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Eräitä havaintoja
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H$.'atrrn 11. päivänä
1 893 oli joensuulaisessa
Karjalattaressa seuraava
tinen: "Kaksi hirweä näki-
wät Jänisjärwellä hinaaja-
aluksen "Al u n" laiwamiehet
äskettäin. Luullen niitä en-
sin karhuiksi, lähtiwät mie-
het takaa ajamaan, waan
kun näkiwät mitä oliwat ta-
woittaneet, kääntyiwät heti
takaisin."

Tämä elokuun lopulla silmiimme sat- kohti Loitimojärveen, jossa.se saa idän-
tunut uutinen pani pohdiskelemaan, puolelta Eimisjoen ja Olllölänjoen
mikä oli tämä hinaaja Alku (Alku-ti- lisävedet.LoitimojiirvestäJänisjokivir-
misiä aluksia on muuten ollut maas- taa pää-asiassa etelää ja lopuksi kaak-
sammelukuisiajaehkäpäteemmeniistä koa kohti saaden idän puolelta Juvan-
selvityksen liihivuosina) j a mitä oikeas- j oen j a laskee Jänisjiirven luoteisimpaan
taan tiedetään Jänisjiirven laivaliiken- perukkaan. Jänisjiirven pohjois-osaan
teestä. Joitain hämäriä muistikuvia laskeevieläparipienempääjokea,m.m.
Jänisjärven laivoista tuntui löytyvän: Soanjoki ja kaakkoiskulmaan Sarka-
Karttunen mm. kerloo, miterr J dnis - j oen vedet Suistamojärven kautta. "

jiirvi-niminen matkustajalaiva s.iirrel Jänisjåirvestä toteaa samainen lähde:
tiin Kuopion vesille 1920--luvulla, ja ',204äZ suuri jiirvi, Ruskealan, Suis-
nykyisen Ollin tiedetään_olleen ennen tamon, Soadahåen ja pälkjiirven kun-
Hallaksi tuloaan O-lso-nimisenä oan alueisiin kuuluva. Jakäantuu pie-
samaisellaJänisjärvellä.Muttasiihenpä nempään pohjoiseen ja isompaan
tietomme loppuivatkin, ja. tuli tarve etepiiseen rå11aan,loitu salmi yhdiitaa.
saada asioista hieman lisää tietoa. Sisältää ioks. runiaasti järvimalmia,

Aluksi itse vesistö.Vuoden 1911 Tie- jota on nostettu Värtsilän tehdasta
tosanakirjassa todetaan Jänisjoen varten. --Rannat joks. tiheäiin asuttuja,
vesistöstä: "Vesistön etäisin lähde on laivaliike Viirtsilästä Läskelänjoen nis-

Rautaruukkija sahoja

Salpausselän itäpään etelärinteellä kaan, mistä kapearaiteinen rata Miksi sitten Jänisjiirvellä harjoitettiin
oleva Pieni-sonkajajärvi Ilomantsin Hämeenkoskelle." Jänisjärvestä vedet laivaliikennettä? Tiihän voi yksinker-
kumassa, siitä alkaa Jåinisjoki vimaten laskevat Laatokkaan Jänis- eli taisesti vastata: teollisuuden tarpeisiin.
lounatta kohti Isoon-sonkajajåirveen ja Läskelän- eli Jananusjokea myöten. Sahateollisuutta oli harjoitettu
rtttä t""""tt" r"k
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tous tällä välillä on 62metrlä. Matkalla
on 13 huomattaYampaa koskea.

Jitnisjiirvi sekä sen yläpuolinen Jänis-
joki muodostivat siis 60 kilometrin pi-
tuisen laivaväylän Värlsilästä Jiinisjoen
niskaan, Oravaniemeen. Myös Värt-
silän yläpuolisella Jänisjoella, jota
nimitettiin myös Suurjoeksi voitiin
kulkea muutama kilometri laivoilla
Viirtsilän asemalta pohjoiseen Hovin-
siltaan saakka. Väylän eteläpäässä
Jänis- eli Läskelänjoen kosket
puolestaan estivät liikenteen Jänis-
järveltä Laatokalle. Läskelänjoen ala-
juoksulla voitiin laivoilla kulkea seit-
semän kilometriä Laatokalta Läskelään.
Väylää syvennettiin 1900-luvun alussa.
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omaisuuden, sahoja oli tuolloin jäljellä
enää kolme. Yksi näistä oli Läskelän
Suurkosken saha, joka tuli Venäjän tyk-

Jönisjänwi

Metsäteol lisuuden kasvu
lisäsi vesiliikennettä

tehtaan tuotanto nousi noin 9 000 ton-
niin. Tehtaan sijainnin vuoksi tuot-
teiden kuljetus markkinoille oli vielä
hankalampaa kuin toisilla Läskeläjoen
tehtailla; nämä hoitivat kuljetuksensa
Laatokan kautta, Hämekoski taas käytti
aluksi kapearaiteista rataa Jänisjäruen
rar,taar, ja sieltä proomuilla Värtsilän
asemalle. Talvella aiettiin hevosilla
Ruskealan asemalle. Kartonki muuttui
myöhemmin ruskeaksi paPeriksi ja
edelleen sanomalehtipaperiksi.

'Ir,Sl
!
!
!
!

Jänisjärven laivoien kulkureitin ylä- ia alapäät.
(Soantahti-Pätkiärvi-Värtsilä, 1970 ia Kariala 3, 1982)

istöhallinnon omaisuuteenmuutamaksi Viirtsilän rautatehdas ja saha taryitsi- Läskelänkosken sahan tilalle tuli pa-

vuodeksi. Vuonna 1860 sahan toiminta vat äsiteita sekä raaka-aineittensa että periteollisuutta. Wiirtsilä-yhtiö rakensi

päätettiin kuitenkin lopettaa ja saha toott"itt"rrru kuljetuksiin. Kuitenkin Läskelään Yuonna 1904 puuhiomon,
-maineen, 

metsineen ji vesioikeuksi- uuriu *"trat"ollisuuden, erityisesti pa- jonka tuotanto oli 6 000 tonnia. Vuotta

neenjulistettiinmyytäväksi. Ruukinpa- p"iiieottisuuOen, voimakis kasvu myöhemmin toiminnan harjoittajaksi

truuna Arppe teki Läskelän sahaita 'tåimän vuosisadan vaihteessa kasvatti perustettiin Läskelä Bruks Aktiebolag -

korkeimman tarjouksen, 20 200 ruplaa. vesiliikenteen volyymit. yhtiö, jonka omistukseen siirtyi myös

Kutenedelläjokenottiin,Arppekuoli Jänisjiirven ja Laatokan välisellä 2l yill:l? Ilt'ön 
sahateollisuus' Yhtiö

seuraavana vuonna, mutta hänen peril- kilometrin matkalla on ro*l r"aaia lll:ll-t:oä tuotantoaan että met-

risensä jatkoivat Arppen monipuätsta koskia, joista suurimm" *1 1nääi.- :äT;',lä:rTåå"åffi ftTäLillvuoden
liiketoimintaa. Uusi saha rakennettiin oski, Lohikoski, Leppäkoski ja "_:- -i""
Läskelänkoskeen, hieman Suurkoskea Läskeliinkoski. Näiden toiti", äiireän Hämekoski-yhtiö siirtyi yrityskaupan

alemmaksi. Vanha saha purettiin 1870- syntyi kolme merkittävää teollisuuslai- myötä vuonna 1916 Läskelä-yhtiön

luvulla, mutta uusi sahä oH käytössä tosta. Vuoma 1893 liinsisuomalaisetli- omistukseen, ja Leppäkoski-yhtiö

vuoteen 1897 saakka, j.11"* .rkå;;,: ikemiehet perustivat Leppäkoski puolestaan ostettiin Läskelälle kahdek-

tiin höyrykäyttöinen #;';äö"; Fabrikers ,ttii"botug -nimiså-vhtiön, san vuotta mvöhemmin' Näin Läskelä-

suulle. Tämän sahan tuotanto nousi ;okarakensiLeppiikJskenaareenaluksi yhtiöstä tuli kaikkien Läskelä-jokivar-

1920-luvul1a60000-r',ltil""'" 
"""" puuhiomon, siitemmin myös pa- ren usuurtehtaiden" omistaja' vuonna

vuonna 18e2 ArppJ'rl perrlristen i:tl;å'm"#ål,riin [li'1"#?åil li3L#"fffä,fil ,T]å:?i,:äl"illx
omistama yritys muutettiin osakeyh- vähitellen, mutta eivät nousseet monjapaperitehtaantilallerakennettiin
tiöpohjaiseksi,jakuusivuottamyöhem- koskaan kovin merkittäviiksi; 1920-fu- rautasulatto ja vaneritehdas. Jälkim-
minsesiirtyiuuden,WiirtsiläAktieBo- vunalussa näillätehtaillatuotettiinpa- mäistä varten perustettiin oma yhtiö.
lag -nimisen yhtiön omistukseen; si- peria 6 000 ja hioketta 3 000 tonnia. Sellutehdas aloitti toimintansa
inäkin Arppen suku oll..9s19Tillu- viipurilainen konsuli wlhelm Dip- räl*9-::l vuonna 1921 ia pa-

jana.Vuonna 1907 Värtsilä-yhtiö jär- 
""iiiurt6 omistukseensu ,il.* ,uå- peritehtaitalaajennettiin.

jestettiin uudelleen ja Värtsilän rau- sisadan lopulla Jänisjoen ylimmän Maaliskuun alussa 1935 Läskelä-
tateollisuutta jatkamaan perustettiin suuren kosken, Hämekosken, ja perusti yhtiö siirtyi Kymin Osakeyhtiön omis-
yhtiö nimeltä Aktiebolaget Wärtsilä sen ääreen Suomen ensimmäisen ja tukseen. Tuolloin yhtiöl1ä oli metsiä
Osakeyhtiö. Wärtsilästä tuli yksi myös ainoaksi jääneen kalsiumkar- noin 100 000 hehtaaria. 1930-luvun
maamme suurimmista metalliteol- biäitehtaan. Tehdas lopetti toimintansa jälkipuoliskollaLäskeläntehtaidentuo-
lisuusyrityksistä, kun siihen liitettiin kannattamattomana jo viiden vuoden talto oli suurimmillaan: hioketta ja sel-

Kone ja Slttu Oy sekä Hietalahden kuluttua ja sen tilalle rakennettiin luloosaakumpaakin2|}}}tonnia,pa-
Sukutålaklca ja Konepaja Oy i930-lu- puuhiomo ja kartonkitehdas. Tämän peria hieman enemmän, vaneria 9 000

,.rt"p.lt"." .-" -
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Osa G ri pe nb e rgi n Wärts i lä- h i sto ri ass a
ol ev asta tehdas al u e e n kafiasta.

Malmi, kalkkikivi ja polttopuut tuotiin
Al un vetäm issä p roomu issa J uvanjoen

rantaan, vajaat puoli kilometriä
tehtaalta alavi rtaan. Si eltä tavara
ku lj etefti i n rautateitse te htaal I e.

Laivan käyttötarkoituksesta todettiin il-
moituksessa: "Bogserar galeaserne (3) å
Jänisjiirvi sjö emellan Wiirtsilä bruk i
Tohmajiirvi socken och Oravaniemi las-
tage plats inom Suistamo socken,
öfuervintrar å Wiirlsilä bruk."

Tohmajärven kruununnimismies esit-
tää ruoden 1 876 pitäjåikertomuksessaan
lähes samansisältöisen raportin vesilii-
kenteestä: "Vähemmän vesiliikenteen
lisäksi on Jänisjiirvellä 40 virstan mat-
kalla Oravaniemen lastauspaikalle Im-
pilahden pitäjässä Viipurin lääniä l<u-
lussa kuljetushöyrylaiva, rakennettu
vuonna 1866 sekä kolme lotiaa ioiden
tehtävänä on kuljettaa Wåirlsilän tehtaan
rautavalmisteita." Lotjien yhteiseksi
kantavuudeksi ilmoitettiin 280 lästiä.

Gripenberg kirjoittaa Wlirtsilä-yhtiön
historiassaan ruukin tuotteiden
kuljetuksista Pietariin. " Sommartiden
transporteras järnet längs Juvanjoki,
Jänisjoki och Jänisjärvi, 50 verst, till
Oravanniemi vid sjöns södra strand, på
lodjor, bogserade af ångbåtar, derifran
vidare likasom Möhkö järnet." Tämä
kuvaus perustui Ylimaasmestarin ker-
tomukseen vuodelta 1878, ja sen
mukaan yhtiöIlä olisi ollut tuolloin ai-
nakin kaksi höyrylaivaa Jänisjiirvellä.
Tämä tieto epäilyttää, eikä mistään
muualtakaan ole löytynyt mainintaa
toisesta hinaajasta sillä jiirvellä.
Möhkön osalta todettiin samassa Yli-
maasmestarin rapotissa: "Vid bruket
finnes en mängd stora pråmar och
skutor samt två ångare." Toinen näistä

oli Koitereen vesistössä toiminut
ratashinaaja Möhkö (rak. 1869). Kun
tuohon aikaan Koitereellakaan ei
tiedetä Arppen perillisillä olleen toista
alusta (Helmi tuli vasta 1891), niin
olisiko Ylimaasmestari laskenut yrityk-
sen laivat kahteen kertaan?

Millainen aTas Alku alkujaan oli?
Emme ole onnistuneet löytiimäiin siitä
paljoakaan muita tietoja edellä kerrotun
lisiiksi. Ilmeisesti se eiolhtt Möhkönta-
voin siipiratashinaaja, ainakaan sitä ei
mainita Tuomi-Nikulan rataslaivojen
historiassa. Milloin Alku tuli Jätis-
jiirvelle ja missä Alku rakennettiin, on
niin ikään arvailujemme varassa;
olisiko se voinut olla se Wahlin konepa-
jan ensimmäinen höyryalus, Alku, joka
valmistui 1862 kauppaneuvos Musto-
selle Joensuuhun? Karttusen mukaan
tämä Alku oli matkustajalaiva; muita
mainintoja tästä Wahlin ensimmäisestä
ei ole löytynyt.

Myöhemmissä arkistotiedoissa Alun
rakennusvuodeksi mainitaan 1 890 ja
sen konetehoksi 12 hevosvoimaa. Il-
meisesti alus rakennettiin tuolloin
uudelleen. Alku hinasi "rautalotjien"
lisiiksi myös Jänisjiirvestä nostetun rau-
tamalmin, Soanlahdesta louhitun kalk-
kikiven sekä polttopuita tehtaalle; niimä
kuljetukset tapahtuivat vastavirtaan
Jänisjokea. Kovin vuolasviftainen ei
joki kuitenkaan ollut kevään tulva-aikaa
lukuunottamatta.

Kesäkuun lopulla 1 891 Laatokka ker-
toi senaattori Yrjö-Koskisen vierailusta
Soanlahdella: "[Yrjö-Koskinen] tuli
Wärtsilästä Jänisjärweä myöten Wärt-
silän tehtaan höyrywenheellä". Alus oli
yarmaankin Alku. Kertomuksemme
alun tapaan myös syyskuussa 1895 Al-
usta tehtiin hirvihavaintoja: "- - niin
laiwamiehet huomasiwat kummallisen
" sarwiniskan" uiwax jdrwellä. Kohtapa
ohjasiwatkin aluksensa elukan luoksi ja
aiwan lähelle pääsryänsä näkiwät siellä
ison hirwen olewan wesimatkalla. Tuo
muhkea purjehtia, joka ei ensinkään
näyttänyt pelkurilta, nousi ensin Kon-
tiosaaren kalliolle, josta majesteetilli-
sesti katseli hetkisen aikaa ja sitten
laskeusi jälleen weteen ja ui Anonnie-
men rantaan, mistä lähti saloja samoele-
maan."

J os Alun aktvaiheet ovat epäselvät, ei
sen myöhemmistäkäåin vaiheista tiedetä
paljoa. Tiettävästi se jatkoi rautalotjien
hinausta Jiinisjiirvellä siihen saakka kun
rautatie valmistui Viirtsilään 1895. Sen
jälkeen se keskittyi polttopuiden,
malmin ja kalkkikiven hinauksiin.
Eräiden muistitietojen mukaan Alku
harjoitti myös matkustajaliikennettä
aina 19 10-luvun lopulle saakka. Tästii ei
kuitenkaan ole mitään varmennusta.
Alulle sattui heinäkuussa 1916 onnet-
tomuus, josta viipurilainen Työ kertoi

seuraavasti: "Perjantaina klo 12 aikaan
päiwällä ajoi Jänisjoella Wär1silän rau-
tatiesillan kohdalla hinaajahöyrylaiwa
" Alku" tttl<kityömies Laineen päälle,
L:n istuessa weneessä, jonka yli laiwa
ajoi. Yliajettu menetti hatkeksi tajun-
tansa ja sai rintaansa ruhjewammoja,
jotka eiwät kuitenkaan liene hengen-
waarallisia. Tapahtumapaikalle kutsut-
tiin läiikäri, joka mäiiräsi uhrin tehtaan
sairashuoneelle hoidettawaksi. Tapah-
tuman johdosta pidettiin myöskin polii-
situtkinto, mutta sen tuloksista ei kir-
jeenwaihtajamme wielä onnistunut
saamaan tietoa."

Miten kauanA/ka loppujen lopuksi oli
liikenteessä ja mitkä olivat sen loppu-
vaiheet? Eriiiden muistitietojen mukaan
Alku lopetti liikenteensä 1 920-luvun
alussa ja jäi seisomaan tehtaan rantaan,
jonne myös aikanaan upposi. "Pohjois-
Karjalan Perinnealbunissa" olevan ku-
vatekstin mukaan Alku oTisiollut jäljellä
tehtaan rannassa vielä vuonna 1936.

Tapio ensimmäinen
matkustajalaiva

Vesistön toinen höyryalus oli matkus-
tajalaiva Tapio, joka tuli Jänisjiirvelle
kesällä 1895. Samana vuonna valmis-
tunut Karjalan rata, joka kulki Vär1silän
kautta, loi varsinaiset edellytykset myös
matkustaj aliikenteelle. Laatokassa oli
toukokuussa uutinen "Laiwaliikkeestä
Jänisjärwellä". " Jänisjdrwestä, joka on
Soanlahden, Ruskealan, Pälkjärwen ja
Suistamon pitäjien rajalla, häwisi jäät t.
k. 5-12 päiwän waiheella. Laiwain
kulkua on siis täälläkin wapaa ulappa
odottamassa. Mutta Jänisjärwellä ei ole
tdhän suween saakka ollut wielä sään-
nö11istä höyrylaiwaliikettä, waikka
kyllä jiirwi onkin 1-2 penink. leweä ja
noin 4 peninkulmaa pitkä sekä sijaitsee
jokseenkin wäkirikkaiden pitäjien
keskuudessa. Sortawalan ia Wärlsilän
liikemiehet owat nyt tilanneet höyrylai-
wan, joka tulee Jänisjärwellä liikettä
wälittämään. Kaikista äsken mainituista
pitäjistä Jänisjiirwen rantamilta pääsee
siten kohta helposti höyryllä Wiirtsilän
rautatieasemalle ja takaisin. Kun Jänis-

.1ärwi sijaitsee "Wäinölän ahojen, ja Ka-
lewalan kankahien" keskellä, niin sopii
toiwoa, että tuolle uudelle meren kyn-
täjälle annettaisiin nimeksi joko
" W(iinölci" tahi " Kalew a" .

Toimittajan toive ei aivan toteutunut,
laivastatuli Tapio. Se valmistui Wahlin
konepaj alta Varkaudesta heinäkuussa
1895. Alus o1i 18 metriä pitkä. Ennen
laivan valmistumista, kesäkuun alussa
oli pidetty laivayhtiön kokous Värt-
silässä kauppias Sallisen luona. Tuol-
loir oLi valiuu yhtiölle johrokunta, ja il-
meisesti tuolloin päätettiin myös laivan
nimestä. Eräiden lehtitietojen mukaan

Korsteeni 1 99530
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