa 

hiivatehdastaan varten. Sähkövoimala, mylly ja 

saha ovat kadonneet, mutta pato on yhä pystyssä. 

Suunnitelmissa on padon korvaaminen helppohoi-

toisemmalla pohjapadolla. Ajatus on myös kehit-

tää Koskenjärveä lintujärvenä, koska sen suomai-

set ja paljolti pusikoituneet rannat tarjoavat jo nyt 

hyviä suojapaikkoja siivekkäille. Periaatteessa 

Koskenjärven läpi kulkee myös melontareitti, jota 

pitkin voi meloa vaikka Hämeenlinnaan ja Tampe-

reelle asti. Koskenjärven molemmissa päissä tosin 

ovat kosket, jotka vaativat melojalta melko pitkän 

kantomatkan.

Tiedot perustuvat lähinnä Viralan kyläyhdistyk-

sen julkaisemaan kirjaan Yhtaikaa! sano Viralan 

pojat.

Allasevakon kohtaloa on vaikea käsittää, koska 

evakko-sanalla kuvataan tavallisimmin Karjalasta 

sotaa panneita siirtolaisia. Alle 20 vuotta sodan 

jälkeen pakkomuutto osui muun muassa Lokan, 

Vornan ja Hirvijärven kylän asukkaisiin. Nyt käski-

jänä ei ollut vieraan vallan viholainen, vaan oman 

kansan päättäjä ja vesi-insinööri. Pienempi etu 

päätettiin uhrata suuremman edessä.

Allasevakkojen tarkkaa määrää ei voi laskea, 

tekojärven tekemisestä päätettiin monta vuotta 

ennen järven toteuttamista ja moni olisi joka 

tapauksessa lähtenyt syrjäiseltä kotiseudultaan. 

Mutta sen voi sanoa, että lähes tuhat suomalaista 

koki kovan kohtalon, jossa lapsuuden kotipaikka 

upposi kanssaihmisten nostamaan veteen. Kaikki 

eivät selvinneet siitä koskaan. Osalle allaseva-

koista pakkomuutto oli tragedia. Moni tunsi tul-

leensa ison koneiston jyräämäksi ilman kunnon 

korvauksia. Osa pystyi aloittamaan uuden elämän 

muualla. Joillekin muutto saattoi olla helpotuskin. 

Useimpien sisimpään jäi loppuiäksi kodin ja kylän 

kokoinen aukko.

Aaro Miilunmäki poimi kotisaareltaan hevo-

sen silat, luistimen terän ja isänsä tekemän tiilen 

muistoksi tyttärelleen Piialle. Viikkoa myöhemmin 

hän palasi saarelle poikansa Pasin kanssa, joka 

keräsi talteen hevosen kenkiä ja kirveen teriä 

todisteeksi suvun entisestä elämästä, joka upposi 

tekoaltaan alle.

Silojen messinkinuppi ei ollut edes ruostunut 
neljässä vuosikymmenessä.
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Suomen allasevakot

* Varpula, 1962, Seinäjoki, 4 taloutta, noin 20 evakkoa

* Lokka, 1968, Sodankylä, noin 400 evakkoa neljästä kylästä

* Porttipahta, 1970, Sodankylä, noin 240 evakkoa kahdesta kylästä

* Uljua, 1970, Siikalatva, 31 taloutta, toistasataa evakkoa

* Hirvijärvi, 1973, Lapua/Seinäjoki, 18 taloutta, noin 80 evakkoa

* Hautaperä, 1975, Haapajärvi, toistakymmentä taloa, muutamia kymmeniä evakkoja

* Kalajärvi, 1977, Seinäjoki, 8 taloutta

Allasevakkojen dokumentointi

* Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sosiaalihistoria, Nöyrtyminen allaspakolaiseksi  

  (Jouni Kauhanen, 2014)

* Hirvijärven hukutettu kylä (myös Varpula) (Anssi Orrenmaa ja Ira Karhulähde, 2014)

* Uljua 50 vuotta (Pentti Syrjäpalo, 2018)

Tinaindeksi tuli erämaahan

Tekojärvien alle jääneistä maista ja taloista mak-

settiin käypä korvaus, ainakin periaatteessa.

Suurimman osan korvauksista piti olla sovittu 

ennen kuin rakentamiselle voitiin hakea lupaa. 

Ellei sopimusta syntynyt, loput korvauksista haet-

tiin oikeudessa. Yleensä kaupat syntyivät vapaa-

ehtoisesti. Allasevakot muistelevat absurdia tilan-

netta, kun vesiherrat astuivat sisään tekemään 

kauppoja. Moni kokee, että asiasta ei juuri keskus-

teltu, ja käytös saattoi olla töykeää. Joskus pape-

riin tarvittiin myös puolison nimi. ”Tuolla se vel-

liä keittelöö”, oli isäntä hämmästellyt emäntänsä 

yllättävää arvonnousua.

Käytännössä korvaus viipyi, koska rakenta-

misen aloitus tapasi viipyä, joskus myös vali-

tusten takia. Inflaatio saattoi syödä suuren osan 

korvauksista. Korvaukset tavattiin sitoa aluksi tuk-

kuhintaindeksiin, myöhemmin tinaindeksiin. Hir-

vijärvellä tehdyissä sopimuksissa tämä kytkös 

ilmaistiin näin:

3. kohdassa mainittu rahakorvaus on sidottu 

tinan maailmanmarkkinahintaan, Englannin Lon-

toon noteerauksena lokakuussa 1970, joka on 

julkaistu teoksessa ”ALLGEMEINE STATISTIS 

DES AUSLANDES, Internationale Monatszhalen, 

Dezember 1968, Wiesbaden”. Korvauksia mak-

settaessa ne tarkastetaan siten, että verrataan 

edelläolevan ajankohdan maailman markkina-

hinnan maksupäiviä edeltäneestä kolmannesta 

kuukaudesta taaksepäin lasketun vuoden pitui-

sen ajan keskiarvon mukaiseen maailma mark-

kinahintaan ja muutetaan kohdassa 2 mainittu 

rahakorvaus edellä mainittua keskiarvoista maa-

ilmanmarkkinahintaa vastaavasti.

Että saisiko ne nimet nyt vain äkkiä paperiin!

Reidarin maailma

Vesi oli lapsuudesta asti tärkeä elementti Lapin 

kuvataiteilija Reidar Särestöniemelle (1925−81). 

Kotitila Kittilän Kaukosessa oli Ounasjoen varrella, 

eikä sinne päässyt kuin vesitietä pitkin. Nykyään 

paikalle johtaa tie ja periltä löytyvät Särestönie-

men suojellut galleria- ja ateljeetilat, jotka toimivat 

nyt museona.

Luonto oli Särestöniemen taiteen innoittaja 

alusta lähtien, mutta 1970-luvulla luonnonsuoje-

lusta tuli hänelle suorastaan keskeinen teema, 

kertovat elämänkerturit Brita Polttila (1985) ja Juha 

Ilvas (2000). Ensimmäinen herättäjä oli Ounasjoen 

valjastaminen sähkövoimalle, toinen Lokan tekoal-

taan patoaminen. Särestöniemi tutustui Lokan 

tekojärveen moottoriveneellä ja yöpyi Kuukkelin-

maa-saarelle jääneessä autiossa tuvassa. ”Tämä 

kolonialismi kun se tullee henkilökohtaiseksi, että 

sen nuin niin ko koko sydämelläns tajuaa, niin voi 

arvata miltä on tuntunut mustista ja keltasista, kun 

Eurooppa on rikastunu kaikilla tuotteilla”, kuvasi 

Tuolla se velliä 
keittelöö.” ”

Särestöniemi ympäristöherätystään vuonna 1972.

Särestöniemi huomasi Lapin teollistamisen tuo-

van rikkauksia etelään, mutta jättävän haitat lap-

pilaisille. Hän otti tavoitteekseen kiinnittää ihmis-

ten huomion Ounasjokeen luomalla kokonaisen 

maailman sen puolesta. Luonnonsuojelu-tee-

maksi nimettyjen teosten sarja alkoi vuonna 1973. 

Särestöniemi kävi tuona vuonna Lokan tekoal-

taalla ja maalasi taulun Lapinkylä jää tekojärven 

alle (1973). Hän nimesi taulun muistomerkiksi Lui-

ron varrella olleiden ja kadonneiden Korvasen, 

Rieston ja Mutenian kylille. Vapaata Ounasjokea 

Särestöniemi kuvasi maalauksissaan Ounasjoen 

patoamattomat kosket (1974), Ounasjoen lähteet 

ovat yöauringon maassa (1974), Molkoköngäs 

(1974) ja Ounasjoen aallot (1975). Vuonna 1975 

valmistui maalaus Ekologinen hätä, jossa poro ui 

henkensä hädässä Lokan tekojärvellä.  Sarjan vii-

meisteli vuonna 1977 valmistunut teos Posoaapa, 

joka kuvasi Lokan peittämään suota.

Reidar Särestöniemi maalasi vuonna 1973 teoksen Lapinkylä jää tekojärven alle. Kuva on julkaistu 
Didrichsenin taidemuseon luvalla.
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Joni Skiftesvikin totaalikieltäytyjä

Pohjoisten ihmisten kuvaaja Joni Skiftesvik on ker-

tonut oman fiktiivisen versionsa tekojärven jalkoi-

hin jäävän ihmisen kohtalosta. Kahdeksan sivun 

mittainen tarina Allasevakko sisältyy vuonna 1985 

julkaistuun novellikokoelmaan Tuulen poika.

Tekojärveä ei nimetä novellissa, mutta on selvä, 

että Lokasta on puhe. Esikuvan kertomukselle on 

selvästi antanut Jouni Ukkolan tosielämän tapaus. 

Novelli kertoo kuvitteellisen Niiles Labban tari-

nan, kertojana tämän Jouni-poika. Niiles on alla-

salueen viimeinen asukas. Hän ei suostunut läh-

temään vapaaehtoisesti pois, vaikka allas toisi 

lisätehoa turbiiniin ja rahallista rikkautta voimayh-

tiön osakkaiden kukkaroihin. 

Voimayhtiön miehet olivat ilmestyneet mitta-

nauhoineen jo kauan sitten ja kävivät paikalla 

monta kertaa. Tietoa tulevasta saatiin lehdistä, 

jotka alkoivat kirjoitella uudesta tekoaltaasta. Nii-

hin voitaisiin varastoida suunnattomat määrät 

vettä ja niiden rakentaminen työllistäisi satoja mie-

hiä. ”Monenlaisia huhuja kiersi. Jokainen oli tietä-

vinään, milloin allas rakennettaisiin ja mitä allas-

alueen ihmisille maksettaisiin heidän maistaan. 

Jotkut olivat innostuneita altaasta. Heillä oli suuria 

maa-alueita ja he uskoivat saavansa niistä altaan 

rakentajilta hyvän hinnan. Useimmat olivat kuiten-

kin hanketta vastaan. Etenkin poromiehet vastus-

tivat, koska heillä ei ollut maaomaisuutta eivätkä 

he saisi minkäänlaista korvausta elinkeinonsa 

menettämisestä”, kuvaa Skiftesvik.

Allashanke hautautui välillä moneksi vuodeksi 

herrojen paperiröykkiöihin. Jotkut kuvittelivat jo, 

että hankkeesta oli luovuttu, mutta epävarmuus 

kalvoi kaiken aikaa. Jospa ne sittenkin teke-

vät sen? ”Epätietoisuus oli kohtalokasta. Se sai 

monet, etenkin nuoret ihmiset muuttamaan seu-

dulta pois. Kukaan ei tehnyt rakennuksiinsa kor-

jauksia, puhumattakaan, että joku olisi rakenta-

nut uutta. Peltojen raivaukset lopetettiin. Kukaan 

ei ojittanut eikä lannoittanut maitaan. Valtion lai-

nat ja tuet lopetettiin. Elinvoimaiset kylät muutti-

vat: lahoavia taloja, laudat ikkunoiden päällä, vain 

jokunen asukas, ei lapsia, ei nuoria, autiutta, ala-

kuloisuutta”, Skiftesvik kuvaa.

Niiles Labba tulkitsee epävarman tilanteen tie-

toiseksi taktiikaksi. Vähitellen vitkuttelu ja epä-

tietoisuus johtivat allasalueen tyhjentymiseen. 

Näin saatiin näyttämään, että kenellekään ei tulisi 

vahinkoa. ”Joku lähti tyytyväisenä lompakkotas-

kuaan taputellen. Useimmat häipyivät itkua tuher-

taen tai sadatellen.” Labban perhe ei lähtenyt, 

vaan Niiles vetosi kaikkiin mahdollisiin Urho Kek-

kosesta ja Veikko Vennamosta lähtien. Sitten tuli 

virkavalta, nimismieskin muutaman kerran. Sen 

jälkeen voimayhtiö ja virkavalta hankkivat Niilek-

selle hullun paperit. Niiles ei suostunut kuitenkaan 

nousemaan myöskään kunnanlääkärin autoon. 

Novelli loppuu kohtaukseen, jossa Niiles viedään 

väkisin mielisairaalaan. 

Joni Skiftesvik: 
Tuulen poika, 
WSOY, 1985, 
novelli Allasevakko

Luodonjärvellä on kunnolla ulappaa, sillä Pietarsaaren ja Kokkolan väliin on rakennettu 25 kilometriä 
pitkä siivu meren ja mantereen välistä tekojärveä. Kuva Leif Lunabba

Merestä erotetut altaat

Merestä erotetut altaat ovat oma erityinen ryh-

mänsä tekojärvien joukossa. Ne eivät ole muut-

taneet maata vesialaksi, vaan ovat tehneet enti-

sestä meren lahdesta vesivaraston. Suomessa 

on muodostettu kaikkiaan kymmenen allasta 

merestä patoamalla. Ne kaikki ovat muuttuneet 

muutamassa vuodessa makean veden altaiksi, 

toisin sanoen järviksi. Myös vesikasvit ovat vaih-

tuneet vähitellen makean veden lajeiksi. 

Nämä altaat tehtiin palvelemaan lähinnä teol-

lisuuden ja yhdyskuntien vedenhankintaa. Pieni 

Suomenojan allas padottiin kuitenkin jäteveden-

puhdistamon tasausaltaaksi. Uusi makean veden 

alue on yleensä otettu innokkaasti myös virkis-

tyskäyttöön. Kaikki nämä järvet ovat yhdyskun-

tien vieressä, eivät harvaan asutuilla rajaseu-

duilla sisämaan tekojärvien tapaan.

Merestä erotetuista järvistä pienin on Espoon 

Suomenojan allas. Suurin on Kokkolasta Pietar-

saareen ulottuva peräti 68 neliökilometrin laajui-

nen Luodonjärvi, joka on valittu jopa Pohjanmaan 

maakuntajärveksi. Se on ainoa tekojärvi, joka on 

ansainnut tämän statuksen. Oikeasti kyseessä on 

vielä suurempi järvi, sillä Luodonjärvestä on kana-

vayhteys samalla tasolla olevaan Öjanjärveen. 

Luodon-Öjanjärvi muodostaa peräti 80 neliökilo-

metrin kokoisen järvisysteemin, joka ulottuu noin 

25 kilometrin matkan Pietarsaaresta Kokkolaan. 

Lähes kaikki merestä erotetut altaat syntyivät 

1960-luvulla. Vähän ennen muita valmistui kui-

tenkin Gennarbyviken, joka tehtiin vuonna 1957 

Raaseporin ja Hangon edustalle. Siihen pätee 

sama oivallus kuin muihinkin entisiin meren lah-

tiin: laaja allas saatiin syntymään suhteellisen pie-

nellä pengerryksellä. Yli kuusi kilometriä pitkä 11 

neliökilometrin järvi syntyi, kun pitkulainen lahti 

suljettiin vain parinsadan metrin padolla.

Merestä erotettujen altaiden veden pinta on 

yleensä vähän korkeammalla tai samalla tasolla 

kuin meren pinta. Tästä on yksi poikkeus, Raa-

hen Kuljunlahti, joka säännöstelyvälin alaraja 

ulottuu 2,4 metriä meren pinnan alapuolelle.

Merestä erotetuissa altaissa on aina merkit-

tävä kryptodepressio eli meren pintaa alempana 

oleva järvialtaan osa. Gennarbyvikenin krypto-

depressio on koko Suomen syvin, sillä järvi ulot-

tuu peräti 34 metrin syvyyteen. Luonnonjärvistä 

syvin kryptodepressio on Artjärven Pyhäjär-

vessä, jonka syvin kohta on 28 metrissä meren 

pinnan alapuolella.
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Merestä erotetut altaat ovat täyttäneet alku-

peräisen tehtävänsä mukaisesti, eli ne ovat var-

mistaneet veden saannin teollisuudelle ja asu-

tukselle. Merestä erotettujen altaiden ekologiset 

ongelmat ovat osin samoja kuin sisämaan teko-

järvillä, mutta painotukset ovat omanalaisiaan. 

Kalojen vaellus merestä ja mereen on yleensä 

estynyt maapenkereen ja padon takia. Kalakan-

nan kehitys on häiriintynyt muutenkin pahasti 

ja kalakuolemat ovat yleisiä. Umpeen kasvami-

nen ja aineksen kerrostuminen ovat lisääntyneet. 

Vasta viime vuosina patojen yhteyteen on raken-

nettu kalateitä.

Padottu allasalue on yleensä happamoitunut 

voimakkaasti, varsinkin Pohjanmaalla ja Uuden-

kaupungin alueella, missä vesi valuu altaaseen 

sisämaan happamilta ja rikkipitoisilta sulfaatti-

mailta. Erityisiä ongelmia aiheuttavat kuivatut jär-

vet, joista entinen Jurvanjärvi vaikuttaa Västerjär-

deniin ja Laitilan Valkojärvi lisää Uudenkaupungin 

makeanveden altaan happamuutta. Veden hap-

pamoituminen on tuonut mukanaan muun 

muassa haitallista rentovihvilää, jonka massae-

siintymiä on ollut muun muassa Uudenkaupungin 

makeanvedenaltaalla.

Merestä erotetut tekojärvet ovat usein merkit-

täviä lintujärviä. Espoon Suomenojan allas on pää-

kaupunkiseudun suosituimpia lintukeitaita. Raa-

seporin Gennarbyvikenillä pesivät muun muassa 

tukkasotka, telkkä, silkkiuikku, sinisorsa, noki-

kana ja kaulushaikara. Paraisten makeanvede-

nallas muutettiin vuonna 2007 virallisesti Natura 

2000 -lintujensuojelualueeksi. Samalla kiellettiin 

lintuvesien suojelua vaarantavat toimenpiteet. 

Vuodesta 2015 lähtien Paraisten makeavedenal-

lasta ei ole enää käytetty alkuperäiseen tarkoi-

tukseen, vedenottoon, kun Turun Seudun Vesi 

Oy ryhtyi tuottamaan alueelle tekopohjavettä. 

Samana vuonna 2015 jopa Paraisten altaan nimi 

muutettiin Ålönlahdeksi.

Merestä erotetut tekojärvet ikäjärjestyksessä

Gennarbyviken, Raasepori ja Hanko, 1957, 11 km²

Luodonjärvi, Kokkola, Pedersöre, Luoto, Kruunupyy ja Pietarsaari, 1962, 68 km²

Kuljunlahti, Raahe, 1962, 1,2 km² 

Siniluodonlahden allas, Raahe, 1962, 0,8 km²

Finnoon eli Suomenojan allas, Espoo, 1963, 0,2 km²

Uudenkaupungin makeavesiallas, 1965, 37 km²

Paraisten makeanvedenallas, 1968, 3,4 km²

Öjanjärvi, Kokkola ja Kruunupyy, 1969, 12 km²

Laajalahti; Kokkola ja Kruunupyy; 1969, 2,7 km²

Västerfjärdenin makeavesiallas, Närpiö, 1970-luvun alku, 2,6 km²

NAWAPA eli North American Water And Power Alliance niihin aikoihin, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto 
kilpailivat tekojärvien suunnittelusta melkein kuin avaruuden valloituksesta. 

Suurvaltojen suuret suunnitelmat

Maailmalla tekojärvet ovat olleet toisaalta maa-

pallon herruudesta haaveilleen supervaltojen, 

toisaalta kehittyvien maiden suosiossa. Luon-

nonvarojen hyödyntämistä voimantuotantoon 

ei aikoinaan arkailtu, sillä tekojärvien määrä ehti 

kolminkertaistua ja tilavuus kymmenkertaistua 

1950-luvulta 1970-luvulle tultaessa. Vuoden 1975 

vesipäivillä maailman suuriin tekojärviin syvennyt-

tiin juuri siihen aikaan, kun suurin tekojärvi-innos-

tus oli kääntymässä laskuun. Pääesityksestä vas-

tasi vesirakentamisen professori Jussi Hooli. 

Hooli kertoi, että Pohjois-Amerikassa kaavailtiin 

valtavaa vedensiirtojärjestelmää lukuisine tekojär-

vineen. Vettä haluttiin tuoda mantereen runsas-

vetisestä luoteisosasta etelän ja idän niukkaveti-

semmille alueille. NAWAPA-projektin ytimessä oli 

130 kilometrin pituinen tekojärvi Kalliovuoristossa 

Montanan ja Kanadan välillä. Mahtava purjehdus-

kelpoinen kanava olisi johtanut vettä preerialle 

ja luonut yhteydet suurille järville. Ympäristöliike 

pysäytti kuitenkin suuret suunnitelmat ennen kuin 

niiden toteuttaminen pääsi alkuun. Myös Neuvos-

toliitossa kaavailtu ajatus johtaa Siperian vesiä 

etelän kuiville aroalueille jäi toteutumatta. Vesi 

olisi varastoitu Itämeren kokoiseen tekojärveen 

Siperiassa.

Yhdysvaltoihin ehdittiin silti rakentaa 1970-

luvun puoliväliin mennessä toistatuhatta suurta 

tekojärveä, joiden pinta-ala oli noin kymmenesosa 

maan luonnonjärvien pinta-alasta. Tekojärvestä 

tuli suurin sisävesialue peräti 29:ssä osavaltiossa. 

Neuvostoliitto vastasi tähänkin haasteeseen, sillä 

Suomen itänaapuri rakensi vuoteen 1975 men-

nessä yli 100  000 tekojärveä, joista 150 oli yli  

miljoonan kuutiometrin kokoisia. Suurimmat teko-

järvet tehtiin harvaanasutuille seuduille Siperi-

assa, mutta patoja rakennettiin myös suuriin jokiin, 

kuten Volgaan, Doniin ja Dnepriin. 

Vuonna 1975 maailman viisi suurinta tekojär-

veä olivat Ugandassa, Neuvostoliitossa, Rho-

desia-Sambiassa, Egyptissä ja Ghanassa. Pin-

ta-alaltaan suurin tekojärvi oli Voltan tekojärvi 

Keski-Afrikassa. Se on yli kaksi kertaa Suur-Sai-

maan laajuinen.

Ruotsissa tekojärviä rakennettiin pääasiassa 

vesivoimatalouden tarpeisiin muun muassa Poh-

janlahteen laskevien jokien yläjuoksuille, enim-

mäkseen tunturiseuduille. Myös Keski- ja Etelä- 

Euroopan vuoristoseuduille tehtiin satoja tekojär-

viä. Jyrkkärinteisiä vuoristosolia salvatiin jopa yli 

200 metriä korkeilla laaksopadoilla. Myös Euroo-

pan suurten asutuskeskusten ja teollisuusaluei-

den vedenhankintaa varten rakennettiin teko-

järviä. Esimerkiksi Pariisin vesihuoltoa varten 

tehtiin kuusi tekojärveä. Kanadassa pääosa suu-

rista altaista rakennettiin harvaanasuttuun poh-

joisosaan. Kanadan eteläosiin tehtiin myös tulva-

suojelua varten pieniä tekojärviä samaan tapaan 

kuin Pohjanmaalla. Kanadassa ja Yhdysvalloissa 

tekojärvet ovat yleensä laajassa virkistyskäytössä.

Suomen 1950−70-lukujen tekojärvi-innostus ei 

alkanut tyhjästä.
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Italian ja Venäjän upotetut kirkot

Maailman mahtimaissa on hukutettu tekojär-

vien alle kaikenmoista. Vuonna 1950 Italiassa ja 

vuonna 1964 Venäjällä veteen upposi kirkko.

Italian upotettu kirkko on Reschensee-teko-

järvessä lähellä Sveitsin ja Itävallan rajaa. Katoli-

sen kirkontornin hukuttaminen sai lähtölaukauk-

sen vuonna 1939, jolloin Mussolinin fasistihallinto 

oli voimansa tunnossa. Silloin tehtiin suunnitelma 

kahden Alppien laakson patoamisesta vesivoiman 

käyttöön. Rakentaminen ehdittiin aloittaa, kun toi-

nen maailmansota keskeytti nämä työt alkuunsa. 

Runsaan kuuden neliökilometrin kokoisen 

Reschenseen tekojärven patoaminen saatettiin 

loppuun tasavallan aikana. Tuloksena oli Alppien 

suurin tekojärvi yli kilometrin korkeudella meren-

pinnasta. Etelätirolilaiset Graun ja Reschenin kylät 

jäivät sen alle vuonna 1950. Kaikkiaan 163 raken-

nusta purettiin ja noin 150 ihmistä menetti kotinsa. 

Uusi Graun kylä rakennettiin tekojärven rannalle. 

Kylistä jäi muistuttamaan vain 1300-luvulla raken-

netun Graun kirkon torni, mikä on nykyään turisti-

nähtävyys.

Venäjällä vastaava temppu tehtiin rakennet-

taessa Volgan-Baltian kanavaa ja Sheksna-joen 

voimala-allasta, joiden alta pakeni tuhansia ihmisiä.  

Pohjoisitalialaisen Graun kirkontorni jäi vuonna 
1950 muistomerkiksi, kun koko Graun kylä jäi 
veden alle.

” Kylistä jäi 
muistuttamaan 

vain 1300-luvulla 
rakennetun Graun 

kirkon torni, 
mikä on nykyään 
turistinähtävyys.

”
Hukutettu kirkko kuului Krokhinon kylään, runsaat  

600 kilometriä Moskovasta pohjoiseen. Myös 

tämä kirkko periytyy kaukaa 1400-luvulta, vaikka 

nykyisellä rakennuksella on ikää vain parisataa 

vuotta. Neuvostoaikana kirkko toimi viljavarastona 

ennen kun se jäi tekojärven saartamaksi. Raken-

nus säästyi purkamiselta, koska sen torni havait-

tiin sopivaksi paikaksi valolle, joka näytti suuntaa 

joen ja tekojärven kulkijoille. Vuonna 2011 huo-

mattiin pyhäinjäännöksen olevan rapistumassa. 

Aikaiseksi on saatu ainakin pato, jolla suojataan 

kirkontornia.

Venäläinen Krokhinon kirkko toimi neuvostoaikana 
viljavarastona, kunnes se joutui vuonna 1964 
tekojärven saartamaksi. Rapistuvaa rakennusta 
yritetään nykyään pelastaa.

Vesirakentamisen vedenjakajalla 
1975

Toukokuussa 1975 järjestetyt vesipäivät olivat 

käytännössä tekojärvikeskustelun vedenjakaja. 

Helsingissä Hotelli Haagassa pidettyjen päivien 

teemana olivat suuret tekojärvet. Tekojärvien 

rakentaminen ja rakentamisen kritiikki esittäytyi-

vät vesipäivillä hillityn tasapuolisesti. Rakentami-

nen ja suunnitelmat etenivät kuin vanhalla pai-

nolla kohti yhä suurempia hankkeita, vaikka kaikki 

kritiikin ainekset olivat käsillä, ja molempien kan-

tojen edustajat läsnä samassa tilaisuudessa. Vesi-

yhdistys r.y. on dokumentoinut tilaisuuden keskus-

telut harvinaisen tarkasti.

Teknillisen korkeakoulun professori Jussi Hooli 

kertoi päivän alkajaisiksi maailmalla rakennetuista 

ja kaavailluista tekojärvistä. Hänen mukaansa 

Yhdysvalloissa oli tavoite kolminkertaistaa teko-

järvien tilavuus seuraavan 30−40 vuoden aikana. 

Koko maailmassa tekojärvien pinta-alan arvioi-

tiin kaksinkertaistuvan vuoteen 2000 mennessä. 

Nämä haaveet osoittautuivat sittemmin ylimitoite-

tuiksi.

Vesihallituksen diplomi-insinööri Simo Muotiala 

listasi vuoden 1975 vesipäivillä Suomessa suunni-

teltuja tekojärviä: Vuotos, Siurua, Niska Tyrnävän-

joen latvoilla, Luonua Pyhäjoessa ja Kyrkösjärvi 

Seinäjoella. Lisäksi Muotiala luetteli joukon pie-

nempiä virkistyskäyttöön suunniteltuja tekojärviä 

ja niihin verrattavia järvisaneerauksia. Listasta ehti 

toteutua vain vuosina 1977−1980 rakennettu Sei-

näjoen Kyrkösjärvi, maan viimeinen tulvasuojelua 

varten tehty tekojärvi.

Muotiala totesi vesipäivillä, että tekojärven 

suunnittelu oli perinteisesti kuulunut insinööri-

kunnalle, jolla oli katsottu olevan parhaiten hal-

lussa tarvittava teknis-taloudellinen tietämys. 

Hän myönsi, että 1970-luvulla tekojärvien suun-

nitteluun oli tullut uusia piirteitä. ”Siihen kytke-

tään entistä voimakkaammin ympäristönsuoje-

lua, vesistön moninaiskäyttöä, luonnonsuojelua, 

yhteiskuntapolitiikkaa, talouspolitiikkaa, aluepo-

litiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, puoluepoli-

tiikkaa ja sentään vielä hiukan energiapolitiikkaa-

kin”, totesi Muotiala sarkastisen tuntuisesti. 

Maa- ja metsätieteiden lisensiaatti Hans Vogt 

Suomen Akatemiasta toi selvimmin ekologisen 

näkökulman mukaan keskusteluun. Vogt puolusti 

muun muassa luonnonmukaisempaa dynaamista 

säännöstelyä.

Kirjatun keskustelun perusteella eri osapuolet 

sietivät ristiriitaisia kannanottojaan hillitysti. Luul-

tavasti kaikki aavistivat jo, että tekojärvien raken-

tamisen kulta-aika oli päättymässä. Vuonna 1977 

valmistunut suojeluvesityöryhmä esitti hätähuu-

don, mutta sekään ei vielä kokonaan lopettanut 

tekojärvien tekemistä. Usko uusien järvien teke-

miseen oli kuitenkin jo loppunut.

” Luultavasti kaikki 
osasivat jo aavistaa, 

että tekojärvien 
rakentamisen 
kulta-aika oli 
päättymässä.

”
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Tekojärvi-Suomi tänään

Saatiinko tulvat kuriin?

Tekojärvien ja tulvapenkereiden rakentaminen 

Pohjanmaan tulvien torjumiseksi oli kolme vuo-

sikymmentä kestänyt massiivinen viidentoista 

tekojärven projekti, kevään 1953 suurtulvasta 

Kyrkösjärven valmistumiseen 1980. Miten siinä 

onnistuttiin?

Oikein hyvin, niistä lähtökohdista katsoen, jotka 

tiedettiin tekojärvistä päätettäessä. Esimerkiksi 

1980-luvun uusissa suurtulvissa vedet pystyttiin 

pitämään pois pelloilta juuri tekojärvien ja jokien 

penkereiden ansiosta. Tekojärvien suunnittelijoi-

den ja rakentajien työ ja allasevakkojen uhraus 

eivät olleet turhia. Rahaa paloi, mutta vastineeksi 

saatiin tulvasuojelun lisäksi työllisyyttä ja vesi - 

voimaa.

Ilmastonmuutos on muuttanut tilannetta 2000- 

luvulla. Aikaisemman ajatuksen mukaan teko-

järvet tyhjennettiin keväisin, että tulvavedet saa-

tiin mahtumaan niihin. Nyt paisunnat tulivat mil-

loin sattui, myös kesällä, syksyllä ja talvella. Vedet 

” Ilmastonmuutos on 
muuttanut tilannetta 

2000-luvulla.

”
nousivat myös uusiin paikkoihin, kuten kaupun-

kien keskustoihin, missä rakenteet eivät imeneet 

vesiä.

Syksyn 2012 tulva kasteli ja säikäytti monin pai-

koin. Talvella 2014 lunta taas oli niin vähän, että 

jos tekojärvet olisi tyhjätty keväällä, ei veden pin-

taa olisi saatu ylös koko kesänä. Tekojärvien sään-

nöstelyyn haettiin pikavauhtia poikkeuslupia, 

joista osa on jo jäänyt pysyviksi. 

2020-luvulle tultaessa näyttää selvältä, että 

tekojärvien käyttöä tulvasuojelussa on arvioitava 

uudelleen.

Huhtikuun 1984 paisunnoissa Kyrönjoen tulvat 
levisivät vielä ennätysmäiseksi 30 kilometrin 
mittaiseksi tulvajärveksi. Tekojärvet olivat 
jo käytössä, mutta avuksi tarvittiin vielä 
jokipenkereet. Kuvan otti Unto Tapio.

Huhtikuun 1985 tulvissa Kyrönjoen penger suojasi 
ensimmäistä kertaa jo toisen puolen joesta. 
Kyrönjoen viimeiset penkereet valmistuivat vasta 
1990-luvulla, jolloin massiivinen tulvatyö oli tehty. 
Kuvaaja on jälleen Unto Tapio.

Uljaalla Uljualla

Uljuan tekojärvi Siikalatvan kunnassa on suurin 

Pohjanmaan tulvia torjuvista tekojärvistä, peräti 

28 neliökilometrin kokoinen. Tekojärven paikka 

oli luonteva, 14 kilometrin pituinen soinen alanko 

Uljuanjoen ympärillä. Järven nimikin on osuva, 

sillä se tulee saamelaisperäisestä tulvavesiä tar-

koittavasta sanasta. 

Uljuan altaan alle jäi osa Vornan kylästä, kaik-

kiaan 31 asuinrakennusta, joissa asui satakunta 

ihmistä. Veden peittämällä alueella oli peräti 422 

rakennusta, kun heinäladotkin laskettiin mukaan. 

Kaikkien talojen tarinat on käyty läpi vuonna 2018 

ilmestyneessä 200-sivuisessa kirjassa Uljua 50 

vuotta, joka kertoo monipuolisesti tekojärvestä. 

Tämän luvun tiedot perustuvat paljolti tähän kir-

jaan.

Uljuan tekojärvi peitti alleen myös Nelosentien 

vanhan tielinjauksen Pulkkilasta Vornan kylään. 

Tie päättyy tekojärven molemmilla rannoilla vene-

satamaan. Uusi Nelostie vedettiin altaan luoteis-

puolelta, aivan pengertä hipoen. 

Siikajoen ja Lamujoen tulvia yritettiin torjua 

1920-luvulta lähtien perkauksilla. 1960-luvulle tul-

lessa todettiin, että perkaukset eivät riitä, vaan 

vedelle tarvitaan lisää tilaa. Vuonna 1962 vesioi-

keudelta haettiin lupaa Uljuan tekoaltaan raken-

tamiseen. Rakentaminen alkoi vuonna 1964 ja val-

mista tuli vuonna 1970. Tekojärven 52 kilometrin  

Uljuan selkää avarampaa keinoulappaa ei löydy Suomessa kuin Lapista. Kuva Paula Moilanen

” Järven nimikin on 
osuva, sillä se tulee 
saamelaisperäisestä 

tulvavesiä 
tarkoittavasta sanasta.

”
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mittainen rantaviiva rajasi 28 neliökilometrin suu-

ruisen järvialueen.

Yllätys oli, että valtavan rakennustyön vaatinut 

penger vuoti heti ensimmäisenä keväänä 1970 ja 

uudelleen 1990. Molemmilla kerroilla vuodot saa-

tiin paikattua nopeasti. Tämän jälkeen penkereitä 

on parannettu vuosina 1990−91 ja 2000-luvulla. 

Uljuan tehokkaan vuorokausisäännöstelyn 

huomattiin aika pian aiheuttavan rantojen syö-

pymistä ja rapukantojen häviämistä Lamujoella 

ja Siikajoella. Pitkä lupa- ja oikeusprosessi päät-

tyi siihen, että korkein hallinto-oikeus päätti, että 

vesilaki ei antanut oikeutta lyhytaikaissäännös-

telyyn. Päätös oli historiallinen, sillä lopulliseksi 

aiottua säännöstelylupaa ei ollut aikaisemmin 

kumottu Suomessa.

Päätös oli takaisku ennen kaikkea Vattenfallille, 

koska sen arvioitiin leikanneen jopa puolet Uljuan 

voimalaitoksen kapasiteetista. ”Ajat muuttuvat, nyt 

korostetaan ympäristöarvoja”, toteaa Vattenfallin 

edustaja Uljua 50 vuotta -kirjassa.

Ympäristöarvot korostaminen tarkoitti paitsi 

Uljuan ekologista tilaa, myös kalastajien ja mökki-

läisten toivomaa lievempää säännöstelyä. Uljuan 

säännöstelyä tarkistettiin kymmenisen vuotta sit-

ten, jolloin otettiin käyttöön maaperän kosteuteen 

perustuva säännöstely. 

Kun nousee Uljuan kahvilasta patopenkereen 

päälle, pystyy tähyilemään järvimaisemaa lähes 15 

kilometrin päähän. Tämän pidempi ihmisen raken-

tama järvinäkymä on Suomessa vain Lapissa.

Uljuan virkistyskäyttöä vaalii mies nimeltä 

Jaakko Varpainen, joka on sekä Uljuan kahvilan 

yrittäjä että Uljuan Tekoaltaan Kalastusyhdistys 

ry:n puheenjohtaja. Uljuan vesi on loppukesällä 

harmittavan alhaalla kalastajille, mutta Varpainen 

hyväksyy tämän. ”Uljua on rakennettu tulvasuoje-

lualtaaksi, joten se pitää jokaisen ymmärtää. 

Silti on tympeää, kun loppukesällä tulee haasteel-

liseksi lähteä järvelle”, sanoo Varpainen. Alkuke-

sällä vedenpinta on korkealla, mutta pinnan las-

keminen alkaa heinäkuun puolivälissä syystulvien 

torjumiseksi.

Ratkaisuksi kalastajat ovat esittäneet ruoppa-

ussuunnitelmaa, jossa ovat mukana myös Siikalat-

van kunta, ELY-keskus ja Vattenfall. Suunnitelman 

mukaan kalastuslaitureilta ulapalle vedetään 200 

metriä pitkät pienveneväylät. Väyliä pitkin pääsee 

ulapalle, missä vettä kyllä riittää, sillä järvi on kes-

kimäärin viisi metriä syvä. Uljuan Veto on järjes-

tänyt vuodesta 2017 lähtien järvellä vetouistelukil-

pailuja, mikä on lisännyt kalastusta. 

Jaakko Vornainen kehuu Uljuan monia mahdol-

lisuuksia. Penkereen puolella on kahvila ja hiek-

karanta. Melojille ja soutajille järvellä on kaksikin 

laavua, Vattusaaressa ja Pirunsaaressa. Uljuan 

luoteispuoli on lähes viisi kilometriä leveä ulappa, 

mutta kaakkoa kohti mennessä järvi kapenee 

kapeaksi ja suorantaiseksi. 

Paikka: Siikalatva

Vesistö: Siikajoki

Valmistunut: 1970

Allasevakkoja: noin sata

Koko: 28 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu, vesivoima, 

virkistys

Voimala: Vattenfall Oy, teho 4 MW

Kesämökkejä: nelisenkymmentä

Uljuan allas

Surviaissääsken valtakunta

Habitaattiteorian mukaan olosuhteet sanelevat 

eliöstön. Tekojärvissä myös tämä teoria joutuu 

tosielämän testiin. Teorian puolesta puhuvat vah-

vasti surviaissääsket, jotka ovat ottaneet vallan 

lähes kaikissa maailman tekojärvissä. Biologi Esa 

Koskenniemi on käynyt todistamassa ilmiötä Sipe-

riassa, Unkarissa ja Saksan Schwartzwaldissa. 

”Biologille oli riemu nähdä omin silmin todisteet 

habitaattiteoriasta. Se oli kuin olisin löytänyt kul-

taa erämaasta”, sanoo Koskenniemi.

Surviaissääskiä lensi tekojärviin lähiseudun 

lammista, järvistä ja soilta. Ne olivat varsinkin Chi-

ronomus-sukuun kuuluvia hentoja hyttysiä, jotka 

eivät pure, vaan lepattavat isoina parvina ranto-

jen tuntumassa. Pilkkijät käyttävät niiden toukkia 

syötteinä. ”Surviaissääskiä oli välillä ilmassa kor-

vin kuultavana pörinänä. Maailmalta tiedetään nii-

den aiheuttaneen palohälytyksiä, koska sääskiä 

on luultu savupilviksi”, sanoo Koskenniemi. 

Surviaissääsken toukat peittivät järven pohjaa 

yhtenäisenä mattona. Ne kuoriutuivat kohta jäiden 

lähdettyä. Ranta-alueet saattoivat olla mustanaan 

lentävistä, isokokoista surviaissääskiaikuisista.

”Aikainen lento takasi uuden sukupolven tou-

kille elintilan heti kasvukauden alussa. Nuorten 

toukkien todettiin olevan hyvin tehokkaita tilakil-

pailijoita”, kertoo Koskenniemi.

Suomalainen tekojärvi on yleensä nevan päälle 

perustettu matala megasuolätäkkö, jossa hyön-

teisillä on pysyvästi mukavat olot. Surviaissääsket 

tapaavat muodostaa pohjaeläimistön tiheyden 

ja biomassan huipun lähes poikkeuksetta teko-

järven koosta ja sijainnista riippumatta. ”Suuren 

lisääntymiskyvyn ansiosta ne pystyvät valloitta-

maan uusia ympäristöjä. Ne pystyvät myös palaut-

tamaan kantansa erilaisten stressi- ja katastrofi-

kausien jälkeen”, kertoo Koskenniemi.

Allassääskiä on runsaasti, niiden elämän kierto 

on nopea ja niiden geneettistä evoluutiota voi-

daan seurata. Tämän takia ne ovat myös hyviä 

kehityksen indikaattoreita ja hedelmällisiä tutkit-

tavia.

Myös nuori biologi Esa Koskenniemi otti allas-

hyttyset haaviinsa. 

Hän tutki surviaissääskien toukkia ja aikuisia 

ainakin 30 paikassa Kyrkösjärven rannalla. Kos-

kenniemi keräsi varsihaavillaan näytteitä poh-

jasta, etsi mudan seasta lajeja ja tunnisti yksilöitä. 

Hän arvioi tutkineensa kymmenen vuoden aikana 

ainakin 100 000 surviaissääsken koteloa, toukkaa 

ja aikuista.

Koskenniemi tunnisti kollegojensa kanssa Kyr-

kösjärvellä peräti 122 eri lajia, Chironomus-su-

vun lajeja enemmän kuin missään muualla maail-

massa. Kun yksi lajeista oli ennestään tuntematon, 

ehdotti saksalainen kollega sen nimeämistä löy-

täjänsä mukaan. Näin päivänvalon näki Chirono-

mus esai, 15−20 millimetrin mittainen toukka. ”Se 

onkin hemmetin mielenkiintoinen toukka. Vatsan 

putket eli tubulukset perässä ja pään väritys ham-

paistoineen olivat sellaista, mitä ei ollut ennemmin 

nähty”, innostuu Koskenniemi.

Vuonna 1995 Esa Koskenniemi väitteli tohto-

riksi tekojärven ekologiasta, esimerkkinä Seinä-

joen Kyrkösjärvi, jossa elää maailman monipuoli-

sin tämän surviaissääskisuvun tunnettu esiintymä.

Surviaissääsken toukkia Esa Koskenniemen 
kädellä, kaksi nimettömän päällä ja lyhyempi 
keskisormella.

Biologi Esa Koskenniemi palasi kesällä 2020 
kokeilemaan, vieläkö Kyrkösjärveltä löytyisi 
surviaissääsken toukkia

” Biologille oli 
riemu nähdä omin 

silmin todisteet 
habitaattiteoriasta. 
Se oli kuin olisin 
löytänyt kultaa 

erämaasta.

”
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ELY-virkamiehen kova pähkinä

Vesilain määräämä tavoite on edistää, järjestää 

ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön 

käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, talou-

dellisesti ja ekologisesti kestävää. Säännöste-

lyssä ja sen kehittämisessä on otettava huomioon 

kaikki vesien käyttömuodot ja muut asiat, joihin 

säännöstely vaikuttaa. Lisäksi myös EU:n vesipuit-

edirektiivin toimeenpanemiseksi säädetty vesien-

hoitolaki ohjaa säännöstelyjen kehittämistä, koska 

jäsenvaltioiden on EU:n tuomioistuimen linjauk-

sen mukaan saavutettava vesien hyvä tila.

Luulisi, että säännöstelystä vastaavalle ELY-kes-

kuksen virkamiehelle tämä tarkoittaa melko mah-

dotonta tehtävää tai ainakin sietämätöntä pai-

netta, muulloinkin kuin tulva-aikana.

Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa 

säännöstelystä vastaavat vesitalousasiantunti-

jat Katja Haukilehto, Tomi Mäki, Miikka Annunen, 

Riku Eskelinen ja Mikko Hinkkanen vaikuttavat 

kuitenkin säilyttäneen tasapainonsa vaativaa teh-

tävää hoitaessaan. ”Stressiä ei yleensä normaali-

tilanteessa tule, koska ratkaisujen takana on tietyt 

perusteet. Se on tietysti eri asia, jos kokisi teh-

neensä virheen. Joskus toki jälkikäteen katsot-

tuna olisi voinut toimia hieman eri lailla, mutta tule-

vaa säätä ei kovin paljoa etukäteen tiedä. Toisaalta 

tekoaltaiden käyttöä ohjaavat pääosin säännöste-

lylupien määräykset”, kertoo Haukilehto.

ELY-virkamiehet myöntävät, että kalastajilta 

ja mökkiläisiltä tulee joskus kiukkuista palau-

tetta. ”Ihmisillä on välillä käsitys, että ELY-keskus 

tai voimayhtiö laskevat veden pinnan tahallaan. 

Todellisuudessa olemme luonnon ja lupaehto-

jen armoilla. Pelkkä haihtuminen laskee lämpi-

mänä kesäpäivänä veden pintaa sentillä vuoro-

kaudessa”, sanoo Tomi Mäki.

Lähtökohta on se, että tekojärvi on suuri iso 

investointi, mistä kannattaa ottaa hyöty irti, tur-

vallisuudesta tinkimättä. Pohjanmaan tulva-altai-

den päätarkoitus on tulvien leikkaaminen, joten 

ELY-keskus pitää sitä intressiä tarkasti silmällä. Se 

tarkoittaa, että tulvan sattuessa altaassa pitäisi olla 

tilaa vedelle, perinteisesti siis keväällä, nykyään 

muulloinkin. Mutta mielessä olisi pidettävä myös 

ekologinen tila ja virkistyskäyttö, sekä järvellä 

että sen alapuolisessa vesistössä, mikä tarkoit-

taa yleensä kesäajan tasaisen korkeaa veden-

pintaa. Tämän lisäksi tulevat voimatalouden int-

ressit, jotka ovat ELYn asiantuntijoiden mukaan 

kuitenkin hyvin samansuuntaisia muiden tarpei-

den kanssa. ”Voimayhtiö pyrkii pyörittämään voi-

malaa silloin, kun sähköstä tulee paras hinta eli 

talvella ja keväällä. Muina aikoina intressit ovat 

melko samoja kuin virkistyksellä eli tarpeet osuvat 

hyvin yhteen”, kertoo Haukilehto.

Katja Haukilehto ja Tomi Mäki kiistävät käsi-

tyksen, jonka mukaan voimalaitokset käyttäisi-

vät säännöstelylupia hyväksi säännöstelemällä 

tekojärviä maksimaalisella tavalla oman etunsa 

mukaan. Tulvatilanteessa ELY-keskus antaa mää-

räyksiä säännöstelystä jopa päivittäin ja keskus-

teluyhteys voimayhtiön kanssa on hyvä. ”Voimme 

soittaa koska tahansa kenelle tahansa, eikä siinä 

ole mitään jännitteitä. On kaikkien etu hoitaa asiat 

hyvin. Jos jotain häiriötä on tullut, kyse on ollut 

inhimillisestä virheestä, teknisestä viasta tai sat-

tumusten summasta, ei pyrkimyksestä hyödyn tai 

rahan maksimointiin”, sanoo Haukilehto.

Säännöstelyn kehittämispaineet ovat samanlai-

sia ympäri Pohjanmaan. Ilmastonmuutoksen takia 

pakollisesta kevätalennuksesta on monin paikoin 

jo luovuttu ja muutenkin pyritään reagoimaan 

tilanteisiin joustavammin. Samoin virkistyskäyttö 

pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon. 

”Esimerkiksi Uljuan tekojärvellä on käytännössä 

luovuttu voimalaitosten lyhytaikaissäännöstelystä, 

mikä on rantojen sortumisten takia iso asia”, ker-

too vesitalousasiantuntija Miikka Annunen.

Annunen korostaa, että esimerkiksi Kalajoki-

laakson säännöstely on kokonaisuus, johon vai-

kuttavat kaikki viisi vesistön tekojärveä. Yhteis-

vaikutus on suurempi kuin yksittäisten järvien 

merkitys. Mikko Hinkkasen mukaan Kalajoen 

vesistön tekojärviin ja mihin säännösteltyihin jär-

viin voidaan varastoida noin puolet oman valu-

ma-alueen lumen sisältämästä vesimäärästä. 

Suurtulvia tekojärvet eivät estä, mutta pienempiin 

tulviin niillä voidaan hyvin vaikuttaa. ”Jääpatojen 

aiheuttamia korkeita vedenkorkeuksia esiintyy 

pienilläkin virtaamilla. Silloin myös vaikutusmah-

dollisuus on suurempi ja jäiden lähtöä pystytään 

viivyttämään”, kertoo Hinkkanen.

” Todellisuudessa 
olemme luonnon 

ja lupaehtojen 
armoilla.

”

Uljuan säännöstelyä tarkistettiin vuonna 2015, 

jolloin otettiin käyttöön maaperän kosteuteen 

perustuva säännöstely. ”Mitä märempi maa, sitä 

alemmaksi Uljuan pinta on laskettava. Kun maa on 

märkää, muodostuu sateista muodostuu enem-

män valuntaa, koska maa ei enää pysty pidättä-

mään niin paljon vettä”, selventää ELY-keskuk-

sen vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen. Hänen 

kokemuksensa mukaan uusi ohje on toiminut 

hyvin. ”Kun allas on alhaalla, sen varastotilaa pys-

tytään oikeasti hyödyntämään ja näin ollen vir-

taamaa Uljuan alapuolella voidaan hillitä”, sanoo 

Eskelinen.

Eskelinen myöntää, että kuivan kesän alhai-

nen vedentaso on tuonut harmia myös Uljuan vir-

kistyskäyttäjille. ”Mökkiläiset moittivat, kun ranta 

pakenee kauemmas kohti ulappaa. Matala vesi 

estää myös nykyaikaisten uisteluveneiden laske-

misen vesille. Vahinkoja sattuu, kun potkuri osuu 

pohjaan”, sanoo Eskelinen.

Seinäjoen Energian sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos ja ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija 
Katja Haukilehto yhteisen tehtävän äärellä: miten säännöstellä Kyrkösjärven vesiä optimaalisesti niin 
tulvasuojelun, voimatalouden kuin virkistyskäytön kannalta.

Voimayhtiön näkökulma 
säännöstelyyn

kön johtaja Kari Roos vakuuttavat, että vesivoiman 

käyttö tekojärvissä sujuu kivutta. ”Yhteensovitus 

onnistuu hyvin. Tulvien torjunta on ensisijaista, 

mistä tulee pientä haastetta kuivana kesänä”, 

sanoo Roos yli 20 vuoden kokemuksella. ”Tul-

vasuojelu ja vesivoima tai virkistyskäyttö ja vesi-

voima eivät ole toistensa vastakohtia, vaan sään-

nöstelyn tavoitteet ovat usein päällekkäisiä”, 

vahvistaa Sarnola.

Molemmat muistuttavat, että ELY-keskus päät-

tää viime kädessä tekojärvien säännöstelystä.  

Tulvan aikana se antaa ohjeita jopa monta ker-

taa päivässä. ”Aika pientä on, mistä tulee eri käsi-

tyksiä. Jos ELYn Katja Haukilehto sanoo torstaina, 

että nyt Kalajärven juoksutus täytyy puolittaa, 

Onko voimatalous ristiriidassa tekojärven muun 

käytön kanssa? Tätä asiaa testataan erityisesti 

niissä tekojärvissä, jotka on rakennettu ensi 

sijassa tulvansuojelua varten, mutta joiden sään-

nöstelyn toteuttaa käytännössä voimayhtiö. ELY 

ottaa ohjeistuksessaan huomioon kaikki mah-

dolliset tekojärven käytön intressit, joista yksi on 

voimayhtiön pyrkimys muuttaa vesivoima säh-

köksi. Tällaisia voimayhtiöitä ovat muun muassa 

Vattenfall Oy, jonka voimalat hyödyntävät Uljuan,  

Hautaperän ja Hirvijärven tekojärviä sekä Seinä-

joen Energia Oy, jonka turbiinit pyörivät Kalajär-

ven ja Kyrkösjärven rannalla. 

Vattenfallin ympäristökoordinaattori Teemu 

Sarnola ja Seinäjoen Energian sähköenergiayksi-
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minä mielelläni tuottaisin sähköä silloin, kun sille 

on suurin tarve, enkä viikonloppuna. Mutta ne 

ovat aivan olemattomia eroja, ei meillä ole ristirii-

taa”, sanoo Roos. Samaa todistaa Vattenfallin Sar-

nola. Vesivoiman kannalta on järkevää, että allas 

tyhjennetään talvella, koska siten sähköä saadaan 

tuotettua enemmän kuin jos järven pinta pidettäi-

siin korkealla. ”Kevättulvien aikaan puolestaan 

sähköntuotanto on yleisesti suurta ja sähkön hinta 

siksi matalampi. On luontevaa, että sähköä ei sil-

loin tuoteta niillä vesivoimalaitoksilla, joilla tuo-

tanto ei ole pakollista”, toteaa Sarnola. Vesivoi-

malle on aina paras tilanne, kun juoksutukset ovat 

niin pieniä, että kaikki vesi voidaan johtaa laitok-

sen lävitse. Ohijuoksutettava vesi ei tuota sähköä. 

”Tämä palvelee samalla alapuolisen vesistön tul-

vasuojelua”, sanoo Sarnola.

Sarnolan mukaan myös virkistyskäytön ja vesi-

voiman tavoitteet yhtyvät kesäaikaan, jolloin vir-

kistyskäyttöä on eniten. Juoksutettavat vesimää-

rät ovat kesäisin pieniä eikä vesivoiman kannalta 

ole järkevää juoksuttaa vettä liikaa. ”On vaikea 

kuvitella tilannetta, jossa intressit olisivat täysin ris-

tiriidassa vesivoiman kanssa, koska kaikki intres-

sit liittyvät toisiinsa”, sanoo Sarnola. Hän myöntää, 

että talviaikaan vedenkorkeuden lasku saattaa 

aiheuttaa haittaa esimerkiksi verkkokalastukselle 

ja avantouinnille, joten siltä osin vesivoiman ja vir-

kistyskäytön tavoitteet ovat ristiriitaisia. 

Kari Roos tiivistää: marras-maaliskuussa yrite-

tään ajaa suurin osa vedestä, muuten kaikki se mitä 

taivaalta tulee. ”Täytyy antaa tunnustus ELY-kes-

kukselle, joka on onnistunut määrittelemään rajat 

hyvin, vaikka varmaan se välillä stressaakin. Mutta 

aina on päästy järvien täyttämisen ylärajalle vii-

meistään toukokuun lopussa”, kehaisee Roos.

Roos saa paljon palautetta kansalaisilta, varsin-

kin jos on kuiva kesä ja rannalla haisee. ”Viime vii-

kolla tuli kolme palautetta jääpadoista. Palautteen 

perusteella veimme valvontakameran yhdelle 

pihalle, että voimme seurata tilannetta reaali-

ajassa.” Teemu Sarnolalle ei juuri tule palautetta 

säännöstelystä. ”Yleisesti ottaen järvien muut 

käyttäjät ovat tietoisia ELY-keskusten vastuuroo-

lista. Aikaisemmin oli yleisemmin virheellisiä luu-

loja, että voimayhtiö tekee mitä haluaa ottamatta 

muita huomioon”, sanoo Sarnola.

Kari Roos muistuttaa, että vesivoimaa tarvitaan 

yhä. Sen vähentäminen näkyisi sähkön hinnassa. 

”Parikymmentä vuotta sitten säätövoimaa oli pal-

jon enemmän. Tuulivoima ei ole käytettävissä kor-

keapaineen aikaan, jolloin sähköä kuluu eniten”, 

Roos sanoo.

Roosista on selvä, että tekojärvien kasvanut vir-

kistyskäyttö pitää samalla ottaa huomioon. ”Esi-

merkiksi Kyrkösjärvellä asutus on tullut aivan pen-

kereeseen kiinni, tekojärvi on takapihalla.” Kari 

Roos kertoo itse käyttävänsä Kyrkösjärveä joka 

tavalla. Hän ottaa siitä vesivoimaa, on mukana 

tulvansuojelussa ja käy järvellä veneilemässä ja 

kalastamassa. ”Kyllä siinä saa ottaa aika monta 

näkökulmaa huomioon”, Roos sanoo.

Kyrkösjärven veden voima otetaan talteen 43 metriä maan pinnan alapuolella.

Kemijoen voimala-altaat

Lapin suuria tekojärviä Lokkaa ja Porttipahtaa 

piti alun perin seurata kaikkiaan yhdeksän teko-

järven sarja, jolla Kemijoen vesien voima saatai-

siin valjastettua tehokkaasti koko maan käyttöön. 

Siirtomaa-Suomen suuri suunnitelma jäi kesken, 

kun kritiikki nousi ja arvot muuttuivat 1970-luvulla. 

Korkeimman oikeus laittoi suunnitelmille lopulli-

sen pisteen vuonna 2002, jolloin se kaatoi Vuo-

toksen altaan lupahakemuksen. Hankkeen ener-

gian tuotto todettiin korkeaksi, mutta luontoarvot 

menivät senkin yli. Tämä näkemys tuskin muuttuu 

kovin pian, jos koskaan.

Lapin valtavirran voimaa hyödynnetään silti 

tehokkaasti. Kemijoessa on peräti 16 vesivoima-

lan sarja alkaen Lokasta ja päättyen Kemin kyn-

nykselle Taivalkosken voimalaan. Kaikki Kemijoen 

pääuoman seitsemän voimalaitosta ovat maan 

kymmenen suurimman joukossa. Niistä vain saisi 

vielä enemmän tehoa irti tekojärvillä.  

Kemijoen varrelle ehdittiin rakentaa kolme voi-

mala-allasta, jotka eivät ole aivan vähäisiä nekään. 

Petäjäskosken voimala-allas valmistui Rovanie-

men eteläpuolelle jo vuonna 1957, kymmenen 

vuotta ennen Lokkaa ja Porttipahtaa. Kemijoki 

Oy:n Petäjäskosken voimala on vanhin ja suu-

rin Kemijoen voimaloista. Voimala-allas on käy-

tännössä Kemijoen levennys, jolla on mittaa yli 

22 kilometriä ja joka ulottuu lähes Rovaniemelle 

saakka. Rakentaminen kesti vuodesta 1953 vuo-

teen 1957. Valtavaan urakkaan osallistui enimmil-

lään 2500 ihmistä. Petäjäskosken voimalan teho 

on monen uusimisen jälkeen 182 megawattia, 

mikä tekee siitä koko maan toiseksi suurimman 

vesivoimalan Imatrankosken voimalan jälkeen.

Vuonna 1958 valmistui Juottaan tekojärvi 

Kemijoen sivuhaaraan Juotasjokeen. 12 kilomet-

riä pitkä tekojärvi muutti käytännössä koko joen 

patoaltaaksi. Keski-Lapin Voima Oy:n Juottaan 

voimalaitos laskee vetensä Kemijokeen Juotas-

niemen kylän kohdalla. Tälle voimalalle tuli tehoa 

3,7 megawattia. Voimalassa on peräti 21 metrin 

pudotus.

Kemijoki Oy:n Vajukosken voimalaitos raken-

nettiin niinkin myöhään kuin 1982−1984. Voima-

la-altaana toimii 15 kilometrin mittainen Kitisen 

levennys Porttipahdan tekojärven eteläpuolella. 

Patoallasta kutsutaan myös nimellä Vajunen. Joki-

altaassa lasketaan olevan kaikkiaan 23 saarta. 

Niistä suurin on 750 metriä pitkä ja 400 metriä 

leveä Vajusensaari.

Paikka: Rovaniemi

Vesistö: Kemijoki

Valmistunut: 1957

Koko: 19 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima

Vesivoimala: Kemijoki Oy, 

teho 182 megawattia

Petäjäskosken voimala-allas

Paikka: Rovaniemi

Vesistö: Kemijoki

Valmistunut: 1958

Koko: 7,4 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima

Vesivoimala: Keski-Lapin Voima Oy, 

teho 3,7 megawattia

Juottaan tekojärvi

Paikka: Sodankylä

Vesistö: Kemijoki

Valmistunut: 1984

Koko: 14 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima

Vesivoimala: teho 21 megawattia

Vajukosken voimala-allas 
eli Vajunen

” Kaikki Kemijoen 
pääuoman seitsemän 

voimalaitosta ovat 
maan kymmenen 

suurimman joukossa.

”
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Petäjäskosken voimala-allas on käytännössä Kemijoen levennys, jolla on mittaa yli 22 kilometriä. 
Sen rakennustyöhön osallistui enimmillään 2500 ihmistä. Petäjäskosken voimala on koko maan toiseksi 
tehokkain vesivoimala. Kuva: Kemijoki Oy.

Vajukosken voimala-allas on 15 kilometrin mittainen Kitisen levennys Porttipahdan tekojärven 
eteläpuolella. Patoallasta kutsutaan myös nimellä Vajunen. Kuva: Kemijoki Oy.

Itäiset keinojärvet

” Kun on tuijottanut 
vähäjärvisen läntisen 
Suomen tekojärviä, ei 
Itä-Suomen runsaiden 
luonnonvesien seasta 

ole helppo edes 
löytää näitä harvoja 
paranneltuja järviä.

”

Sen vielä ymmärtää, että tekojärviä tehdään Poh-

jamaalle ja Lappiin, jossa on pulaa järvistä ja yllin 

kyllin lättänää suomaastoa. Mutta että tekojärviä 

on pitänyt rakentaa myös järvi-Suomeen!

Itäsuomalaiset tekojärvet ovat tosin yhtä harvi-

naisia kuin itäiset vaivaispojat. Tekojärvien tapaan 

vaivaispoikien enemmistö keskittyy Pohjanmaalle. 

Suomen 140 vaivaisukosta ovat itäisiä vain Juan-

kosken ja Lieksan ukot.

Myös itäisen Suomen tekojärvet on äkkiä lue-

teltu: Joensuun Pamilon voimalaa varten on tehty 

Palojärven tekojärvi, Juankosken Karjalankos-

ken voimala ottaa vetensä Karjalankosken teko-

järvestä ja Lapinlahden Karsanjärvi on Atron voi-

malan yläpuolelle kaivettu ja osittain pengerretty 

voimalaitoskanavan levennys. Kaikkia näitä on 

tarvittu voimalaitosten altaiksi, kaikki ovat alun 

perin luonnonjärviä ja ne on rakennettu perättäi-

sinä vuosina 1960, 1961 ja 1962. Kaikki kuuluvat 

laajasti katsoen Vuoksen vesistöön.

Kun on tuijottanut vähäjärvisen läntisen Suo-

men tekojärviä, ei Itä-Suomen runsaiden luonnon-

vesien seasta ole helppo edes löytää näitä harvoja 

paranneltuja järviä. Mutta siellä ne ovat. Läntisiä 

tekojärviä muistuttavat lähinnä Joensuun Palojärvi 

Pamilon voimalaitoksen päärakennus on Alvar Aallon suunnittelema. Etualalla on Palojärven tekojärvi, 
takana Jäsys, josta vedet virtaavat Pielisjokeen. 

ja sen jatkona oleva Tekojärvi-Heinäselkä. Koska 

niiden päässä on myös selvästi suurin tekojärven 

rannalla olevista itäisistä voimaloista, otan tämän 

esimerkiksi.

Joensuun Pamilon voimalaitoksen rakennutti-

vat vuonna 1955 Enso-Gutzeit ja Outokumpu. Voi-

malaitoksen päärakennus on arkkitehti Alvar Aal-

lon käsialaa. Nykyään voimala kuuluu Vattenfall 

Oy:lle. Pamilo on Vattenfallin tehokkain voimala 

ja kaikkien tekojärvien voimaloista toiseksi suurin. 

94 megawatin tehollaan se sijoittuu kaikista maan 

vesivoimaloista sijalle 12.
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Pamilon voimalaitoksen pudotuskorkeus on 

peräti 49 metriä. Voimala säännöstelee käytän-

nössä Koiteretta, joka on 15 kilometrin päässä 

oleva suurehko luonnonjärvi. Koitereen vedet vir-

taavat voimalaitokseen kahden tekojärveksi luet-

tavan nostetun järven, Tekojärven ja Palojärven 

Paikka: Joensuu ja Ilomantsi

Vesistö: Vuoksen vesistön Koitajoen reitti

Valmistunut: 1960

Koko: 8,2 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima

Vesivoimala: Pamilon voimalaitos, 

teho 94 MW

Palojärvi ja Tekojärvi

Paikka: Kuopion Juankoski

Vesistö: Vuoksen vesistön Nilsiän reitti

Valmistunut: 1961

Koko: 1,1 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima ja tulvasuojelu

Vesivoimala: Juankosken voimala, 

teho 6 MW

Karjalakoski

Paikka: Lapinlahti

Vesistö: Vuoksen vesistön Nilsiän reitti

Valmistunut: 1962

Koko: 1,2 km²

Käyttötarkoitus: vesivoima ja tulvasuojelu

Vesivoimala: Atron voimalaitos, 

teho 6,5 MW

Karsanjärvi

kautta. Vuonna 1960 tehty korotus kolminkertaisti 

Tekojärven−Heinäselän pinta-alan. Siitä vesi jat-

kaa kulkuaan Palojärveen 900 metrin mittaisen 

Kallion kanavan kautta. Korotetun Palojärven alle 

hukkui aikoinaan 12 saarta, mutta syntyi samalla 

lähes 90 uutta. 

Itä-Suomen tekojärvet

Sortumavaara!

Tekojärvien ympärille on rakennettu satoja kilo-

metrejä patoja ja penkereitä. Patojen kuntoa ja 

suotovesiä seurataan jatkuvasti, koska murtumi-

nen voi aiheuttaa jopa sata kertaa suuremman 

vahingon kuin tulvat, joiden torjumiseksi tekojär-

vet on tehty.

Esimerkiksi Kyrkösjärven padon murtuminen 

voisi aiheuttaa tulva-aallon, joka peittäisi runsaan 

kahden tunnin kuluttua puolen metrin korkeudella 

koko Seinäjoen keskustan ja rautatieaseman 

alueen. Vaurioita päästäisiin korjaamaan aikaisin-

taan kahdentoista tunnin kuluttua murtumisesta. 

Mitään suurempaa ei ole sattunut, vaikka kai-

kesta seurannasta huolimatta luonto on joskus 

päässyt yllättämään. Uljualla niin kävi heti tekojär-

ven valmistuttua vuonna 1970. Lähiseudun asukas 

huomasi vuodon ja jäljitti sen Tulisaaren patoon, 

missä se saatiin tukittua nopeasti sementin ja 

massan avulla. 

Pitkämön padon murtuminen vältettiin, kun 5.10.2012 avattiin sekä juoksutuskynnys että tulvaluukku. 
Uhkaava tilanne oli monen tekijän summa, mistä on otettu opiksi.

Kurikan Pitkämön tekojärvi on tehty viisi kilometriä pitkään 
jyrkkään kanjoniin. Sen 30 metriä korkea pato oli valmis-
tuessaan maan korkein. Kuva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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Keväällä 1990 Uljualla huomattiin uusi vuoto, kun 

vesi löysi Tulisaaren padon kallioruhjeiden kautta 

reitin alakanavaan. Koko rakennelma oli sortu-

mavaarassa ja vesimassa uhkasi syöksyä ulos 

altaasta, jolloin se olisi virrannut myös Nelostien 

yli. Jälleen reagoitiin nopeasti ja kallioruhjeet 

injektoitiin vuodon kohdalta. Särkynyt pato kor-

jattiin seuraavana kesänä noin sadan metrin mat-

kalta. Vuonna 1991 voimalaitoksen alakanavan 

tunneli louhittiin avokanavaksi, jonka yli rakennet-

tiin silta Nelostielle. 

Voimalaan yhteyteen avattiin myös uusi tulva-

luukku, mistä vettä voidaan tarvittaessa juoksut-

taa nopeasti. 2000-luvulla Uljuan patoihin tehtiin 

suuri korjaus- ja kunnostushanke. Näistä kaikista 

kertoo Uljua 50 vuotta -kirja.

Lokakuun 2012 suurtulvassa oli käydä hul-

lusti Kurikan Pitkämön tekojärvellä, kun vesi ylitti 

hätävesikorkeuden ja oli vähällä nousta padon 

yli. ”Veden nousua ei aluksi huomattu, mihin vai-

kutti yhtä aikaa monta tekijää”, kertoo Etelä-Poh-

janmaan ELY-keskuksen silloinen tulvavastaava 

Tuuli Saari. Voimalalle oli ensiksikin tullut hiljattain  

uusi omistaja, jolla ei ollut vielä vankkaa koke-

musta Pitkämön melko monimutkaisesta sään-

nöstelystä. Toiseksi veden korkeutta seurattiin 

automaattisella valvontalaitteella, jonka seuran-

nan uusi omistaja oli ulkoistanut porvoolaiselle 

valvomolle. Porvoossa ei ollut tarkkaa käsitystä 

siitä, miten poikkeukselliset rankkasateet piiskasi-

vat Etelä-Pohjanmaata viikonloppuna 5.-7.10.2012, 

eikä valvomossa osattu reagoida riittävästi tilan-

teeseen. ELY-keskuksessa ihmeteltiin, miksi vesi 

nousi kaikkialla muualla, mutta Pitkämössä veden-

korkeus näytti pysyvän ennallaan. ”Kun selvitimme 

asiaa perjantai-iltana, saimme vastauksen, että 

näin mittari kertoo ja asiaan voidaan palata seu-

raavan kerran maanantaina”, sanoo Saari. Sateet 

kuitenkin jatkuivat viikonloppuna, eikä Pitkämön 

mittari värähtänyt vieläkään. Saari pyysi tällöin 

ELY-keskuksen maastohenkilöä käymään paikan 

päällä toteamassa tilanteen. Tämä oli silloin hoi-

tamassa Kivi- ja Levalammen akuuttia tulvatilan-

netta, mutta ehti Pitkämöön lauantaina päivällä. 

”Hän kertoi, että Pitkämön pinta on korkealla ja 

aallokko käy kovana.” Myös Pitkämön huoltopal-

velut oli ulkoistettu, mutta huoltomies onnistuttiin 

soittamaan paikalle. Hän totesi, että veden ole-

van jo hätävesikorkeudessa. ”Kutsuimme kaivin-

koneurakoitsijan paikalle ja avasimme poikkeus-

tilanteita varten rakennetun juoksutuskynnyksen. 

Vesi ei kuitenkaan laskenut tarpeeksi. Keskuste-

limme voimayhtiön, patoturvallisuusviranomaisen 

ja ministeriön kanssa, jolloin päätettiin avata myös 

voimalaitoksen tulvaluukku. Tämän jälkeen veden 

pinta lähti riittävään laskuun”, kertoo tulvajoh-

taja Liisa Maria Rautio. Vasta jälkikäteen huomat-

tiin, että automaattisen mittarin yläraja oli asetettu 

vahingossa säännöstelyn ylärajalle, minkä jälkeen 

mittari ei ilmoittanut enää korkeampia arvoja.

Jos Pitkämön 30 metriä korkea pato olisi pet-

tänyt, olisivat vaarassa olleet Kurikan alavimmat 

seudut. Pitkämö ei ole tyypillinen pohjalainen 

suolampi, vaan se on rakennettu Pitkämönluo-

man kapeaan ja syvään kanjoniin. Padon ja Kuri-

kan kaupungin välinen alue olisi voinut pahim-

millaan jäädä yli viisi metriä korkean veden alle. 

Tulva-aalto olisi saavuttanut Kurikan Kirkkosillan 

noin tunnissa.

Pitkämön tapauksella oli merkittävä vaiku-

tus patoturvallisuuden varmistamiseen, ker-

too ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Kim Klemola. 

”Kaikkiin ykkös- ja kakkosluokan patoihimme 

on sen jälkeen tehty kahdennettu vedenkorkeu-

den seuranta. Asteikkoa pystytään nyt lukemaan 

myös videokameralla. On myös varmistettu, että 

muualla ei ole mittareissa yllättäviä estoja. Voi-

mayhtiöt ovat nyt tietoisempia tulvariskistä ja siitä 

ilmoitetaan huomattavasti matalammalla kynnyk-

sellä”, listaa Klemola.  

Liisa Maria Rautio kertoo, että Pitkämön ongel-

mien jälkeen patoturvallisuuden rakentamiseen 

saatiin merkittävästi lisärahoitusta. ”Pitkämön jäl-

keen perustettiin myös valtakunnallinen tulvakes-

kus ja saatiin tulvavaroitukset Ylen uutisiin”, ker-

too Rautio.

Paikka: Kurikka

Vesistö: Kyrönjoen valuma-alue, Kyrönjoki 

ja Jalasjoki

Valmistunut: 1970

Koko: 12,5 km²

Tarkoitus: tulvasuojelu, voimatalous, 

virkistys

Voimala: Niileksen voimala, Koskienergia 

Koskivoima Oy, teho 6,3 MW

Virkistys: uimaranta ja leirintäalue

Asutus: useita pysyviä ja vapaa-ajan 

asuntoja 

Pitkämön tekojärvi

Hirvijärven maineikkain asukas

Hirvijärvi on Suomen johtavan tekojärvimaakun-

nan suurin tekojärvi. Se peittää 17 neliökilomet-

rin laajuisen alueen Lapuan ja Seinäjoen rajalla. 

Tekojärven alle jäi suota, metsää ja pieni Hirvijär-

ven luonnonjärvi. Mutta alta purettiin myös kylä-

koulu ja noin 80 hirvijärveläisen koti. Kun mukaan 

lasketaan viereinen pienempi Varpulan allas, nou-

see Hirvijärven-Varpulan aiheuttamien allasevak-

kojen määrä sadan tuntumaan, mikä on eniten 

Lokan ja Porttipahdan allaspakolaisten jälkeen.

Vattenfall Oy saa Hirvijärven voimalasta 8 

megawatin tehot. Hirvijärven pudotuskorkeus on 

korkein koko maan voimaloista, peräti 51 met-

riä. Putous olisi nähtävyys, ellei sitä olisi piilotettu 

kokonaan maan alle. Pääsin käymään päiväkodin 

retkellä: kierreportaita alas ja hissillä ylös.

Hirvijärvi on myös hieno kalastus- ja melonta-

järvi, jossa on paljon penkereitä, mutta myös run-

saasti metsäistä ja soista rantaviivaa. Järven poh-

joisrannalla ovat lintutorni, uimaranta, leirikeskus 

sekä asuntovaunualue. Koilliskulmassa on yksi-

tyinen Villakon mökkikylä. Yksittäisiä vapaa-ajan 

asuntoja mahtuu ison järven rannalle lähemmäs 

sata.

Mutta ennen kaikkea Hirvijärvi muistetaan eva-

koistaan. Dokumentoimme kaikki talot kirjassa, 

jonka teimme vuonna 2015 yhdessä alkuperäisen 

hirvijärveläisen, Ira Karhulähteen kanssa. Tämän 

työn perusteella väitän, että maineikkain hirvijär-

veläinen on Kärmes-Hermanni, Hermanni Kantola 

(1901−86). Kärmes-Hermanni oli viimeinen van-

halle Hirvijärvelle muuttanut uudisasukas. Hän 

ilmestyi Lapista Hirvijärven rannalle elokuussa 

1955 etsimään äitiään. Äitiä ei koskaan löytynyt, 

mutta Hermanni mielistyi erämaajärveen ja jäi 

asumaan sen rannalle, kunnes tekojärvi pakotti 

hänet lähtemään vuonna 1973. 

Erakkomaista Hermannia voisi luulla kansanta-

run sankariksi tai epäurbaaniksi legendaksi, ellei 

niin moni entisen Hirvijärven asukas olisi kerto-

nut yhtäpitävästi hänen taivalluksestaan Hirvi-

järven rantamilla. Ihmeellisintä oli Kärmes-Her-

mannin ruokavalio. Hermanni oli elävän ravinnon 

pioneeri, joka pisteli poskeensa vaikka mitä. Kyllä, 

käärmeitäkin.

Hermanni söi kaiken ruokansa raakana, joko 

puukolla paloiteltuna tai lihamyllynsä läpi jau-

hettuna. Nisäkkäitä, lintuja, kaloja ja matelijoita. 

Alun perin nälkä oli pakottanut syömään kaiken-

laista, mutta myöhemmin mukana oli myös häm-

Kärmes-Hermannista 
tuli Hirvijärven kestävä legenda.

mästyttämisen halua, kun kanssaihmiset halusivat 

itse nähdä, mikä on totta ja mikä tarua. Kyyn pää, 

sammakon sappi ja kanan syömä sontakin meni-

vät tarvittaessa Hermannin kurkusta alas. Munat 

Hemppa söi kuorineen. Sammakon kutu ei hänen 

mukaansa ollut Hirvijärven tummissa vesissä yhtä 

hyvää kuin pohjoisessa. Kesällä Hermanni muuttui 

lähinnä kasvissyöjäksi, mutta talvella hänen nur-

kissaan oli ketun ruhoja, variksia ja kanoja. Hirvi-

järven pikkupojat saivat palkkion, kun toivat Her-

mannille harakan, tikan, jäniksen, piisamin tai 

sorsan.

Käärmeen syönnille on monta todistajaa. Kun 

Hermanni oli töissä Hirvijärven allastyömaalla, 

pisti epäilevä työmies sihisevän kyyn pulloon ja 

vei pullon Hermannille, kertoo työkaveri Niilo 

Lepänhaara. ”Epäluuloisuus täytti työsakin, sitä ei 

Hemppa kyllä syö. Kymmeniä miehiä kokoontui 

ympärille ihmettä katsomaan. Kun käärmeen pää 

tuli pullosta esiin, otti Hemppa sitä niskasta kiinni 

ja katkaisi puukolla sihisevän pään ja laittoi sen 

suuhunsa. Siinä on myrkkyä, joku joukosta huusi. 

Ei tässä mitään myrkkyä ole, sanoin Hemppa. Pih-

kaisen kannon päällä hän paloitteli kyyn sopiviksi 

suupaloiksi, jotka tyytyväisenä nieli. 
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Eipä ollut miesporukka enää epäluuloinen”, kir-

joitti Lepänhaara. Yleensä Hermanni söi sekalai-

set eväänsä yksin, ettei olisi pilannut muiden ruo-

kahalua.

Hermanni Kantola palasi Tornioon vuonna 1973, 

kun Hirvijärven allas täyttyi vedellä. Hän meneh-

tyi kolarissa saamiinsa vammoihin 27.8.1986. Her-

mannin hauta löytyy Tornion Parasniemen hau-

tausmaalta. 

Mutta Hermannin muisto elää. Muiston pitää 

ajankohtaisena kolme ennustusta, jotka Hermanni 

lausui, kun Seppo J. Saari oli suunnittelemassa 

Mikähän elukka mahtaa olla menossa Hermannin 
parempiin suihin?

Kaverukset Niilo Lepänhaara ja Hermanni Kantola 
Varpulan allastyömaalla vuonna 1961.

Varpulan tekojärveä. Hermanni kertoi nähneensä 

näyn, että miehiä kuolee, kun laiva uppoaa Varpu-

lan altaassa. Ja että vielä tulee aika, jolloin Nurmon 

kirkko on suuren kaupungin keskustassa. Kolmas 

oli näky siitä, että Nurmon kirkon lattialla laineh-

tii vesi. Hermannin ensimmäinen ennustus toteu-

tui, kun neljä soutajaa hukkui Varpulassa vuonna 

1970. Toinenkin ennustus toteutui jo puolittain, 

kun Nurmo liittyi Seinäjokeen. Jos vielä Lapua 

tulisi mukaan, olisi Nurmon kirkko keskellä suur-

kaupunkia. Entä kolmas ennustus? Sehän ei vaa-

tisi kuin Hirvijärven tekoaltaan padon murtumisen.

Järvi joka muuttuu suoksi 

Kivi- ja Levalampi ei suinkaan ole soistumassa, 

mutta se tarjoaa erikoisen kokemuksen siitä, että 

on mahdotonta sanoa, mihin tekojärvi loppuu ja 

mistä suo alkaa. Tässä tapauksessa melko suuri 

tekojärvi ja maakunnan suurin neva.

Kivi- ja Levalampi rakennettiin vuonna 1964 

ensin pienempänä ja vuonna 1976 nykyisen laa-

juisena. Lähes kymmenen neliökilometrin kokoi-

sena se peitti alleen nimensä mukaiset pienet 

luonnonlammet. Syy tekojärven pinnan nostoon 

oli teollisuuden halu varmistaa veden saanti. 

Vettä säännösteltiin pitkään Kaskisten Metsä-Bot-

nian sellutehtaan tarpeisiin. Kun tehdas lopetet-

tiin vuonna 2009, siirtyi tekojärven säännöstely 

ELY-keskukselle, eikä siinä tarvinnut enää ottaa 

huomioon kuin lähinnä tulvasuojelun ja virkistys-

käytön tarpeet. 

Kivi- ja Levalampeen liittyy myös ainutlaatui-

nen piirre Suomen vesistöhistoriassa: valtakun-

nan ainoa jokien eritasoristeys! Se löytyy edelleen 

viiden kilometrin päässä tekojärven eteläpuolelta, 

tekojärvelle johtavan kanavan ja Tainusluoman 

risteyksestä. Erikoiseen järjestelyyn päädyttiin, 

kun tekojärven haluttiin keräävän vesiä laajem-

malta alueelta, mutta Tainusluoma virtasi alem-

malla tasolla. Niinpä kanavan vesi virtaa ylhäällä 

ja Tainusluoman alhaalla, vaikka molempien vedet 

päätyvät lopulta Närpiönjoen kautta mereen Kas-

kisten edustalla. 

” Kivi- ja Levalampeen 
liittyy ainutlaatuinen 

piirre Suomen 
vesistöhistoriassa: 
valtakunnan ainoa 

jokien eritasoristeys!

”

Aluksi melottiin Kivi- ja Levanevan soisen rannan tuntumassa…

Kivi- ja Levalampi on tekojärville tyypilliseen 

tapaan takamailla, Kurikan (ent. Jurvan) ja Laihian 

kuntarajalla, ja myös Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-

maan maakuntien rajalla. Hyvin tavallista on sekin, 

että tekojärven syvempää eteläpäätä rajaa suora-

viivainen pato ja matalaa pohjoispäätä suomaasto. 

Tämä suo vain on tavallista merkittävämpi, Natura 

2000 -suojeltu Levaneva, joka on molempien 

pohjalaismaakunnan suurin soidensuojelualue. 

Rannattomalta vaikuttava suo on säilynyt lähes  

koskemattomana ojitukselta ja pellonraivaukselta. 

Se on parhaita esimerkkejä rannikko-Suomen 

kermikeitaista. Laajaan lajistoon kuuluvat muun 

muassa haukat, riekot, metsot, saukot ja lepakot. 

Retkeilijä voi tutustua Levanevaan 50 kilometrin 

mittaisella Kurjen kierroksella.
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Tekojärven koilliskulman lintutornista aukeaa 

avara näkymä järven ja nevan yhtymäkohtaan. 

Juuri sinne mentiin koronakevään 2020 viimei-

senä päivänä, etsimään yhdistävää lenkkiä teko-

järven ja suojelusuon välistä. Kartasta ja ilmaku-

vasta katsoen tehtävä vaikutti epävarmalta, mutta 

ehkä mahdolliselta. Melontakavereiksi suoseik-

kailulle lähtivät Marjo Stolt ja hänen poikansa 

Lenni. 

Vesille laskeuduttiin tekojärven itärannan puo-

livälin uima- ja veneilypaikasta. Yksikkö- ja kak-

sikkokajakeilla suunnistettiin kohti pohjoisrannan 

suurta suota, jota oli tavoite edetä niin pitkälle 

kuin mahdollista, kukaties loppuun asti.

Suon reunoilla näkyi heti pari hökkeliä, joiden 

arveltiin kuuluvan kalastajille tai sorsastajille. Vas-

taan tuli lopulta puolisen tusinaa majaa. Lenni 

käväisi maissa katsastamassa lupaavinta niistä, 

mutta ei pitänyt sitä kovin hyvänä evästelypaik-

kana.

Niinpä jatkettiin pohjoisväylän etsimistä. Marjo 

huomasi kaventuvan reitin suomaaston keskeltä. 

Kun se loppui, yritettiin kurkistella, voisiko jos-

sain piillä yhteys pidemmälle. Sellaista ei näkynyt, 

mutta melko lähellä välkkyi suolammen tapainen. 

Niinpä harrastettiin kolmisenkymmentä met-

riä suomelontaa ja -kävelyä, minkä jälkeen oltiin 

taas avovedessä. Lampi laajentui ja jatkui pidem-

mälle kuin kartta ja ilmakuva lupasivat. Kohta 

huomattiin olevamme lintujen paratiisissa, jonka 

rauhaa ihminen tuskin usein häiritsee. Mekin yri-

timme olla häiritsemättä, kun nähtiin kurki tepas-

telemassa arvokkaasti suolammen laidalla ja jout-

senen suuri muna mättäikön pesässä. Kun oli 

edetty suoaluetta kilometrin verran, huomattiin 

yhteys suolta kurottavalle kuivalle niemelle. Kar-

tan mukana niemi oli yhteydessä Kniistinsaareen, 

mistä olisi enää lyhyt tarpominen Levanevan luon-

topolulle.

Tehtävä suoritettu! Yhteys tekojärveltä suo-

jelusuolle oli löydettiin, joten otettiin eväät esiin. 

Kurkien huudot ja muiden lintujen keväiset äänet 

säestivät murkinointia. 

Lähtiessä melottiin kaarros suolammen länti-

sellä perukalla, minkä jälkeen käännyttiin takaisin 

lähtösuuntaan. Palatessa löytyi lännen puolelta 

vielä parempi yhteys järvelle ja päästiin suolta 

pois melomalla. Tekojärvessä kelluvat suuret tur-

vesaaret sekoittivat vähän suunnistamista, mutta 

lähtöpaikka löytyi rantaa seuraamalla.

Mutta varsinainen löytö oli Kivi- ja Levalammen 

yhteys pohjoiselle rannalle. Kaikkea sitä ihminen 

ja luonto osaavatkin tehdä. Suosittelemme lintu-

retkeä yritteliäille rämemelojille! 

…mutta kohta huomasimme harrastavamme suomelontaa! Se oli pieni hinta lintujen paratiisin löytämisestä. 

Hiekkakuopista Rivieraksi

Suomessa on runsaasti hiekkakuoppia, soranot-

toalueita ja kalliolouhoksia, jotka on myöhemmin 

muutettu uimapaikaksi. Niistä vain Maskun Riviera 

Turun lähellä on korotettu tekojärven luokkaan. 

Ehkä syynä on se, että entisiä hiekkakuoppia on 

Maskussa niin paljon, että ne muodostavat koko-

naisen maailman.

Mäntyisen kangasmaaston hyödyntäminen hie-

kanottoon alkoi pienimuotoisesti jo 1920-luvulla. 

Seuraavalla vuosikymmenellä hiekanotto alkoi 

betonirakentamisen myötä laajentua. 1950-luvulla 

hiekkaa kaivettiin jo monista kuopista. Tietoa kai-

vetun hiekan määrästä ei ole, koska lupaa hieka-

nottoon ei tuolloin tarvittu.

Betoniteollisuus arvosti Maskun hiekan tasaista 

laatua. Niinpä suuri osa Turun, Raision ja Naantalin 

rakennuksista lepää maskulaisella hiekkapohjalla. 

Samasta raaka-aineesta on tehty liukuvalamalla 

Raision tehtaiden siilot ja Naantalin viljasiilot. Mas-

kun Rivieran läpi ajellaan alueen oman hiekka-

pohjan päällä Valtatie kasia ja Turussa Satakun-

nantietä. Kun Maskun hiekkavarat alkoivat ehtyä, 

siirryttiin käyttämään Paimion hiekkaa.

” Entisiä 
hiekkakuoppia on 

Maskussa niin paljon, 
että ne muodostavat 

kokonaisen 
maailman.

”Loppuun hyödynnetyt kuopat alkoivat houku-

tella uimareita, ja seutu sai epävirallisen Maskun 

Rivieran lempinimen. Nykyään nimi on virallinen 

ja esimerkiksi viereinen yritysalue on ristitty Rivi-

eraksi.

Vuonna 1992 Maskun kunta julisti avoimen 

suunnittelukilpailun Rivieran puisto- ja urhei-

lualueesta. Puistoaluetta on hyödynnetty rakenta-

malla sen ympärille 46 omakotitalon vyöhyke. 

Paikan päällä käytynä Maskun Riviera oli kuu-

mana kesäpäivänä 2020 nimensä veroinen kävi-

jämagneetti. Väkeä parveili uimassa ja liikuskeli 

kapeilla reiteillä lampien väleissä. 

Maskun Rivieran suosituin uimaranta on EU-kelpoinen ja aivan Raumatien vieressä. Pohjavesi takaa 
hyvän veden laadun, mutta myös viilentää vettä.

Paikka: Kurikan (ent. Jurvan) ja Laihian 

rajalla

Vesistö:  Närpiönjoki

Valmistunut: 1964 ja 1976

Koko: 9,7 km²

Tarkoitus: alun perin teollisuuden 

raakavesilähde, nykyään virkistyskäyttö

Kesämökkejä: kuusi

Kivi- ja Levalampi
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Noin neljän neliökilometrin alueella on toista-

kymmentä erikokoista lampea ja lamparetta. Vilk-

kaimmassa käytössä näyttää olevan Rauman-

tien vieressä oleva EU-uimaranta, jonka rannalla 

on myös rapistunut Maskun Riviera -grillikioski. 

Kapean kannaksen takana on alueen toiseksi 

suurin järvi, joka jatkuu pitkulaisena 700 metrin 

verran. Sitäkin suurempi on 10 hehtaarin kokoi-

nen Karevanjärvi alueen itäreunalla. Myös Kare-

vanjärvi on syntynyt hiekanotossa, vaikka järvi 

rajoittuu Karevansuon luonnonsuojelualueeseen. 

Alueen flooraa ja faunaa kuvataan rikkaaksi. Sii-

hen kuuluu muun muassa harvinainen uposkasvi 

isovesirikko. Linnustosta mainitaan kangaskiuru ja 

mustakurkku-uikku.

Maskun Rivieralla on useita kävelyreittejä ja 

monta mielikuvituksellisen muotoista lampea, 

myös aivan pieniä salaisia pieniä lampareita. Osa 

lammista on aivan asuinalueiden vieressä, osa 

Kalastajan superjärvet

Yksikään tekojärvi ei ole syntynyt ensisijai-

ses ti kalastusta varten, sillä pieniä lohilammik-

koja ei lueta tekojärviksi. Useimmista tekojär-

vistä on kuitenkin kehittynyt kalastajien keitaita 

omalla seudullaan. Tämä johtuu siitä, että suurin 

osa tekojärvistä on vähäjärvisillä alueilla, varsin-

kin Pohjanmaalla. Tosin tekojärvet houkuttelevat 

kalastajia muuallakin.

Tekojärvien kalaston lähtökohta on kiehtova, 

koska tekojärvet olivat alkuvuosina biologisia 

pommeja. Jokin laji saattoi yleistyä hillittömästi ja 

yksilöt kasvaa poikkeuksellisiin mittoihin. Syynä 

oli runsaasti tarjolla oleva ravinto, ennen kaikkea 

hyönteiset ja muut kalat, mutta myös vesisam-

Paikka: Masku

Vesistöt: Maskunjoen ja Piuhanjoen 

vedenjakajavyöhyke

Valmistumisaika: 1990-luku

Koko: noin 10 entistä sorakuoppaa

Tarkoitus: alun perin soranotto, nykyään 

virkistys

Maskun Riviera

Rivieran alueen 
laaja polkuverkosto 
vie asuinalueille 
ja Karevansuon 
luonnonsuojelualueelle.

mal. Osa petokaloista unohti olevansa petoja ja 

muuttui lähes kasvissyöjiksi. Tekojärvessä elävien 

mateiden ja ahventen mahat saattavat nykyään-

kin olla täynnä hyönteisiä.

Kalakannan erikoisen kehityksen koki esimer-

kiksi Hirvijärvi Lapuan ja Nurmon rajalla. Hirvijärven 

alkuaika vuoden 1973 jälkeen oli vuoroin suurten 

haukien, ahventen ja mateiden valtakautta. Hauet 

kasvoivat usein yli kymmenkiloisiksi, eivätkä jätti-

hauet ole loppuneet vieläkään. 1980-luvun lopulla 

alkoi isojen mateiden valtakausi. ”Väkeä tuli 

ympäri Suomea, kun lähdettiin hakemaan mateita 

saavien kanssa. Tuntui, että Hirvijärvellä oli silloin  

joskus enemmän väkeä kuin Lapuan keskustassa”, 

luonnonmukaisemmilla tienoilla. Mutta ennen 

kaikkea alueelta löytyy mahtava määrä hiekkaista 

ja vaihtelevaa rantaviivaa. Se sopii alueelle, jonka 

nimen kantasana on italian kielen ranta, riva.

Harri Kantola otti kuvan kalakaveristaan Esa 
Rautakorvesta, joka nostaa jättihaukea. Taistelu 
kesti melkein tunnin, ennen kuin tekojärvessä 
olleen juurakon alle piiloutunut kala saatiin 
veneeseen. Kuva Harri Kantola

Näistä Hirvijärven neljästä yli kymmenkiloisesta 
hauesta Harri Kantola myi kaksi, jauhoi 
kolmannen kalapihveiksi ja täytti yhden muistoksi 
jälkipolville. Kuva Esa Rautakorpi

kertoo Harri Kantola, Hirvijärven historian ahkerin 

kalastaja. 1990-luvulla kalastusseura yritti istuttaa 

Hirvijärveen siikaa, mutta sen kanta ei menesty-

nyt. 2000-luvulla lajiksi vaihdettiin kuha, joka otti-

kin vallan. Kantola laskee parhaina vuosina Hirvi-

järveä kulkeneen yöllä nelisenkymmentä venettä, 

joiden mukaan lähti usein lähemmäs sata kuhaa, 

suurimmat viisikiloisia hirmuja.

Tämä on tavallinen tarina muissakin tekojär-

vissä, joiden oloissa menestyvät luonnostaan 

lähinnä hauki, ahven, made, särki ja kiiski. Istutet-

tujen kalojen kannat eivät juuri ole menestyneet, 

poikkeuksena Lapin tekojärvien siika ja jossain 

kuhakin.  

Suomen ehkä tunnetuin kalamies, Erä-lehden 

vakiokirjoittaja ja kalakirjailija Jari Tuiskunen tun-

tee tekojärvien maineen kala-aittoina, varsinkin 

historiansa alkuvaiheessa. Hän esitteli suomalais-

ten kalapaikkojen kirjassaan myös yhden tekojär-

ven, Jurvan Säläisjärven, johon palataan myöhem-

min omassa luvussa. Hirvijärven lisäksi Tuiskunen 

mainitsee suurkaloistaan kuuluisina tekojärvinä 

muun muassa Vetelin Patanan, Siikalatvan Uljuan 

sekä Lapin Lokan ja Porttipahdan. Alkuaikojen 

elohopeaa hän ei pidä erityisenä ongelmana. 

Tekojärvien kaloja voi hänen mukaansa pää-

sääntöisesti syödä varsin turvallisella mielellä, 

kun pitäytyy pienehköissä yksilöissä eikä nauti 

niitä aivan joka päivä. ”Mikäli saaliiksi sattuu iso 

hauki tai ahven, voi elohopeapitoisuus olla hyvä 

syy päästää kala takaisin järveen”, tuumaa Tuis-

kunen. Istutuskalalle elohopealla ei ole juuri mer-

kitystä, koska kalat kasvatetaan puhtaalla ravin-

nolla eivätkä ne ehdi rikastaa elohopeaa itseensä 

uudessa ympäristössä. Kalojen kierto istutuskoh-

teissa tapaa olla myös melko nopeaa. Nykyään 

korkeista elohopeapitoisuuksista varoitetaan vain 

raskaana olevia naisia.

Muuten tekojärvet ovat kaikki omanlaisiaan 

kalapaikkoja, niin kuin toki kaikki muutkin järvet. 

”Vuodenaika, kellonaika, veden korkeus, lämpö-

tila, tuulet vaikuttavat kaikki omalla tavallaan. Ne 

vaativat opiskelua, että saaliin saamisen toden-

näköisyys paranee”, sanoo Tuiskunen. Tekojär-

vien erityispiirre on pohjaan jätetyn puutavaran 

runsaus. Tämä tekee esimerkiksi vetouistelun 

leveillä vieheharavilla hyvin haasteelliseksi. ”Jos 

vetouistelua harrastetaan, se on yleensä pieni-

muotoisempaa muutamalla vavalla tapahtuvaa. 

Toki tekojärvet ovat tässä suhteessa varsin eri-

laisia ja jos pitäytyy pintauistelussa, se toki saat-

taa onnistua selkävesillä ihan hyvin”, kertoo Tuis-

kunen. Pilkkimisessä ei yleensä ole suurempaa 

ongelmaa, kun vain ottaa huomioon tekojärvien 

voimakkaan säännöstelyn. Samoin täytyy olla 

käsitys siitä, missä jään alla on vettä ja missä pelk-

kää pohjamutaa. Pohjassa piileskelevä puutavara 

haittaa kalastusta, mutta siitä voi olla myös hyötyä. 

”Risut ovat yksi syy sille, että kalat pääsevät kas-

vamaan suureksi, kun esimerkiksi verkkoja ei voi 

monessakaan paikassa pitää. Paikallistuntemus 

on hyödyksi, että osaa varoa pahimpia paikkoja”, 

toteaa Tuiskunen.
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Elohopea ongelmana 

Petokaloihin kertyy tekojärvissä erityisen paljon 

elohopeaa. Sitä ei tiedetty vielä siihen aikaan, kun 

pääosa tekojärvistä rakennettiin, vaan asia todet-

tiin vasta vuonna 1980 biologi Matti Vertan teke-

mässä tutkimuksessa. Lääkintöhallitus reagoi 

asettamalla rajoituksia tekojärvistä pyydetyn kalan 

käytölle. Vuosikymmenen mittaan rajoituksista 

luovuttiin, kun elohopean pitoisuudet tekojärvissä 

laskivat. Nykyään tekojärvien haukea suositellaan 

käytettäväksi enintään kaksi kertaa kuukaudessa. 

Raskaana olevien ei tulisi syödä haukea ollenkaan.

Järvien elohopeaongelmassa on kyse tarkem-

min sanoen metyylielohopeasta. Asia nousi esiin 

vuonna 1956, kun Japanin Minamatan kaupun-

gissa havaittiin Chisson kemian tehtaan jätevesien 

aiheuttaneen vakavia hermovaurioita ihmisissä ja 

eläimissä. Pian huomattiin metyylielohopean ker-

tyneen ihmisiin ja eläimiin nimenomaan ravinnoksi 

syötyjen petokalojen kautta. Tästä seurasi vuosi-

kausien tutkimus- ja oikeusprosessi, jonka perus-

teella Chisso maksoi korvauksia yli 10 000 ihmi-

selle. Vuonna 2001 minamata-tautiin todettiin 

sairastuneen yli 2200 ihmistä, joista lähes 1800 

menehtyi. 

Metyylielohopeaa opittiin analysoimaan vasta 

1990-luvulla niissä pitoisuuksissa, joissa sitä esiin-

tyy vedessä. Metyylielohopeaa syntyy luonnossa 

erityisesti rikkiä pelkistävien bakteerien tuotta-

mana. ”Näitä bakteereja on satoja sukuja ja niitä 

on kaikkialla ympäristössä. Vain tietyt suvut, joilla 

on erityinen geeni, tuottavat metyylielohopeaa 

aineenvaihduntansa sivutuotteena”, kertoo Matti 

Verta.

Rikkiä pelkistävät bakteerit toimivat tehokkaasti 

vähähappisissa olosuhteissa, varsinkin hapellisen 

ja hapettoman vyöhykkeen rajapinnoilla. ”Tällaiset 

olosuhteet muodostuvat välittömästi tekoaltaissa, 

kun maa joutuu veden alle ja orgaaninen aines 

alkaa hajota. Vastaavat olosuhteet ovat kuitenkin 

yleisiä myös luonnonjärvien pohjasedimenteissä 

ja suomaissa”, sanoo Verta.

Veden humuspitoisuus kuvastaa valuma-alueen  

soiden määrää ja siten humuspitoisten vesien 

kaloissa on yleensä korkeammat elohopeapitoi-

suudet. ”Nuorissa tekoaltaissa on yleensä kor-

kea humuspitoisuus. Kun tekoaltaat vanhenevat, 

metyylielohopean tuotto ilmeisesti vähenee, sillä 

yleisesti pitoisuudet laskevat kaloissa 15−20 vuo-

den kuluessa suunnilleen samalle tasolle kuin 

ympäröivissä järvissä”, toteaa Verta.

Varoituskyltit tekojärvien elohopeasta ilmestyivät 
vuoden 1980 lopulla. Niistä luovuttiin jo saman 
vuosikymmenen aikana. Kuva Pertti Sevola

Elohopea pääsi 
Ilkka-lehden 
aprillipäivän juttuun 
vuonna 1978. Lehti 
kertoi ruotsalaisen 
yrityksen 
kaavailevan suurta 
lämpömittaritehdasta 
Peräseinäjoelle 
Kalajärven 
tekojärven 
elohopean 
kannustamana.

Järvien kalojen elohopeaongelma johtuu pää-

osin ilmaperäisen elohopeakuormituksen kas-

vusta. Valtaosa ilmaan päästetystä elohopeasta 

tulee kivihiilen poltosta, josta pyritään luopumaan 

nyt myös muista syistä. Vuonna 2013 solmittiin niin 

sanottu minamata-sopimus, joka asettaa rajoja ja 

tavoitteita ilmaelohopeakuormituksen vähentämi-

seksi.

Suuri osa Suomen vesistöistä on elohopean 

likaamaa ja niiden kaloissa on suuria metyylielo-

hopeapitoisuuksia. Tämä johtuu siitä, että kloo-

rialkaliteollisuus on käyttänyt elohopeaa kloorin 

valmistukseen ja monet sellutehtaat elohopea-

yhdisteitä putkistojen puhdistukseen. Pitoisuudet 

ovat alentuneet 1960-luvun lopulla, kun selluteolli-

suus luopui elohopeayhdisteiden käytöstä ja kloo-

rialkaliteollisuus vähensi päästöjään murto-osaan.

Metyylielohopean kertyminen ei ole siis yksin 

tekojärvien ongelma. ”Tekoaltaat ovat kuitenkin 

erityisesti nuorina eräänlainen ääritapaus boreaa-

lisen vyöhykkeen järvistä, koska ne on perustettu 

yleensä metsämaalle, jolloin saadaan erittäin suo-

tuisat olosuhteet elohopean metyloitumiselle”, 

sanoo Verta. Kalan syömisen terveysriskin arvi-

ointia Matti Verta pitää hankalana. ”Jokainen 

syöty kala-ateria lisää metyylielohopea-altistu-

mista, mutta toisaalta kalan syönnillä on huomat-

tavia terveyshyötyjä. Viranomaiset joutuvat anta-

maan suosituksia ottamalla huomioon hyödyt ja 

haitat”, sanoo Verta. 

Kalamiesten vetonaula

laisten leirit asuntovaunuineen. Frisbeekiekko 

lensi täysmittaisella golfradalla. Kausipaikkalai-

nen oli vapaaehtoisesti siistimässä rantaa, paris-

kunta söi eväitään rantalaavussa, mummo ja lap-

senlapsi olivat ensi kertaa käymässä Säläisjärven 

uimarannalla.

Mielikuvissa häilyi hiljainen erämaajärvi, kun 

ajelin syyskuisena sunnuntaina Seinäjoki-cityn 

humusta Jurvan Säläisjärvelle. Kaikkea muuta! 

Jurva Campingin kahvila kuhisi asiakkaita, niin 

kahvin kuin pizzankin nauttijoita. Järven rannalla 

levittäytyivät useiden kymmenien kausipaikka-

Ensi kertaa Säläisjärvelle tulleet Matte Kontola ja Jyri Vesanen eivät olleet uskoa silmiään, kun 
kalakaveri Jeremias Porthen nosti komean kirjolohen heti toisella heitollaan.
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Ensi visiitillä ruskaisella järvellä oli myös kolme 

seinäjokelaista nuorta kalastajaa, jotka olivat goo-

glettaneet hyvää ottipaikkaa uistimilleen. Sen he 

olivat myös löytäneet, sillä parikiloinen lohivon-

kale nousi heti toisella heitolla. Siihen kalaonni 

tosin jäi, sillä sen enempää saalista Säläisjärvi ei 

kolmen tunnin aikana antanut. Reissusta jäi silti 

hyvä maku. ”Säläisjärvi on nätti järvi, jonka kala-

kanta vaikutti runsaalta ja palvelut olivat hyviä. 

Se on kirjolohen lähin istutusjärvi Seinäjoelta kat-

soen. Siksi tulemme kohta päästä uudelleen”, ker-

toi Jyri Vesanen. Vesanen ja hänen kalakaverinsa 

yllättyivät, kun kuulivat Säläisjärven olevan teko-

järvi. Kalamiehet tapaavat välttää tekojärviä, jotka 

ovat matalia ja uistimet jäävät helposti kiinni kan-

toihin. Säläisjärvellä näitä haittoja ei kuitenkaan 

koettu. 

Kun otin kajakista päin kuvia kalastajista, kiiri 

äänimaisemana parin kilometrin päässä olevan 

moottorirata Botniaringin pauhu. Maakuntakes-

kuksen torilla oli samaan aikaan varmasti vähem-

män menoa kuin Kurikkaan liitetyn Jurvan pikkui-

sella tekojärvellä.

Jurvan Säläisjärvi on luettu vuodesta 1979 läh-

tien tekojärveksi. Pikkuruisen luonnonjärven pin-

ta-ala kasvoi tuolloin huomattavasti, kun pohjois-

puolelle rakennettu patopenger korotti pintaa 

kahdella metrillä. Alaksi tuli runsaat puoli neliöki-

lometriä ja suurimmaksi syvyydeksi 3,3 metriä.

Virkistyskäyttö oli heti alussa toinen syy jär-

ven korottamiselle. Toinen tarkoitus oli vuonna 

1977 käynnistetty Kaskisten Metsä-Botnian sellu-

tehdas, jolle Säläisjärvi oli keino varmistaa veden-

saantia. Tämän takia myös veden kiertosuunta 

vaihtui etelästä pohjoiseen. Kun Metsä-Botnia 

lopetettiin vuonna 2009, ei tehdas tarvinnut enää 

Säläisjärven vesiä. Tekojärveä ei palautettu ennal-

leen, ei edes harkittu sellaista, niin tärkeä virkis-

tysjärvi siitä oli tullut. Järven säännöstely siirtyi 

ELY-keskukselle, joka pitää pinnavaihtelun hyvin 

pienenä.

Säläisjärvellä käynnistettiin kalaistutukset jo 

1980-luvulla. Aluksi istutettiin nieriöitä, joista siir-

ryttiin yhä käytössä olevaan siian, taimenen ja 

lohen istutukseen. Järveä on myös kalkittu, kun 

se uhkaa happamoitua liikaa. Kaikkien kalastuslu-

vasta saatavien eurojen luvataan kuluvan istutuk-

siin, mikä tarkoittaa lähes 4000 kilon verran tai-

menta ja lohta. Siikoja järveen tuodaan noin 3500 

yksilöä vuodessa.

Istutukset ovat yksi syy, miksi Suomen tunnetuin 

kalastuskirjailija Jari Tuiskunen esitteli Säläisjär-

ven ainoana tekojärvenä suomalaisten kalapaik-

kojen kirjassaan Jarin kanssa kalassa. Tuiskusen 

mukaan erityisesti lohi vaikuttaa viihtyvän hyvin 

Säläisjärven humuksenruskeassa vedessä. Hän 

kertoi havainneensa merkkejä myös siian luonnol-

lisesta lisääntymisestä. Tuiskunen tietää hyviksi 

Jurva Campingissa viihtyy puolisensataa vakiopaikkalaista plus päiväkävijät päälle.

ottipaikoiksi järven itärannan ja kummankin pää-

dyn. Tärpin voi tosin saada mistä tahansa, sillä 

järvi on tasaisen matala. Keväisellä käynnillä Tuis-

kunen löysi hyvän taimenpaikan lämpimästä ran-

tavedestä. Kaupan päälle tuli kirjolohia, pari pientä 

ahventa ja puolikiloinen hauki. 

Tuiskunen ei hätkähdä Säläisjärven petokalo-

jen elohopeapitoisuuksia. ”Istutuskalan kyseessä 

ollessa ei elohopealla ole mielestäni merkitystä, 

sillä kalat kasvatetaan puhtaalla ravinnolla eivätkä 

ne ehtine rikastaa elohopeaa itseensä ollenkaan 

uudessa ympäristössä”, sanoo Tuiskunen. Kalojen 

kierto on varsin nopea, koska useimmat ongitaan 

pois parissa viikossa. Jos kuitenkin saaliiksi sat-

tuu iso hauki tai ahven, elohopeapitoisuus voi olla 

hyvä syy päästää kala takaisin, hän neuvoo. Bot-

niaringin melusaasteesta kalat tuskin paljon piit-

taavat, vaikka ne voivat säpsähtää yksittäisiä äkil-

lisiä ääniä.

Moottoriradasta ei ole meluhaittaa, päinvastoin 

Botniaring tuo asiakkaita leirintäalueelle, kertoo 

Suvi Tuori, yksi Jurva Campingin uusista yrittäjistä. 

Hän ennustaa ensimmäisen kesänsä perus-

teella pitkää jatkoa leirintäyrittäjän uralleen. ”Tulin 

Säläisjärvelle aikoinani jo lapsena vanhempieni 

kanssa asuntoautolla. Isä ja veli kalastelivat, minä 

tykkäsin järvestä, koska siinä oli hyvä uida ja sau-

Paikka: Kurikan Jurva

Vesistö: Närpiönjokilaakso

Valmistunut: 1979

Koko: 0,6 km²

Käyttö: virkistys, alun perin myös 

teollisuuden vesivarasto

Virkistys: leirintäalue itärannalla, viitisen 

kesämökkiä

Säläisjärvi

noa. Siskoni ja hänen miehensä ovat olleet kausi-

paikalla jo kymmenisen vuotta ennen kuin hekin 

ryhtyivät nyt yrittäjiksi”, kertoo Tuori.

Kausipaikkalaisia on viitisenkymmentä. Kesän 

kävijöiden kokonaismäärää hän ei uskalla edes 

arvioida. ”Sesonkina kaikki viisi mökkiä ovat koko 

ajan täynnä ja asuntovaunulla tai autolla voi tulla 

parisenkymmentäkin asiakasta päivässä. Yöpy-

jät tulevat kauempaa, lounastajat ovat paikallisia”, 

Tuori tuumaa.

Säläisjärvi on tulevaisuuden tekojärvi jo nyt!

Rautaruukin keinojärvet

Suomen valtio perusti vuonna 1960 Raaheen 

terästehdas Rautaruukin. Teräksen tekeminen 

vaatii niin paljon makeaa vettä, että saman tien 

aloitettiin toimet veden saannin turvaamiseksi. 

Tehdasalueen eteläpuolelta padottiin kaksi meren 

lahtea, Kuljunlahti ja Siniluodonlahti. Vajaan neliö-

kilometrin mittainen Siniluodonlahden allas syn-

tyi helposti, sillä sitä varten ei tarvinnut tehdä 

kuin muutaman kymmenen metrin pituinen pätkä 

patoa. Sen sijaan runsaan neliökilometrin kokoi-

nen Kuljunlahti vaati kilometrin mittaisen padon 

rakentamisen. Kuljunlahden erikoisuus on, että 

se on maan ainoa järvi, jossa veden pinta voi 

välillä olla meren pintaa alempana. Jatkoa seu-

rasi vuonna 1967, jolloin Rautaruukin vedenoton 

tarpeisiin tehtiin Haapajärven tekojärvi viiden kilo-

metrin päähän meren rannasta ja rautatehtaista.

Näillä toimenpiteillä saatiin yli viiden kilomet-

rin ketju makeavetisiä järviä meren ja mantereen 

väliin sekä yli neljä neliökilometriä järveä sisä-

maahan. Tehdas ottaa vettä myös suoraan joista, 

mutta tekojärviä tarvitaan vesivarastoiksi. Veden-

ottaja on nykyään SSAB, koska Rautaruukki siir-

tyi vuonna 2014 osaksi ruotsalaista konsernia. 

” Kuljunlahden 
erikoisuus on, että se 
on maan ainoa järvi, 
jossa veden pinta 

voi välillä olla meren 
pintaa alempana.

”
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Valtaisa turvelautta seilaa Raahen Haapajärvellä vielä yli 50 vuotta järven tekemisen jälkeen. 
Kuva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Näkymä Koksaamon 
vedenottamolta Kuljunlahdelle. 
Kuljunniemen tuulipuiston 
yhdeksästä tuulivoimalasta 
kaksi on patopenkereen 
päällä. Ensimmäiset voimalat 
pystytettiin vuonna 2004. 
Kuva SSAB

Tekojärvien säännöstelylupa on valtiolla ja Raa-

hen kaupungilla, mutta käytännössä säännöstelyä 

ja patojen ylläpitoa hoitaa pääosin SSAB. Koska 

samat tekojärvet ovat myös Raahen kaupungin 

merkittävimmät järvet, on ne otettu innokkaasti 

myös virkistyskäyttöön. Välillä niitä käytetään 

myös tulvasuojeluun. Kuljunniemelle on raken-

nettu vuodesta 2004 lähtien yhdeksän voimalan 

tuulipuisto, jonka voimaloista kaksi on patopenke-

reen päällä.

Raahen tekojärviä vaivaavat samat ongelmat 

kuin muitakin tekojärviä. Merestä erotetut lahdet 

rehevöityvät, minkä takia korkein hallinto-oikeus 

määräsi vuonna 2016 tiukat rajat terästehtaan 

päästöille ja veden laadun tarkkailulle. SSAB:n 

mielestä osa ratkaisuista oli turhan tiukkoja, vaikka 

se oli yhtä mieltä tavoitteesta: Kuljunlahden veden 

laatu on saatava paremmaksi ja sinileväkukinnot 

vähäisemmäksi myös tehtaan vedenoton kan-

nalta. Haapajärven erityisongelma on ollut turve-

lauttojen runsaus. Suurin osa liikkuvista turvesaa-

rista on kuitenkin saatu läjitettyä altaan viereen.

Paikka: Raahe

Vesistö: Haapajoki ja Piehinkijoki

Valmistumisvuosi: 1962

Koko: 1,2 km²

Käyttötarkoitus: teollisuuden vedensaanti, 

tulvasuojelu, virkistys

Kuljunlahden allas

Paikka: Raahe

Vesistö: Pattijoki

Valmistumisvuosi: 1967

Koko: 4,4 km²

Käyttötarkoitus: teollisuuden vedensaanti, 

tulvasuojelu, virkistys

Haapajärven tekojärvi

Paikka: Raahe

Vesistö: Haapajoki ja Piehinkijoki

Valmistumisvuosi: 1962

Koko: 0,8 km²

Käyttötarkoitus: teollisuuden vedensaanti, 

tulvasuojelu, virkistys

Siniluodonlahden allas

Käynnissä on kehittämishanke, jossa luvataan 

ottaa huomioon ilmastonmuutos, veden ekologi-

nen tila ja kaikki vesien käyttömuodot. Päätarkoi-

tus on edelleen SSAB:n vedensaannin turvaami-

nen, mutta samalla haastava tavoite on kohdella 

mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia jokia, järviä 

ja niiden käyttäjiä. Siinä on tekemistä!

Kallio- ja suorantojen Liikapuro

Jalasjärven Liikapuro yhdistää monipuolisesti 

tekojärven kaksi kiehtovinta piirrettä, suon ja kal-

lion. Liikapuro on Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen 

tekojärvi, jonka säännöstelyä muutettiin vuonna 

2017 niin, että se ottaa huomioon ilmastonmuu-

toksen vaikutukset. Muun muassa pakollisesta 

kevätalennuksesta luovuttiin ja säännöstelystä 

otti muutenkin joustavammin huomioon virkistys-

käytön tarpeet. Tämä oli mahdollista, koska Liika-

purolle ei koskaan tehty vesivoimalaa.

Liikapuro on varhaisin Kyrönjokilaakson 

monista tekojärvistä. Se rakennettiin vuosina 

1965−67 ja käynnisti koko Kyrönjoen tulvaraken-

tamisen, jota jatkui yhtäjaksoisesti 2000-luvulle 

asti. Liikapuro on myös lähin tekojärvi, jossa en 

ollut käynyt melomassa ennen tämän kirjan teke-

mistä, tunnin ajomatkan päässä kotoa.

Kannatti käydä! Kartalla Liikapuro ei näytä kum-

moiselta korpilammelta, mutta kun laskin kajakin 

pohjan toukokuun lopulla sen pinnalle, huomasin 
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heti, että olin tullut kotiin. Ei ihme, sillä nämä ihmi-

sen tekemät altaat ovat kotimaisemiani. Ennakkoon 

tiesin vain, että Liikapuro on tyypillinen pohjalainen 

tekojärvi, suon päälle tehty matala megasuo. Pen-

kereen vastapuoli laskeutuu laajaan vesisammalen 

leimaamaan kosteikkoon, jossa ei ole selvää ran-

taviivaa. Itäpuolella järveä reunustaa Natura 2000 

-ohjelmalla suojeltu laaja Murtomaanneva. Bonuk-

sena tulevat järven monet kallioreunamat.

Pohjoisrannan penkereen tuntumassa oli joukko 

kesämökkejä ja uimaranta, mutta myös pieniä 

mäntysaaria ja suosokkeloa tutkittavaksi. Länsiran-

nalta löytyi lisää mökkejä, joista osa oli hyödyntä-

nyt mainiosti korkeiden kallioiden muodostamaa 

reunaa. Kallioranta huipentuu lounaiskulman kal-

lioon, jonka kolmen metrin korkeuteen kohoavalla 

näköalapaikalla oli hyvä pysähtyä nauttimaan mai-

semasta suklaapatukan säestyksellä. Koska kartta 

ei kertonut kallion nimeä, enkä nähnyt mökkiläisiä, 

otin vapauden nimetä taukopaikan Nevakallioksi.

Samasta kalliosta sai nimittäin alkunsa etelä-

rannan kosteikko, jonka päällä lenteli haukka. Tyy-

pillisen suorannan tapaan tästäkin löytyi helposti 

kulkuaukko, jota pystyin jatkamaan kohti järveen 

laskevaa Pahaojaa. Sen itäpuolelta löytyi vie hou-

kuttelevampi väylä, joka jatkui pidempään kuin olin 

osannut edes toivoa, kohti Loukasojaa, joka näkyi 

virtaavan parin kilometrin päästä Liikajärveltä. Ehkä 

jopa melontakelpoinen alkukeväällä?

Liikapuron kiehtovin kätköpaikka löytyi itäiseltä 

rannalta Loukaslahdelta tullessa, oikea suo- ja kal-

liofanin toiveuni, juuri kajakin mentävien väylien 

päässä. Hmm, nyt en osaa sanoa, ehdottaisinko 

melontakaverille taukoa Nevakalliolla vai Piilokal-

lioilla…

Liikapuron mökkiläiset ovat osanneet sovittaa asumuksena suo- ja kallionrannalle.

Paikka: Kurikan Jalasjärvi

Vesistö: Kyrönjoen valuma-alue

Valmistunut: 1968

Koko: 3,1 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja virkistys

Kesämökkejä: viitisentoista

Liikapuron tekojärvi

Suonäkymää Liikapuron Nevakallion päältä.

Perhosten tyynet järvet 
ja soiset rannat

Perhonjokilaakson yläjuoksulla on Salamajärven 

hieno suovaltainen kansallispuisto monine pikku 

järvineen. Alempana Alavetelin suunnalla on toi-

nen kiintoisa järvialue, sekin hyvin suopitoinen. 

Mutta mahtuu jokilaakson keskijuoksulle myös 

kolme tekojärveä, Vissavesi, Venetjoki ja Patana.

Jokilaakson luonnonjärvissä olin melonut pal-

jonkin, mutta niiden väliin jäävä tekojärvien kes-

kittymä oli aina jäänyt välistä. Kesäkuussa 2020 

lähdettiin melontakavereiden Marjon ja Lennin 

kanssa katsomaan, miten hyviä suorantoja per-

hosten tekemissä järvissä oikein on.

Odotukset olivat korkealla, koska 1960-luvun 

puolivälissä eri kuntien rajamaille tehdyt Patana, 

Venetjoki ja Vissavesi vaikuttivat idyllisen suoran-

taisilta järviltä. Lisäksi ELY-keskus oli hakenut ja 

avi myöntänyt vuonna 2017 muutoksen juuri näi-

den kolmen tekojärven säännöstelyyn. Uusi sään-

nöstelylupa otti huomioon virkistyskäytön lisään-

tyneet ja tulvasuojelun uudenlaiset tarpeet. Kaikki 

kolme tekojärveä oli tehty ensi sijassa tulvasuoje-

lun tarpeisiin. Näistä kolmesta järvestä vain Pata-

nassa on vesivoimala, mutta muitakin käytetään 

Perhonjoen alapuolisen vesivoiman tarpeisiin.

Vissavesi ja Venetjoki tarjosivat parastaan aina-

kin auringon, tyyneyden ja lämmön puolesta. 

Molemmissa oli tarjolla peilityyni järven pinta, 

minkä ansiosta Perhonjoen tekojärvien ensivaiku-

telma oli tyrmäävän idyllinen.

Rantauduimme Vissavedelle veneenlaskupai-

kalta pohjoispuolen penkereeltä. Pienen järven 

näkymiä pilkkoivat monen kokoiset saaret. Ran-

toja leimasivat toisaalta kiviset mäet, toisaalta 

Haukkanevan matalat suorannat. Viitisentoista 

mökkiä vilahteli kiinteillä rannoilla ja parilla saarel-

lakin. Kaakkoisella lahdella oli laajin ja rauhallisin 

suoranta, mikä näkyi lintujen suosiona. Tällä pikku 

järvellä kelpaisi mökkeillä, kalastella ja bongailla 

lintuja. Marjo ja Lenni kokeilivat uimista ja saivat 

kaupan päälle humusta iholleen.

Lauri Tuomi-Nikula kertoo Keskipohjalaisessa 

kalakirjassa, että Vissaveden pinnan alla piilee 

suuria kaloja, joista erityisesti komeat piikkiahvenet 

ovat maineikkaita. Hänen mukaansa myös Venet-

järvellä on isoja ahvenia, haukia ja kiiskiä. Pata - 

nassakin kymppikiloiset hauet ovat arkipäivää. 

” Venetjoen ainoan 
ympärivuotisen 

asukkaan 
omintakeisen 

pihapiirin nähtävyys 
on korkean tolpan 

päässä lentävä UFO.

”

Vissaveteläistä saaristoa kaksikkokajakista 
Lennin takaa katsottuna.

Vissaveden luonto otti melojansa vastaan niin tyynenä kuin 
mahdollista.
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Kaikissa näissä järvien pohjalla olevat kannot ja 

rydöt antavat suojaa kaloille, mutta syövät myös 

kalastajien uistimia.

Niinpä säästettiin hellepäivän voimia suurem-

malle Venetjoelle. Nimestä huolimatta kyseessä 

ei ole joki, vaan lähes 18 neliökilometrin kokoinen 

järvi, koko laajan Pohjanmaan kolmanneksi suurin 

tekojärvi. Lähtöpaikka löytyi penkereen pohjois-

päästä, järven luoteiskulmasta. Paikka oli paikal-

lisen väestön suosiossa. Lähtiessä näkyi grillai-

leva kaveriporukka, koirien ulkoiluttajia, veneitä 

ja vessa. Suunnistimme aluksi kolme kilomet-

riä kohti itää, Rimmenmaan ison niemen taakse. 

Siellä suota taas piisasi! Muurausrämeen takana 

näkyi laajempi Natura 2000 -suojeltu Kotkanneva. 

Melottiin kapenevaa lahtea pitkin viitisen kilomet-

riä kohti kaakkoa. Tähän ponnisteluun rohkaisi 

odotus perillä odottavasta laavusta. Sellainen löy-

tyikin suon takaa. Paikalle pääsi melomaan kahta 

eri uomaa pitkin. Ja tämäkin paikka oli hyvässä 

käytössä! Löytyi autoilijoita, veneilijöitä ja suoran-

taa pitkin melojia seuraava koirakaveri. Laavu oli 

onnekkaasti tyhjä, joten saatiin evästellä suopur-

sujen keskellä suojassa keskipohjalaiselta poltta-

valta auringolta. Takaisin tultiin sen ajatuksen voi-

malla, että lopuksi pulahdetaan järveen. Lennin 

kanssa havaittiin Venetjoen vesi Vissavettä kirk-

kaammaksi.

Halsualainen nuoriso otti ilon irti hellepäivästä Venetjoella, vaikka ilman venettä.

Venetjoen kaakkoisen suorannan laavu oli 
idyllisesti keskellä suopursuja.

Yhtä uomaa melottiin suon läpi laavulle, toista 
sieltä pois.

Paikka: Kaustinen ja Veteli

Vesistö: Perhonjokilaakso, Halsuanjoki

Valmistumisvuosi: 1965

Koko: 3,4 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu

Mökkejä: viitisentoista

Vissaveden tekojärvi

Paikka: Veteli ja Vimpeli

Vesistö: Perhonjokilaakso, Patananjoki

Valmistumisvuosi: 1967

Koko: 11 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja vesivoima

Kesämökit: parisenkymmentä

Patanan tekojärvi

Paikka: Kokkola ja Halsua

Vesistö: Perhonjokilaakso, Köyhäjoki

Valmistumisvuosi: 1964 

Koko: 17,5 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu

Virkistys: Kota, laavu, uimaranta ja 

metsästysmaja

Venetjoen tekojärvi

Venetjoen ainoasta ympärivuotisesta asuk-

kaasta, Soini Laakkosesta, kuultiin vasta myöhem-

min. Hänen asumuksensa olisi löytynyt lähtöpen-

kereen toisessa päässä. Omintakeisen pihapiirin 

nähtävyys on korkean tolpan päässä lentävä UFO.

Patanan tekojärvellä ei ehditty käydä, mutta 

paikkasin aukon seuraavana keväänä. Sattui 

sama sää, täysin tyyni aurinkopäivä. Eihän sellai-

nen järvi voi huono olla, varsinkin kun vastaan tuli 

heti karttaan merkitsemätön hieno laavu.

Patanasta löytyi karttaan merkitsemätön tyylikäs laavupaikka heti kanavan suun edessä olevalta 
saarelta.

Perhonjokilaakson tekojärvet
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Armeijan lampi, jolla oli tarkoitus

Suomen armeijalla on oma pieni tekolampensa 

Porin prikaatin takapihalla Säkylässä! Tai ainakin 

oli. Pikku lampi on tekojärvi, jolla on tarkoitus. Tai 

ainakin oli.

Lampi padottiin 1960-luvun puolivälissä Huo-

vinrinteen varuskunnan kriisiajan vesivarastoksi. 

Se saa vetensä suolta laskevasta Latvaanojasta. 

230 metriä pitkästä ja 50 metriä leveästä lam-

mesta vedet jatkavat matkaansa kolmen kilomet-

rin päässä odottavaan suureen Pyhäjärveen.

Lampi rakennettiin samaan aikaan, kun Huovin-

rinteen rivitaloalue nousi sen pohjoispuolelle vuo-

sina 1964−67. Lähin asuintalo on vain 30 metrin 

päässä lammesta. Lampi ristittiin Huovinlammeksi 

alueen läpi kulkevan historiallisen Huovintien 

mukaan. Samaa perua on viereisen Huovinrinteen 

varuskunnan nimi.

Porin prikaatin historian hyvin tunteva kapteeni 

Heikki Saarinen kertoo, että Huovinlampi ympäris-

töineen tarjosi 1970- ja 1980-luvuilla juhannuksen 

viettopaikan heille, jotka joutuivat viettämään kes-

kikesän varuskunnassa. ”Yksiköt järjestivät ohjel-

maa juhannusillaksi. Mukana oli lähialueen siviili-

väestöä, varusmiehiä ja kantahenkilökuntaa aina 

komentajaa myöten”, Saarinen kertoo. Huovin-

lampea hyödynnettiin välillä myös Porin prikaa-

” Huovinlampi näyttää 
olevan ainoa maan 

tekojärvi, jonka 
käyttö on unohdettu 

kokonaan.

”tin vesistökoulutuksessa. Lammessa uitettiin uivia 

telakuorma-autoja ja Pasi-miehistönkuljetusvau-

nuja. Myös yksittäisiä taistelijoita lähetettiin ylit-

tämään matalaa lampea. Itse en muista koskaan 

uineeni lammessa, joten Porin prikaatin kranaatin-

heitinmiehet varmaankin säästyivät kesällä 1981 

tältä kohtalolta.

Nykyään Huovinlammen suuruuden ajat ovat 

enää muisto. Asuinalue ja lampi eivät kuulu enää 

edes varuskunta-alueeseen. Ruskeavetinen Huo-

vinlampi on saanut rehevöityä ja ruohottua met-

sän siimeksessä. Luontoaktivisti-upseeri Erkki Kal-

lio muistaa lammen olleen hyvin luonnontilainen 

jo 1974, kun hän tuli Huovinrinteelle. ”Näin Huo-

vinlammessa ainakin mustakurkku-uikkuja, har-

maahaikaroita, perusvesilintuja, minkkejä ja sauk-

koja”, Kallio kertoo.

Huovinlampea on ylitetty myös muovisäkin kanssa. Käynnissä on varuskunnan ryhmätaitokilpailu. 
Kuva Heikki Saariselta

Säkylän kunnan tekninen johtaja Tarmo Saa-

rinen ei tiedä, että Huovinlammella olisi enää 

mitään käyttöä. ”Mutta jos joku vain innostuisi, siitä 

saisi vähällä vaivalla näyttävän lammen”, kannus-

taa Saarinen. Tosin oma arvonsa on silläkin, että 

Huovinlampi näyttää olevan ainoa maan tekojärvi, 

jonka käyttö on unohdettu kokonaan ja joka on 

jätetty luonnolliseen rauhaansa, siis järveksi jolla 

OLI tarkoitus.

Laitetaan siis Porilaisten marssi soimaan Huo-

vinlammen hyvälle historialle ja uudelle suurelle 

tulevaisuudelle. Onhan se sentään koko Satakun-

nan merkittävin tekojärvi – tosin myös ainoa.

Paikka: Säkylä

Vesistö: Myllyojan metsäpuro

Valmistunut: noin 1964−67

Koko: 1,4 hehtaaria

Käyttötarkoitus: alun perin varuskunnan 

varavesivarasto, nyt luonnontilassa

Huovinrinteen tekoallas 
Huovinlampi

Kapteeni Heikki Saarinen on nähnyt Huovinlammen viime vuosien kehityksen melko unohdetuksi 
metsälammeksi.

Tällä kertaa Huovinlampea ylittää telakuorma-
auto. Kuva Heikki Saariselta
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Pohjois-Pohjanmaan 
muuttuvat järvet

Uljua on Pohjois-Pohjanmaan tekojärvien suuri ja 

vakaa perusjärvi. Muut pohjoispohjalaiset tekojär-

vet ovatkin mielenkiintoisessa muutoksen tilassa: 

kaksi niistä on ensin kuivattu, mutta palautettu sit-

ten tekojärvenä. Kolmannen säännöstely aiotaan 

lopettaa.

Kortteinen on koko Pohjois-Pohjanmaan vanhin 

tekojärvi. Viisi kilometriä pitkä ja puolitoista kilo-

metriä leveä järvi oli jo kuivattu, kun pato raken-

nettiin vuonna 1959 Lamujoen tulvien vähentämi-

seksi.

Turvelautat ovat leimanneet Kortteista koko 

sen 60-vuotisen historian ajan. Paikallisten asuk-

kaiden ja virkistyskäyttäjien mukaan turvelautat 

estävät pyydyskalastuksen, samoin järvelle pää-

syn mökkirannasta. Turvelauttojen uskotaan myös 

heikentävän Lamujoen vedenlaatua. 

ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Riku 

Eskelinen kertoo, että Kortteisen säännöste-

lyä on tarkoitus päivittää poistamalla määräys 

pakollisesta kevätkuopasta. Säännöstelypadon 

yhteyteen rakennettaneen kalatie, jonka kautta 

kulkee pääosa Kortteisen virtaamista. Säännös-

telyluukkua tarvittaisiin vain tulvatilanteissa. Kala-

tien myötä myös turvelauttojen ongelma vähenisi, 

kun järven pohjaveden sijaan kalatiehen ohjattai-

siin järven pintavesiä. 

Lamujoen yläjuoksulla oleva Vähä-Lamujärvi oli 

alun perin pikku lampien muodostama kosteikko 

keskellä peltoja. Kosteikon patoaminen näyttää 

jopa kymmenkertaistaneen vesistön alan, joten 

kyseessä on selvästi tekojärvi, vaikka sitä ei aina 

sellaiseksi lueta. Vähä-Lamujärvessä on säännös-

telypato ja ilmastuspato. Järjestely-yhtiö omistaa 

padot ja valtio vastaa sopimuksen mukaisesti nii-

den käytöstä ja ylläpidosta. Aluehallintovirastossa 

on vireillä lupahakemus, jonka mukaan nykyiset 

rakenteet korvataan pohjapadolla ja kalatiellä. 

Samalla loppuisi myös Vähä-Lamun säännöstely.

Kolmas pohjoispohjalainen tekojärvi on Piips-

järvi, jota pidetään Suomen ensimmäisenä uudel-

leen vesitettynä järvenä. Piipsjärvi kuivattiin 

1800-luvulla maanviljelyn tarpeisiin, mutta vesi-

tettiin uudelleen vuonna 1978. Vesittämisen syy 

oli järven virkistyskäyttö ja maisemallinen merki-

tys. Nykyään Pohjois-Pohjanmaan liitto määritte-

lee Piipsjärven nykyään arvokkaaksi luonnonsuo-

Paikka: Siikalatva

Vesistö: Siikajoen vesistön Lamujoki

Valmistumisvuosi: 1959

Koko: 5,9 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu

Mökkejä: kymmenkunta

Virkistys: laavu koilliskulmassa

Kortteisen tekojärvi

Paikka: Oulainen

Vesistö: Pyhäjoki

Valmistumisvuosi: 1978

Koko: 4,2 km²

Käyttötarkoitus: virkistys ja maisema

Mökkejä: parikymmentä

Virkistys: uimaranta ja laavu

Piipsjärvi

Paikka: Piipola

Vesistö: Siikajoen vesistön Lamujoki

Valmistumisvuosi: 1969

Koko: 4 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu

Mökkejä: viitisen kappaletta

Virkistys: kota pohjoisrannalla

Vähä-Lamujärvi

jelukohteeksi. Peltomaiseman keskellä olevassa 

matalassa ja ruskeavetisessä järvessä viihtyy suu-

ria haukia, ahvenia ja särkiä, mutta sinne on istu-

tettu myös kirjolohia. Järven kaakkoisrannalla on 

uimaranta ja laavu.

Ennen kuivatusta Piisjärveen laski Piipsanjoki, 

joka kuljetti järven vedet edelleen Pyhäjokeen. 

Kuivatuksen aikana Piipsanjoki virtasi järvikuivion 

halki. Nykyään järvi katkaisee jälleen joen virtaami-

sen viiden kilometrin matkalla. Piipsjärven ekologi-

nen tila on tyydyttävä ja Piipsanjoen välttävä. Jär-

ven ongelmia ovat suuri kuormitus ja kalan kulun 

katkeaminen jyrkän pohjapadon takia. Vuonna 

2019 peruskorjattiin pohjapato ja rakennettiin sen 

ohittava 140 metrin mittainen kalatie. Tyylikkään 

luonnonmukainen kalatie mahdollistaa kalojen 

nousun Piipsjärveen ja Piipsanjoen yläosaan. Par-

haillaan käynnissä on hanke valuma-alueelta kul-

keutuvien ravinteiden vähentämiseksi.

Yli 60-vuotiaalle Kortteiselle muodostuu yhä turvelauttoja, jotka haittaavat kalastusta ja mökkeilyä. 
Säännöstelyn muutoksen odotetaan helpottavan tilannetta. Kuva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Piisjärven pato uusittiin vuonna 2019. Samalla sen viereen rakennettiin tyylikäs kalatie. Kuva Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus
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Tanssit Kalajärvellä 

Peräseinäjoen Kalajärven tekoaltaan nimi oli itses-

tään selvä, sillä tekojärvi peitti alleen samannimi-

sen pienen luonnonjärven. Tekojärven hinta oli 

raskas niille kahdeksalle perheelle, jotka joutui-

vat luopumaan kodistaan ja muuttamaan muualle. 

Mutta tekojärven myötä menetettiin muutakin, 

sillä pienen Kalajärven rannalla toimi aikoinaan 

suosittu Kalajärven tanssilava. Peräseinäjoen 

Toive pystytti ensimmäisen lavan jo 1920-luvulla. 

Sen tilalle rakennettiin olympiavuonna 1952 suu-

rempi lava, josta tuli menestys ja rahasampo yli 

kuntarajojen. Tarjolla oli maan parhaita orkeste-

reja ja bonuksena idyllinen maisema. 1960-luvun 

puolivälissä tanssijoita oli toistatuhatta joka tilai-

suudessa. Yhden illan ennätys oli 3000 myytyä 

” Kalajärvi on maan 
ainoa tekojärvi, jossa 

on bifurkaatio.

”

Kalajärven 
pohjoisrantaa 
vuonna 1993, 
kun palvelujen 
kehittäminen oli 
vasta aluillaan.

lippua − melkein Peräseinäjoen väkiluvun verran. 

1970-luvulla paikasta katosi kuitenkin taika, koska 

lavalla ei ollut tekojärven takia tulevaisuutta. Vii-

meinen yritys tehtiin vuonna 1973. 

Yksi viimeisten vuosien tanssijoista oli edes-

mennyt esseekirjailija Matti Mäkelä (1951−2019). 

Syrämmen kieli -kirjassa häntä kalvaa pelko, että 

nuoruuden lava makaisi hylättynä tekojärven  

pohjalla. ”Ei kai ne jättäny ne peräseinäjokiset sitä 

lavaa sinne altahan pohojahan kokonansa lahua-

maha. Siitolis saatu flinkkiä tarveslautaa taikka 

ainaki erinomaasta saunapuuta tarvittevalle.  Tule-

vaasuuren arkkeolokille, jokka sukeltaa tangon 

alkulähteille, riittää pelekkä portti”, kirjoitti Mäkelä 

vuonna 2001.

Pystyin vapauttamaan kirjailijan tästä huolesta, 

sillä kerroin hänelle 2000-luvun alussa selvittä-

neeni kohtalaisella vaivalla, mitä lavalle oli tapah-

tunut. Kalajärven lavan osti, purki ja siirsi vuonna 

1974 seinäjokinen yrittäjä Raimo Pennala. Hän 

käytti puutavaran samana vuonna omakotitalonsa 

rakentamiseen. ”Koko lava on Seinäjoella Mänty-

kuja 18:n kattorakenteissa. Yläkerrassa voin vielä 

tanssia Kalajärven lavalla”, kertoo Pennala.

Tanssit Kalajärvellä saivat jatkoa muutenkin, 

sillä tekojärven pohjoisrannalle perustettiin Kala-

järven Matkailukeskus. Sen osia ovat Suomen 

parhaaksi äänestetty karavaanarialue, neljän täh-

den leirintäalue, mökkikylä, uimaranta, ravintola 

ja uusi tanssilava. Matkailukeskus oli 2010-luvulla 

koko Seinäjoen suosituin matkailunähtävyys ja 

sen alueella vieraili vuosittain yli 100 000 kävijää. 

Itse altistuin Kalajärven tanssimusiikille hei-

näkuisena iltana kesällä 2000, kun vietin lasteni 

kanssa yön läheisessä saaressa. Totesimme Pirun-

saareksi nimeämämme pikkusaaren melontaret-

kellä Kalajärven parhaaksi telttasaareksi. Aiheutin 

huvielämän viettäjille hetkellisen valoilmiön, sillä 

onnistuin lättyjä paistaessa sytyttämään koivun 

ilmiliekkeihin. Tuli sammui minuutissa, eikä ehti-

Paikka: Seinäjoki 

Vesistö: Kyrönjoki ja Lapuanjoki

Valmistunut: 1977

Allasevakkoja: 8 taloutta

Koko: 11 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu, vesivoima, 

virkistys

Vesivoimala: Seinäjoen Energia Oy, teho 

1,6 MW

Virkistys: Kalajärven Matkailukeskus 

pohjoisrannalla

Kesämökkejä: noin 80

Kalajärven tekojärvi

nyt aiheuttaa traumoja lapsilleni, muille Kalajärven 

käyttäjille, flooralle tai faunalle. Mutta tämän nik-

sin opin kerralla: tarkista, että Trangian tulipesä on 

varmasti sammunut, ennen kuin kaadat siihen pul-

losta lisää Sinolia!

Yhdentoista neliökilometrin kokoinen Kala-

järven tekojärvi on palvellut entisen suoalueen 

päällä hyvin niin tulvasuojelua, voimataloutta 

kuin virkistystäkin. Erikoisuus on, että Kalajärvi on 

maan ainoa tekojärvi, jossa on bifurkaatio. Siitä on 

apua toisin sanoen sekä Kyrönjoen että Lapuan-

joen tulvasuojeluun, sillä vettä juoksutetaan sekä 

Seinäjokeen että Nurmonjokeen.

Pääsy kielletty!

Suomen tarkimmin vartioitu tekojärvi piileske-

lee Vantaan Ylästössä. Järvi on helppo löytää, 

mutta sitä on vaikea nähdä, sillä sen ympärillä on 

2,3 kilometrin pituinen korkea maavalli, jota puo-

lestaan reunustaa piikkireunainen teräsaita. Var-

memmaksi vakuudeksi kyltit penkereen päällä 

varoittavat kameravalvonnasta, 50 päiväsakon 

rangaistuksesta ja vaarallisista virtauksista. Ei 

tosiaankaan tee mieli käydä pulahtamassa jär-

vessä, ei edes kurkistamassa.

Ensimmäinen syy Silvolan tekojärven tarkkaan 

vartiointiin on, että se turvaa yli miljoonan ihmi-

sen vedensaannin kymmenessä kunnassa. Toi-

nen syy on henkilöturvallisuus, sillä virtaukset 

ovat oikeasti voimakkaita. Tämä on helppo uskoa, 

koska heti tekojärven ajavaisvuonna 1962 huolto-

töitä tehnyt sukeltaja menetti henkensä imeydyt-

tyään vedenottoputkeen kesken työnteon. Vettä 

imetään edelleen viidestä vedentasaustornista, 

joita pilkottaa pitkin järveä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Silvolan 

tekojärven rakentamisesta vuonna 1960, koska 

pääkaupunkia uhkasi vesipula. Paikka löytyi Van-

taan puolelta ja yksityiseltä maalta, minkä ansiosta 

rakentamiseen ei tarvittu tuolloin edes vesioikeu-

dellista lupaa. Silvolan tekojärvi valmistui Helsingin 

omistukseen kaksi vuotta myöhemmin. Täyteen 

käyttöön se tuli vasta vuonna 1982, kun kymmenen  
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vuotta rakennettu Päijännetunneli valmistui. 120 

kilometriä pitkä Päijännetunneli on maailman pisin 

yhtenäinen vesitunneli. Painovoima kuljettaa Päi-

jänteen veden yhdeksässä päivässä Silvolaan kal-

liotunnelissa, joka kulkee 30−100 metrin syvyy-

dessä. Päijännetunnelia pidempi on vain New 

Paikka: Vantaan Ylästö

Vesistö: Vantaanjoki

Valmistunut: 1962 

Koko: 0,5 km²

Käyttötarkoitus: raakavedenotto

Silvolan tekojärvi

Vantaanjoen ja Silvolan tekojärven välille 
rakennettiin 1700 metriä pitkä tunneli vuonna 
1962. Museoviraston kokoelmissa olevan kuvan 
otti Erkki Voutilainen.

Valkoposkihanhien satapäinen parvi saa tehdä rauhassa kaarroksiaan Silvolan tekojärven päällä. 
Täällä niitä ei tulla häiritsemään.

Yorkia palveleva Delawaren akvedukti, jolla on 

pituutta 137 kilometriä. Se ei kuitenkaan ole Päi-

jännetunnelin tapaan yhtenäinen.

Silvolan tekojärvi on 47 hehtaarin laajuinen, 

syvimmillään 17 metriä syvä ja siihen mahtuu vettä 

viisi miljoonaa kuutiota. Kriisin sattuessa Helsinki 

pärjäisi tällä vesimäärällä kaksi viikkoa. Kun Sil-

volan tekojärvi valmistui, siihen istutettiin järvitai-

menta ja merilohta bioindikaattoreiksi. Kalakanta 

koki pian luonnollisen loppunsa, koska järvestä 

ei päässyt kutemaan. Nykyään järvessä väitetään 

elävän ahvenia, kuhia ja rapuja. Kaloille olisi otta-

jia, sillä Silvola on suurin järvi Helsingin ja Vantaan 

alueilla. Mutta eipä järvelle ole asiaa myöskään 

kalastajilla. Kaloja ei käytetä nykyään kertomaan 

veden laadusta, jota seurataan muilla keinoilla. 

Vettä rasittaa sama vaiva kuin Pohjanmaan turve-

pitoisia tekojärviä, sillä humuksen lisääntyminen 

pyrkii tekemään vedestä ruskeaa. Vesi puhdis-

tetaan Pitkäkosken ja Vanhankaupunginlahden 

puhdistamoilla.

Silvolan tekojärvi torjuu 
vieraita piikkireunaisella 

teräsaidalla ja 
korkealla penkereellä. 
Pohjoispäässä penger 

on matalin, vain noin viisi 
metriä korkea. 

Varmemmaksi 
vakuudeksi kieltoa 

tehostetaan 
varoituksella 

vaarallisista virtaamista 
ja päiväsakon uhalla.

Vedentasaustornit kurkistavat järvestä tyynellä kelillä kuin sukellusveneen periskoopit. Juuri niiden 
ympäriltä vettä imetään välillä vaarallisen voimakkaasti.
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Kaskislaisilla on kaikki

Jos asut Kaskisissa, olet Suomen väkiluvultaan 

pienimmän kaupungin asukas, mutta ulottuvillasi 

on kaikki, mitä ihminen voi toivoa vesielemen-

teiltä: meri, lampi, flada, järvi, tekojärvi, kanava 

ja joki. Ei ihme, että Kaskisten vaakuna on myös 

ainoa, jossa on mela.

Kaskista ympäröi joka puolelta meri, sillä kau-

punki on kokonaan saarella. Saaren pituus on 6 

kilometriä, leveys vajaa 2 kilometriä ja sillä asuu 

vähän yli 1200 ihmistä. Saareen mahtuu useita 

pieniä lampia. 

Vain parinsadan metrin päässä saaresta löy-

tyy mantereen puolelta pieni lahti, Verkviken, jota 

maan kohoaminen on parhaillaan muuttamassa 

fladasta kluuviksi. On kiinni enää meriveden kor-

keudesta, yltääkö murtovesi tai meloja Verkvike-

nille. Matalalla vedellä ei yllä, korkealla yltää.

Seuraava vesistön laji on sekin aivan vieressä. 

Kyseessä on penkereen takana oleva tekojärvi, 

Västerfjärden, jonka 350 metriä pitkä ja 20 met-

riä leveä kanava yhdistää pienempään Bovike-

niin. Tekojärven pinta-alaksi lasketaan 2,6 neliö-

” Minkään muun 
kaupungin 

vieressä ei ole 
yhtä monipuolista 

vesistöjen kirjoa kuin 
Kaskisten.

”

Västerfjärdenin tekojärvi rakennettiin Metsä-Botnian sellutehtaan vedensaannin turvaamiseksi. Tehdas 
lakkautettiin vuonna 2009, mutta järvi jäi. Tehdasrakennus näkyy yhä penkereen takaa.

kilometriä. Todellisuudessa avoin vesiala on 

pienempi, sillä tekojärven pohjoinen osa on ruo-

hottumassa. Joka tapauksessa kyseessä on 

makean veden allas, ei merenlahti, minkä Robin 

Sjöblom vahvisti viimeksi Västerfjärdenin kasvien 

inventoinnissa vuonna 2018. Sjöblom totesi, että 

käytännössä kaikki Västefjärdenin kasvit kuului-

vat järviluontoon, eivät murtoveteen. Hän löysi 

peräti 153 eri lajia.

Se viimeinen vesistön laji, Närpiönjoki, laskee 

Västerfjärdeniin. Senkään suulle ei ole matkaa 

kuin kolmisen kilometriä.

Västerfjärdenin allas erotettiin merestä 1970-

luvun alussa, jolloin sen edustalle tehtiin ensin 

pengertie. Kunnon pato sulkuineen rakennettiin 

saman vuosikymmenen lopulla. Syynä oli Met-

sä-Botnian Kaskisten sellutehtaan vedentarve. 

Tehtaan toiminta loppui vuonna 2009, mutta 

vedenotto on jatkunut Metsä Board Oyj:n ja Kas-

kisten kaupungin tarpeisiin.

Vesi on muuttunut patoamisen ja säännöste-

lyn takia makeammaksi, sameammaksi ja hap-

pamammaksi. Ravinteiden ja metallien määrä 

on lisääntynyt, samaan aikaan kun pH-arvo ja 

alkaalisuus ovat vähentyneet. Tämä ei ole tehnyt 

hyvää veden laadulle, jonka ekologinen laatu on 

nykyään epätyydyttävä, mikä on sentään parempi 

kuin aikaisempi välttävä. Tilannetta on pystytty 

hieman kohentamaan muun muassa kalaportaan 

avulla.

Robin Sjöblom listaa kasvillisuusraportissaan 

useita ehdotuksia tuleviksi toimenpiteiksi. Näitä 

ovat muun muassa luontopolku opastauluineen, 

opastusalue, levähdys- ja grillipaikat, veneilylai-

turit, kalastusalueet, näköalapaikka ja lintutorni. 

Hän näkee alueella paljon virikkeitä virkistykseen 

ja jopa turismiin: luonnonkaunis jokiuoma, tekojär-

ven linnut ja kasvillisuus, kluuviksi muuttuva flada 

ja alueen historia. Näillä rannoilla on toiminut jo 

keskiajalla satama, josta on käyty kauppaa Tuk-

holmaan asti.

Sitä paitsi minkään muun kaupungin vieressä ei 

ole yhtä monipuolista vesistöjen kirjoa kuin Kas-

kisten. Mela kaupungin vaakunassa velvoittaa 

ponnistuksiin!

Västerfjärdenin tekojärven kahta osaa yhdistää runsaat 300 metriä pitkä kanava, joka on runsaan 
puuston ansiosta mukavan hämyisä melottava.

Paikka: Närpiö Kaskisten edustalla

Vesistö: Närpiönjoki ja entinen merenlahti

Valmistunut: 1970-luvun alussa

Koko: 2,6 km²

Käyttö: vedenotto ja virkistys

Mökkejä: parikymmentä

Västerfjärdenin 
makeanvedenallas
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Tekojärvi-Suomi 
huomenna

Suomen muotoinen lampi

Suomen hätkähdyttävin tekojärvi on yksi pienim-

mistä ja kaikkein nuorin, vuonna 1991 valmistunut 

Kittilän Neitokainen. Lammesta tekee ainutlaa-

tuisen, että se on tarkalleen Suomen muotoinen, 

kymmenestuhannesosa oikeasta Suomi-neidosta. 

Ilmansuunnatkin vastaavat suurta esikuvaansa.

Ajatuksen Suomen muotoisesta keinolam-

mesta keksi rovaniemeläinen rakennusmestari 

Esko Sääskilahti. Sama mies merkitsi myös järven 

ääriviivat maastoon Vesikkovaaran läntiselle rin-

teelle. Neitokaisesta tuli 116 metriä pitkä ja uuman 

kohdalta 22 metriä leveä lampi. Se saa vetensä 

pohjavedestä, jota pulppuaa Ahvenanmaan koh-

dalle kaivetusta kuopasta. Laskuoja on Suomi-nei-

don käsivarren jatke.

Neitokaista kaavailtiin viereen rakennettavan 

lomakylän houkuttimeksi. Matkailuyritys Lomat-

rio suunnitteli Lainioon lomakylää lähinnä lasket-

telijoiden tarpeisiin. Esko Sääskilahti oli valittu 

lomakylän vastaavaksi rakennusmestariksi, kun 

hänelle kerrottiin, että kylän viereen tehdään kei-

nolampi saunoineen. Sääskilahti ajatteli aluksi, 

että lammesta voisi tehdä jonkin tunnetun jär-

ven muotoisen, kunnes hän sai vielä paremman 

ajatuksen, suorastaan kuningasidean. Lomaky-

län päällikkö ja arkkitehti eivät aluksi innostuneet 

Suomen muotoisesta lammesta, mutta myöntyivät 

lopulta, kun Sääskilahti ei antanut periksi.

Paikallisia työttömiä värvättiin siistimään aluetta, 

minkä jälkeen kaksi kaivuria möyri siellä pari viik-

koa vuonna 1991. Seuraavan talven jälkeen lampi 

täyttyi pohjavedestä ja on siitä lähtien pitänyt 

hyvin pintansa. Polartrio kaatui suureen lamaan 

vuonna 1993, minkä jälkeen haave lomakylästä 

haihtui ja myös Neitokainen painui unholaan. 

Lampi nousi uudelleen julkisuuteen vasta viime 

vuosina, paljolti drone-innostuksen siivittämänä.

Neitokaisen luokse pääseminen ei ole kovin 

hankalaa. Se on linnuntietä kymmenen kilometrin 

päässä Ylläksen matkailukeskuksesta. 

Valokuvaaja Niko Laurila nappasi Neitokaisesta 
kuvan dronellaan syksyn 2020 ruskan loistaessa 
parhaissa väreissään. Kuva Niko Laurila

” Neitokainen on maan 
ainoa tekojärvi, joka on 
tarkoitettu katsottavaksi 

ilmasta päin.

”

Autolla voi ajaa sadan metrin päähän, minkä jäl-

keen enää satametrinen hiekkatie erottaa etsijän 

Suomen muotoisesta suolammesta.

Neitokaisen muodot eivät oikein hahmotu 

risukkoisella suorannalla seisovalle – ellei hänellä 

sitten ole mukanaan kuvauskopteria. Neitokai-

nen on nimittäin maan ainoa tekojärvi, joka on tar-

koitettu katsottavaksi ilmasta päin. Sen voi tehdä 

etsimällä järvi virtuaalikartasta – tai ihailemalla 

oheista kuvaa. Esko Sääskilahti toivoo, että järven 

luona ei paljon käytäisi, että sen ympäristö säilyisi 

eivätkä Suomen rajat alkaisi muuttua. Neitojärvi 

onkin säilyttänyt muotonsa hämmästyttävän hyvin 

jo 30 vuoden ajan. Mitä nyt tulvat ovat välillä lihot-

taneet neidon kylkiä Ruotsin ja Venäjän puolille.

Valokuvaaja Niko Laurila kävi paikalla vuonna 

2020, minkä sallin hänelle mielihyvin, koska 

voimme kaikki ihailla Laurilan ottamaa ruskakuvaa 

tällä sivulla ja myös kirjan kannessa. Laurila ker-

too Suomen muotoisen tekojärven luona vierailun 

olleen hänelle pitkäaikainen haave. Hetki koitti 

Kilpisjärveltä palatessa 6. syyskuuta 2020. ”Fiilis 

oli hauska, kun menin paikalle hiekkatietä pitkin 

ja yhtäkkiä lampi komeilikin lähellä tietä. Ilmasta 

katsottuna se oli kaikkein vaikuttavin, koska vasta 

suoraan ylhäältä hahmottaa koko komeuden”, 

kertoo Laurila.

Paikka: Kittilän Lainio lähellä Yllästä

Vesistö: Kemijoen vesistö, Ounasjokeen 

laskeva Lainiojoki

Valmistumisvuosi: 1991

Koko: 0,34 hehtaaria

Tarkoitus: turistinähtävyys

Neitokainen eli Neitojärvi

Espoon urbaani lintuparatiisi

Vantaalla on maan vähiten vierailtu tekojärvi (Sil-

vola), mutta Espoosta löytyy kaikkein vierailluin 

tekojärvi (Finnoo). Viimeistään sen jälkeen, kun 

länsimetron jatke on avattu vuonna 2023. Finnoon 

asema on silloin ensimmäinen uusi asema metron 

nykyisen päätepysäkin Matinkylän jälkeen. Ase-

man ensimmäinen nähtävyys ovat maan pisimmät 

liukuportaat, 78 metriä pitkät ja 34 metriä korkeat. 

Metroaseman ympärille rakentuu 17  000 asuk-

kaan uudenlainen merihenkinen kaupunginosa. 

Metropysäkin Meritien sisäänkäynti vie kohti teko-

järveä. Julkisivujen lasipintojen graafisen kuvioin-

nin luvataan kertovan altaan kasvillisuudesta.

Tämä epätodennäköinen nähtävyys rakennet-

tiin alun perin jätevedenpuhdistamon saostus-

altaaksi vuonna 1963, kun Finnoon lahti padot-

tiin merestä. Lahtea alettiin täyttää maalla jo 

1970-luvulla, niin että ruohikkoista vettä on jäljellä 

enää 17 hehtaaria. Nykyään allasaluetta käyte-

tään vain häiriötilanteessa ylimääräisenä ylivuoto-

altaana. Sen sijaan siitä on kehittynyt varsinainen 

lintujen ja bongareiden paratiisi, jolla on valtakun-

nallistakin merkitystä, paikallisesta puhumatta-

kaan. Rehevä Finnoon lahti tunnettiin runsaasta 

linnustostaan jo ennen patoamista.

Paikan päällä koettuna urbaani lintukosteikko 

myös hämmentää, sillä umpeen kasvavaa allasta 

reunustavat meren puolella jätelaitoksen raken-

nukset ja Espoon Sähkön lämpövoimala. Tuoksu 

on sen mukainen, mikä ei kuitenkaan vaikuta 

häiritsevän lintuja. Mutta tämä onkin ruderaat-

tia, luonnon keitaaksi jätettyä joutomaata, jossa 

on omat lajien keskittymät itse altaassa, Finnoon 

puron varressa ja tulvaniityllä.

Sitä paitsi ihmisvieraillakin on hyvät palvelut. 

Reitti vaikuttaa olevan suosittu ulkoilualue lintu-

ajan ulkopuolellakin. Lintuallasta kiertää 1,7 kilo-

metrin reitti, jonka varrella ovat kahdeksaan tee-

maan jaetut opastaulut ja kaksi matalaa tornia 

lintujen tarkkailua varten. Sen varrella voi ihailla 

voimalan seinästä myös suurta seinätaideteosta 

Muutoksen siivet, joka on taiteilijoiden Anetta 

Lukjanova ja Taneli Stenberg käsialaa. Teos val-

mistui kesällä 2020 juhlistamaan Suomenojan 

voimalan yhden hiiliyksikön sulkemista. 

Minkälaista luontoa Suomenojan altaan ympä-

riltä sitten löytyy? Esimerkiksi näyttävä nokkoskuk-

kula ja hyvin runsas perhoskanta. Suomenojalta 

on havaittu myös hentokarvalehden ensimmäi-

nen esiintymä Suomessa. Allas on viitasammakon 
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kutupaikka ja siellä asustaa piisameitakin. Tulva-

niityllä asuu yksi Suomen kolmesta marskiviho-

laisten aktiivisesta koloniasta. 

Pääosassa ovat kuitenkin linnut, jonka näkyvin 

ja kuuluvin osa on noin 4000:n parin naurulokki-

kanta. Lokit tarjoavat suojaa muille pesimälajeille, 

joiden joukossa on koko joukko uhanalaisia ja 

direktiivilajeja, kuten mustakurkku-uikku, harmaa-

sorsa, liejukana, punasotka ja lapasorsa. 

Kun Helsingin Sanomat pyysi syksyllä 2020 lin-

tutuntija Juha Laaksosta nimeämään hyviä lintu-

kohteita Suomesta, oli Suomenojan lintukosteikko 

ykkösenä hänen listallaan. ”Pieni kosteikko kerää 

hyvin vesilintuja ja niitä pääsee näkemään läheltä. 

Loistava paikka tutustua esimerkiksi punasotkaan, 

liejukanaan, mustakurkku-uikkuun tai harmaasor-

saan. Aloittelijalle ihan loistava”, ylisti Laaksonen.

Finnoon voimala ja jätevedenpuhdistamo 

on ajatus siirtää lähivuosina pois Suomenojan 

alueelta. Alueen tekorakentaminen saattaa jatkua 

meren puolella. Suomenojan lintualtaan edus-

talle on nimittäin ehdotettu tehtäväksi urbaani 

keinosaari. Parikymmenen hehtaarin kokoi-

sen tekosaaren kerrostaloissa olisi asunnot noin 

tuhannelle espoolaiselle.

Suomenojan lintupolun kylteissä on kahdeksan 
teemaa ja kaksi lavaa lintujen tarkkailemista 
varten.

Tekoaltaan nykyinen käyttö näkyy myös 
lämpövoimalan seinässä. Muutokset tuulet -teos 
kertoo hiilivoiman väistymisestä ja lintuvoiman 
kasvusta.

Suomenojan allas on ainoa tekojärvi, jonka 
lähelle pääsee metrolla. Toistaiseksi vasta 
Matinkylään, mutta vuonna 2023 perille asti.

Paikka:  Espoo

Vesistö: Gumbölenjoki

Valmistunut: 1951

Koko: 10 hehtaaria

Käyttö: alun perin vesivoima, sitten 

vesihuolto, nykyään ei käyttöä

Dämmanin tekojärvi

Paikka: Espoo

Vesistö: Finnoonpuro

Valmistunut: 1963, supistettu 1970-luvulla

Nykyinen koko: 17 hehtaaria

Käyttö: alun perin jäteveden saostusallas, 

nykyään lintujärvi

Suomenojan eli 
Finnoon allas

Urbaania ja ruohikkoista lintuallasta varjostavat jätelaitos ja lämpövoimala. Parin vuoden päästä 
horisontissa kohoaa 17 000 asukkaan kaupunginosan keskusta.

Espoossa on toinenkin tekojärvi, vielä Suo-

menojan allasta minimaalisempi Dämman. Kym-

menen hehtaarin kokoinen Dämman rakennet-

tiin vuonna 1951 sähkötuotantoa varten, mutta 

se muutettiin myöhemmin osaksi pääkaupunki-

seudun vesihuoltoa. Tekojärven rannalla toimi-

nut vedenpuhdistuslaitos purettiin vuonna 2010, 

minkä jälkeen luonnontilaisella Dämmanilla ei ole 

ollut muuta käyttöä kuin virkistys. Järvi on Turun-

väylän eteläpuolella ja Gumbölen golfkentän län-

sipuolella.
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Kyrkösjärvi, kotijärvi

Seinäjoen Kyrkösjärvi on tekojärvi, jonka kehitty-

mistä biologi Esa Koskenniemi seurasi kaikkein 

tarkimmin. Kyrkösjärvi on myös minun elämäni tär-

kein järvi, jonka lähituntumassa olen asunut mel-

kein koko ikäni. Ei siis ihme, että siihen on ehti-

nyt muodostua tunneside. Mutta annetaan Esa 

Koskenniemen kuvata Kyrkösjärveä. ”Kyrkösjärvi 

on mielenkiintoinen tekojärvi, oikeastaan ihan-

teellinen. Tavallisesti pato ja penger on raken-

nettu jokilaakson alimpaan kohtaan, jolloin ylä-

puolelle muodostui pitkulainen järvi. Kyrkösjärvi 

tehtiin kuitenkin kaltevaan maastoon, jolloin siitä 

tuli toisenlainen, kaksiosainen. Se on myös virkis-

tyskäytön kannalta ihanteellinen, koska pienempi 

Kyrkösselkä on lähellä Seinäjoen keskustaa ja se 

on helppo saavuttaa. Kauempana oleva Rengon-

selkä on erämaisempi ja vähemmän tunnettu”, 

kertoo Koskenniemi.

Me seinäjokelaiset olemme vähitellen ottaneet 

käyttöön Kyrkösjärven sen enempää sen erityis-

piirteitä miettimättä. Heti tekojärven syntyessä 

vuonna 1980 järven pohjoispuolelle avattiin hiek-

karanta, josta tuli alkuvuosina kaupungin suosi-

Kyrkösjärvi tehtiin kaltevaan maastoon, minkä takia penger ei ollut järven päässä vaan vasemmassa 
reunassa. Etualalla näkyvän sairaalan takana on pienempi Kyrkösselkä ja takana erämaisempi 
Rengonselkä. Kuva Unto Tapio, Etelä-Pohjanmaan vesi- ja ympäristöpiiri

tuin uimaranta. Sen käyttö kuitenkin hiipui, kun 

muualla avattiin uusia uimapaikkoja. Kyrkösjärven 

penkereen taakse rakennettiin myös turvevoi-

mala ja kaksi asuntoaluetta, Tikkuvuori ja Pruukin-

ranta. Näistä jälkimmäinen otettiin käyttöön Sei-

näjoen asuntomessuilla vuonna 2016. Ne olivat 

maan ensimmäiset asuntomessut tekojärven ran-

nalla. Messujen myötä Seinäjoelle saatiin myös 

uusi uimaranta, Pohjanmaan Dubaiksi kutsuttu 

muotoiltu virkistysalue.

Kyrkösjärven kultakausi koitti kuitenkin vasta 

2000-luvulla, sillä ihmislaji osaa arvostaa otolli-

sia olosuhteita hitaammin kuin surviaissääski. Var-

sinaisen sykäyksen kehitys sai vuoden 2005 tie-

noilla, kun Lakeuden Elämysliikunnan perustaja ja 

pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Salo aloitti lii-

kuntareittien kehittämisen alueella. Salo rakensi 

Lakeuden Ladun ja yli 30 hankkeen tukemana 

Kyrkösjärven ja viereisen Jouppilanvuoren maas-

toon niin monipuolisen reitistön, että se hakee 

vertaistaan Suomen kamaralla. Yhtä enää puuttui, 

vesireittiä, mutta sekin syntyi vuonna 2018 valmis-

tuneen melontakeskuksen sivutuotteena. Tästä-

kin saadaan kiittää 150 000 euron hanketta. Olin 

yksi 150:stä, joka teki kahden vuoden aikana yli 

5000 tuntia talkootyötä tekojärven rannalla. Ja 

kyllä kannatti! Kyrkösjärven melontakeskus on 

nyt melonnan parhaita tukikohtia design-laiturei-

neen ja sähköisine kulunvalvontoineen. Runsas 

melontakalusto on sähköisen varausjärjestelmän 

klikkauksen päässä. Laiturilta alkaa 20 kilometriä 

pitkä järvielämysreitti.

Luulin tuntevani kotijärveni, mutta niin vain siitä 

löytyi uusia asioita järvielämysreittiä tehdessä. 

Kävi muun muassa ilmi, että alkuperäisen Kyrkös-

järven pohjassa makaa kaksi laatikollista sodan 

jälkeen kätkettyjä aseita. Järven rannoilta löytyi 

kiehtovia lahtia ja uusia eläimiä, kuten EU-luonto-

direktiivin suojaamia lummelampikorentoja ja viita-

sammakoita. Esa Koskenniemi oli löytänyt Kyrkös-

järvestä surviaissääskien maailmanennätyksen, 

peräti 122 eri lajia. Järven suurimman saaren 

läpi kulki kiehtova kärrypolku, jonka vieressä oli 

kahlaajien kokoontumispaikka. Ja niin edelleen.

Melottavaa luontopolkua tehdessä törmät-

tiin heti siihen, että Kyrkösjärvi oli saanut levätä 

40 vuotta Seinäjoen keskustan kyljessä, ilman 

että sen saaria oli nimetty! Nimettömiä saaria oli 

peräti 22. Kun Kotimaisen kielten keskus antoi 

luvan saarten nimeämiselle, käynnistettiin ideakil-

pailu, johon saatiin kaikkiaan 160 nimiehdotusta. 

Paikka:  Seinäjoki ja Ilmajoki

Vesistö: Kyrönjoen jokilaakso, Seinäjoki

Valmistunut: 1980

Koko: 6 km²

Käyttö: tulvasuojelu, vesivoima, virkistys

Vesivoimala: Seinäjoen energia, teho 7,3 

megawattia, pudotuskorkeus 43 metriä

Virkistys: Käpälikön luontotalo, 

Kyrkösjärven melontakeskus, liikuntareitit, 

muutama mökki

Kyrkösjärvi

Kyrkösjärven pohjoisrannalla ovat vasemmalla puolella uimaranta ja luontotalo Käpälikkö, oikeassa 
reunassa melontakeskus ja lahden takana Seinäjoen sairaala. Taustalla näkyy Seinäjoen keskusta. 
Kuva Jukka Kuusisto

Nimistä käytettiin 50. Nyt Kyrkösjärveltä löytyvät 

muun muassa Lintusaaristo, Kalasaaristo, Höy-

hensaaret, Elämyslahti, Häjyniemi sekä vesiraken-

tajien mukaan nimetyt Joukonniemi, Aarnenlahti, 

Auliksenlahti ja Seppojensaari. Ja tietysti kelluvat 

turvesaaret, sillä Kyrkösjärvessä on maan eniten 

myös turvesaaria! Merenkurkun maailmanperintö-

alue naapurimaakunnassa ylpeilee sillä, että maa 

kohoaa 0,8 millimetriä vuodessa, kun meillä Kyr-

kösjärvellä voi kokonainen saari vaihtaa paikkaa 

yhdessä yössä!
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Turvelauttojen saaristo

Tekojärvet ovat tuoneet Suomen luontoon aivan 

uuden elementin, vapaasti kelluvat turvesaaret.

Useimpien Pohjanmaan tekojärvien pohjalla 

on enemmän tai vähemmän suomaastoa. Lapin 

Lokan alle jäi osittain koko Euroopan suurin suo, 

Posoaapa. Koska jo puiden kerääminen altaiden 

alta tihkaisi, jäivät turpeet sitä varmemmin pois-

tamatta. Paikoin oli pientä yritystä kuoria turve-

maita tai peittää niitä soralla, mutta useimmiten 

ei tehty mitään. Seinäjoen Kyrkösjärvellä esitettiin 

laskelma, että järven valmistuminen viivästyisi vii-

dellä vuodella, jos turpeet poistettaisiin. Näin ollen 

ei poistettu, ei Kyrkösjärvellä, eikä missään muual-

lakaan.

Uljualla toimittaja kysyi 1960-luvun maanvilje-

lijä Toivo Niilekselältä, pelkääkö hän, että tekeillä 

olevan altaan pohjalla oleva turve nousee pintaan 

ja tukkii koko altaan. ”Ei se kumma olisi. Vuoden, 

parin päästä nähdään, kuinka käy. Pohja olisi pitä-

nyt jotenkin sitoa ja kovettaa, mutta sehän olisi 

vaatinut rahaa”, vastasi Toivo.

Turvelautat olivat alkuvuosina tavallinen näky 

kaikissa Pohjanmaan ja Lapin tekojärvissä. Ole-

tus kuitenkin oli, että turvesaaret vähentyisivät 

ja poistuisivat kokonaan 5−10 vuoden kuluessa. 

Paikoin näin kävi, mutta hitaasti, jos ollenkaan. 

Ainakin Seinäjoen Kyrkösjärvessä, Laihian Kivi- ja 

Levalammessa, Raahen Haapajärvessä ja Siikalat-

van Kortteisessa turvelauttoja muodostuu ja kel-

luu vielä 40−50 vuotta tekojärven rakentamisen 

Näin kyltitettiin Seinäjoen Kyrkösjärven Seilanti-
turvesaari kesällä 2018.

Kun Hirvijärvi oli nuori, järvessä kellui valtavia 
turvelauttoja. Enää niitä ei näy. Kuva Pertti Sevola

Kun Seilanti halkesi kesällä 2019 kahtia, 
pystytettiin toiselle puolikkaalle Uusi Seilanti 
-kyltti. Kuva Hanna-Liisa Vainionpää

jälkeen. Osa lautoista on kiinnittynyt pysyviksi tur-

vesaariksi, osa liikkuu. Lautat ovat vähentyneet, 

mutta paikoin niitä syntyy edelleen samoilla tie-

noilla kuin heti aluksi. Biologien mukaan tekojär-

ven pohjassa olevien bakteerien hajotuskaasut 

ovat pääsyy siihen, että turvetta nousee edelleen 

pintaan.

Turvelauttoja on poistettu, jos ne uhkaavat tuk-

kia voimalaitosten vedenottoa tai sotkea uimaran-

toja. Kun Seinäjoen Pruukinrannan asuntomessut 

avattiin kesällä 2016, parkkeerasi ulapalta seilannut  

turvesaari itsensä juuri avajaisten aikaan Pohjan-

maan Dubaiksi kutsutulle muotoillulle uimaran-

nalle. Turvesaari sahattiin vähin äänin kahtia ja 

palat hinattiin järven toiselle puolelle.

Toisin sanoen tekojärveä hävettiin ja siitä yri-

tettiin olla hiljaa, sen sijaan että olisi otettu ilo irti 

erikoisuudesta. Suosin itse jälkimmäistä tapaa 

melontaseuran aktivistina, kun pystytimme 

vuonna 2017−18 Kyrkösjärvelle melottavan vesi-

elämysreitin. 20 kilometriä pitkän melontapo-

lun opastaulut kertovat Kyrkösjärven luonnon ja 

rakentamisen ihmeistä, joista näkyvimpiä ovat 

juuri liikkuvat turvesaaret. Järjestimme kansa-

laiskeräyksen Kyrkösjärven kelluvien turvesaar-

ten nimeämiseksi. Kuusi parasta nimeä sai kyltin: 

Seilanti, Uusi-Seilanti, Kulkuri, Vaeltaja, Lutakko 

ja Kyrköönen. Nämä kyltit seisovat tämän kirjan 

ilmestyessä turvesaarilla, jotka ovat läpimitaltaan 

10−30 metriä. Kun olen viimeisen viiden vuoden 

ajan seurannut tilannetta tarkemmin, on turve-

saarten tilanne elänyt jatkuvasti. Uusia lauttoja 

syntyy järven eteläosan matalikoissa, mistä tuuli 

kuljettaa niitä kohti pohjoista. Osa juuttuu rantaan 

ja muuttuu turveniemeksi, osa jatkaa elämäänsä 

saarena. Osa turvesaarista on muuttunut kauan 

sitten kiinteäksi, kuten satakunta metriä leveät 

Höyhensaaret, joilla elää noin 5000 naurulokin 

yhdyskunta.

Turvelautat ovat kuin koko tekojärvien kysy-

mys pähkinänkuoressa: paikoin ne ovat surkea 

näky, paikoin ilo silmälle, mutta viime kädessä 

kyse on asenteesta.

Vesien kolmas ulottuvuus

Luodonjärvi on maan ainoa tekojärvi, joka on 

ansainnut maakuntajärven arvonimen. Pohjan-

maan maakuntajärvi on Suomen kolmanneksi 

suurin tekojärvi heti Lapin suurten altaiden jäl-

keen. Se on myös ainoa tekojärvi, joka ulottuu vii-

den kunnan alueelle Pietarsaaresta Kokkolaan. 

Luodonjärvi on suuri makean veden allas Meren-

kurkun rannikolla, vain 20 senttimetriä meren-

pintaa ylempänä, mutta kuin kolmas ulottuvuus 

meren ja mantereen välissä.

Luodonjärvi on historiallisen tervankuljetus- ja 

uittoreitin päätepisteessä. Tekojärvi erotettiin pen-

gertämällä meren lahtia juuri uittoaikojen loppu-

misen aikoihin, vuonna 1962. Järven avulla on 

varmistettu yhdyskuntien ja teollisuuden veden-

saantia. Suuren järven muodostaminen vaati vain 

muutaman sadan metrin pengertämisen, sillä Luo-

don saaristokunta muodosti luonnollisen rajan 

merta vastaan. Patoon tehtiin sulkuportit molem-

min puolin Luotoa. Vuonna 1969 projektia jatket-

tiin patoamalla vielä yksi lahti pohjoisen puolelta. 

Öjanjärvi syntyi rakentamalla noin 400 metriä 

pengertä ja kaksi uutta sulkuporttia. Luodonjär-

ven ja Öjanjärven välillä on kanavayhteys, joten 

ne kuuluvat samaan järvisysteemiin, joka pin-

ta-ala on noin 80 neliökilometriä. Näin lasket-

tuna Luodon-Öjanjärvi on Suomen 55. suurin järvi. 

Merestä erotettuja järviä ei ole kuitenkaan tavattu 

lukea tähän tilastoon, vaikka sisämaan tekojärvet 

ovatkin siinä mukana. Sekin kertoo, että meren ja 

mantereen välissä kelluva makean veden allas on 

kolmas todellisuus.

Melojalle asia on juuri näin, vahvistaa pietar-

saarelaisen melontaseura Botnia Canoen kun-

niapuheenjohtaja Leif Lunabba. Luodonjärvi tuki-

kohtana tarjoaa mahdollisuuden valita monesta 

reitistä, joista osa vie ulkosaaristoon, osa sisäsaa-

ristoon, osa suojaisemmille järvireiteille. Jokavuo-

tinen Saaristomelonta hyödyntää vaihtelevasti 

eri reittejä. Seitsemän sillan reitistä puolet kulkee 

Luodonjärvi-Öjanjärven kautta.

Ja totta kai myös tämä uudisjärvi on otettu 

muutenkin halukkaasti virkistyskäyttöön. Sen ran-

noilla on satoja vapaa-ajan asuntoja, useita vene-

satamia ja uimarantoja sekä kaksi leirintäaluetta. 

Luodon-Öjanjärveä vaivaavat samat ekologiset 

ongelmat kuin muita merestä erotettuja altaita, 

mutta järvi on silti myös suosittu kalastuspaikka. 

” Luodonjärvi on maan 
ainoa tekojärvi, 

joka on ansainnut 
maakuntajärven 

arvonimen.

”
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Viimeisestä suuresta kalakuolemasta on jo aikaa. 

Janne Toivosen väitöstutkimuksen mukaan hap-

pamien sulfaattimaiden raskasmetallipäästöt ovat 

vaikeuttaneet kalojen lisääntymistä ja aiheutta-

neet kalakuolemia Luodon-Öjanjärvessä. Järveen 

on Toivosen mukaan huuhtoutunut vuosikymmen-

ten mittaan vähintään kymmenen kertaa enem-

Suomen kolmanneksi suurimmalle tekojärvelle mahtuu monenlaista vesikulkijaa. Kuva Leif Lunabba

Paikka: Kokkola ja Kruunupyy

Vesistö: kanavan kautta yhteydessä 

Luodonjärveen

Valmistunut: 1969

Koko: 12 km²

Käyttö: vesihuolto

Virkistys: paljon mökkejä ja uimarantoja

Öjanjärvi

Paikka: Kokkola, Kruunupyy, Luoto, 

Pedersöre ja Pietarsaari

Vesistö: Kovjoki, Purmonjoki, Ähtävänjoki 

ja Kruunupyynjoki

Valmistunut: 1962

Koko: 68 km²

Käyttö: vesihuolto

Virkistys: kaksi leirintäaluetta, 

melontaseuran tukikohta, paljon mökkejä 

ja useita uimarantoja

Status: Pohjanmaan maakuntajärvi

Luodonjärvi (Larsmosjön)

män metalleja kuin Talvivaaran kaivos on aiheut-

tanut. Sama ongelma näkyy koko Pohjanlahden 

rannikolla Ouluun Turkuun. Haittoja voisi Toivosen 

mukaan vähentää peltojen ojituksia syventämällä. 

Joka tapauksessa: tervemenoa kokemaan kol-

mas ulottuvuus Pietarsaaren ja Kokkolan, meren 

ja mantereen välissä! 

Maanalaiset tekojärvet

Uusia maanpäällisiä tekojärviä ei enää tehdä, 

mutta ilmastonmuutos on johtamassa maanalai-

seen tekojärvibuumiin. Moderneiksi energiakau-

pungeiksi pyrkivät Helsinki, Vantaa ja Vaasa ovat 

etunenässä korvaamassa hiilikasoja veteen varas-

toidulla lämmöllä, käytännössä maanalaisilla teko-

järvillä. Siirtymää fossiilisista lähteistä uusiutuvaan 

energiaan kuvaa, että useimmiten luolastot ovat 

entisiä öljysäiliöitä. Mutta koska maanalaisia altaita 

ei lasketa järviksi, ei niitä lueta tekojärviksi myös-

kään tässä kirjassa, vaikka ne ovat totta jo nyt.

Se on vielä melko helppo ymmärtää, että Hel-

singin Esplanadin alla piilee 50 metrin syvyydessä 

vesivarasto, jolla on pituutta 80 metriä, leveyttä 8 

metriä ja syvyyttä 40 metriä. Onhan se kohtalaisen 

kokoinen allas. Maan pinnalle sijoitettuna se olisi 

yhtä leveä ja korkea kuin yksi Esplanadin kortteli 

ja ulottuisi pituussuunnassa puoliväliin puistoka-

tua. Espan maanalaiseen tekojärveen mahtuu 26 

miljoonaa litraa Päijänteen vettä, jolla jäähdyte-

tään ja lämmitetään Helsingin keskustan kiinteis-

töjä. Helen Oy laskee vähentävänsä kaupungin 

hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnilla vuodessa 

pelkästään Esplanadin maanalaista vesisäiliötä 

käyttämällä. Käytännössä allas toimii akkuna kah-

delle massiiviselle lämpöpumpulle, jotka pyörivät 

viereisessä luolastossa. 

Espan maanalainen tekojärvi on kuitenkin 

vasta pientä esimakua siitä, mitä on tehty muualla. 

Sama periaate pätee soveltaen kaikkiin: lämpöä 

tai kylmyyttä varastoidaan veteen, josta se ote-

taan käyttöön haluttuna aikana.

Vaasan Vaskiluodossa otettiin vuonna 2020 

käyttöön 30 metrin syvyydessä oleva luolasto, 

entinen öljysäiliö. Luolaston tilavuus on yhteensä 

210 000 kuutiometriä. Nyt se on täynnä merivettä, 

Pasilan kallioiden alla piilee maanalainen varaava tekojärvi. Kuva Helen / Niklas Sandström.

” Vantaan Energia 
kaavailee maailman 

suurimman 
lämpöluolan louhimista 

Kehä III:n alle.

”
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johon on varastoitu lämpöä. Lämpöä käytetään 

tarpeen mukaan kaukolämpöverkossa.

Helen Oy otti vuonna 2021 käyttöön vielä 

suuremman vesivaraston Mustikkamaan kallion 

sisällä. Tätäkin 260  000 kuution luolastoa käy-

tettiin aikaisemmin öljyvarastona. Vielä suurem-

paa maanalaista tekojärveä suunnitellaan parhail-

laan Helsingin Laajasaloon. Myös Kruunuvuoren 

kallion alla on 50 metrin syvyydessä vanha luo-

lasto. Se täytetään kesällä lämpimällä merive-

dellä, jonka avulla lämpöpumput lämmittävät 

uuden Kruunuvuoren asuinalueen asuntoja talvi-

sin. Kesällä merivettä käytetään viilennykseen.

Eikä tämäkään vielä riitä, sillä Vantaan Energia 

kaavailee peräti maailman suurimman lämpöluo-

lan louhimista Kuninkaalaan Kehä III:n alle, Ikean 

lähelle. Tähän luolastoon mahtuu lähes miljoona 

kuutiota vettä. Myös tämän luolan ylätaso aiotaan 

louhia 50 metrin syvyyteen. 

Näin maailma muuttuu, ja nopeasti. Mustikka-

maan öljyluolat otettiin käyttöön vuonna 1982 ja 

ne poistettiin käytöstä 1999. Nyt ne ovat varaavia 

vesialtaita.

Näissä tekojärvissä en halua edes yrittää melo-

mista.

Tässä maailmassa kannattaa melkein eniten lait-

taa toivoaan taitavaan kirjailijaan. Fiktion kirjoit-

tajalla tuntuu olevan mahdollisuus yltää tärkeisiin 

asioihin, joihin muuten on vaikea päästä käsiksi. 

Marisha Rasi-Koskisen novelli Satu äidistä on yksi 

todiste siitä. Kyseessä on avausteksti vuonna 

2014 ilmestyneessä kokoelmassa Vaaleanpunai-

nen meri.

Satu äidistä vaikutti minuun, sillä olin kirjan 

ilmestyessä juuri ratkonut faktakirjan keinoin 

novellin kuvaamaa asiaa, tekojärven tuomaa tus-

kaa. Silti fiktion kirjoittaja tuntui osaavan eläytyä 

samaan aiheeseen vielä syvemmin ja luultavasti 

ilman 50 tunnin haastatteluaineistoa.

Entinen kylä on nimittäin totta. Sinne kun ker-

ran vielä pääsisi. Kylään vievää polkua ei kuiten-

kaan saisi kävellä, ellei osaa hengittää veden 

alla. Tekojärvi itse osaa hengittää kuin eläin, sillä 

se ei ole tavallinen järvi. Mutta sinne alas äiti vain 

Maanalaisia vesivarastoja

* Helsingin Esplanadi, Helen Oy, 26 000 miljoonaa litraa, 2018

* Vaasan Vaskiluoto, Vaasan Sähkö Oy, 210 000 miljoonaa m³, 2020

* Helsingin Mustikkamaa, Helen Oy, 2021, 260 000 miljoonaa m³, 2021

* Helsingin Kruunuvuori, Helen Oy, 300 000 m³, suunnitteilla

* Vantaan Kuninkaala, Vantaan Energia Oy, lähes miljoona m³, suunnitteilla

Marishan vedenalainen maailma

menee, eikä tule takaisin. Alhaalla oleville veden 

pinnalla olevat ovat taivaan kansaa, jotka soutavat 

taivaan kannella. Kuolleista kaloista tulee puuve-

sikaloja ja koivuista vesikalapuita, joiden kapeat 

oksasormet vaanivat pinnan alla.

Vaikuttavaa.

Lopussa kalat muuttavat asumaan maan päälle 

jääneen päähenkilön pään sisälle ja imevät sieltä 

äänet pois. Sitä en yhtään ihmettele, sillä tekojärvi 

tuntuu vaikuttavan evakkoihinsa kovin syvällisesti. 

Jos kotipihan päälle ilmestyy pysyvästi neljä met-

riä vettä, se on suunnilleen yhtä kummallinen asia 

kuin kalojen uiminen pään sisään. Jotakin tällaista 

outoutta olen itsekin kokenut tulvajärven päällä 

meloessa ja hirvijärveläisten entiseen elämään 

eläytyessä. Tuttu maailma voi äkisti muuttua. Sel-

laisesta ei toivu välttämättä koskaan, mutta sitä 

voi yrittää ymmärtää.

Otin yhteyttä Marisha Rasi-Koskiseen ja kysyin 

novellin taustaa. Hän kertoi novellin kertovan 

Lokan tekoaltaasta. ”Ensimmäinen kosketukseni 

tekojärviin on 1980-luvulta, kun olin vielä lapsi. 

Eläinmaailma-lehdessä ilmestynyt kiehtova valo-

kuvareportaasi Lokan tekojärveltä teki syvän vai-

kutuksen. Veneenpohjaa raapivat koivunoksat 

saattavat olla peräisin jo sieltä. Kymmenen vuotta 

myöhemmin, vuonna 1996, olin vaeltamassa. Kun 

leiriydyimme Sompiojärven rannalle, johon myös 

kartta loppui, en heti tajunnut olevani Lokan lah-

della. Järvessä oli jotain. Jokin outous, en oikein 

tiedä mistä tunnelma tuli, mutta illalla kotaan tuli 

paikallinen kalamies kertoilemaan tarinoita jär-

ven virtauksista ja salakavaluudesta. Tuona päi-

väkirjaanikin ikuistamanani hetkenä ensimmäi-

nen käsikirjoitukseni alkoi muotoutua”, kirjoittaa 

Rasi-Koskinen. Melkein 20 vuotta kehittyneestä 

aiheesta piti alun perin tulla romaani, mutta se tii-

vistyi lopulta vuonna 2014 julkaistuksi novelliksi.

Marisha Rasi-Koskinen kertoo, että vesi on 

hänelle kaiken kaikkiaan vahva metafora. ”Pinta 

ja syvyys. Välttämätön ja tappava. Vedenylinen 

ja -alinen. Alitajunta ja tietoisuus. Teksti (pinta) ja 

merkitys (syvyys). Listaa voisi jatkaa. Koen ajatuk-

sen vedenalaisesta maailmasta hyvin vahvasti. Ei 

ihme, että vesi on läsnä kaikissa kirjoissani”, kir-

joittaa Rasi-Koskinen.

Marisha Rasi-Koskinen: 
Vaaleanpunainen meri 
(2014), ensimmäinen 
novelli Satu äidistä, 
kustantaja WSOY, 
kannen suunnittelija 
Jussi Karjalainen

Vesivarastosta virkistyskeitaaksi 

Kun kesämatkaan 2020 osui pakollinen pysäh-

dys Raision Ikeaan, päätin virkistäytyä huonekalu-

kaupan sijasta kilometrin päässä olevalla Haunis-

ten altaalla.

En tiennyt, miten karu raakavesivarasto minua 

odottaisi. Totuus alkoi valjeta penkereen takana 

olevalla täpötäydellä parkkipaikalla. Jotain väki 

oli tullut täältä hakemaan. Periltä löytyi tosiaan vir-

kistysalue! Vesialueen kauniin kallioisilla ranta-

milla liikkui kävelijöitä, pyöräilijöitä, koiran ulkoilut-

tajia ja frisbeegolfaajia. Korkein rantakallio nousi 

25 metrin korkeuteen. Vastarannan kiviset maise-

mat näyttävät viehättäviltä. Runsaan kolmen kilo-

metrin mittaisen rantareitin varrelta löytyi kaksi 

grillipaikkaa ja käymälää. Reitiltä on yhteys myös 

muille luontopoluille.

Haunisten allas rakennettiin vuonna 1973 tur-

vaamaan Raision ja Naantalin kuntien sekä Neste 

Oy:n vedensaantia kuivina kesinä. Altaan pinta-ala 

on 38 hehtaaria ja rantaviivaa on 3,5 kilometriä. 

Kalastaminen, ratsastaminen ja koirien ulkoilut-

taminen kiellettiin niin kauan kuin altaasta otet-

tiin juomavettä. Käyttö raakavesivarastona päättyi 

kuitenkin vuonna 2012, kun yhdeksän alueen kun-

taa perusti Turun Seudun Vesi Oy:n, joka käyttää 

Virttaalla tehtyä kokemäkeläistä tekopohjavettä. 

Tämän jälkeen Haunisten allasta on suunniteltu 

nimenomaan tulevaisuuden virkistyskeitaaksi. 

Sen rannalle on kaavailtu yleistä uimarantaa, mitä 

Raisiossa ei vielä ole.

” Kun tekojärviin on 
ensin totuttu, ei niistä 
haluta enää luopua.

”
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Haunisten altaan seuraava yllätys on, että Rai-

sion kunnanhallitus haluaisi, että allasta ei osoi-

tettaisi maakuntakaavassa enää virkistysalueeksi. 

Syynä on se, että allas on kuivumassa ja mata-

loitumassa, koska siihen ei virtaa luonnostaan 

vettä. Veden pintaa on jo laskettu kahdella met-

rillä. Vedensaanti vaatisi investointeja patoihin ja 

patoturvallisuuteen, samoin vieraslajeja olisi pois-

tettava. Raision päättäjillä on asiasta eri näkemyk-

siä. Haunisten altaasta saattaa tulla lähes ensim-

mäinen tapaus Suomessa, jossa tekojärvestä ei 

haluta luopua, vaikka sen käyttö alkuperäiseen 

tarkoitukseen on loppunut.

Raisionjoen varrella on kaiken lisäksi viisi muu-

takin allasta, jotka voisi hyvin perustein lukea 

tekojärviksi. Käytännössä puhumme jokisystee-

mistä, kertoo Raision entinen kaupungininsinööri 

Vesa-Matti Eura. Raision jokisysteemi on perättäis-

ten Huhkon, Hintsan, Myllypadon ja Lähteenmäen 

altaiden kolmen kilometrin jakso heti Haunisten 

altaan länsipuolella sekä puolentoista kilomet-

rin mittainen Merttelän allas seitsemän kilometriä 

niistä pohjoiseen. Nämä altaat padottiin aikoinaan 

vedenhankintaa varten, joka on nyt käynyt tar-

peettomaksi samasta syystä kuin Haunisten allas.

Mitä Raisionjoen padotuille altaille tehdään? 

Oikein arvattu, niistä ei haluta luopua, koska ympä-

röivä asutus on ottanut ne monin tavoin käyttöön. 

Avin hyväksymän vesiluvan muutoksen mukaan 

altaiden vedenkorkeus pidetään lähes ennal-

laan, mutta padot muutetaan luonnollisemmaksi 

koskimaisemaksi ylivuotopatojen ja settipatojen 

avulla, silti tulvasuojelu huomioiden. Suunnitel-

man toteutus on jo alkanut rakentamalla kalapor-

taat ja koskireitti alimpaan Huhkon patoon. Puolet 

rahoituksesta tulee ELY-keskukselta rakennetun 

ympäristön ennallistamiseen.

Raision tapaus kertoo, että muutos on aina vai-

keaa, päättelee Vesa-Matti Eura. Kun tekojärviin 

on ensin totuttu, ei niistä enää haluta luopua. 

Haunisten altaan idylliä eteläpuoliselta kalliolta kuvattuna.

Paikka: Raisio

Vesistö: Raisionjoki

Valmistumisvuosi: 1973

Koko: 0,4 km²

Käyttötarkoitus: aikaisemmin 

raakavesivarasto, nykyään virkistysalue, 

tuleva käyttö auki

Haunisten allas

Paikka: Raisio

Vesistö: Raisionjoki

Koko: viisi allasta, joiden yhteispituus 

on 4,5 km

Käyttötarkoitus: aikaisemmin 

raakavesivarasto, jatkossa maisemoitu 

patoalue, tuleva käyttö auki

Raisionjoen jokisysteemi

Myös koirat hyväksytään nykyään Haunisten 
altaan käyttäjiksi.

Raisionjoella on viiden perättäisen altaan jokisysteemi, jota voitaisiin aivan hyvin pitää viitenä 
tekojärvenä. Altaat säilytetään, mutta padoista tehdään luonnonmukaisempia.
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Tekemättömät tekojärvet

Tekojärviä on suunniteltu paljon toteutettuja 

enemmän. Alla olevassa taulukossa on listattu 

tekojärvet, jotka etenivät koepalloa pidemmälle, 

mutta kaatuivat tekniikkaan, poliittiseen päätök-

sentekoon tai lupakysymyksiin. Esimerkiksi Kau-

hajoen Sotkassa maaperä todettiin suunnittelu-

vaiheessa liian pehmeäksi. Lapuan Tiistenjoella 

maanomistajat eivät sulattaneet suunnitelmaa ja 

vetosivat poliitikkoihin. Porvoon tulvasuojeluun on 

keksitty muita keinoja kuin yläjuoksulle kaavailtu 

Luhtikylän tekojärvi.

Selvästi suurisuuntaisin on ollut ajatus Lokan 

ja Porttipahdan jatkoksi tehtävistä massiivi-

sesta tekojärvien ketjusta. Suurimmissa visioissa 

oli peräti yhdeksän allasta, joiden pinta-ala oli 

yhteensä lähes Oulujärven luokkaa. Mutta kun jo 

Lokan ja Porttipahdan altaat olivat nostattaneet 

vastarintaa, tyssäsi suuri suunnitelma pitkään kiis-

taan Vuotoksen tekoaltaasta. Allas nousi keskus-

teluun jo 1950-luvulla. Vuotoksen altaan viimeisin 

vaihe alkoi vuonna 1992, jolloin Kemijoki Oy aloitti 

tekojärven tarkemman suunnittelun. Pohjois-Suo-

men vesioikeus myönsi suunnitelmalle luvan, Vaa-

san hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja korkein 

hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätök-

sen vuonna 2002. Kemijoki teki vielä 2011 altaasta 

Vuotoksen allas oli pitkäaikaisin ja suurisuuntaisin 
toteutumattomista tekojärvisuunnitelmista. Ajatus 
eli 1950-luvulta korkeimman hallinto-oikeuden 
vuonna 1992 tekemään kielteiseen päätökseen. 

Toteutumattomat tekojärvet

* Vuotoksen tekoallas, Pelkosenniemi, 1950-luvulta lähtien, 242 km²

* Mukkalan allas, Sodankylän Raudanjoki, 1950-luvulla, 250 km²

* Raattaman allas, Kittilä, Ounasjoen vesistö, 1950-luvulla

* Tepaston allas, Kittilä, Ounasjoen vesistö, 1950-luvulla, 80 km²

* Kuttuvaaran allas, Savukoski, Kemijoen vesistö, 1950-luvulla

* Saijan allas, Salla, Tenniönjoki, 1950-luvulla

* Sirkan allas, Ounasjoki, 1960-luvun alussa, 1200 km²

* Meltauksen allas, Salla, Tenniönjoki, 1960-luvun alussa, 350 km²

* Seitajärven allas, Savukoski, Kemijoen vesistö, 1970-luvulla

* Kemihaaran tulvasuojeluallas eli mini-Vuotos, Sodankylä, 2010-luvulla

* Kollajan allas, Pudasjärvi, 1959 lähtien, aluksi 55 km², myöhemmin 47 km²

* Siuruan allas, Pudasjärvi, 1970-luvulla, 211 km²

* Niskan tekojärvi, Muhos ja Tyrnävä, 1970-luvulla, 7 km²

* Luonuan tekojärvi, Kärsämäki, 1970-luvulla, 7,5 km²

* Tiistenjoen allas, Lapua, Lapuanjoki, 1970-luvulla, 9 km²

* Sotkan tekojärvi, Kauhajoki, 1960-luku, Kyrönjoki

* Luhtikylän tekojärvi, Orimattila, Porvoonjoki, 1970-luku, 6 km²

* Taasian tekojärvi, Elimäki, 1970-luku, 2,8 km²

uuden selvityksen, jota viisi entistä ministeriä vas-

tusti 2015. Noin 250 neliökilometrin kokoinen 

allas olisi peittänyt alleen muun muassa Lapin 

sodassa säästyneen ja museoviraston suojeleman 

Suvannon kylän. Noin neljänneksen kokoisen 

monitoimialtaan eli mini-Vuotoksen suunnittelu  

alkoi 2010, valtioneuvosto hylkäsi ajatuksen 

2018 ja korkein hallinto-oikeus laittoi sille sinetin 

vuonna 2019.

Toinen sitkeä haave on ollut ajatus Pudasjär-

velle tehtävästä Iijoen Kollajan altaasta ja voi-

malasta. Pohjolan Voima on ehdottanut niitä jo 

vuonna 1959. Hanke haudattiin 1970-luvulla, 

mutta se nousi uudelleen esiin 1980-luvulla, kun-

nes koskiensuojelulaki kaatoi sen vuonna 1987. 

Vuonna 2014 haave Kollajan allas heräsi vielä het-

keksi henkiin.

Olisiko suunnitellut tekojärvet kannattanut 

rakentaa? Kysymykseen voi vastata sillä koke-

muksella, mitä toteutetuista tekojärvistä on saatu. 

Uusia altaita kaavailtiin pääosin voimantuotan-

toon, joten edullista ja saasteetonta energiaa olisi 

varmasti saatu lisää. Paikoin olisi voitu torjua tul-

viakin tehokkaammin. Rakennusaikana olisi saatu 

työtä maakuntiin. Altaat olisivat aiheuttaneet 

myös samanlaisia haittoja kuin toteutuneet teko-

järvet. Niiden alle olisi jäänyt muistoja, historiaa 

ja luontoa, jonka menettämistä surtaisiin. Tilalle 

olisi saatu uutta järvimaisemaa, josta tuskin enää 

haluttaisiin luopua.

Arvot muuttuivat niin, että uusien tekojärvien 

haitat arvioitiin hyötyjä suuremmiksi. Ei kannata 

haikailla sen perään, mitä hyvää ehkä menetet-

tiin, vaan nauttia siitä, mitä arvokasta saatiin pitää. 

Samalla kannattaa ottaa ilo irti niistä tekojärvistä, 

mitä tehtiin, mutta muistaa menetysten hinta. Ja 

pitää silti mielessä vaikuttamisen mahdollisuus. 

Tämä on hyvän elämän ohjenuora: suo minulle 

tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, roh-

keutta muuttaa ne asiat, mitkä voin, ja viisautta 

erottaa nämä asiat toisistaan. Tämä pätee myös 

tekojärviin.

Hyvästit uusille tekojärville

Suomen uusien tekojärvien ratkaiseva hetki 

koitti joulukuussa 2002, kun korkein hallinto- 

oikeus antoi lopullisen päätöksen Vuotoksen 

altaan rakentamisesta. 

Vuotoksen suunnittelun historia juontaa juu-

rensa 1950-luvulta, mutta viimeisin oikeusprosessi 

alkoi vuonna 1992. Kemijoki Oy haki tuolloin Poh-

jois-Suomen vesioikeudelta lupaa 242 neliökilo-

metrin kokoiselle tekoaltaalle ja voimalle. Ensim-

mäisen oikeusasteen päätös oli myönteinen. 

Pohjois-Suomen vesioikeus arvioi voimalahyö-

dyksi 1846 miljoonaa markkaa ja tulvahyödyksi 10 

miljoonaa markkaa. Haitat ja vahingot olivat sen 

laskelmissa vain 53,5 miljoonaa markkaa, joten 

ero rakentamisen puolesta oli selvä.

Päätöksestä tehtiin useita valituksia, joten seu-

raava ratkaisija oli Vaasan hallinto-oikeus. Se kat-

soi, että Vuotoksen allas muuttaisi peruuttamat-

tomasti alueen joki-, suo- ja harjumaiseman, jos 

luonnonsuojelun kannalta arvokas suo- ja vesiym-

päristö muuttuisi tekoaltaaksi. Tekojärven raken-

taminen olisi vesilain tarkoittama huomattava ja 

laaja-alainen vaikutus ympäristöön. Oikeuden 

päätöksessä painoi ympäristö- ja luonnonsuojelu-

arvojen entistä korostuneempi merkitys. 

Lopullisen sanan sanoi kuitenkin korkein hal-

linto-oikeus. Se piti Vaasan hallinto-oikeuden kiel-

teisen päätöksen voimassa, mutta laajensi perus-

teluja viittauksella perustuslakiin. Vuonna 1995 

voimaan tulleen perustuslain lisäyksen mukaan 

vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 

ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

KHO:n mukaan perustuslain lisäys on kannan-

otto luontoarvojen merkitykseen ja ohjaa osaltaan 

lainsoveltamista ja -tulkintaa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Vuo-

toksen altaan rakentaminen muuttaisi ja suurelta 

osin pysyvästi tuhoaisi veden alle jäävät luonto-

kohteet eliöstöineen. Haitalliset vaikutukset ulot-

tuisivat myös allasalueen ulkopuolelle. Vaiku-

tukset olisivat niin laaja-alaisia, syvällekäyviä ja 

pysyviä, että ne olisivat vesilain tarkoittamia huo-

mattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisina muu-

toksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluon-

nossa.

Kemijoki oli vedonnut siihen, että Vuotosta suu-

remman Lokan ja hieman Vuotosta pienemmän 

Porttipahdan vaikutuksista oli jo saatu kymme-

nien vuosien kokemus, jonka kanssa on pystytty 

elämään. Perustelu ei kuitenkaan purrut, koska 

yhteiskunnan arvot ja niitä koskeva lainsäädäntö 

olivat nyt toiset.

Näyttää siltä, että uusia tekojärviä ei vähään 

aikaan rakenneta. Luonnonympäristön arvos-

tus on noussut tekojärvien hyviä vaikutuksia  

ylemmäs.
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Turkulaisten retkipaikka

Turkulainen tekojärvi on saanut tunnustuksen kiin-

nostavana retkikohteena esimerkiksi Raaseporin 

linnan, Punkaharjun, ja Ruunaan koskien rinnalla. 

Kyseessä on Maarian allas, joka on noteerattu 

Jonna Saaren toimittamassa kirjassa Retkipaikka, 

Uudet seikkailut (2019). Seuraavaa teksti nojaa 

esittelyyn, jonka ammattiretkeilijä Caj Koskisen on 

tehnyt kirjassa Maarian altaasta.

Maarian alueella on asuttu vuosituhansien ajan. 

Maarian metsiköistä löytyy kivikautisia asuinpaik-

koja, joilta on löytynyt jälkiä asutuksesta jopa 

5000 vuoden takaa. Ja aina vain siellä asutaan. 

Viiden kilometrin sisällä Maarian altaasta asuu 

nykyään noin 8000 ihmistä. Maarian kunta liitet-

tiin Turkuun vuonna 1967.

Maarian altaan alue tunnettiin aikaisemmin 

Vähäjokena. Kun Vähäjokeen rakennettiin pato 

vuonna 1980, Vähäjoen ja Paattistenjoen väliin 

muodostui pitkulainen suvanto. Alue lähimetsi-

neen ja niissä risteilevine polkuineen tarjosi elä-

väistä kaupunkiluontoa Suomen entisen pääkau-

pungin tuntumassa.

Maarian allas on myös mainio melontapaikka, 

viiden kilometrin mittainen kiemura. Avarin ja mai-

semiltaan matalin on eteläosa, missä leveyttä on 

noin 350 metriä. Keskiosassa allasta reunustavat 

metsikön ja 50 metrin leveys muistuttaa jokea.

Myllyojan sillan ympärillä Maarian allas on jylhin ja kapein. Leveyttä on noin 50 metriä. 
Kuvan otti Caj Koskinen

Paikka: Turku

Vesistö: Aurajoen valuma-alue

Valmistumisvuosi: 1980

Koko: pituus 5 kilometriä

Käyttötarkoitus: varavesilähde

Maarian allas

Altaan kapealle osalle avautuvat kauniit näky-

mät keskiosan Myllyojan sillalta. Sillan itäpuolelta 

pääsee Maarian kivikautiselle polulle. Alueella 

on kolme polkua, jotka ovat osittain villiintyneet: 

vanha kuntorata ja luontopolku, sininen Paa-

vonpolku ja oranssi kivikautinen polku. Samalla 

alueella on kolme lähdettä. Karhumäen lähde 

on altaan pohjoiskärjessä, Äkölän ja Kukonmäen 

muinaislähteet keskiosissa.

Maarian allas tehtiin Turun kaupungin varave-

silähteeksi, jonka vesi juoksee Aurajokeen Halis-

ten pintavesilaitoksen kautta. Tuskinpa turkulaiset 

tästäkään altaasta enää malttaisivat luopua, maa-

rialaisista puhumattakaan.

KHO lukee vesilakia

Tekojärvien säännöstelyä on punnittu kerran ylim-

män oikeusasteen vaa’assa, kun korkein hallin-

to-oikeus antoi päätöksen Uljuan säännöstelystä 

helmikuussa 2005.

Prosessi lähti liikkeelle, kun Uljuan tekojär-

ven tehokkaan vuorokausisäännöstelyn huomat-

tiin syövyttävän rantoja ja hävittävän rapukantoja 

Lamujoella ja Siikajoella. Ympäristökeskus esitti 

vuonna 1998 haittojen vähentämistä aikaisem-

paa joustavammalla säännöstelyllä. Pohjois-Suo-

men ympäristölupavirasto ei yhtynyt hakemuk-

seen, vaan päätti, että lyhytaikaissäännöstelystä 

oli luovuttava kokonaan. Kun päätöksestä valitet-

tiin, asettui Vaasan hallinto-oikeus alkuperäisen 

hakemuksen kannalle. Korkein hallinto-oikeus 

sanoi kuitenkin jälleen viimeisen sanan 96-sivui-

sessa päätöksessään. Sen mukaan Uljuan lyhy-

taikaissäännöstelyyn ei ole vesilakiin perustuvaa 

oikeutta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun lopul-

liseksi aiotun säännöstelyluvan ehtoja tulkittiin 

Suomessa.

Lupaehtojen tulkinnan muutosta vastusti kii-

vaasti voimayhtiö, ensin Revon Sähkö Oy ja sitten 

siltä voimalaoikeudet ostanut Vattenfall Oy. Perus-

teita punnittiin ja vastineita annettiin. Vuorokausi-

säännöstely kuitenkin kiellettiin kokonaan, eikä 

käytännön muuttamisesta tarvinnut maksaa edes 

korvauksia, koska se ei oikeuden mukaan perus-

tunut lakiin. Pääkiista koski sitä, oliko alkuperäinen 

vuoden 1965 lupa antanut oikeuden tavanomai-

sen vuorokausisäännöstelyn lisäksi myös myö-

hemmin tavaksi tulleeseen lyhytaikaissäännös-

telyyn. KHO katsoi, että vesilaki ei sallinut ilman 

nimenomaista lupapäätöstä lyhytaikaissäännös-

telyä, joka aiheutti merkittäviä haittoja alapuoli-

sella vesialueella ja sen rantakiinteistöillä. Rat-

kaisun taustalla vaikutti kaksi vuotta aikaisemmin 

tehty Vuotos-päätös, jossa vedottiin myös perus-

lain muutoksen antamaan vanhempaan suojaan 

ympäristölle.

Päätös oli takaisku Vattenfallille, koska päätös 

leikkasi jopa puolet Uljuan voimalaitoksen kapasi-

teetista. Ennakkopäätöstä oli kuitenkin toteltava. 

”Ajat muuttuvat, nyt korostetaan ympäristöar-

voja”, toteaa Vattenfallin edustaja Uljua 50 vuotta  

-kirjassa.

Kyse oli yksittäistapauksesta, mutta lain ylim-

mäinen tulkitsija näytti joka tapauksessa suun-

taa tekojärvien tulevaisuudelle. Voimalaitoksen 

saama hyöty painoi KHO:n vaa’assa vähemmän 

kuin kalatalous, ranta- ja vesialueiden virkistys-

käyttömahdollisuus sekä rantojen ja vesistön 

käyttäjien suuri määrä, koska siihen ei ollut  

oikeusperustetta.

Korkein hallinto-oikeus punnitsi Uljuan 
säännöstelyä 40 vuotta alkuperäisen 
vesiluvan myöntämisen jälkeen. Ympäristö- ja 
virkistysarvot painoivat enemmän kuin tehokas 
vuorokausisäännöstely, jolla ei ollut perusteita 
vesilaissa. Kuva Paula Moilanen

” Ajat muuttuvat, 
nyt korostetaan 
ympäristöarvoja. 

”
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Virkistyskäyttö ja luonto esiin

Tiesin toki ennestään, että tekojärviä käytetään 

yhä enemmän mökkeilyyn, kalastukseen, lintu-

jen bongaukseen, uimiseen, veneilyyn ja melon-

taan. Silti tämän kirjan tekemisen suurin yllätys oli, 

miten vahvaksi virkistyskäyttö on kasvanut kaik-

kialla.

Muut oliot ottavat tekojärven hyödyt käyttöön 

välittömästi, mutta ihmislajilla näkyy kestävän joi-

takin kymmeniä vuosia ennen kuin se alkaa kun-

nolla levittäytyä tekojärville ja niiden rannoille. 

Nykyään vapaa-ajan viettäjät ovat ottaneet mel-

kein kaikki tekojärvet ahkeraan käyttöön. Ei sen-

tään aivan kaikkia: pääkaupungin vesihuollon 

herkkä lenkki, Silvolan tekoallas, on ympäröity 

kieltotauluilla, valvontakameroilla ja korkealla 

metalliaidalla, että se ei vetäisi puoleensa uima-

reita, kalastajia ja melojia. Muilla tekojärvillä on 

useita satoja uimapaikkoja, tuhansia vapaa-ajan 

asuntoja, runsaasti vakiintunutta kalastusta ja val-

taisa määrä luontoreittejä laavuineen. Monet ovat 

lähialueensa merkittäviä virkistyskeitaita ja niistä 

on tullut osa alueensa kulttuurimaisemaa.

Tämä on oikeastaan itsestään selvää, koska 

vedellä on vetovoimaa. Tekojärvet on tehty useim-

miten paikoille, missä vettä ei ollut aikaisemmin 

ollenkaan tai sitä oli hyvin vähän. Virkistyskäytön 

Vissaveden idyllisessä pikku saaressa on yksi Suomen tekojärvien tuhansista mökeistä.

nousu on kuitenkin siitä erikoista, koska virkistys ei 

ole ollut ensisijainen tai edes tärkeä syy juuri min-

kään tekojärven tekemiseen. Virkistyskäyttö otet-

tiin yhtenä intressinä huomioon, mutta yleensä 

sille ei laskettu edes rahallista arvoa. Kun virkis-

tyskäyttö on lisääntynyt, kehitys on tavattu ottaa 

myönteisesti vastaan. Kuitenkin niin, että vapaa-

ajan käyttö on joutunut sopeutumaan järven var-

sinaiseen tarkoitukseen, joka tuntuu ennen kaik-

kea säännöstelynä. Veden karkaaminen rannoilta 

aiheuttaa purnausta, mutta tulvasuojelu, voima-

talous ja veden varastointi eivät ole juuri väisty-

neet. Jonkin verran kuitenkin ovat, koska vesistön 

käytön ylin ohjenuora on vesilaki, jonka mukaan 

vesiympäristön käyttöä on edistettävää, järjes-

tettävä ja sovitettava yhteen yhteiskunnallisesti, 

taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. 

Käytännössä sopimukset sanelevat ja lupaehdot 

määrittelevät, miten vesilakia sovelletaan.

Lain tulkinta on kuitenkin muuttunut sen jäl-

keen, kun tekojärvet tehtiin. Tästä kertoo kor-

keimman hallinto-oikeuden vuoden 2005 pää-

tös Uljuan tekojärven säännöstelystä. KHO totesi, 

että voimayhtiön lyhytaikaissäännöstely oli lope-

tettava, koska se ei perustunut vesilakiin. KHO:n 

päätökseen vaikutti, että vesivoimasta oli vuosien 

varrella saatu jo merkittävästi taloudellista hyötyä 

ja suurin rakenteiden hankintahinnasta on pois-

tettu. Ylimmän oikeusasteen mukaan virkistysar-

voja ei ollut arvioitu alun perin ollenkaan tai ne oli 

arvioitu alakanttiin. Nyt oli aika painottaa tekojär-

vestä saatavia muita hyötyjä. Harkintaan vaikutti 

myös perustuslakiin vuonna 1995 tehty lisäys, 

jonka perustella luontoarvot on otettava huo-

mioon lakia sovellettaessa.

Luontoarvojen noususta kertoo myös Vaa-

san hallinto-oikeuden vuoden 2013 päätös, jolla 

se hylkäsi Jeppo Kraftin voimalaitoshankkeen 

Lapuanjoessa. Voimala ei saanut lupaa, koska se 

tuhoaisi Jepuan kosket ja tuhoaisi tai huonontaisi 

niissä asuvan saukon elinympäristöä. Asia on mie-

lenkiintoinen, sillä Hirvijärven tekoaltaan rakenta-

minen laskettiin aikoinaan täpärästi kannattavaksi 

vain viiden prosentin erolla. Hyötyihin laskettiin 

silloin muun muassa Jepuankoskesta saatava voi-

malahyöty, mikä näyttää jäävän saamatta. Nykyi-

sillä arvoilla Hirvijärven tekojärveä ei rakennet-

taisi.

Virkistyskäyttö ja ekologia eivät sentään ota 

valtaa järven käytöstä, mutta ne ovat yhä varteen-

otettavampia tekijöitä, kun mietitään tekojärvien 

tulevaa käyttöä. 

.

Kalajokilaakson erämaajärvet

Kalajokilaakso on viiden tekojärven jokilaakso. 

Iso-Juurikka valmistui 1958, Korpinen 1964, Setti-

järvi 1968, Kuonanjärvi 1969 ja Hautaperä vuonna 

1975. Syy kaikkien tekemiseen oli viljelysten suo-

jaaminen Kalajoen tulvilta. Lisäksi Hautaperä teh-

tiin myös vesivoimaa varten.

Hautaperä on Kalajokilaakson tekojärvien 

kunkku, suurin, näyttävin ja modernein. Hautape-

rän tekojärvi levittäytyy lähes kahdeksan neliöki-

lometrin alueelle Haapajärven keskustaajaman 

lähelle, Tervaperän entisille viljelysmaille. Hauta-

perän tekojärven alle jäivät aikoinaan Hautape-

rän ja Kumisevan kylät, joiden asukkaat pakeni-

vat tekojärven tieltä vuonna 1974. Yksi lähtijöistä 

oli Jukka Ruuska, joka laskee, että tekojärven alta 

purettiin toistakymmentä taloa. Niissä asui joitakin 

kymmeniä ihmisiä, mikä on maan neljänneksi suu-

rin allasevakkojen määrä.

Varsinaisista tekojärvistä Iso-Juurikka ja Korpi-

nen ovat Reisjärven, Sievin ja Haapajärven soi-

silla syrjäperillä. Haapajärven alueella ovat myös 

peltojen ympäröimät Kuonanjärvi ja Settijärvi, 

jotka kuivattiin 1800-luvulla, kunnes ne palautet-

tiin säännöstellyiksi järviksi vuosina 1968−69. Set-

tijärvi ansaitsee erityismaininnan maan pyöreim-

pänä tekojärvenä!

Hautaperän koilliskulmassa on näin houkutteleva 
hiekkaranta laavuineen.

Toinen hiekkaranta ja laavu löytyvät Hautaperän 
läntiseltä sivulta, voimalan eteläpuoliselta 
lahdelta.
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Kalajokilaakson tekojärvet ovat hoitaneet 

rakentamisestaan lähtien varsinaista tehtäväänsä. 

Sen lisäksi kaikista kolmesta järvestä on tullut 

suosittuja virkistys- ja kalastuspaikkoja. Korpisen 

rannoille on noussut kolmisenkymmentä mök-

kiä, Hautaperälle parikymmentä ja Iso-Juurikkaan 

kymmenkunta. Osayleiskaavassa Korpiseen on 

kaavoitettu peräti 67 rakennuspaikkaa ja Iso-Juu-

rikkaan 20 rakennuspaikkaa.

Hautaperä onkin otettu hienosti yleiseen vir-

kistyskäyttöön. Luoteiskulman veneenlaskupai-

kalla on kuhinaa. Järven rannalla on peräti kolme 

Paikka: Reisjärvi ja Sievi

Vesistö: Kalajokilaakso

Valmistumisvuosi: 1964

Koko:  1,9 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja virkistys

Korpinen 

Paikka: Haapajärvi

Vesistö: Kalajokilaakso

Valmistumisvuosi: 1968

Koko: 4,1 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja maisema

Settijärvi

Paikka: Haapajärvi

Vesistö: Kalajokilaakso

Valmistumisvuosi: vuosien 1969

Koko: 4,8 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu

Kuonanjärvi

Paikka: Haapajärvi ja Reisjärvi

Vesistö: Kalajokilaakso

Valmistumisvuosi: 1975

Koko: 7,6 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja 

voimatalous

Hautaperä

Paikka: Reisjärvi ja Haapajärvi

Vesistö: Kalajokilaakso

Valmistumisvuosi: 1958

Koko: 1,4 km²

Käyttötarkoitus: tulvasuojelu ja virkistys

Iso-Juurikka

tuhoisaa. Jos vesi laskettaisiin keväällä lupaeh-

tojen määräämälle tasolle, järvien pintoja ei saa-

taisi nousemaan loppukevään tai edes alkukesän 

aikana. Se tietäisi vaikeuksia järvien ekologiselle 

tilalle, kaloille ja mökkiläisille. ELY-keskus jätti 

21.3.2014 aville hakemuksen Korpisen, Iso-Juu-

rikan ja Hautaperän säännöstelystä poikkeami-

seksi maalis-huhtikuun 2014 aikana. Hakemuk-

sen mukaan poikkeaminen ei aiheuttaisi haittaa 

vesivoimaloille. Avi myönsi jo viikon päästä luvan 

poikkeamiseen. Näissä järvissä poikkeuslupaa ei 

ole tarvinnut sen jälkeen hakea. Sen sijaan jois-

sakin muissa tekojärvissä kevätalennuksesta on  

luovuttu pysyvästi.

Korpisen tekojärven koillisosassa odottaa yllätys: itse Korpisen Äijä kalastelemassa kivisellä paatillaan!

Hautaperän hieno erikoisuus on 
vajaan kilometrin pituinen yhteys 

pieneen Varisjärveen. Varisjärvi ja 
Lohijoki olivat olemassa jo ennen 

tekojärven rakentamista.

Kalajokilaakson tekojärvet

laavua: yksi pohjoisen penkereen takana, toinen 

koilliskulmassa ja kolmas voimalan eteläpuolisen 

lahden päässä. Kahdessa viimeksi mainitussa on 

hieno hiekkaranta.

Ainutlaatuista on Hautaperän tekojärven liitty-

minen luonnollisen puron kautta pieneen luon-

nonjärveen, Varisjärveen, jonka pinta on aina-

kin kesällä samalla tasolla kuin tekojärven. Luulisi 

varisjärveläisten tykänneen, kun saivat lisää vesis-

töä! En tiedä yhtään toista tekojärveä, joka liittyisi 

luonnonjärveen yhtä luontevasti.

Suosituin mökkijärvi on kuitenkin pieni Kor-

pinen, eikä ihme. Se on täydellinen yhdistelmä 

sekalaisia metsä-, suo- ja kivirantoja, erikokoisia 

saaria, niemiä ja lahtia. Mökit ovat keskittyneet 

lähinnä länsipuolen niemiin, joten kaakkoinen 

kulma on järven nimen mukainen, korpinen. Sitä 

paitsi itte Korpisen Äijä oli kalastelemassa soutu-

veneen kokoisella kivellä. Korpinen on melojan ja 

mökkiläisen tekojärvi parhaasta päästä! 

Vähälumisena talvena 2013−14 säännöstely-

luvat laitettiin testiin Kalajokilaakson tekojärvillä. 

Vettä oli kertynyt niin vähän, että Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus huomasi Kalajoen tekojär-

ville määrätyn kevätalennuksen olevan turhaa ja 
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Erityinen järvi terapiassa

Kohti tasapainoa

Kliimaksi on sukkessioteorian mukaan ekologisen 

kehityksen tilanne, jossa jonkin alueen lajisto on 

eli tasapainotilassa eikä juuri enää muutu. Teko-

järvet antoivat luonnolle voimakkaan iskun, jonka 

jälkeen kehityksen arveltiin tasaantuvan nopeasti 

kohti tasapainotilaa. Vielä 1960-luvulla tekojärvien 

uskottiin kehittyvän hyvin lähelle säännöstelyjä 

luonnonjärviä. ”Lajien evolutiivinen voima ja sisäi-

nen ominaisvaihtelu ovat kuitenkin olleet oletet-

tua suurempi voima. Siksi tasapainoa ei ole saavu-

tettu”, toteaa biologi Esa Koskenniemi.

Kehityksen oletettiin jatkuvan suoraviivaisesti 

myös veden laadun kohentumisena. Säännöstely 

sotki kuitenkin tilannetta pysyvästi, minkä vuoksi 

veden laatu vaihtelee paljon vuoden sisällä. 

”Luonto ei tunnu oikein tietävän, mitä sen pitäisi 

tehdä”, tulkitsee Koskenniemi.

1980-luvulla hyväksyttiin ajatus, että tekojär-

vet muodostavat oman vesistötyyppinsä, jolle ei 

löydy vastinetta luonnonvesistä. Lähimpänä luon-

nonjärviä ovat vanhan tekojärven kalasto ja plank-

ton. Sen sijaan vedenpinnan vaihtelu, veden laatu, 

pohjan laatu ja kasvillisuus poikkeavat luonnonjär-

vistä. ”Tekojärven pohjan muoto on erilainen, epä-

Terapeutti: Ei tarvitse nousta, veneilin kotikäyn-

nille.

Tekojärvi: Kiitos. Itsetuntoni on niin hukassa, että 

en pysty liikahtamaankaan.

Terapeutti: Mutta eihän se vaadi kuin patoluukun 

avaamisen, niin olet kohta kanavassa…

Tekojärvi: Tuo on juuri sitä tekohuumoria, mitä 

joudun aina kuuntelemaan.

Terapeutti: Anteeksi, en tiennyt, että olet noin 

herkkänä.

Tekojärvi: En ole ikinä ollutkaan muuta kuin herk-

känä.

Terapeutti: Kerro, mikä painaa mieltäsi. Aloita lap-

suudesta.

Tekojärvi: Traumat alkoivat jo ennen syntymää. 

Se oli kauhea myllerrys, kun pohjaani raastettiin 

ja ympärilleni kasattiin penkereitä. Ensimmäinen 

elinvuosi oli kaikkein kamalin. Tuntui, että mikään 

ei ole pysyvää, vaan olin jatkuvan valtataistelun ja 

invaasioiden kohteena.

Terapeutti: Sittenkö tilanne tasaantui?

Tekojärvi: Jotenkin se rauhoittui muutaman vuo-

den päästä. Nyt olen päässyt jo yli lapsuudestani, 

mutta vinoilu oikeista ja keinojärvistä ei ole päät-

tynyt koskaan. Tuntuu, kuin minua ei otettaisi kos-

kaan vakavasti.

Terapeutti: Hmm, mutta oletko ajatellut, että sinun 

olemassaolollasi on aina tarkoitus, kun tavallinen 

järvi vain on.

Tekojärvi: Juuri sen tarkoituksen takia minua rie-

potellaan milloin mihinkin asentoon enkä pääse 

ikinä balanssiin.

Terapeutti: Voisitko ajatella, että juuri muutos on 

sinun tasapainoasi? Sehän on moderni tapa elää. 

Välillä reagoit tulvavesiin, välillä keräät vesiä voi-

mataloudelle, joskus tehtaalle ja kesällä yrität 

pysyä tyynenä mökkiläisiä varten.

Tekojärvi: Säännöstelyn takia minä kuitenkin 

pysyn rumana.

Terapeutti: Tarkoitat kai risukkoja, eroosiota ja 

happikatoa. Ne ovat kuule aivan tavallistenkin jär-

vien vaiva. 

Tekojärvi: Entä elohopea, kannot ja kelluvat turve-

saaret? Niistä en pääse koskaan eroon!

Terapeutti: Höpö höpö, elohopean aika meni jo ja 

turvelauttoja on enää muutamassa tekojärvessä. 

Ne lähtevät parissa vuosikymmenessä. 

Tekojärvi: Mutta kannot eivät näytä häipyvän min-

nekään.

Terapeutti: Se on totta, ne taitavat pysyä pidem-

pään osana sinua. Ehkä sinun on vain opittava 

olemaan niistä ylpeä?

Tekojärvi: Hah hah, en ole mistään ylpeä. Kukaan 

ei pidä minusta…

Terapeutti: Eivätkö edes surviaissääsket ja vesi-

sammalet? Nehän eivät pidä mistään enemmän 

kuin tekojärvistä.

Tekojärvi: Tosiaan, varsinainen fanilauma…

Terapeutti: Entä mökkiläiset, uimarit, kalastajat 

ja melojat, puhumattakaan patikoijista, hiihtäjistä, 

kaloista ja linnuista.

Tekojärvi: No jaa, mieluummin nekin olisivat 

oikeassa järvessä.

Terapeutti: Mutta kun eivät ole, ne ovat tulleet 

juuri sinun rannoillesi. Sitä paitsi vaikka alkupe-

räinen tarkoituksesi olisi päättynyt, ei sinua ole 

haluttu palauttaa missään takaisin surkeaksi 

suoksi tai kitukasvuiseksi metsäksi. Olet erityi-

sen suojeluksen ja silmälläpidon kohteena. Et ole 

mikään tavallinen järvi, vaan erityistapaus. Sinun-

laisiasi ei enää edes tehdä.

Tekojärvi: Kiitos, ehkä tämän varaan voisin yrittää 

rakentaa ominaislaatuani. En yritäkään olla nor-

maali, vaan olen avoimesti toisenlainen, erityinen 

järvi.

Terapeutti: No älä nyt sentään liioittele…

”Et ole mikään tavallinen 
järvi, vaan erityistapaus. 

Sinunlaisiasi ei enää 
edes tehdä.

”

symmetrinen. Luonnonjärvessä syvin kohta tapaa 

olla keskellä, tekojärvessä se on padon vieressä”, 

kuvaa Koskenniemi.

Tekojärven tasapainotila lähestyy silti enem-

män tai vähemmän suomalaista metsäjärveä ja 

suolampea. Penkereen puolella eroosio on hävit-

tänyt korkeamman kasvillisuuden usein lähes 

kokonaan. Sen sijaan vastarannalta löytyy eksoot-

tista suo- ja kosteikkorantaa. ”Kalojen ja kasvien 

lajikirjo on silti jäänyt tekojärvissä melko vähäi-

seksi. Syynä on säännöstely ja siitä seuraava poh-

jan jäätyminen talvella”, sanoo Koskenniemi.

Tekojärven pohja on muutenkin epätavallinen 

ja epävakaa. Myös yleisenä pysynyt vesisammal 

estää muiden kasvien esiintymistä matalilla ran-

noilla. Tekojärven tavallisia lajeja ovat pullosara, 

ulpukka, konnanulpukka, uistinvita, jouhisara, 

viiltosara ja vehka. Kyrkösjärven erikoisuus on 

osmankäämien runsaus. Eläimistä kotilot ja sim-

pukat puuttuvat kalkkikuorisina otuksina happa-

mista järvistä usein kokonaan.

Suomalaiset tekojärvet ovat kuitenkin päässeet 

2000-luvulla jonkinlaiseen tasapainoon itsensä 

kanssa. Ehkä ne ovat saavuttaneet jopa kliimaksin.

Tekojärvet ovat löytäneet jonkinlaisen tasapainon, vaikka säännöstely ei jätäkään niitä rauhaan. 
Esimerkiksi kannot pysyvät tekojärven osana vielä vuosikymmeniä.

I’m listening…
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Tekojärviturismia

Tulvaturismi oli entisinä keväinä tavallinen vapaa-

ajan harrastus Pohjanmaalla. Ajeltiin tulvajärven 

rannalle ihmettelemään, kun tuttu pelto olikin 

muuttunut järveksi. Ilmiö kiinnosti jopa ulkomaisia 

vieraita.

Nyt kun tulvat on voitettu lähinnä juuri tekojär-

vien ansiosta, kannattaa harrastus vaihtaa tekojär-

vien bongaukseen. Niin juuri tein tätä kirjaa teh-

dessä. Hienoa oli.

Tekojärvituristi voi syventää harrastustaan mai-

niolla karttapalvelulla vanhatkartat.fi. Sivuston 

avulla voi parilla klikkauksella vertailla, mikä oli 

tilanne maastossa ennen tekojärven tuloa ja sen 

jälkeen.

ihastuttavia olentoja, joita joskus keräilin. Vaka-

vissani aloin kerätä ja valokuvata niitä vuodesta 

2009 alkaen ja teen niin edelleen”, kertoo Ira. 

Työ improvisaatioteatterissa Tampereella roh-

kaisi Iraa uskomaan kykyihinsä myös kuvataiteen 

saralla. ”Aloin luoda kauniita satumaailmoja olen-

noistani ja kuvata niitä tavoitteellisesti.” Ira kertoo, 

että olentoja ei vain kerätä, vaan niitä myös kai-

vetaan turvemudasta ja pestään varovasti. Hyviä 

hahmoja on jo noin 150. Ira arvioi kelpuuttavansa 

noin 10 prosenttia löydöistään kuvauksiinsa.

Ira laskee ottaneensa yli 100 000 valokuvaa. 

Hänellä on ollut kahdeksan näyttelyä puisista 

satuolennoista. Mukana on ollut myös erilaisilla 

tekniikoilla Hirvijärvellä kuvattua jäätaidetta. Työn 

alla on kirja taidevalokuvista. ”Tavoitteeni on, että 

myös aikuiset löytävät sadun kiehtovan maail-

maan, unohtavat hetkeksi arjen murheet ja havah-

tuvat luonnon ihmeistä, kauneudesta ja paranta-

vasta voimasta”, kertoo Ira.

Saarnamatkalla olleet kenialaiset Stephen ja 
Susana Kiguru kävivät ihmettelemässä Kyrönjoen 
tulvia keväällä 1968 Ilmajoen Munakassa. 
Kuvan otti Ilkan valokuvaaja Jussi Asu.

Lapuanjoen paisunta katkaisi kirjoittajan tien 
keväällä 2000 Kuortaneella, kun kyydissä oli 
Egyptin-eteläpohjalainen Ezzeldien Radwan. 

Tekojärvien keräilijä bongaa Hirvijärven 
tekojärven. Hyötysuhde on hyvä, sillä Varpulan 
altaan saa samoilla jalansijoilla, kun kääntää 
katseensa patopenkereen toiselle puolelle.

Taidetta tekojärvestä

Tekojärvistä on ammennettu taidetta – aivan konk-

reettisesti. Asialla ovat olleet yhtä aikaa, mutta toi-

sistaan tietämättä seinäjokelainen Ira Erämaa 

(Ira Karhulähde) ja Siikalatvan kestilänkyläläinen 

Paula Moilanen (o.s. Lehtinen). Molempien teko-

järvitaiteilijoiden tausta liittyy Lapuan Hirvijärven 

tekojärven ajopuihin.

Ira Karhulähde kasvoi 7-vuotiaaksi asti Lapualla 

sähköttömässä erämaakylässä Hirvijärven luon-

nonjärven rannalla. Hän leikki kaikella, mitä löysi 

luonnosta. Iran ensikosketus satukirjoihin oli 

6-vuotiaana Elsa Bescowin Lento kaukaiseen 

maahan, jossa kaksi lasta kuvittelee vanhan puun-

rungon lentäväksi lohikäärmeeksi. Tästä syttyi Iran 

voimakas ihastus juuri puisiin luonnon olentoihin. 

Hirvijärvi muutettiin tekoaltaaksi, kun Ira oli 

16-vuotias. ”Altaan pohjalle jääneistä kannoista 

alkoi pikku hiljaa irrota veden muovaamia osia, 

Järvenpoika Ati ja hänen ratsunsa Peijoona. Atin 
löytyminen vuonna 2009 oli Iralle niin iso ihme, että 
hän koki sen merkiksi aloittaa kuvaustyö tosissaan.

Ira Erämaan valokuvateos Arakas ja Päläpäinen 
treffeillä. Ira hyödynsi kuvatessa lempisäätään, 
myöhäissyksyn paksua, keltaista valoa.

Taideteos, taiteilija ja tekojärvi − Olento, Ira Erämaa ja Hirvijärvi. 
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Nurmolaissyntyisen Paula Moilasen ensim-

mäiset tekojärvimuistot ovat samalta Hirvijär-

veltä. Hän piti tekojärveä downshiftaus-paikka-

naan, jossa veneili, kalasti, etsi ajopuita ja oleili 

vapaa-aikanaan. Myöhemmin tie vei Pohjois-Poh-

janmaalle, Siikalatvan Kestilän kylään. Kuinka olla-

kaan, kodin vierestä löytyi jälleen suuri tekojärvi, 

Uljua, joka oli varsinainen aarreaitta Paulan tai-

teelle. ”Olen keräillyt jo pitkään järvestä mielen-

kiintoisen muotoisia ajopuita. Näen niissä mitä 

erilaisimpia eläinhahmoja. Vesi ja aallot ovat muo-

vanneet ja hioneet puista täysin yksilöllisiä. Ne 

ovat jo sellaisenaan kauniita, mutta lisäksi voin 

antaa niille maalaamalla elävyyttä ja pilkettä sil-

miin”, kertoo Paula. Hän on nähnyt ajopuissa 

muun muassa delfiinejä, hylkeitä, lintuja ja kaloja.

Uusin materiaali ovat Uljuan rantametsistä löy-

tyneet kaarnat, joissa Paula on nähnyt eläinten 

ja ihmisten piirteitä. ”Olen tehnyt Uljuan tekojär-

vellä samanlaisia retkiä kuin aikaisemmin Hirvijär-

vellä. Koen siellä hiljaisuutta ja luonnon rauhaa, 

vain eläimet ympärilläni. Olen yllättynyt, miten 

vähän siellä on muita kävijöitä. Uljuan tekojärvi ja 

sen rannat ovat minulle suuri inspiraation lähde”, 

kertoo Paula. Myös hänen taidetta on esitetty 

monissa näyttelyissä ja tekeillä on taidekirja.
Näpit irti meidän tekojärvestä!

 

Tekojärvien käyttö muuntuu ja tekojärvet lähes-

tyvät vähitellen luonnonjärviä. Olisiko mahdol-

lista, että tekojärvet arvioidaan joskus peräti säi-

lyttämisen ja suojelemisen arvoiseksi?

Tekojärviin perehtynyt biologi Esa Kosken-

niemi ei lähtisi kovin äkkiä palauttamaan tekojär-

viä entiselleen, kuivaksi maaksi. ”Tekojärvet ovat 

yleensä vähäjärvisillä alueilla. Ne ovat erikoisia 

ja erämaisia elinympäristöjä, suuria suoaltaita, 

eräänlaisia biologisia pankkeja. Pitäisin niitä jopa 

arvokkaina”, sanoo Koskenniemi. 

Siellä missä vesi ja maa kohtaavat, on valta-

vasti elämää. Koskenniemi puhuu ekotoni-ajat-

telusta, jossa rantavyöhykkeet ovat kahden suu-

ren ekosysteemin törmäysalueita. Jokisuistojen 

tapaan törmäysvyöhykkeet ovat monimuotoi-

simpia alueita kaikkialla maailmassa. ”Tekojär-

vet ovat ekologisesti kuin saaria, mielenkiintoisia 

koejärjestelyjä, matalia megasuolätäköitä. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa tekojärviä on jo alettu 

palautella pois käytöstä. Suomessa nämä oma-

laatuiset vesiympäristöt kannattaisi minusta jät-

tää toimimaan. Päivittää niiden käyttöä, säilyt-

tää niille ominaisia lajeja ja avata jopa ekologisia 

käytäviä”, sanoo Koskenniemi.

Suomessa on jo muutama tekojärvi, jonka alku-

peräinen tehtävä on päättynyt. Näin on käynyt 

merestä erotetuissa järvissä Espoon Suomeno-

jalla ja Paraisten makeanvedenaltaalla. Molem-

mat ovat jatkaneet merkittävinä ja suosittuina 

makean veden lintujärvinä. Paraisten makeanve-

denallas on suojeltu Natura-alueena ja sen nimi-

kin on muutettu Ålönlahdeksi. Sisämaassa Turun 

Haunisten allasta ja Raisionjoen viittä allasta ei 

tarvita enää vedenhankintaan, mutta niistäkään 

ei ole haluttu luopua, koska niiden virkistyskäyttö 

on runsasta. Säkylän Huovinlammelle ei ole enää 

käyttöä, mutta sekin on saanut kehittyä rauhassa 

luonnontilaiseksi.

Yhtään suomalaista tekojärveä ei ole vielä 

muutettu takaisin maa-ekosysteemiksi. Poh-

jois-Pohjanmaalla Kortteisen tekojärvellä on 

tosin harkittu järven muuttamista suureksi kos-

teikkoalueeksi, jolloin alue torjuisi yhä tulvia, 

mutta palautuisi lähemmäs luonnontilaa. ”Uskon 

kuitenkin, että tuo vaihtoehto ei saisi ihmisten 

parissa suurta kannatusta, koska järviä on näillä 

seuduilla vähänlaisesti ilman uusia kuivaamisia-

kin”, sanoo ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija 

Riku Eskelinen.

Edessä saattaa olla kansanliikkeitä, jotka nos-

tavat tikun nokkaan vaatimuksen: NÄPIT IRTI 

MEIDÄN TEKOJÄRVESTÄ!

Paula Moilanen, hänen ajopuutaidettaan ja 
ajopuiden aarrearkku, Uljuan tekojärvi. 
Kuva Pentti Syrjäpalo

Uljuan rantametsistä löytynyt kaarna on Paula 
Moilasen taiteen uusinta materiaalia. Sieltä löytyi 
myös kissapeto.

Tästä kaarnanpalasta löytyi itse Uljuan Neito!

Raision Haunisten tekojärvi on ensimmäisiä, josta ei haluta luopua, vaikka alkuperäinen tarve on 
päättynyt. Järvi tehtiin vesivarastoksi, mutta nykyään se on raisiolaisten virkistyskeidas.
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Vaasan retkeilykeidas

Vaasan Pilvilampi on Suomen vanhin raakave-

den varastoksi rakennettu tekojärvi. Se valmis-

tui jo vuonna 1931. Pilvilampea tarvittiin ja tarvi-

taan yhä välivarastoksi, kun vaasalaiset ottavat 

käyttövetensä Kyrönjoesta. Joesta johdettu vesi 

pysähtyy ensin pienessä kalliolammessa, josta se 

johdetaan kilometrin päähän kaksiosaiseen Pil-

vilampeen. Pato erottaa pienemmän altaan, joka 

on 0,7 metriä alemman altaan yläpuolella. Pääal-

las on 2,5 kilometriä pitkä. Vesi imetään siitä kana-

vaa pitkin puhdistettavaksi Pilvilammen vesilaitok-

selle.

Vedenpuhdistus ei ole estänyt laajan retkeily-

alueen rakentumista Pilvilammen ympärille. Noin 

800 hehtaarin alueella on luontopolku sekä viitoi-

tettuja kävely- ja pyöräilyreittejä, talvisin latuja. 

Ensimmäinen reitti periytyi ABB:n retkikerholta, 

jolta sen otti huolehdittavakseen vuonna 1998 

perustettu Vaasan Latu ry. Puheenjohtaja Pekka 

Uusi-Hakalan johdolla Pilvilammen ympärille on 

kehittynyt vaikuttava virkistysalue. Hyvä lähtö-

paikka reiteille on Uponorin parkkipaikka osoit-

teessa Kappelinmäentie 215, yhdeksän kilometrin 

päässä Vaasan keskustasta.

Pilvilampi on tehty ensisijassa käyttöveden 

varastointia varten, mutta järvessä saa kalastaa, 

veneillä ja meloa. Muutama vuosi sitten veden 

pilaamisvaara otettiin kuitenkin niin vakavasti, että 

harkinnassa oli järven aitaaminen Vantaan Silvo-

lan tapaan. Vapaa linja kuitenkin voitti. Vain polt-

tomoottoriveneiden käyttö on kielletty. Vaasan 

Vedestä kerrotaan, että kalastajat eivät ole tuot-

taneet ongelmia, päinvastoin he ovat toimineet 

hyvässä yhteistyössä. Kalastajat tietävät, että Pilvi-

lampeen ei saa heittää esimerkiksi perkuujätteitä. 

He ilmoittavat vesilaitokselle, jos näkevät roskia ja 

poistavat niitä myös omatoimisesti. 

Kokeilin Pilvilampea melontaympäristönä, 

melontakaverina Vaasan Ladun pitkäaikainen 

aktivisti Arja Nukala. Pitkulainen järvi tarjosi muka-

van muutaman kilometrin melontamiljöön Närvän-

mutkasta Käärmeniemelle ja takaisin. Rantaviiva 

on luonnollisen rikkonainen, pienten lahtien ja 

niemien elävöittämä, kuin aito järvi, kuten 90-vuo-

tiaalta sopi jo odottaa.

Pilvilampi on jälleen kerran mainio esimerkki 

tekojärvestä, jonka virkistyskäyttö on kehittynyt 

rinta rinnan varsinaisen toiminnan kanssa. Pilvi-

lampi on sitä paitsi Vaasan suurin järvi.

Vaasan Latu on kehittänyt Pilvilammen reit-

tejä ja tukikohtia talkootyönä ja Vaasan kaupun-

gin tuella. Pilvimajaa ovat seuranneet Kivijärven 

laavu, Aurinkolaavu, Eetun piilo sekä uusimpina 

Närvänmutkan paviljonki ja Kuutamolaavu. Pavil-

jonki ja sen ympäristö kuhisi retkeilijöitä, kun kävin 

paikalla syksyllä 2020. Pekka Uusi-Hakala uskoo 

Pilvilammen ulkoilualueen arvostuksen ja käy-

tön yhä kasvavan, kun tieto sen monipuolisuu-

desta leviää. Uusi-Hakala ennustaa, että Pilvilam-

men tienoosta tulee ennen pitkää Vaasan paras ja 

suosituin ulkoilualue. Vaasassa on kuitenkin pulaa 

maa-alueista ja Pilvilammen alue on vailla ase-

makaavaa, joten pientä pelkoa on ilmassa, että 

käyttö voi vielä muuttua.

Pilvilammen Närvänmutkassa ovat Vaasan Ladun aktivistit Marja-Leena ja Pekka Uusi-Hakala sekä Arja 
Nukala.

”Uusi-Hakala ennustaa, 
että Pilvilammen 

tienoosta tulee ennen 
pitkää Vaasan paras ja 
suosituin ulkoilualue.

”

Melojan parhaat tekojärvet

Paikka: Vaasa

Vesistö: Kyrönjoki

Valmistunut: 1931

Koko: 1,4 km²

Käyttö: raakaveden välivarasto, virkistys

Virkistys: kotia, laavuja ja retkeilyreittejä 

Pilvilampi

Tämän kirjan tekemisen perusteella uskaltaudun 

nimeämään melojan parhaat tekojärvet. Parhaus 

on tietysti jokaisen melojan omassa silmässä ja 

melassa, mutta jotain pystyn kertomaan kokemani 

perusteella.

Melojalle ei ole juuri väliä sillä, onko järvi risui-

nen, kivinen tai sumea, koska kajakki ja avoka-

” Lintujen ja mökkien 
lukuisuus kertoo, että 

korpisia tekojärviä voisi 
tehdä lisääkin, jos niille 

vain saataisiin lupa.

”Romukivien sekaan voi meloa ainoastaan Varpulan tekojärvessä.
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nootti kulkevat kevyesti tällaisen vähäisten estei-

den yli ja ohi. Toiseksi järvi ei saa olla aivan pieni, 

mutta se ei saa olla myöskään pelkkää isoa ulap-

paa, joka on altis tuulille eikä tarjoa vaihtele-

via näkymiä. Suhtaudun hieman arvellen myös 

merestä erotettuihin lahtiin, vaikka ne ovatkin kol-

mas ulottuvuus järven ja meren välissä. Plussaa 

on, jos järvi on maastoutunut luonnonmukaiseksi, 

eivätkä penkereet hallitse maisemaa. Järveä 

melonta-arvoa nostavat monimuotoisuus, eri-

tyiskohteet, saarten, lahtien ja niemien mosaiikki 

sekä varsinkin suo- ja kalliorannat.

Näiden kriteerien jälkeen päädyn valitsemaan 

melojan tekojärvien TOP viitosen.

Keinojärven psykohistoria

Kun melon Hirvijärven tekojärvellä, yritän ymmär-

tää, että olemiseni tässä kohdassa aika-avaruutta 

on monen tekijän summa. 

Siihen on vaikuttanut ensinnäkin veden nou-

seminen jossain toisaalla. Olen melonut siellä-

kin, muun muassa poikani kanssa Seinäjoen van-

haa uomaa huhtikuussa 2014, kun paisunta nosti 

veden 2−3 metriä normaalia ylemmäs. Kokemus 

oli surrealistinen, kun kapea ja pusikkoinen joki-

näkymä avartui kilometrien mittaiseksi avaraksi 

järveksi. En melonut sillä kertaa Katilan sillan alta, 

vaan ylitin vedenalaisen jokiuoman melomalla 

Aunuksen sillan kaiteiden välistä. Lakeuden joki-

luontopolun kylteistä näkyi vain yläosa. Päätin 

lisätä vuoden 2014 suurista tulvavuosista kerto-

vaan kylttiin.

Että vesi pysyisi pois sieltä, minne sitä ei kai-

vattu, nostatettiin pysyvä vesi jonnekin toisaalle, 

kuten Hirvijärvelle. Virkamiehet valmistelivat, polii-

tikot päättivät, vesi-insinöörit suunnittelivat ja työ-

miehet työllistyivät. Syntyi toinen surrealistinen 

näky, kun vesi nousi monta metriä sen paikan ylä-

puolelle, missä oli vähän aikaisemmin toiminut 

kyläkoulu ja elänyt sata ihmistä.

Meloessa yritän ymmärtää tämän kaiken. Iloita 

siitä, että vesi on siirretty paikkaan, jossa siitä 

laskettiin olevan enemmän hyötyä kuin haittaa. 

Surra sitä, että sadan ihmisen elämänpiiri katosi 

veden alle vuonna 1973. Kuvitella otuksia, jotka 

pakenivat yllättävää vedenpaisumusta. Toisia eli-

öitä, jotka tulivat veden houkuttelemana paikalle. 

Kalastajatkin tulivat. Nauttia siitä, että on syntynyt 

uutta kaunista vesimaisemaa, joka kelpaisi monen 

mielestä jopa kansallispuistoksi. Miettiä sitä, että 

on tullut uusia tarinoita vanhojen päälle. Kokea ris-

tiriitaisia tunteita kaikesta tästä.

Tulvajärvi on ohimenevä illuusio. Siihen ei voi 

jäädä, koska se on totta vain hetken aikaa. Vanha 

Hirvijärvi on kaiken pohjalla piileskelevä vietti-

pohja, järven alla oleva syvempi järvi. Siihenkään 

ei kannata juuttua, koska se on olemassa enää 

muistoissa. Uusi Hirvijärvi on tulevaisuudenus-

koinen yliminä, superego. Se on totta, mutta sen 

lisäksi täytyy yrittää muistaa myös entinen elämä. 

Yritän rakentaa itselleni egoa, joka ymmär-

tää sekä viettipohjan että superegon, sekä uudet 

suunnitelmat että vanhan elämän. Se on realis-

mia tällä hetkellä, mutta sekin muuttuu aikanaan, 

ilmastonmuutoksen tai seuraavan jääkauden 

takia.

5. Kivi- ja Levalampi
Kivi- ja Levalammessa on parasta Laihian puolen suosokkelo, jossa järvi vaihtuu vähitellen 

Pohjanmaan maakunnan suurimmaksi nevaksi.

4. Vissavesi
Perhonjoen vesistöön kuuluva Vissavesi on pieni herkkupala. Siinä voi meloa rengasreitin, 

jonka varrella voi ihailla mökkejä, lintuja ja suojeltuja soita.

3. Liikapuro
Kyrönjoen vesistön vanhin ja pienin tekojärvi ei ole kovin monimuotoinen, mutta tarjoaa ehkä 

parhaan yhdistelmän lintuja, suota, kiveä, turvesaaria ja niiden välisiä salmia.

2. Korpinen
Pikkuinen Korpisen tekojärvi Haapajärven ja Reisjärven rajalla on kaaosteoriaa noudattava järvi, 

jossa ei ole mitään säännöllistä. Lintujen ja mökkien lukuisuus kertoo, että korpisia tekojärviä 

voisi tehdä lisääkin, jos niille vain saataisiin lupa.

1. Varpula
Ykköseksi nousee Seinäjoki-Nurmon pieni Varpula, jonka arvoa lisäävät lukuisat suorannat ja 

monet kallioiset taukosaaret. Lisäksi Varpula tarjoaa vain tekojärvelle mahdollisen nähtävyyden, 

vedestä pilkistävät Romukivet.

Varpulassa on myös suorantoja niin paljon kuin 
voi vain toivoa.

Melkein kansallispuistomainen näkymä Varpulan 
kalliosaarelta.

Minä kuvaan ja poika meloo huhtikuussa 2013 Seinäjoen 
vanhaa uomaa, joka laajenee uudeksi maailmaksi.

Katilan silta on muuttunut alituspaikasta ylitysväyläksi. Se oli 
outoa, mutta ohikiitävän hetken ajan täyttä realismia.

Suurten tulvien vuosista kertova opaskyltti 
kaipasi päivitystä.

Melojan parhaat tekojärvet
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Mutta juuri nyt näen yhtä aikaa linnut tekojär-

ven päällä, turvelautat veden pinnalla, kalat ja 

allasevakoiden entisen kotiseudun veden alla. Ja 

yritän tajuta, että elämä on monenlaista, joskus 

toisenlaista, mutta juuri nyt tällaista.

Ajattelemme maailmamme pysyväksi, vaikka se 

voi muuttua äkisti aivan toiseksi. Tulva voi nousta, 

tekojärvi voi peittää kylän, Neuvostoliitto voi 

romahtaa, sähkö voi katketa, veden tulo loppua, 

meteoriitti voi iskeä maapalloon, ilmasto voi muut-

tua, uusi jääkausi nousta. Kuinkas Tove Jansso-

nin Tuutikki sen sanoikaan: “Ajattelen juuri parhail-

laan revontulia. Ei voi tietää ovatko ne olemassa 

vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, 

ja juuri se tekee minut niin levolliseksi.” 

Tekojärven rumuus

Seesteinen ilta Hirvijärvellä. Mitä jää pinnan alle? Kuva Kimmo Koivisto

Aaro Miilumäen 
entinen kotipaikka 
nousee Hirvijärven 
tekojärvestä kuin 
epätodellinen 
kangastus. Tämä oli 
Aaron ensimmäinen 
käynti kotisaarella 
41 vuotta kodin 
purkamisen jälkeen.

Kaveriporukka hyppäsi 1960-luvulla paintreenien jälkeen 
vilvoittelemaan vanhaan Hirvijärveen. Uusi Hirvijärvi ulottuu 
nykyään korkealle miesten päiden päälle. Näin maailma 
muuttuu.

Ovatko tekojärvet rumia? 

Varmasti ovat, ainakin osa niistä, ainakin välillä, 

varsinkin kun sillä silmällä katsoo. Tekojärvien 

pohjasta on alusta asti noussut mustia turvemöyk-

kyjä ja juurakoita, ja niitä nousee monin paikoin 

vieläkin. Pinnan alla tai tuntumassa väijyvät kan-

not pysyvät keskuudessamme vielä pitkään, mah-

dollisesti satoja vuosia. Järven alle jäänyt pajukko 

on surkea näky, varsinaista epämaisemaa.

Mutta aika korjaa haavat ja luonto paikkaa ihmi-

sen jäljet, ainakin osittain. Turvelautat olivat alku-

Porttipahdan vähemmän houkuttelevaa 
rantamaisemaa vuonna 1982, kun tekojärven 
valmistumisesta oli jo 12 vuotta.

Laihian Kivi- ja Levalammelta löytyi eksoottista 
mangrovesuota vielä 2000-luvun alussa. 
Kuva Pertti Sevola

Kyrkösjärven 
rantaa vuonna 

1982, kaksi 
vuotta järven 

valmistumisen 
jälkeen. Kuva 
Pertti Sevola

vuosina kuin avohaava, mutta nykyään ne ovat 

vihreitä ruohomättäitä, joko kelluvia tai paikalleen 

juurtuneita.

Säännöstelyn kuluttamissa juurakoissa voidaan 

nähdä muistomerkki ihmisen ahneudesta. Tai sit-

ten ihmisen ja luonnon muodostamaa taidetta, 

joko sellaisenaan tai muotoiltuna. Tekojärvenkin 

kauneus on katsojan silmässä, tai kameran lins-

sissä.

Seuraavassa luvussa kamera on suunnattu 

tekojärvellä eläviin lintuihin.
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Tekojärven kauneus

Seinäjokelainen lintufani ja luontokuvauksen har-

rastaja Hanna-Liisa Vainionpää asuu vajaan kilo-

metrin päässä Kyrkösjärven tekojärvestä. Aika 

usein Hanna vie lapinkoira Unnansa lenkille teko-

järven rantaan, tai Unna vie Hannan, ja saattaa 

pyytää mukaan myös Sannan. Hannan kaulalla 

tapaa keikkua kamera.

Minun silmiini Hannan kameran läpi nähdyt 

kuvat kertovat tekojärven kauneudesta. Näin 

Hanna itse kuvaa retkiään:

”Ruuhkavuosien jälkeen on aikaa vaeltaa koiran 

ja kameran kanssa melkein päivittäin lähiluon-

nossa. Useimmiten askeleet suuntaavat lähei-

selle Kyrkösjärvelle, joka herää etenkin keväisin 

eloon, kun muuttolinnut saapuvat. Osa linnuista 

pitää järveä levähdyspaikkanaan ja jatkaa mat-

kaa pohjoisen pesimäpaikoille. Osa jää suojai-

selle turvejärvelle pesimään. Varsinkin Suomen 

suurimpiin lukeutuva naurulokkiyhdyskunta, joka 

antaa suojaa myös muille pesiville vesilinnuille, 

kuten silkkiuikulle ja punajalkavikloille. 

Leppoisa lapinkoira Unna nauttii aikaisista 

aamuista kanssani, kun istahdan rantaryteikön 

kannolle ja ihailen alkavaa päivää. Aina tapahtuu 

jotain: tiiraherra ruokkii morsiantaan kalaruualla 

tehdäkseen vaikutuksen tai kurki tanssii komeaa 

Kuvat Hanna-Liisa Vainionpää

Naurulokkipariskunta opettaa pesuettaan tekojärven tavoille.

Valkoviklo ja nuori naurulokki sopivat hyvin 
samalle tekojärven saarekkeelle.

Silliuikkupari tarjoilee toisilleen vesikasveja 
kosiomenoissaan.

Loppukesän sumussa laulujoutsenet nousevat 
lentoon kohti aamuaurinkoa.

Unna bongasi laulujoutsenet tiheän sumun 
keskeltä.

Komea suokukko on pysähtynyt lepäilemään muuttomatkalla.

Pienin viklolajimme rantasipi etsii ruokaa 
matalasta rantalietteestä.

” Leppoisa lapinkoira 
Unna nauttii aikaisista 

aamuista kanssani, kun 
istahdan rantaryteikön 

kannolle ja ihailen 
alkavaa päivää. ”

kevättanssia omalle morsiamelleen. Joskus on 

ihan hiljaista, vain silkkiuikku lipuu äänettömästi 

ohitse tehdäkseen taas pitkän sukelluksen. Vii-

meistään rantasipi piipityksellään herättää jo 

sarastuneeseen päivään, on aika jatkaa matkaa...”



124 125 

Suomen vanhin tekojärvi

Suomen vanhin tekojärvi on vuonna 1783 val-

mistunut Isonkyrön Orisbergin Kotilammi. Se on 

samalla maailman ainoa tekojärvi, jonka rantamilla 

voi ihailla Carl Ludvig Engelin arkkitehtuuria.

Kotilammi rakennettiin tuomaan vedestä voi-

maa Pohjanmaan ensimmäiselle rautaruukille. 

Orisbergin ruukki perustettiin vuonna 1688, mutta 

se paloi jo kahden vuoden kuluttua. Ruukki pääsi 

uudelleen jaloilleen 1700-luvulla. Se hyödynsi 

alusta lähtien Orismalanjoen padottua vesivoi-

maa, mutta Kotilammin lasketaan syntyneen vasta 

vuonna 1783. Kotilammi yhdistettiin kuudesta pie-

nemmästä lammesta, jolloin se saavutti nykyisen 

noin neliökilometrin laajuuden.

Topeliuksen serkku Frans Mikael Toppelius. 

Sakari Topelius kävi rippikoulunsa Orisbergissä, 

jonka maisemia voi yhä tunnistaa Välskärin kerto-

musten esikuviksi. Kartanon koulussa aloitti kou-

lutiensä muun muassa herännäispappi Wilhelmi 

Malmivaara. Kirjailija Arvid Järnefelt ja säveltäjä 

Jean Sibelius nähtiin usein vierailemassa Oris-

bergissä. Sibeliusta veti Orisbergiin myös Arvidin 

sisar Aino. Jean Sibelius ja Aino olivat pari vuotta 

salakihloissa ennen kuin heidän kerrotaan vaihta-

neen kihlasormuksia ehtookellojen soidessa Oris-

bergin kellotapulin luona.

Orisbergin kartanon nykyinen isäntä Jussi 

(Johan) Björkenheim sanoo, että Kotilammi tun-

tuu yhä tekojärveltä, koska hän jatkaa vesien 

säännöstelyä tulvien takia. Vuodesta 2002 läh-

tien säännöstely on hoitunut ohijuoksutuksella ja 

pääosin automaattisesti nappia painamalla. Siihen 

asti säännöstely tehtiin kokonaan manuaalisesti 

sulkemalla ja avaamalla patoluukkuja. Kotilammin 

vedet virtaavat lopulta Kyrönjokeen.

Kotilammi on asettunut monin tavoin maise-

maansa, minkä vuoksi veden pinta täytyykin 

pitää tasaisena. Orisbergin kartano ja sen tiluk-

set ovat järven rannalla. Kartanon vieressä komei-

levat vuonna 1830 valmistuneet C.L. Engelin 

suunnittelemat kirkko, pappila ja kellotapuli. Kir-

kon vieressä ovat Orisbergin hautausmaa, Kan-

san Raamattuseuran loma- ja kurssikeskus sekä 

Orisbergin leirintäalue. Nämä kaikki ovat järven  

länsirannalla Isonkyrön kunnan puolella, jonne ei 

ole rakennettu yhtään mökkiä. Kotilammin itäpuoli 

kuului aikaisemmin Ylistaron kuntaan, kuntaliitok-

sen jälleen Seinäjoen kaupunkiin. Seinäjoen puo-

lella mökkejä on vieri vieressä, kaikkiaan kolmi-

senkymmentä. Mutta onpa löytynyt paikka myös 

retkeilijöitä palvelevalle rantakodalle. Molempien 

kuntien alueelle ulottuu Johan Björkenheimin 

vuonna 2021 pohjoisrannalle perustama luonnon-

suojelualue. 

Satunnainen kävijä ei arvaa Kotilammia teko-

järveksi kuin pienestä padosta. Kartanon ja kir-

kon välinen penger on aikaa sitten maisemoitu-

nut kävelytieksi. Itse järvi tarjoaa runsaat kaksi 

kilometriä mukavan vaihtelevaa melottavaa karta-

non tienoilta eteläpuolen rannalle, jossa on mah-

dollista etsiytyä pienen lahden alussa olevalle 

kodalle. Järvessä on kymmenkunta pikku saarta, 

joista houkuttelee pitämään evästaukoa ainakin 

leirintäalueen eteläpuolella kohoava pieni kalli-

osaari, Sieltä avautuvat mukavat näkymät myös 

viereiselle kiviselle suorannalle. Ellei sitten halua 

säästää kahvihetkeä kirkon aukioloaikoina toimi-

vaan kahvilaan.

Jean ja Aino Sibelius kihlautuivat Orisbergin 
kellotapulin luona ehtookellojen soidessa.

Paikka:  Isonkyrön Orisberg

Vesistö:  Orismalanjoki Kyrönjoen 

valuma-alueella

Valmistunut: vuonna 1783

Koko: 1 km² 

Käyttö: alun perin ruukin vesivoima, 

nykyään tulvasuojelu

Virkistys: kirkko, leirintäalue, noin 30 

kesämökkiä

Kotilammi

Ruukilla ehti olla sadan vuoden aikana yksi-

toista eri omistajaa ennen kuin tukholmalainen 

tukkukauppias ja laivanvarustaja Bengt Björk-

man otti komennon vuonna 1783. Hänen sukunsa 

aateloitiin ja se muutti myöhemmin nimensä myö-

hemmin Björkenheimiksi. Ruukin toiminta loppui 

vuonna 1900, mutta Etelä-Pohjanmaan ainoa her-

raskartano on yhä Björkenheimin suvun hallussa 

ja viljelyksessä. 

Kapteeni Lars Magnus Björkmanin kausi 

1828−68 oli Kotilammin kulttuurin kulta-aikaa. 

Tuona aikana kartano sai luvan perustaa oman 

seurakunnan, palkata papin ja rakennuttaa kir-

kon. Seurakunnan ensimmäinen pappi oli Sakari  

Kotilammi on maailman ainoa tekojärvi, jonka rannalla voi ihailla Carl Ludvig Engelin arkkitehtuuria.

Jos maan vanhimman tekojärven kulttuuri- 

ja luonnonmaisema ennakoi Suomen tekojär-

vien tulevaisuutta, se näyttää valoisalta. Kotilam-

min kulttuurin kukoistuskausi koettiin runsaat 

50 vuotta lammen rakentamisen jälkeen ja sen 

hedelmistä nautitaan yhä. Luultavasti uudempien 

tekojärvien kultakausi on vasta edessä.

Kiitokset tukholmalaisen laivanvarustajan 

pojanpojanpojanpojanpojalle Kotilammin sään-

nöstelyn hoitamisesta, samoin pohjoisrannan 

yksityisestä luonnonsuojelualueesta!
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Tyhjän teatterin näyttelijät

Esitämme kaikki omaa rooliamme tyhjän tilan teat-

terissa. Teemme käsikirjoituksen omalle näyttä-

möllemme, ja ajattelemme luovamme osittain itse 

lavasteetkin. Olemme uuden elämän rohkeita pio-

neereja. Tahtomme on vapaa ja kaikki mahdol-

lista. 

Vai onko? Elämä jatkuu ja uusi elämä syntyy, kun 

se vain saa jonkinlaiset olosuhteet, vaikka syvällä 

meren pohjassa, karussa autiomaassa tai sään-

nöstelyssä tekojärvessä. Me vain kuvittelemme, 

että voimme vaikuttaa elämäämme, vaikka meillä 

todellisuudessa ei ole edes omaa tahtoa.

Ehkä elämä hakee aina omat siedettävät olo-

suhteensa, minkä jälkeen kaikki on vain sopeu-

tumista? Ja mehän sopeudumme melkein mihin 

vain. Tarraamme kiinni niihin mahdollisuuksiin, 

Luonto ottaa omansa

Maapallolla on eniten järviä alueilla, jotka olivat 

viime jääkaudella jäätikön peitossa. Tällaisia seu-

tuja on Kanadassa, Alpeilla ja Pohjois-Euroopassa. 

Jääkaudesta on niin vähän aikaa, vain 10 000 vuotta, 

että moni silloin syntynyt järvi on vielä olemassa.

Järvi on geologisena ilmiönä kuitenkin melko 

lyhytikäinen. Se soistuu, täyttyy joen tuomista 

aineksista ja kuluu myös luusuasta eli laskujoen 

alkukohdasta.

Tekojärvet ovat astuneet näiden lyhytikäis-

ten luonnonmuodostelmien joukkoon kunnolla 

vasta viimeisen ihmisiän aikana. Koska ne ovat 

vasta tulossa järven ikään, niiltä ei kannata odot-

taa liikoja. Kaikkien järvien tapaan nekin katoavat. 

Ihminen saattaa pitää huolta tekemistään järvistä 

vähän tavallista pidempään, koska niillä on tarkoi-

tus ja rakenne. Mutta lopulta nekin jäävät maan, 

veden tai jään alle. Sitä ei kannata vielä surra, 

sillä me olemme kadonneet maan päältä jo kauan 

ennen kuin näin käy. Nautitaan maailmasta nyt!

Vedestä olet sinä tullut ja vedeksi jälleen 
muuttuva, kunnes jääkausi tai ilmastonmuutos 
taas muuttaa kaiken. Eerikki Rundgrenin 
unenomainen lentokuva Lokan tekojärven alle 
jääneen Laitin koulun kivijalasta. 
Kuva Eerikki Rundgren

mitä sattuma on tarjonnut, kuin parvi lepattavia 

surviaissääskiä tekojärven soisella rannalla tai 

kurki keväisellä rantamättäällä. Alamme huomata 

toivoa ja kauneutta sielläkin, missä sitä on hyvin 

vähän tai ei ollenkaan.

Kun mietin kaikkia uuden tilan ekologisia teat-

tereita, kuulen itkua ja naurua, näen rumuutta ja 

kauneutta, ihmisten taitoa, ihmiskunnan hirmu-

tekoja ja luonnon sokeaa valintaa. Kaikkea mitä 

yritteliäs ihminen on viisauksissaan, tyhmyyksis-

sään ja ahneuksissaan tehnyt luonnolle ja itsel-

leen. Ja saanut ehkä aikaan jotain, joka kestää, 

kunnes seuraava vedenpaisumus tai jääkausi 

ottaa omansa. Tässä tosielämän teatterissa mei-

dän kaikkien on parasta löytää oma paikkamme, 

isompien ja pienempien otusten, ilman toivoa sen 

enemmästä kuin elää hetki elämää, joka voi pie-

nen hetken olla melkein hyvää ja kaunista.

Kuvat Hanna-Liisa Vainionpää

Elämä on lyhyt, 
mutta on siinä 

sentään omat ilon 
hetkensä!

Kurki katsoo kuvaansa.

Hanna-Liisa Vainionpää kuvasi kurjen keväisen tanssin Kyrkösjärven rantamättäikössä. 
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Finnoon eli Suomenojan allas, Espoo, 1963 
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Venetjoki, Kokkola ja Halsua, 1964
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Luodonjärvi, Kokkola, Pedersöre, Luoto, 
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Uudenkaupungin makeanvedenallas, 
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Petäjäskosken voimala-allas, Rovaniemi, 19 km²
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Hirvijärvi, Lapua ja Seinäjoki, 17 km²

Vajukosken voimala-allas, Sodankylä, 14 km²
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Gennarbyviken, Raasepori ja Hanko, 11 km²

Kalajärvi, Seinäjoki, 11 km²

Patana, Veteli ja Vimpeli, 11 km²

Kivi- ja Levalampi, Kurikka ja Laihia, 9,7 km²
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Hautaperä, Haapajärvi ja Reisjärvi, 7,6 km²

Heinäselkä ja Tekojärvi, Ilomantsi, 7,5 km²

Juottaan tekojärvi, Rovaniemi, 7,4 km²

KESKIKOKOISET (13)

Kyrkösjärvi, Seinäjoki ja Ilmajoki, 6 km²

Kortteinen, Siikalatva, 5,9 km²

Kuonanjärvi, Haapajärvi, 5,4 km²

Settijärvi, Haapajärvi, 5,1 km²

Varpula, Seinäjoki, 5 km²

Haapajärvi, Raahe, 4,4 km²

Piipsjärvi, Oulainen, 4,2 km²

Vähä-Lamujärvi, Piippola, 4 km²

Koskenjoki eli Koskenjärvi, Janakkala, 3,5 km²

Paraisten makeanvedenallas, Parainen, 3,4 km²

Vissavesi, Kaustinen ja Veteli, 3,4 km²

Liikapuro, Kurikka, 3,1 km²

Västerjärdenin makeavesiallas, Närpiö, 2,6 km²

PIENEHKÖT (8)

Korpinen, Reisjärvi ja Sievi, 1,9 km²

Iso-Juurikka, Reisjärvi ja Haapajärvi, 1,4 km²

Kuljun allas, Raahe, 1,2 km²

Pilvilampi, Vaasa, 1,2 km²

Karsanjärvi, Lapinlahti, 1,2 km²

Karjalankoski, Juankoski, 1,1 km²

Pitkämö, Kurikka, 1 km²

Kotilammi, Isokyrö ja Seinäjoki, 1 km²

PIENET (5)

Siniluodonlahden allas, Raahe, 0,8 km²

Maarian allas, Turku, 0,7 km²

Silvola, Vantaa, 0,5 km²
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Finnoon eli Suomenojan allas, Espoo, 0,2 km²

Dämman, Espoo, 0,1 km²

Joutsenlampi, Hämeenlinna, 0,02 km²

Metsälampi, Hämeenlinna, 0,01 km²

Huvilammi, Hausjärvi, 0,01 km²

Huovinrinteen tekoallas Huovinlampi, Säkylä, 

0,01 km²

Neitokainen, Kittilä, 0,003 km²

Maskun Riviera, Masku, monta pientä lampea
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