
Viirinkylän rannat. Kuvasarja 2. Antero Koivula 

Imatran Voima Osakeyhtiö alkoi 1950-luvun alussa ostaa Kemijoen vesialueita. Ostoajankohta oli edullinen. 

Inflaatio, rahan arvon voimakas heikentyminen, pudotti nopeasti kauppahintojen arvoa. Sodan jälkeisenä 

rakennuskautena rahan tarve oli suuri ja vesivoiman rakentaminen myötätuulessa. Vesioikeuksien myyjien 

epäyhtenäinen joukko vauhditti kauppojen syntymistä. Taustalla oli pelko pakkolunastusmenettelystä. 

Näissä olosuhteissa vesioikeuksien omistajat olivat altavastaajien asemassa. Kauppahinnat tuntuivat 

merkittäviltä ja myytävä omaisuus poikkesi tavanomaisesta. Sen arvo oli vaikeasti hahmoteltavissa. Mikään 

ei tuntunut muuttuvan. Tästä takeena oli kauppakirjoihin sisältyvä ehto 3) Kauppaa ei seuraa mitään ranta-

ja maa-alueita, jotka ovat kesäkeskivesirajan yläpuolella. 

Pirttikosken voimalaitos valmistui 1959, Seitakorva 1963 ja Vanttauskoski 1972. Kemijärven säännöstely 

aloitettiin 1966. Näiden voimalaitosten käyttöönotto, Kemijärven säännöstely ja vuorokautiset joen veden-

pinnan vaihtelut muuttivat merkittävästi joen ja sen rantojen käyttöä. 

Seuraavassa katkelma Lapin Kansassa n:o 96 vuodelta 1964 ollut Iikka Koivulan haastattelusta.              

”Pohjoispuolellakin asuvien viirinkyläläisten maita sijaitsee etelärannalla. Näiden hyväksikäyttö on 

vaikeutunut sen jälkeen, kun voimalaitokset rakennettiin ja siitä aiheutui jatkuva vedenpinnan vaihtelu. 

Puhumattakaan tämän hankalan rannan omien asukkaitten liikennevaikeuksista. Ennen Kemijoen valjas-

tamista kesti varsinainen rospuutto syksyisin vain muutaman vuorokauden. Kohtalainen pakkanen jäädytti 

uoman kuljettavaksi jo parin kolmen yön kuluessa.  Nykyvuosina puolestaan saattaa mennä monia viikkoja 

ennen kuin jäätie saadaan valmiiksi. Aikaisemmin näet rantajäästä leikattu ensimmäinen teli pysyi paikal-

laan, mutta nykyisin saa näitä jääsiltoja tehdä useitakin, koska kohoava vesi ne aina särkee. Keväällä taas 

samasta syystä aiheutuu jääkannen irtoaminen rannasta. Asiaa on koetettu parantaa erityisten rannasta 

jäälle johtavien siltojen avulla.” 

Ennen joen vedenpinnan jatkuvaa vaihtelua joen pohjoisen puolen rantoja pystyi kulkemaan koko kesän. 

Viirinkylän kohdalla pohjoisrannasta on vain muutama sata metriä jyrkkää rantaa, jonkin verran loivaa 

rantaa ja suurimmaksi osaksi alavaa maata. Normaalin jopa lakeihin perustuva käytäntö on, että luonnolle 

ja sen käyttömahdollisuuksille aiheutettuja vaurioita lievennetään. Näin ei olet tapahtunut Viirinkylän 

jokirannoille. Kylän asukkaat ovat pystyneet kävelemään rannoilla 400 vuotta. Tämän käytännön palaut-

taminen olisi mahdollista vähin kustannuksin. Kylän jokiosuus on edesauttanut halvan sähkön tuotantoa 

vuosikymmeniä ja sama käytäntö tulee jatkumaan.  

                                                          

                              Kuva vuodelta 1962. Pohjoisranta Vuoskuojan suulta Koivulan rantaan.                        



                                                                                                  

Lähikuva alkaen edellisen kuvan puolivälistä. Uiton hännän mentyä puomit kerättiin vasemmalla näkyvälle   

rannalle. Seuraavissa vertailukuvissa nykytilanne. Koivuniemen ja Ollilan rannat alkavat kuvan puolivälistä. 

Vasemmalla alareunassa näkyy joen etelärantaa. Veneet voitiin vetää rannalle koko kesän ajan. 

                      

                  Koivuniemen ranta   Ollilan ranta 

 



                                   

Puomin ranta 1952. Poikkipuu, lähtevä puomi ja ranta muodos-              Sama ranta nykyisin.                                                                   

tivat kolmion, jossa lasten oli turvallista opetella uimaan.  

 

Seuraavissa kuvissa veden pinnan vuorokautisen vaihtelun näkymiä. 

                              

              

 

 



 


