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Karjalaan astutaan ylittämällä yksi maailman jyrkimmistä elintaso-
rajoista. Kokemuksena kontrasti on erityisen voimakas kuljettaessa 
Niiralan raja-aseman kautta. Heti vanhassa Värtsilässä (Вяртсиля) 
avautuu unenomainen miljöö. Katuvaloja ei ole. Muutaman neuvosto-
kerrostalon rinnalla harmaat karjalaistalot seisovat tiiviissä rykelmässä. 
Kujat ovat hiekkapintaisia, karja laiduntaa vapaana metsissä.  

Karjalaisen maiseman aluehenki on yhä elinvoimaisen villi, rosoinen 
ja autenttinen. Esteettisesti kiehtovan siitä tekee monimuotoisuus, 
ylevien ja pittoreskien näkymien kaleidoskooppimainen vaihtelu. 
Kulttuurin kosketus näkyy maisemassa laajasti. Sen jälki on kuitenkin 
pääosin pehmeä verrattuna suomalaiseen maisemaan, jonka villiyden 
viime rippeet kituvat henkitoreissaan (metsä)taloudellisen tehokkuus-
ajattelun ja keskusjohtoisen suunnittelun kauko-ohjatuissa pihdeissä.



Karjalan metsät ovat usein metsälaidunnuksen ja kotitarvepuun kerää-
misen seurauksena valoisia ja heleitä sekametsiä, tai toisaalta vesipe-
räisiä korpia, joissa lahopuun osuus on suuri. Metsät kuhisevat elämää. 
Valitettavasti aivan viime vuosina ovat laajat koneelliset metsänhak-
kuut yleistyneet täälläkin.

Suomessa yleisen näkemyksen mukaan Karjala on Neuvostoliiton ja 
Venäjän aikana “tärvelty”.  Sosiaalis-yhteiskunnalliset ongelmat ovat 
toki ilmiselviä, mutta yhtä hyvin Karjalan voi kokea nöyryyttävänä 
muistutuksena siitä, mikä on ollut Suomen 1900-luvun jälkipuoliskolla 
omaksutun talouskasvumallin hinta. 

Vain yhtenä esimerkkinä Ilkka Hanskin ryhmän tuore tutkimus osoit-
taa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja allergioiden yleisty-



misen välisen suoran syy-yhteyden. Suomalaislasten allergiat ovat neljä 
kertaa yleisempiä kuin Venäjän Karjalassa, jossa maaperän mikrobi-
koostumus on toistaiseksi säilynyt huomattavasti monipuolisempana.

On helppo tuudittautua uskomaan, että ”tekniikan kehitys” tulee rat-
kaisemaan itse aiheuttamaamme ekologisen kriisin. Karjalainen mai-
sema kuitenkin muistuttaa elinvoimallaan, että lopulta merkitystä on 
vain sillä, kuinka paljon resursseja ja elintilaa rohmuamme itsellemme 
muilta lajeilta. Monimuotoisuuskadon pysäyttäminen joka tapauksessa 
edellyttää, että ihmisen omiin tarpeisiinsa muokkaamia ja alistamia 
alueita palautetaan tälläkin puolella rajaa merkittävissä määrin oman 
onnensa nojaan, muiden lajien huomaan. 
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Toukokuussa 2009 yövyimme nuotiolla Kollaalla paikassa, jossa Kol-
laajoen pieni sivupuro mutkittelee talvisodan kuuluisan taistelukentän 
halki. Purossa on komea majavan pato. Sen varren hiekkaista koivik-
konummea reunustavan kuusikon kätköissä on vanhoja, hiljalleen 
umpeutuvia juoksuhautoja. 

Ihmisen historiantaju ei salli ajatella paikkaa sen traagisesta men-
neisyydestä piittaamatta. Mutta paikan kokemuksessa on läsnä myös 
sinänsä täysin välinpitämättömien luonnonprosessien ilmaisema 
elämänvoima – orgaanisen muutoksen armelias pysymättömyyden ja 
menneistä irtipäästämisen sanoma. Keväällä kaikkialla raikuu käkien 
kukunta. Jossain kaukaisuudessa soi koski, silloin tällöin etäältä kan-
tautuu tavarajunan pauhu.
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Vanha Land Rover on sovelias kulkuneuvo tutkimusmatkailijalle, joka 
haluaa koluta Karjalan syrjäseutuja ja usein kuoppaisia, kelirikkoisia 
ja toisinaan tulvivia maanteitä. On myös miellyttävää, ettei sen – eikä 
sen maantiepölyn likaamien, nuotiosavulta tuoksuvien matkustajien – 
ulkoasu ole lainkaan kerskaileva. 

Karjalan voimakkaat ympäristökokemukset ja oivallukset eivät kuiten-
kaan tee tyhjäksi sitä asiaa, että retkemme ovat olleet mahdollisia öljyn 
tekemän kuljetustyön kautta. Filosofien Antti Salminen ja Tere Vadén 
mukaan juuri tämä havainto osuu kulttuurimme sokeaan pisteeseen: 
kollektiivinen harhamme on ollut sokeus nimenomaan fossiilienergian 
merkityksestä modernin kokemus- ja jopa arvomaailmamme taustalla.
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Joulukuun 2012 retkeämme kohtasi epäonni, joka tarjosi ajateltavaa 
myös öljyn kokemuksen kannalta. Tapaus sijoittuu vanhalle, hylätyl-
le maantielle Ozerskojen (Озёрское, Vuoksenranta) ja Melnikovon 
(Мельниково, Räisälä) välisellä metsäseudulla. Tuntien matkanteon 
jälkeen retkueemme jäi mottiin keskellä yötä, kun jo osittain umpeen-
kasvanut tieura johti tulvivalle Suursuolle Niittysuon ja Härkkorven 
kadonneiden kylien välimaastossa. Paluu takaisin samana yönä ei 
tullut kysymykseen.  

Oli pakkasyö, ja lämmittelimme autossa pitämällä moottoria käyn-
nissä. Radio soi leppoisasti. Mutta mitä mukavaksi teimme olomme 
kapselimme sisällä, sitä kolkommaksi, suorastaan uhkaavaksi, muut-
tui metsän pimeys auton ja sen valopiirin ulkopuolella (etenkin, kun 
ajovalot olivat päällä). 





Tuossakin hetkessä kaikki kuitenkin tiesivät, ettei näin voi jatkaa. Oli 
reippaasti astuttava kylmään talviyöhön. Kamiinalla varustettu sissitelt-
ta pystytettiin ja pari pystyyn kuivunutta pikkumäntyä pilkottiin polt-
topuiksi. Noin tunnin ahkeroinnin jälkeen lämpö jälleen ympäröikin 
meidät, mutta tämä lämpö oli eri lajia. 

Öljyn ihme on nimenomaan sen työksi muutetun energian kyky keino-
tekoisesti eristää kokemuspiirimme välittömästä ympäristöstä. Itse 
tehtyjen polttopuiden tuottama lämpö ei kokemuksena ole samassa 
mielessä eristävää. Se on pikemminkin suora, juurevan kodikas yhteys 
ohuen telttakankaan ulkopuolella humisevaan metsään, siellä pärjää-
misen vaatimien yksinkertaisten taitojen ja toiminnan kautta. 
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