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1 Kymijoen itäisen suuhaaran ympäristöhistoriaa
1.1 Kotkan alue Itämeren ympäristöhistoriassa
Itämeri on yksi maailman saastuneimmista vesialueista. Sen rannoilla ja siihen virtaavien jokien varrella elävien ihmisten jäljet näkyvät matalassa murtovesialtaassa pitkään.
Meren ja ihmisen vuorovaikutussuhteen historian ymmärtämiseksi on tehtävä perustutkimusta koko vesistöalueella. Suomenlahteen laskevista joista on aiemmin selvitetty
muun muassa Vantaanjoen tilaa.1 Suomen etelärannikon puunjalostusteollisuuden ydinalueiden läpi virtaava Kymijoki on jäänyt toistaiseksi vesistöympäristöhistoriantutkimuksessa sivuun; ainoa aihetta käsittelevä merkittävä historiateos on Ossi Seppovaaran
lähinnä esiteollista aikaa käsittelevä Kymijoki.2
Itämeren historian kartoittamiseksi on vuodesta 1995 lähtien toiminut monitieteellinennen tutkimusverkosto, jossa on keskitytty alueen kaupunkien vesien saastuttamisen ja
suojelun historiaan.3 Kymijoen itäisen päähaaran suulla sijaitsevan Kotkan kaupungin
historiaa ei toistaiseksi ole tällä tavalla tutkittu. Kaupungista julkaistut historialliset tutkimukset eivät tarkastele ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhdetta, ja vesistöjen
tilaa on tutkittu lähinnä luonnontieteellisesti.4 Kymijoen suualue tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella ympäristökriisin kehittymistä paitsi teollisuuskaupungin myös
sen ohella rannikon ja jokivarren perinteisen kalastuselinkeinon suhteen.
Tämän perustutkimuksen tarkoituksena on avata näkökulmia Kymijoen ja sen edustan
merialueen ympäristöhistoriaan, kartoittaa ennen tutkimatonta lähdeaineistoa Kotkan
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Schönach, Paula: ”Vantaanjoen suojeluyhteistyö toisen maailmansodan jälkeen”, julkaisussa Historial-

linen aikakauskirja 2007 vsk. 105 nro. 1, ss. 22-25.
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Seppovaara, Ossi: Kymijoki 1988.
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Laakkonen, Simo: ”Historiaton ympäristö”, julkaisussa Harmaat aallot: ympäristönsuojelun tulo Suo-

meen 1999B, ss. 8-13; sekä Laakkonen, Simo: ”Itämeren alue – vailla merta ja historiaa?”, julkaisussa
Historiallinen aikakauskirja 2007 vsk. 105 nro. 1, ss. 4-8. Tutkimusprojektista tarkemmin sivustolla
http://www.valt.helsinki.fi/projects/enviro/ haettu 31.12.2007.
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Merkittävimmät Kotkan historiat ovat Saarinen, Juhani: Kymistä Kotkaan: Osa II Kaupungin kehitys

teollisuuden kasvusta tietoyhteiskunnan aikaan 2002; sekä Anttila, Leo et al. (toim.): Kotkan historia
1953.

1

alueelta, sekä näiden avulla tarkentaa omalta paikalliselta osaltaan Itämeren ympäristöhistorian tutkimuskenttää.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Kotkan kaupunki oli Kymijoen suualueen merkittävin hallinnollinen yksikkö koko
1900-luvun ajan. Se hankki pakkolunastuksin vesi- ja maa-alueita Kymin kunnalta,
kunnes 1970-luvun lopussa liitosten tuloksena oli yhtenäinen Kotkan kaupunki. Teollisuus oli alueen suurin työllistäjä ja puunjalostusteollisuus keskeinen tuotantoala. Toisen
maailmansodan jälkeen Kotka jatkoi kasvuaan, mikä vaati merkittäviä resursseja kunnallistekniikan järjestämiseksi. 1940-luvun alussa Kotkan vesijohtojärjestelmän enimmäiskapasiteetti oli saavutettu ja vanhat viemärit laskivat suoraan lähimpiin merenlahtiin. Jätekuormien kasvaessa vesikysymys muuttui ongelmaksi.
Lähtöoletuksenani on se, että saastumisen vaikutusta alueen vesistöihin ei otettu vakavasti, vaan kutakin vastaan tullutta ongelmaa käsiteltiin erillisesti kattavan vesiensuojelustrategian puuttuessa. Samalla paikallisten kalastajien kokemusperäistä tietoa ei haluttu hyödyntää jyrkän vastakkainasettelutilanteen takia, jonka taustalla vaikuttivat paitsi
Kotkan ja Karhulan vahva riippuvuussuhde teollisuudesta myös vesiriitojen pitkä perinne alueella. Kolmantena oletuksena on se, että teollisuuden ollessa vastahakoinen ryhtymään jätehuollon kokonaisvaltaiseen rakenneuudistukseen, kunnilla oli jätevesikuorman laajuuden takia ongelmien nopeaan ratkaisuun nähden käytettävissään puutteelliset
resurssit, vaikka sitä niiltä vuodesta 1962 lähtien edellytettiinkin. Sitä, olivatko asiat
Kotkassa, Kymissä ja Karhulassa näin, tarkastelen alla esiteltyjen esimerkkien suhteen.
Tutkimukseni painopiste on ympäristökysymysten yhteiskunnallisissa arvotuksissa,
keskustelussa, vesiensuojelustrategioissa ja niitä seuranneessa toiminnassa. Keskeisiä
teemoja ovat vesiriidat, niihin liittyvät katselmustoimitukset, kunnallistekniikka vesihuollon osalta sekä julkinen keskustelu vesikysymyksistä. Näiden ohella tarkastelen
alueella suoritettuja luonnontieteellisiä tutkimuksia, sillä ne vaikuttivat toimijoiden
ymmärrykseen ympäristön tilasta ja heidän siitä esittämiinsä kantoihin. Tutkimus on
kuitenkin luonteeltaan yhteiskunnallinen; varsinaiseen luonnontieteelliseen metodologiaan en puutu. En myöskään tarkastele teollisuuden toimintaa tai sen vesiensuojelusta
esittämiä kannanottoja itsessään, joskin yritysten näkemykset tulevat esiin varsinaisten
teemojen tarkastelun ohessa. Kotkalaisen teollisuuden ympäristösuhteen tutkimus jää
myöhemmin tutkittavaksi.
2

Vesistöt ja tärkeimmät alueet
A. Kymijoen itäinen päähaara eli Pernoonhaara
B. Korkeakosken haara
C. Huuman haara
D. Sunilanlahti
E. Langinkosken haara
F. Vanha satama
G. Keisarinsatama eli Länsisatama
H. Kotkansaari
I. Mussalo
J. Halla, Tiutinen ja Itäsatama
K. Kuutsalo
L. Helilä (Karhula 1951-)
M. Hovinsaari

Kartta 1. Kymin kunnan ja Kotkan kaupungin alue 1939 tehdyn kartan mukaan. (Kartta Kymin
kunnasta 1939.)

Rajaan tutkimuksen vuosiin 1945-1970. Vesikysymyksiä, –ongelmia ja –riitoja oli alueella paljon ennen tätäkin, mutta tällä tarkasteluvälillä ympäristökysymykset nousivat
aiempaa merkittävämpään asemaan. Sota-aika oli monella tapaa poikkeuksellinen, minkä takia en tarkastele sitä pitemmän paikallisen kehityksen osana. Vuonna 1962 voimaan astunut vesilaki taas antaa mahdollisuuden tutkia institutionaalisia kehityslinjoja
3

yleisen ympäristötietoisuuden muuttuessa. Vesikysymyksistä tuli vuonna 1970 kansallisia, kun vesihallitus perustettiin, minkä takia ei ole mielekästä sisällyttää tuon vuosikymmenen tapahtumia tähän luonteeltaan paikalliseen tutkimukseen.
Tarkastelun keskiössä on Kotkan kaupunki, mutta alueellisten tekijöiden kuten vesialueiden luonteen, teollisuuden sijainnin, Kotkan kaupungin laajentumisen sekä kalastuselinkeinon kannalta on syytä ulottaa tarkastelu myös Kymin kuntaan ja siitä lohkaistuun Karhulan kauppalaan. Saastuminen vaikutti kaikkien kolmen alueella, ja niiden
kesken ongelmia myös ratkottiin. Kymijoen itäinen mereen laskeva päähaara jää näin
kokonaisuudessaan tutkimusalueelle yhdessä niiden Kotkaa ympäröivien matalien merenlahtien kanssa, joihin jokivesi ja viemärit laskivat.
Vesikysymysten kannalta keskeisiä toimijoita Kotkan kaupungissa olivat kaupunginvaltuusto ja –hallitus, joissa lopulta kaikki kaupungin ympäristöratkaisut päätettiin, sekä
rakennusvirasto ja sen alainen vesilaitos, jotka käytännössä hoitivat nämä asiat. Näiden
ohella oli terveydenhoitolautakunta tutkimuksen kannalta tärkeä. Vesilaki edellytti erillisen vesilautakunnan perustamista, jonka hoidettavaksi vesien saastumiseen liittyvät
kysymykset kunnan alueella kuuluisivat. Kotkan virallisten toimijoiden ohella tarkastelen, etupäässä Landbon jakokunnan ja Länsi-Kymin kalastuskunnan kautta, myös paikallisia kalastusjärjestöjä, julkista keskustelua eteläkymenlaaksolaisissa lehdissä, sekä
alueellista vesiensuojeluorganisaatiota Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen kautta.

1.3 Tutkimuksessa käytetyt lähteet
Kotkan kaupunki on ensisijaisena tutkimuksen huomion kohteena, mitä varten on tarkasteltu Kaupungin päättävien elinten kaupunginvaltuuston ja –hallituksen kokouspöytäkirjoja ja kirjeenvaihtoa sekä Kotkan kaupungin kunnalliskertomuksia. Tutkimusalue
jakautui tarkasteluaikavälillä enimmillään kolmen hallinnollisen yksikön Karhulan
kauppalan, Kotkan kaupungin sekä Kymin kunnan kesken. Karhulan kauppala tosin perustettiin vasta vuonna 1951, kun Kymin kunnan läntiset liitettiin Kotkan kaupunkiin.
Karhulan ja Kymin osalta vastaavia vesikysymyksiä on ilmeisesti käsitelty päättävillä
tasoilla vähemmän. Joitain esimerkkejä tutkimukseen on kuitenkin otettu mukaan.
Kotkan kaupungin rakennusviraston ja sen alaisen vesilaitoksen toimintakertomukset on
tutkimusta varten käyty kattavasti läpi. Muuta viraston aineistoa on jäljitetty kaupunginvaltuustossa ja –hallituksessa tehtyjen päätösten avulla. Kotkan kaupungin terveydenhoitolautakunta osoittautui tärkeäksi vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä 1940- ja
4

1950-luvuilla. Tätä varten on käyty läpi lautakunnan kokouspöytäkirjoja ja kirjeenvaihtoa kaupunginhallituksen kanssa. Tätä vastoin naapurikuntien terveydenhoitolautakunnat eivät näytä puuttuneen samalla mielenkiinnolla vesistön terveydellisiin kysymyksiin. Kymissä syynä lienee paitsi kunnan pieni koko myös ranta-alueiden menetys. Karhulan terveydenhoitolautakunnan aineistosta löytyi lähinnä viitteitä vesistökysymyksistä. Vuodesta 1962 lähtien vesiasioista vastasivat erilliset vesilautakunnat. Kaikkien
kolmen kunnan vesilautakuntien varsin niukat aineistot on kokonaisuudessaan käyty
läpi. Lautakunnat ovat säilyttäneet paljon katselmusasiakirjoja ja muuta olennaista aineistoa, mutta varsinkin Kotkan lautakunnan kokousaineistot ovat selvästi puutteellisia.
Kolmen K:n pakkoliitoksen takia kaikkien kolmen arkistoaineistot on arkistoitu Kotkan
kaupungin keskusarkistoon.
Toisen merkittävän lähdekokonaisuuden muodostavat paikallisten kalastusjärjestöjen
asiakirja-aineistot. Landbon merivesi- ja jokialueiden jakokunnan, sekä kalastusta valvoneen Länsi-Kymin kalastuskunnan lähdeaineistoja ei ole arkistoitu, vaan ne löytyivät
järjestöjen kokoelmista.5 Aineistot kattavat niin jakokunnan kuin kalastuskunnankin
hallitusten kokousten ja vuosikokousten pöytäkirjat 1940-luvun lopusta alkaen, sekä
kirjeenvaihtoa, muistioita, sekä oikeudenkäyntiaineistoa. Puuttuvat aineistot 1940luvulta löytyivät Martti Mattilan perikunnan hallusta Kotkan Mussalosta.6
Tutkimusalueen ympäristön tilan määrittämiseksi tarkasteluaikavälillä käytän saatavilla
olevaa luonnontieteellistä tutkimusaineistoa. Kymijoella on suoritettu useita kalataloudellisia tutkimuksia 1900-luvulla, joista kaikki eivät kuitenkaan olleet löydettävissä.
Ennen vesilain voimaantuloa tutkimuksia suoritettiin vain poikkeuksellisissa tilanteissa.
K. M. Levander, T. H. Järvi ja K. Buch tutkivat puunjalostusteollisuuden jätteiden vaikutusta lohen kutuun Kymi- ja Kemijoissa 1910-luvulla.7 Näiden tutkimusten epäselvi-

5

Asiakirja-aineistot ovat jakokunnan merivesialueiden nykyisen sihteerin Kotkan kaupungin kaupunki-

suunnittelujohtaja Sakarin Seppälän hallusta. Seppälä suullisesti kirjoittajalle lokakuussa 2006. Jakokunnan järjestymisestä tarkemmin Hinttula, Pentti: Kymenkartanon lampuotilääni 1986, ss. 17-18.
6

Martti Mattila oli Länsi-Kymin kalastuskunnan esimies kuolemaansa vuonna 1974 saakka, ja asiakirjat

ovat joko hänen perujaan tai hänen isältään tai äidinisältään jääneitä. Kaikki kolme olivat mukana Landbon jakokunnan toiminnassa. Perikunnan jäsen Raija Mattila suullisesti kirjoittajalle.
7

Levander, K. M., Järvi, T. H. ja Buch, K.: Tutkimuksia kuorimattomien ja kuorittujen puitten lauttauk-

sen vaikutuksesta kalastukseen 1915.

5

en lopputulosten innostamana Nils Hagman aloitti omat tutkimuksensa teollisuuden kalataloudellisista vaikutuksista. Hagman suoritti lukuisia tutkimuksia Kymijoella 1930luvulla. Näistä vain yksi yleisluontoinen on ollut käytettävissä, sillä osa tutkimuksista
jäi nähtävästi vain ne tilanneiden puunjalostusyritysten käyttöön.8
Atso Artimo teki teollisuuden vedenjuoksutussuunnitelmien takia 1950-luvulla Landbon jakokunnan vesialueilla kalataloudellisia tutkimuksia.9 Tästä tutkimustoiminta vain
kiihtyi, sillä seuraavan vuosikymmenen taitteessa merentutkimuslaitos suoritti omia tutkimuksiaan Kotkan ympäristössä.10 Vasta vesilaki edellytti ensimmäistä kertaa vesistön
tilan täysmittaista kartoittamista, mitä varten alueen kunnat ja merkittävimmät teollisuusyritykset tilasivat Kalataloussäätiön tutkimuslaitokselta ja Insinööritoimisto VesiHydrolta Kymijoen suualuetta käsittelevät tutkimukset.11 Näiden tutkimusten jälkeen,
vuodesta 1965 lähtien on Kymijoen vesiensuojeluyhdistys tehnyt monia erityyppisiä
tutkimuksia joella ja sen edustan merialueella.12 Tämän takia on käyty läpi myös vesiensuojeluyhdistyksen olemassa oleva, vähäinen arkistoaineisto Kouvolassa.
Lehtikirjoittelun selvittämisessä ovat olleet avuksi Kymenlaakson museon kattavat lehtileikekokoelmat maakuntaa koskevista teemoista, sekä Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen temaattisesti koottu saastumista ja suojelua käsittelevä, paikallisista sekä valtakunnallisista lehdistä koottu lehtileikekokoelma. Vesistöjen saastumista koskevia artikkeleita on kuitenkin molemmissa organisaatioissa kerätty vasta 1960-luvun alusta, minkä takia on paikallisia lehtiä Eteenpäin ja Etelä-Suomi käyty läpi 1940- ja 1950-luvuilta
muista lähteistä saatujen vihjeiden perusteella. Kalastajien äänenkannattaja, EteläSuomen merikalastajien liiton julkaisema Kalamiehen viesti on käyty kokonaisuudes-

8

Hagman, Nils: The Variations in the Catch of Salmon and the Water Levels of the Rivers 1938; sekä

selvitys Hagmanin Kymijokea koskevista tutkimuksista Seppovaara 1988, ss. 372-385.
9

Artimo, Atso: Lausunto niistä haitoista ja vahingoista, joita Kymijoen Pernoonhaaran säännöstelystä

koituu kalastolle ja kalastukselle 1954, ss. III-VIII ja 108-110.
10

Varsinaisia tutkimuksia ei merentutkimuslaitoksen arkistoista löytynyt, vain maininnat toimintakerto-

muksissa, katso Kertomus merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1957 1958 ja Kertomus merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1962 1963.
11

Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964; sekä Tutkimus Kymijoen itäisten

suuhaarojen kalastusoloista ja kalastosta 1964.
12

Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisuja N:o 5-12, 14-17 ja 20 1966-1970.
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saan läpi. Lehteä toimitti 1950- ja 1960-luvuilla Kotkassa liiton toiminnanjohtaja A. F.
Aalberg, jolla näyttää olleen läheiset suhteet paikallisiin ammattikalastajiin ja omakohtaista tietoa kalastuksesta itäisellä Suomenlahdella.13

1.4 Vesialueiden ympäristöhistoria ja ryöstöyhteiskunta
Ympäristöhistorian tavoitteena on tutkia ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutussuhteen kehitystä menneisyydessä. Ympäristöhistoriallisen näkökulman juuret ulottuvat
1960-luvulla vauhtiin päässeen ympäristöherätyksen aikaan ja sitä seuraavalla vuosikymmenellä seuranneeseen energiakriisiin. Ensimmäiset ympäristöhistorialliset tutkimukset ajoittuvat näin 1970-luvun ja 1980-luvun taitteeseen niin maailmalla, erityisesti
Yhdysvalloissa, kuin Suomessakin.14 Varhainen merkittävä tutkimussuuntaus oli maailmansysteemien ekologian historian tutkimus, jonka avulla pyrittiin saamaan kattava
yleiskuva ihmisperäisten ympäristövaikutusten historiasta. Tällöin luonnontieteelliset
tutkimusaineistot, näkökulmat ja menetelmät olivat tärkeässä asemassa.15
Donald Worster tunnistaa ympäristöhistorian tutkimuksessa kolme pääteemaa: 1. ekologisen ympäristön muutosten historian, 2. ympäristön ja talouden vuorovaikutussuhteen
historian, sekä 3. ympäristötietoisuuden aatehistorian. Ilmo Massa on liittänyt tähän
joukkoon neljännen teeman, ympäristöpolitiikan historian.16 Toinen tärkeä Massan esittämä näkökulma on arkielämän ympäristöhistorian tutkimus laajan ekologisen tutkimuksen rinnalla. Arjen kysymysten tutkimus tarjoaakin konkreettisia, yleistä kuvaa tar-

13

Kalamiehen viesti 1937-1939 ja 1953-1970. Aalbergin ja paikallisten kalastajien väleistä kirjoittajalle

suullisesti Raija Mattila. Lehteä ei Suomen kansallisbibliografian tiedoista huolimatta julkaistu vuosina
1940-1952, Kalamiehen viesti 31.1.1953.
14

Suomalaisen ympäristöpolitiikan muotoutumisesta Haila, Yrjö: ””Ympäristöherätys””, julkaisussa Ym-

päristöpolitiikka 2001, ss. 27-38. Nykyisen ympäristöhistoriallisen tutkimustradition taustalla on ollut
pitkällinen kehitysprosessi, jonka myötä nykyinen paradigma on muotoutunut. Hyvä tiivistelmä aiheesta
Saikku, Mikko: The Evolution of a Place: Patterns of Environmental Change in the Yazoo-Mississippi
Delta from the Ice Age to the New Delta 2001, ss. 15-17.
15

Worster, Donald: ”The Vulnerable Earth: Toward a Planetary History”, julkaisussa The Ends of the

Earth: Perspectives on Modern Environmental History 1988, ss. 3-20; sekä Saikku 2001, s. 12.
16

Worster, Donald: ”Doing Environmental History”, julkaisussa The Ends of the Earth: Perspectives on

modern environmental history 1988, ss. 290-293; sekä Massa, Ilmo: Toinen ympäristötiede: kirjoituksia
yhteiskuntatieteellisestä ympäristöntutkimuksesta 1998, ss. 131-136.
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kentavia tulkintoja edellä esitettyihin neljään teemaan.17 Teemoista ensimmäinen, ekologinen historia, vaatii kattavan tulkinnan aikaansaamiseksi tutkimuskohteeksi mielekkäästi rajatun alueen, sekä riittävän pitkän aikavälin, minkä takia se ei sovellukaan tällaiseen arjen ympäristöhistorian tarkasteluun. Ympäristöpolitiikan, sekä ympäristön ja
talouden vuorovaikutussuhteen tutkimuksessa tällainen näkökulma on kuitenkin perusteltu, sillä sen avulla voidaan arvioida laajempien historiallisten mallien paikkansa pitävyyttä ja hahmottaa yksilöille mielekkäitä ympäristökertomuksia.
Vaikkei Itämeren matalien merenlahtien vesistön tutkimus annakaan mielekästä tietoa
maailman merien tai edes koko itämeren ympäristöhistoriasta, avaa se kuitenkin tietä
meriympäristöhistorian tutkimukselle. Vettä ja erityisesti sen puutetta on käsitelty paljon ympäristöhistoriassa, kun taas meret ovat vaikeasti tutkittavina jääneet helposti paitsioon.18 Merihistorian tutkimuskentässä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhde on
jäänyt vastaavasti muiden kysymyksenasettelujen jalkoihin.19 Jos kuitenkin merihistorian tavoitteena on tutkia ihmisen toimintaa maan ja meren kohtauspisteessä, voidaan silloin meriympäristöhistorian tarkastelu kohdistaa vastaavasti ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteeseen samassa tilassa. Tällöin ihmisen maalla tapahtuvan toiminnan
vaikutukset meren tilaan ja sitä kautta ihmisen meriympäristösuhteeseen muuttuvat
olennaisiksi tutkimuskohteiksi.
Vesien saastumisen ja niiden suojelun historiassa tärkeitä näkökulmia ovat ympäristötekniikan ja jätevesien käsittelyn historia, ympäristön havainnoinnin ja tutkimuksen historia, sekä niiden taustalla vaikuttava ympäristöpolitiikka.20 Saastumisen määrittely

17

Massa 1998, ss. 150-157.

18

Yhdysvaltain lännen ympäristöhistoria on hyvä esimerkki vesikysymysten tärkeydestä ihmisen toimin-

nalle. Tästä mm. Cronon, William: ”A Place for Stories: Nature, History, and Narrative”, julkaisussa
Journal of American History 1992 Vol. 79 No. 4, ss. 1347-1376; sekä White, Richard: The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River 1995.
19

Meriympäristöhistorian tutkimusongelman määrittelee Bolster, W. Jeffrey: ”Opportunities in Marine

Environmental History”, julkaisussa Environmental History 2006 Vol. 11 No. 3, ss. 567-597. Merihistoriallisesta tutkimusnäkökulman muutoksista tarkemmin Hinkkanen, Merja-Liisa: ”Meri” ja Kirby, David:
”Meri historiassa: romanttisesta visiosta luonnonvoimaan”, julkaisussa Historiallinen aikakauskirja 1997
vsk. 95 nro. 3, ss. 199-211.
20

Laakkonen, Simo: Vesiensuojelun synty: Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878-1928

2001, ss. 20-23.
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ympäristöongelmaksi edellyttää aina yhteiskunnallista, kulttuurillista sekä poliittista
prosessia. Tällöin prosessiin osallistuvien ryhmien esittämät näkemykset ongelman laadusta ja sen ratkaisemiseen tarvittavista keinoista muodostavat sen verkoston, jonka perusteella syntyy vallitseva kanta. Tämä ei edellytä kaikkien toimijoiden yhteisymmärrystä, ja näkökulma sekä arvoristiriidat ovatkin osa prosessia ympäristön havainnoinnista, poliittisen toiminnan kautta aina ratkaisuihin asti.21
Se miten yksilöt ja organisaatiot toimivat tällaisissa ympäristökysymyksissä on kuitenkin ongelmallista. Ympäristöön huomattavasti vaikuttavan teollisuusyhteisön voidaan
katsoa edustavan Ulrich Beckin mallintamaa riskiyhteiskuntaa, jossa luonnontieteellinen riskien määrittely ja vertailu taloudelliseen tuotantoon toimii lähtökohtana uudistuksille. Tällöin syntyy Beckin mukaan ristiriita asiantuntijoiden ja muiden, erityisesti
kokemusperäistä tietoa käyttävien, toimijoiden välillä, koska näiden käsitykset itse ympäristöongelmasta eroavat huomattavasti toisistaan. Samalla toisistaan eroavat myös
arviot hyväksyttävistä riskeistä.22
Kotkan alueen ympäristöhistorian kannalta Beckin teoria avautuu keskeisten päättäjien,
erityisesti Kotkan kaupungin kunnallistekniikasta vastanneen apulaiskaupunginjohtajan
ja kaupungininsinöörin, ja paikallisen ympäristön kokemusperäisesti tunteneiden kalastajien välisen ristiriidan tarkastelussa. Kolmantena ryhmänä vaikuttivat tyypillisesti ylipaikalliset asiantuntijat maatalousinsinööripiiristä, Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksestä, kalataloudentutkimuslaitoksesta, sekä muista organisaatioista. Se miten nämä toimijat määrittelevät ympäristöriskit ja yhteiskunnan ympäristösidonnaiset tavoitteet, on
keskeinen käytännön ympäristönsuojelutyön taustalla vaikuttanut tekijä mutta samalla
uusi jännite paikallisessa ristiriitatilanteessa.

1.5 Vesikysymykset Kymijoen suualueella ennen vuotta 1945
Kymijoki on ollut kalataloudellisesti merkittävä aina 1930-luvulle asti. Suualueen suojainen saaristo on tarjonnut hyvän ympäristön silakan kudulle, kun taas suuremmille
vaelluskaloille, lähinnä merilohelle ja siialle, Kymijoki sopi kutupaikaksi Anjalankos-

21

Haila, Yrjö: ”Mikä ympäristö?”, julkaisussa Ympäristöpolitiikka 2001, ss. 9-14; Laakkonen 2001, ss.

16-20; sekä Saikku 2001, s. 25.
22

Beck, Ulrich: Risk Society: Towards a New Modernity 1992, ss. 51-57, 63, 153-154.
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ken aliselta osaltaan.23 Joen hallinnasta onkin keskiajalta lähtien käyty kamppailua paikallisten kalastajien ja valtaa maassa pitävien tai näiden paikallisten edustajien välillä.
Kalastus ja kalakauppa, erityisesti seprakauppa Viron puolelle, ovat olleet tärkeä osa
Etelä-Kymenlaakson elämää.24 Jokipyynnin ohella jokisuun saaristossa kutevan silakan
kalastus on ollut pitkään tärkeä elinkeino.25
Kun Kotkaan 1870-luvulla syntyi sahateollisuuskeskus, alkoi uusi riitaisa vaihe, sillä
Kotkan kaupungin päättäjille saarten väliset lahdet näyttäytyivät ensisijaisesti hyvinä
satamapaikkoina, takuuna tulevalle teolliselle kasvulle.26 Kaupungille teollisuus merkitsi paljonkaivattuja tuloja, jotka oli pääosin sidottu nuoren Kotkan infrastruktuurin parantamistoimiin.27 Landbon ja Korkeakosken jakokunnat hakivat 1890-luvulla oikeusteitse korvauksia sahaliikkeen ja sitä palvelevan sataman kalastolle sekä kalastukselle
aiheuttamista vahingoista. Kotkan kaupunki ratkaisi tämän ongelman pakkolunastamalla kyseessä olleet Kotkansaaren ja Mussalon väliset vesialueet.28 Kalastajat näyttävät
pyrkineen mahdollisimman suureen kertakorvaukseen, sillä Kotkansaaren länsipuolisten
apajapaikkojen menetys oli tosiasia.29
Pakkolunastuksesta huolimatta riidat jatkuivat 1900-luvun taitteen läpi.30 Kalastus ei
vuosisadan vaihteen peloista huolimatta kadonnut Kymin vesistä. 1920-luvulla lohi

23

Seppovaara 1988, ss.73-78.

24

Kallio, Veikko: Kymin historia: Osa 2, 1812–1950 1990, ss. 36-47; sekä Seppovaara 1988, ss. 91-109.

25

Kalamiehen viesti 20.10.1955 ja 16.11.1955; sekä Seppovaara 1988, ss. 84-91.

26

Kotkan pormestari Oskar Backman pakkolunastuskokouksessa, Hf: 1 Kotkan satama-alueen pakko-

lunastukseen liittyviä asiakirjoja 1895–1900, Rahatoimisto, Kotkan kaupunki, KKKA.
27

Ahvenainen, Jorma: Suomen sahateollisuuden historia 1984, ss. 248–250 ja 252–255; Anttila et al.

1953, s. 163–170 ja 258–263; sekä Hoffman, Kai: Suomen sahateollisuuden kasvu, rakenne ja rahoitus
1800-luvun jälkipuoliskolla 1980, s. 82–84, 89–92, 120–122, 146–151, 156–159.
28

Kotkan kaupunginvaltuuston kokous 22.4.1895. Ca: 15 Kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat,

Kaupunginvaltuusto, Kotkan kaupunki, KKKA; Syrjästä katsoja (nimimerkki): Yhteiskuntakuvia ja oikeusjuttuja Kymin suun ja Kotkan kaupungin seutuvilta 19:n vuosisadan lopulta 1896, s. 24; sekä Anttila et
al. 1953, s. 295–296.
29

Jakokuntien edustajat pakkolunastuskokouksessa, Hf: 1 Kotkan satama-alueen pakkolunastukseen liit-

tyviä asiakirjoja 1895–1900, Rahatoimisto, Kotkan kaupunki, KKKA.
30

Kattava ja mittaviin arkistolähteisiin perustuva kuvaus vesiriidoista, Saarinen 2002, ss. 12-30.
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nousi yhä Landbon jakokunnan jokivesialueille Langinkoskeen.31 Selkeä muutos näyttää kuitenkin tapahtuneen tämän jälkeen, sillä Seppovaaran mukaan Langinkosken ja
Huumanhaaran kalastus tuotti tappiota valtiolta luvat vuokranneille Karhula osakeyhtiölle ja Kymin lauttausyhdistykselle 1930-luvun lopussa. Vedenkorkeus joessa vaikutti
suoraan vuosittaiseen lohensaaliiseen, ja teollisuus alkoi tässä vaiheessa olla merkittävä
tekijä sen suhteen, mihin joenhaaraan ja missä määrin vettä juoksutettiin.32 Silakan
nuottapyynti tätä vastoin jatkui jokisuun saaristossa. Valtaosa jakokuntien nuottapaikoista sijaitsi edelleen Kotkan lähiympäristössä.33
Tehtaat olivat kehityksen moottoreita sotien välisellä kaudella, minkä takia ne myös tilasivat erinäisiä alueellisia suunnitelmia ja tutkimuksia.34 Pioneeritutkimuksen vesitilanteesta suoritti 1930-luvun puolivälissä tohtori Nils Hagman. Hänen mittavan selvityksen
maksoivat tällöin jokivarren suurimmat teollisuusyritykset. Ne halusivat selvittää oman
osuutensa vesistön tilan huonontumiseen. Hagmanilla ei kuitenkaan ollut oikeutta luovuttaa tietoja ”niille piireille, jotka toimivat teollisuuslaitoksia vastaan mahdollisissa
tutkimuksiin kuuluvissa kysymyksissä”. Näin Hagmanin raportissaan esittämä tieto siitä, että teollisuuden jätevedet olivat haitallisia, ei nähtävästi levinnyt teollisuusyritysten
ulkopuolelle. Tutkimuksessaan Hagman totesi, että erityisesti Korkeakosken haara Karhulan teollisuuslaitosten alajuoksulla oli varsin saastunut.35

1.6 Vesistöt ja jätevesien vaikutukset ympäristölle
Vaikka tämän tutkimuksen pääpaino on yhteiskunnallisessa prosessissa, ympäristöajattelussa ja –toiminnassa, sekä politiikassa, on syytä selvittää myös ne luonnontieteelliset

31

Tilastot Kymijoen itäisen päähaaran lohenpyynnistä vuosilta 1888-1931 teoksesta Järvi, T. H.: Suomen

merikalastus ja jokipyynti 1932, s. 141 viittaavat pieneen vähennykseen tarkasteluvälillä, mutteivät suoranaiseen romahdukseen.
32

Hagman 1938, ss. 44-45; sekä Seppovaara 1988, ss. 130-142.

33

Landbon jakokunnan nuottapaikat Hovinsaaren länsirannalla, Karttaote Landbon jakokunnan vesialu-

eesta Kymin pitäjässä Kymin kihlakuntaa Viipurin lääniä vuodelta 1931, yleiskokoelma, KM.
34

Saarinen 2002, s. 234.

35

Nils Hagmanin raportin käsittely perustuu toissijaisiin lähteisiin, Seppovaara 1988, ss. 368–386, suora

lainaus Hagmanin kirjeenvaihdosta toistettuna s. 379; Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus1964, ss. 2-3; sekä Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma, I osa 1968, s. 9.
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ja tekniset tekijät, jotka muodostivat taustan käydylle keskustelulle ja tehdyille päätöksille. Nämä tekijät jakautuvat kolmeen osakokonaisuuteen. Ensimmäisinä näistä ovat
vesialueiden ekologia ja ominaispiirteet. Toisena tulevat haitalliset aineet, erityisesti
asutuksen ja teollisuuden jätevedet. Näiden vaikutus vesistöihin oli pääsääntöisesti tiedossa jo 1950-luvulla. Kolmas tekijä on jätevesien vaikutus kalakantoihin ja sen seurauksena näissä tapahtuneet muutokset.
Kymijoen suualueella Itämeren vesi on jokivesien takia varsin vähäsuolaista, tyypillisesti 4-5 ‰, minkä takia alempaa halokliinia ei esiinny matalissa rannikkovesissä.
Ylempi harppauskerros, eli termokliini, tätä vastoin muodostuu ylimmän vesikerroksen
lämmetessä kesäisin ja jään estäessä sekoittumisen talvisin noin 10-20 metrin syvyyteen. Tämä kerrostuneisuus hidastaa tai jopa täysin estää maalta peräisin olevien jätevesien sekoittumisen. Varsinkin talvisin termokliini on selvästi havaittavissa, jolloin myös
jätevedet pysyvät veden pintakerroksessa.36 Kotkan edustan merialueet ovat olleet Leningradin päästöjen takia yksi pahiten happikadosta kärsineistä alueista Suomen etelärannikolla. Syy tähän on ensisijaisesti liiallisissa ravinnekuormissa.37 Saariston sulkemat merenlahdet hidastavat ravinteiden ja jätteiden kulkeutumista avomerelle. Toisaalta
tämä suojelee ulappaa, toisaalta se johtaa lahtien voimakkaaseen rehevöitymiseen.38
Tutkimusalueen vesistöjen tila on näin ollen ensisijaisesti riippuvainen Kymijoen mukanaan tuomista sekä paikallisista ravinne- ja jätepäästöistä.
Päästölähteet jakautuvat kolmeen päätyyppiin: asutusjätteisiin, teollisuuden päästöihin,
sekä maatalouden päästöihin. Näistä kaksi ensimmäistä ovat luonteeltaan pistemäisiä,
kun taas maatalouden lannoitteista johtuvat päästöt ovat vaikeasti hallittavia hajapäästöjä. Asutusjätteet koostuvat lähinnä ulosteista, jotka lisäävät vesistöön päästessään hapenkulutusta. Tärkeimmät ravinteet ovat fosfori ja typpi.39 Ravinteiden ohella vesistöön

36

HELCOM: First assessment of the State of the Coastal Waters of the Baltic Sea 1993; ss. 4-11; Vuori-

nen, Ilppo: Itämeren ympäristön tila 1994, ss. 7-15; sekä Furman, Eeva, Dahlström, Harri ja Hamari, Risto: Itämeri: luonto ja ihminen 1998, ss. 16-23.
37

HELCOM 1993, ss. 13-19.

38

HELCOM 1993, s. 12; Hakala, Harri ja Välimäki, Jari: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa 2003, ss.

46-49 ja 61-63; sekä Vuorinen 1994, ss. 22-25.
39

Laakkonen, S. ja Lehtonen, P.: ”A quantitative analysis of discharges into the Helsinki urban sea area

in 1850-1995”, julkaisussa European Water Management Vol. 2, No. 4 1999, ss. 30-39.
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pääsee myös terveydelle vaarallisia suolistobakteereita, erityisesti kolibakteereita ja fekaalisia streptokokkeja.40 Teollisuuden päästöt ovat puolestaan moninaisia. Erinäiset
raskasmetallit ja kemialliset yhdisteet vaikuttavat läpi koko biosfäärin. 1960-luvulla
käytiin laajamittaista keskustelua erityisesti puunjalostusteollisuuden elohopeapäästöjen
vaikutuksista. Sahat sekä sellu- ja paperitehtaat ovat muutenkin olleet suurimpia saastuttajia myös Kotkan alueella. Selluntuotannon seurauksena vesistöön pääsee paljon rehevöittäviä orgaanisia yhdisteitä, erityisesti ligniiniä, mutta myös typpeä ja fosforia. Paperinvalkaisuprosessiin käytetty kloori päätyi erinäisinä orgaanisina yhdisteinä vesistöihin.41 Teollisuuden vaikutus näkyy vesistöissä lähinnä rehevöitymisenä, sekä raskasmetallien ja kemiallisten yhdisteiden kertyminä eliöissä.
Vesistön rehevöityminen tarkoittaa ravinteiden määrän kasvusta johtuvaa leväkasvien
määrän lisääntymistä. Rehevöitymisen vaikutukset ovat aluksi myönteisiä. Lisääntynyt
biomassa johtaa kuitenkin lopulta happikatoon ja pohjaeliöstön kuolemaan harppauskerroksen alapuolella. Pintavesissä eliöstö muuttuu. Kalakannoissa huomattavaa on sameiden, rehevien vesien kantojen huomattava kasvu. Särkikalat ja hauet siis hyötyvät rehevöitymisestä.42 Silakkakanta tätä vastoin näyttää reagoineen Pohjanmereltä Itämereen
tulleisiin suolapulsseihin; syvempien vesikerrosten happikatoa seuraa kalakannan näivettyminen.43
Kotkan edustan merialueet ovat osa muutoksille herkkää ekosysteemiä, jossa ihmisen
toiminnan jäljet näkyvät ja tuntuvat. Parhaiten nämä muutokset oletettavasti havaitsevat
ne, jotka eniten viettävät aikaansa vesillä. Toisaalta ympäristömuutosten arvioimisen
ollessa osa inhimillistä arvottamisprosessia, on tärkeää ymmärtää ero itse muutosten ja
niiden ihmisten keskuudessa saamien merkitysten välillä. Esimerkiksi muutokset kalakannassa tuskin haittaavat virkistyskalastajaa, kunhan kala syö, mutta ammattikalastajalle, joka saa elantonsa arvokalasta kuten lohesta, särjet ja hauet eivät tuo riittävää tuottoa.

40

Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisuja N:o 14 1968, ss. 31-37.

41

Vuorinen 1994, ss. 95-109; sekä Hakala ja Välimäki 2003, ss. 340-356.

42

Furman, Dahlström ja Hamari 1998, ss. 129-135.

43

Ojaveer, Evald ja Lehtonen, Hannu: ”Fish Stocks in the Baltic Sea: Finite or Infinite Resource?”, jul-

kaisussa Ambio: a Journal of the Human Environment Vol. XXX No. 4-5 August 2001, ss. 217-221.
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2 Jälleenrakennusvuosien vesihaaste
2.1 Kotkan uudet aluevaltaukset ja vesiriidat
Kotkan kaupunki kasvoi ulos Ruotsinsalmen linnoituksen rajoista jo 1800-luvun lopulla. Tilaa tarvitsivat niin lukuisat sahat, satama kuin niissä työskentelevät ihmisetkin.
Pakkolunastus oli tärkein työkalu Kotkan kaupungin elintilan varmistamiseksi, minkä
takia Kotka joutui jo 1880-luvulla riitoihin kymiläisten kalastajien kanssa. Yksi vesiriitojen suurimmista kiistakapuloista oli se, että kaupunki täytti vesialueita saadakseen lisää rakennustilaa.44 Yhdessä Keisarinsataman pakkolunastuksen kanssa nämä moninaiset oikeuteen päätyneet riidat kalastajien ja Kotkan kaupungin välillä jäivät osapuolten
mieleen, sillä kompromissiratkaisu ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta.45
1920-luvulla Kymenlaaksossa alettiin suunnitella alueen kokonaisvaltaista kehittämistä.
Teollisuus oli alueen talouden veturi, ja Kotkan satama portti kansainvälisille markkinoille. Sataman laajennus kilpailutettiin, mutta lopulta kaupungin rahat eivät riittäneet
suurimittaiseen Keisarinsataman rakennusurakkaan. Ajatukset tosin vaikuttivat toteuttamiskelpoisilta. Kotkan historiassa vuodelta 1953 Leo Anttila toteaakin, että ”vaikka
kilpailijoiden ratkaisuista ei ainoatakaan sittemmin pantu sataman suunnitelman pohjaksi, silmäilee niitä mielellään vielä neljännesvuosisadan kuluttua, koska niissä esitetyt
ajatukset ovat yhä vieläkin ajankohtaiset”. Ennen vuotta 1939 toteutuivat lopulta vain
kaupungin vanhan sataman laajennus ja Keisarinsataman eteläpuolelle rakennettu öljysatama.46

44

Ruotsinsalmen linnoituksen aikaisen ja nykyisen Kotkansaaren vertailusta katso Furman, Dahlström ja

Hamari 1998, s. 14. Vesiriidoista tarkemmin Saarinen 2002, ss. 12–30; Syrjästä katsoja 1896, ss. 19–25 ja
63–72; sekä viralliset asiakirjakopiot Kymin käräjiltä 8.10.1895, Hf: 2, Rahatoimisto, Kotkan kaupunki,
KKKA.
45

Syrjästä katsoja 1896, s. 110–120; Viipurin maakanslian lopullinen esitys, Hf: 1, Rahatoimisto, Kotkan

kaupunki, KKKA; Anttila et al. 1953, s. 280; sekä Saarinen 2002, s. 23.
46

Saarinen 2002, ss. 152-160; sekä Anttila et al. 1953, ss. 411-415, lainaus sivulla 412. Anttilan näkö-

kulmaa asiaan selittää se, että hän toimi 1950-luvulla Kotkan kauppakamarin asiamiehenä ja ajoi aktiivisesti erinäisiä kauppamerenkulkua edistäviä hankkeita alueella, asiasta tarkemmin Kymenlaakson kaup-
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Talvisodan jälkeen asetettiin erillinen toimikunta suunnittelemaan satamatoiminnan jatkolaajennuksia. Sen työ keskeytyi jatkosodan alettua. Vuonna 1942 Kotkan kauppakamarin asiamies, konsuli Leo Anttila otti aluesuunnittelun toteuttamisen asialistalleen.
Hän kutsui alueen kuntien ja teollisuuden edustajat yhteen suunnittelemaan alueen tulevaisuutta. Anttila korosti kutsuun liittämässään muistiossa teollisuuden kasvun ja maatalouden jatkuvuuden välistä suhdetta Kymenlaakson kantavana voimana.47
Heimo Kautosen laatima Kymenlaakson aluesuunnitelma valmistui sotavuosien viivästyttämänä vuonna 1946. Kotkan kaupunginjohtaja K. R. Lindgren oli Anttilan ohella
yksi suunnitelman taustalla vaikuttaneista ihmisistä, ja jokisuuta käsittelevät osat heijastelivat hänen näkemyksiään Kotkan tulevaisuudesta:
Kotka sijaitsee niemellä, joka on nykyisin jo jokseenkin kokonaan rakennettu.
Uusia asutusalueita ei sanottavasti enää ole eikä myöskään ole tilaa uusille teollisuuslaitoksille – – ratkaisuna on Kymin kunnan alue, joka muodostaa Kotkaan
läheisesti liittyvän alueen.48

Kaupunki saikin vuonna 1948 pitkään kaavaillut liitosalueet Kymin puolelta, kun Hovinsaari liitettiin Kotkaan. Lindgren oli kuitenkin jo vuoden 1947 alussa aluesuunnitelman innoittamana ehdottanut kaupunginhallitukselle vielä paljon laajempien alueiden
liittämistä. Lindgren piti Kymin kunnan Kotkaa ympäröivien alueiden liittämistä kaupunkiin vain ajan kysymyksenä. Harvaan asuttua Mussalon saarta, jonka vesillä huomattava osa Landbon jakokunnan ranta-apajista sijaitsi, hän ei kuitenkaan suunnitellut
liitettäväksi. Syynä tähän saattoivat olla saaren kehittämisen mukanaan tuomat lisärasitukset. Kaupunginvaltuusto käsitteli loppuvuodesta kaupunginjohtajan ehdotusta. Tällöin hyväksytyssä esityksessä Mussalokin liitettiin tavoiteltavien alueiden joukkoon
Lindgrenin suunnitelmista poiketen.49

pakamarin vuosikertomus 1956 1957; sekä Sahari, Aaro: Vapaaehtoista meripelastusta Kymenlaaksossa:
Kotkan Meripelastusyhdistyksen ja Kotkan Pelastusrenkaan 50-vuotishistoria 2007, ss. 14-15.
47

Kautonen, Heimo: Kymenlaakson aluesuunnitelma 1946 1946, ss. 3-12; Anttila et al. 1953, s. 415; Saa-

rinen, Juhani: Seutusuunnittelu Kymenlaaksossa 1942–1992 1992, ss. 26–30; Eteenpäin 9.11.1946; sekä
Saarinen 2002, s. 234.
48

Kautonen 1946, lainaus s. 39; sekä Saarinen 1992 ss. 31-33.

49

Kaupunginhallituksen kokous 21.1.1947, Ca: 20 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupun-

ginhallitus, Kotkan kaupunki, KKKA; sekä Kaupunginvaltuuston kokous 20.11.1947, Ca:67 Kaupungin-

15

Kymin kunnassa kotkalaisten suunnitelmat otettiin tyrmistyneenä vastaan. Kunnan vaikutusvaltaisimmat henkilöt aloittivat kampanjan Kotkasta erillisen kauppalan perustamiseksi ja omien etujensa takaamiseksi. Sisäasiainministeriön jakoa selvittämään määräämä hallintoneuvos Reino Kuuskoski ehdotti kauppalan perustamista teollisuusvaltaisten Helilän, Korkeakosken ja Sunilan ympärille. Tällöin Kotkan kaupungilta jäi
saamatta se, mitä eniten haluttiin eli Kymin suurteollisuus. Nämä jäivät vuoden 1951
alusta perustetun Karhulan kauppalan alaisuuteen. Laajentumistilaa kaupunki tosin sai
joskin vasta vuonna 1954, sillä Kuuskoski ehdotti Kymin läntisten osien Mussalon,
Ruonalan ja Sutelan liittämistä kaupunkiin. Perusteluna koko Mussalon saaren liittämiseen oli se, että saaren etelänpuoliset rannat tarjosivat ainoina koko alueella tilaa uuden
suuremman sataman rakentamiseen.50 Tätä oli ehdotettu jo 1930-luvun sataman laajennuskilpailun voittaneessa suunnitelmassa, joten ajatus Mussalon teollistamisesta pysyi
sitkeästi mukana suunnitelmissa.51
Nämä Kotkan kaupungin laajennushankkeet eivät rajoittuneet pelkästään maalle. Kaupunginjohtajan vuonna 1947 esittämien mittavien aluelaajennusten lisäksi kaupunki
anoi 27.4.1948 päivätyllä kirjeellä valtioneuvostolta oikeutta lunastaa Kotkaan liitetyn
Hovinsaaren länsipuolelta 56,1 hehtaarin suuruinen vesialue Landbon jakokunnalta.
Langinkosken alisessa merenlahdessa oli lukuisia jakokunnan nuottapaikkoja, mutta
vesialue oli jo alkanut saastua, sillä sinne laski erinäisiä viemäreitä uudelta Metsolan
asuinalueelta.52
Hovinsaaren länsipuolella kalastaneet Länsi-Kymin kalastuskunnan jäsenet vaativat järjestön hallitusta puuttumaan näiden viemäreiden aiheuttamiin haittoihin jo 1930-luvun
puolella. Alue oli tärkeä myös siksi, että Metsolan eteläpuolella sijainnut Lohja-Kotka
Oy:n tehdas maksoi vuosikorvauksia kalastuskunnalle alueelle rakentamastaan vesijoh-

valtuuston kokousten pöytäkirjat, Kotkan kaupunki, KKKA, Lindgrenin esitys edellisen liitteenä; sekä
Saarinen 2002, ss. 235–236.
50

Saarinen 2002, ss. 236–238.
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Anttila et al. 1953, ss. 412-413.
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Selostus lunastusprosessista kaupunginhallituksen kokouksessa 16.12.1952, Ca: 29 Kaupunginhallituk-

sen kokousten pöytäkirjat, Kaupunginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA. Landbon jakokunnan nuottapaikat Hovinsaaren länsirannalla, Karttaote Landbon jakokunnan vesialueesta Kymin pitäjässä Kymin
kihlakuntaa Viipurin lääniä vuodelta 1931, KM.
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dosta.53 Tätä vastaavaa summaa kalastuskunnan hallitus ehdotti vuosikorvaukseksi jokaisesta mereen Metsolasta vedetystä viemäristä. Lisäksi kaupungin olisi korvattava jo
aiheutuneet vahingot takautuvasti. Kesällä 1939 kalastuskunnan hallitus teki katselmuksen alueella, minkä tuloksena todettiin viemärien tekevän ”haittaa kalastukselle”. Rakentamiensa viemärien ohella kaupunki oli täyttänyt vesialueita ilman lupaa. Juridisesti
vesialueet kuuluivat kuitenkin Landbon jakokunnalle. Kalastuskunta sai oikeudenkäyntiä varten valtakirjan loppuvuodesta 1940. Oikeudenkäynti näyttää kuitenkin kariutuneen varsin pian ilman minkäänlaisia tuloksia.54 Sotavuosina Kotkan kaupungin vesilaitoksen pumppuasemalle Langinkosken haaran yläosaan rakennettu patomainen suodatinjärjestelmä nosti sekin kalastuskunnan hallituksen niskakarvat pystyyn. Kymijoen
vesi oli matalalla, jolloin Langinkoskeen ei virrannut riittävästi vettä. Tämä taas vaikutti
suoraan vaelluskalojen määrään joessa.55
Sodan loputtua Länsi-Kymin kalastuskunnan hallitus katsoi aiheelliseksi nostaa edelleen ratkaisematta olleen Metsolan jätevesikysymyksen uudelleen esille. Se päätti
vuonna 1946 vaatia korvauksia menetetyistä tuloista ja kaupungin täyttämistä vesialueista. Asiaa esiteltiin kaupunginjohtaja Lindgrenille, joka ehdotti, että Länsi-Kymin kalastuskunnan hallitus tekisi aiheesta kirjallisen valituksen näistä kalastukselle aiheutuneista haitoista.56
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Lohjan selluloosa Oy, Kotkan tehtaan kirje Länsi-Kymin kalastuskunnalle 22.4.1934, Irralliset asiakir-

jat, Länsi-Kymin kalastuskunta, MMP.
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Länsi-Kymin kalastuskunnan hallituksen kokoukset 26.11.1938, 27.7., 9.8.1939, 27.6., 28.7.,

22.9.1940, 12.1., 2.11. ja 23.11.1941, pöytäkirjat, Länsi-Kymin kalastuskunta, MMP.
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kalastuskunta, MMP. Kalannoususta Hagman 1938, s. 44-45. Vesijohtolaitoksen rakennelmista tarkemmin Kertomus Kotkan kaupungin vesijohtolaitoksen toiminnasta v. 1936, Kotkan kaupungin vesilaitos,
KV.
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Tätä varten kalastuskunnan hallitus suoritti uuden katselmuksen kiistanalaisella alueella,
jonka perusteella insinööri Hinttulan oli tarkoitus piirtää asiaankuuluvat kartat kaupungille lähetettävän kirjeen liitteeksi.57 Kalastuskunnan hallitus totesi perusteluinaan, että:
Kotkan kaupunki on sopimatta asiasta ennakolta vesialueen omistajien kanssa tai
saamatta siihen muutenkaan asianomistaneen lupaa käyttänyt Landbon jakokunnalle kuuluvaa vesialuetta hyväkseen – – Lisäksi turmellut kalastusta pilaamalla
veten pohjan niin, että pyytysten pito siinä on mahdotonta, likaamalla pyytykset
laajoilla alueilla ja turmella kalojen kutupaikat.58

Kalastuskunta pelkäsi myös jo Lohja-Kotkalta saamiensa tulojen menetystä, sillä viemärien uskottiin heikentävän sellutehtaan lahdesta ottaman prosessiveden laatua. Korvausten lisäksi vaadittiin kaupunkia vastaisuudessa ennalta sopimaan viemäreistä ja
maantäyttötöistä.59
Kotkan päättäjien reaktio näihin vaatimuksiin ei kuitenkaan ollut toivottu. Kalastuskunnan suureksi tyrmistykseksi kaupunki ryhtyi edellä esiteltyjen vuosikymmenen kestäneiden riitojen kohteena olleen vesialueen pakkolunastukseen.60 Vesialueiden pakkolunastusasian käsittely kesti edellä esitellyn suuremman pakkolunastuksen tavoin useita
vuosia ratketen lopullisesti vasta 1950-luvulla. Ennen sen lopullista käsittelyä ehdittiin
Kotkassa tehdä päätös korvauksien maksamisesta Länsi-Kymin kalastuskunnalle pakkolunastuksen alaisten vesialueiden pilaamisesta. Rakennustoimiston esitykseen nojaten
kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vuonna 1950 hylätä kalastajien korvausvaatimuksen:
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Länsi-Kymin kalastuskunnan hallituksen kokoukset 9.11., 18.11.1946, pöytäkirjat, Länsi-Kymin kalas-

tuskunta, MMP. Kyseinen insinööri on mitä todennäköisimmin vesiasioissakin sittemmin aktiivisesti toiminut Kymen maanviljelysinsinööripiirin insinööri Pentti Hinttula, jonka suvun tila oli Langinkosken
haaran länsirannalla Kymin Kaukolassa, Tuomas Hinttula suullinen tiedonanto kirjoittajalle. Katso myös
Raijas, Anna: Maankuivatusta ja vesiensuojelua Itä-Suomessa: Itä-Suomen vesi- ja ympäristöpiirit sata
vuotta 1991, ss. 52, 62-63.
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viemärivesien laskemisesta mainitulle vesialueella sillä perusteella, että asia on
juriidisesti epäselvä ja korvausvaatimus niin perustelematon, ettei minkäänlaisia
korvauksia voi ajatella suoritettavaksi ilman tuomiota.61

Vesioikeuslaki ei taas ollut riittävän vahva suojaamaan kalastajia saastumiselta, sillä
tuomiota varten olisi vaadittu kiistaton näyttö kaupungin toimien haitallisuudesta.62
Näin kalastajat jäivät ilman korvauksia menettäen samalla otettaan Kymijoen suun apajapaikoista. Kalastus Langinkosken suulla kävi 1950-luvulle tultaessa kannattamattomaksi. Virolaisenpohjan täyttämisestä aiheutuneiden vahinkojen sovitteluasia jakokunnan ja kaupungin välillä ratkesi lopulta vasta vuonna 1954, jolloin Kotka viimein maksoi kertaluonteisen korvauksen Landbon jakokunnalle ja Länsi-Kymin kalastuskunnalle.
Tällöinkin se näyttää tasoittaneen tietä Mussalon rakentamista varten, sillä siihen kaupunki tarvitsi jakokunnan hyvää tahtoa.63

2.2 Kriittinen vesitilanne
Kotkan kaupungin aluelaajennukset 1940- ja 1950-luvuilla liittyvät toiseen tärkeään vesistökysymykseen, kaupungin vesihuoltoon. Tällä tarkoitetaan sekä vesijohto- että viemäriverkkoa ja niiden ekologista ja hygieenistä toimivuutta. Kotkaan valmistui ensimmäinen vesilaitos vuonna 1916; vesijohtovesi otettiin ajalle tyypilliseen tapaan Kymijoesta. Tätä ennen kaupunki oli perustamisestaan lähtien ollut kaivojen varassa. Kun
kaupungin jätevedet kuitenkin samalla johdettiin suorinta tietä mereen 1900-luvun taitteessa rakennetun viemäriverkon välityksellä, oli seurauksena monien kaivojen saastuminen.64
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Vesi kaupunkiin johdettiin Langinkosken yläpuolelle rakennetulta pumppuasemalta.
Jokivesi puhdistettiin ennen sota-aikaa aluksi vain mekaanisesti suodattimin ja viimeiset
kolme vuotta myös kemiallisesti kloorikaasun avulla. Jo 1930-luvun puolivälissä alkoi
laitos saada lukuisia valituksia veden huonosta laadusta. Tätä ongelmaa korjaamaan rakennettiin edellä mainittu, kalastajat suututtanut pato pumppuasemalle. Vuoden 1936
toimintakertomuksessa kuitenkin todettiin pääsyyksi ongelmiin se, että ”veden laatu
Langinkoskessa on viime vuosien aikana huomattavasti huonontunut”. Ylävirran sellutehtaiden ja hiomojen prosessivesien vaikutukset alkoivat jo tällöin näkyä.65
Erinäisiä yksittäisiä laajennuksia toteutettiin pitkin 1930-lukua, mutta vedenpuhdistamo
toimi koko ajan kapasiteettinsa rajoilla. Kotkan infrastruktuuria uudistettiin kovaa vauhtia, mikä näkyi lukuisina uusina liittyminä verkkoon. Suurin yksittäinen käyttäjä EnsoGutzeit, jonka Kotkan tehtaat kuluttivat ennen sotaa keskimäärin 8 % koko kaupungissa
käytetystä vesimäärästä, oli silti tärkeässä asemassa kokonaisuuden kannalta.66 Verkon
laajennuksista päätettiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1939, mutta sota rasituksineen
esti uudistusten toteuttamisen. Samalla selluntuotanto kuitenkin väheni merkittävästi.
Pommitusten takia vedenkulutus kuitenkin nousi väliaikaisesti huomattavasti.67 Tilanne
oli silti sietämätön, mitä kuvastaa laitoksen johtajan kommentti vuoden 1942 toimintakertomuksessa:
Kun veden kulutus lisääntyi, ei suodattimien puhdistusteho suurten kuormitusten
aikoina ole paljonkaan arvoinen. Pääasia on poistaa vedestä vain roskat ja isommat epäpuhtaudet läpäisten kuitenkin luvattoman paljon elimellisiä aineita.68

Uudistustarve oli Kotkan vesijohtoverkossa kova, ja uuden vedenpuhdistuslaitoksen rakennustyöt saatiin käyntiin jo vuonna 1944. Tiukan taloudellisen tilanteen takia rakennustoimisto ei kuitenkaan voinut edetä töissä suunnitelmien mukaisesti, vaan laitoksen
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valmistuminen pitkittyi. Samalla uuden vesitornin rakentamista lykättiin muiden kiireellisempien rakennus- ja saneerauskohteiden tieltä.69
Kotkaan verrattuna Kymin kunnassa vesihuollon kehitys oli huomattavasti heikommalla
tasolla. Kunta oli luonteeltaan kaksijakoinen. Toisaalta sen Karhulaan keskittynyt, vahvasti teollistunut osa vaati panostuksia infrastruktuurin kehittämiseksi, toisaalta valtaosiltaan maatalouspainotteisilla alueilla asiat hoidettiin perinteisesti omin voimin. Sotavuosina kunnassa tapahtui huomattavaa kehitystä, mutta lähinnä vain niillä alueilla,
joista myöhemmin muodostettiin Karhulan kauppala.70

Kuva 1. Kymijoensuu Langinkosken alla 1950-luvun alusta. Vasemmalla Metsolan kaupunginosa ja taustalla Kotkansaari, oikealla takana Mussalo. Kiistanalainen Virolaisenpohja on vasemmalla. (Seppo Rajamäki, Seppo Rajamäen kokoelmat.)

Kotkan viemäröinti edusti tässä vaiheessa Suomessa varsin tyypillistä varhaisvaiheen
järjestelmää, jossa on laajalti siirrytty keskitettyyn vesijohtoverkkoon, mutta viemäri-
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verkosto koostuu yksittäisistä suoraan mereen johtavista pistoviemäreistä. Näihin viemäreihin johdetaan sekä jäte- että sadevedet.71
Sota-aikaa edeltävät viemärit näyttävät olleen varsin huonossa kunnossa niin keskikaupungilla Kotkansaarella kuin Hovinsaarellakin, minkä ohella Metsolan asuinalueen
viemäröinnin järjestämistä pidettiin rakennustoimistossa kiireellisenä tehtävänä. Metsola oli pitkään aikaan ensimmäinen henkireikä ahtaaksi käyneelle kaupungille, ja se rakennettiin 1930- ja 1940-luvuilla varsin nopeasti. Pientalovaltaisella alueella oli myös
kerrostalovaltaista kaupungin keskustaa huomattavasti helpompaa suorittaa viemäritöitä. Laajamittaisen työttömyyden takia sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
kehotuksesta lähes kaikki näistä vuosina 1946-1950 tehdyistä viemäritöistä tehtiin työttömyystöinä.72
Vesikysymys vaati kuitenkin uusia ratkaisuja. Näitä ryhtyi heti sodan päätyttyä etsimään vuodesta 1936 teknillisenä apulaiskaupunginjohtajana toiminut diplomi-insinööri
Erkki Tammisto. Kotkan kaupunginhallitus katsoi keväällä 1945 tarpeelliseksi saada
ajankohtaista tietoa kemiallisista vedenpuhdistuslaitoksista. Tätä varten Tammisto lähti
kesäkuussa kiertämään ruotsalaisia laitoksia. Vierailukohteiksi oli valittu 1940-luvulla
valmistuneita pintavettä hyödyntäviä laitoksia, joista Tukholman Henriksdalin sekä
Nörrköpingin laitokset vastasivat lähinnä Kotkan tarpeita. Tammisto ihasteli ruotsalaisten laitosten tehokkuutta ja niiden suunnitteluun käytettyä tieteellistä otetta. Lopuksi
hän kävi yhdessä Kotkan uuden laitoksen laitteiston toimittavan Zander & Ingeström
A/B:n edustajien kanssa läpi laitoksen suunnitelmia. Näkemänsä ja kuulemansa perusteella Tammisto totesi Kotkassakin olevan aiemmin suunniteltua suuremmille puhdistuslaitteistoille tarvetta todeten vielä, että:
Asialle olisi ollut eduksi, jos tämä opintomatka olisi tullut tehtyä syksyllä 1944,
jolloin suunnitelmat olisi saatu heti lopulliseen muotoonsa. Suurempaa haittaa
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siitä ei kuitenkaan nytkään ole, koska rakennustyötä ei voida jatkaa toistaiseksi
pitemmälle betoniraudan puutteessa.73

Tämän puutteen takia Tammisto lähestyi Ruotsissa ollessaan kauppa- ja teollisuuskomissioita, sekä näiden kielteisen vastauksen saatuaan Landskronan kaupungin valtuustoa saadakseen Kotkaan tarvitut raudat.74
Ainakaan tällöin kaupunginhallitus ei tarkemmin asiaan puuttunut tai edes kommentoinut.75 Tammiston opintomatka toi esiin sen Kotkan uuteen vedenpuhdistuslaitokseen
liittyvän ongelman, ettei se toteutettavina olevien suunnitelmien kaltaisenakaan olisi
riittävän suuri hyvän puhdistustehon aikaansaamiseksi. Tässä vaiheessa ei sen enempää
Tammiston johtamassa rakennustoimistossa kuin kaupunginhallituksessakaan ole keskusteltu jätevesien puhdistamisesta. Kun ottaa huomioon jätevesien puhdistuksen yleiset kehityslinjat Suomessa,76 ei Kotkan tilanne ole suorastaan yllättävä, muttei kaupunki
myöskään ole kehityksessä lähelläkään niitä kuntia, jotka lähtivät ajoissa näitä kysymyksiä ratkomaan. Kotkan tiukan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen vesilaitoksen
kehittäminen Tammiston esittämien ajatusten perusteella oli mahdotonta, vaikka se olikin yksi kaupungin painopistealueista.77

2.3 Mitä voidaan sanoa ympäristön tilasta Kotkan alueella
1940-luvun lopulla?
Kysymykseen ympäristön ja erityisesti vesistöjen tilasta Kotkan alueella 1940-luvun
lopussa ei ole helppo vastata. Empiiristä tutkimustietoa alueelta on ylipäätään vähän, ja
sekin vaikeasti löydettävissä ellei kokonaan kateissa. Tämän takia on asiaa tarkasteltava
toissijaisten, laajempien ja usein epäsuorien lähteiden avulla. Alueella asuvien ihmisten
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vaikutus ympäristöönsä on näistä yksi, alueen teollisuus ja siihen liittyvät toimet, laivaliikenne ja uitto toinen.
Luonnontieteellisiä tutkimustuloksia Kymijoen suualueen tilasta alettiin saada vasta
1930-luvun puolivälissä. Varsinaisen pioneeritutkimuksen suoritti vuosikymmenen puolivälissä tohtori Nils Hagman. Ossi Seppovaaran, joka 1950-luvulla nähtävästi toimi
Hagmanin avustajana, mukaan Nils Hagman sai Saksassa opiskellessaan herätyksen kalaston ja samalla kalastajien suojeluun. Hän oli näin alullepanijana edellä mainitussa
Kymijoen limnologisessa tutkimuksessa.78
Koska Kymijoen Pernoonhaaran varrella ei sijainnut teollisuuslaitoksia ennen joen jakautumista näihin haaroihin, ei tämän perusteella voida sanoa paljoakaan laskuhaarojen
keskinäisistä eroista. Teollisuutta alueella oli 1940-luvun lopussa seuraavasti. Korkeakosken haaran varrella sijaitsivat Enso-Gutzeitin insuliittitehdas sekä Ahlströmin konepaja ja kartonkitehdas. Sunilan sulfaattisellutehdas rakennettiin Korkeakosken haaran
suulle vuonna 1936. Hovinsaarella sijaitsi Lohja-Kotkan paperitehdas, joka laski vetensä merenlahteen Kotkansaaren pohjoispuolelle. Tämän länsipuolella sijaitsi Suomen
Sokerin tehdas Keisarinsataman pohjoisrannalla. Kotkansaaren itäkärjessä sijaitsi EnsoGutzeitin sellu- ja paperitehdas. Pääosa näiden tehtaiden jätevesistä päätyi Hovinsaaren,
Kotkansaaren ja Hallan rajaamaan lahteen. Näin ollen voidaan olettaa Keisarinsataman
veden olleen vähemmän teollisuuden jätevesien likaamaa kuin itäisten vesialueiden.79
Tätä tulkintaa tukevat myös vuonna 1963 alueella tehdyt sedimenttitutkimukset joen ja
merialueiden pohjien kerrostumista. Langinkosken haarasta löytyi kuituja, mutta nämä
eivät yltäneet Mussalon länsipuolisille vesialueille. Päävirta onkin Mussalon ja Kotkansaaren välitse etelään. Korkeakosken haarasta ja sen edustan merialueelta löytyi huomattavia kerrostumia yllä esitettyjen teollisuuslaitosten läheisyydestä. Puuhioke näyttää
levinneen pisimmälle, ja sitä löydettiin sedimenteistä aina Kukourin luota Kotkansaaren
eteläkärjen läheltä. Kaupungin keskustan pohjoispuolella Kalasatamassa kuitukerrostu-

78

Seppovaara 1988, ss. 376-386.

79

Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma, I osa 1968, ss. C105-C129, C140-C142, C147-C148; sekä

Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön kokonaissuunnitelma: Selvitys Kymijoen vesistön alaosan teollisuusjätevesistä 1972, ss. 95-133, 143-145, 150-152.

24

mien ohella oli havaittavissa myös selviä, todennäköisesti asutuksesta johtuvia viemäriliejukerroksia.80
Suurimmat teollisuuslaitokset
A. Enso-Gutzeit, insuliittitehdas
B. Ahlström
C. Sunila
D. Lohja-Kotka
E. Suomen Sokeri
F. Enso-Gutzeit, Kotka
Jätevesiviemäri
Kotkan kaupungin rajat
Kaupungin vesialue

Kartta 2. Kotkan kaupungin alueet sekä suurteollisuus Kotkassa ja Kymissä 1940-luvun lopussa. (Kartta Kymin kunnasta 1939, vesialueet katso Saarinen 2002, ss. 17, 232-238.)

Valtaosa Kotkalaisista asui Kotkansaarella ja Hovinsaaren eteläosissa 1930- ja 1940luvuilla, minkä takia myös suurimmat jätekuormat päätyivät pistoviemäreiden myötä
edellä mainitulle vesialueelle. Vuosina 1920-1940 Kotkan väestö oli lähes kaksinkertaistunut noin 12 000 asukkaasta noin 22 500 asukkaaseen. Samalla Kymin väkiluku
kasvoi noin 15 000 asukkaasta 21 000 asukkaaseen. Vuonna 1950 Kotkassa asui jo lähes 24 000 ihmistä, ja Kymin sekä Karhulan alueella lähes 26 000 ihmistä. Jo yksistään
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Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 78-80.
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tällaisen väestönkasvun on täytynyt vaikuttaa merkittävästi alueen vesistöihin, kun jätevedet laskettiin suoraan puhdistamattomina jokeen ja mereen.81
Yhdyskuntajätepäästöt vesistöön eivät määrällisesti olleet suuria verrattuna teollisuuden
vastaaviin. Erityisesti puunjalostusteollisuuden kuitupitoisten jätevesien vaikutus oli
puhdistamattomana vesistöä rehevöittävältä vaikutukseltaan suurempi kuin asutuksen.
Yhdyskuntajätteet lisäsivät käsittelemättöminä veteen kuitenkin varsinaisen suolistobakteerikoktailin, jonka takia merivesi Kotkansaaren pohjois- ja itäpuolella oli todennäköisesti jo 1940-luvun lopussa haitallista virkistystarkoituksiin. Samanlainen tilanne oli
myös Korkeakosken haarassa, johon valuivat suurten tehtaiden ohella myös Kymin tiiviimmin asutetun osan yhdyskuntajätevedet.82
Vesialueiden tilaan vaikuttivat jätevesien ohella myös merenkulku ja tukinuitto. Puunjalostusteollisuus oli ensisijaisesti vientiteollisuutta, ja se näkyi Kotkassa. Laivaliikenne
kävi läpi voimakkaan murroksen ennen 1940-lukua, kun purjelaivat katosivat höyrylaivojen vallatessa rahtiliikenteen lopullisesti myös Suomessa. 1920- ja 1930-lukujen aikana Kotkan sataman laivaliikenne kaksinkertaistui määrällisesti ja nelinkertaistui alusten nettorekisteritonnien mukaan laskien. Sota-aika romahdutti rahtiliikenteen, mutta
1950-luvun alkuun mennessä oli palattu sotaa edeltäneelle tasolle.83 1800-luvun lopussa
olivat kalastajat jo valittaneet kärsivänsä kohtuuttomasta laivaliikenteestä.84 Kun se tästä vielä oli kasvanut, oli Kotkan liikenteestä aiheutuva haitta todellinen ainakin kalastuselinkeinon suhteen. Laivaliikenteen päästöt ovat näin toinen tekijä, josta purjelaivojen aikakaudella ei tarvinnut välittää. Laivojen öljypäästöistä ei kuitenkaan ole löytynyt

81

Saarinen 2002, ss. 164-169, 248-252. Ihmisen vaikutuksista ympäristöön Kymijoen vesistön alaosan

vesien käytön kokonaissuunnitelma, II osa: Vesien nykyinen käyttö, ennusteet ja tavoitteet 1972, ss. 1823; Hakala ja Välimäki 2003, ss. 373-379; sekä Laakkonen, Simo: ”Harmaat aallot: Ympäristönsuojelun
tulo Suomeen”, julkaisussa Harmaat aallot: Ympäristönsuojelun tulo Suomeen 1999, ss. 211-218. Viitteellisesti on todettava, että vesihallituksen vuonna 1972 kehittämän mallin perusteella alueen yhdyskuntien jätevesikuormitus olisi määrällisesti vuonna 1950 ollut noin 3700 m3/vrk, kun Kotkan vesilaitoksen
verkoston pumppaaman veden keskiarvo oli noin 3300 m3/vrk. Tähän ei ole laskettu mitään Kymissä sijaitsevia kuormittajia.
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Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 63-65, 69, 71.
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Saarinen 2002, ss. 152-155, 159-161 ja 268-269.

84

Hf: 1 ja Hf: 2, Rahatoimisto, Kotkan kaupunki, KKKA.
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kattavaa lähdeaineistoa ennen 1950-luvun loppua, jolloin paikallinen meripelastusyhdistys alkoi hoitaa niiden puhdistamiseen liittyviä tapauksia.85
Tukinuiton vaikutuksista vesistöihin oltiin 1940-luvulla yleisesti sitä mieltä, että kalastolle aiheutui vahinkoa. Se, minkälaista ja kuinka paljon, oli kuitenkin kiistanalainen
kysymys. Kotkan ympäristön kannalta pian merkittävään asemaan noussut maisteri Atso Artimo totesi vuonna 1952 uiton haittaavan ensisijaisesti itse kalastusta. Jo ennen
toista maailmansotaa uiton merkitys tehtaiden ja sahojen raaka-aineiden kuljetuksissa
oli tosin alkanut horjua. Matti Peltosen mukaan vuosina 1937-1938 Suomen kaakkoisosissa 42 % metsäteollisuuden puunhankinnasta siirrettiin uittamalla, mikä on Kotkan
teollisuuden volyymiä silmällä pitäen edelleen huomattava määrä. Uiton aiheuttamia
vahinkoja pyrittiin korvaamaan kalaistutuksin, mutta kokemukset näyttävät olleen ristiriitaisia. Tämän takia perustettiin vuodesta 1949 alkaen useita komiteoita selvittämään
vaelluskalakysymystä.86 Vasta vuonna 1966 julkaisi metsähallitus kattavan uittotutkimuksen Kymijoen alueelta, jossa esitettiin uusia ratkaisumalleja uiton tehokkaammaksi
järjestämiseksi.87 Tukinuitto ei kuitenkaan noussut enää samanlaiseksi kynnyskysymykseksi kuin aiemmin. Jätevesi oli nyt tärkeämpi ongelma.
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Sahari 2007, ss. 44-47 ja 52.
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Artimo, Atso: "Uiton kalastukselle järvivesissä aiheuttaman vahingon arvioimisesta" ja Brofeldt, P.:

"Miten pyritään teollisuuden ja uiton kalastukselle aiheuttamia vahinkoja ja haittoja vähentämään ja korvamaan", julkaisussa Suomen uittajainyhdistyksen vuosikirja XX 1952, ss. 49-57 ja 37-48; sekä Peltonen,
Matti: Uiton historia: Tukinuitosta Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1980-luvulle 1991 ss. 64-83.
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Päijänteen-Kymijoen vesistöalueen uittotutkimus, I osa 1966.

27

3 Kärjistyvät ongelmat 1950-luvulla
3.1 Vesistöt ovat terveydellinen kysymys
Vesi oli 1950-luvun Kotkassa ensisijaisesti taloudellinen ja terveydellinen kaupungin
terveydenhoitolautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja rakennusvirastolle. Kotkassa oli
edellä esitettyjen vesistön tilaan vaikuttaneiden tekijöiden perusteella kaikki edellytykset vastaavien kysymysten heräämiseen, kuin esimerkiksi Helsingissä aiemmin 1900luvun alussa.88 Valitusten kohteena olisi tällöin ollut todennäköisimmin terveydenhoitolautakunta, jossa oli jäseninä lähinnä kaupungin viranomaisia, poliisimestarista kaupunginlääkäriin.89
Terveydenhoitolautakunta saikin 1950-luvulla käsiteltäväkseen monenlaisia vesiasioihin
liittyviä ongelmia. Useimmiten esillä olivat kaupungin viemärit. Puolustusvoimien
kanssa ratkottiin edellä mainittua Kyminlinnan varuskunnan viemäröintiä, mutta muutenkin valtaosa viemäriongelmista keskittyi vuonna 1948 kaupunkiin liitettyjen alueiden
viemäröinnin järjestämiseen. Ongelma ei tosin rajoittunut vain viemäreihin, vaan lautakunta vastaanotti lukuisia valituksia näiden alueiden kaatopaikkoihin liittyvistä ongelmista. Kaupungissa oli paljon avokäymälöitä 1950-luvulla, ja näiden viemäröinti oli
kaupunkilaisten yleisin valituksen aihe.90
Lautakunta käsitteli keväällä 1950 Metsolan laskuviemäreitä, jotka tuolloin päättyivät
rantaan tai matalaan veteen. Kaupunginhallitusta kehotettiin päättämään näiden jatkamisesta syvempään veteen, sillä:
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Suomalainen vesiasiain toimintakenttä, valtion ja kuntien väliset suhteet ja terveydenhoitolautakuntien

rooli kaupungeissa, Laakkonen 1999B, ss. 209-224.
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Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–1955 ja vuodet 1956–1958 signumista huolimatta

sisältävä Ca: 3 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1959–1960, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan
kaupunki, KKKA.
90

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 8.3.1950, 10.5.1950, 26.4.1951, 30.5.1951, 21.12.1951,

7.2.1952, 20.5.1952, 30.7.1952, 16.12.1952, 18.12.1952, 9.9.1954, 14.10.1954 ja 10.8.1955, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–1955, sekä 19.10.1956, 7.8.1957, 25.10.1957, 24.9.1958,
29.10.1958, 28.11.1958, 23.9.1959, 23.5.1960 ja 23.9.1960, Ca: 3 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat
1959–1960, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Kun lisäksi Metsolan Lintulahteen laskeva viemäri, samoin kuin eräät muutkin
viemärit, laskee ja päättyy paikkoihin, joissa erittäinkin lapset käyvät uimassa,
olisi näihinkin kiinnitettävä tarpeellista huomiota.91

Lautakunta palasi asiaan vuotta myöhemmin, jolloin perusteluna yhä oli se, että lasten
uimapaikat likaantuivat huonosti hoidettujen ja suunniteltujen viemäreiden takia.92 Metsolan asutusalueen laajennusosan ja koko Hovinsaaren asemakaavan suunnitteli 1940luvun lopussa professori Otto-Iivari Meurman. Hänen mielestään lasten kasvuympäristön viihtyvyys oli keskeinen yhteiskunnallinen kysymys.93 Tämä näkökulma oli keskeinen myös terveydenhoitolautakunnan esittämissä kannanotoissa 1950-luvun alussa.
Valitusten määrä näyttää nousseen vuosittain aina kevätkesästä, kun jätteiden löyhkä
saavutti kotkalaisten sieraimet. Vuoden 1952 heinäkuussa oli viemäriongelma kuitenkin
yhä hoitamatta, minkä takia lautakunta koki tarpeelliseksi poliisilaitoksen valituksen ja
sanomalehdissä käydyn keskustelun pohjalta lähestyä uudelleen rakennusvirastoa asiantilan korjaamiseksi. Lautakunta uskoi, että hoitamattomana nämä puutteelliset viemärit
johtaisivat uimarantojen pilaantumiseen. Virkistyskäyttö vaikuttaakin olleen ensisijainen syy, jonka perusteella lautakunta lähestyi kaupungin päättäviä tahoja.94 Terveydenhoitolautakunnan jäsenenä kaupungininsinööri Tammisto oli kiinnostunut vesikysymyksen terveydellisistä ulottuvuuksista. Ainakin hän näyttää pitäneen puhdasta vettä
ensiarvoisen tärkeänä asiana koko Kotkalle. Tammisto ajoi lautakunnan esittämiä muutoksia viemäreihin kaupunginhallituksessa. Hänen kuolemansa jälkeen kaupunginhallitus kuitenkin jätti lautakunnan esittämät muutokset pois budjetista.95 Ainakaan 1950luvun alun taloudellisesti tiukkoina vuosina terveydenhoitolautakunnan sana ei riittänyt
vakuuttamaan kaupunginhallitutusta ja –valtuustoa. Kun Kotkan poliisilaitos – poliisi-
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Terveydenhoitolautakunnan kokous 8.3.1950, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–

1955, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Terveydenhoitolautakunnan kokous 26.4.1951, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–

1955, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Meurmanin haastattelu Eteenpäin 5.10.1946.
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 26.4.1951, 7.2. ja 30.7.1952, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan

pöytäkirjat 1950–1955, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 26.4.1951,7.2. ja 20.5.1952, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan

pöytäkirjat 1950–1955, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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mestari Eino Havas oli terveydenhoitolautakunnan pitkäaikainen jäsen – valitti lautakunnalle Metsolan löyhkäävistä viemäreistä, voitiin tappiohenkisesti pöytäkirjaan todeta, että:
kyseinen epäkohta rehottaa hyvin törkeänä ja olisi siihen saatava korjaus mitä pikemmin. Samoin todettiin, että lautakunnan aikaisemmat kirjelmät viemäreistä,
roskan kaatopaikoista y.m. ovat edelleen hoitamatta rakennustoimiston taholta.96

Lautakunta osoitti silti 1950-luvun alussa selvää halua vesialueiden suojeluun ja esitti
edellä lainatun valituksen tähden yhteisen viemäriveden puhdistuslaitoksen perustamista
mm. Metsolan viemäriongelman ratkaisemiseksi. Tällöin kaupunginhallitukselle lähetetyssä kirjeessä vedottiin siihen, että ”kaupungin länsirannikolla oleva vesi säilyisi suhteellisen puhtaana ja hajuttomana väestön uintitarpeita varten”.97
Vuosikymmen puolivälissä Kotkaan liitetty Mussalo aiheutti sekin päänvaivaa lautakunnalle. Saaren vesihuolto oli jopa Hovinsaareen ja Metsolaan verrattuna huonosti järjestetty, minkä takia kaupunginhallitusta pyydettiin ottamaan uuden liitosalueen vesiasiat hoitaakseen. Elokuussa 1955 lautakunta kehotti rakennusvirastoa ryhtymään toimeen
Mussalon vesitilanteen parantamiseksi saatuaan lisää valituksia asukkailta. Perusteena
kiireelle oli pelko ihmisten terveydellisten olojen vaarantumisesta.98
Terveydenhoitolautakunta kantoi selvästi vastuuta liitosalueiden tilasta, mutta teollisuuden suhteen se vaikutti varsin mykältä. Vuosina 1951–1961 tulivat teollisuuslaitosten
ympäristölle aiheuttamat haitat esille harvoin. Vuosikymmenen alussa Enso-Gutzeitin
Kotkan tehtaiden nokipäästöjä käsiteltiin pitkällisesti kaupungin hallinnossa. Terveydenhoitolautakunnan kärsivällisyys kävi vähiin, kun kaupungin keskustassa sijainnut
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Etelä-Suomi 12.7.1952; Terveydenhoitolautakunnan kokous 30.7.1952, mistä lainaus, Ca: 2 Tervey-

denhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–1955, Terveydenhuoltolautakunta; sekä Kotkan kaupungin kunnalliskertomus 1951, Cc: 15 Kunnalliskertomukset, Kotkan kaupunginvaltuusto, Kotkan kaupunki, KKKA.
Havaksesta lisää Saarinen 2002, s. 351.
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Terveydenhoitolautakunnan kokous 30.7.1952, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1950–

1955; kirjeet 4.7.1950, 8.2.1952 ja 31.7.1952, lainaus jälkimmäisestä, Da: 1 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1940–1951, sekä Da: 2 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1952–1957, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 14.10.1954 ja 10.8.1955, Ca: 2 Terveydenhoitolautakunnan

pöytäkirjat 1950–1955; sekä lautakunnan kirje rakennusvirastolle 11.8.1955, Da: 2 Lähetettyjen kirjeiden
toisteet 1952–1957, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.

30

tehdas näytti hidastelevan ongelman kanssa. Toisaalta lautakunnalla ei ollut todellisia
keinoja tehtaan pakottamiseksi.99
Tapaus nousi kuitenkin uudestaan esille puoluepoliittisen kädenväännön myötä. Kesällä
1957 SKDL:n valtuustoryhmä valitti niistä epäkohdista, ”joita eräät teollisuuslaitokset
aiheuttavat kaupungin ympäristölle sekä asukkaille”. Enso-Gutzeitin kaupungissa sijaitsevien tehtaiden maa-alueen vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä valtuutettu Taisto
Sinisalo ehdotti kaupunginvaltuuston kokouksessa, että:
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön tulee vastaisuudessa aikaisempaa paremmin täyttää
terveydenhoitosäännön 38 § mainitut ja lakiin eräistä naapurussuhteista perustuvat velvoitukset, jotka määräävät, että tehtaita ei saa rakentaa taikka elinkeinoa
niin harjoittaa, että se aiheuttaisi haittaa työväelle ja lähellä asuvien terveydelle
tai aiheuttaisi muita terveydellisiä epäkohtia levittämällä tomua, savua, pahaa hajua, pahanhajuista vettä jne. sekä kiinnittää terveydenhoitolautakunnan huomiota
näiden määräysten noudattamisen aikaisempaa tehokkaampaan valvontaan.100

Vaikka Sinisalon vaatimukset eivät saaneet valtuustossa muiden kuin SKDL:n edustajien kannatuksen, terveydenhoitolautakunta päätti vaatia teollisuudelta selvityksiä lisätoimenpiteistä. Kaupunkia ympäröivien vesistöjen tilaan lautakunta ei silti ottanut erityisesti kantaa, joskin kaupunginhallitukselta päätettiin pyytää lautakunnan käyttöön
mahdollisesti kertynyttä kirjeenvaihtoa Enso-Gutzeitin tehtaiden aiheuttaman noen ja
jätevesien vaikutusten selvittämiseksi. Loppuvuodesta 1958 lautakunta kuitenkin totesi
tehneen kaiken voitavansa ja palautti aineistot kaupunginhallitukselle.101
Tästä huolimatta terveydenhoitolautakunta tiedosti ne ongelmat, joiden kanssa Kotkassa
painittiin. Vuosikymmenen alun epämääräistä puhdistuslaitosajatusta tarkennettiin, ja
lautakunta oli yhteydessä niin valtakunnalliseen vesistönsuojelukomiteaan kuin muiden
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 26.4., 30.5.1951, 10.9.1952 ja 20.5.1953, Ca: 2 Terveydenhoi-

tolautakunnan pöytäkirjat 1950–1955, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Kotkan kaupunginvaltuuston kokous 29.8.1957, Ca: 77 Kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat,

Kaupunginvaltuusto, Kotkan kaupunki, KKKA.
101

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 7.8.1957, 24.9.1958 ja 29.10.1958, Ca: 3 Terveydenhoitolauta-

kunnan pöytäkirjat 1959–1960, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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kaupunkien terveydenhoitoviranomaisiin.102 Lautakunta oli selvästi huolestunut asiaintilasta ja etsi tietoa puhdistussuunnitelmia varten, mutta vielä 1950-luvun aikana sen resurssit eivät riittäneet pitemmälle menevien ratkaisujen suunnitteluun etenkin, kun itse
ongelma oli vielä pitkälti määrittelemättä.
Kotkan kaupunginhallitus joutui kaupungin nopean kasvun aiheuttamien ongelmien
kanssa kasvokkain 1950-luvulla. Terveydenhoitolautakunnan kirjeet johtivat viiveellä
esityksiin, joissa rakennusviraston ehdottamia muutoksia puollettiin. Kun Kotkan vesihuolto kuitenkin oli alimitoitettu kantakaupungin osalta, ja kun sen enempää vuoden
1948 tai 1954 liitosalueilla ei ollut tämänkään vertaa infrastruktuuria, aiheutti jo raha
kaupunginhallitukselle selvää päänvaivaa.103
Uimarantojen suhteen kaupunginhallitus taas vaikuttaa olleen terveydenhoitolautakuntaa pessimistisempi. SKDL:n valtuutettujen nostaman julkisen keskustelun jälkeen kaupungin uimarantojen tilasta keskusteltiin myös hallituksen kokouksessa joulukuussa
1957. Tällöin Metsolassa lähellä sokeritehdasta sijaitseva uimaranta todettiin siinä määrin huonokuntoiseksi, ettei sen kunnostamiseen ollut syytä ryhtyä. Kaupungin maauimalan puhtaudesta vastannut kaupunginhallituksen jäsen Anna-Liisa Linkola104 totesi vain
harvojen asukkaiden käyttäneen tätä rantaa; useimmat uimarit olivat jo siirtyneet maauimalaan. Seuraavana keväänä pidetyssä kokouksessa Linkola totesikin rannalta otettujen näytteiden olleen varsin bakteeripitoisia. Kun Kotkaan oli vuonna 1954 valmistunut
uusi hieno maauimala, ei näille teollisuuden tuntumassa sijainneille uimarannoille löytynyt puolustajia kaupunginhallituksesta.105
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Terveydenhoitolautakunnan kirjeenvaihto läpi 1950-luvun mm. 15.12.1954 ja 8.3.1960, Da: 1 Lähetet-

tyjen kirjeiden toisteet 1940–1951, Da: 2 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1952–1957, sekä Da: 3 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1958–1960, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Kokoukset 18.10.1954, Ca: 33, sekä 5.12.1960, Ca: 52 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat,

Kaupunginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Linkola oli koulutukseltaan diplomi-insinööri vesikemiasta. Hän oli Kotkan lyseon matemaattisten

aineiden lehtori, Suomen eduskunta: kansanedustajat 1907-2000
http://www.eduskunta.fi/thwfakta/kematrikkeli/ma1000.html, haettu 7.4.2007.
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Kokoukset 9.12.1957, Ca: 42, sekä 21.4.1958, Ca: 43 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat,

Kaupunginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA. Rakennusviraston toimintakertomukset 1954 ja 1958,
Daa: 2 Toimintakertomukset 1948–1961, Kotkan kaupungin rakennusvirasto, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Uimarannat näyttävät edustaneen toissijaisia arvoja kaupunginhallituksessa, ja erityisesti sen tekniset asiantuntijat, erityisesti vuodesta 1952 alkaen kaupungininsinöörinä toiminut ja rakennusviraston johtoon vuosikymmenen lopussa valittu diplomi-insinööri
Osmo Leino sekä Linkola, pitivät parhaana ratkaisuna pilaantuneiden uimarantojen käytöstä luopumista ja virkistystoimintojen keskittämistä paremmin hallittaviin paikkoihin
kuten maauimalaan.106
Rakennusviraston vuosikertomukset 1950-luvun alusta eivät sen tarkemmin mainitse
kaupungin lukuisten uimarantojen tilaa. Vuosittain jouduttiin kuitenkin suorittamaan
”melkoisen suuritöinen talvi- ja kesäkuntoon saattaminen”, jonka laadusta voi vain esittää arvauksia.107 Käytössä olleista uimarannoista yksikään ei sijainnut pahiten saastuneen satama-alueen läheisyydessä, mutta edellä käsiteltyjen ongelmien perusteella ainakin Hovinsaaren läntiset uimarannat Metsolassa sekä kantakaupungin Mansikkalahden
ja Puistolan uimarannat sijaitsivat varsin saastuneilla alueilla. Vuosikymmen puolivälissä kaupungin keskustan tuntumaan avattu uusi maauimala sai taas paljon käyttäjiä, ja
vuosikymmenen taitteessa valmistunut lastenallas nosti käyttöastetta entisestään. Rakennusvirasto saattoikin vuonna 1961 kehua ”Kotkan maauimalan saaneen maamme
uintiväen jakamattoman suosion”.108

3.2 Vesihuollon karikot laajenevassa Kotkassa
Kotkan kaupunki alkoi 1950-luvun alussa varautua uusiin alueliitoksiin. Edellisen vuosikymmenen puolella käynnistetty pakkolunastus johti ensin Karhulan kauppalan perustamiseen Kymin teollisista osista. Kotkan kaupungille selvitysmies, hallintoneuvos Reino Kuuskoski ehdotti liitettäväksi Kotkan ja Pyhtään välisiä Kymin alueita Mussalon
saarta sekä Ruonalaa ja Lankilaa. Alueliitos astuikin voimaan vuoden 1954 alusta kasvattaen Kotkan kaupungin liki kolminkertaiseksi. Päätöstä ennakoiden Kotkan kaupungin rakennusvirasto oli kuitenkin aloittanut heti Kuuskosken selvityksen valmistuttua
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kesällä 1952 suunnitelmien laatimisen uusille liitosalueille. Tämä tarkoitti täydellistä
rakennuskieltoa uusilla alueilla ennen uuden asemakaavan laatimista. Menettelyllä haluttiin taata järjestelmällinen kehitys kaupungin uusilla alueilla Hovinsaaren tapaan.109
Kotkassa vallitsi vielä 1950-luvulla ajalle tyypillinen kehitysoptimistinen henki. Kasvuennusteet antoivat syyn suunnitella suuria muutoksia, jotka toteutuessaan olisivat
muuttaneet alueen ekologisen tilan täydellisesti. Vuoden 1956 seutukaavasuunnitelmassa Mussalon saaresta oli tehty alueen teollinen ydin syväsatamineen kaikkineen. Tämä
oli se aatteellinen tausta, jota vasten Kotkan kaupungissa suunniteltiin liitosalueiden tulevaisuutta.110 Rakennusvirasto oli kaupungin vesiasioita käsittelevän kolmion toteuttava osa. Sen tärkeimmät tehtävät vesikysymykseen liittyen olivat viemärijärjestelmän,
vesilaitoksen ja vesijohtoverkon ylläpito.
Vesistön tilan ja hygienian kannalta suurin työsarka rakennusvirastolle oli viemärijärjestelmän ylläpito. Vuoden 1950 vuosikertomuksessa viemärien tilaa kuvattiin näin:
Eräät kaupungin vanhoista viemäreistä ovat siinä määrin rapautuneita, että viemäreiden sortumisia tapahtuu jatkuvasti aiheuttaen luonnollisesti arvaamattomia
lisämenoja viemäreiden hoitoon ja kunnossapitoon.111

Huolto- ja viemäröintityöt suoritettiin pääsääntöisesti työttömyystöinä, ja rakennusvirastolla oli vuosikymmenen alkupuolella noin 50–100 ja jälkipuolella noin 100–150
työtöntä kaivamassa viemäriojia ja putsaamassa tukkeutuneita viemäreitä. Suurin muutos viemäröinnissä näkyy näinä vuosina viemäreiden valmistusmateriaaleissa. Kun vuosikymmenen alussa huomattava osa uusista viemäreistä oli yhä puuta tai tiiltä, alettiin
vuoden 1954 tienoilla suosia betonirenkaita ja valurautaa. Vanha viemärikanta oli selvästi laadultaan heikompaa, kuin se, jota 1950-luvun mittaan rakennettiin. Pääosa töistä
oli tehtävä laajennusalueilla, joista pääpaino oli Hovinsaarella, sillä vielä 1950-luvulla
vasta liitetyt läntiset alueet olivat asutukseltaan varsin hajanaisia.112
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Silti kantakaupungissakin riitti ongelmia. Jos 1950-luku alkoi valituksella runsaista lisätöistä ja kun valituksia kuultiin tasaisesti läpi vuosikymmenen, loppui se viemärien suhteen hieman valoisampaan sävyyn:
Viemäriputkiston puhdistustöitä jouduttiin kertomusvuoden aikana tekemään tavallista runsaammin, mutta viemärijohdon sortumia ei sensijaan sattunut Koulukadulla tapahtunutta pientä sortumaa lukuunottamatta.113

Rakennusvirastossa kuitenkin ymmärrettiin muutoksen tarve, ja vuosikymmenen lopussa alkoi suunnittelutyö koko viemäriverkoston saneeraamiseksi. Ensimmäiset suunnitelmat valmistuivat vuonna 1961, jolloin alettiin ensimmäistä kertaa Kotkan alueella
erotella pinta- ja asuinjätevesiä. Tähän suunnitelmaan ei kuitenkaan vielä sisältynyt terveydenhoitolautakunnan esittämää jätevedenpuhdistamoa.114
Rakennusviraston toinen tärkeä työmaa oli kaupungin vesilaitos. Muutamia saaria, kuten Tiutista lukuun ottamatta lähes kaikki kaupungissa käytetty vesi tuli Kymijoen Langinkoskesta Ruonalassa sijainneelta vesilaitoksen pumppuasemalta. Vedenpuhdistamon
kapasiteettia oli saatu nostettua vuosina 1946-1948 tehdyillä laajennuksilla apulaiskaupunginjohtaja Tammiston tekemien suunnitelmien mukaisesti, joskaan ei hänen esittämiensä toiveiden mukaisesti. Kotkan vesilaitoksen toimintaa oli näin ollen edelleen kehitettävä 1950-luvun kuluessa.115 Vesilaitosta johti kaupungininsinööri Osmo Leino.
Vedenlaadun kemiallinen tarkkailu taas oli tässä vaiheessa sivutoimi, josta vastasivat
vesilaitoksen ulkopuoliset asiantuntijat. 1950-luvun alussa tehtävää hoiti Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan kemisti, insinööri Heikki Arra. Vuodesta 1955 lähtien vesilaitoksen tarkkailusta vastasi Anna-Liisa Linkola aina 1970-luvun alkuun.116 Linkolan
kautta kaupungin hallinnon ja vesitoimen välille syntyi Leinon ohelle toinen linkki vuosikymmenen puolivälissä.
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Kuva 2. Kotkan kaupungin vesilaitos Langinkoskella laajennusvaiheen jälkeen. Kuvassa laitoksen selkeytysaltaat. (Kuvaaja tuntematon, KM.)

Vuosikymmenen alussa juuri uusittu laitos toimi moitteettomasti, joskin järjestelmä oli
altis vedenkorkeuden vaihteluille Kymijoessa. Tulviva vesi oli likaista, mikä näkyi kasvavina puhdistuskustannuksina vuosikymmenen puolivälissä.117 Jokivesi käsiteltiin
alumiinisulfaatilla, kalkilla ja kloorilla, joista jälkimmäistä tarvittiin bakteerien tappamiseen. Vuoden 1958 toimintakertomuksessa todetaan niukasti, että ”kloorin kulutus on
kasvanut edellisestä vuodesta osoittaen jokiveden yhä lisääntyvän saastumisen”. Samassa yhteydessä Leino totesi, että Vesilaitoksella oli lähivuosina odotettavissa melkoisia
investointeja. Näistä tärkeimpiä olivat taas kerran tehtävä vedenpuhdistamon laajennus
toimintakyvyn ylläpitämiseksi, sekä vesijohtoverkoston laajennus läntisille laajennusalueille.118 Vuonna 1958 vesilaitoksen koko kapasiteetti oli käytössä, eivätkä läntisten
liitosalueiden viisi tuhatta asukasta, eli noin kuudennes kaupungin asukkaista, vielä olleet vesijohtoverkoston piirissä. Heitä varten oli vuonna 1956 rakennettu pieni pohjavesipumppuasema, joka riitti liitosalueen tarpeisiin, mutta oli kapasiteetiltaan vähäinen
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ja altis jakeluhäiriöille. Vedenkulutus oli kuitenkin nousussa, minkä takia vedenpuhdistuslaitoksen laajennus häämötti taas rakennusviraston tehtävähorisontissa.
Kuiva vuoden 1959 kesä toi esiin kapasiteettinsa äärirajoilla toimivan vedenpuhdistamon ongelmat. Ruonalan pohjavesipumppuaseman teho ei riittänyt veden loppuessa
kaivoista. Kun Kymijoen vesi oli tämän lisäksi ”laadultaan entistä vaihtelevampaa”, oli
vedenpuhdistuslaitosta ensi tilassa laajennettava. Leinon näkemys vesilaitoksen toiminnasta muuttui 1950-luvun lopussa aiempaa huolestuneempaan suuntaan. Vuoden 1961
alussa hän totesikin vesitilanteesta seuraavaa:
Yleisenä huomiona voidaan sanoa veden likaantumisen olleen epätasaista, hyppivää, mikä sangen paljon on haitannut kemikalien syöttöä likaisuutta vastaavasti. Näin ollen keskimääräiset vedenpuhdistusta kuvaavat luvut eivät anna täysin
oikeata kuvaa veden todellisesta likaisuudesta. Kymijoen vesi jatkuvasti saastuu.119

Viraston toimintakertomukset eivät anna minkäänlaista kuvaa Kotkan vesialueiden tilasta, eikä niitä tähän tarkoitukseen ole kirjoitettukaan. Niistä jää kuitenkin kuva suurten
haasteiden kanssa painivasta organisaatiosta, jonka voimavarat riittävät vain pakollisten
tehtävien toteuttamiseen. Toisaalta Kotkan kaupunginhallitus ei edellyttänyt 1950luvulla virastolta paljoakaan mm. uimarantojen tilan parantamiseksi, eivätkä kaupungin
resurssit olisi mitenkään riittäneet nopeaan ja laajamittaiseen jätevedenpuhdistuksen
käynnistämiseen. Silti nähtävästi varsin niukka keskustelu ongelmista terveydenhoitolautakunnan ulkopuolella herättää lukuisia kysymyksiä siitä, missä määrin ympäristöongelmat Kotkan kaupungin hallinnossa sellaisiksi ymmärrettiin.

3.3 Kadonneet kalat ja uudet vesistötutkimukset
Muutokset ympäristön tilassa alkoivat sodan jälkeisinä vuosina herättää kysymyksiä
ympäri Suomen. Luonnonsuojelijat, erityisesti heidän joukossaan biologit, ottivat metsäteollisuuden viimeistään 1950-luvun alkupuolella silmätikukseen. Samalla kunnallistekniikan alalla alettiin esittää kysymyksiä vesiensuojelun tehostamisesta. Tämä ympäristökysymyksiin herääminen johti lopulta valtiollisen komitean perustamiseen. Tavoitteena oli korvata vanha vuoden 1902 vesioikeuslaki. Tätä varten tarvittiin tietoa vesiky-
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symyksistä koko maasta. Vuosikymmenen aikana tehdyt tutkimukset noudattivat kuitenkin vanhaa mallia, jossa vain vesioikeuslain edellyttämissä tapauksissa oli syytä tutkia ehdotettujen muutosten, kuten jokiveden juoksutusten, vaikutusta vesistöön. Näiden
tutkimusten tuloksista syntyi riitaa, mutta samalla ne toimivat niin paikallisella kuin
kansallisellakin tasolla uutta ympäristöpolitiikkaa määrittävinä ennakkotapauksina.120
Kotkan alueella 1950-luvulla tehdyt tutkimukset liittyivät juuri näihin erillisiin yksittäisiin vesioikeuslain piiriin kuuluviin tapauksiin. Ensimmäinen näistä käsitteli Hovinsaaren pohjoiskärjessä sijaitsevan Kyminlinnan varuskunta-alueen jätevesien haitallisia
vaikutuksia jokivedelle. Koska linnoituksen viemärit laskivat Langinkosken haaraan
Kotkan vesilaitoksen yläpuolella, koski asia näin kaupunkia. Puolustusvoimat teetätti
Helsingin yliopiston Sero-Bakteriologisella laitoksella bakteriologisen tutkimuksen varuskunnan viemärien vaikutuksista Langinkosken haarassa syyskuussa 1950. Tutkimuksissa todettiin joenhaarasta löytyneen suolistobakteereita, kuten Kymijoesta muuallakin.
Kun bakteereista päästiin vesijohtolaitoksella eroon kemiallisin puhdistuskeinoin, ja
kun tilanne oli lautakunnan käsityksen mukaan tällainen joella yleensä, ei voitu mihinkään erityisiin toimenpiteisiin ryhtyä ”epäkohdan poistamiseksi”.121
Kyminlinnan jätevedet olivat kuitenkin ympäristöongelmana varsin vähäinen. Todelliseksi Kymijoen itäisen haaran vesistöongelmia 1950-luvulla määrittäneeksi tapahtumaksi nousi A. Ahlström Oy:n hakemus luvan saamiseksi juoksuttaa lisävettä Korkeakosken haaran vesivoimalaitokseensa. Yhtiö toteutti lukuisia uudistuksia 1950-luvulla
erityisesti kemiallisen metsäteollisuuden alalla, minkä suhteen myös vesivoimaresurssien kehittäminen oli sille tärkeä asia.122 Mielenkiintoista tässä tapauksessa on sekin, et-
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teivät Seppovaara ja Saarinen käsittele sitä millään tavalla, vaikka kyseessä oli tulevaa
monella tapaa ennakoiva katselmus ja siihen liittyvä vesistöalueen perustutkimus.123
Tapaus herätti Länsi-Kymin kalastuskunnan ja Landbon jakokunnan, joka oli Ahlströmin ohella ainoa koskiosuuksia Pernoon ja meren välillä omistava taho, puolustamaan
kalastustajien etuja.124
Tämä katselmustoimitus toimi esimerkkinä sitä seuraavalla vuosikymmenellä seuranneille useille katselmuksille. Vedenjuoksutuksen joen kalastoon ja tilaan aiheuttamien
vaikutusten selvittämiseksi oli suoritettava katselmus ja tehtävä erillinen vesistötutkimus. Katselmustoimituksen hoiti tie- ja vesirakennushallituksen insinööri J. A. Pirjola.
Vesistön ja kalaston tilaa selvittämään palkattiin Helsingin yliopiston tutkija Atso Artimo.125 Hänen selvityksensä oli prosessin kannalta keskeisessä asemassa. Artimon mukaan Landbon jakokunnan kalastajat halusivat tietää jakokunnan vesialueiden ”luontaisen todellisen arvon”. Luonnontieteilijänä hän totesi varovaisesti, että selvitettävissä oli
vain joen kalastuksen tuotto ennen vuonna 1932 valmistunutta Koivukosken patoa, tilanne nyt vuonna 1954, sekä arvio lisäjuoksutuksen vaikutuksista.126
Jakokunta ja vesistötutkija puhuivat siis alusta alkaen eri asioista. Artimo totesi Järven
tutkimuksiin nojautuen, että syynä Kymijoen lohi- ja siikakantojen vähenemiseen oli
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systemaattinen kudun epäonnistuminen vuosisadan vaihteessa useiden vuosikymmenien
ajan.127 Alueen kalastajista Artimo taas totesi seuraavasti:
Kotkan kaupungissa asuvista kalastajista ei aikaisemmilta vuosilta myöskään ole
tilastoja olemassa ja v. 1945 niiden lukumäärä oli 50 eli 0.9 % talouksien (5280)
lukumäärästä. Kaikki nämä olivat kuitenkin siirtolaiskalastajia. Ammattimaisia
kalastajia ei Kotkassa siis ennen siirtolaisten sinne siirtymistä ollut ollenkaan.128

Kun kalastajien määrä Kymissäkin oli Artimon lyhyiden selvitysten mukaan varsin vähäinen, saattoi hän todeta, että Kymijoen suuhaarojen menettäneen merkityksensä ammattimaisen kalastuksen harjoituspaikkana. Koekalastukset kesällä ja syksyllä 1953
tuottivat tutkijan odotusten mukaisesti laihan tuloksen. Landbon vanhoista apajapaikoista lähes kaikki olivat enää urheilu- ja vapaa-ajan kalastajien käytössä. Nämä apajapaikat
Kotkan lähivesissä löytyvät liitteestä 2. Paikallisten kalastajien haastattelujen perusteella Artimo totesi myös, että verkkojen käyttö oli jokialueella ja Mussalon pohjois- sekä
itäpuolisissa merenlahdissa mahdotonta limaantumisen takia.129
Artimon arviosta kalastuksen merkityksestä alueella asuville ihmisille voidaan todeta
seuraavaa. Ensinnäkin Kotkassa ei hänen otantavuotenaan 1952 voinut olla paljoakaan
muita ammattikalastajia kuin siirtolaisia, sillä vielä tuolloin pääosa alueen kalastusta
harjoittavista ihmisistä asui Kymin kunnan alueella. Ulkosaarilta ja Karjalasta tulleet
siirtolaiset oli asutettu mahdollisuuksien mukaan, mutta asuntokanta oli kaupungin alueella paljon mittavampi kuin maalaiskunnassa. Pääosa kymiläisistä kalastajista taas oli
rannikon ja sisäsaarien pientilallisia, jotka tulivat toimeen erinäisten ammattien yhdistelmillä. Osittain syynä tähän oli juuri lähellä sijainneiden kalavesien tuhoutuminen,
minkä takia kalastuksen siirtyessä ulommas, myös kynnys sen harjoittamiseen nousi.130
Puunjalostusteollisuuden päästöt näkyivät koko tutkimusalueella. Kaikkein pahin tilanne oli Korkeakosken haaran suualueilla Karhulan tehtaiden ja Sunilan jätevesien takia.
Kuituaineksen määrä Sunilanlahden vedessä ei kuitenkaan ollut kasvanut Hagmanin

127

Artimo 1954, ss. 1-16.

128

Artimo 1954, s. 18.

129

Artimo 1954, ss. 21–25. Verkkojen limaantuminen johtui puunjalostusteollisuuden kuitupitoisista

päästöistä, tarkemmin Doktár, Åke: "Jätevesien aiheuttamien kalataloudellisten vahinkojen arviointi katselmus-toimituksessa", julkaisussa Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisuja N:o 28 1973, ss. 3-4.
130

Kymin länsiosien liittämisestä Kotkaan Saarinen 2002, ss. 238-239.

40

vuonna 1936 mittaamasta, vaan määrät vastasivat lähes kahden vuosikymmenen takaisia.131

Atso Artimon tutkimukset
Näytteenottopiste
Vedenlaatu:
Erittäin kuitupitoista
Lievästi kuitupitoista
Vähän tai ei ollenkaan
kuituja

Kartta 3. Kymijoen itäisen päähaaran puunjalostusteollisuuden vaikutus joen suualueilla. Suurina määrinä kuidut aiheuttavat happikatoa ja rikkivedyn muodostumista. Vähäisemmät pitoisuudet näkyvät vesistön rehevöitymisenä. (Kotkan opaskartta 1966, näytteet Artimo 1954, s. 23.)

Muutoksia oli myös tapahtunut aiempaan nähden, mikä paljastui vesistön hapenkulutusta ja kaliumpermanganaattikulutusta arvioitaessa. Jälkimmäisen kulutus oli kasvanut
lähes kaksinkertaiseksi. Happitilanne oli Artimon mukaan vielä hyvä, mutta Sunilanlahdessa ja Kotkansaaren itäpuolella näkyi jo teollisuuden huomattava vaikutus.132 Artimo toteaakin yhteenvetona, että:
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Kemiallisista analyyseistä voimme päätellä, että Kymijoen vesi on selvästi likaantunutta ja että tämä likaantuminen on tehtaista, asutuksista ja viljelyksistä
peräisin. 133

Biologisten tutkimusten perusteella Artimo totesi jokivarren ja Kotkan tehtaiden läheiset vesialueet hapen puutteesta johtuvan rikkivedyn muodostuksen takia erityisen saastuneiksi.134
Ahlströmin kaavailemaa juoksutusta arvioidessaan Artimo arvioi varovaisesti vain kalaston ja kalastuksen kannalta kaikkein epäedullisimpia olosuhteita joki- ja merialueella.
Olennaisin seuraamus olisi tällöin läntisen Langinkosken haaran kalakantojen oletettava
täydellinen tuhoutuminen. Virtauksen vähentyminen joen tässä haarassa johtaisi entistä
suurempaan rehevöitymiseen Hovinsaaren ja Mussalon välisessä lahdessa, joka Artimon
mielestä vain hyödyttäisi kalastusta, kun rehevien vesien kaloille, lahnalle, hauelle ja
ahvenelle, olisi paremmat ravinnonsaantimahdollisuudet. Lisävirtaus ei taas todennäköisesti muuttaisi jo valmiiksi toivotonta tilannetta Hovinsaaren itäpuolisissa lahdissa.
Koska kalastusta ei joessa enää moniin vuosiin ollut harjoitettu, katsoi Artimo korvaukset tarpeettomiksi. Muuten hän ehdotti kertakorvausta 20 vuoden ajalta 1.300.000
markkaa lopullisesti menetetyistä kalavesistä.135
Artimo ei näin sanoessaan kuitenkaan puuttunut rehevöitymisen pitkäaikaisvaikutuksiin, vaikka tunsi ne varsin hyvin. Lyhyelläkin aikavälillä hänen esittämänsä edulliset
muutokset eivät auttaisi niinkään ammattikalastajia, joille lohi, siika ja silakka olisivat
olleet niin hinnaltaan kuin määriltään kannattavampia kuin rehevien vesien kalat. Virkistyskalastuksen näkökulmasta Artimon kanta sitä vastoin on perusteltu.

3.4 Katselmus Ahlströmin juoksutushakemuksesta
Varsinainen katselmustoimitus seurasi Artimon tutkimuksia elokuun lopussa vuonna
1955. Kotkan kaupungin vedenoton kannalta vedenjuoksutus oli tärkeä kysymys, sillä
sijaitsihan vesijohtolaitoksen pumppaamo Langinkosken haarassa. Tätä varten kaupunki
tilasi lausunnot kaupunkiliitolta, Yleinen insinööritoimisto Oy:ltä ja lakitieteen tohtori
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E. J. Mannerilta. Näistä jälkimmäinen huomautti lausunnossaan, ettei hankkeesta saanut
aiheutua yleistä etua vaarantavia seikkoja kuten terveydellisiä vaaroja tai viihtyisyyden
vähentymistä. YIT:n insinööri Osmo Makkonen perusti arvionsa vesistöhygieenisille
tekijöille, minkä perusteella hän totesi, ettei Ahlströmin ehdotuksen mukainen virtaama
Langinkoskessa olisi riittävä Kotkan kaupungin vesi- ja viemäriasioiden järjestämisen ja
yleisen vesihygienian takaamiseksi. Samaan lopputulokseen tuli myös kaupunkiliiton
puolesta lausunnon antanut tekniikan tohtori Matti Wäre.136
Kotkaa katselmuksessa edusti diplomi-insinööri Kosti Arvonen, joka oli valittu Kotkan
tekniseksi apulaiskaupunginjohtajaksi Tammiston kuoltua yllättäen vuonna 1953. Hän
tiivisti kaupungin kielteisen kannan hakemukseen toteamalla, että Kotkan kehityksen
kannalta on välttämätöntä estää Kymijoen Koivukosken haaran jokisuualueen saastuminen Langinkosken ja Norssaaren välisellä vesialueella. Arvosen mukaan kaupunki ei
enää voinut sähkövoimataloudellisissa kysymyksissä myöntyä enempään.137 Kotkan
vesijohdosta ottivat käyttövetensä myös Enso-Gutzeitin ja Suomen Sokerin Kotkan tehtaat, jotka molemmat vastustivat juoksutusta. Ahlströmin tehtaat taas sijaitsivat Karhulassa, alueella, jota Kotka oli havitellut muttei ollut saanut. Ottaen huomioon teollisuuden Suomessa tähän aikaan osoittaman vähäisen innostuksen vesistönsuojeluun, voidaan olettaa Kotkan kaupungin vesijohtoverkossa olleiden tehtaiden todennäköisesti
suojelleen omaa etuaan.138 Kotkan näkemystä puolustaneet kannanotot viittaavat nekin
etupäässä terveydellisiin ja taloudellisiin haittoihin. Ympäristönäkökulma tuli katsel-
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muksessa esille kalastajien ohella vain Langinkosken luonnonpuiston intendentin tohtori Winterbäckin puheenvuorossa. Hän vastusti juoksutussuunnitelmaa puistolle aiheutuvien kauneusarvojen menetyksen takia.139
Landbon jakokunta oli vastustanut vedenjuoksutusta siitä lähtien, kun Koivukosken pato 1930-luvun alussa rakennettiin. Vuonna 1951 se lähetti vastalauseensa vesistölautakunnalle, mistä huolimatta juoksuttamiseen annettiin väliaikainen lupa. Katselmustoimituksen alla jakokunnan tavoitteeksi asetettiin se, että ”jakokunnan esittämä käsitys
asiasta tulee huomioiduksi ja suoritetaan täydellinen selvitys ja tutkimus säännöstelyn
aiheuttamasta vahingosta ja haitasta merivesialueella”.140 Nähtävästi kalastajien sana ei
seuraavien vuosien toimituksessa kantanut aiempaa paremmin, sillä vuonna 1955 Landbon jakokunnan ja Länsi-Kymin kalastuskunnan hallitukset päättivät yhdessä hankkia
asiantuntijan arvion tukemaan Ahlströmin juoksutussuunnitelmaa vastustavaa kantaansa. Tehtävään pyydettiin professori Erkki Halmetta.141
Etelä-Suomen merikalastajien liiton lehdessä Kalamiehen viestissä vedenlaatu ja jätevesien vaikutus kalastukseen olivat olleet tasaisesti esillä. Lehti seurasi asiasta eduskunnassa käytyä keskustelua yhtä tarkasti kuin paikallisia tapahtumia liiton ydinalueella
Kymenlaaksossa. Lehdestä kalastajat saivat myös uusinta tutkimustietoa. Kalamiehen
viesti julkaisi etenkin Erkki Halmeen ja maataloushallituksen kalataloudellisen toimiston tutkija Seppo Hurmeen kirjoituksia.142 Vuoden 1955 kesällä lehden kolumnipalsta
Apajalta nähtyä ja kuultua äityi kovaankin kritiikkiin vesistöjen saastumisen suhteen.
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Kolumnista mitä todennäköisimmin vastasi päätoimittaja Aalberg.143 Vuoden viimeisessä numerossa Atso Artimo sai sitten kuulla kunniansa:
Asiantuntijalausuntoa antaessaan on maisteri Artimo lähtenyt siitä, että Kymijoen
vesi on jo kalakannalle sopimatonta. Tässä hän on pahasti erehtynyt – – Lausunnon antajan suorittamia koekalastuksia sekä sopimattomasti valitun ajankohdan
että käytetyn pyyntitekniikan puolesta on pidettävä mitään sanomattomina.144

Lehti pyrki nähtävästi aktivoimaan paikallisia kalastajia taistelemaan asiansa puolesta,
sillä Landbon jakokunnan jäsenet ja Länsi-Kymin kalastuskunta pyrkivät saamaan aikaan uuden katselmustoimituksen kesällä suoritetun tuloksia täydentämään.145
Artimo vastasi näihin hänen ammattitaitonsa kyseenalaistaviin hyökkäyksiin toteamalla,
etteivät kalastajat olleet ymmärtäneet hänen tieteellisiä tutkimusmetodejaan oikein, eivätkä myöskään olleet vastineessaan tuoneet esille mitään sellaista, joka saisi hänet
muuttamaan käsityksiään Kymijoen suualueen tilasta. Artimo korosti kantaansa, jonka
mukaan virtauksen vahvistaminen itäisessä Korkeakosken haarassa vain parantaisi läntisen haaran tilannetta veden itsepuhdistuksen hoitaessa asian. Lopuksi hän totesi jyrkästi, että ainoa ratkaisu vaelluskalakantojen palauttamiseen olisi ”Kymijoen kaikkien
vettä likaavien tehtaitten toiminnan lopettaminen”.146
Katselmuslausunnossaan toimitusmiehet ehdottivat tiedon saamiseksi hakijan maksettavaksi tarkoitettua kymmenen vuotta kestävää tarkkailua jokialueella vaikutusten määrittämiseksi. Tämän lisäksi he ehdottivat tuolloin tehtäväksi uutta tutkimusta vesialueiden
likaantumisesta, jotta asianmukaiset korvaukset saataisiin määritettyä. Ahlströmin hakemuksen mukaista Koivukoskeen jäävää virtaamaa he taas pitivät liian pienenä ja näin
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mahdollisesti terveydelle ja ympäristölle vaarallisena. Toimitusmiehet ehdottivat myös,
että juoksutusluvan edellytyksenä olisi lupa läntisen haaran koskiosuuksien omistajilta,
Landbon jakokunnalta ja valtiolta.147 Toimitusinsinööri Pirjola ja avustava insinööri
Väinö Maula esittivät samalla omat varsinaisesta lausunnosta eriävät mielipiteensä. Pirjola kyseenalaisti esitetyn, Koivukoskeen jäävän virtaamaan haitallisuuden:
...nykyisissä olosuhteissa ei Koivukoskenhaaran vesimäärän pienentäminen hakijan anomaan määrään eli 10 m3/s:ksi näytä aiheuttavan vesistön likaantumista
terveydelle haitallisessa määrässä – – Mainittakoon, että maassamme ei ole voimassa vedenlikaisuusnormeja, joten on mahdotonta täsmällisesti sanoa milloin
vesi on luvattoman likaista ja milloin ei.148

Toimitusinsinööri Pirjola ymmärsi kuitenkin huolen veden mahdollisen likaantumisen
aiheuttamista terveydellisistä haitoista. Samalla hän kuitenkin asetti ongelman keskenään ristiriitaiset arvotukset seuraavin sanoin järjestykseen:
Jos hakija pakotetaan juoksuttamaan vähävetisenä aikana Koivukoskeen enemmän vettä kuin mitä säännöstelystä pelättävien haitallisten seurausten torjumiseksi on välttämätöntä, joudutaan samalla menettämään turhaan huomattavat määrät
teollisuudelle tuiki tarpeellista energiaa.149

Avustava insinööri Maula näki tilanteen täysin toisin kuin Pirjola. Uusiin ruotsalaisiin,
englantilaisiin ja saksalaisiin jätevesitutkimuksiin vedoten hän ehdotti eriävässä mielipiteessään huomattavasti korkeampaa minimivirtaamaa Koivukoskeen, jottei Kymijoen
suulla jouduttaisi ongelmiin. Maula huomautti, että:
Asutuskeskusten ja teollisuusalueiden läheistöllä olevien vesialueiden huolettoman käytön jälkeen on jouduttu toteamaan luonnostaan vesistöön nojaavan yhdyskunnan täysin menettäneen vesistön sille tarjoamat terveydellisiä näkökohtia
palvelevat, viihtyisyyttä lisäävät sekä taloudelliset edut.150

Maula näyttää uskoneen kalastajien katselmuksessa esittämät näkökulmat muita osallisia paljon paremmin, sillä hän suomi Artimoa tämän älyllisestä laiskuudesta vesistöjen
saastumisen selvittämisessä. Maula myös penäsi kaikilta osallisilta tahtoa paikallisten

147

Ibid.

148

Ibid.

149

Ibid.

150

Ibid.

46

kalakantojen säilyttämiseen, sillä ”kalastuksella on paikalliselle asujaimistolle ollut
vanhastaan varsin tärkeä merkitys”.151
Ahlströmin joen juoksutussuunnitelma kaatui lopulta juuri Kotkan kaupungin vastustukseen. Syyt tähän kantaan olivat etupäässä taloudellisia, teknisiä ja terveydenhoidollisia.152 Vesistönsuojelun kannalta tapauksessa merkittävää oli kuitenkin esiin noussut,
varsin ilmeinen tarve saada tietoa ympäristön tilasta. Katselmuksessa valttia olivat tekniset näkökulmat, joiden avulla voitiin päättää koko ongelmanasettelusta. Kalastajien
näkökulmaa ymmärsi vain insinööri Maula. Jatkuva ympäristön tilan tarkkailu alkoi
Kymijoella ja Kotkan edustan merialueella vasta 1960-luvun alussa, kun vesilaki oli
astunut voimaan vuoden 1962 huhtikuussa. Se edellytti aiempaan verrattuna erillistä
vesioikeuden lupaa ja näin myös erittäin tarkkoja tutkimuksia, mikäli puhdistamatonta
jätevettä aiottiin päästää vesistöön.153 Kysymys Ahlströmin vedenjuoksutuksesta muuttui kuitenkin toissijaiseksi, sillä nyt veden määrän sijasta keskeistä oli sen laatu. Samalla yhtä keskeisiksi nousivat osallisten tahojen väliset ristiriidat, eritoten se, kuinka paljon saastetta on liikaa.
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4 Vesiensuojelujärjestelmän murros
4.1 Rakenteelliset ongelmat Kotkan vedenhuollossa
Atso Artimon tutkimusten jälkeen siitä, että teollisuuden jätevesipäästöt olivat suurin
yksittäinen syy Kotkan vesialueiden saastumiseen, ei ollut minkäänlaista kiistaa. Kun
Kotkan vesilaitoksen johtaja Osmo Leino oli aiemmin laatimissaan vuosikertomuksissa
kierrellyt asiaa, totesi hän lopulta vuoden 1961 kertomuksessa, että ”veden likaisuus on
riippuvainen suuressa määrin teollisuudesta” myöntäen näin virallisesti ongelman.154
Leino ei kuitenkaan ollut vuosikymmenen taitteessa ainoa virkamies, joka joutui todella
kasvotusten ongelman kanssa. Kymenlaaksoon saatiin juuri tuona vuonna uusi seutukaavasuunnitelma, jossa otettiin huomioon juuri teollisuuden merkitys maakunnassa.
Kaavan tavoitteiksi asetettiinkin vesistöjen pilaantumisen estäminen ja riittävän vesihuollon järjestäminen Kymenlaaksossa.155
Kotkassa näistä jälkimmäinen oli tietenkin koko sodanjälkeisen ajan ollut jatkuva ongelma. Vuonna 1961 rakennusvirasto sai valmiiksi väliaikaisen vesijohdon puhdistamolta läntisiin kaupunginosiin, joka ratkaisi väliaikaisesti näiden vesiongelman. Vaikka
vesijohtoverkon rakennustyöt jatkuivat niin lännessä Ruonalassa kuin Hovinsaarella
Jylpyn teollisuusalueella, oli kaupungin asukkaista useampi kuin yksi kymmenestä yhä
ilman vesijohtovettä. Suunnitelmat vedenpuhdistamon laajentamiseksi olivat valmiina
jo vuonna 1960, laajennustyötkin saatiin valmiiksi lopulta kaksi vuotta myöhemmin,
mutta ”eräiden hankintojen viivästymisien johdosta” lisäkapasiteetti saatiin käyttöön
vasta kevättalvesta 1963. Tälle oli välittömästi tarvetta, sillä tuon vuoden kesästä tuli
kuiva.156 Edellisen vuoden runsaat sateet olivat laimentaneet jokiveden likaisuutta, jolloin sen kemialliseen puhdistukseen käytetyn alumiinisulfaatin määrää saatettiin vähentää ja vesi maistui hyvältä. Leino totesikin, että ”jokivesi Langinkosken haarassa on ol-
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lut kohtalaisen puhdasta”. Kun sitten kesällä sateet jäivät vähiin ja Ahlström juoksutti
Koivukoskelta niukasti vettä Langinkosken haaraan, näkyi tämä myös vesilaitoksella.157
Kotkan vesilaitos oli kuitenkin 1960-luvun alussa edelleen Kotkan aluelaajennuksiin
nähden askeleen jäljessä. Vaikka vuonna 1963 puhdistuskapasiteetti oli nostettu puolitoistakertaiseksi, jo seuraavana vuonna Leino kehotti varautumaan uusiin laajennuksiin
vuosikymmenen puolivälissä.158 Vuosina 1954-1955 järjestetyn liitosalueiden yleiskaavan aatekilpailun voittaneen arkkitehti Olli Kivisen esityksessä kaupungin läntisille alueille oli suunniteltu yhtä paljon asutus- ja teollisuusalueita, kuin Kotkassa jo oli. Näiden
ajatusten pohjalta Kotkassa käynnistyikin 1960-luvun taitteessa mittava uusien kaupunginosien kehitysprojekti, johon kului huomattava osa rakennusviraston resursseista.159
Kotkan vesijohtoveden laatuun vaikuttava ylävirran teollisuus laajensi toimintaansa
1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Tämä lisäsi Kotkassa painetta uudenlaisten ratkaisujen
löytämiseen. Juuri ennen vesilain astumista voimaan Kotkan kaupunginhallitus käsitteli
Kymin Osakeyhtiön Kuusankosken uuden sulfaattiselluyksikön päästölupahakemusta
vanhan vesilain edellyttämässä järjestyksessä. Yhtiön mukaan se tarvitsi luvan päästää
Kymijokeen ne jätteet, joiden:
käsittelystä johtuvat kustannukset muodostavat niin huomattavan tekijän hankkeen toteuttamisessa, ettei tehtaan rakentamiseen voida ryhtyä ennenkuin Lääninhallituksen päätös helpotuksesta on saatu.160
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Perusteena oli myös se, että sulfaatti ei sentään ollut yhtä paha kuin sulfiitti. Maataloushallitus ehdotti toistaiseksi myönnettävään lupaan erinäisiä puhdistusvelvoitteita ja tutkimusta paremmista menetelmistä, kun Kotkan apulaiskaupunginjohtaja Kosti Arvonen
taas esitti, että:
Kun Kotkan kaupunki ottaa käyttövetensä Kymijoesta, on sen etujen mukaista,
ettei Kymijoen vedenlaatua ainakaan nykyisestä enää huononnettaisi, mutta toiselta puolen se ei voi panna suunnitellulle yritykselle niin ankaria ehtoja, että koko yritys käy mahdottomaksi.161

Arvonen vaati tehtaalta kuitenkin jatkuvia vedenlaadun tutkimuksia Kotkan kaupungin
vedenottamon läheisyydessä Langinkosken haarassa, sekä jätti uuden vesilain mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset avoimiksi. Kaupunginhallitus päätti lähettää apulaiskaupunginjohtajan esittämän lausunnon asiasta päättävälle lääninhallitukselle.162 Yhteistä asiaa hoitaneen maataloushallituksen ja Kotkan päättäjien käsityksissä on se, ettei
kumpikaan halunnut sitoutua pitkällisiin linjavetoihin juuri ennen uuden lain voimaantuloa. Samoin oli jatkuvien vesistötutkimusten tarve sisäistetty molemmissa organisaatioissa.
Kun lainmuutos huhtikuussa 1962 astui voimaan, Kotkan kaupunginhallituksen oli perustettava vesilautakunta kaupunkiin. Kaupunginjohtaja Martti Viitasen ehdotus sen perustamisesta oli suoraan kaupunkiliiton Suomen kaupungeille esittämän mukainen, ja
kaupunginhallitus hyväksyi sen yksimielisesti valtuustolle esitettäväksi.163 Kotkan kaupunginvaltuusto perusti lautakunnan helmikuussa ja valitsi sen puheenjohtajaksi toimittaja Uljas Partion164. Vesilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin kaupunginhallituksen jäsen ja Kotkan vedenlaadun asiantuntija Anna-Liisa Linkola, joka periaatteessa toi
mukanaan lautakunnan toiminnan kannalta sen välttämättömän asiantuntemuksen, jota
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Ibid. Lainaus Arvosen lääninhallitukselle toimittamasta liitteenä olleesta lausunnosta.
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Ibid.
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Kaupunginhallituksen kokous 8.1.1962, Ca: 57 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupun-

ginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA; katso myös Leino-Kaukiainen 1999, ss. 51-52.
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Partio valittiin puheenjohtajaksi todennäköisesti poliittisin perustein. Hän oli aiemmin työskennellyt

sanomalehti Raivaajan toimittajana, jonka pakinoitsijoina toimi kotkalaisia vasemmistopoliitikkoja kuten
Taisto Sinisalo. Katso www.yleinenlehtimiesliitto.fi/toiminta/historia/kuolleetlehdet.doc, haettu 5.4.2007.
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vesilautakunnan asema vesiasioiden oikeudellisen hierarkian alimpana asteena edellytti.165
Kotkan kaupungin vesilautakunta ei ainakaan perustamisvuotenaan 1962 saanut useita
tehtäviä. Kaupunginhallituksen myöntämät varat tosin riittivät tiedonhankintaan, etenkin osallistumiseen Kaupunkiliiton vesilautakuntapäiville166. Lautakunnan sihteeri, varatuomari Holger Kalve totesi lokakuussa, että ”vesilautakunnalla ei Kotkan tapaisessa
kunnassa, jossa vesilain tarkoittamat olosuhteet ilmeisesti jo ovat jotakuinkin kiteytyneet, ole normaalioloissa ylenmäärin tehtäviä”. Vesilautakunta valittiin kolmivuotiskaudelle, ja arkistoon on perustavan kokouksen jälkeen tallennettu vasta seuraavan kolmivuotiskauden ensimmäisen kokouksen pöytäkirja.167 Vaikka kyseessä oli uusi lautakunta, jonka toimintakenttä oli kaikkea muuta kuin vakiintunut, oli mukana Kalveen kaltaisia kokeneita kunnallisia toimijoita, minkä takia on vaikea uskoa, etteikö lautakunta olisi kokoontunut useamminkin. Tätä on kuitenkin lähteiden perusteella mahdotonta todistaa.
Toinen Kotkan vesilautakuntaan liittyvä erikoinen piirre on Anna-Liisa Linkolan asema
sen varapuheenjohtajana. Lähteiden niukkuuden takia ei hänen toimintaansa lautakunnassa voi myöskään kattavasti tarkastella. Varmaa on vain se että, vaikka Linkola oli
lautakunnan varapuheenjohtaja, ei hän osallistunut ainakaan niihin kokouksiin, joista
pöytäkirjat ovat säilyneet.168 Linkola valittiin tosin vuonna 1962 eduskuntaan, minkä
ohella hän jatkoi toimissaan Kotkan lyseon matemaattisten aineiden lehtorina ja kaupungin vesilaitoksen osa-aikaisena kemistinä, joten virkakiireet saattoivat pitää hänet
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Vesilautakunnan perustava kokous 7.5.1962 ja kaupunginhallituksen 14.2.1962 päivätty kirje Uljas

Partiolle, Ca: 1 Pöytäkirjat ja liitteet, Vesilautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA; sekä vesilautakunnan
juridinen asema Suomen asetuskokoelma 264/61 (vesilaki) 20 luku 1–4§.
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Vesilautakuntapäivien ohjelma luentoineen, Ua:1 Vesilautakuntapäivät 1962, Vesilautakunta, Karhu-

lan kauppala, KKKA.
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Kaupunginhallituksen kokous 12.6.1962, Ca: 58 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kau-

punginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA; sekä vesilautakunnan kokoukset 18.10.1962, 26.1.1965 ja
11.11.1970, Ca: 1 Pöytäkirjat ja liitteet, Vesilautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA. Lainaus 18.10.1962
kokouksesta.
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Vesilautakunnan kokoukset 18.10.1962, 26.1.1965 ja 11.11.1970, Ca: 1 Pöytäkirjat ja liitteet, Vesilau-

takunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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poissa lautakunnan kokouksista. Näin on aivan mahdollista ettei lautakunnan teknisesti
pätevin jäsen ollut aktiivisesti sen toiminnassa mukana. Lieneekö Kalven toteamus
osoitus siitä, että lautakunta oli todella varsinaisesta päätöksenteosta sivussa?
Kotkan kaupungin vesilautakunta ei tosin näytä olleen ainoa, jonka toimintaa haittasi
1960-luvun alkupuoliskolla vallinneen tilanteen epämääräisyys. Sen toimintaa onkin
syytä lyhyesti verrata Kymin kunnan ja Karhulan kauppalan vastaaviin lautakuntiin, jotta paikallisesta toimijaverkostosta ja vesilautakuntien toimintaedellytyksistä saataisiin
parempi käsitys. Kymin kunta oli edellisen vuosikymmenen pakkolunastusten jälkeen
hajanainen jokivarren maalais- ja saaristokunnan yhdistelmä. Vuonna 1962 perustettuun
vesilautakuntaankin valittiin maanviljelijöitä ja metsänhoitajia. Lautakunnan pöytäkirjoja on kuitenkin arkistoitu vuotta 1968 edeltävältä ajalta vain kolmesta kokouksesta, joista ensimmäinen on perustavan kokouksen pöytäkirja. Vielä tällöin lautakunta ei nähnyt
suuriakaan haittoja jätevesistä, mutta jo vuonna 1964 pidetyssä kokouksessa se katsoi
tarpeelliseksi opastaa kunnanhallitusta jätevesiasioiden hoitamisesta. Lautakunta siis
ymmärsi kalojen katoamisen ja ylävirran saasteiden välisen yhteyden. Silti se ei ottanut
hanakasti kantaa Kotkan, Karhulan ja paikallisen teollisuuden päästöihin vuonna 1965
käynnistyneissä katselmuksissa.169
Karhulan kauppalan vesilautakunnan toiminnasta tätä vastoin on lähes mahdotonta sanoa mitään ennen 1960-luvun loppua. Ainoa ennen vuotta 1965 säilynyt asiakirja on
lautakunnan toimintakertomus vuodelle 1963, minkä perusteella voidaan todeta lautakuntaan kuuluneen Karhulan keskeisiä päättäjiä kuten kauppalanjohtaja Pauli S. Sutela
ja kauppalangeodeetti Mikko S. Karvinen. Ilman kokouspöytäkirjoja – ensimmäinen on
säilynyt kesältä 1969 – on mahdotonta sanoa lautakunnan toiminnasta sen enempää.
Karhulan vesilautakunta on tosin säilyttänyt huomattavan määrän oheisaineistoa kuten
katselmuslausuntoja ja pöytäkirjoja, minkä perusteella näyttää kauppalan päättäjien
osuus sen toiminnassa olleen merkityksellisempää kuin Kotkassa tai Kymissä.170 Karhu-
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Vesilautakunnan kokousten 21.6.1962, 10.4.1964, sekä 19.10.1965 pöytäkirjat, Ca: 1 Vesilautakunnan

pöytäkirjat; toimintakertomukset 1962-1965, Db:1 Toimintakertomukset 1962-1969, 1972-1974; sekä
kirjeenvaihto, Da:1 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1962-1964 ja Ea:1 Saapuneet kirjeet 1962-1965, Vesilautakunta, Kymin kunta, KKKA.
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Vesilautakunnan toimintakertomus vuodelle 1963, Db:1 Toimintakertomus; sekä Ca:1 kokouspöytä-

kirjat, Vesilautakunta, Karhulan kauppala, KKKA.
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lassa kuitenkin sijaitsivat Enso-Gutzeitin ja Ahlströmin suuret tehtaat, joiden jätevedet
kauppalan asutusjätteiden ohella vaikuttivat alueen vesistöjen tilaan. Vesilain myötä
näiden jätteiden Kymijokeen laskemiseen tarvittiin lupa, minkä takia vuonna 1965
käynnistyi mittava katselmusprosessi.171 Sitä ennen Kotkan alueen vesistöissä ehdittiin
toteuttaa laaja perustutkimus, jolle myöhemmät vesistönsuojelustrategiat ja –ratkaisut
perustuivat.

4.2 Vesilain edellyttämät perustutkimukset Kymijoen suulla
Vuonna 1962 alkoi lopulta jatkuva Kymijoen ja sen edustan merialueen vesistöjen tarkkailu. Mukana siinä olivat valtiollisina toimijoina maataloushallitus, metsähallitus ja
merentutkimuslaitos,

alueellisena

yhteistoiminnallisena

asiantuntijaorganisaationa

vuonna 1962 perustettu Kymijoen vesiensuojeluyhdistys, sekä palkattuina konsultteina
erinäiset yksityiset yritykset. Lähtökohtana vuosikymmenen aikana tehtyihin tutkimuksiin olivat erityisesti Artimon, merentutkimuslaitoksen ja kalataloussäätiön tutkimuslaitoksen tekemät tutkimukset 1950-luvulta ja vuosikymmenen taitteesta. Kymijoen vesiensuojeluyhdistys julkaisi vuodesta 1964 lähtien erinäisiä tutkimuksia vedenlaadusta,
biologisista organismeista, uimarantojen tilasta sekä kalastoon ja kalatalouteen vaikuttavista asioista.172 Vesiensuojeluyhdistyksen toimintaa ja asemaa Kotkan alueella käsitellään tarkemmin luvussa 4.3.
Kotkan, Karhulan, ja alueella toimineiden teollisuuslaitosten piti vuonna 1962 hakea
uudet poikkeusluvat saadakseen jatkaa puhdistamattomien jätevesien laskemista Kymijokeen ja sen edustan lahtiin. Kymen lääninhallitus siirsi nämä hakemukset vasta perustetulle vesioikeudelle, joka ykskantaan totesi vesilain pätevän kokonaisuudessaan.
Kaikki poikkeuslupahakemukset olivat puutteellisia, sillä vesistön tilaa ei oltu riittävästi
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Suomen asetuskokoelma 264/1961 (vesilaki) 16 luku 1 ja 5§.
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Kalataloussäätiön tutkimussuunnitelma 14.2.1963, F11: 2 Dn:o 383/11-63 Anomus Itä-Suomen vesi-

oikeudelle luvan saamiseksi poikkeamiseen vesistön pilaantumista koskevasta kiellosta, Kauppalanhallitus, Karhulan kauppala, KKKA. Kotkan aluetta käsitellään julkaisuissa Kymijoen vesiensuojeluyhdistys
ry:n julkaisuja N:ot 5, 9-12, ja 14-17.
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selvitetty eikä jätevesien vaikutuksia siihen riittävästi kartoitettu.173 Oikeus ei myöskään
suhtautunut hakijoiden epämääräisiin puhdistamohankkeisiin kovin suopeasti. Kotkassa
ei ollut tässä vaiheessa minkäänlaista jätevesienpuhdistamoa sen enempää kaupungin
kuin teollisuudenkaan tarpeisiin. Yhtä huono oli tilanne Karhulassa. Kauppalan geodeetti Karvinen puolusteli asiaintilaa seuraavasti:
Karhulan kauppala haluaa tässä yhteydessä esittää, pyrkimättä väistämään vesilain ja asetuksen asettamia vaatimuksia ja arvostaen vesiensuojelua, että jätevesien puhdistuslaitosten rakentaminen tulee olemaan Karhulan kauppalalle taloudellisesti erittäin rasittava toimenpide.174

Karvinen vetosi samalla siihen, että Kymijokivarren asutus ja teollisuus olivat jo pilanneet veden ennen sen Karhulaan virtaamista, minkä ohella paikalliset tehtaat, erityisesti
Karhulassa sijainnut Sunila, olivat pääsyyllisiä vesistöjen pilaantumiseen.175
Lupaa ei kuitenkaan tällaisten selitysten avulla saatu, joten vuoden 1962 aikana Kotka,
Karhula, Ahlström, Enso-Gutzeit ja Sunila sopivat tutkimusten teettämisestä alueella.
Tutkimuksen toteuttivat yhteisesti Oy Vesi-Hydro Ab, Oy Keskuslaboratorio, sekä Kalataloussäätiön tutkimuslaitos. 59 000 markkaa maksavan tutkimuksen kustannukset
jaettiin tilaajien kesken vasta perustetun Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen perusmaksuyksikköjä noudattaen, mikä tarkoitti seuraavaa:
o Kotkan kaupunki 21,9 % eli noin 12 900 markkaa
o Karhulan kauppala 12,3 % eli noin 7 300 markkaa
o A. Ahlström osakeyhtiö 17,8 % eli noin 10 500 markkaa
o Enso-Gutzeit osakeyhtiö 28,8 % eli noin 17 000 markkaa
o Sunila osakeyhtiö 19,2 % eli noin 11 300 markkaa176
Sopimus tehtiin alkuvuodesta 1963 Kalataloussäätiön ja Vesi-Hydron toimittamien
suunnitelmien perusteella.177
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Hakemusasiakirjat liitteineen, F11: 2 Dn:o 383/11-63 Anomus Itä-Suomen vesioikeudelle luvan saa-

miseksi poikkeamiseen vesistön pilaantumista koskevasta kiellosta, Kauppalanhallitus, Karhulan kauppala, KKKA.
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Kuva 3. Näkymä Kotkan satamasta 1950-luvulta. Edustalla Itälaituri Kotkansaarella ja takana
keskellä Sunila. Kymijoen suun lahdet olivat matalia ja merelle johtavat salmet ahtaita. (A. G.
Salonen, KM.)

Vesi-Hydron tekemä Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus
valmistui heinäkuun lopussa 1964. Siinä tarkasteltiin vedenlaatua fysikaalisesti, kemiallisesti, sekä biologisesti Kymijoen Pernoonhaarassa ja sen edustan merialueella. Samalla selvitettiin vesistöissä vallitsevat virtaukset ja sedimentoituminen, sekä veden hygieeninen tila. Näitä tuloksia verrattiin aiempiin tutkimustuloksiin, erityisesti Hagmanin,
Artimon, merentutkimuslaitoksen ja Vesi-Hydron vuonna 1962 Kotkan viemärisuunnitelman yhteydessä saamiin.178
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Sopimus tilaajien kesken 22.3.1963, Kalataloussäätiön tutkimussuunnitelma 14.2.1963, ja Vesi-

Hydron tutkimussuunnitelma 31.1.1963, F11: 2 Dn:o 383/11-63 Anomus Itä-Suomen vesioikeudelle luvan saamiseksi poikkeamiseen vesistön pilaantumista koskevasta kiellosta, Kauppalanhallitus, Karhulan
kauppala, KKKA.
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Insinööritoimiston lähete Karhulan kauppalan rakennustoimistolle 29.7.1964, F11: 2 Dn:o 383/11-63

Anomus Itä-Suomen vesioikeudelle luvan saamiseksi poikkeamiseen vesistön pilaantumista koskevasta
kiellosta, Kauppalanhallitus, Karhulan kauppala, KKKA; sekä Kymijokisuun ja sen edustan merialueen
limnologinen tutkimus 1964, ss. 1-3. Seppovaaran muuten varsin kattava kertomus Kymijoen tilasta on
näiden tutkimusten osalta varsin puutteellinen. Hänellä on selvästi ollut käytettävissään ylemmän jokivarren vuosina 1963-1964 tehdyt tutkimukset, joihin sekä Vesi-Hydro että Keskuslaboratorio osallistuivat,
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Atso Artimon havaitsema suolattoman jokiveden ja suolaisen meriveden voimakas talvinen kerrostuneisuus sai vahvistuksen vuosien 1963-1964 tutkimuksissa. Kun kesällä
kuitupitoinen jokivesi sekoittui nopeasti, eikä Mussalon ja Kuutsalon välisellä selällä
voitu havaita merkittävää happivajetta, oli tilanne taas talvella hälyttävä. Makean veden
mukana orgaaninen jäteaines päätyi saariston lahtiin juuri silakan keväisen kudun aikaan. Vesi-Hydron tutkimusten perusteella voitiin todeta tilanteesta seuraavaa:
Kotkan edustan merialueen likaantuminen on ongelma, johon vaikuttavat lukuisat tekijät. Tarkkaa selvitystä siitä laajuudesta, minkä likaantunut alue suurimmillaan käsittää, on vaikeata antaa. Kymijoen ja sen edustan likaantuminen kaikkina
vuodenaikoina on pysyvä, jätevesistä johtuva ilmiö. 179

Nyt saatiin uutta vertailuaineistoa vesialueiden tilan muutoksista tai jatkumoista, mutta
ilman tarkempaa likaajakohtaista selvitystä eivät tutkijat katsoneet voivansa puuttua yksittäisiin ongelmiin. Tätä vastoin bakteriologisten tutkimusten perusteella oli selvää, että
ravinteikkaat teollisuusjätevedet tarjosivat hyvän kasvuympäristön Karhulan ja Kotkan
asutusjätevesien myötä vesistöön päässeille suolistobakteereille. Pahin tilanne vallitsi
Sunilanlahdessa ja Kotkan satamassa, kun taas läntiset ja eteläiset vesialueet olivat selvästi puhtaampia.180
Vedenlaatu ei viimeisen vuosikymmenen aikana ollut muuttunut paljoakaan. Pikemminkin ne kriteerit, joilla vedenlaatua arvotettiin, olivat muuttuneet. Kymmenen vuotta
Artimon jälkeen suoritetuissa limnologisissa tutkimuksissa todettiin, että:
Nykyinen tilanne on pitkäaikaisen kehityksen tulos. Verrattaessa nyt saatuja tuloksia Artimon vuonna 1953 esittämiin huomataan tilanteen pysyneen lähes
muuttumattomana.181

Tämä tarkoitti sitä, että Kymijoen vesi oli erittäin likaantunutta, ja että sitä pahensivat
alajuoksulla Kotkan seudun teollisuus ja asutus jätevesillään. Suurin saastuttaja oli

muttei tässä käsittelemiäni tutkimuksia: ”Suuhaarat jäivät näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle”, Seppovaara 1988, ss. 386-393, lainaus s. 387.
179

Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 63-65, lainaus s. 65, allevii-

vaus alkuperäinen.
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Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 65-77.
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Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, s. 89.
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puunjalostusteollisuus,182 mutta hygieeniset haitat kuten huomattavat kolibakteerimäärät
olivat asutuksen jätevesien aiheuttamia. Pahimmin saastuneilla vesialueilla ei enää tavattu pohjaeliöitä, mutta muuten vesistö oli rehevöitynyt, mikä puolestaan piti yllä korkeita bakteeripitoisuuksia.183
Vesi-Hydron Jätevesitutkimukset
Virtaussuunta
Vedenlaatu:
Voimakkaasti saastunut
Lievästi saastunut
Ei huomattavaa saastumista

Kartta 4. Jätevesien vaikutusalueet vuosien 1963-1964 tutkimusten perusteella. (Kotkan opaskartta 1966, Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 63-65,
69, 76, 80, 88-90.)

Joulukuussa 1964 valmistuneessa kalataloudellisessa tutkimuksessa toiminnanjohtaja
Tapani Sormunen ja kalastusbiologi Harri Dahlström totesivat kalojen selviytymisen
kannalta tärkeän pieneliöstön tuhoutuneen Korkeakosken ja Huumanhaaran puoleisilla
pohja-alueilla. Vastaava tilanne vallitsi myös Langinkosken alisessa Metsolan länsipuolella. Jäteveden laimentuessa lisää sen vaikutus oli rehevöittävä, minkä takia Mussalon
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Käsityksistä puunjalostusteollisuuden vaikutuksesta vesistöihin katso vesistönsuojelukomitean lausun-

to aiheesta, D. Konseptit ja taltiot, 540/124:2 Vesistönsuojelukomitea 1954–1958, KA.
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Kymijokisuun ja sen edustan merialueen limnologinen tutkimus 1964, ss. 88–90.
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itäpuolisilla, sekä Kotkan ja Kuutsalon välisillä vesialueilla havaittiin merkittävä piikki
pohjaeliöstön määrissä. Kalaston ja kalastuksen suhteen tilanne oli tutkijoiden mukaan
toivottomampi:
Vaelluskalojen kalastuksella ei näiden saalislukujen mukaan ole kymijoella ja jokisuulla enää merkitystä, vaikka kaikkien em. saaliserien voitaisiinkin osoittaa
edustavan Kymijokeen nousua yrittävää kantaa.184

Rehevöityneet vedet aiheuttivat kalastusvälineiden voimakasta limoittumista, mikä heikensi kalastuksesta saatavaa tuottoa. Kun joki ja sen suualueet eivät voineet pitää yllä
kuin murto-osaa aiemmista kalakannoista, kun vaelluskalojen kutualueista merkittävä
osa oli tuhoutunut voimalaitospatojen ja koskenperkausten seurauksena, ja kun kalanistutukset oli pääsääntöisesti lyöty laimin, ei Kymijoella sellaisenaan ollut kalastuksellista
arvoa. Lopuksi tutkijat saattoivat todeta, että ”näiden kysymysten selvittämistä Kymijoella ei toistaiseksi ole otettu ohjelmiin”.185
Limnologien tavoin biologitkaan eivät voineet määrittää saastuttajakohtaista velvoitetta
aiheutuneiden haittojen korvaamiseksi, sillä edesvastuullisia oli monia. Sormunen ja
Dahlström ehdottivatkin kokonaisarvion laatimista, joka koko Kymijoella kiireellisesti
tehtävän kalataloudellisia haittoja ja vahinkoja arvioivan katselmuksen perusteella jyvitettäisiin näiden saastuttajien kesken. Näin ollen Kotkan, Karhulan, Ahlströmin, EnsoGutzeitin ja Sunilan ”hakemusasioista päätöksiä annettaessa ei ennen em. täydentävän
katselmuksen suorittamista voida riittävin perustein antaa korvausta tai kompensaatiota
eikä myöskään ennakkokorvausta tai ennakkokompensaatiota koskevia velvoitteita”.186
Kotkan alueella vuosina 1963-1964 tehdyt perustutkimukset eivät näin ollen antaneet
vesioikeudelle luonnontieteellisesti aukottomia perusteita päättää niistä edellytyksistä,
joiden mukaan väliaikaiset jätevedenlaskuluvat voitaisiin hakijoille myöntää. Vaikka
tutkimusten perusteella voitiin aukottomasti todeta teollisuuden ja yhdyskuntien huomattava, haitallinen vaikutus alueen vesistöihin, ei näillä yleisluontoisilla selvityksillä
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Kalataloussäätiön lähete Karhulan kauppalan rakennustoimistolle 14.2.1965, F11: 2 Dn:o 383/11-63

Anomus Itä-Suomen vesioikeudelle luvan saamiseksi poikkeamiseen vesistön pilaantumista koskevasta
kiellosta, Kauppalanhallitus, Karhulan kauppala, KKKA; sekä Tutkimus Kymijoen itäisten suuhaarojen
kalastusoloista ja kalastosta 1964, ss. 71-74, lainaus s. 74.
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Tutkimus Kymijoen itäisten suuhaarojen kalastusoloista ja kalastosta 1964, ss. 66-67.
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voitu antaa aukotonta todistusta yksittäisten toimijoiden vastuusta. Silti edellä mainitut
tahot olivat selvästi vastuussa, minkä takia päädyttiin jo vuonna 1965 järjestämään
Sormusen ja Dahlströmin esittämä katselmustoimitus. Sen suorittajaksi tuli heidän esityksensä mukaisesti maataloushallitus. Vaikka vesilain voimaantulo ei suoraan helpottanut ongelmien ratkaisemista, nyt sitä varten oli kuitenkin olemassa malli. Lyhyellä
aikavälillä lainmuutos kuitenkin käynnisti toisen prosessin, jonka vaikutukset olivat yhtälailla merkittäviä; vedenlaadusta tuli Kymijoen varrella mittava yhteiskunnallinen ongelma.

4.3 Julkiseen keskusteluun Kymijoen ympäristöongelmista
Kotkan alueen vesistöjen ympäristöongelmat eivät muuttuneet radikaalisti 1960-luvun
taitteessa, tai edes 1950-luvun mittaan aiempaa niin paljon suuremmiksi, että muutos
yhteiskunnallisessa keskustelussa voitaisiin selittää yhtäkkisellä ekokatastrofilla. Erinäisistä vesikysymyksistä oli käyty ja käytiin edelleen ajoittain kovaksikin äitynyttä väittelyä. Kotka ja Karhula on luettava suomalaisten teollisuuspaikkakuntien joukkoon, minkä suhteen voidaan arvioida niissä vallinnutta mielipideilmastoa. Jarmo Kortelainen on
tutkinut ympäristötietoisuuden kehitystä tehdasyhdyskunnissa. Hänen mukaansa erityisesti metsäteollisuus polarisoi vahvan yhteiskunnallisen asemansa kautta ja avulla paikallisen keskustelun totuttuihin kanaviin. Tämä suojeli yhdyskuntaa ulkopuolisilta virikkeiltä jonkin aikaa, muttei loputtomasti.187
Maatalousministeriön alainen vesiensuojelun neuvottelukunta loi vuonna 1961 vesiensuojelukomitean ehdotuksen mukaisesti mallisäännöt vesiensuojeluyhdistyksiä varten.
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys oli ensimmäisten perustettujen joukossa, sillä sen
suunnittelu aloitettiin heti uuden lain tultua voimaan. Puunjalostusteollisuus ajoi aktiivisesti tämän suojeluorganisaation perustamista, ja Kymin Oy toimi sen kokoonkutsujana
kun yhdistys joulukuussa 1962 perustettiin. Alkuvaiheessa Kotkan kaupungin vesilautakunta oli mukana suunnittelutyössä. Se päätti lähettää Kuusankoskella 8.5. pidettävään kokoukseen puheenjohtajansa Partion ja lautakunnan jäsenen Erkki Vartiaisen.188
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Tuossa kokouksessa vastuu vesiensuojeluyhdistykseen liittyvissä asioissa päätyi kuitenkin Kotkan vesilautakunnan ulottumattomiin. Yhdistyksen perustamista varten valittiin
toimikunta, johon valittiin Kotkan apulaiskaupunginjohtaja Kosti Arvonen. Tämä tarkoitti sitä, että yhdistykseen liittyvät tiedot ja sen kokouksissa päätettävät asiat kulkivat
apulaiskaupunginjohtajan kautta suoraan kaupunginhallitukselle ja muille tahoille.189
Kun yhdistyksen perustava kokous lähestyi, esitti Arvonen siihen liittymistä:
Vesikysymykset varmaankin kiinnostavat Kotkan kaupunkia suuresti, ja sen
vuoksi on tärkeätä, että kaupunki osallistuu perusteilla olevan Kymijoen vesistön
vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan.190

Apulaiskaupunginjohtajan johtamassa kokouksessa kaupunginhallitus päättikin liittyä
yhdistykseen. Arvonen nimettiin myöhemmin edustamaan kaupunkia, minkä taustalla
oli ensisijaisesti hänen asemansa yhdistystä suunnittelevassa sääntötoimikunnassa. Kotkan kaupungin edustajat pyrkivät vahvistamaan kuntien asemaa yhdistyksessä teollisuusyrityksiin nähden, minkä takia kaupunginjohtaja Martti Viitanen piti Arvosta sopivimpana Kotkan edustajana. Kaupunginhallituksen kokouksessa hän esitti, että:
valtiovalta vastaisuudessa varmaan panee huomiota Kymijoen Vesiensuojeluyhdistyksen lausunnoille ja että sen käsiteltäväksi varmasti aikanaan tulee suuriakin
intressikysymyksiä, joista kuntien ja teollisuuslaitosten edut saattavat olla ristiriidassa.

Kotkalaisten kanta yhdistyksen perusmaksuyksiköistä ja siis äänivallasta sai kannatusta
perustavassa kokouksessa, minkä takia kaupunginhallitus saattoi esittää yhdistykseen
liittymistä valtuustolle vuoden lopussa.191
Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteiksi asetettiin vesiensuojelusta kiinnostuneiden tahojen kerääminen yhteen, tietojen hankkiminen ja säilyttäminen vesistöalueen
tilaan ja suojelutoimien tehoon liittyvissä kysymyksissä, sekä jäsenien neuvominen ve-
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siensuojelutoimenpiteissä. Tätä taustaa vasten Kotkan kaupungin ja Karhulan kauppalan
jäsenyys yhdistyksessä sen perustamisesta lähtien on hyvin ymmärrettävissä. Olemalla
mukana yhdistyksessä kunnat olivat samalla mukana vesiensuojelun alueellisessa päätöksenteossa.192 Kotkan kaupungin esityksen mukaisesti toteutetulla yhdistyksen kustannusrakenteella oli kuitenkin se seuraus, että vähävaraiset järjestöt, kuten kalastuskunnat jäivät pois vasta perustetusta yhdistyksestä. Niillä ei yksinkertaisesti ollut varaa
osallistua toimintaan kaupunkien ja suurten teollisuusyritysten tavoin, ja näin yhdistyksen keskeinen tavoite kaikkien asianosaisten saamisesta yhden pöydän ääreen ei toteutunut ennen 1970-lukua, jolloin maksujärjestelmää juuri tästä syystä uudistettiin.193
Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen toiminta ensimmäisten kahden vuoden aikana
1963-1964 koostui ensisijaisesti strategian laatimisesta tulevaa varten. Ennen kuin edellä esitelty Kymijoen suualueen perustutkimus ja vastaavat jokivarren tutkimukset valmistuivat, ei yksinkertaisesti ollut riittävästi tietoa ryhtyä vesistönsuojelukomitean ehdottamiin toimenpiteisiin. Yhdistyksen ytimessä olivat heti alusta jäsenkuntien ja yritysten keskeiset päättäjät sekä tekniset asiantuntijat. Kotkan edustajina toimivat Kosti Arvonen ja Osmo Leino.194
Osallisuus Kymijoen vesiensuojeluyhdistykseen sitoi Kotkan tutkimus- ja suunnitteluprosessiin, jonka perusteella lopulta päädyttiin suojelutoimien aloittamiseen. Vesiensuojeluyhdistyksessä oli mukana ympäristöntilasta aidosti huolestuneita tutkijoita, esimerkiksi vuoden 1964 keväällä sen toiminnanjohtajaksi valittu Erkki Tirronen, jotka pitivät
jatkuvasti ääntä Kymijoen varsin huonosta tilasta. Samalla suomalainen ympäristökirjoittelu koki huomattavan muutoksen näinä 1960-luvun alun vuosina.195 Tämä muutos
näkyi myös Kotkassa.
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Hyvän esimerkin yhteiskunnallisen keskustelun teollisuussidonnaisuudesta Kotkassa
antaa sosiaalidemokraattien äänenkannattaja Eteenpäin, jossa uutisointia ennen vuonna
1962 alkanutta murrosta hallitsivat työmarkkinasuhteet, teollisuuden ja sataman näkymät, sekä alituiset lakot. Vuoden 1955 vesiriita Ahlströmin vedenjuoksutuksesta ei lehdessä käsitelty.196 Kun Kymin Oy vuonna 1962 teki aloitteen vesiensuojeluyhdistyksen
perustamisesta, uutisoi Eteenpäin tapauksen yllättävän laajasti. Vuonna 1963 lehti otti
tätäkin hanakammin kantaa vesiensuojelukysymyksiin käsittelemällä vesiensuojeluyhdistyksen toimintaa ja alueella käynnissä olevia perustutkimuksia. Vesistöjen tilasta oli
lyhyessä ajassa tullut iso uutinen. Asenteet eivät silti muuttuneet aivan yhtä nopeasti,
mikä ilmenee toimituksen vuonna 1963 esittämästä näkökulmasta:
Jätevesien puhdistusmenetelmien tutkiminen ja puhdistamiseen tarvittavien laitteiden rakentaminen aiheuttavat suuria kustannuksia. Vesistöjen tilaan kohdistuva tutkimus on sekin melkoisesti varoja kysyvää – – Tähän toimintaan liittyy
myös Kotkan seudulla paikallisten teollisuuslaitosten ja kuntien yhteisesti kustantama, kesällä alkanut ja vielä ensi talvena jatkuva Kymijoen alajuoksun ja ulkopuolisen merialueen tilan selvitys.197

Sanaakaan siitä, että tutkimuksen taustalle olivat näiden teollisuuslaitosten ja kuntien
poikkeuslupahakemukset päästää puhdistamatonta jätevettä Kymijokeen ja merialueelle,
ei lehteen ollut päässyt. Paljon huomiota saanut Kymijoen likaantuminen ei enää ollut
ohitettavissa, mutta vanha arvomaailma, jossa teollisuus tuotti onnea, oli vielä 1960luvun alkupuoliskolla vahvasti vallitseva. Toisaalta on myös ymmärrettävä kotkalaisten
ja karhulalaisten kunnallisten ja teollisuuden johtajien toiminnan rajat. Vesilain tultua
voimaan kaikki maan vasta perustetut vesioikeudet olivat hukkua samanlaisiin poikkeuslupahakemuksiin, minkä takia muutos oli ymmärrettävän hidasta.198
Vaikka Kalamiehen viesti oli uutisoinut ympäristökysymyksiä koko ilmestymisensä
ajan, on sen uutisoinnissa hahmotettavissa ajalle ominaisia muutoksia. Vuonna 1960
lehti julkaisi vesiensuojelukomitean puheenjohtajan tohtori Mannerin näkemyksiä vesistönsuojelun kehittämisestä. Lehden toimitus seurasi tarkkaan vesistökysymykseen
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liittyviä uutisia Suomesta ja maailmalta. Erityisen paljon palstatilaa saivat kalastajien
tekemät valitukset ja vaatimukset likaantumisen lopettamiseksi. Mielentilaa heidän keskuudessaan kuvaa erityisen osuvasti A. F. Aalbergin mielipidepalstalla joulukuussa
1960 ilmestynyt keskustelu paikallisen kalastajan ja päätoimittajan välillä:
Ahavan purema. Tämä teidän kaupunkinne kulttuuri on leviämässä jo meidän
saarellemme asti.
Aalle. Mistä kulttuurista te oikein puhutte? Eihän voi olla pahaa siinä, että meidän päiviemme kulttuurin siunaus levittäytyy armaan isänmaamme syrjäisimpiinkin soppiin.
Ahavan purema. En minä tällä kulttuurilla tarkoita viisaustieteitä enkä mitään
muutakaan siihen verrattavaa, vaan veden pilaantumista yleensä, jota nykyisin
hienommin sanotaan kulttuurista johtuvaksi.199

Vesilain voimaantulon aikoihin Aalbergin kannanotoista oli aistittavissa jo epätoivoa.
Kun Kymijoen varrelle suunniteltiin uusia tehtaita, ei jo ilmeisiin ongelmiin yhä ollut
toimivia ratkaisuja. Kalastajien asenteissa yhteiskunnan kykyyn ratkaista nämä heille
elintärkeät ympäristöongelmat onkin havaittavissa alistunut, suorastaan lakoninen vire.200 Kalastajille ja heidän etujärjestöilleen saastuminen oli jo pitkään ollut todellinen
ongelma, jolloin muun yhteiskunnan vastikään herännyt innostus saattoi tuntua laimealta ja kovin myöhäissyntyiseltä.
Kymenlaakson jätevesikysymyksen ratkaisemiseksi esitetyt suunnitelmat, joiden laatimisessa olivat mukana niin vesiensuojeluyhdistys, maataloushallitus ja alueen kunnat,
olivat taas myrkkyä kalastajille. Vuonna 1964 alkoi keskustelu kymenlaakson omasta
jätevesitunnelista. Tarkoituksena oli johtaa tunnelissa avomerelle ne mekaanisesti puhdistetut jätevedet, jotka nyt laskettiin suoraan jokeen. Tuloksena olisi kyllä ollut Kymijoen puhdistuminen, mutta myös mahdollisesti kalastajien tärkeimpien pyyntialueiden
tuhoutuminen Suomenlahdella. Asiasta nousi varsinainen myrsky Etelä-Suomen merikalastajien liiton vuosikokouksessa Kotkassa kesäkuun lopussa. Liiton puheenjohtaja,
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pyhtääläinen Uuno Tyni ja Länsi-Kymin kalastuskunnan esimies, mussalolainen Martti
Mattila, vaativat tiukkaa yhteistä linjaa kalastajien kesken, jotta tämän uhan toteutuminen voitaisiin estää neuvotteluissa muiden tahojen kanssa.201
Kotkan kaupungin vesialueiden pakkolunastukset olivat jatkuneet vanhaan malliin
1960-luvun taitteen jälkeenkin. Vielä vuonna 1962 nämä olivat aiheuttaneet ristiriitoja,
lähinnä Kaupungin esittämien ja kovin alhaisiksi koettujen korvausten takia, mutta
vuonna 1964 Länsi-Kymin kalastuskunnan johtokunnan oli jo helppo aloittaa keskustelu Mussalon Haukilahden, Kotolahden ja Vasikkalahden lunastuksesta. Niillä ei nimittäin enää ollut kalataloudellista merkitystä.202 Kaupungin ja kalastuskunnan välisissä
suhteissa vallitsi Ahlströmin juoksutushakemusasian jälkeen pienimuotoinen suojasää,
mutta nyt näkemykset asianmukaisista vesiensuojelutoimenpiteistä alkoivat taas mennä
ristiin.
Vesilain voimaan astumisen selkein suora seuraamus oli Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen. Yhdistyksen välityksellä Kotkassakin vesistön saastumiskysymystä alettiin tarkastella alueellisena ongelmana, jonka ratkaisut löydettävissä koko Kymenlaakson kattavan yhteistyön kautta. Kun aiemmin oli lähinnä valiteltu joen saastumista,
oli nyt syntynyt kanava keskustelua varten. Aktiivinen yhdistys ja kasvanut yhteiskunnallinen huomio johtivat keskustelun lisääntymiseen myös Kotkassa. Ympäristötietoisuuden muutoksessa oli kuitenkin myös katkoksia. Kaupungissa asia pysyi virallisesti
samojen teknisten asiantuntijoiden käsissä, eikä vasta perustettua vesilautakuntaa otettu
mukaan päätöksentekoprosessiin. Rakenteellisista syistä pitkään sivussa olleet kalastusjärjestöt jäivät uuden organisaation ulkopuolelle, mikä puolestaan vahvisti vanhaa vastakkainasettelutilannetta.
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5 Yleiset suunnitelmat ja paikalliset toimenpiteet Kymijoen vesiensuojelussa 1960-luvun lopussa
5.1 Vedenlaatu ja siihen liittyvät ongelmat
Vuoden 1962 vesilaki edellytti suojelutoimenpiteiden ohella jatkuvaa vesistön tarkkailua. Tutkimustoiminta alkoi edellä esitellyistä perustutkimuksista ja jatkui läpi vuosikymmenen jälkipuoliskon vilkkaana. Valtaosan näistä tutkimuksista teki Kymijoen vesiensuojeluyhdistys. Suojelutoimenpiteiden osalta kehitys oli – joskin lain sallimissa
rajoissa – huomattavasti hitaampaa. Ennen lain voimaantuloa rakennettuja laitoksia
koski viiden vuoden siirtymäaika suoja- ja puhdistustoimenpiteiden tehostamisessa, mihin oli mahdollista saada viiden vuoden pidennys. Käytännössä kaikki Kotkan alueen
saastuttajat myös hakivat jatkoa.203
Vuosien 1963-1967 tutkimusten perusteella maataloushallitus laati vuonna 1968 julkaistun Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelman I osan, jossa hahmoteltiin ensimmäistä
kertaa kokonaisvaltaisia suojelutoimenpiteitä Kymijoen alueelle. Samalla Kotkan kaupunki paini edelleen arkisten vesiongelmien kanssa. Julkisessa mielipiteessä taas tapahtui vuosikymmenen aikana huomattavia muutoksia; voidaankin sanoa, että vesikysymys
nousi nyt todenteolla esiin. Näiden tapahtumien ohella Kotka, Karhula ja alueen teollisuus joutuivat hakemaan edellä mainittuja lupia suojelutoimenpiteistä poikkeamiseen.
Nämä lupahakemukset johtivat poikkeuksetta vesistökatselmuksiin, joista tuli paikallisen vesiensuojelukamppailun ensimmäinen koetinkenttä.
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys aloitti tutkimustoiminnan heti vuonna 1963. Yhdistys
selvitti toiminta-alueensa vesistöjen tilaa yhdessä viranomaisten kanssa. Tutkimusten
pääpaino oli biologisissa, bakteriologisissa ja hapenkulutusta määrittävissä tutkimuksissa. Kotkan alueelta valittiin Vesi-Hydron samoihin aikoihin tekemien tutkimusten tavoin kaikki Mussalon itäpuoliset vesialueet.204 Tutkimuksissa Kotkan lähialueiden vedenlaatu todettiin aiempien tutkimusten kaltaiseksi. Vuonna 1967 jokivesi todettiin siinä
määrin saastuneeksi, että kasviplanktonin tuotanto oli estynyt, kun taas merialueella jä-
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tevesien planktonin kasvua estävä vaikutus oli selvästi havaittavissa Kotkansaaren itäpuolisilla vesialueilla Kuutsalon pohjoiskärjen, Kukourin ja Varissaaren pohjoispuolisella alueella. Mussalon pohjois- ja länsipuoliset matalat merenlahdet taas olivat rehevöityneet Langinkosken haaran mukanaan tuomien ravinteiden takia. Bakteerien kannalta tilanne oli erityisen huono juuri Korkeakosken haaran purkautumisalueella, missä
erinäisten suolistobakteerien määrät olivat lämpiminä vuodenaikoina terveydelle vaarallisella ja ajoittain jopa hengenvaarallisella tasolla.205
Luonnontieteellisen tutkimusaineiston määrä kasvoi 1960-luvun aikana moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Vesiensuojeluyhdistyksen ja muiden ympäristökonsulttien toiminta ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään perustutkimukseen. Yhdistyksen jäsenillä oli
saatavilla uusinta tietoa mahdollisista ratkaisuista jätevesiongelmaan. Viemäriverkoston
ja jätevedenpuhdistuksen tärkeys ymmärrettiin varsin hyvin Kotkassa. Rakennusvirasto
oli aloittanut vuonna 1963 yhteistyön Insinööritoimisto Vesi-Hydron kanssa suunnitelmien laatimisen järjestelmien parantamiseksi. Nämä työt yhdessä insinööritoimiston
suorittamien vesistötutkimusten kanssa tiesivät virastolle kiireistä vuotta, sillä kaikki
Kotkan satama-alueet ja viemärilinjat oli samalla tarkastettava.206
Jätevedenpuhdistamoa suunniteltiin läpi vuosikymmenen puolivälin. Vesi-Hydro jatkoi
tämän tehtävän parissa limnologisten tutkimusten valmistumisen jälkeenkin. Samalla
rakennusvirasto jatkoi vanhan viemärikannan uusimista paremmin kulutusta kestävillä
materiaaleilla.207 Vuonna 1966 oli kuitenkin vuorossa vesilaitoksen laajennus. Rakennusvirasto toi kaupunginhallitukselle lähetetyssä esityksessä ilmi Kotkan vesihuollon
suuret kysymykset:
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Kotkan kaupungin, Karhulan kauppalan ja Kymin kunnan mahdollinen yhtyminen yhdeksi kunnaksi vaikuttaa luonnollisesti tuleviin vesihuoltosuunnitelmiin –
– Ennenkuin raakaveden ottokysymystä ryhdytään pitkällä tähtäimellä ratkaisemaan, on ensin selvitettävä kysymys Voikkaalta Suomenlahteen suunnitteilla
olevan jätevesitunnelin rakentamismahdollisuuksista ja sen vaikutuksesta Kymijoen veden puhtauteen.208

Rakennusvirasto katsoi pitkälle tulevaan ja ehdotti väliaikaiseksi ratkaisuksi vedenpuhdistamon laajennusta, joka takaisi riittävän puhdistuskapasiteetin 1970-luvun puoliväliin. Kuntien yhteisen suuren laitoksen suhteen virasto oli selvästi odottavalla kannalla,
sillä paras sijoituspaikka olisi Karhulassa Korkeakosken haarassa, ja kustannukset edellyttäisivät kolmen K:n, Kotkan, Karhulan ja Kymin tiivistä yhteistyötä. Toinen ongelmakohta oli Mussalon ja siellä sijaitsevan höyryvoimalan vedensaannin takaaminen,
mitä varten virasto pyysi kaupunginhallitusta varautumaan merkittäviin kustannuksiin
lähivuosina.209
Osmo Leino esitteli suunnitelmia vedenpuhdistuslaitoksen laajennuksesta kaupunginhallituksen kokouksessa maaliskuussa 1966. Hän totesi tällöin, että Kymenlaaksoon
suunnitteilla oleva jätevesitunneli tulisi poistamaan ”vesihaitat noin 75 % ja mm. kaikki
kiinteät aineet”, minkä ohella merivedelle olisi tästä hänen mielestään vain vähäinen
haitta. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, maatalousinsinööripiirin vesiasioista
vastaava insinööri ja Landbon jakokunnan puheenjohtaja Pentti Hinttula tiedusteli Leinolta kuntien välisen yhteistyön tilaa, mihin jälkimmäisen oli todettava, että ”ainakin
vesilaitoskysymyksessä Karhulan ja kaupungin vesilaitokset kulkevat toistaiseksi eri
teitä”.210
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Näihin vuosikymmenen puolivälin suunnitelmiin ei kuitenkaan kuulunut jätevedenpuhdistuslaitosta. Yleinen jätevedenpuhdistus oli ilmeisesti ensimmäistä kertaa virallisesti
esillä maataloushallituksen suunnitelmissa vuonna 1968, vaikka sen tarpeellisuus oli
selvä asia niin rakennusvirastolle kuin kaupunginhallitukselle ja terveydenhoitolautakunnallekin. Kun Kotkan rakenteelliset ongelmat aluelaajennuksineen olivat rasittaneet
rakennusvirastoa ja vesilaitosta aiempina vuosikymmeninä, oli nyt ongelmana itse aluelaajennus. Kymenlaakson vuosikymmenen alussa valmistunut virallinen seutukaava oli
herättänyt lukuisia kysymyksiä, minkä takia asetettiin kolmen K:n yhdistymistä tutkiva
toimikunta keväällä 1965. Tämä ehdottikin seuraavana vuonna kuntien yhdistymistä
mitä pikimmin. Kotkan päättäjät kannattivat yhdistymistä, mutta Karhulassa ja Kymissä
valtuustot hylkäsivät esityksen.211 Näin myös yhtenäisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu lykkäytyi, kun väliaikaisiin ratkaisuihin ei haluttu sitoutua.
Kotkan vesilaitoksen kapasiteetti oli kuten edellä mainittiin kokonaan käytössä, minkä
takia rakennusviraston ehdottama laajennus oli pakko hyväksyä vuoden 1967 alussa.
Tämän jälkeen, jo huhtikuussa aloitettiin laajennuksen rakennustyöt. Vuonna 1969 valmistunut laajennusosa kaksinkertaisti Kotkan vedenpuhdistamon tehon taaten näin käyttöveden puhtauden 1970-luvun puolelle asti.212 Kotkan läntiset alueet aiheuttivat silti
yhä päänvaivaa. Vuonna 1968 Ruonalan jätevedenpumppaamo osoittautui riittämättömäksi kasvaneiden kuormien käsittelyyn. Pumppaamon kapasiteetin parantamiseen ei
kuitenkaan ollut varaa tuon vuosikymmenen aikana. Silti vielä vuonna 1970 rakennusvirasto tutki jätevedenpuhdistuskysymyksiä laajennusalueilla.213 Mussalossa tilanne oli
tuskin tätä parempi. Vesiongelmien ratkaisu alkoi lipsua kotkalaisten päättäjien käsistä.

5.2 Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma
Vuoden 1968 maaliskuussa maataloushallitus julkaisi Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelman ensimmäisen osan. Suunnitelma esiteltiin Itä-Suomen vesioikeudelle pe-
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rusmalliksi alueen vesistöongelmien ratkaisemisessa. Suunnitelma oli uusi tärkeä askel
tiellä ympäristöongelmien käsittelyn ylipaikallistumiseen.214 Maataloushallituksen tavoitteena oli ratkaista alueen ympäristöongelmat yhdellä kattavalla suunnitelmalla.
Keskeisiä ratkaisuja olivat teollisuuslaitosten ja taajamien yhteyteen rakennettavat biologiset puhdistusjärjestelmät, joilla ravinteiden pääsyä vesistöön kyettäisiin leikkaamaan. Suunnitelman mukaan Kotkaan tuli rakentaa jätevedenpuhdistamo Hirssaareen,
minne kaikki kaupungin jätevedet sitten johdettaisiin.215 Tavoitteena ei ollut vain likaantumisen pysäyttäminen, vaan vesistön puhdistuminen pitkällä tähtäimellä. suunnitelman liitteessä D vuosi 2000 asetettiin tavoitteeksi vesialueiden laajamittaisen virkistyskäytön palauttaminen.216
Suunnitelmassa esiteltiin myös ensimmäistä kertaa jo vuodesta 1964 asti vesiensuojeluväittelyssä vilahdellut jätevesitunnelisuunnitelma. Sen takana olivat Kymijokivarren
suuret teollisuusyritykset, joiden jätevedet saastuttivat jokea yläjuoksulla. Insinööritoimisto Vesitekniikka oli näiden toimeksiannosta suunnitellut jätevesitunnelin, johon
myös Karhulan ja Kotkan tehtaat oli tarkoitus liittää. Yleissuunnitelmassa esitettiin tätä
tunnelia puoltavana näkemyksenä se, että:
Vaikka vesistön pääasiallinen käyttötarkoitus olisikin toimia jätevesien vastaanottajana, on vesistöllä aina myös sellaista käyttöä, joka rajoittaa tätä toimintaa.
Niinpä Kymijoen alajuoksun kunnallisten vesilaitosten ja myös teollisuuslaitosten jatkuva vedenkäyttö edellyttää, että Kymijoen nykyisen tilan huonontamiseen
ei juuri ole mahdollisuuksia.217

Raja oli tullut vastaan. Kotkan Viikarinsaaren tuntumaan johdettava tunneli auttaisi jokivarren saastuttajia saamaan omat päästönsä kuriin.
Maataloushallituksessa haluttiin taata joen alajuoksun vedenhankinta, vesistön virkistyskäyttö ja kalastus tulevaisuudessa puhdistamalla jokivarsi jätteistä. Syistä ensin mai-
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nittu oli selvästi tärkein, sillä se piti sisällään Kotkan kaupungin, ja EteläKymenlaakson puunjalostusteollisuuden tarpeiden turvaamisen. Virkistyskäytön suhteen suunnitelma eritteli noin 600 huvilaa jokivarressa ja rannikolla, jotka kärsivät vaihtelevasti saastuneen vesistön aiheuttamista ongelmista. Kuin yksityisten maanomistajien
kärsimyksiin lisättiin yleisten uimarantojen laadun parantuminen vesistön puhdistuttua,
voitiin tunnelisuunnitelmalle laskea virkistyskäytön perusteella kahden miljoonan markan hyöty. Kalastus nostettiin kaavailuihin mukaan, koska joen puhdistumisen ansiosta
uskottiin vaelluskalojen palaavan jokeen. Tunnelisuunnitelma olisi kuitenkin toteutuessaan siirtänyt vain mekaanisesti puhdistetut Kymenlaakson jätteet Kymijoesta Mussalon
eteläpuoliselle merialueelle. Merentutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan täällä saataisiin aikaiseksi hyvä laimennussuhde.218 Kun Kymiä ei enää voitu käyttää likaviemärinä,
olisi nyt siis vuorossa ollut suurempi hapetusallas, Itämeri.
Kymijoen tilan arviointia varten yleissuunnitelmaan liitetyssä erillisessä selvityksessä
oli arvioitu tuolloisen tiedon valossa uudelleen Nils Hagmanin 1930-luvulla tekemät
tutkimukset. Vaikka Hagman oli todennut saastumisen havaittavan vaikutuksen, piti joki vielä tuolloin yllä huomattavia vaelluskalakantoja, lohta ja siikaa. Joen vedenlaatua
käsittelevän selvityksen laatineen Kymen maanviljelyspiirin mukaan Hagman ei kuitenkaan ollut ottanut vesivoiman vaikutuksia riittävästi huomioon. 219 Näin piirin asiantuntija heijasteli paikallisten kalastajien Ahlströmin juoksutusluvan käsittelyn yhteydestä
yli vuosikymmentä aiemmin esittämiä huomioita. Kritiikin pitäessä paikkaansa ei pelkkä jokiveden puhdistuminen toisi vaelluskaloja välttämättä takaisin, ilman muutoksia
voimalaitosten kalaportaisiin, joita erityisesti Etelä-Suomen merikalastajien liitto oli
pitkään arvostellut.220
Vaikka yleissuunnitelmassa todettiin muutosten olleen varsin vähäisiä Kymijoella, voitiin 1930-luvun jälkeen kehitettyjen tutkimusmenetelmien ja uusien raja-arvojen perusteella arvioida veden tila uudella tavalla. Toisin sanoen nyt määriteltiin se, mihin saas-
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tunutta Kymijokea voitiin hyödyntää, ja mitkä tavoitteet voitaisiin suojelutoimenpitein
saavuttaa:
Vesi saattaa olla käyttökelpoista tiettyyn tarkoitukseen, mutta samalla täysin
käyttökelvotonta toisten käyttömuotojen vaatimusten perusteella kuten esim. asutuksen talous- ja käyttövedeksi.221

Merkittävää tässä oli maanviljelysinsinööripiirin antama suositus jokiveden sopivasta
käytöstä eri tarkoituksiin, mikä selviää tarkemmin taulukosta 1.
Asema
Myllykoski
Susikoski
Korkeakoski
Huuma
Langinkoski
Pyhtää
Ahvenkoski

Juomavesi
-

Juoma- ja
talouskäyttö
++++++-

Teollisuus
+ (-)
+ (-)
++ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)

Uinti
(+) +++-

Esteettinen
ulkonäkö
+++-

Kalastus
(+) (+) (+) (+) (+) (+) +-

+ soveltuva, + (-) osittain rajoittunut, + - rajoittunut, (+) – erittäin rajoittunut, - sopimaton

Taulukko 1. Kymijoen veden laadun sopivuus eri käyttötarkoituksiin. Jokivarren ja läntisen haaran arvot on annettu vertailun vuoksi. (Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma, I osa 1968,
Yleissuunnitelmaan liittyvä selvitys Kymijoen veden laadusta, s. 29.)

Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma käsitteli nimensä mukaisesti Kymijokea.
Kalastukselliset näkökulmat rajattiin näin myös jokialueelle ja aivan rannikon tuntumaan. Merirajana toimivat Kotkan alueella Mussalon ja Kuutsalon saaret. Kotkan kaupungin, sen asukkaiden ja teollisuuden kannalta tämä oli mielekäs raja, sillä harva virkistyskalastaja lähti lähisaarten rantoja paljoa kauemmas kalaan. Tällöin se, mitä jätevesille tapahtui ulapalla, ei myöskään ollut ensiarvoisen tärkeää. Juoma- ja talousveden
takaaminen kotkalaisille taas oli maataloushallituksen virkailijoille tärkeä kysymys.
Ammattikalastajat ajattelivat toisin. Heidän apajansa olivat 1960-luvulla kaukana avomerellä aina Neuvostoliitolta vuokratuilla vesialueilla asti. Jätevesitunneli vaikutti vakavalta uhalta merikalastukselle. Tämän takia A. F. Aalberg hyökkäsi tuoreeltaan suunnitelmaa vastaan Kalamiehen viestissä:
Näissäkin asioissa ei saisi ryhtyä satujen kertojaksi esittämällä sellaisia päätelmiä, joilla ei ole lainkaan katetta. Suomenlahden itäosassa ei tunneta lainkaan
sellaista merenrinnettä ja ulapan rajaa, jossa ei kalasteta. Lisäksi nämä ovat aina
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olleet parhaita kalastuspaikkoja. Mutta jos puhdistamaton likavesi johdetaan merenrinnealueille, niin silloin varsinkin Kotkan tienoilla ulkomerikin on piloilla ja
saastat leviävät läpi koko nykyisen käytössä olevan vesialueen.222

Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma ilmestyi juuri, kun Kotkan alueen jätevesikatselmukset kävivät kuumimmillaan, minkä takia insinöörien, limnologien ja muiden
asiantuntijoiden jokainen sana joutui tiukkaan syyniin. Vaikka maataloushallitus pyrki
suunnitelman avulla ottamaan johtoaseman vesiensuojeluprosessissa, käytiin paikallisten toimijoiden kannalta tärkeimmät kädenväännöt vesioikeuden määräämän toimitusinsinööri Eero Kujalan johdolla Kotkassa. Yhdessä nämä tapahtumat taas toivat Kotkan
alueen vesistöille huomattavasti julkisuutta.

5.3 Vesi, virkistys ja yleinen mielipide
Jätevesikatselmuksissa Kotkan kaupunki kävi rikkonaista keskustelua kalastusjärjestöjen ja ympäristöviranomaisten kanssa siitä, miten vesistön pilaantumiseen tulisi puuttua.
Tämän lakiin sidotun prosessin ohella käytiin vedenlaadun merkityksestä julkista, usein
jopa puolivirallista keskustelua. Kotkalaiset SKDL:n valtuutetut olivat käyttäneet ympäristökysymystä jo 1950-luvulla poliittisena aseena kritisoidakseen Kotkan valtapuoluetta, SDP:tä. Vuoden 1964 kunnallisvaalit toivat vasemmistolle määräenemmistön Kotkan
valtuustoon.223 Tässä tilanteessa kansandemokraatit katsoivat otolliseksi hyökätä kaupunginhallitusta vastaan sen vesistön pilaantumisen suhteen välinpitämättömän asenteen
takia.224
Kotkan uuden Mussalon höyryvoimalaitoksen henkilökunnan asuntojen viemärit oli tavalliseen tapaan vedetty lähimpään merenlahteen, Kotolahteen. Kesällä 1965 vedenlaatu
sai lähikylien asukkaat liikkeelle. He valittivat kirjallisesti suoraan kaupunginhallitukselle, vaikka laillisessa mielessä oikea taho olisi ollut kaupungin vesilautakunta225.
Asukkaat totesivat sietämättömästä tilanteesta seuraavaa:
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Eivätkö laki ja terveys enää merkitse mitään nykyisen arkkitehtuurin ja modernisuuden rinnalla, koska näin törkeä virhe tehdään vielä v. 1965 Kotkan kaupungissa – – lahdesta vesi ei vaihdu kuin suuren nousuveden aikana eikä edes täydellisesti silloinkaan. Tästä lahdesta, johon tämä törkeä kuonavesi lasketaan, virtaa
se purona Palaskylän asukkaiden rannoille ja kaivoihin. Rantojen vettä joudutaan
käyttämään talous- ja saunavesinä ja lapset käyvät siinä uimassa.226

SKDL:n valtuustoryhmä vieraili paikalla ja otti asian ajaakseen ehdottaen pikaisia toimenpiteitä ongelman korjaamiseksi. Tähän kantaan rakennusvirasto ei voinut kuin yhtyä:
Rakennusvirasto on samaa mieltä kirjelmien lähettäjien kanssa siitä, että höyryvoimalaitoksen henkilökunnan asuntoalueen viemäröinti Kotolahteen ei saa olla
lopullinen ratkaisu.227

Ratkaisuun oli kuitenkin päädytty, koska jätevesien keskuspuhdistamo oli vasta suunnitteilla ja koska Mussalon infrastruktuuri oli muutenkin varsin alkeellisella tasolla. Näin
ollen rakennusvirasto viittasi Vesi-Hydron hiljattain valmistuneeseen Kotkan viemäröintisuunnitelmaan, jossa Kotolahti todettiin riittäväksi laskupaikaksi. Virasto totesi
kirjelmässään, että valituksen tehneiden asukkaiden kanssa oli sitä paitsi tehty sopimus
vesilain edellyttämällä tavalla, eikä valitukseen näin ollut perusteita.228 Apulaiskaupunginjohtaja Arvonen esitti tämän takia, ettei valitus johtaisi lisätoimenpiteisiin, koska
”kysymys oli merivedestä, jota ei käytetä juomavedeksi”, eivätkä puhdistustoimenpiteille asetettavat vaatimukset voineet näin olla yhtä korkeatasoiset. Hän kuitenkin kehotti
rakennusvirastoa hoitamaan valituksessa mainitun epämiellyttävän hajun, minkä kannan
kaupunginhallituskin hyväksyi.229
Toinen huomiota herättänyt tapaus sattui vuonna 1967 kaupungin toisella puolella, Tiutisen saaressa. Keväällä 1967 saaren vesijohtovesi todettiin pilaantuneeksi, minkä takia
sen talouskäyttö kiellettiin. Seuraavan vuoden elokuussa saarella kuitenkin todettiin lavantautitapauksia. Sairastuneet ihmiset olivat käyttäneet kaivovettä, joka todettiin tut-
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kimuksissa saastuneeksi. Terveydenhoitolautakunta totesi kokouksessaan, että vesijohtovesi oli saarella vaikeasti käytettävissä. Silti se päätti yleisen terveyden nimissä sulkea
saaren yli sadasta kaivosta kuutta lukuun ottamatta kaikki.230 Tiutinen oli liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon vasta vuonna 1966, mutta nähtävästi seuraavan kevään kuivuus rasitti verkkoa liikaa johtaen veden saastumiseen. Vaikkei Osmo Leino tätä tuon
vuoden toimintakertomuksessa mainitsekaan, on syytä olettaa, että kaupungin vedenpuhdistamo oli taas lähellä kapasiteettinsa rajoja. Mussalossakin jouduttiin kesällä 1967
rakentamaan väliaikaiset kesävesijohdot vedenjakelua helpottamaan.231 Tämä ongelma
oli kuitenkin mussalolaisten alituinen riesa. Kun Kotkan vesijohtoverkoston laajennus
oli vasta rakenteilla läntisille liitosalueille vuosina 1964 ja 1965, todettiin kuivien vuosien jälkeen useimpien saaren kaivojen vesi juoma- ja talouskäyttöön kelpaamattomaksi
bakteerien takia. Tällöin terveydenhoitolautakunta oli jo pyytänyt rakennusvirastoa korjaamaan asian.232
Näistä lukuisista vesistöjen likaantumisesta suoraan johtuvista ongelmista huolimatta
terveydenhoitolautakunta ei lähtenyt vuosikymmen lopussakaan suoraan taistelemaan
puhtaiden vesistöjen puolesta. Kun lautakunnan jäsen insinööri Karl Immonen tätä esitti, todettiin vaadittavat toimenpiteet yksinomaan vesilautakunnalle kuuluviksi. Immonen kuitenkin jatkoi lautakunnan painostamista ja sai tämän maksamaan matkansa ympäristöhygienian kurssille Göteborgiin. Ympäristökysymykset pysyivät näin tavallaan
koko vuosikymmenen lautakunnan tehtävälistalla, ja vuonna 1970 se kannatti vakituisen
kemistin viran perustamista Kotkan elintarviketutkimuslaitokseen. Yhtenä perusteluna

230

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 20.12.1967 ja 25.9.1968, Ca: 6 Terveydenhoitolautakunnan

pöytäkirjat 1967–1970; lautakunnan kirje kaupunginhallitukselle 30.9.1968, Da: 11 Lähetettyjen kirjeiden
toisteet 1965, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA; sekä Kotkan rakennusviraston vuosikertomus 1967, Daa: 3 Toimintakertomukset 1962–1969, Kotkan kaupungin rakennusvirasto, Kotkan
kaupunki, KKKA.
231

Vesilaitoksen toimintakertomukset 1966-1967, Kotkan kaupungin vesilaitos, KV.

232

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 27.5.1964, 15.7.1964 ja 20.10.1965 Ca: 5 Terveydenhoitolau-

takunnan pöytäkirjat 1964–1966, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.

74

oli jälleen se, että ”lähivuosien kuluessa on Kotkan ruvettava ”hoitamaan” jätevesiään,
jolloin ammattitaitoinen kemisti on jo suunnitteluvaiheessa välttämätön”.233
Kotka oli vuodesta 1963 lähtien teetättänyt vesistötutkimukset ulkopuolisilla. Kuten
edellä on käynyt selville Vesi-Hydro teki mittavat perustutkimukset kaupungissa, mutta
jatkuvasta vesialueen tarkkailusta vastasi tätäkin enemmän Kymijoen vesiensuojeluyhdistys. Kosti Arvonen jatkoi läpi 1960-luvun vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa
Kotkan kaupungin edustajana. Hänen varamiehenään toimi kaupungininsinööri ja Kotkan vesilaitoksen johtaja Osmo Leino. He vastasivat edelleen kaupungin ja yhdistyksen
välisestä tiedonkulusta.234
Vuonna 1964 Kymijoen vesiensuojeluyhdistys pyysi jäseniltään tietoa näiden tilaamista
vesistötutkimuksista. Kotkan alueen osalta kyseessä oli Vesi-Hydron tutkimus suualueen tilasta. Samalla yhdistys toivoi, että seuranta jätettäisiin sen hoidettavaksi. Rakennusviraston lausunnossa, jonka mitä todennäköisimmin oli laatinut Leino, kannatettiin
yhdistyksen ehdotusta. Arvonen esitti rakennusviraston kannan mukaista menettelyä
kaupunginhallitukselle, mikä saikin tämän yksimielisen kannatuksen. Näin Kymijoen
vesiensuojeluyhdistys suoritti vuosikymmenen puolivälin jälkeen mm. uimarantatutkimuksia Kotkan kaupungille, jolla ei vielä tällöin ollut omaa kapasiteettia asianmukaisten bakteriologisten tutkimusten tekemiseen.235
Vasta terveydenhoitolautakunnan ajama kaupungin itsenäinen tutkimusyksikkö muutti
tilannetta. Kotkan maidontarkastamon laboratorio sai vuonna 1968 elintarvikelaboratorion oikeudet, minkä takia ei lautakunnan mielestä uimarantatutkimuksia ollut enää syytä antaa yhdistyksen tehtäväksi. Uusi kaupunginjohtaja Veikko Kokkola ehdottikin tutkimusten antamista omalle laboratoriolle. Kaupunginhallitus kannatti tätä yksimielises-
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 15.10.1969, 18.11.1969, 21.1.1970, 20.5.1970, 16.9.1970 ja

9.12.1970, Ca: 6 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1967–1970, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan
kaupunki, KKKA. Lainaus kaupungineläinlääkäri Eero Savosen esityksestä 20.5.1970 kokouksessa.
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Kokoukset 11.11.1963, Ca: 62, 9.3.1964, Ca: 65, 23.11.1964, Ca: 69, 21.3.1966, Ca: 76, 10.4.1967,

Ca: 82, 8.4.1968, Ca: 88, Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupunginhallitus B, Kotkan
kaupunki, KKKA; sekä vesilaitoksen toimintakertomus vuodelta 1966, Kotkan kaupungin vesilaitos, KV.
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Kaupunginhallituksen kokous 9.3.1964, Ca: 65 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupun-

ginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA.
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ti, ja näin lyhyen välikauden jälkeen vesistön tarkkailu siirtyi takaisin kaupungin huomaan.236
Kotkan alueella sijaitsevat uimarannat nousivat vesilain voimaantulon jälkeisinä vuosina kuitenkin likaantumisen selvimmäksi arjen indikaattoriksi. Tämä virkistyksellinen
näkökulma vesiensuojeluun nostettiin esille myös vesistökatselmuksissa ja vesiensuojelun yleissuunnitelmassa. Kotkansaaren etelärannalla Puistolan kaupunginosassa sijaitseva Mansikkalahden hiekkaranta oli yksi keskustan läheisistä ja suosituista uimarannoista. Kaupunginlääkäri Jouko Antti ja terveydenhoitolautakunta vaativat kesällä 1965
kaupunginhallitukselta tämän rannan ja Metsolan jo aiemmin huolta aiheuttaneen rannan sulkemista terveyshaittojen takia. Samalla kaupunginhallitusta kehotettiin ryhtymään pikaisiin toimiin likavesien puhdistuslaitoksen ja siihen liittyvän viemäriverkoston rakentamisen suhteen.237
Terveydenhoitolautakunnan huoli oli niin suuri, että se järjesti 1.7.1965 yleisen tiedotustilaisuuden kotkalaisille, jossa todettiin, että:
Kotkan kaupunki, joka sijaitsee saarilla aavan meren rannalla, on joutunut sen tosiasian eteen, että sieltä ei enää löydy terveydenhoidollisia normeja täyttäviä uimarantoja Ruonalaa ja Mussaloa lukuunottamatta. Teollisuus ja asutus ovat saastuttaneet uimarantamme niin, että ne eivät vastaa enää terveydenhoidollisia vähimmäisvaatimuksia. 238

Näin terveydenhoitolautakunta joutui palaamaan niiden kysymysten pariin, jotka se oli
vain muutamaa vuotta aiemmin yrittänyt jättää vesilautakunnan hoidettavaksi. Vesien
likaantuminen oli terveysriski kaikille uintia harrastaville, eikä Kotkasta enää löytynyt
riittävästi sopivia uintipaikkoja.
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Kaupunginhallituksen kokous 8.4.1969, Ca: 94 Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupun-

ginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Kokous 17.5.1965, Ca: 71, Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupunginhallitus B; sekä

terveydenhoitolautakunnan 2.7.1965 päivätty kirje kaupunginhallitukselle, Da: 8 Lähetettyjen kirjeiden
toisteet 1965, Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Terveydenhoitolautakunnan kokoukset 6.6.1962 ja 27.2.1963, Ca: 4 Terveydenhoitolautakunnan pöy-

täkirjat 1961–1963, 23.6.1965, Ca: 5 Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1964–1966; sekä terveydenhoitolautakunnan 2.7.1965 kirje kaupunginhallitukselle, Da: 8 Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1965,
Terveydenhuoltolautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Näiden paikallisten tapausten ohella saivat eteläkymenlaaksolaiset ihmiset lukea kaikista niistä mömmöistä, joita Kymijoki mukanaan toi. 1960-luvun puolivälissä oli jo varsin
arkista, että paikalliset lehdet uutisoivat isoin otsikoin vesiensuojeluyhdistyksen tutkimustuloksia. Samalla likainen Kymi oli aina uutinen valtakunnallisella tasolla. Helsingin sanomat tarttui Kotkan uimarantojen kurjaan tilaan tuoreeltaan heinäkuun alussa
1965.239 Eteenpäin sitä vastoin tarttui asiaan vasta, kun kaupunginhallitus lopulta päätti
syyskuussa sulkea Mansikkalahden ja Metsolan uimarannat.240
Kotkan uimarannat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Korela
Ruonala
Metsola
Metsolan hyppytorni
Sokeritehdas
Tiutinen (vain 1968)
Puistola
Mansikkalahti
Hirssaari (tulokset vaihtelivat vallitsevien virtausten mukaan)
10. Santalahti (muuten puhtain ranta kärsi kovasta
käytöstä)
Vedenlaatu:
HU huono
V välttävä
T tyydyttävä
Kartta 5. Kotkan uimarantojen tila vuosina 1966–1968 suoritettujen tutkimusten perusteella.
Uimarannan tila arvioitiin bakteriologisesti, minkä perusteella annettiin arvosana viisiasteisella
taulukolla: puhdas, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono, jatkuvasti tarkkailtava. Kartalle merkitty keskiarvo on laskettu seitsemän otanta-arvon perusteella. (Kotkan opaskartta 1966, sekä Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisuja 15 ja 16.)

Rakennusvirasto oli aloittanut tällöin jo uusien viemärilinjojen suunnittelun tulevaa
keskitettyä puhdistusjärjestelmää varten, jonka avulla Kotkansaaren pistoviemäreistä
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Eteenpäin 25.2. ja 29.4.1965; Etelä-Suomi 24.2.1965; Helsingin sanomat 3.7., 29.8.1965 ja 8.11.1966;

sekä Kymen sanomat 23.2. ja 6.4.1965.
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Kokous 13.9.1965, Ca: 73, Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kaupunginhallitus B, Kotkan

kaupunki, KKKA; sekä Eteenpäin 14.9.1965.
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päästäisiin eroon ja Mansikkalahtikin toivottavasti puhdistuisi. Lyhyellä aikavälillä virasto ei kuitenkaan voinut puhdistaa uimarantoja. Kuten kartasta 5 selviää, oli kaupungin uimarantojen vesi vielä seuraavinakin vuosina varsin huonolaatuista. Maauimala sen
sijaan oli hallittavissa, joskin korkea käyttöaste edellytti uusien tehokkaampien puhdistusmenetelmien hankkimista.241 Kunnallistekniikasta vastannut apulaiskaupunginjohtaja
Arvonen esitti kaupunginhallitukselle käsityksenään sen, että meri kyllä puhdistuu,
kunhan viemärit saadaan johdettua muualle pilaantuneiden rantojen läheisyydestä. Kaupunginhallituksen konsensus olikin se, että paras lyhyen tähtäimen ratkaisu uimarantaongelmaan oli virkistysalueiden varaaminen Mussalon etelä- ja länsiosista, missä viemäreitä ei ollut.242
Jätevesikatselmuksista vastannut insinööri Eero Kujala sai hänkin vuonna 1965 lehdistössä huomiota osakseen muttei alkamassa olevien katselmusten takia. Kujala antoi
Kymenlaakson lehdistölle tietoja maanviljelyspiirin hiljattain suorittamasta kuntien vesijohtovesitutkimuksesta todeten yhteenvetona, että ”Kymen läänissä juodaan hyvää
vettä”. Kujala tosin totesi, että kun Kymijoessa oli saasteita Karhulan ja Kotkan kohdalla yhtä paljon kuin neljän miljoonan asukkaan kaupungin viemäreissä, ei vedestä puhdistamalla voinut hyvää saada. Silti Eteenpäin katsoi aiheelliseksi muistuttaa lukijoitaan
siitä, mistä todella oli kyse:
Nykyisin teknillisin ja kemiallisin menetelmin kyetään luonnollisesti aikaansaamaan bakteeritonta ja kirkasta vettä miltei minkälaisesta saastenesteestä tahansa.
Kokonaan eri asia on, pitääkö meidän Suomessa turvautua tällaisiin raakavesiin,
joitten puhdistustuloksen »hyvyys» on ihmisravinnon näkökannalta vähintään
epämiellyttävä.

Lehden pääkirjoituksessa valiteltiinkin nyt sitä, että uudesta lainsäädännöstä huolimatta
saastuminen vain jatkui.243
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Kotkan rakennusviraston toimintakertomus 1965, Daa: 3 Toimintakertomukset 1962–1969, Raken-

nusvirasto, Kotkan kaupunki, KKKA.
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Kaupunginhallituksen kokous 13.9.1965, Ca: 73, Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat, Kau-

punginhallitus B, Kotkan kaupunki, KKKA; sekä Eteenpäin 14.9.1965, 18.6., ja 1.7.1966 sekä 16.8.1967.
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Eteenpäin 17.8., pääkirjoitus 18.8., josta lainaus, ja 26.8.1965; sekä Kouvolan sanomat 18.8.1965,

josta Kujalan lainaus.
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Syyskuussa Eteenpäin vaati uudelleen, entistä voimakkaammin sanankääntein, saastumisen estämistä koko maassa. Lehti muisti tällä kertaa myös kalastajia. Tuosta elinkeinosta kun ei saastumisen takia ollut maatalouden harjoittajia tukemaan.244 Tämä oli varsin selväsanainen muistutus Kotkan valtapuolueen SDP:n tukijalta päättäjille siitä, että
lopulta saastuminen uhkasi koko yhteiskuntaa. Vaikka lehden näkökulma oli varsin
mieto verrattuna Kalamiehen viestiin, jota voidaan pitää todellisena pienviljelijäkalastajan lehtenä, oli siinä tapahtunut 1950-lukuun verrattuna todellinen asenteellinen
muutos.
Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma oli kuitenkin vuosikymmenen lopun suurin
ympäristötapahtuma lehdissä. Kun tiedot suunnitelmasta alkoivat vuotaa julkisuuteen
loppuvuodesta 1967, kasvoi polemiikki ennen näkemättömälle tasolle. Tällöin väittelyn
keskiössä oli kuitenkin joen pahiten saastunut osuus Voikkaan alla.245 Jätevesien vaikutusten käsittelyn vaikeudesta kuitenkin kertoo tyypillinen yleissuunnitelmaa käsittelevä
artikkeli huhtikuulta 1968. Vaikka ympäristöongelmat olivat näkyvillä kaikkialla halusi
sanomalehtilehti valaa lukijoihinsa uskoa, sillä ”Jätevedet eivät ole tuhonneet pohjaeliöitä Kymijoesta”. Toisin sanoen tilanne ei ollut lohduton, vaikka se olikin vallan vakava. Tulkinnasta kuitenkin paistaa epäusko ympäristökriisiä kohtaan. Vaikka saastuminen oli uutinen, ei se määrittänyt olennaisesti inhimillisen toiminnan rajoja.246
Vuosi 1970 oli Euroopan luonnonsuojeluvuosi. Tällöin jätevesiasia sai taas kerran paljon huomiota Kotkassa. Kaupungissa pidettiin ympäristönhoitotalkoot, joihin oli kutsuttu arvovaltaisia vieraita. Professori Toivo Rautavaara esitelmöi asutusjätevesien puhdistamisen tärkeydestä. Pitkäaikainen Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos Reino Elokin totesi, että:
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Eteenpäin 12.9.1965. Kalastajien ahdinko oli myöhemminkin esillä, Eteenpäin 2.9.1966, sekä 25.2.,

27.7. ja 28.10.1967.
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Kouvolan sanomat 3.12., 14.12., 16.12., 17.12. ja 19.12.1967; sekä Eteenpäin, 13.7. ja 17.12.1967.
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Eteenpäin 28.4.1968. Ihmisen ympäristösuhteesta ja arvoista siihen liittyen tarkemmin Vierikko, Kati

ja Niemelä, Jari: ”Arvojen ja arjen ekologinen kestävyys – metsätoimijoiden tulkinta ja ekologisen kestävyyden merkityssisällöt”, julkaisussa Metsät ja hyvä elämä: Monitieteinen tutkimusraportti 2006, ss. 225230.
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Kymijoki-nimiseen viemäriin on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Se olisi saatava
puhdistetuksi. Se ei tietysti tapahdu vuodessa eikä kahdessa, mutta vähitellen
useamman vuoden aikana.247

Yhteiskunnan läpi virrannut aatteenpalo ympäristöasioihin oli muuttanut päättäjienkin
sanomisia vuosikymmenessä varsin paljon. Silti huomattava osa Elon sanomisista on
laitettava populisminkin piikkiin, sillä edellisten vuosien nihkeä kunnallinen kehitys
vesiensuojelun parissa, ei oikein sopinut hänen lausuntonsa esittämään kuvaan.248

Kuva 4. Kaupungininsinööri Osmo Leino esitteli uusia jätevesisuunnitelmia vuonna 1967 kotkalaisille tiedotusvälineille. Kotkan, Karhulan ja Kymin yhdistyminen häämöttää jo horisontissa. (Eteenpäin 5.2.1967.)
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Eteenpäin 12.5., 6.9. ja 8.9.1970, lainaus Elolta jälkimmäisestä; sekä Etelä-Suomi 3.9.1970.
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Luonnonsuojeluvuoden tapahtumista Kotkassa tarkemmin Luonnonsuojeluvuoden 1970 Kotkan toi-

mikunta, Cg: 134-142 Tilapäisten toimikuntien pöytäkirjat 1970-1974, Kaupunginhallitus, Kotkan kaupunki, KKKA.
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5.4 Katselmuksien kautta käytännön vesiensuojeluun
Vesilain astumisesta voimaan oli kulunut lähes kolme vuotta, kun Kymen maanviljelysinsinööripiirin vanhempi insinööri Eero Kujala tammikuussa 1965 sai tehtäväkseen
katselmusten toimittamisen Kotkan kaupungin, Karhulan kauppalan ja kaikkien alueen
suurten teollisuuslaitosten jätevesien vesistöön laskemisesta. Toimitusten alkukokoukset pidettiin saman vuoden lopussa, minkä jälkeen toimitusmies uskottuine miehineen
suoritti lain edellyttämät vaikutusalueen tarkastukset. Ennen lopullisten lausuntojen laatimista Kujala joutui ottamaan kuitenkin kantaa Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelmaan, ja määräämään kalataloudelliseksi avustajaksi maa- ja metsätieteiden kandidaatti Tapani Sormusen. Näin varsinaiset katselmuskirjat jätevesien vaikutuksista ja
toimitusmiesten ehdotukset suoritettavista toimenpiteistä ja korvauksista vesioikeudelle
valmistuivat vuoden 1968 lopussa, kuusi ja puoli vuotta prosessin alkamisen jälkeen.249
Vaikka nämä katselmukset sinänsä käsiteltiin erillisinä tapauksina, voidaan niitä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Insinööri Kujalan ohella myös lähes kaikki alueen toimijoiden edustajat olivat samoja. Katselmuskokouksissa esitetyt kannanotot, erityisesti
kirjalliset sellaiset, olivat usein jopa sanasta sanaan samoja. Näin esimerkiksi useimmat
kalastuskunnat esittivät Kujalalle samat lausunnot jokaisessa alkukokouksessa vuonna
1965 ja jokaisessa varsinaisessa kokouksessa vuonna 1968.250
Kotkaa näissä kokouksissa edusti Osmo Leino. Hän ei kuitenkaan osallistunut teollisuusyritysten katselmuskokouksiin, sillä niistä yhteenkään kaupunki ei lähettänyt edustajaa. Karhulan kauppalan katselmukseen paikalle tosin saapui myös Kotkan vesilautakunnan puheenjohtaja Uljas Partio, mutta hänellä ei ollut valtakirjaa toisin kuin Leinol-
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Toimitusmiesten lausunnot Kotkan kaupungin ja Karhulan kauppalan hakemuksista, Enso-Gutzeit

Oy:n Kotkan tehtaiden, Sunila Oy:n hakemuksista, A. Ahlström Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n Karhulan
tehtaiden, sekä Itä-Suomen raakasokeri Oy:n ja Rikkihappo Oy:n hakemuksista jätevesien johtamisesta
alueen vesistöihin, Ed: 2-4 Maanviljelysinsinööripiirien kuulutukset ja katselmuskokouksien pöytäkirjat
1968-1969, Vesilautakunta, Karhulan kauppala; sekä Ead: 1 Maanviljelysinsinööripiireiltä saapuneet
kirjeet 1969-1970, Vesilautakunta, Kotkan kaupunki, KKKA. Katselmusmenettelystä Tuomanainen, Jouko: ”Vesilainsäädäntö ja ympäristönsuojelu”, julkaisussa Ympäristö ja laki: Ympäristölainsäädännön
opas 1992, s. 114.
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Katselmuskokouksien pöytäkirjat, Ed: 2-4 Maanviljelysinsinööripiirien kuulutukset ja katselmuskoko-

uksien pöytäkirjat 1968-1969, Vesilautakunta, Karhulan kauppala, KKKA.
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la. Karhulaa edustivat kauppalaninsinööri Unto Jokinen sekä kauppalangeodeetti ja sen
vesilautakunnan puheenjohtaja Mikko Karvinen. Paikalliset kalastajat olivat A. F. Aalbergin ja Martti Mattilan aiempia vaatimuksia noudattaen lähteneet liikkeelle, ja katselmuskokouksissa olivat näin paikalla heidän ohellaan Kuutsalon kalastuskunnan esimies Osmo Autio, Kaunissaaren kalastuskunnan edustaja Uuno Tyni, Heinlahden kalastuskunnan edustaja Aimo Hartikka, Kaarniemen kalastuskunnan edustaja Aarne Parila
ja Kymijoen kalastushoitoyhtymän sihteeri Antero Ahvenniemi. Aalberg ja Tyni edustivat toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana Etelä-Suomen merikalastajien liittoa. Mattila
puhui Länsi-Kymin kalastuskunnan puolesta. Hän oli tosin myös kalastushoitoyhtymän
puheenjohtaja. Useimpiin kokouksiin osallistui myös Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Erkki Tirronen.251
Kymijoen suualueen vesistöjen saastuttajat eivät vuonna 1965 olleet kovin halukkaita
ryhtymään toimiin, vaikka Kujala oli lausunnoissaan ehdottanut vain osittaisia, lähinnä
mekaanisia ja kemiallisia puhdistustoimenpiteitä toteutettaviksi ensi tilassa. Kun Erkki
Tirronen esitteli puunjalostusteollisuuden kustantamaa jätevesitunnelisuunnitelmaa,
jonka avulla ongelmat voitaisiin ratkaista keskitetysti, puolusteli kauppalaninsinööri Jokinen Karhulan kyvyttömyyttä ratkaista vesiensuojelun ongelmia seuraavasti:
Vesien likaantumista ei saada loppumaan ennenkuin koko Kymijokilaakson asutus ja teollisuus saadaan yhtymään vesien puhdistamiseen.
Kauppalan taholta on aikaisemmin esitetty vapautusta puhdistuslaitteiden rakentamisesta vuoteen 1970 asti. Nyt ehkä olisi saatava vähän pitempi aika, koska
teollisuus ei ainakaan sitä ennen ehdi puhdistaa jätevesiään. Toisaalta ei kauppala
ennen vuotta 1970 kykenisikään puhdistuslaitteiden rakennustöitä rahoittamaan.252

Kaupungininsinööri Leino taas vyörytti vastuuta kauppalan niskoille, minkä takia Kotkan kaupunki pitäisi vapauttaa ainakin osasta vastuuta:
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Katselmuskokouksien pöytäkirjat, Ed: 2-4 Maanviljelysinsinööripiirien kuulutukset ja katselmuskoko-

uksien pöytäkirjat 1968-1969, Vesilautakunta, Karhulan kauppala, KKKA; Kalamiehen viesti 18.7.1968;
Saarinen 2002, s. 207; Tirronen ja Partanen 1983, s. 8.; sekä Autio, Veli-Matti: "Kalastus ja metsästys
uudempina aikoina", teoksessa Kuutsalo saari Kotkan kupeessa: Erään luotsi-, laivuri- ja kalastajayhteisön historia 1989, ss. 87-88.
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Karhulan kauppalan katselmustoimituksen alkukokous 18.10.1965, Ed: 2 Maanviljelysinsinööripiirien

kuulutukset ja katselmuskokouksien pöytäkirjat 1968-1969, Vesilautakunta, Karhulan kauppala, KKKA.
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Kotkan kaupungin suunnitelma edellyttää Huumonhaaraan suuntautuvien jätevesien pumppausta toiseen suuntaan ja näin estää kaupungin osalta tämän jokihaaraan likaantumisen. Näin ei Karhulankaan sopisi laskea jätevesiään sinne.253

Kun Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma tunneleineen kuitenkin oli jo tällöin
kehitteillä, eivät sen enempää Jokinen kuin Leinokaan olleet halukkaita sitoutumaan
väliaikaisten puhdistuslaitteiden rakentamiseen ennen lopulliseen jätevesienpuhdistusjärjestelmään siirtymistä. Maataloushallituksen edustaja tuomari Reijo Salo kannatti tätä
keskitettyä ratkaisua tukien ainakin välillisesti kauppalaa ja kaupunkia.254
Paikallisten kalastuskuntien kanta oli jo vuonna 1965 se, että puhdistus oli aloitettava
mitä pikimmin ja jo aiheutuneista vahingoista oli suoritettava korvauksia. Kalastajien
näkemyksen mukaan saasteet olivat tuhonneet Kotkan ja Karhulan lähivedet ja uhkasivat nyt koko kalastuselinkeinon tulevaisuutta:
Entiset antoisat isorysäpaikat ovat tulleet heikkotuottoisiksi, lukuisat hyvät nuotta-apajat pilaantuneet ja vuodesta 1957 alkaen harjoitettu pientroolikalastus omilta vesiltämme on niinikään vaikeutunut pyynninalaisen kalan likaveden takia vetäytyessä yhä kauemmaksi ulkomerelle ja vieraille vesialueille.255

Suunnitteilla olevasta Kymijoen jätevesitunnelista Länsi-Kymin kalastuskunnan esimies
Mattila taas totesi, että:
likavesien haitta-alue on nykyisin voimakkaasti laajenemassa. Jos johdetaan likavesiä avomerelle, on nekin puhdistettava. Jos lohi karkoitetaan lähivesiltä, loppukin kalastajaväestö siirtyy muihin ammatteihin.256

Mattila esitti kalastusjärjestöjen kantana muissakin kokouksissa Vesi-Hydron asiantuntijoiden tekemien tutkimusten virheellisyyden kalastuksen tuoton suhteen. Koekalastukset oli hänen mukaansa tehty jo saastuneilta vesialueilta, joten niihin perustuvat luontai-
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siksi arvioidut tuotot olivat liian alhaisia.257 Kalastajia tukemaan asettui kokouksessa
Kymen maanviljelysinsinööripiirin piiri-insinööri J. A. Hakala. Hän totesi suurisuuntaisten tunnelisuunnitelmien toteuttamiseen kuluvan ajan, jopa kaksi vuosikymmentä,
olevan liian pitkä aika, sillä ”Kymijokea ei voida jättää likaiseksi näin pitkäksi aikaa”
vesistön tilan ollessa jo valmiiksi huolestuttava.258
Ennen varsinaisia katselmustoimituksia Kotka ja Karhula pyrkivät välttämään kohtuuttoman kalliina pitämiään väliaikaisia ratkaisuja. Teollisuus taas pyrki ratkaisemaan
omat jätevedenpuhdistuskysymyksensä itsenäisesti.259 Kotkan ja Karhulan keskinäinen
suhde oli selvästi vaikea. Kotkalaisten päättäjien halu hoitaa vesiensuojelu keskitetysti
oli ristiriidassa Karhulan kauppalassa vallitseviin näkemyksiin. Molemmat kuitenkin
välttelivät vastuuta teollisuuden, erityisesti pohjoiskymenlaaksolaisen, kustannuksella.
Vaikka Kujala totesi loppuvuodesta 1965, että jätevesikysymys vaati kiireellistä ratkaisua, kului tiedon keräämiseen ja katselmusasiakirjojen laatimiseen lähes kolme vuotta.
Silti monikaan asia ei ollut muuttunut tuossa ajassa.
Kotkassa valmistauduttiin jätevesien laskulupia selvittäviin katselmuskokouksiin loppuvuodesta 1968. Toimitusinsinöörin esitys aiheutti kaupungin päättäjille paljon päänvaivaa. Ehdotuksen mukaiseen jätevesien puhdistamiseen ei uskottu kaupungilla olevan
riittävästi rahaa.260 Kotkan kaupungin jätevesiä koskevassa varsinaisessa katselmuskokouksessa Osmo Leino totesi kaupungin toimineen hyvässä uskossa ja suunnitelleen
jätevesien puhdistamista katselmusinsinööri Kujalan ehdotusta vastaavalla tavalla. Tällä
Leino tarkoitti Vesi-Hydron kanssa tehtyjä jätevedenpuhdistamosuunnitelmia vuosikymmenen puolivälistä, joita ei kuitenkaan oltu toteutettu. Kaupunki oli rakennuttanut
vanhoihin kaupunginosiin Kotkan- ja Hovinsaarille selkeytyskaivoja, jotka toimitus-
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miehet olivatkin todenneet väliaikaiset velvoitteet täyttäviksi. Ongelmaksi muodostuivat
kuitenkin läntiset uudemmat kaupunginosat, sekä jätevesien jatkuvaan mittaamisen tarvittavat laitteet, joiden kustannuksia kaupungin päättäjät pitivät kohtuuttomina. Leino
sanoi tästä, että:
Kuitenkin on todettava, että lupaehtojen välivaiheet aiheuttavat kaupungille
huomattavan suuria kustannuksia, jotka investoinnit ovat sellaisia, että ne lopullisen suunnitelman valmistuttua jäävät täysin tarpeettomiksi ja tästä periaatteellisesta syystä kaupunki vastustaa näitä väliaikaisia lupaehtoja.261

Samana päivänä pidetyssä Karhulan kauppalan katselmuskokouksessa Leino jatkoi
kauppalan suunnitelmien suomimista Huumanhaaraan johdettavien viemärien suhteen:
...kun Karhulan kauppalan viemärivesistä on tässä muodossa, kun hakija esittää,
ilmeistä terveydellistä haittaa Kotkan kaupungin vesialueelle, ei Kotkan kaupunki voi hyväksyä tältä kohdin Karhulan kauppalan suunnitelmaa, vaan on sitä
mieltä, että Karhulan kauppalan on johdettava jätevedet avomerelle, niinkuin
Kotkan kaupunkikin on suunnitellut.262

Kotkalaiset siis vaativat yhtenäistä yhdenmukaista jätevesien puhdistusta, mihin karhulalaiset taas eivät olleet suostuneet korkeaksi pelättyjen kustannusten takia. Huumanhaaraan lasketut viemärivedet olivat aito terveydellinen haitta, mutta niin olivat Kotkan
läntistenkin kaupunginosien Lankilan, Ruonalan ja Mussalon vedet, joiden suhteen Leino Kotkan edustajana ei taas ollut valmis välittömiin toimenpiteisiin.
Maataloushallitus ajoi yleissuunnitelman mukaista toteutustapaa. Diplomi-insinööri
Markku Mäkelä huomautti kuin Leinoa tukien, että:
Viemärilaitosta kehitettäessä olisi pyrittävä jätevesien keskitettyyn käsittelyyn ja
otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon menettelyn tarkoituksenmukaisuus
myöhempiä jatkotoimenpiteitä silmällä pitäen.
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Tätä Mäkelä myös edellytti Karhulan kauppalalta, joka oli toistaiseksi Kotkaa hitaammin kehittänyt viemäröintiään.263 Tämä valtiollisten viranomaisten ja kaupungin ja
kauppalan edustajien viivyttely ei tyydyttänyt katselmuksien kalataloudellista asiantuntijaa, Tapani Sormusta. Hän oli vuoden 1965 jälkeen ehtinyt tutustua tarkemmin alueen
vesistöjen ja kalakantojen tilaan ja vaati nyt toimenpiteitä lisätuhojen estämiseksi. Sormunen totesi, ettei ”hoidon aloittamista voida lykätä siihen, kunnes lopullinen suunnitelma on valmis”, vaan kalakantojen hoito olisi aloitettava heti.264
Landbon jakokunta ja Länsi-Kymin kalastuskunta halusivat saada ratkaisun aikaiseksi,
minkä takia ne totesivat yhteisesti Kymijoen vesiensuojelun yleissuunnitelman pääkohdiltaan hyväksyttäväksi. Langinkosken alisten vesialueiden lisääntyvä saastuminen, johon puuttumista toimitusmiehet olivat Kotkan kaupungilta vaatineet, ja johon Leino ei
ollut kovin halukas uhraamaan resursseja, oli kuitenkin vesialueet omistavalle jakokunnalle ja niitä käyttäneelle kalastuskunnalle kynnyskysymys:
Kun lupaehtoesityksen mukaan Kotkan kaupungilla olisi oikeus 1.1.1971 saakka
johtaa jätevedet nykyisellä tavalla vesistöön, kiinnitämme erityistä huomiota siihen nopeasti lisääntyvään saastumiseen, jota tapahtuu Langinkosken alapuolella
Ruonalanlahdessa ja Keisarinsatamassa Sikosaaren lähistölle nyt läntisistä uusista kaupunginosista puhdistamatta johdettavien viemärivesien vuoksi.

Kaupungin oli jako- ja kalastuskunnan mielestä tehtävä kaikki mahdollinen vesistöjen
suojelemiseksi, ennen kuin jätevesikysymys lopullisesti ja kattavasti ratkaistaisiin.265
Martti Mattila tarkensi kalastajien ja läntisten kaupunginosien maanomistajien ahdinkoa
toteamalla Kotkan katselmuskokouksessa, että jos jätevesien laskeminen puhdistamatta
Hovinsaaren, Kotkansaaren ja Mussalon väliseen lahteen jatkuu, ”se tekee suorastaan
asumisen tämän vesistön rannalla sietämättömäksi”. Mattilan esittämät huomiot kuultu-
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aan Sormunen joutui toteamaan, että ”asiantuntijalausunto tässä asiassa on tehty pikatyönä” ja ettei kalaston häviämiseen liittyviin kysymyksiin voitu näin suhtautua lopullisella varmuudella. Mattilan ohella muidenkin jako- ja kalastuskuntien edustajat olivat
kuitenkin Sormusen empimisestä huolimatta täysin varmoja asiastaan. Kalastaja Aarne
Parilan tunteellinen vuodatus Karhulan kauppalan katselmuskokouksessa toi epäilyksettä esiin heidän näkemyksensä siitä, kuka oli syyllinen ja miksi:
Täällähän oli ennen Korkeakosken massatehdas, jossa ei käytetty kemikaleja yhtään. Jokeen virtasi puujätettä, kun puu oli halpaa niin paljon, että tuumansilmäinen katiska oli aivan mattona. Lohet nousivat hyvin. Sitten tulivat Insuliitti ja
Kymin tehtaiden karbiittitehtaat ja nyt se maataloushallituksen hyväksymä selluloosatehdas. Ne hävittivät kaikki kalat täältä aivan tarkalleen. Minkälainen lupa
niillä oli. Kaikki panimme vastaan, mutta ne viittaavat siihen, että Kotkan kaupunki hyväksyi tehtaan rakentamisen.266

Parila kuitenkin ymmärsi teollisuusyritysten merkityksen yhteisölle, eikä halunnut evätä
saastuttajiltakaan toimeentuloa. Päinvastoin hän korosti paremman vedenpuhdistuksen
suosiollista vaikutusta paitsi ammattikalastajille, myös virkistystoiminnalle. Teollisuuden ja kuntien oli kuitenkin heti aloitettava jätevesien puhdistamisen kehittäminen.267
Parilan parjaama teollisuus puolustautui katselmuksissa yrittämällä jäävätä tulokset liian
vähäisten tutkimusten epävarmojen tulosten takia. Sormusen esittämät kalastusvahingot
perustuivat liian vähäisiin tutkimuksiin, mutta kun kalastajat olivat vaatineet arvioiden
korjaamista suuremmiksi, vaati Enso-Gutzeit Oy:tä edustanut varatuomari Matti Kekkonen niiden alentamista. Hän ehdotti myös katselmuksen jatkamista myöhemmin, jotta
toimitusmiesten ehdotuksessa esitettyihin näkemyksiin voitaisiin vastata asiantuntijain
avulla. A. Ahlström Oy ei myöskään hyväksynyt sille asetettua tuomiota, vaan totesi
kirjallisessa lausunnossaan, että:
on tässä yhteydessä sivuutettu useita sellaisia seikkoja, jotka varmasti tavalla tai
toisella ovat myötävaikuttaneet kalakannan vähenemiseen, kuten esimerkiksi sen
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luonnollinen väheneminen lisääntyneen kalastamisen sekä tehokkaampien kalastusmenetelmien käyttöön ottamisen johdosta.

Yhtiöt katsoivat huolehtineensa riittävällä tavalla jätevesien käsittelystä, minkä takia
lisätoimenpiteet – erityisesti vesiensuojelun yleissuunnitelmassa kaavailtu jätevesitunneli Viikarinsaaren ja Vehkaluodon välille – vaarantaisivat niiden toimintaedellytykset,
kuten Sunila Oy:n lausunnossa todettiin:
Näin suurisuuntaiseen investointiin ei yhtiömme, kuten ei varmasti muidenkaan
asianomaisten, taloudellinen kantokyky tule yksin riittämään.268

Asianosaisten näkemykset kuultuaan toimitusinsinööri Eero Kujala laati uskottujen
miesten avustuksella vuosien 1968-1969 taitteessa jokaisesta alueen jätevesikatselmuksesta loppulausunnon vesioikeutta varten. Kujala piti vuotta 1978 ehdottomana takarajana jätevesikysymyksen lopulliselle ratkaisemiselle joko yleissuunnitelman mukaisesti
tai muulla vastaavalla tavalla. Toimitusmiesten yhteinen kanta oli kuitenkin se, että
avomerelle, halokliinin alapuolisiin vesikerroksiin johdetut jätevedet olisivat paljon pienempi ongelma kuin mikään muu vaihtoehto:
Ulkomerellä ja merenpohjaan alle 20 m:n syvyyteen johdettuna jätevesien aiheuttama vahinko on joka tapauksessa aivan merkityksetön nykyiseen tilaan verrattuna, jolloin Kotkan kaupunki itse asiassa sijaitsee keskellä jätevesilammikkoa.

Kotkan kaupungin vastustamien väliaikaisten puhdistusjärjestelmien suhteen toimitusmiehet olivat tiukkoja. Ne oli rakennettava vuoteen 1971 mennessä. Samoin he hylkäsivät Karhulan kauppalan ja teollisuuden vaihtelevat, yllä esitetyt, selitykset.269
Kujala esitti, että kaikki alueen luvanhakijat tehostaisivat ensitilassa, kukin toimintansa
edellyttämällä tavalla, jätevesiensä puhdistamista. Kymen maanviljelysinsinööripiiri
taas olisi vastuussa jätevesitutkimusten koordinoinnista. Väliaikaisen luvan edellytyksenä olisi näin jatkuva vedenlaadun tarkkailu. Sen perusteella voitaisiin kehitteillä ole-
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via puhdistusjärjestelmiä edelleen parantaa. Kalastuksen suhteen oli Kujalan mielestä
laadittava Kymijoen alueen kalataloudellinen hoitosuunnitelma, jota varten hän ehdotti
luvanhakijoille määrättäväksi vesiensuojelumaksu. Tämän hän laski yleissuunnitelmassa esitetyn jätevesitunnelin kustannusten jyvityksen perusteella.270
Kotkan Kaupungin johdolle alkoi jätevesiasian mitta valjeta vasta tässä vaiheessa, kun
katselmusten perusteella oli pakko ryhtyä miettimään yleissuunnitelman mukaista jätevedenpuhdistuslaitosta. Kotkan jo jonkin aikaa ajama alueellinen ratkaisu yhdessä Karhulan ja Kymin kanssa ei edelleenkään ollut helposti toteutettavissa. Kymin kunnan
kanssa vuonna 1969 käydyt neuvottelut yhteisistä puhdistustoimista kariutuivat varsin
pian. Kun koko katselmusprosessi sitten meni uusiksi vesihallituksen perustamisen
myötä, olivat vesiensuojelusuunnitelmat yhä varsin yleisellä tasolla.271 Muutkaan katselmusprosessiin osallistuneet eivät kokeneet saaneensa tavoittelemiaan lopputuloksia.
Martti Mattila kommentoi omia vaikutusmahdollisuuksiaan jälkeenpäin Ylelle antamassaan haastattelussa seuraavasti:
Kokouksissa, ensimmäisessä vain luvanhakijat, ja sitten muutama paikallinen kalastaja… …Jäivät reippaasti toiseksi teollisuuslaitosten ammattitaitoisten tuomareiden ja insinöörien kanssa.272
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6 Vesiensuojelun kehitys Kotkassa 1945-1970
Kotkan kaupunki kasvoi vuosina 1948-1977 ulos Kymijoen suun saarilta vallaten ensin
jokisuun ja lopulta koko Kymin kunnan. Tämä valtava hallinnollinen muutos määritti
myös alueellista vesiensuojelua. Kotkan kaupunkiin liitettiin vaiheittain infrastruktuuriltaan lähes täysin kehittämättömät Kymin osat, jotka veivät kaupungin rakennusviraston
ja sen alaisen vesilaitoksen huomion vuosiksi lähes kokonaan. Kotkaa kolmelta puolelta
ympäröineen meren saastumista ei voinut enää 1950-luvulla olla huomaamatta, mistä
kaupungin teknisten päättäjien lukuisissa yhteyksissä esittämät näkemykset läpi tutkimusaikavälin todistavat. Uusista tavoista hoitaa vesikysymys oli kaupunginhallituksessa
puhetta jo 1940-luvulla, mutta hyvät ideat hautautuivat resurssien puutteen sekä arkisten
ongelmien alle ja viivästyivät. Vesilaitos paini kroonisesti alimitoitettujen järjestelmien
aiheuttamien ongelmien kanssa, kun suunniteltujen laajennusten viivästyessä ne jäivät
jo toteutuessaan riittämättömiksi kasvavan kaupungin tarpeita varten.
Kaupungin päättäjät reagoivat hitaasti ympäristöongelmiin. Kotka oli tyypillinen teollisuuskaupunki, jossa kaikki päätökset tehtiin myös tämän elinkeinon edellytysten – uskottujen ja todellisten – suhteen. Tätä vastoin kalastus, vanha kymiläinen elinkeino oli
kaupungin päättäjille ulkopuolinen ja vieras. Alueen jakokunnat taistelivat kaupunkia
vastaan oikeudessa ja myöhemmin katselmuksissa, mikä näyttää olleen vakiintunut paikallinen toimintatapa. Kotkalaisten vastaus taas näyttää yhtälailla vakiintuneesti olleen
vesi- ja maa-alueiden pakkolunastus, jonka avulla jakokunnat pyrittiin sulkemaan pois
päätöksenteosta. Kalastajien selvästi vihamielinen suhtautuminen kaupunkiin esti myös
heidän ympäristöongelmia koskevien näkemystensä kuulemisen. Kaupungin ja Landbon
jakokunnan väliset, rikkonaiset suhteet eivät muuttuneet 1940-luvun lopusta oikeastaan
mitenkään ennen vuoden 1968 katselmuskokouksia tai niiden aikanakaan.
Vanhan vesioikeuslain vielä ollessa voimassa vesistöjen saastumisen määrittely juridisesti sitovasti oli lähes mahdotonta, minkä takia saastuttajien oli helppo välttää edesvastuuta. Kun ei voitu määritellä sitä, miten suuressa määrin kukakin oli vesistöjä saastuttanut, ei voitu määrätä korvauksiakaan. Ainoastaan silloin, kun Kotkan edut olivat uhattuina, saattoi vesistönsuojelu ottaa haparoivia ensiaskeliaan. Tästä oli kyse 1950-luvun
tärkeimmässä katselmuksessa A. Ahlström osakeyhtiön halutessa muuttaa Kymijoen
laskuhaarojen välisiä juoksutussuhteita oman Korkeakosken voimalansa hyödyksi Langinkosken ja Kotkan vedenhuollon kustannuksella. Kun Kotkan kaupungin vesilaitos
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taas oli vastuussa samaisen Langinkosken veden virtauksen rajoittamisesta, ei vastaavaa
tukea siitä kärsiville ollut tiedossa. Kotka ei tosin ollut suurin syypää vaelluskalojen katoamiseen Kymistä. Koko Kymenlaakso valtavine puunjalostuskeskittymineen loi 1900luvulla joesta suuren avoviemärin.
Yleiset käsitykset ympäristön tilasta muuttuivat vuosien 1945-1970 aikana merkittävästi. Vaikka ympäristönsuojelu ei alkanutkaan näin myöhään, oli asennemuutos silti merkittävä. 1940-luvun lopussa muut ongelmat, lähinnä säpäleiksi pommitetun kaupungin
jälleenrakentaminen ja teollisuuden sekä työllisyyden tehostaminen ajoivat selvästi
edelle. Seuraavan vuosikymmenen aikana vedestä kuitenkin eittämättä tuli iso ongelma.
Ensin asian nostivat esille kalastajat ja luonnonsuojelijat. Heillä oli läheinen suhde ympäristöön ja näin vahva kokemukseen nojaava käsitys siinä tapahtuneista haitallisista
muutoksista. 1950-luvun tutkimukset paljastivat kuitenkin vastaansanomattomasti teollisuuden, asutuksen ja maatalouden haitallisen vaikutuksen, minkä perusteella alkoivat
päättäjien ja yleisen mielipiteen käsityksetkin muuttua. Ensimmäisinä muuttivat näkemyksiään Kotkan kaupungin terveydenhoitolautakunnan jäsenet, joista useimmat olivat
terveydenhoidon ammattilaisia. Vesistöistä tuli terveydellinen ongelma lautakunnalle
viimeistään 1950-luvulla, mutta edellytykset tämän ongelman ratkaisemiselle puuttuivat. Jatkuvat kaupunginhallitukselle ja rakennusvirastolle osoitetut pyynnöt johtivat laihoihin tuloksiin.
Kotkassa käytiin 1950-luvun lopusta alkaen myös poliittista kädenvääntöä vasemmistopuolueiden kesken. Ympäristönsuojelusta tuli kuitenkin vain yksi lisäase kansandemokraattien arsenaalissa sosiaalidemokraatteja vastaan. Tästä huolimatta kotkalaista vesistöpolitiikkaa saivat rakentaa samat kaupungin virkamiehet läpi koko sodanjälkeisen
kauden. Tällöin suunnitelmat toteutettiin osana kaupungin yleistä kehitysstrategiaa.
Tärkeä jätevedenpuhdistus pyrittiin toteuttamaan keskitetysti kerralla ja hyvin. Kun tähän ei ollut heti mahdollisuutta, viivästyi sen toteuttaminen yhä uudestaan - 1950luvulla siksi, ettei käytettävissä ollut riittävästi tietoa ongelmien luonteesta, 1960-luvun
alussa siksi, että tätä tietoa tuotettiin, ja viimein vuosikymmenen lopussa, koska Karhula ja Kymi harasivat vastaan ja Kotkan hakema kuntaliitos oli kesken. Kotkan hallinnolliset valtasuhteet näkyvät myös tavassa, jolla vesilautakunta päätöksenteossa ohitettiin.
Kotka takasi paikallisille teollisuuslaitoksille turvallisen toimintaympäristön. Kaupunki
oli aiemminkin toiminut kilpenä sen alueella toimivia sahoja vastaan nostetuissa riidoissa, ja näin kävi useimmiten nytkin. Kotkan kaupungin päättäjien flegmaattinen osallis91

tuminen 1960-luvun lopun jätevesikatselmuksiin yhdistyi kaupungin varsin aktiiviseen
rooliin Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksessä, josta tuli 1960-luvulla lyhyeksi aikaa
keskeinen vesistöfoorumi Kaakkois-Suomessa. Kotka olisi voinut niin halutessaan asettaa yläjuoksun tehtaat ja kunnat koville, muttei missään vaiheessa tehnyt niin. Nähtävästi Kotka ei ollut valmis taistelemaan puhtaan Kymin puolesta. Näin sen puolustajaksi
ryhtyi maataloushallitus yleissuunnitelmineen ja siinä esitettyine jätevesitunneleineen.
Tämä suunnitelma sopi Kotkan kaavailuihin, vaikka teollisuus piti sitä kohtuuttomana
toimintaedellytykset vaakalaudalle asettavana rahan haaskauksena. Kaupungilla oli
1950- ja 1960-lukujen taitteessa vetäjän rooli alueellisissa vesikysymyksissä, mutta
vuosikymmenen mittaan ratkaisujen viivästyessä se jäi hidastelujensa takia sivuun.
Maataloushallitus aloitti ylipaikallisen vyörytyksen päätöksenteossa.
Ympäristökysymykset nousivat 1960-luvun mittaan yleisen keskustelun piiriin, mikä
näkyi aivan vuosikymmenen lopussa muun muassa Kotkan terveydenhoitolautakunnan
uudistuneena kiinnostuksena vesistön saastumista kohtaan. Kotkalainen lehdistö heijasteli muuttuneita käsityksiä, ja harva asukas saattoi enää olla ylpeä, kun mahtavasta Kymistä oli tullut kansallinen häpeäpilkku. Silti vesiensuojelu saatiin kuntoon vasta myöhemmin. Vuoden 1973 lopussa Kotkan kaupunginhallitus asetti seuraavan vuoden alusta jätevesikysymystä ratkomaan erillisen jätevesitoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi
valittiin Osmo Leino. Toimikunta suunnitteli jätevesimaksua, josta saatavilla tuloilla
voitaisiin kustantaa jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen. Lautakunnan perustamisen
taustalla oli jätevesimaksulaki, joka edellytti toimeen ryhtymistä.273 Vedenpuhdistamo
rakennettiin lopulta yhdistettyyn Kotkan kaupunkiin, kun Karhula ja Kymi olivat lakanneet olemasta.
Vesiensuojelun kehitys Kotkassa oli ensisijaisesti tekninen kysymys. Sen mikä oli tärkeää päättivät lähes aina insinöörit ja kemistit. Erityisen tärkeä oli Kotkan rakennusviraston vahvan miehen, Osmo Leinon rooli. Kotkan ohella vesikysymysten ratkaisemiseen osallistuivat ulkopuoliset tutkijat ja tekniset asiantuntijat. Tällöin ensimmäiselle
sijalle nostettiin hyötynäkökulma; saasteet olivat osa yhteiskunnan edistyskertomusta.
Kalastajat eivät voineet millään tavalla haastaa tätä vallitsevaa näkökulmaa, sillä heidän
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Kotkan kaupunki jätevesitoimikunta 1974, Cg: 187 Tilapäisten toimikuntien pöytäkirjat, Kaupungin-

hallitus, Kotka, KKKA. Toimikunnan asettamisen taustalla oli muuttunut lainsäädäntö, katso Suomen
asetuskokoelma 610/1973 (jätevesimaksulaki).
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arvonsa ja tarpeensa eivät pärjänneet vertailussa. Jonkin aikaa saasteiden aiheuttamia
haittoja saatettiin väistellä kuten Kotkan virkistysmahdollisuuksien tarkastelun suhteen
voidaan todeta. Maauimala loi uusia mahdollisuuksia, muttei tietenkään voinut korvata
pilaantuneiden uimarantojen täyttämää aukkoa loputtomiin. Kun terveydenhoitolautakunta oli lopulta pakotettu toimimaan ja sulkemaan kaupungin vaarallisiksi käyneet uimarannat, ei päättäjiltä vieläkään löytynyt tahtoa varsinaisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä tapahtui vasta suuremman yhteiskunnallisen mielipideilmaston muutoksen
myötä.
Kotkan alueen vesistöjen ympäristöhistoria ei vuosina 1945-1970 muuta vallitsevaa käsitystä Suomen vesiensuojelun kehityksen suurimmista kipukohdista. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen historia Kymijoella on kuitenkin tärkeä osa tämän metsäteollisuuden maan tarinaa. Vaikka tämä tutkimus kattoi vain pienen pätkän ja vain hetken
Kymin virtaamasta, voi sen perusteella todeta uusien, aiempaa laajempien näkökulmien
olevan paikallaan aiempien tehdas- ja kala-Kymin historioiden rinnalla. Lähteitä näihin
ainakin on riittävästi.
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Liitteet
Liite 1. Kotkan kaupungin vesilaitoksen pumppaaman veden
määrän kehitys 1921-1970
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Enso-Gutzeitin kulutus

Kotkan kaupungin vesilaitoksen pumppaaman veden määrän kasvussa on huomattava sota-ajan
merkittävät käyttöpiikit, jotka johtuvat pommituksista johtuvien tulipalojen sammuttamisesta.
1950-luvun alun voimakas kasvu liittyy uusien alueiden, erityisesti Hovinsaaren vesijohtoverkon kehitykseen. Vastaava kasvukausi koettiin 1960-luvun taitteessa, kun läntisille liitosalueet,
lähinnä Ruonala, Lankila ja Aittakorpi liitettiin vesijohtoverkkoon. 1960-luvun alkuun asti Enso-Gutzeit Oy:n Kotkan tehtaat oli suurin yksittäinen kuluttaja, josta on huomioitava 1950luvun investointien aiheuttama kulutuksen kasvu ja vuoden 1963 jälkeinen vähennys, joka perustuu prosessiteknisiin muutoksiin. 1960-luvulla Kymenlaakson keskussairaala ja muut teollisuuslaitokset kuten Rikkihappo Oy:n ja Itä-Suomen raakasokeritehdas Oy ohittivat EnsoGutzeitin vedenkulutuksessa. (Kotkan kaupungin vesilaitoksen vuosikertomukset 1921-1970,
Kymen vesi.)
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Liite 2. Landbon jakokunnan apajapaikat ja Artimon tutkimuspisteet Kotkan lähistöllä

Atso Artimon 1954 julkaistun tutkimuksen mittauspisteet ja Landbon jakokunnan tuolloin käytössä olleet apajapaikat hänen tekemiensä kalastajien haastattelujen perusteella. Kartan itäosien
vesialueet kuuluvat Korkeakosken, Kaarniemen ja Kuutsalon kalastuskunnille, joiden apajapaikkoja ei ole merkitty karttaan. (Artimo 1954.)
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