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Nybyn lasiruukki oli noin 
sadan vuoden ajan yksi Ol-
havan kylän merkittäviä 
työllistäjiä. Eräänä Suomen 
ensimmäisistä lasiruukeista 
se toimi ja tuotti lasitavaraa 
Ruotsin markkinoille vuosi-
na 1784–1885. Nykyään ruu-
kin toiminnasta on muistona 
tehtaan päätiluksena toimi-
nut nykyinen Takaluoman 
tila, sekä ruukinrakennusten 
rauniokummut tilan taka-
na Ruukinlahden rannassa. 
Lasiruukin kokonaisuuteen 
kuului varsinaisen suuren la-
sihytin lisäksi runsas joukko 
erilaisia toimintaan liittyviä 
rakennuksia ja rakenteita, ku-
ten henkilökunnan majoitus-
tilat, pajat, karjasuoja, saha ja 
mylly sekä torppia. Jopa kirk-
koa ja pappilaa suunniteltiin 
rakennettavaksi ruukin mail-
le, mutta ne eivät tiettävästi 
toteutuneet.

Monet rakennuksista on 
merkitty Ruotsin Valtionar-
kistossa säilytettävään ja Carl 
Beckmanin laatimaan kartta-
kopioon. Kartta kuvaa häm-
mästyttävän tarkasti Nybyn 
lasiruukin ympäristöä sellai-
sena kuin se oli 1780-luvulla. 
Oulun yliopiston arkeolo-

Siikakarin arvoitus – hourootin 
laivavarveja etsimässä

etsimässä? Katsotaan ensiksi 
karttaa.

Kartta kuvaa Siikaka-
rin pitkänomaisena luotona, 
joka pääkarttaan piirrettyyn 
kompassiruusuun nojaten 
on ollut likimain pohjois-ete-
läsuuntainen. Kapea uoma 
puolittaa yhteensä noin 300 
metriä pitkän karin likipi-
täen keskeltä kahteen lähes 
yhtä suureen osaan. Kalli-
oinen kari näyttää kartassa 
itäreunaltaan läntistä jyrkem-
mältä, ja siellä on kasvanut 
lehtipensaita. Siikakaria ny-
kykartalle soviteltaessa täy-
tyy kuitenkin muistaa, että 
Perämeren rannikon maise-
ma on sittemmin muuttunut 
maankohoamisesta johtuen. 
Koska nousua on ollut vähin-
tään 1,5 metriä, voi aikanaan 
Siikakariksi nimetty maasto-
kohouma olla tänä päivänä 
muodoltaan ja mitoiltaan ai-
van erilainen, ja mahdollises-
ti myös mantereeseen kiinni 
kuroutunut. 

Laivavarvit ja niihin liitty-
vät rakennukset on merkitty 
karttaan Siikakarin eteläisel-
le puoliskolle. Niihin kuu-
luvat (numerointi vastaa 
kartan numerointia): 1. kaksi 

veista tai pikemminkin ”sen, 
mitä niistä on enää jäljellä”. 
Laivarakennusta ei siis näy-
tä harjoitetun Siikakarissa 
muutamaa vuosikymmen-
tä pitempään. Luultavasti se 
loppui viimeistään vuonna 
1804, jolloin lasitehdas suljet-
tiin ensimmäisen kerran.

Näkemystämme tukee 
osaltaan Åbo Tidning -sa-
nomalehden 4. toukokuu-
ta vuonna 1805 julkaisema 
kirjoitus, jossa hourooti Ny-
lander käsittelee laivanraken-
nuksen yleisiä periaatteita. 
Hän mainitsee siinä teettä-
neensä Nybyn lasiruukin 
tiluksilla kahden vuosikym-
menen kuluessa kaikkiaan 
kuusitoista erikokoista laivaa. 
Tekstistä saa vaikutelman, 
että Nybyn laivanrakennus 
oli tuolloin jo menneisyyt-
tä. Lopullisen varmistuksen 
asialle tarjoaa Suomen Palo-
vakuutuskonttorin vakuu-
tusasiakirja n:o 124 vuodelta 
1820. Se näet sisältää yksityis-
kohtaisen luettelon Nybyn 
lasiruukin alueen rakennuk-
sista ja niiden irtaimistosta. 
Laivavarveja tai Siikakarin 
rakennuksia ei mainita tässä 
asiakirjassa lainkaan.

Siikakaria esittävä yksityiskohta 
Beckmanin kartasta (1787).
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Monet rakennuksista on merkitty Ruotsin Valtionarkistossa 
säilytettävään ja Carl Beckmanin laatimaan karttakopioon. 

Kartta kuvaa hämmästyttävän tarkasti Nybyn lasiruukin ympäristöä 
sellaisena kuin se oli 1780-luvulla. Oulun yliopiston arkeologian 
oppiaineen tutkijoina kävimme kartoittamassa ruukkimiljöötä 
elokuun loppupuolella 2021. Ruukin toiminnasta aiheutuneet 

jäännökset ovat vielä tänä päivänä pääosin selvästi havaittavissa ja 
tarkasti paikannettavissa maastosta – yhtä kokonaisuutta 

lukuun ottamatta. 

laivan rakennuspaikkaa, jois-
ta suurempaa mainitaan käy-
tetyn kantavuudeltaan 300 
lästin eli 735 tonnin aluksen 
valmistamiseen, 2. verstas, 
3. asuinhuoneet, 4. varas-
to sekä 5. suuri paja, jota tar-
vittiin laivanrakennuksessa 
käytettyjen rautaosien val-
mistamiseksi. Koska 300 läs-
tiä kantava laiva on ollut 
sangen kookas aikalaisten-
sa joukossa, sellaisen vesil-
lelasku on edellyttänyt, että 
karin rannassa on ollut aika-
naan syvästi vettä. Siksi paik-
ka lienee edelleen olla lähellä 
rantaa. 

Kirjallisissa lähteis-
sä Siikakari varveineen 
esiintyy tämänhetkisten tie-
tojemme mukaan vain ker-
ran. Huhtikuussa 1812 
hourootin poika, Aristoteles 
Nylander hankki nimittäin 
omistukseensa kahdeksas-
osan Nybyn tiluksista. Tuo-
miokäräjillä allekirjoitetussa 
lainhuudossa mainitaan, että 
kauppaan sisältyi myös mää-
räosa Siikakarin laivavar-

gian oppiaineen tutkijoi-
na kävimme kartoittamassa 
ruukkimiljöötä elokuun 
loppupuolella 2021. Ruu-
kin toiminnasta aiheutuneet 
jäännökset ovat vielä tänä 
päivänä pääosin selvästi ha-
vaittavissa ja tarkasti paikan-
nettavissa maastosta – yhtä 
kokonaisuutta lukuun otta-
matta. 

Beckmanin kartan oikeaan 
alanurkkaan on sisällytet-
ty kiinnostava vinjettikartta, 
joka esittää Siikakari (kartas-
sa Sijkakari) nimistä luotoa. 
Luodolle on kuvattu erikoi-
sena persoonana ja myös 
hourootina (ruots. hovrod) 
tunnetun ruukinpatruuna 
Johan Mattsson Nylande-
rin perustama laivavarvi eli 
telakka. Tänään, noin nel-
jännesvuosituhat kartan piir-
tämisen jälkeen tuntuvat 
tiedot sekä laivavarvin että 
Siikakarin sijainnista hävin-
neen kokonaan. Mistä tämä 
voi johtua, ja millaista paik-
kaa me oululaiset arkeologit 
olimme ja olemme oikein yhä 

Nybyn lasiruukilla oli siis 
laivavarvi, joka toimi toden-
näköisesti vain lyhyen aikaa 
ja ränsistyi käyttökelvotto-
maksi. Todennäköisimmin 
syynä tähän olivat raken-
nuspaikkaa koetelleet tulvat 
ja kevätjäät. Siksi tieto lai-
vavarvien sijainnista katosi 
pian asiakirjoista ja kartois-
ta, samalla kun siitä kertovat 
jäänteet näyttävät kadonneen 
tyystin maisemasta. Olemme 
tähän mennessä yrittäneet 
tuloksetta paikantaa laiva-
varvien sijaintia Iin, Olhavan 
ja Kuivaniemen edustalta eri-
laisten asiakirjojen ja ilmala-
serkeilaukseen perustuvien 
korkeusmallien avulla. Nyt 
panemme toivomme paikal-
lis- ja perimätietoon. Siispä, 
jos sinulla on tarjota tieto-
ja, vihjeitä tai ajatuksia Sii-
kakarin sijainnista, olisimme 
hyvin kiinnostuneita kuule-
maan ne. 

Janne Ikäheimo ja 
Risto Nurmi 

(risto.nurmi@oulu.fi)
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