
Hämekoski- (Värtsilä-) yhtiön Dagmar Hämekosken telakalla lähellä Jänisjärven
rautatieasemaa ehkä 1 920-luvun lopulla. (Mauri Söder/Juhani Lehikoinen)

tuolloin ilmoittelunsa lähes tyystin,
vaikka edellisinä kesinä sen ilmoituksia
oli ollut ndissä Joensuun ja Sortavalan
lehdissä viikottain. Kesäkuussa se il-
moitti lyhyesti jatkavansa liikennettä
entiseen tapaan ja vasta syyskuun
puolessävdlin lehdissä oli luettavissa
ensimmäinen varsinainen kulkuilmoi-
tus, jossa "höyryvenhe Tapio lähtee
Wärtsilän asemalta kello 10 e. pp.
Hämekoskelle päin Maanantaina,
Keskiviikkon a ja P eqantaina poiketen
Linnunvaarassa, Anonniemessä ja
Soanlahdella sekä Keskiviikkona poik-
keaa Ulmanlahdella". Hämekoskelta
lähdettiin seuraavina päivinä aamuisin
kello 8.00. Lokakuussa lisättiin Tapion
ilmoitukseen: "Päivän lyhyyden takia
täytyy nyt Jänisjärvellä Höyryvenhe
Tapion kulkea kuten syyspuoleen en-
nenkin".

Kun Dagmar tuli Jiinisjärvelle 1899,
Hämekoski-yhtiö houkutteli - mahdol-
lisesti paremman palkan ja muiden
etuuksien turvin - Suomalaisen omaar
laivaansa. Tapion päälliköksi tuli Risto
Pitkänen kesästä 1900 alkaen.

Reittiliikenteen lisäksi Tapio teki
aiempaan tapaan myös tilausajoja. Kar-
jalattaressa ilmoitettiin heinäkuussa
1901: "HöyryTaiva "Tapio" kuljettaa
matkustavaisia Jänisjärven ym-
piiristöI1ä t.k. 14 p:nä Viirtsilän tehtaalla
pidettävään kansanjuhlaan sekä pai-
kalla juhlan päätyttyä takaisin." Laa-
tokka puolestaan kerloi yhdestä huvi-
matkasta elokuussa 1903: "Huwimat-
kan teki Soanlahden nuorisoseura
"Tapio" laiwalla tk. 2 p:nä Jänisjär-
wellä. Matkalle lähdettiin Soanlahden
rannasta kello 1 piiiwäIlä ja suunnattiin
ensin Orawaniemeen, jossa pistäydyt-
tiin rannalle kauniita weden sorwaamia
kiwiä keräilemään. Sieltä taas läh-
dimme Korkeaan niemeen, ensin
pistäytyen Hämekosken laiturissa. Noin
kello 10 tienoissa iltasella toi laiwa
takaisin iloiset huwimatkailiat Soan-
lahden rantaan. Matkalla lauleli seuran
sekakööri useita lauluj a. "

Hukkumisturma

Heiniikuussa 1905 Dagmar oli osal-
lisena hukkumiseen johtaneessa onnet-
tomuudessa. Tohmajärven nimismie-
hen suorittamassa kuulustelussa keftoi
aluksen päälliktö Anton Suomalainen
tapahtumasta seuraavasti :

"Kertoo tulleensa Hämekoskelta,
josta oli lähtenyt "Dagmar" laivalla
noin klo 8 iltasella Jänisjoen suuhun,
jonne saapui noin kello 11 yö11ä, jossa
oli tukkimajojen kohdalla antanut
puomin aukaisemissignaalin masinisti
Emil Asikaisen kannella ollessa. Wasta

liihellä puomia, alkoi se aueta, juuri kun
masinisti oli menemässä kone-
huoneeseen seisauttamaan laivaa.
Puomin aukaisijan näki kertoja ven-
heessä noin 2 metrin päässä laivasta
itäpuolella. Laiva ja sen perässä oleva
lotja olivat ilman merkkitulia ja kulki-
vat täydellä vauhdilla. Suomalainen,
joka ohjasi laivaa ei sanonut aina jou-
taneensa katsoa taaksepäin, vaan kun
katsoi oli vene kadonnut. Silloin topat-
tuaan laivan kysyi hän perämieheltä,
minne vene joutui, joka vasta oli lotjan
sivulla. Siihen vastasi ruotelista tuleva
perämies ei tietävänsä sitä, vaan miehen
sanoi nähneensä vedessä. Silloin jätti
kapteeni pukseerin irti ja käänsi laivan
linkkupuomin luo itiirannalle ja alkoi et-
siä venettä ja miestä, joita ei nåikynyt.
Kuljettuaan useampia kertoja
edestakaisin etsien miestä, laski hän lai-
van maihin itiirannalle, josta liihetti mie-
hen, jota ei tuntenut ja joka kuului
Hämekosken tukkityömiesten
joukkoon, Ylänteen vahtituvalle hake-
maan apua etsiäkseen miestä, joka oli
ollut venheessä. Ylänteeltä tuli Wiirtsilä
Aktiebolagin tukkityönjohtaja Is-
sakainen y.m. jotka myös rupesivat et-
simään venettä ja miestä. Kauan etsit-
tyään löytyi venhe puomin päästä, jo-
hon oli sidottu noin 2 metrin pituisella
nuoran pätkäIlä, pohjaliejusta. Toinen
airo oli poikki ja toinen karannut
järvelle. Sen perästä alkoivat rraarata
miestä noin klo 5 asti, jolloin kertoja
läksi Wärtsilän asemalle, sanoen me-
nevänsä antamaan meriselitystä Sor-
tavalaan. Naaraamaan jäi sillä aikaa
Hämekosken tukkityömiehiä. Oltuaan
tunnin veffan asemalla palasi kertoja
toisen lotjan kanssa tapauspaikalle,
jossakertoja viipyi tunnin verranja mat-
kusti sitten Hämekoskelle. Kertoja
sanoo, ettei Issakainen kieltänyt hiintä
lähtemästä. Arvelee tapaturman sat-
tuneen siten, että kun puomi oli
huonosti soudettu, kävi siihen lotjan
keula, joka työnsi venheen kumoon.
Kysyttäessä syytä kiireeseen sanoi ker-
toja, että hänen pitää olla lotjan kanssa
takasin Hämekoskella k1o 6 aamulla.
Laivaa sanoo huudattaneensa ainoas-
taan lden kerran ja kieltää saroneensa
että lotjan keula sattui venheeseen. Kun
kysyttiin milloin puomit siir§i, sanoi
kertoja niiden siir§neen sitten kun ne
käänsivät laivanja alkoivat etsiä miestä,
ioka sitten saatiin tietää olleen Feodor
Hyttinen, Korpiselän pitäjän Saaroisten

§lästä. Hukkunut oli 2l v. vanha nai-
maton."

Nimismies kuulusteli konstaapeli
Häkkisen kanssa myös muita laivassa
olleita sekä työnjohtaja Issakaista.
Näiden kertomukset ja näkemykset
eivät poikenneet paljoakaan päällikön
lausunnosta. Esimerkiksi masinisti Asi-
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Soanlahdesta klo 6.4ö aam.
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"puolireitillään", ainakin kesään 1 9 12.

Heinäkuussa 1909 Soanlahdelle sattui
onnettomuus, josta Rajavahti-lehti ker-
toi seuraavasti: "Kun "Soanlahti"
saapui t.k. 2 p. Wiirtsilään, syttyi laiwan
salongin katto yhtäkkiä palamaan saat-
taen matkustajat säikähdyksiin. Palon
syynä oli laiwan katolla olewat kui-
watut parkkisäkit, jotka laiwan kor-
steenista tulleiden kipinäin waikutuk-
sesta syttyiwät. Waara saatiin pian tor-
jutuksi, joten matkustajat selwisiwät
pelkäIlä säikähdyksellä uhkaawasta
waarasta."

Tohmaj ärven nimismiehen tilastol-
lisissa ilmoituksissa vuodelta 1914
S o anlahti todettiin 9-hevosvoimaiseksi
hinaajaksi, joka aiemmin oli toiminut
54 henkeä kuljettavana matkustajalai-
vana. Soanlahti siirtyi Jänisjärven Laut-
tausyhdistyksen käyttöön 1916. Erään
muistitiedon mukaan Alun ja Soan-
lahden jälkeen Viirtsilä-yhtiölle olisi ol-
lut pieni Urho-tirniten hinaaja, mutta
vahvistusta tdlle tiedolle ei ole löytynyt.

Liikennettä tuntui riittävän kaikille
laivoille, ainakin Tapiolle, sillä Jänis-
järven laivayhtiö päätti tilata Tapionti
lalle uuden ja isomman luvan. Tapio
myytiin talvella 19 12 taip als aarelai s elle
Antti Kurenniemelle, jolla oli ollut
lukuisia matkustajalaivoja omistukses-
saan vuodesta 1896 alkaen.

Toukohrussa 19 12 Laatold<a kerloi:
"Höyrylaiwa "Tapio" matkalla Wärt-
silästä Lappeeffantaan on nyt tuotu rau-
tateitse Joensuuhun ja lasketaan siellä
wesille kuljettawaksi jäiden lähdettyä
uudelle kulkuwäylälleen, jonne se tal-
wella myytiin." Kurenniemi laittoi
Tapion kulkemaan Lappeenranta-Nui-
jamaa -reitillä. 90 matkustajaa kuljet-
tavaTapio ei kuitenkaan viihtynyt Lap-
peemannan vesillä, sillä jo kahden vuo-
den kuluttua se myytiin Joensuuhun.

"Uudenaikainen ja
matkustajille mukawa"

Höyryvenhe Osakeyhtiölle uusi mat-
kustajalaiva, Jcinisjörvi. Huhtikuussa
191 1 kirjoitti Laatokka: "Jänisjärwen
höyrywenheosakeyhtiö on tilannut
uuden höyrylaiwan Warkauden
konepajasta, josta laiwa on jo kaikilta

werkkaankin."

moitus Laatokassa ilmestyi 2.

kesäkuuta j a siinä " Johtokunta" ilmoitti:
"Höyryalus Jcinisjtirtti kulkee tois-
taiseksi Hämekosken ja Värtsilän ase-

man välillä aina Terävään niemeen asti
kaikkina päivinä, käyden Anoniemen,
Soanlahden j a Niinisyrjän laitureissa ot-
taen matkustavia ja rahtitavaraa." J iinis'
jtirven ilmoittelut jäivät kuitenkin tiinä
kuten seuraavinakin kesinä pelkästään
vuoroj en peruuttamisilmoituksiin; il-
meisesti matkustajat tiesivät muutenkin
laivan kulkemiset.

Jiinis.ilirtten kulut olivat viihällä jäädä

lyhytaikaisiksi, sillä huhtikuussa 1912
Värtsiliin laiturilla ollut heiniikasa syttyi
tuleen ilmeisesti poikien tulitikkuleik-
kien seurauksena, 1a laiturissa
talvehtinut Jänisjiini kärsi vaurioita
palossa. Onneksi palo saatiin sam-
mutetuksi ajoissa.

Värikäs kesä 1912

woisi tehdas milloin tahansa itselleen

Tapio 1911-tuvulla Lappeenrannan vesillä. Alus rakennettiin (1895) ilman
suvikattoa ia kannella olevia suoiia. Maftti Myllylä)
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osiltaan walmiina perille saapunut ja -
pannaan sitä parasaikaa kokoon sä- Purjehduskaudesta l9l2 muodostui

tamassa Wärtsilän asemalla. Laiwa, muutenkin värikäs Jiinisjiirven
joka tulee wälittämään matkustaja- ja kulkemisille' Syynäolivatuitonjamat-

tawaraliikettä wärtsilän ur"*än iu kustajaliikenteen, tarkemmin ottaen

Hämekosken wälillä, kulkemaan Jänis- Jänisjärvi-yhtiön, väliset ristiriidat. Ni-

jär.weä ja Pientä Jiinisjokea ja käymään ilä oli ilmeisesti ollut jonkin verran

ärinäisissä pyianayrtuitureissa Tapionkin aikana, mutta nyt uuden lai-

puheenaolewan reitin r";;lh, kurrlou ,1an.yvötä 
ongelmat kärjistyivät' Jo 15'

iulewankaikinpuolinoro"nulil.n.rr.;u kesäkuuta o1i Laatokan yleisönosas-

matkustajille 
-*utu*u, *u."stetarn f9s9a 

kirjoitus "Höyrylaiwaliikenne

walonheittäjä11ä j.n.e. l"i*r", i"f"" Järusjåtrwellä"' Siinä laivayhtiön edus-

näer sähköwalo. Nimet<siia;;11" ;1;; taja, tosin vain nimikirjaimilla P.H., ku-
,,Jcinisjtirtui,,.u -- vasi kinisiärven hartkaluuksia mm.

Lehtr myös toivoi. että uuden laivan n1,'1..

myötä turisteja suutaisii, ui"*r;; "liinisiörwi on uusi' muhkea'

enemmän lans3arveiil.:,'Oii;-i'k* nopeakulkuinen höyrylaiwa, joka

suotawaa, että matkailij"i" on"fr"iair- ylläpitää säännöllistä liikettä mainitusta

nirettäisiin huomiota ;;ä';;;;;; pääpaikasta, kävden wälillä olewilla

Jänisjzirwen seuruihin, j;ä;;;G- laitureilla. Lähtö- jatuloajoistapidetään

jalamme kauneimpia.,, tarkkaa huolta, joten laiwa Saapuu Sano-

Aru s rake nnettiin s ii s v arkaude ssa :X'ff 1tffi;3:r"#llf"Y#f,ffi -11;ä:1
Ahlströminkonepajallajasenmitatoli- nan lähtöä ja alkaa paluumatkan-heti
yat2l x 4,8 metriä. Toukokuun lopulla eteläiunan saawuttua. Näistä ajoista on
tapahtui laivan luolutus tilaajalle sekä eritvisesti sanomalehdissä ilmoitettu.
sen koeajo, jolla oli mukana myös Laa- Railtiusrawintola on laiwassahuokeaan
tokan kirjeenvalhtaja. "Se tekee 5ufrl- hintaan. Laiwan kulkureitti on warma ja
puolinsironjauudenaikaisenwaikutuk- luonnonkauneudeltaan mitä ihanin,
sen. Ehdottomasti hauskin ia .komein ioten huwimatkailijoidenkin tulee tämä
Jänisjärwen tähänastisista laiwoista. pitaa wisusti mieleisä. Hämekoskennis-
Myöskin käytännöllinen ja matkusta- Lanitärannallaonnytuusi,mukawalai-
jille mukawa tämä uusi laiwa hytti- ja turi. Siihen johtaa waunuilla, autolla ja
salonkilaitteineen on. Muutamat pikku- millasilla pytira-u3o.r"owoilla tahansa,
osat owat wielä wiimesteltäwänä. noin 800 m.-pituinän tie yleiseltä maan-
Muutentyönäyttääsiistiltäjae_gsilu9l,<- tieltä Hämekosken ja Alatun kylän
kaiselta. Kulkunopeus melkolailla keskiseudulta. yhtiön wanha laituri
suurempi entisten sikäI.- laiyaln siaitsee joen wastaisella, eli länsiran-
nopeutta. Siihköwalo on, walonheittäjä naila. Sen käyttämisen on Hämekosken
niinikään. Hywin tuntui konekin, noin tehtaannykyinenpaikallisjohtajawiime
20 hewosw., kuulewan kapteenin aikoina bsianyt la waatinut laiturin
komennusta. Ja kyllä sitä reissattiinkin muuttamisen jo kolmanteen paikkaan
niineteenkuintaaksekinpriin,äkisti,jos ehdolla, että rakennettawan laiturin
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Jänisjärvi-laivan miehistö kesällä 1920. Keskellä seisomassa lämmittäiä Emil
Heiskanen, jonka työtodistukseen laivayhtiö kirioitti siltä kesältä: "Lämmittäiä Emil
Heiskanen on ollut tämän puriehduskauden s/s Jänisiäruessa vanhempana läm-

mittäjänä jolla ajatta hän on siivon käyttöksen ohessa tehnyt hänelle uskotut
tehtäiät niortteettomasti, ioka täten pyynnöstä todistetaan." (Unto Heiskanen)

kirjoittaa:

"Merikuluntarkastaja Suomessa
toimitti 5 ja 6 päiwinä, walituksen
johdosta, tarkastuksen kulkusuhteista
Jänisjärwen wesistössä. Matkustaen
"Jrinisjcirwi" laiwalla, josta oli antanut
imartelewan lausunnon, Wärtsilän ase-

man laiturilta Hämekoskelle ja päin-
wastoin, oli tarkastaja tilaisuudessa
toteamaan laiturien sulkemisen kum-
paisellakin jokiranta-walkamalla
Hämekosken niskalla ja woimme otak-
sua, että kulkureitti wesistöissä ja lai-
tureihin pääseminen wihdoin wapau-
tuu. Hämekosken tehtaan edustaja on
nimittäin "luwannut" poistaa esteet,

wieläpä länsirannalle mukawaan paik-
kaan muodostaa laiturin matkustaja lai-
waliikenteelle."

Palattuaan Helsinkiin Hjelt kirjoitti
Viipurin läänin kuvernöörille seu-
raavasti: "- - tämän johdosta matkustin
kuluvan elokuun 2 päivänä Jrinisjcirvi
nimisellä höyryaluksella Uittolahteen
paikalla tarkastamaan valituksenalaista
epäjärjestystä ja huomasin, että
puomilla ympäröidyt tukit ja propsit
täytti koko Uittolahden, ja täytyi höyry-
laivan poiketessaan lahdessa sijait-
sevaan laituriin sekä mennessä että
tullessa kulkea yli puomien jaraivatait-
selleen tien tukkienja propsien väListä,
joka on laivalle kovin raskauttavaa ja
voi, jos usein uudistetaan, heikentää
tahi vahingoittaa laivan rungon, minkä

kautta ihmishenkiä ja tavaran tappiota
vaativa tapaturma helposti voi sattua.

Tähiin nähden, j a koska mainituilla sa-

hayhtiöillä tietääkseni ei ole mitään
oikeutta puomeilla sulkea Uittolahden
laivaväylää, saan kunnioittaen anoa,
että Herra Kuvernööri velvoittaisi
mainitut sahaosakeyhtiöt poiskuljet-
tamaan tukit ja propsit puomeineen Uit-
tolahteen vievästä kulkuväylästä, niin
että höyrylaivaliikennettä siellä voi il-
man vaaraa harjoittaa. "

Kuvemööri ryhtyi Hjeltin esittämiin
toimenpiteisiin, ja tiillä kertaa ne myös
purivat: kulku laituriin tuli vapaaksi.
Kuvernööri meni asiassa vieläkin
pitemmälle niin, että asia johti oikeus-
toimiin, ia metsäyhtiöiden edustajat
tuomittiin sakkoihin. Tämä ei
kuitenkaan merkinnyt kärhämien lop-
pumista, mutta ennen kuin Palaamme
niihin, kemomme toisenlaisen, tosin ei
kovin merkittävän tapauksen he-
inäkuulta 1912.

Soanlahden nuorisoseura järjesti
kesäjuhlat j a "Ia nisj tirvi-luv an ilmoitet-
tiin kuljettavan osanottajia tilaisuuteen.
Nimimerkki "Yksi juhliin menijä" oli
ollut odottamassa ystävineen laivaa
Anonniemen laiturissa ilmoitettuun ai-
kaan. "Mutta kaikeksi onnettomuudeksi
huomattiinkin höyrylaiwa " Jlinisjiir-
wen" aiaa porhaltawan siwun Annon-
niemen laiturista, waikka kaikin tawoin
koitettiin merkkiä antaa. Apeaksi käwi

juhliin menijäin mielet kun laiturilta
katsottaessa laiwa nåi§i ainoastaan pie-
nenä pilkkuna kaukana seläIlä siwu An-
nonniemestä. Täytyi siis hankkia wene,
jos mieli päästä juhliin. Wene saatiin
Kuhilaslammilta ia lähdettiin soutaa
luikuttamaan kymmeniä kilometriä
kohden Soanlahtea." Kirioittaja epäili,
että laivan ohiajo aiheutui "herra kap-
teenin oikullisuudesta".

Laivayhtiö vapautti tietysti itsensä
moisesta moitteesta. "Tämän johdosta
ja erehdysten poistamiseksi, koska
"lcinisjcirwi" aina ja tarkalleen täyrtää
ilmoittamansa kulkuajat, on
mainittawa, ettei Jänisjärwen höyry-
wenhe O.Y. hallinto, wähemmin laiwan
kulettaja, ole julkaissut edellärnainittua
huwimatkaa, eli ketään aiheuttanut sitä
julkaisemaan. Laiwan kulettaja on ai-
noastaan luwannut klo 8 aamulla
Hiimekoskelta ja klo 12 päiwällä Wiitl-
silästä ottaa huwimatkailijoita kulet-
taakseen Soanlahdelle, ja se lupaus on
täytetty. Kun laiwan oli Soanlahdelta
oitis palattawa Wiirtsilän asemalle woi-
dakseen klo 4,25 liihteä sieltä säännöl-
liselle matkalleen kaikkien wälilläole-
wien laiturien kautta Hämekoskelle ei
laiwalla, jonka kulettaja ilmoituksesta
ennen huwimatkaa ei ehtinyt saada tie-
toa, ollut aikaa poiketa wälilläolewille
laitureille huwimatkailioita kulettaissa
Soanlahdelle. Etunenässä itse wali-
tamme Anonniemen erehdystä, josta it-
semme wapautamme, samalla kuin
myönnämme, että ansaitsematon moite
antaa aihetta suurempaa
warowaisuuteen tulewaisuuteen näh-
den myöskin huwimatkailioitten pal-
weluksessa. " Loppupehmennys johtui
kaiketi siitä, että Anonniemi kuului
J iinisj tirv en normaaleihin reittilaiturei-
hin.

Laivayhtiön riidat uittajien sekä
näiden "emoyhtiöiden" kesken jatkui-
vat vielä kesällä 1913. Jiinisioki oli tällä
kerlaa "rikospaikkana". Uittojen alettua
Jtinisjönelki oli jälleen vaikeuksia
saada "puolikastaan" joesta kulkuunsa.
"Matkustaja" kirjoitti Laatokassa
kesäkuussa: "Tästä olikin se seuraus
äskettriin, että Jiinisj iirwen Höyrylaiwa
O.Y. omistama matkustajahöyrylaiwa
" J linisjrirwi" puuryhmän läpi kulkies-
saan puiden tähden wikaantui, ja
toisella aluksella oli se hinattawa ase-
man laituriin.Tarkastaessa huomattiin
potkuri wikaantuneeksi. SyrjäyttämäIlä
julkaistu kulkuwuoro, saatiin potkuri
kuitenkin tilapäiseen käyntikuntoon.
Laiwan toimettomuus kuitenkin tuotti
lukuisille matkustajille ja warsinkin
kouluista palaawalle nuorisolle wa-
hinkoa ja ikäwyyksiä."

Kirjoittaja katsoi talvella perustetun
lauttausyhtiön olleen keino keskittää
sakot yhdelle usearrman uittajan si-
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1 0-vuotishistoriikissä kuvailtiin lZihtöti-
lannetta näin:

"Osottautui piankin että uittojen
suorittaminen entiseen tapaan käy
ylivoimaiseksi sekä järjestelyn että kus-
tannusten puolesta. Jänisjärven met-
siirikkaallaja laajalla vesialueella oli ui-
tot suorittanut kukin puutavaran omis-
taja itse. Vesistön laadusta johtuu, että
tdllainen yksityinen uitto,jos uittajia on
useampia ja puumälirät suurempia, on
sangen hankalaa ja kallista. Huomat-
tava nimittäin on, että vesistön keskus-
järveen Jiinisiiirveen laskee useita var-
sin pitkiäkin jokia monine haaroineen,
mutta järvi purkaantuu vaan yhtä jokea
myöten Laatokkaan. Tällöin on täysin
käsitettävää millä kiireellä ja toistensa
kanssa kilpaillen kukin uittaja koetti
päästä puidensa kanssa puroista ensin
pääjokiin ja sitten Jiinisjiirveen saadak-
seen mahdollisimman hyvän veden ai-
kana tavaransa Laatokkaan. Asiaa
vaikeutti vielä se, että Jänisjärvellä,
joka on yli 30 km. pitkä ja n. 20 km.
leveä sekä melkein saareton, ei ollut
yhtaan hinaajalaivaa [Oksala tavallaan
unohtaa Hämekosken Dagmarin ja Sil-
v an sekaY artsllän Alun ja S oanlahdenl,
vaan kuljetettiin lautat sen yli
hevosponttuiden amlla. Tämä kuljetus
oli syyskesälIä ja syksyllä tuulisien
säiden aikana niin vaikeaa, että yksi
lautta voi oIla matkalla useampia vi-
ikkoja ennenkuin pääsi yli järven.
Keskinäinen kilpailu uittajien välillä si-
itä kuka ehtisi ennen pääväyliin aiheutti
luonnollisesti suuria kustannuksia ja
pitkällisiä riitaisuuksia, joita moni-
vuotisilla oikeudenkäynneillä
selviteltiin. Kaikki nämä hankaluudet
tulivat yhä suuremmiksi, mitä useampia
teollisuuslaitoksia tai muita uittoja

Lauttausyhdistyksen perustamiskok-
ous pidettiin 9. tammikuuta 1913 Lep-
päkosken tehtaalla ja paikalla olivat ai-
noastaan kolmen "paperiyhtiön" edus-
tajat. Seuraavassa, maaliskuun lopulla
Sortavalassa pidetyssä kokouksessa oli
mukaan tullut jo kaksi sahafirmaakin:
Osakeyhtiö Prolankoski A.B. ja Kivi-
niemen Saha O.Y. Yhdistyksen halli-
tuksen puheenjohtajaksi valittiin Lep-
päkoski-yhtiön isännöitsijä T.B. An-
dersson ja uittopäiilliköksi kapteeni E.
Piironen. Lisäksi päätettiin tärkeim-
mästä, eli että Jänisjoen uitto suoritet-
taisiin seuraavana kesänä yhdistyksen
hoitamana yhteisuittona.

Jänisjoen Lauttausyhdistys oli ensim-
mäinen laatuaan Karjalassa ja kohtasi
epäluuloja niin yhdistyksen ulkopuolis-
ilta uittajilta kuin rantojen omistajilta.
Muitakin vaikeuksia oli. "Yhdistykseen
suhtautuivat epäluulolla työväestö ja
rannanomistajat, vainuten joitakin
vaaroja tässä uudessa työnantajassa.
Kaikki lauttausvzilineet oli alusta alkaen
hankittava ja saatiin niitä aluksi
osramalla entisiltä yksityisiltä uittajilta.
Konttoritarpeet oli niinikään kaikki
hankittava. Kuinka pieneksi ja mahdol-
lisesti väliaikaiseksikin yhdistyksen
toiminta kuviteltiin käy selville siitä,
että kokonaisen r.uoden sai kassakaapin
tehtäviä täyttää pieni rautainen lipas.
Konttorihuoneustona oli pieni kamari ja
toinen samanlainen lauttauspäällikön
asuntona. Vakinaisia työnjohtajia ei
otettu lainkaan ja konttoritehtävät sekä
kassanhoidon konttorissa ja väylillä
suoritti yksi mies."

Yhdistyksen toiminta
vakiintuu

Ensimmiiisen kesän uitto meni kuiten-
kin niin hyvin, että väliaikaisen uit-
toyhdistyksen toiminta päätettiin vaki-
naistaa. Alkuperiiisiä yhdistyksen sään-
töjä sovittiin muutettavaksi monelta
osin, ja heinäkuussa 1914 lähetettiin
uudet säännöt Viipurin läänin ku-
vernöörin vahvistettaviksi. Hakemuk-
sen allekirjoittaiina olivat Läskelä-,
Leppäkoski- ja Hämekoski-yhtiöiden
lisäksi Suomalainen Puuliike ja Ahl-
ström. Edellisenä yuonna laut-
tausyhdistyksen toiminnassa mukana
olleet kaksi sahaliikettä olivat tällä våilin
Iopettaneet toi rnintansa.

Jänisj ärven lisäksi lauttausyhdistyk-
sen toimialue oli jaettu neljään muuhun
väyläiin: Korpiselän väylä" joka ulottui
Viirtsilän alapuolelle, Suurjoen väyIä
käsittäen Loitimojiirven ja siitä alkavan
Jåinis- eli Suu{ oen Pieneen Jänisj ärveen
saakka, Soanjoen väylä Soanjärvestä
Pieneen Jänisjiirveen sekä Jananusjoen
väylä Jänisj iirvestä Laatokkaan.

Lauttausyhdistys sai odottaa yli kuusi
vuotta sääntöjensä vahvistamista, mutta
tämä ei enemmälti haitannut yhdistyk-
sen toimintaa. Ei myöskäåin se, että uit-
topäälliktö vaihtui tiuhaan, kuten myös
yhdistyksenjäsenet. Kymmenen ensim-
mäisen toimintavuotensa aikana yh-
distyksen vuotuinen jäsenmärirä vai-
hteli viidestä kahteentoista; edellä
mainittujen lisäksi seuraavat yhtiöt tai
yksityiset olivat Jänisjärven Laut-
tausyhdistyksen jäseninä: Korpiselän
Metsänhoitoalue, Liikemies Alfred
Tanninen, Axel Rob:t Bildt A.8., V:ift-
silä O.Y., Wiipurin Saha O.Y., Antti
Pösö, Firma S. Schalet, Soanlahden
Metsänhoitoalue, Aug. Backman, Itä-
Suomen Puutavara O.Y., Vuoksen
Puuliike O.y., Suomen Valtion Rauta-
tiet. Puuliike Supinen O.Y., A.B. Pek-
onlahti Angsåg O.Y., Mikko Lejnonen,
A.B. W. Gutzeit & Co, Tahvo Pitkänen,
Diesen Wood Company A.B. ja Onni
Taskinen.

Nimilista osoittaa, että puuta hankit-
tiin Jänisjoen vaikutuspiirissä olevista
metsistä samaisen joen var:rella toimi-
van teollisuuden lisäksi melkoisen
kauas Laatokan rannoille ja vielä sieltä
sisämaahankin. Osa Jäni sjoen uittaj ista
nosti puunsa ylös Jänisjiirven etel;lran-
nalla ja siirsi ne rautateille lähinnä
Jänisjiirven asemalla, sitten kun Suo-
jiirven rata valmistui 7922.

Kesällä 19i7 lakko pysäytti Jänis-
jåiruen uitot lähes kokonaan. Laatokka
kirloitti kesäkuun lopulla lakosta mm.
ndin: " Suistamolta saamiemme tietojen
mukaan herättää lakko suunnatonta
katkeruutta maamiesten keskuudessa.
Samaan aikaan kun nämä "raskaan
työnraatajat", jotka nauttiwat korkeinta
leipäannosta, kuluttawat aikaansa
kortinpeluulla ja tanssilla, saawat

.;,:

*
§

Uittomiehiä eroftelulla Kintsinlahdella Soanjoen suulla 1 920-luvulla.
Työnjohtaja toinen oikealta. (Kauko Keränen)

kuudennen uittopäällikön Arvi oksalan esiintyi ja mitä suuremmiksi uitettavat
vuonna 1923 laatimassa yhdistyksen puumäärätkasvoivat."
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