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TULEVAISUUS SYNTYY VISTOISTA

Vuoksen kosket vuosisadan vaihteen
sahkoistyssuunnitelmissa

Timo Myllyntaus

Uuden vuosisadan alussa ci varmaankaan vol olla miettimättä, millainen
vuosisata meillä on edessäpäin ja mitkä voimat tulevat ohjaamaan tule
vaa taloudellista lcehitystä. Keillä on osuvin näkemys tulevaisuudesta:
poliltikoilla, ministeriöiden virkamiehillä, yritysj ohtaj lila, tulevaisuuden
tutkijoilla vai ajan ilmiöitä seuraavilla idealisteilla? Tuohon kysymyk
seen on nyt ehkä ennenaikaista vastata.
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Tulevaisuuden ennustuksien sijasta
voimme sitä vastoin arvioida menneisyy
dessä esitettyja visioita ja niiden toteu
tumista. Edellisen vuosisadan vaihteen
eras suuri kansallinen kysymys oh maan
sähkoistäminen. Nain jälkikäteen ei ole
ylivoimaisen vaikeaa etsiä vastausta, kei
den näkemys oh tässä esimerkkitapauk
sessa lähinnä toteutunutta kehitysta.

1800-luvulla sählcö ei edes uutena, lu
paavana käsitteenä kuulunut maamme
politiikkojen ja hallintomiesten virka
kieleen. Yritysjohtajat ja heidan tekni
set asiantuntijansa pohtivat sähköistä
mistä vain paikallisena ratkaisuna valais
tus- ja voimaongelmiin. Yllättävää on,
että sähkön kaukosiirron nostivat julki
seen keskusteluun henkilöt, jotka eivät
olleet Suomen talouselämän eturivin
edustajia. Heidän ideoistaan, yritys
hankkeistaan ja viranomaisille tehdyis
ta hakemuksistaan muodostui monipol
vinen tapahtumasarja, tarina, joka yank
käällä tavalla kuvaa maamme vaiheita ja
antaa aihetta pohtia, mitkä tekijat itse
asiassa vievät kehitystä eteenpäin.

Ideoita Pietarista, vastustusta
Helsingista

Tulevaisuuden visio syntyy oivalluksesta
yhdistaa tulevat tarpeet, tekniikan kehi
tystrendit ja taloudelliset mahdollisuu
det. 1880-luvulla idea sähkövoiman
kaukosiirrosta syntyi Keski-Euroopâssa.
Usean nuoren insinöörin yhteistyolla
tämä visio osoitettiin todeksi vuoden
1891 Frankfurt am Mainin sahkönäyt
telyssä, jonne voima onnistuttiin johta
maan hyvallä hyötysuhteella 175 kilo
metrin päästä Lauffenista, Neckar-joen

putouksilta. Tärnä lapimurto uutisoitiin
laajasti sanorna- ja aikakauslehdissä Sak
san ulkopuolellakin.’

Ajatus rakentaa voimalinjoja Suo
meen ei kuitenkaan tullut suoraan Sak
sasta vaan se kiersi tänne Pietarin kaut
ta. Viime vuosisadan jalkipuohiskolla
Imatran koski nousi suosituksi turisti
kohteeksi, j onka poikkeukselhinen luon
nonkauneus ja myrskyava jylhyys veti
puoleensa jopa yli 15 000 matkailijaa
vuodessa kotimaasta ja ulkomailta. Yk
sittäisten turistien lisäksi, monet pie—
tarilaiset seurueet ja yhdistykset, mu
kaan luettuna tekniset seurat, tekivät
kesäretkiä Imatralle. Aikaansa seuraavat
insinöörit eivät ihastehleet Vuoksen kos
kia vain kiehtovina luonnonilmiöinä,
vaan oivalsivat niiden muodostavan
merkittavän energianlahteen. Saksankie
linen St. Petersburger Polytechnischer
Verein julkaisi vuoden 1894 kevatret
kestaän painetun matkakertomuksen,
jossa Imatran kosken kauneutta ja voi
maa kuvailtiin nun sanoin kuin piirrok
sinkin.2

Samaan aikaan — toukokuussa 1894
erään toisen teknillisen yhdistyksen,
Russkoe Tekhniceskoe Obshsestvon, ko
kouksessa venalainen insinööri Venia
mm Feodorovitsh Dobrotvorski esitti Jo
konkreettisen ehdotuksen Vuoksen ja
Viron Narva-j oen valj astamisesta Pieta
nfl sähkohuollon tarpeisiin. Tuon vuo
den syyskuussa hänen perustamansa
uusi yritys Petersburger Gesellschaft zur
elektrisch en Transmission von Wasser
fallkraft anoi Suomen senaatilta lupaa
rakentaa 15 megawatin vesivoimala
Vuokseen ja voimahinja Pietariin. Dob
rotvorskin venäläiset insinoorikollegat
leimasivat hanen suunnitelmansa epa
realistiseksi ja Suomen senaatti epäsi
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luvan kolmesta syysta; vedoten kosken
luonnonkauneuden turmeltumiseen,
matkailutulojen vahenemiseen ja haki
jan ulkomaalaisuuteen. Dobrotvorski
tuohtui varsinkin viimeisestä perus
teesta; kuinka häntä voitiin Suomessa
nimittää ulkomaalaiseksi, vaikka han oh
venäläinen!3

Siitä huolimatta, että Dobrotvorskin
toinenkin lupahakemus hylättiin senaa
tissa, han ei luopunut suunnitelmastaan.
J oka tapauksessa Dobrotvorski oh en
simmäinen, joka oivalsi Yla-Vuoksen
voimataloudelliset mahdollisuudet ja toi
ajatuksen sähkövoiman kaukosiirrosta
Suomeen. Hänen suunnitelmansa suu
nfl heikkous oh, ettei han ymmartanyt
aikakautensa poliittisia realiteetteja.
Hanen ideansa kilpistyivat suuriruhti
naskunnan johdon vastustukseen, kos
ka han viitoitti voimalinjansa kulke
maan Vuoksen koskilta maamme rajan
yli Venäjälle, mika noissa oloissa oh erit
tam arkaluontoinen hanke.4

Suomen senaatti ei suinkaan vastus
tanut venalaisia yrityksia tai sahköistä
mistä sinänsä. Kaksi pietarilaista yhtio
tä saivat 1890-luvun lopussa rakentaa
paikalliset voimansiirtoverkot Pitkä
rannan ja Välimäen kaivoksilleen. Sa
mom vuosina 1897—1899 tanskalaisen
insinöörin William Waernin ja ruotsa
laisen liikemiehen Theodor Hoffdingin
riialaisen pankin tuella perustama Sii
tola Actien-Gesesehhschaft sai rakentaa
yhden megawatin vesivoimalan Vuoksen
Linnankoskehhe tuottamaan sahköä uu
dehle karbiditehtaahle. Sitä vastoin Suo
men senaatti hylkasi heidän hakemuk
sensa rakentaa suurempi 12 MW:n voi
maha vastarannalle ja voimajohto halki
Karjahan kannaksen Pietariin.5

Vaikka Waern ja Hoffding ohivatkin

epaonnisia hiikemiehiä, heidan suunni
telmansa olisi ollut teknisesti toteutet
tavissa ja heillä oh sekä tarvittavat koski
osuudet että mahdohhisuudet hankkia
hisarahoitusta, jos senaatin hupa olisi
tuihut. Voimajohto Suomesta Venäjähhe
törmäsi kuitenkin ankaraan pohiittiseen
vastustukseen.6

Vuosisadan vaihteeseen saakka Valti
onrautatiet kayttivat vain havuhahoilla
käyviä hoyryvetureita vetokahustona,
mutta kustannusten nousu sai VR:n
iniettimaan muitakin vaihtoehtoj a. Ki
vihiiltä ryhdyttiin kokeihemaan pohtto
aineena ja stipendiaatti Bernhard Wuol
he lahetettiin Saksaan tutustumaan rau

Pietarilainen polytekninen yhdistys ylisti Imatran kosken
voimaa idyllisin kuvin a jopa runoin matkakertomuksessaon.
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tateiden sahkoistykseen.
Muutkin tahot Suomessa pitivät tuol

loin sahkon kaukosiirtoa sopivana tek
niikkana ratkaista nimenomaan rauta
teiden vetokaluston energiaongelmat.
Vuonna 1904 ruotsinkielinen insinööri
yhdistys Tekniska Foreningen i Finland
ehdotti Senaatille vesivoiman kayttamis
ta Valtionrautateiden sahkoistykseen.
Seuraavana vuonna senaatti asettikin
komitean tutkimaan tätä asiaa. Vuonna
1908 komitea sai työnsä paatokseen,
mutta sen mietintöä ei julkistettu eika
mihinkaan kaytannon toimenpiteisiin
ryhdytty.7

Visio sahkoistetysta rautatieliiken
teestä oh kuitenkin sitkeahenkinen. Yli
kuuden vuosikymmenen ajan se tuon
tuosta pulpahti esiin ennen kuin se sai
poliittisen siunauksen ja Helsingin lahi
liikennetta alettiin sahkoistaa 1960-lu-
vun puolivalissa.

Pietarin sahkoistaminen

Ennen ensimmäistä maailmansotaa kah
den miljoonan asukkaah Pietari oh Ve
näjän keisarikunnan paakaupunki ja
Euroopan viidenneksi suurin metropo
li. Sen ensimmàinen sahkolaitos aloitti
toimintansa vuonna 1886. Vuosisadan
vaihteen jalkeen Pietarissa toimi yli puo
li tusinaa en sahkolaitosta, joista kolme
suurinta kavi ankaraa kilpailua keske
nään. Ne olivat:
— Gesellschaft fur elektrische Beleuch
tung von Jahre 1886 (tunnettiin yleisesti
Yhtio 1886:na), jota kontrolloivat Sie
mens & Halske ja AEG yhdessa saksa
laisten ja sveitsilaisten pankkien kans
sa.

tung Petersburg, belgialaisten aloittees
ta perustettu yritys, jonka taustalla oh
brysselilainen pankki Société Générale
de Belgique yhdessa eraiden saksalaisten
pankkien kanssa.
— Helios, saksalaisen sahkoyhtion tytär
yhtio, joka myohemmin uudelleen or
ganisoitiin venalaiseksi sahkolaitokseksi
nimeltaan Petersburger Gesellschaft fur
Elektroanlagen.8

Nailla yhtioilla oh Pietarissa kolme
suurta lampovoimalaa, jotka kavivat
brittilaisella kivihiilella. Polttoaineen
kalleuden vuoksi kaikki kolme suurta
sahkoyhtiota olivat kiinnostuneita
hankkimaan kaupunkiin halvempaa,
vesivoimalla tuotettua sahkoa.

Suomen viranomaisten vitkuttelu ye
sivoimaloiden rakennuslupa-asioissa ja
kielteinen kanta voimansiirtoon yli suu
riruhtinaskunnan itärajan ei lannistanut
pietarilaisia sahkoyhtiota eika kansain
valisia sijoittajia. Ne jatkoivat koski
osuuksien ostoa Yla-Vuoksen varrelta ja
voimalinj oj en suunnittelua halki Karj a
lan kannaksen. Voimalaitoshankkeita
varten perustettiin useitakin yrityksia,
joista tunnetuimpia olivat Jaaskessa
vuonna 1908 toimintansa aloittanut in
vestointiyhtio Ab Force. Sen paaosak
kaita olivat kaksi pietarilaista sahkoyh
tiötä ja osakepaaomaa silla oh 240 000
mk.9

Vuonna 1912 samaiset yhtiot olivat
mukana perustamassa Imatra Anonyme
Societeta, jonka kotipaikka oh Bryssel,
koska Venajan silloisten obligaatiolakien
rajoitusten vuoksi venalaisella yhtiolla
olisi ollut vaikeuksia hankkia kansainva
lista rahoitusta suunnitelluille voima
laitoshankkeille. Jo perustamisvaihees
sa Imatra AS:lla oh peräti 30 miljoonan
Belgian frangin osakepaaoma. Siita noin— Gesellschaft für elektrische Beleuch
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kolmannes oh pietarilaisten sähkö
yhtioiden, raitiotieyhtion ja pankkien
hallussa ja kaksi kolmasosaa keskieu
rooppalaisten parikkien ja yritysten
omistuksessa.

Pietarin sähköistämiseen kytkeyty
- fleet yhtiöt hankkivat ensimmäiseen

maailmansotaan mennessä omistukseen
sa valtaosan Imatran alapuolisista kos
kista. Merkittävin poikkeus oh Räik
kölän eli Enson koski, joka oh norjalais
vetoisen yhtiön W. Gutzeit & Co:n hal
lussa. Kun Vuoksen yläjuoksulla toimi
nut puunj alostustehdas Ab Tornatorikin
oh siirtynyt norjalaisomistukseen, nun
vuonna 1914 Yla-Vuoksen koskivoi
masta ulkomaisessa omistuksessa oh
perati 68 %. Imatrankosken omistajana
Suomen valtio hallitsi 31 prosenttia ja
seudun tahonpoikien omistuksessa oh
tuohloin enää vain yksi prosentti.”

Suunnitehmat rakentaa Ylä-Vuokseen
neljän tai viiden voimalaitoksen ketju
ohivat ennen ensimmäistä maaihmanso
taa pitkällä. Voimaloiden rahoitusongel
mat, koskiosuuksia omistavien yhtiöi
den keskinäinen kilpaihu ja Suomen Se
naatin vastustus viivyttivat akennustöi
hin ryhtymista.

Kuurmanpohjan suurvoimala:
Taiteilijan fantasiasta insinöörien
suunnitelmaksi

Vaikka koskikaupat toivat paikaihisille
talolhiselle paijon rahaa ja Jaasken sääs
topankihhe ennatysmaaran tahletuksia, ei
Suomessa riemuittu Pietarista johde
tuista suunnitehmista rakentaa voima
laitoksia Vuokseen. Vastavetona näille
hankkeihle taiteihija ja kirjaihija Sigurd

Finsk storindustri anno 1909.

Finsk storindustri unno 1909 on Fyien-Iehden pilakuvo
tuiteilijoporin suunnitemista luoda Karjalan kannoksefle
suurteollisuutta uuden sihkövoimalan ympirille.

Wettenhovi-Aspa (1870—1946), naytte
lijä Eino Salmelan ja englantihaisen in
sinööri Pinkhamin avustamana, teki
vuonna 1909 topografisia tutkimuksia
ahueella.

Tuon vuoden syksylla Wettenhovi
Aspa jatti senaatille oman ehdotuksen
sa. Siinä han haki hupaa vuokrata tappi
ohlinen Saimaan kanava ja leventää sitä
aiempaa monipuolisempiin kayttötar
koituksiin. Lisäksi han pyysi lupaa ra
kentaa toisen kanavan Saimaalta Jaasken
pitajässa sijaitsevaan Kuurmanpohjaan,
jossa vesi johdettaisiin Sähkökoskeen,
“nakymättömään vesiputoukseen”, jol
la han ilmeisesti tarkoitti kalhioon lou-

- ‘— -- I .

Herrar Saini&a & Wasserhoff-Rasp.

(Fytn 1909:40)
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hittavaa tunnelivoimalaitosta.’2
Tie- ja vesirakennusylihallitus antoi

asiasta lausuntonsa ennen vuoden lop
pua todeten, ettei vesioikeuslaki sallinut
hankkeen toteutramista. Koska Saimaan
vanhan kanavan laajennusten ja uuden

Kurikka 1914: 7

Kurikkaiehfi kyfki Kuurmanpohjan voimalan aikakauden
muihin suurHn unelmiin.

kanavan rakentamisen rahden Vuoksi
olisi jäänyt koko mitaltaan kuivaksi,
hankkeen vaikutukset joen rannoilla oh
sivat olleet tuntuvat samahla, kun Laa
tokan pinta ja Nevan virtaama olisivat
olennaisesti laskeneet. Nain suuriin
muuroksiin, jotka ulottuivat maan ra
jojen ulkopuolellekin, eivät Suomen vi-

ranomaiset voisi mitenkaan suostua.
Wettenhovi-Aspa ei hellittanyt, vaan

Jo joulukuussa han lahetti Lontoosta
uuden suunnitelman hankkeestaan. Sen
mukaan suuri voimalairos rakennettai
siinkin Imatrankosken itarannalle. Eng
lantilaisten paaomapiirien tuella han oh
perustamassa “Finland Water Power
Companya”, jonka oil maara ryhtya toi
mittamaan sahkoa seka rannikkokau
punkeihimme Helsingista itaan että Pie
tariin ja lisaksi vuokraamaan Saimaan
kanava valtiolta rahtiliikennetta var-
ten.’3 Tahankin hankkeeseen senaatilla
oh jyrkka kanta. Varsin pian se ilmoit
ii, ettei aio ottaa hakemusta edes kasitel
ravakseen.

Kulrruuripiireissa taiteilija Sigurd
Wettenhovi-Aspa tunnettiin miehena,
jolta puuttui itsekritiikki seka kyky erot
taa fan tasiaa todellisuudesra.’4 Koti
maassa hanen Saimaa-suunnitelmansa
mittasuhteet herattivat naurua ja antoi
vat koiranleuoille aiheen kysya, olisiko
syyta pyytaa hankkeesta myös “laakin
tohallituksen lausunto”.

Ulkomaihla Wettenhovi-Aspa sal vlsi
oihleen ymmartamysta ja inspiroi myös
muita ideoimaan Saimaan valtavien las
kuvesien kaytroa voimantuotannossa.
Muun muassa eras hanen liiketutta
vansa, brittilainen insinööri Charles
Henry Steward ryhtyi kehittelemaan
eteenpain ideaa uudesta Saimaan kana
vasta. Samalla han suunnitreli sekä sah
konsiirtoa Pietariin etta sahkoisretrya
pikarautatieta keisarikunnan paakau
pungisra Karjahan kannaksen lomaviet
tokohteisiin. Lisaksi ban halusi raken
taa sahkoiinjan Helsinkiin saakka vera
mahla johtimet Pierarin radan vartra pit-
kin VR:n maalle. Vastineeksi han tarjo
si Valtionrautareille ilmaisra sahkoa 2,2

,,Salmaan kanava ja Kuurmanpnhla
Vienan ranta Ia Ruijan situ.”

—

-

-- _*?
Z.

N//

7
-z

/

V
V

F’

/ \\

/

a’
/

- •1

a



TeknHkan Waiheta 5 I

miljoonaa kilowattituntia vuosittain.15
Kevättalvella 1911 ion toolaisen firman
Hiliet & Stewardin nimissä Steward
anoi Suomen senaatilta myos lupaa uu
den kanavan rakentamiseksi Saimaan
Karsturannasta Kuurmanpohjaan, jon
ka luonnolliseen64-metriseen putouk
seen juoksutettaisiin 125 kuutiometria
vettä sekunnissa, ja jonne rakennettai
sun noin 95 000 hevosvoiman voimalai
tos. Laskuvedet johdettaisiin Kuurman
joelta olemassa olevia vesireittiä pitkin
Ala-Vuokseen. Näin hanke ei olisi vai
kuttanut Laatokan pintaan eikä Nevan
virtaamaan. Lisäksi Ylä-Vuoksen luon
nonuomassakin olisi virrannut jonkin
verran vettä.’6

Suomen iehdistössä tämä hanke sai
melkoisesti julkisuutta ja tuli tunnetuksi
ns. Kuurmanpohja-suunnitelmana. Tie
ja vesirakennusylihallitus lausunnossaan
katsoi Stewardin liioitelleen Saimaan
laskuvesien määrän eikä puoltanut han
ketta.

Paria vuotta myöhemmin ideaan tart
tui V.1. Dobrotvorskin 1890-luvulla
perustama yhtiö. Tuohon mennessä yh
rio oil organisoitu uudelieen ja se oil
vaihtanut nimensä ranskankieiiseen
asuun “Société St. Petersbourgoise de
transmission electrique de Ia forces des
chutes d’eau” (SPTE). Tälla yhtioliä oh
osuuksia ainakin kuudessa Vuoksen
koskessa (yhteensa perati 29 % koko
Ylä-Vuoksen vesivoimasta) ja sen iiitto
iaisena oil Helios-yhtiO, joka oil jaanyt
aiakynteen suurten pietarilaisten sahkO
yhtioiden väiisessa kiipailussa.’7

Seka Wettenhovi-Aspa että Charles
Steward olivat olleet yhteydessa
SPTE:hen ja esitelleet sen johdolle
suunnitelmansa, mutta yhtion silloinen
kärkihahmo, vaitioneuvos P. I. Rattner

ei ryhtynyt heidan kanssaan iiikesuh
teisiin. Sisuuntuneena Aspa kirjoitti
poleemisia lehtiartikkeleita, joissa han
väitti Rattnerin varastaneen keskeiset
osat hänen kaksoiskanavaideastaan.
Rattner puolestaan leimasi Aspan hank-

keen pelkäksi huijauksesi. Siitä huoii
matta SPTE ryhtyi vakavassa mielessä
kehittelemään Kuurmanpohja-suunni
teimaa ja paikkasi mUncheniläisen insi
nööritoimiston Gebrüder Hallingerin
tekemään 18 kiiometrin mittaisen kana
van maastotutkimukset ja suunnittele
maan jättivoimalaa. Yhtiö teki esityksen
kanavasta ja Kuurmanpohjan vesivoi
malasta, jonka kahdenkymmenen vesi
turbiinin (a 20 000 hv) yhteinen kapa
siteetti ohisi vastannut noin 260 mega
watin sähköntuotantotehoa.18 Sen vuo
tuiseksi energiantuotannoksi arvioitiin
1600 miljoonaa kilowattitunria.19Siten

Ett forslag em Saima-vattnens inledande I ny fàra.

Kartta pieforIaisen yhtiön Kuurmanpohja-suunnifelmos
ta, Mecutor 28.11.1913.
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tämä laitos olisi ollut suurempi kuin yk
sikään Niagaran putouksille tuohon
mennessä rakennettu voimala, joiden
putouskorkeus vaihteli 40:stä 55:een
metriin.2° Se olisi vielapa ollut yli kaksi
kertaa mittavampi kuin tuolloin maail
man suurin voimala, vuonna 1911 Va1-
mistunut Vemorkin voimala (145 000
hv/105 MW) Norjan Rjukanissa.21

Uusi Saimaan kanava oh määrä kai
vaa kumpuilevaan maastoon Joutsenosta
Saarilammelle ja sieltä Jaaskin Kuur
manpohjaan. Suunnitelmissa oh kolme
vaihtoehtoa vedenvirtaukselle: 500, 750
ja 1000 kuutiometriä sekunnissa. Aiko
muksena oh johtaa perati 84 % Saimaan
laskuvesistä uutta vaylaa pitkin Kuur
manpohjaan. Kanavan erikoisuuksia oh
sivat olleet muun muassa kaksi valtavaa,
noin 300 metrin mittaista akveduktia,
joihia oh tarkoitus ylittää alavat Iaaksot.
Kanava olisi paattynyt jyrkänteelle, jon
ka poikkeuksellisen korkeaa, yli 60 met
rin putousta Räikkölansehälle olisi hyo
dynnetty jattivoimalan vesiturbiineissa.
Voimalaitoksen jälkeen vesi oh määrä
johtaa luonnollista vesireittiä seurai
levalla 12 kilometrin pituisella lasku
kanavalla Jaasken kirkon ohi Ala-Vuok
seen ja edelleen Laatokkaan.22

Kuurmanpohjasta sähkö oh tarkoitus
toimittaa Pietariin, Suomen Valtion
rautateihle sekä Karjalan kannaksen teol
lisuudelle ja asutuskeskuksiin. P. I.
Rattner kertoi lehdistolle yhtionsä ra
kennushupahakemuksesta, jossa se tar
joutui maksamaan Suomen senaatilhe
vesivoiman käytösta yli miljoonan mar
kan vuosivuokraa (nousten asteittain 1,5
miljoonaan markkaan), antaa Valtion
rautateiden Karjalan kannaksen radoille
sähköä nimelliseen hintaan ja luovuttaa
jättivoimala kanavineen korvauksetta

Suomen valtiolle 90 vuoden maaraajan
kuluttua. Rakennustyot oh määrä aloit
taa huhtikuussa 1914.23

Tammikuussa 1913 Suomen senaatti
asetti komitean sehvittamään Vuoksen
vahjastamista sähkövoimantuotantoon.
Sen puheenjohtaja oh rautatiehahhituk
sen paajohtaja Antti Ahonen ja tutkija
na toimi insinööri Hugo Malmi. Seuraa
vana vuonna ruotsalaisehhe insinööri
toimistohle AB Vattenbyggnadsbyrânihhe
annettiin tehtäväksi tutkia en voimala
vaihtoehtoj en kannattavuutta sekä Sai
maan säànnöstelyä.24

Selvitykset saatuaan komitea asettui
vastustamaan Kuurmanpohja-suunnitel
maa ja ehdotti, että sarja voimalaitoksia
rakennettaisiin Vuoksen varrelle sitä
mukaa kuin sähkovoiman kysynta kas
vaisi. Se esitti vajaan 100 MW:n voima
han rakentamista ensi alkuun ja paàosan
sen sähkostä käytettävaksi rautateiden
sähköistämiseen, Karjalan teollistami
seen, Saimaan kanavan ajanmukaista
miseen ja asutuskeskusten sähköhuol
toon. Ainoastaan 23—40 MW:n ylijaa
man se ohisi ollut valmis myymaan Pie
tariin 20 vuodeksi. Näitäkin — Kuur
manpohjaan verrattuna — suuresti supis
tettuja suunnitelmia monet aikalaiset
pitivat utopistisina. Toukokuussa 1914
Suomen senaatti kuitenkin hyvaksyi ko
mitean ehdotuksen.25

Sodan syttyminen Venäjän ja Saksan
välihla elokuussa 1914 vaimensi SPTE:n
vaatimukset saada aloittaa rakennustyot
Kuurmanpohj assa. Samaan aikaan sak
sahainen päàoma Deutsche Bankin joh
dohla sai haltuunsa valtaosan SPTE:n
osakkeista ja syyskuussa 1914 pankki
miehitti SPTE:n johtokunnan omihha
edustajihhaan. Sodan ensi vuosina Venä
jan viranomaiset takavarikoivat koko



______
_______—

Tekniikan Waiheita 53

yhtion saksalaiselta pankkikonsortiolta
ja samalla Kuurmanpohja-suunnitelma
raukesi lopullisesti.26

Venajan valtion voimalaitossuun
nitelma

Viela vuonna 1915 SPTE jatti uuden
hakemuksen rakentaakseen voimalaitok
sen — talla kertaa — Rouhialankoskeen
ja siirtaakseen sen sahkoa Pietariin, joka
karsi ankarasta polttoainepulasta, kos
ka kivihiilen tuonti oh Itameren sulun
vuoksi täysin pysahdyksissa.

J alleen Suomen viranomaiset aloitti
vat hydrografiset tutkimuksensa ja han
ke lykkaantyi. Vuonna 1916 Venajan
sotaministeriö tuskastui keisarikunnan
paakaupungin krooniseen energiakrii
sun ja suomalaisten vitkasteluun. Se ii
moitti takavarikoivansa yksityisten
omistamat kosket Yla-Vuoksessa ja ra
kentavansa puolessatoista vuodessa voi
malaitoksen Pietarin sahkohuollon tar
peisiin. Suomalaisten mielesta tämä
muutti tilanteen painajaismaiseksi, sil
là se oh pahinta, mitä he olivat osan
neet ajatella — maan arvokkaimmat vesi
voimavarat olivat joutumassa Venajan
hallituksen kasiin.27

Talla kertaa Suomen senaatti toimi
ripeästi. Se laati useita protesteja Vena
jan viranomaisille. Niiden kaikkien pe
rusajatus oh, että Venajan hallituksella
ei ollut laillista oikeutta takavarikoida
yksityisomaisuutta Suomessa — ei edes
sotilaalhisiin tarkoituksiin. Lisaksi vas
tavetona senaatti tarjoutui itse takava
rikoimaan Vallinkosken ja rakentamaan
siihen kolmessa vuodessa voimalaitok
sen helpottamaan Pietarin energia

kriisia. Venajan hallitus teki puolestaan
ovelan siirron tässä suuren luokan ener
giapehissa: se hyvaksyi seka oman voima
laitossuunnirelmansa ettà Suomen se
naatin suunnitelman, mutta hylkasi
SPTE:n suunnitelman.28

Maaliskuun vallankumous Venajalla
vuonna 1917 keskeytti tsaarin halhiruk
sen paatoksen toimeenpanon. Nain ol
len keisarihlinen Venaja jai ilman aino
atakaan merkittavaa sahkoa tuottavaa
yes ivo irn alaa.

Suomalaiset saattoivat huokaista hel
potuksesta, mutta syksylla 1917 — jo
ennen maamme itsenaistymistà — se
naatti asetti uuden kolmijasenisen kos
kivoimakomitean miettimäàn maamme
energiakysymyksia. Sen kiireellisimpia
tehtavia oh estää ulkomaalaisia saamas
ta maamme vesivoimavaroja haltuunsa
ja hyodyntamasta niitä vieraiden valti
oiden hyvaksi. Itsenaistymisen jalkeen,
kevaalla 1919, asia varmistettiin edus
kunnan hyvaksymalla laihla, joka kielsi
sahkovoiman maasta viennin.29

Bernhard Wuolteen ja Hugo
Malinin linjariita

Lokakuussa 1917 Koskivoimakomitean
puheenjohtajaksi nimitettiin rautatie
hahhituksen paajohtaj a Bernhard Wuolle.
Han oh 1910-luvun Suomessa johtava
energiaekspertti ja sahkoistyksen visio
nàäri. Han oh mukana suunnittehemas
sa Imatrahie suurvoimalaitosta, jonka ra
kentamisen eduskunta paätti — monien
vaiheiden jalkeen — aloittaa vuonna
1921 suhteehhisen vaatimattomahla 10,5
mihjoonan markan maararahahla. Wuol
teen kantana oh, etrà maamme tuhisi
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omaksua Ruotsin sahkoistysmalli, jon
ka mukaan kantaverkko olisi rakennet
tava teollisuuden, kaupunkien ja valtion
yhteistyolla. Lisalcsi rnaa tulisi jakaa
voimapiireihin suurten jokien valuma
alueiden mukaisesti. Suurvoimaiaitokset
naihin piireihin tulisi rakentaa yksitel
len ja vasta kun kaikissa Etela-Suomen
voimapiireissä alueelliset verkot olisivat
valmiit, ne tulisi yhdistaa valtakunnal
liseksi verkoksi.3°

Tukea nakemykselleen Wuolle sai la
hinna teollisuuspiireilta seka erityisesti
Etela-Suomen Voima Oy:n johtajalta
Gosta Magnus Nordensvanilta. Sita vas
tom Koskivoimakomiteassa Wuolle jai
vahemmistoon. Siella vahvaksi miehek
si nousi sen sihteeri, insinööri Hugo

Malmi. Hanen nakemyksensa mukaan
imatralle tulisi rakentaa suurvoimalaitos
kansallisiin tarkoituksiin ja sen toteut
tamisessa valtiolla tuli olla hallitseva
rooli. Edellisessa tyopaikassaan, Tie- ja
vesirakennusylihallituksessa, Malmi oh
ollut tekemassa venalaisten yhtioiden
hakemuksiin liittyvia maastotutkimuk
sia ja viitottamassa voimalinjaa itään
kohti Pietaria. Malmilla oh vahva vakau
mus, että sahkoa kylla kannatti siirtää
kauas, viela kauemmaksi kuin silloinen
maksirninormi — 200 kilometria — mut
ta voimalinjan suunta tuli olla lanteen,
ei itään. Ja lanteen sità olisi rakennetta
va ama Turkuun saakka riittävän kysyn
nan varmistamiseksi suurvoimalan sah
kolle.3’

Imotron Voimon kantoverkko toteutettBn suurelto osin Hugo Molmin nflkemysten mukoon Kookkois-Suomesto moon
Iounoisosiin. Vuoteen 1938 olkuun mennessã se ulottui pohjoisesso jo Kuopioon a Outokumpuun saakka.

a
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Visioista todellisnutta

Kaikista Vuoksen voimansiirtoa ideoin
neista miehistä Hugo Malmi oh Se, jon
ka visio ensimmäisenä toteutettiin. Ha
nen visionsa oh realistinen ja hänen
onnistui hankkia sille riittävä poliitti
nen ja taloudellinen tuki. Myos vähem
mistöön jaaneen ja myöhemmin Koski
rakennuskomiteasta eronneen Wuolteen
visio eräilta osin toteutui: Suomeen
muodostui Imatran Voiman verkon nfl
nalle kaksi muutakin voimaverkkoa, jot
ka kuitenkin ohivat luonteeltaan alueel
usia ama 1950-luvulle saakka.

Myös Dobrotvorskin visio toteutet
tim aikanaan. Vallankumouksen jalkeen
han jatkoi toimintaansa Neuvosto-Venä
jällä ja sai uuden hallituksen luottamuk
sen. Vuonna 1928 Dobrotvorski, 70-
vuotiaana, nimitettiin Neuvostohiiton
työnsankariksi ansioistaan tie- ja rauta
tierakennuksen alahla.32 Vähirauhan kau
tena 1940—194 1 Neuvostohiitto rakensi
ripeästi 220 kilovoltin linjan Rouhia
lasta Leningradiin. Sita vastoin Sigurd
Wettenhovi-Aspan, C. H. Stewardin ja
P. I. Rattnerin ideat Saimaan uudesta
kanavasta ja sen voimalla toimivasta
suurvesivoimalasta eivät ole toteutuneet
— ainakaan vielä. Heidän ideoitaan ei
tosin ole kokonaan haudattu, sihla vain
muutama vuosi sitten Imatran Voima
laati Kuurmanpohja-suunnitelmasta uu
den selvityksen, joka ei kuitenkaan joh
tanut jatkotoimiin.33

Suomen sahkoistyksen alkuvaiheet
toteutettiin ilman teolhisuus- tai ener
giapoliittisia strategioita. Itse asiassa
valtio ei niihin aktiivisesti myotavaikut
tanut. Tuon ajan teolhisuusjohtajia piti
jopa suostutella sahkoistyksen kannal
he. Visiot, jotka merkittävimmin stimu

loivat keskustelua ja viitoittivat kehityk
sen kulkua, tuhivat aikaansa seuranneilta
ideahisteilta. Omana aikanaan heitä pi
dettiin eparealistisina spekulantteina tai
yksinkertaisesti utopistisina haihatte
lijoina. Vaikka kehitys todellisuudessa ei
kulkenutkaan aivan heidän kaavailemal
laan tavahla, heidän visionsa suurvoima
laitoksista ja sahkösiirrosta satojen ki
lometrien päähan oh hähinnä sitä, mitä
1900-luvuhla todella tapahtui. Ja todel
lisuus osoittautui tarua ihmeelhisem
mäksi, sahkon kulutus on kasvanut mo
nm verroin ennakoitua suuremmaksi,
voimansiirtoverkko on ulotettu koko
maahan ja sähköä on ryhdytty siirtä
mään jopa useiden satojen kilometrien
matkoja. Se, mikä 1900-luvun alussa oh
vielä puhdasta fantasiaa, on nyt, vuosi
sadan lopussa rutiininomaista arkitodel
lisuutta. Siten kantaverkon historia on
esimerkki suurten muutosten arvaamat
tomuudesta ja samahla se osoittaa, että
todelhisuus syntyy ennakkoluulottomis
ta tulevaisuuden visiosta.
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INNOVATIONS AND THE USE Of
WOOD IN THE FINNISH
INDUSTRY IN 1845—1913
(P.37)

Miika Tommila

Wood can be considered one of the key factors
in the industrialization of Finland. In the first
phases of indasirializarton it did have a strate
gic double role: it was used both as energy
and as raw-material. Production technological
innovations held a central position in the de
veloprneot. The most important of them dur
ing the period under study were steam-power,
the development of sawing techniques, me
chanical paper production, the processes of me
chanical and chemical pulp, and the produc
tion techniques af spaols ond plywood. For
example, during the second half of the 1 9
century, the use of steam-power increased con
siderably, and it was produced almost merely
by wood. The raw-material base in paper in
dustry was revolutionized by the introduction
af mechanical and chemical pulp. During
1850—1913, the use of wood in industry 30-
folded, the sawmill industry being the biggest
consumer. Those branches of the Finnish in
dustry that applied innovations based on wood,
a low-priced raw-maferial, were the most suc
cessful. Innovations also changed the exploita
tion pattern of forests: the forest turned..from
the fuel reserve of ptivate households into the
raw-material source of industry.

VISIONS FOR THE FUTURE —

THE VUOKSI RAPIDS AND
ELECTRIFICATION PLANS AT THE
TURN OF THE 20TH CENTURY
(P. 45)

Timo Myllyntaus

An important notional question at the turn of
the previous century was the country’s electri
fication. In the I 9 century, politicians and civil
cervants did not consider electricity worth dis

cussiog, and even enterprise leaders and tech
nical advisers pondered upon electrification only
as a local solution. The question of long-dis
tance transfer of electricity was raised to public
discussion by same idealists following their
time. The city of St. Petersburg was suffering
from a serious shortage of energy and several
instances there were having plans to harness
the Vuoksi rapids in South-Eostern Finland for
the city’s power supply. However, the issue of
transferring electricity from Finland to Russia
was always met with strong opposition of the

Finnish Senate. The companies involved in elec
trifying St. Petersburg had acquired the pos
session of most of the rapids South of town
Imatra, but the March Revolution in Russia
ceased the plans, and next December Finland
became independent. During this time, also
some Finnish visionaries had been promoting
their plans, and after the independece, the most
realistic visions were made into reality. The first
steps of Finland’s electrification were realized
without any strategies of industrial or energy
policy.
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