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LEIKKIÄ TEHTAIDEN VARJOSSA
LAPSUUSMUISTOJA PATENIEMEN ENTISEN SAHAN ALUEELTA

Abstract – Playground in the shadow of the factory – Childhood memories from the former 
 Pateniemi sawmill industrial area

In this article we will propose how the former Pateniemi sawmill industrial area (1870–1990) was 
experienced from a child’s perspective and how children claimed their own places amidst the indus-
trial environment. A good living environment offers children different opportunities for independ-
ent activities and mobility. The Pateniemi sawmill industry created a wide range of opportunities for 
children to use imagination to modify this industrial landscape to make it suitable for their needs. 
High wood-bark piles, the marine location of the sawmill, and the vast fields provided an interesting 
playground for the children. Data for this archaeological study was collected by interviewing people 
who had lived in the area or whose parents had worked on the sawmill. In this article, we ask what 
kind of places were used by children and how do those remembered places appear now that the 
area of the former sawmill is turning from a  company town to the flagship of maritime Oulu? Former 
playgrounds chosen by children have become controlled playgrounds defined by adults.

Keywords: Childhood, company towns, sawmills, memory studies, place memory
Asiasanat: Lapsuus, teollisuusyhteisö, sahat, muistitieto, paikan muisti

JOHDANTO

Ajatus lapsista teollisuuden ympäristössä 
saattaa nostaa ensimmäisenä esiin mieli-
kuvia lapsityövoimasta sekä teollisuuden 
likaamista leikkipaikoista. Lasten leikeille 
tarjoutui kuitenkin moninaisia ympäristö-
jä 1800- ja 1900-luvun vaihteen teollisuus-
komplekseihin kuuluvissa yhteisöissä. Yh-
täällä olivat yhtiöiden tarjoamat urheilu- ja 
kulttuuritilat, toisaalta lasten itse luomat ja 
löytämät paikat. Teollinen ympäristö tarjosi 
sekä mahdollisuuksia että rajoituksia lasten 
toiminnalle. Tässä artikkelissa lähtökohta-
na on lasten toimijuus ja toiminnan paikat 

Pateniemessä vuosina 1870–1990 toimineen 
sahan alueella (kuva 1). Tarkastelemme, mi-
ten lapset hyödynsivät leikkeihinsä luonnon 
tarjoamia paikkoja, kuten peltoja ja meren-
rantaa mutta myös rakennettua ympäristöä 
(kuva 2).

Artikkeli pohjaa Marjo Juolan pro gra-
du -tutkielmaan1, jossa hän yhdisti haastat-
teluaineistoa kartta-aineistoon, historialli-
siin valokuviin ja materiaalisiin jäännöksiin. 
Leikin ja teollisen ympäristön vuorovaiku-
tusta analysoidaan Pateniemessä kerätyn 
haastatteluaineiston avulla. Nykyisin Ou-
luun kuuluva, aiemmin osa Haukiputaan 
kuntaa ollut Pateniemi sijaitsee kymmenen 



38 TUTKIMUS    SKAS 2 | 2020

kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. 
Sahan lopetettua toimintansa vuonna 1990 
maisemaan jäi sahan aikaista rakennuskan-
taa, kasvillisuutta ja sahaan viittaavia teiden 
nimiä muistoiksi teollisesta menneisyydes-
tä. Sahan toiminnan myöhemmät vaiheet 
ovat vielä ihmisten mielissä. Haastatte-
luaineisto, jota ei ole alkujaan kerätty tätä 
tutkimusta varten, koostuu sahan alueella 
asuneiden, vuosina 1912–1977   syntynei-
den, kymmenen naisen ja kolmen miehen 
puolistrukturoiduista haastatteluista. Haas-
tatteluja on kahdesta eri aineistosta, jois-
ta toinen on Juolan Pohjois-Pohjanmaan 
museolle vuonna 2017 keräämä ja toinen 
Pateniemen koulun vuonna 2013 keräämä 
aineisto. Haastateltaviksi valikoituivat sahan 
alueella asuneet henkilöt. Suurin osa heistä 
on työskennellyt sahalla, mutta muutamal-
la ainoastaan vanhemmat ovat olleet sahan 
palveluksessa. Juolan aineisto käsittää vuo-
sina 1924–1977 syntyneiden viiden   naisen 
ja kahden miehen haastattelut. Pateniemen 
koulun haastatteluaineiston viisi naista ja 
yksi mies olivat syntyneet vuosina 1912–
1936.   Naisten suurempi osallistumismäärä 
haastatteluihin selittyy sillä, että haastatel-
tavia etsittäessä naiset olivat halukkaampia 
osallistumaan. Molempiin haastatteluihin 

osallistuneet henkilöt olivat työläistaus-
taisia, lukuun ottamatta yhtä, joka kertoi 
kuuluneensa ylempään sosiaaliluokkaan. 
Tällainen haastatteluiden avulla kerätty 
muistitietoaineisto antaa äänen tavallisille 
ihmisille ja se voi avata uusia näkökulmia 
sille, millaista elämä teollisessa yhteisössä 
on ollut.2

Tässä artikkelissa lähestymme Patenie-
men sahan aluetta maisema-arkeologian vii-
tekehyksessä tuoden esiin niin maisemaan 
liittyviä muistoja kuin myös muutoksia 
maisemassa.3 Käytössämme ollut haastatte-
luaineisto lisää ymmärrystämme sahakoh-
teen kontekstista ja ihmisten elämästä sahan 
käyttöaikana. Haastatteluita ja arkistolähtei-
tä hyödyntävä arkeologian suuntaus tunne-
taan nimellä dokumentaarinen arkeologia, 
ja sitä on hyödynnetty laajalti teollisuusar-
keologiassa johtuen kohteiden verrattain 
nuoresta iästä.4

LAPSET PAIKKAA MUISTAMASSA

Tässä artikkelissa lapsuusmuistoja tarkas-
tellaan aikuisen näkökulmasta. Lapsuuden 
retrospektiivisessä muistelussa sekoittuvat 
aikuisten ja lasten näkökulmat; aikuisten 

Kuva 1. Yleiskuva Pateniemen sa-
ha-alueesta 1951–1960-lukujen 
välillä. Etualalla kuusi sahan työ-
läisille rakennettua Porilan taloiksi 
kutsuttua rakennusta. Porilan talo-
jen vasemmalla puolella yhteisötalo 
Honkapirtti. Kuvan keskellä sahalle 
johtava Sahantie, jonka varrella 
sijaitsivat yhtiön sauna ja navetta 
sekä johtajien asuntoja. Taustalla 
näkyvät merenrantaan ulottuvat 
laajat tapulitarhat sekä laituri laiva-
liikenteelle. Kuva: Pohjois-Pohjan-
maan museo, Pateniemen kuva-
kokoelma. 
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kokemusmaailma vaikuttaa siihen, kuinka 
lapsuuden muistoja tulkitaan muistelupro-
sessissa.5 Sosiaalisen yhteisön keskuudessa 
muodostuva sosiaalinen muisti6 liittyy täs-
sä Pateniemessä asuneisiin ja heidän muis-
toihinsa eri paikoista; haastattelut kertovat, 
millaista elämä, ja etenkin lapsuus, on ollut 
Pateniemessä entisen sahan olemassaolon 
aikana. Haastatteluita tulkitessa täytyy huo-
mioida, että lapsuuden tapahtumien sijaan 
tai lisäksi, ne kertovat siitä, miten tuo aika 
on koettu, kun sitä tarkastelee nyt aikuisen 
näkökulmasta. Muutumme ihmisinä koko 
ajan, ja se, millaisia olemme nyt, vaikut-
taa siihen, mitä muistelemme tapahtuneen 
menneisyydessä. Menneisyyttä ei säilötä 
sellaisenaan, vaan se rakentuu nykyisyyden 
perusteella.7 

Muistellessaan lapsuuttaan aikuisten on 
havaittu muistavan asioita liittyen toimin-
taan, paikkaan ja siihen, kenen kanssa he 
olivat. Sen sijaan yksityiskohdat esimerkik-
si säähän ja pukeutumiseen liittyen muis-

tetaan huonommin.8 Tässä artikkelissa 
olemme kiinnostuneita juuri paikkaan ja 
toimintaan liittyvistä kysymyksistä, joten 
lapsuusmuistojen voi katsoa tarjoavan hy-
vän lähtökohdan näiden asioiden tutkimi-
selle.

Haastatteluissa esiin nousseiden paik-
kojen kokeminen ja muistaminen liittyvät 
olennaisesti toisiinsa. Muistot syntyvät vuo-
rovaikutuksen ja kommunikoinnin kaut-
ta.9 Arkeologien Ruth Van Dyken ja Susan 
Alcockin mukaan aiemmat paikkoihin liit-
tyvät sosiaaliset tapahtumat ja muistot vai-
kuttavat siihen, miten läheisiksi koemme 
eri paikat.10 Pateniemessä oli paljon lapsia, 
joten yhdessä koetut leikit ovat vahvistaneet 
haastateltujen paikkamuistoja. Koska jokai-
nen kokee paikan eri tavoin, ovat paikka-
kokemukset kuitenkin henkilökohtaisia ja 
ainutlaatuisia. 

Se, miten koemme ja muistamme pai-
kat, muovaa meitä ihmisinä. Maantieteilijä 
Pauli Tapani Karjalainen käsittelee paikan 
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Kuva 2. Pateniemen sahan alue nykyään. Lasten leikeissä käyttämät paikat: 1– Isolampi, 2 – Viidakko, 3 – kukka-
niitty, 4– ranta, 5 – proomut, 6 – sahan alue, 7 – yhteisötalo Honkapirtti. Kuva: Oulun kaupunki, yhdyskunta ja 
ympäristöpalvelut. Pienemmässä kuvassa Pateniemi suhteessa Oulun keskusta. Kuva: Google Maps.
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muistia topobiografian11 kautta. Karjalai-
sen mukaan kaikki ihmistoiminta tapah-
tuu aina jossain paikassa tai tilassa, ja siten 
ihmisen elämänkerta rakentuu suhteessa 
paikkaan.12 Paikka, identiteetti, muistami-
nen ja yksilön historia kietoutuvat yhteen.13 
Karjalainen on todennut, että ”topobiogra-
fisessa tarkastelussa muistin kysymys liit-
tyy paikkakokemuksiin.”14 Muistamamme 
paikat ovat näin keskeisiä identiteettimme 
rakennuspalikoita. 

PATENIEMEN SAHA

Pateniemi rajoittuu lännessä Perämereen. 
Meren läheisyys on tarjonnut hyvät olo-
suhteet maanviljelylle, ja meren pohjukan 
luonnonsataman ansiosta alue on ollut otol-
linen paikka myös merenkulkuun ja saha-
teollisuuteen liittyvälle toiminnalle. Oulun 
kauppaseuran omistama laivavarvi eli telak-
ka perustettiin Pateniemeen vuonna 1857.15 
Konsuli Johan Gustav Bergbom (1818–
1893) lunasti vuonna 1865 huutokaupassa 

laivavarvin itselleen. Laivanrakennus toi Pa-
teniemeen ulkopuolista työvoimaa, ja tämä 
vaikutti positiivisesti alueen asukasmää-
rään. Laivanrakennus ei kuitenkaan pidem-
män päälle kannattanut, joten vuonna 1873 
Berg bom perusti laivavarvin läheisyyteen 
höyrysahan,16 joka on ollut historiansa aika-
na eri yhtiöiden omistuksessa. 

Lähes 117 vuoden sahaustoiminnan tul-
lessa päätökseen 27.4.1990 Veitsiluoto Oy:n 
omistuksessa olleella Pateniemen sahalla 
sinnitteli kuivaamolinjalla vielä 15 työnte-
kijää.17 Pateniemen saha on ollut olemas-
saolonsa aikana alueen suurin työllistäjä. Se 
on myös muokannut alueen historiaa anta-
malla sille oman leimansa työläisten asuina-
lueena. 

Sahaustoiminnan loputtua vuonna 1990 
sahan tuotantolaitokset purettiin, ja entinen 
sahan alue jäi joutomaaksi. Vuonna 2016 
valmistuneen kaavamuutoksen myötä tämä 
entinen työläisten asuttama alue on nyt 
muuttumassa tiiviisti rakennetuksi urbaa-
niksi arvoalueeksi. Menneestä saha-ajasta 
on yhä muistuttamassa entisten sahan kont-

Kuva 3. Koekaivausalueiden paikat vuoden 1921 kartalla (kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo, Pateniemen kuva-
kokoelma) ja nykytilanteen näyttävän ilmakuvan päällä (kuva: Google Maps). Kaivausalueita avattiin 1) säilyneen 
rakennuksen pohjan viereen Honkapirtin läheisyydessä, 2) paikalle, jossa konekaivuu oli paljastanut irtolöytöjä 
sekä 3) Sahamuseon läheisyyteen.
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toreiden ja verstaan muodostama pihapiiri, 
yhtiön vanha ruokalarakennus, paloasema 
sekä työläisten käytössä olleet asuinraken-
nukset. Näistä rakennuksista useiden käyt-
tötarkoitus on kuitenkin vuosien saatossa 
muuttunut. 

Entinen Pateniemen sahan ympäristö on 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihis-
toriallinen alue, vaikka se ei ikänsä puoles-
ta ole arkeologinen kohde. Tiina Äikäs ja 
Tiia Ikonen tekivät keväällä 2018 alueella 
pienimuotoista inventointia, joka osoitti, 
että sahan toiminnan aikaisia jäännöksiä oli 
maaperässä eri puolilla saha-aluetta. Vuon-
na 2018 Äikkään johdolla toteutetuissa ar-
keologisissa koekaivauksissa avattiin kolme 
pientä kaivausaluetta kartan (kuva 3) osoit-
tamiin paikkoihin 1) säilyneen rakennuksen 
pohjan viereen Honkapirtin läheisyydessä, 
2) paikalle, jossa konekaivuu oli paljastanut 
irtolöytöjä sekä 3) Sahamuseon läheisyy-

teen. Näiltä paikoilta tuli vastaan historial-
liselle kaupunkikohteelle tyypillisiä löytö-
jä: lasia, tiiltä, keramiikkaa ja eläinten luita 
sekä artikkelimme teemoihin sopien nuken-
jalka.18

VIIDAKOSTA KUKKANIITYLLE

”-- Aina mielikuvitus lähti lentoon, ku näki 
jotaki, koska ympäristö oli hirveän semmo-
nen kiehtova. Se pikkupojan maailmaa kieh-
to tosi paljo tämä Pateniemen ympäristö.”19

Yllä olevat, vuonna 1950 syntyneen miehen, 
sanat kertovat, kuinka mielenkiintoisena 
paikkana Pateniemi on lapsen näkökulmas-
ta koettu. Seuraavassa tarkastellaan kolmea 
lasten nimeämää leikkipaikkaa. Yksi lap-
suusmuistojen paikoista on vuonna 1924- 
syntyneen miehen mainitsema Isolampi:

Kuva 4. Isolammen elinkaarta. A – vuoden 1939 ilmakuvassa näkyy Isolampi ympyröitynä. B – vuoden 1955 
maastokartassa Isolampi on edelleen merkitty selkeästi. C – vuonna 1981 Isolammen alue on kuivunut ja sille on 
noussut rakennuksia. D – Isolammen alue vuonna 2020. Alueen rakennuskanta on edelleen lisääntynyt, eikä mi-
kään ole muistuttamassa entisestä Isolammesta. Kuva A: Oulun kaupunki, yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Kuva 
B ja C: Maanmittauslaitos. Kuva D: GoogleMaps 2020.
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”-- Se oli Isolampi-niminen lampi tuossa -- 
nykyisen Lidlin paikalla. Siinä luisteltiin niin 
kauan, ku pysty. -- Siinä oli luistelurata meil-
le ja se harrastus oli hirviän tärkiä syksyllä 
siinä.”20

Kyseisen Isolammen elinkaarta voidaan tar-
kastella ilmakuvien ja karttojen avulla. Kar-
toissa ja ilmakuvissa on nähtävissä muis-
tetun paikan ja maiseman muutos vuosien 
kuluessa. Edellä mainittu Isolampi näkyy 
selkeästi vuoden 1939 ilmakuvassa ja samoin 
vuoden 1955 kartassa. Vuoden 1981 kartassa 
on havaittavissa Isolammen alueella suuria 
muutoksia rakennuskannan lisäätymisen 
myötä. Vuonna 2020 Isolammen alueen ovat 
vallanneet Lidl sekä S-market (kuva 4). 

Omaksi leikkipaikaksi koetun Isolam-
men jäällä luistelleiden lasten yhteiset het-
ket ovat vahvistaneet muistoa. Toisille Iso-
lampi on ollut todellinen, ja toisille se tulee 

tutuksi ainoastaan yhteisössä jaetun mate-
riaalisen kulttuurin, kuten kuvien ja kart-
tojen kautta. Muistot ovat aika- ja paikka 
sidonnaisia, mutta ne liittyvät myös tiettyyn 
identiteettiin21; tässä lapsena olemiseen ja 
pateniemeläisyyteen. 

Toinen muistoissa esiintynyt paikka on 
lasten viidakoksi nimeämä viheralue sahaa 
kiertävän aidan lähettyvillä:

”-- Alko tästä Nikkaripirtistä tota, tuonne 
Kuuselaan päin, elikkä tuonne rantaan päin, 
uimarantaan päin, niin sitä sanottiin viida-
koksi -- ja tuossa viidakossa me sitte seikkail-
tiin --.”22

Tämä viidakko laittoi lasten mielikuvituk-
sen liikkeelle. Vuonna 1950 syntynyt mies 
muistelee kuinka viidakossa leikkeissä päi-
vänvalon näkivät niin “cowboyt, intiaanit 
kuin beduiinitkin”. Tällaisissa leikeissä lap-

Kuva 5. Viidakon elinkaarta. A – vuoden 1955 karttakuvassa viidakon alue on merkitty pelto- ja niittyalueeksi. 
B – ilmakuvassa vuodelta 1999, alueella kasvaa puustoa ja osa alueesta on ruohokenttänä. C – vuoden 2012 
ilmakuvassa, puusto on raivattu pois ja jäljellä on enää nurmikenttää. D – vuoden 2020 ilmakuvassa, alueelle on 
jo rakentunut ensimmäiset uudet asuinrakennukset. Kuva A: Maanmittauslaitos. Kuvat B–D:  Oulun kaupunki, 
yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. 

A B

C D



43SKAS 2 | 2020    TUTKIMUS

set luovat itselleen mielikuvitusmaailman, 
jossa he ovat vapaita aikuisten määrittämis-
tä säännöistä.

Haastateltavan lapsuudessa viidakossa 
oli paljon kasvillisuutta, minkä keskellä oli 
hyvä leikkiä. Muistojen viidakko on vuosien 
kuluessa kokenut muutoksen monimuo-
toisesta viheralueesta raivatuksi, uusien ra-
kennusten paikaksi. Vuosien 1955 ja 2009 
välillä viidakko on muuttunut pelto- ja lai-
dunalueesta puistomaiseksi alueeksi. Vuo-
sien 2012 ja 2020 välillä viheralueen muu-
tokseen hiekkamaaksi ovat vaikuttaneet 
uusi rakennuskaava (kuva 5).

Vuonna 1977 syntyneen naisen lempi-
paikkoja oli metsäinen alue, jonka lapset ni-
mesivät kukkaniityksi. Täällä lapset kiipeili-
vät puissa ja rakensivat puumajoja:

”Kyllähän ne oli tietenki just ne meijän met-
tät ja pellot ja kaikki muut, että ne oli meille 

tosi tärkeitä -- Siinä oli semmonen iso pelto. 
Me sanottiin sitä kukkaniityksi ja siellähän 
oli sillo tosi paljo niitä isoja -- valtavia pui-
ta, aivan niikö hurjan isoja runkoja. Meillä 
oli niissä aina sitte semmosia puumajoja ja 
-- me rakennettiin sinne sitte kauheesti sem-
mosia majoja ja oksia irroteltiin ja tehtiin 
semmosia lehtikattoja ja oksakattoja ja kaik-
kia --.”23

Majanrakennus on ollut lasten tapa ottaa 
tila haltuun sellaisen paikan kautta, jossa 
he voivat kokea yksityisyyttä, itsenäisyyt-
tä ja olla omillaan.24 Etenkin kouluikäisille 
luonnossa olevat paikat, joissa he voivat olla 
omillaan, ilman aikuisten valvontaa, ovat 
tärkeitä.25

Kukkaniitty sijaitsi vuonna 1951 raken-
netun yhtiön uuden paloaseman vieressä, 
Sahantien päässä. Vuonna 1999, vain yh-
deksän vuotta sahan lopettamisen jälkeen 
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Kuva 6. Kukkaniityn elinkaarta. A – vuoden 1999 kuvassa kukkaniityn alue on edelleen vehreän kasvillisuuden 
peitossa. B – vuoden 2004 kuvassa kukkaniityn alueelle on rakennettu useita asuintaloja ja viheralueet ovat 
hävinneet. C – vuoden 2009 kuvassa alueen viherkaistaleet ovat jälleen kasvaneet. D – vuoden 2020 kuvassa 
alueen viheralueet on jälleen raivattu tulevien uusien teiden ja rakennusten alta. Kuvat A–C: Oulun kaupunki, 
yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Kuva D: Google Maps 2020.
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kukkaniityn alue on ollut vielä vehreä. Vuo-
sien kuluessa kukkaniitty on kokenut muo-
donmuutoksen uusien asuinrakennusten 
myötä, ja viheralue on kutistunut pieniksi 
nurmikaistaleiksi. Tänään alueen reunat on 
raivattu paljaaksi odottamaan uusia teitä ja 
asuinrakennuksia (kuva 6).

Edellisten kaltaiset muistetut mielikuvi-
tuksen tuottamat paikat konkretisoituvat, 
kun ne koetaan kulttuurisessa kontekstis-
sa.26 Mielikuvituksissa luodut viidakko ja 
kukkaniitty heräävät henkiin arkisessa saha-
miljöössä. Isolammesta, viidakosta ja kuk-
kaniityltä saadut kokemukset vaikuttavat 
siihen, miten muistamme maiseman; mie-
lenkiintoisena lapsuuden leikkipaikkana, 
joka on ajan saatossa muotoutunut näkyväs-
tä paikasta muistuvan paikan kautta uusia 
muistoja odottavaksi paikaksi.27

RANTALEIKKEJÄ

Yksi merkittävä paikka, jossa lapset leik-
kivät oli merenranta. Meri ja sen läheisyys 
ovat antaneet ja antavat edelleen oman lei-
mansa koko Pateniemen alueelle; meressä 
on uitu, kalastettu ja veneilty. Meri ja ranta 
ovat tarjonneet tilan monenlaiselle työnte-

koon ja vapaa-aikaan liittyvälle toiminnalle, 
sekä lapsille että aikuisille. Haastatteluissa 
meri rantoineen nousi lähes kaikilla mer-
kitykselliseksi lapsuuden leikkipaikaksi ja 
rannalla, veden äärellä viihdyttiinkin usein 
päivittäin tuntikausia. 

Rannalla vietetyn ajan muistelu sai 
usealla haastatellulla aikaan positiivisia tun-
nereaktioita, hyviä muistoja. Eri vuosikym-
meninä syntyneillä oli myös erilaisia muis-
toja. Vanhimmilla haastatelluista rantaan 
liittyi muistoja sota-ajan pommituksista ja 
nuoremmilla muistot liittyivät rantaleikkei-
hin ja laivaliikenteen seuraamiseen. Vuonna 
1924 syntynyt mies muistelee, kuinka ran-
nan tuntumassa oli karjalla laidunmaata. 
Tuolloin leikin lisäksi lapset tekivät töitä. 
Leikin ja työn paikat saattoivat kuitenkin 
olla rinnakkaisia, samoin kuin leikkiin ja 
työhön käytetty aika.

”No kesällä uitettiin, tehtiin parkkilaivoja 
rannasa -- pyyettiin pikkukaloja ja semmo-
sia [naurahdus] -- Avojalon sillon juostiin sit 
puolen kilometrin ku ei ollu kenkiä kellään. 
-- Poloku meni sinne rantaan. Siellä oli ven-
neitä ja kaikkia ja siellä meni päivät leikki-
essä -- Lehemiä paimennettiin tuota, tuosa 
rannassa ennen ku tuli tuo sähkövoimalinja 

Kuva 7. Rannan muutos. Vasemmalla Pateniemen sahan ilmakuva ennen 1950-lukua. Kuvassa rannassa näkyvät 
laajat tapulitarhat. A – tapulitarhojen ja metsäalueen välissä olevan ulokkeen alareunassa on yhtiön rakentaman 
Kiikkukenttä. B – vuoden 2017 kuvassa ranta on raivattu tyhjäksi odottamaan uusia asuinrakennuksia. Kuva A: 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Pateniemen kuvakokoelma. Kuva B: Pateniemen koulu.
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Nuottasaaresta tähän Pateniemeen, nii siinä 
lehemipaimenesa oltiin -- Se oli laijunmaana 
kesäsin tuo ranta.”28

Ranta on koettu tärkeänä ja merkitykselli-
senä paikkana sukupuolesta ja sukupolvesta 
riippumatta. Vuonna 1957 syntynyt nainen 
muistelee, mitä ranta on hänelle nuoruudes-
sa merkinnyt:

”-- mulla oli tuota lempipaikka tuolla Pate-
niemen uimarannan, siinä kivikolla, josta 
näkkee siihen just tuohon laivasatamaan ja 
siinä näki sitä touhua et siinä aijan vieritte 
meni tie, mennee vielä tänä päivänäki siihen 
kivikolle. Se oli lempipaikka. Istuin siellä me-
renrannalla ja kattellu merta ja kirjottanu 
runoja --- mutta sitten me käytiin siellä kans 
soutelemassa isän ja velijen kans ja ollaan 
ongella käyty. -- Mää istuskelin tuossa ran-
nalla, nii kyllähän se oli melekosta hyörinää 
tuossa. Ku niitä lastattiin niitä laivoja ja ta-
puleita rakennettiin---.”29 

Maisemallisesti entisen Pateniemen sahan 
alueella suurin muutos on tapahtunut juuri 
rannassa. Vilkkaasta laivaliikenteestä on ny-
kyään muistuttamassa uusi huvivenelaituri, 
ja entiset tapulirivistöt sekä sahan tuotanto-
rakennukset ovat väistyneet rantaan nouse-
vien uusien asuinrakennusten tieltä. Muis-

tojen tapulirivistöistä voi kuitenkin katsoa 
heijastuvan suunniteltujen talojen muoto-
kielessä (kuva 7).

JÄNNITYSTÄ ELÄMÄÄN

Vaaralliset vesileikit kuuluivat Pateniemes-
sä lasten elämään. Vuonna 1936 syntynyt 
nainen kertoi hurjista sukellusleikeistä ran-
nalle uintiharjoittelua varten asennettujen 
ponttonien päältä. Toinen, vuonna 1957 
syntynyt nainen muisteli, kuinka rannalla 
olleiden puomien päältä on hypelty mereen, 
jossa todennäköisesti on myös ollut uppo-
tukkeja. Vanhemmat olivat tietämättömiä 
lastensa leikeistä ja tuskin leikit olisivat enää 
kauaa jatkuneetkaan, mikäli ne olisivat tul-
leet vanhempien tietoon.

Muistot voivat syntyä myös omimisen 
kautta.30 Lapset ovat ottaneet luvatta käyt-
töönsä vaarallisena pidettäviä leikkipaik-
koja, kuten rannan läheisyydessä, meressä 
osittain upoksissa olevat neljä proomulaivan 
hylkyä (kuva 8). Nämä vanhat proomut oli-
vat mieluisia, vaikkakin vaarallisia leikki-
paikkoja kuten vuonna 1950 syntynyt mies 
muistelee:

”-- mentiin tuota uimarannan kautta, 
Tarzan uikkarit oli tuota jalassa ja puutika-
ri ja kivi kädessä käveltiin siihen satama-al-
taan reunaan ku se on ruopattu, sillä tavalla, 
että oltiin tuossa suuvesillä ja sitte katottiin 
suuntimat, proomu on tuossa kahenkym-
menen metrin päässä ja sitte tuolta takaa 
katottiin suuntima. Pudotettiin se kivi sinne 
pohjaan ja sen jälkeen koiraa uitiin. Viime-

Kuva 8. Yksi rannan läheisyydessä edelleen olevista 
proomuista vuonna 2017. Kuva: Marjo Juola.
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sillä voimilla saatiin siitä proomun kettingis-
tä kiinni, noustiin proomuun ja seikkailtiin 
siellä usiampi tunti, koska siellä oli hyvät 
semmoset hiekkavallit siellä proomun sisällä. 
-- Siellä seikkailtiin ja sitte ku lähettiin pois 
nii katottiin vaan ne suuntimat ja proomun 
kannelta otettiin, ko ne oli leveitä ja matalia, 
nii kova vauhti ja pintasukelluksella sukellet-
tiin ja huomattiin tuota sitte se oma kivi ja 
että nyt yltää jalat pohjaan. Vanhemmat ei 
tienny mitään, että [naurahtaa] tämmöstä, 
tämmöstä peliä, että sitä vähä niinkö hen-
kensä uhalla sitte siellä kaiken näköstä tou-
huttiin.”31

Tällaisten tietoisten riskien ottaminen voi 
kuitenkin vaikuttaa positiivisesti lapsen ja 
nuoren kehitykseen. Riskit voivat tarjota 
fyysisiä ja psyykkisiä tunnetiloja, kohottaa 
itsetuntoa, kehittää fyysisiä ominaisuuksia 
sekä antaa tuntee itsenäisyydestä ja vapau-
desta.32 Sahan aikana kuljetukseen käytetyt 
proomut palvelivat myöhemmin aallonmur-
tajina.33 Nykyisin kyseiset proomut on näh-
ty turvallisuusriskinä, mutta toisaalta myös 
muistona teollisesta menneisyydestä.34 Jän-
nittävien tilanteiden hakeminen ja riskien 
otto aikuisten kielloista huolimatta kuuluvat 
osaksi lasten leikkien maailmaa.35

Jännittäviä leikkipaikkoja löytyi myös sa-
han aitojen sisäpuolelta. Vaikka saha oli lap-
silta kielletty alue, pääsi sinne välillä livahta-
maan aidan alta:

”-- tietysti nämä kiinnostivat nämä tapulit. 
Kun sinne alueelle ei saanu mennä. Sakon 
uhalla oli kielletty, nii tietysti poikien kans 
käytiin kattoon, että minkä näkösiä ne tapu-
lit ovat. Hiivittiin aidan alta -- mentiin tapu-
lien alle ja siellä oli semmoset hormit -- joita 
oli helppo sitte kiivetä ja sinne tapulin päälle 
ja siellähä oli sitte sellainen loiva katto, ka-
tos ja siellä sitten makkoiltiin ja katottiin ko 

aluevahdit, elikkä vartijat käveleskeli siellä, 
menivät tupakille ja tietysti tämä oli, koska 
se oli kiellettyä, oli äärettömän jännittävvää. 
Mutta ei koskaa jääty kiinni [naurahtaa].”36

Kaikki edellä mainitut haastateltavien muis-
telemat leikkipaikat ovat kokeneet muu-
toksen. Sahateollisuuden aiemmin luomat 
mahdollisuudet erilaisiin leikkipaikoihin 
ovat muuttuneet alueelle kohdistuvien ra-
kennuspaineiden myötä. Muuttuva ympä-
ristö vaikuttaa siihen, millaisissa paikoissa 
lapset nykyisin leikkivät. Lapsille on entisen 
sahan alueelle kaupungin toimesta raken-
nettu uusi leikkipuisto ja näin lasten leikit 
ohjataan tiettyyn, valvottuun paikaan. En-
nen lasten itse valitsemat leikkipaikat ovat 
näin muuttuneet kontrolloiduksi, aikuisten 
määrittämäksi paikaksi. 

LEIKIT RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 
JA YHTIÖN LUOMISSA PAIKOISSA

Paikkaan kuuluminen ja sitä kautta tietyn 
identiteetin omaksuminen kytkeytyvät mai-
semaan liittyviin muistoihin.37 Tässä muis-
tot liittyvät sahayhtiötä ympäröiviin paik-
koihin, identifioituen sahayhteisöön sekä 
pateniemeläisyyteen. 

Pateniemen saha oli työntekijöineen tyy-
pillinen 1900-luvun company town38, teol-
lisuuskylä yhteisö, jossa ajan näkemysten 
mukaan teollisuusyhtiöiden tuli huolehtia 
työntekijöistään. Etenkin 1900-luvun al-
kupuolella suuret yhtiöt alkoivat kiinnittää 
huomiota työntekijöidensä hyvinvointiin. 
Sosiaalista ja kulttuuritoimintaa tarjoamalla 
haluttiin pitää huolta työntekijöiden fyysi-
sestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja luoda 
yhteishenkeä, mikä auttoi houkuttelemaan 
työntekijöitä ja pitämään heidät tyytyväi-
sinä.39 Taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi 
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yhtiö huolehti työntekijöidensä sosiaalisista 
tarpeista, kuten koulutuksesta, terveyden-
huollosta ja vapaa-ajan harrastuksista.40 
Sahan ensimmäinen koulu avattiin vuonna 
1873 Johan Gustav Bergbomin ja hänen si-
sarensa Charlottan toimesta.41  Lasten viih-
tyvyyteen haluttiin erityisesti panostaa ja 
henkilöstölehti Hakkeissa, vuoden 1947 tou-
kokuun numerossa, julkaistiin ilmoitus yh-
tiön aikeista rakentaa lapsille Kiikkukentäksi 
kutsuttu leikkikenttä rannan läheisyyteen42:

”Niin merenrannassa, jossa oli se kenttäki, 
Kiikkukenttä. Hyvä, että äitille ja isälle kolo-
men aikaan kahavi keitettiin ja takasi meren 
rannalle. -- Se oli mahtava. Se oli yhtiön tuo-
ta, perustama ja se pijettiin kunnossa --.”43 

Kiikkukenttä keinuineen ja kiipeilytelinei-
neen saavutti nopeasti lasten suosion. Yhtiö 
on epäilemättä pyrkinyt vaikuttamaan koko 
perheen hyvinvointiin tarjoamalla lapsille 
tällaisen leikkipaikan. Vaikka Kiikkukenttä 
oli aikuisten määrittämä paikka, oli se ter-
vetullut lisä pienempien lasten leikkipaikak-
si. Luonnonympäristön lisäksi myös raken-
netut tilat toimivat lasten leikkipaikkoina, 
jossa leikki ja urheilu limittyivät toisiinsa.  

”-- kyllä meillä tietenki leikit oli siellä, ku 
meillä oli myös niitä heinälatoja ja siellä oli 
kaikkia piharakennuksia, missä oli kaiken 
maailman liitereitä ja vinttejä ja et meillä 
oli palijo semmosia niin ko mahiksia siellä 
leikkiä, niiko joku ullakolla, jonku pihara-
kennuksessa --- Ja sitten täällä oli nuo isot 
parkkikasat, nii ni mehä käytiin siellä palijo 
hiihtelemässä ja laskemassa mäkiä, pyllymä-
kijä ja suksilla kans käytiin laskemassa mä-
kiä.”44 

Nämä puuparkkikasat ovat yksi esimerk-
ki siitä, miten sahateollisuus loi mahdolli-

suuksia lasten itsenäisille leikeille. Aikuisten 
työhön liittyvät paikat muuttuivat lasten toi-
minnan kautta leikin paikoiksi, kun parkki-
kasoille keksittiin uusia käyttötarkoituksia 
mäenlaskun mahdollistajina. 

Vuonna 1951 valmistunut yhteisötalo 
Honkapirtti tarjosi puitteet elokuvien kat-
selulle sekä erilaisille kerho- ja urheiluseura 
toiminnoille. Honkapirtti on 1950-luvulta 
lähtien ollut pateniemeläisten keskuspaik-
kana ja haastateltavat muistelivat, kuinka 
Honkapirtti tuli osaksi heidän elämäänsä, 
kuten seuraavassa vuonna 1957 syntynyt 
nainen:

”-- ja siellä oli se teatteriesitys ja ne oli ai-
van, mää siis vieläki tuntuu, että mää aivan 
haltioissani, ku mää sain ensimmäisen kon-
taktin niiku teatteriin nii Honkapirtin kaut-
ta. -- Ja jotenki nautin siellä niistä kulisseis-
ta ja niistä penkeistä -- Honkapirttihän on 
ollu niinku niin keskuspaikka kaiken kaik-
kiaan”.45 

LOPUKSI

Pateniemen kaltaisissa teollisuusyhteisöissä 
lapset loivat itselleen aktiivisesti omaa tilaa 
käyttämällä hyväkseen olemassa olevia re-
sursseja. Erilaiset luonnonympäristöt tarjo-
sivat mahdollisuuksia roolileikkeihin, ma-
jojen rakentamiseen ja urheiluun. Toisaalta 
myös sahan toiminta loi paikkoja, jotka lap-
set ottivat - luvattakin - leikkiensä käyttöön. 
Tällaiset toisinaan vaarallisetkin paikat, 
kuten osittain uponneet proomut, tuntui-
vat kiehtovan mielikuvitusta ja tarjoavan 
tunteen itsenäisyydestä. Omien valintojen 
lisäksi, lapset käyttivät leikkeihinsä yhtiön 
tarjoamia leikkipaikkoja, kuten Kiikkukent-
tää sekä rakennuksista erityisesti Honka-
pirttiä, joka on ollut osa lasten ja nuorten 
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elämää valmistumisestaan aina tähän päi-
vään saakka.

Haastatteluissa korostuivat henkilöiden 
lapsuusmuistot, mikä johtuu todennäköi-
sesti siitä, että haastateltavat kokivat lapsuu-
den olleen merkityksellistä aikaa heidän elä-
mässään. Erityisesti vapaus kulkea ja leikkiä 
ilman aikuisten valvontaa nousi esille. Toi-
saalta on syytä muistaa, että lapsuuttaan 
muistelivat aikuiset eli heidän muistojaan 
väritti myöhempi eletty elämä; aikuisen sil-
min lapsuus voi näyttäytyä huolista vapaa-
na. Useiden haastateltavien muistoissaan 
esiin nostamat teemat, kuten ympäristön 
hyödyntäminen ja urheilu, kuitenkin osoit-
tavat ainakin lapsuuteen liittyvien muisto-
jen ja kenties myös lapsuuskokemusten ol-
leen samankaltaisia. 

Lapsuusaikaan liittyvissä muistoissa ko-
rostuivat erityisesti urheiluun liittyvät har-
rastukset, kuten hiihto ja luistelu.  Muisto-
jen samankaltaisuuden voi osittain selittää 
sekä yhtiön, että ympäristön tarjoamilla 
harrastusmahdollisuuksilla. Muistettujen 
leikkipaikkojen merkitykset ovat jaettuja 
mutta myös henkilökohtaisia; se, mikä on 
toiselle ollut muistojen viidakko, on se ol-
lut toiselle saattanut olla ainoastaan kaistale 
hoitamatonta viheraluetta. Kansainvälisissä 
tutkimuksissa, jotka liittyvät aikuisten muis-
toihin leikeistään, keskeisiksi teemoiksi ovat 
nousseet roolileikit, leikit luonnossa sekä 
riskien otto46 – samat teemat, jotka toistuvat 
myös Pateniemen aineistossa.   Sahayhtiön 
Pateniemi tarjosi lapsille mahdollisuuden 
ohjattuun, aikuisten valvomaan kulttuuri- ja 
urheilutoimintaan, mutta myös spontaaniin, 
luovaan ja itsenäiseen leikkiin, jossa koetel-
tiin aikuisten luomia rajoja ja muutettiin ai-
kuisten työympäristö leikin kentäksi.

Nykyään hyvänä pidetty kasvuympäris-
tö tarjoaa lapsille erilaisia mahdollisuuksia 
itsenäiselle liikkumiselle ja erilaisille aktivi-

teeteille.47 Liikkumismahdollisuus vapaasti 
paikasta toiseen on vaikuttanut positiivisiin 
lapsuuskokemuksiin48 ja siihen, että Pate-
niemen entisen sahan alue on koettu haas-
tateltujen mielestä lapsiystävälliseksi ym-
päristöksi. Entisen sahan alueella asuneille 
muistojen Pateniemi oli kukkaniittyjen ja 
tapulitarhojen leikkikenttä.  Tämän perus-
teella voidaan havaita, että Pateniemessä 
asuneet lapset toimivat itsenäisesti valites-
saan itselleen sopivia leikkipaikkoja.  

Eri aikoina syntyneillä haastatelluilla 
leikkeihin liittyvät paikat ovat olleet osittain 
samoja, kuten ranta ja alueen metsiköt sekä 
pellot. Yhteisötalo Honkapirtin valmistut-
tua vuonna 1951, muodostui siitä muisto-
jen keskuspaikka monelle alueen lapselle ja 
nuorelle.

Vaikka lapsuudessa muistellut paikat 
ovat kokeneet suuria muutoksia, ei tämä 
kuitenkaan noussut haastatteluissa voimak-
kaasti esille. Seuraavassa vuonna 1957 syn-
tynyt nainen pukee sanoiksi tuntojaan ylei-
sestä alueella tapahtuneesta muutoksesta:

”Mää niiko ite oon ajatellu sitä, -- että tää 
on aika merkityksellinen alue ollu Suomen 
historiassa tämä Bergbomin sahatoiminta 
täällä. Että -- miten on kaikki rakennettu ja 
miten on kuitenkin huolehittu työntekijöitten 
terveydenhuollosta ja koulunkäynnistä, on 
ollu omavaraista. --  Mää niiku jotenki aina 
harmittelen sitä, että tämmönen niikö saha-
yhteisö, että ois pitäny noi vanhat talot kaikki 
säilyttää ja kunnostaa, koska ne on niin osa 
tätä ympäristöä. Hyvä ku tuossa on kuitenki 
noita vanhoja, onko ne nyt työnjohtajien ta-
loja ja sitten tuo vanha ruokala -- tämä piha-
piiri --. Mutta sittenhän tuolta on niinkö nuo 
vanhat puutalot, pienet puutalot, nii nehän 
on niikö suurin piirtein, pikkuhiljaa sieltä ne 
tönöt lähteny pois ku on isoja, hienoja taloja 
rakennettaan tilalle---.”49
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Menneisyys ja muistellut paikat ovat esil-
lä paikallisten lasten arjessa myös nykyään, 
kun Pateniemen yläkoulu on ottanut sahan 
historian osaksi opetustaan. Historiaa on 
tuotu maisemassa esille yhdessä oppilaiden 
kanssa tehtyjen Pateniemen raitin -kylttien 
ja niihin kuuluvien, mm. haastatteluita ja 
piirroksia sisältävien QR-koodien kautta 
(kuva 9). Keväällä 2018 koululaiskaivauksi-
na järjestetyt koekaivaukset olivat osa tätä 
projektia (Äikäs & Ikonen 2020). Kiinnos-
tuksesta paikallishistoriaan ja muistojen 
sekä paikallisidentiteetin yhteydestä kertoo 
myös Facebookissa toimiva Pateniemi tu-
tuksi -ryhmä, jossa jäsenet jakavat vanhoja 
valokuviaan alueelta. Ryhmässä näkyy toisi-
naan muttei kovin vahvasti mielipaha van-
hojen talojen purkamisesta ja sen aiheutta-
masta maiseman muutoksesta.

Arkeologin näkökulmasta on kiinnosta-
vaa, että juuri rakentamattomiin viheraluei-
siin näytti liittyvän paljon lapsuusmuistoja. 
Nämä paikat jäävät helposti arkeologisen 
tutkimuksen ulkopuolelle. Lapsuusmuisto-
jen analyysi osoitti myös, että lapsille teolli-
suusyhteisö saattaa näyttäytyä hyvin erilai-
sena kuin aikuisille; se oli työn mutta myös 
leikkien ja mielikuvituksen paikka. Esimer-

kiksi proomut eivät liittyneet ainoastaan 
kuljetukseen vaan myös lasten leikkien maa-
ilmaan. Tämä merkitysten moninaisuus har-
vemmin näkyy arkeologisessa tulkinnassa.
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