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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomalaisen kaivosteollisuuden historiassa käänteentekevänä ajankohtana 

pidetään Outokummun malmin löytymistä syrjäisestä Kuusjärven pitäjästä 

Pohjois-Karjalasta vuonna 1910. Siihen saakka suomalainen kaivosteollisuus 

oli ollut vaatimatonta, vaikka kaivostoiminnan juuret ulottuivatkin 1500-luvun 

alkupuolelle, jolloin perustettiin Suomen ensimmäinen rautakaivos, Ojamon 

kaivos Lohjalle.  Kaivostoiminta keskittyi pitkään maan lounais- ja eteläosiin, 

mutta 1800-luvun jälkipuoliskolla malminetsintä ulotettiin myös 

syrjäisemmille seuduille. 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 

kaivostoiminnassa koettiin kuitenkin romahdus malmivarojen ehtyessä ja 

toiminnan käydessä kannattamattomaksi. Näistä syistä Suomen 

kaivosteollisuudessa voidaan sanoa alkaneen uuden aikakauden, kun 

Outokummun malmin löytyminen johti kaivoksen perustamiseen alueelle. 

Outokummun malmiin nojaten syntyi myös Outokumpu Oy, josta myöhemmin 

kasvoi Suomen merkittävin kaivosyhtiö. (Kuisma 1985: 6-7.)  

 

Outokummun kaivoksen sijainti syrjäisellä ja harvaanasutulla alueella merkitsi 

sitä, että kaivoksen yhteyteen oli välttämätöntä rakentaa muutamia asuntoja 

työntekijöille. Myöhemmin etenkin sotien jälkeinen asuntopula pakotti yhtiön 

rakentamaan lisää asuntoja työntekijöilleen ja yhtiö otti vastuulleen myös kylän 

monien muiden palveluiden järjestämisen. Sama toimintatapa asuntojen ja 

palveluiden järjestäjänä koski myös Outokumpu Oy:n myöhemmin perustamia 

muita kaivoksia. (Kuisma 1985: 92–93, 212–214.) Outokumpu Oy:n 

toimintatapa ei ollut poikkeuksellinen, sillä monet muutkin syrjäisellä paikalla 

sijainneet teollisuusyritykset ovat olleet enemmän tai vähemmän pakotettuja 

järjestämään työntekijöilleen asuntoja ja muita palveluita, jotta työntekijät 

saatiin houkuteltua alueelle ja viihtymään uudella asuinpaikalla (ks. 

esimerkiksi Ahvenisto 2008; Kortelainen 1991). Näin teollisuuslaitosten 

yhteyteen on muodostunut yhtiöiden hallitsemia yhdyskuntia, joissa yhtiö on 

vastannut asukkaiden toimeentulon lisäksi asuntojen ja erilaisten palveluiden 

järjestämisestä. 
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Pro gradu – tutkielmani käsittelee kahta Outokumpu Oy:n perustamaa 

kaivosyhdyskuntaa: 1950-luvun alussa Vihantiin perustettua Lampinsaaren 

kaivosyhdyskuntaa ja 1960-luvun alussa Pyhäjärvelle perustettua Ruotasen 

kaivosyhdyskuntaa. Molemmat yhdyskunnat on rakennettu samanaikaisesti 

perustetun kaivoksen viereen.  Vuoden 1960 jälkeen Suomeen on perustettu enää 

muutamia tehdasyhdyskuntia ja näin ollen tutkimani kaivosyhdyskunnat 

edustavatkin viimeisimpiä tämän tapaisia Suomeen rakennettuja yhdyskuntia. 

Myöhemmin muun muassa työnantajapolitiikassa tapahtuneet muutokset ja 

ihmisten helpompi liikkuvuus ovat lopettaneet Suomesta tällaisten yhdyskuntien 

rakentamisen. Pienet, yksipuoliset tehdasyhdyskunnat ovat kuihtuneet 

jälkiteollisessa yhteiskunnassa ja vaikka ne eivät katoaisikaan, ovat ne 

todennäköisesti joutuneet käymään läpi yhdyskunnan luonnetta ratkaisevasti 

muuttavan rakennemuutoksen. (Kortelainen 1992: 61, 113.) Tästä syystä pienten 

tehdasyhdyskuntien yhteisöjen tutkimista on pidetty kiireellisenä 

tutkimuskohteena, sillä niiden katsotaan edustavan katoamassa olevaa kulttuuria 

(Kortelainen 2008: 25).  

 

Idea kaivosyhdyskunnan tutkimisesta syntyi alkuvuodesta 2012, kun pohdin 

kandidaatintutkielmani aihetta. Olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Vihannin 

kirkonkylällä ja Lampinsaaren kylän historia alkoi vaikuttaa mielenkiintoiselta 

tutkimuskohteelta luettuani kylästä kirjoitetun historiikin Sinkistä se alkoi. 

Kandidaatintutkielmani valmistui keväällä 2012 ja sen otsikoksi muotoutui Kylä 

keskelle suota – Yhteisöllisyys Vihannin Lampinsaaren kaivoskylässä 1960-luvulla. 

Ajattelin jo tuolloin, että olisi mielenkiintoista jatkaa myös gradu saman aiheen 

parissa. Olen tehnyt Lampinsaareen liittyvää gradua muistellun yhteisön 

näkökulmasta syksystä 2012 lähtien. Kandidaatintutkielmaa tehdessäni havaitsin, 

että Lampinsaari poikkesi kunnan muista kylistä merkittävästi ja gradussani 

halusin suhteuttaa jotenkin tätä erityisyyttä. Niinpä talvella 2013 päätin tutkia 

myös toista kaivoskylää, Pyhäjärvellä sijaitsevaa Ruotasta. Tarkoituksenani on 

vertailla muistoja yhteisöistä ja tarkastella poikkeaako Ruotanenkin Pyhäjärven 

kunnan muista taajamista merkittävästi.  
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1.2 Tutkimuskohteet 

Kuva 1. Vihannin, Lampinsaaren (kartan yläosassa keskellä), Pyhäjärven ja Ruotasen (kartan 

alaosassa oikealla) sijainti kartalla. Lähde: Maanmittauslaitos, Karttapaikan karttatuloste 

 

Lampinsaaren kaivoskylä 

Lampinsaaren kylä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla entisessä Vihannin kunnassa, 

joka liittyi Raaheen vuoden 2013 alussa (kuva 1: kartta). Ensimmäiset viitteet 

malmiesiintymästä saatiin jo 1930-luvulla paikallisten asukkaiden löytäessä 

rikkikiisulohkareita alueelta ja geologisia tutkimuksia suoritettiin 1940-luvun 
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loppupuolelta lähtien. Vihannin kaivoksen rakentaminen aloitettiin syksyllä 1951 ja 

töitä määrättiin johtamaan kaivoksen isännöitsijäksi nimitetty vuori-insinööri 

Gunnar Laatio. Laatio oli toiminut vuodesta 1947 lähtien isännöitsijänä 

Outokumpu Oy:n Orijärven kaivoksella, joka Vihannin kaivoksen perustamisen 

aikoihin päätettiin sulkea kannattavuussyistä ja henkilökunnalle tarjottiin 

mahdollisuutta siirtyä Outokumpu Oy:n muille laitoksille, lähinnä Vihantiin ja 

Kiskoon Aijalan kaivokselle. (Kuisma 1985: 154, 157–158, 160.)  

 

Kaivosyhdyskunnan perustamista suunniteltiin aluksi Vihannin Alpuan kylän 

yhteyteen Alpuanharjulle, mutta Outokumpu Oy:n luojan ja silloisen johtajan Eero 

Mäkisen näkemys oli, että kaivosväen tulee asua kaivoksen vieressä. 

Kaivosyhdyskunnan asemakaavasta vastasi arkkitehti Märta Blomstedt ja alueen 

jatkosuunnitelmista rakennuksineen arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist (liite 1: 

Lampinsaaren asemakaava). Kaivoksen rakentamiseen keskelle asumatonta 

suoerämaata, tuotannon käynnistämiseen ja kaivosyhdyskunnan perustamiseen 

vaadittiin siihen osallistuneilta poikkeuksellista pioneerihenkeä. Kaivos ja kylä 

kohosivat nopeasti 1950-luvun alkupuolelta lähtien ja pääosan työntekijöiden 

asunnoista muodostivat kahden ja kolmen perheen asuttavat puutalot. 

Ensimmäisinä taloista valmistuivat Pyykadun tehdasvalmisteiset Pyyparit ja 

vuosien saatossa kylään rakennettiin yhteensä yli 250 perheasuntoa (kuva 2: 

Pyykatu). (Kuisma 1985: 274; Laatio 1979: 44–45; Laitala 2001: 23.) 

 

Vihannin Lampinsaaren kaivoksen toiminta käynnistyi loppuvuodesta 1954 ja se 

kohosi nopeasti louhinnaltaan Outokumpu Oy:n suurimpien kaivosten joukkoon.  

Kaivoksen päätuote oli sinkki ja kaivos olikin ylivoimaisesti Suomen tärkein sinkin 

tuottaja. Lampinsaaren kaivos tuotti myös kupari-, rikki- ja lyijyrikastetta. Kaivos 

toimi huomattavasti pidempään kuin sen aluksi luultiin toimivan, sillä louhinnan 

kiihtyessä tunnetut malmivarat kasvoivat uusien esiintymien löytymisen myötä. 

1960-luvun loppupuolelta lähtien koneistaminen ja prosessien automatisointi 

johtivat tuotantotehon parantumiseen sekä 1970-luvulta lähtien 

työntekijävahvuuden supistumiseen. Lampinsaaren kaivoksen vuotuinen 

malminnosto oli 1950-luvun lopulla reilut 400 000 tonnia.  1980-luvun alkuun 

mennessä tuotantomäärä oli yli kaksinkertaistunut noin 950 000 tonniin. Kaivoksen 

henkilöstövahvuus vaihteli vuosikymmenien aikana noin 400 hengen molemmin 

puolin. Korkeimmillaan työntekijöiden määrä oli 1970-luvun taitteessa (520 

henkilöä), minkä jälkeen työntekijöiden määrä kääntyi pysyvään laskuun. (Kuisma 

1985: 272–274, 418; Laitala 2001: 143.)  
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Vuoteen 1960 mennessä Lampinsaaressa oli jo reilut 1100 asukasta ja pääosan 

väestöstä muodostivat nuoret aikuiset lapsineen (Laitala 2001: 143). Nuori väestö 

selittyy osittain sillä, että Outokumpu Oy:n omistamissa asunnoissa asui vain 

yhtiön työntekijöitä perheineen. Lampinsaaresta oli matkaa Vihannin kirkonkylälle 

yli 20 kilometriä silloisia teitä pitkin, joten väestön viihtyvyydelle täytyi uhrata 

varoja. Outokumpu Oy tarjosi hyvät puitteet erilaisille vapaa-ajantoimille, sillä 

kylällä oli mm. urheilu- ja tenniskenttä ja vuonna 1964 valmistunut Kaivoshovi, 

joka toimi kylänväen monipuolisena harrastus- ja kokoontumispaikkana. 

Lampinsaaressa oli muutenkin hyvä palvelutarjonta verrattuna Vihannin kunnan 

muihin taajamiin: kylässä toimi 1960-luvulla kansakoulu, kirkko-seurakuntakoti, 

lääkäri ja hammaslääkäri, useampi kauppa ja pankki, posti ym. (Laitala 2001: 67).  

 

Lampinsaari oli vireä kaivosyhdyskunta myös 1970- ja 80-luvuilla: kylässä oli 

monenlaista urheilutoimintaa, kerhoja ja yhdistystoimintaa. Outokumpu Oy alkoi 

tuohon aikaan siirtää järjestämiensä palveluiden vastuuta muille tahoille, lähinnä 

kunnan vastuulle. Kaivoksen jälkeiseen aikaan valmistauduttiin perustamalla 

vuonna 1979 Lampinsaaren kylätoimikunta ja sen tavoitteena oli estää kylän 

näivettyminen kaivoksen sulkemisen jälkeen. (Laitala 2001: 261–262.)  

 

Vihannin Lampinsaaren kaivos päätti toimintansa vuonna 1992 ja kaivoskylän 

suurin symboli, lähes 90 metriä korkea kaivostorni, räjäytettiin vuonna 1995. 

Kyläyhdistys toimii Lampinsaaressa edelleen aktiivisesti ja edulliset asunnot ovat 

houkutelleet uusia asukkaita ympäri Suomea.  Entiset kahden ja kolmen perheen 

asuttamat puutalot on vuosien saatossa muutettu yhden perheen taloiksi, joten 

vaikka väkiluku kylällä onkin pienentynyt, on taloihin riittänyt asukkaita. Vuonna 

2012 kylän väkiluku oli noin 300 (Tilastokeskus, 23.4.2014). Lampinsaaren 

kaivoskylä on hyväksytty yhdeksi kohteeksi Museoviraston laatimaan selvitykseen 

valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä (Putkonen 

1993: 252).  
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Kuva 2. Pyykatu vasemmalla, Metsotie oikealla ja taustalla kaivos vuonna 1986 helikopterista 

kuvattuna. Kuvaaja Taimi Laitala.  

Ruotasen kaivoskylä 

Ruotasen kylä sijaitsee Pyhäjärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 

eteläosassa (kuva 1: kartta). Kylä sijaitsee Pyhäjärven ja Komujärven välisellä 

kannaksella ja kylältä on matkaa Pyhäjärven keskustaan Pyhäsalmelle noin neljä 

kilometriä. Kaivoksen perustamiseen asti Ruotasen kylän alue oli melko harvaan 

asuttua maatalousaluetta muodostaen kuitenkin oman äänestysalueen ja 

koulupiirin. Alkusysäyksen tulevalle kaivokselle antoi Erkki Ruotasen löytämä 

malmi hänen tehdessään kaivoa pihalleen elokuussa 1958. Tämän jälkeen 

Outokumpu Oy aloitti geologiset tutkimukset alueella ja keväällä 1959 yhtiön 

hallintoneuvosto teki päätöksen kaivoksen avaamisesta. (Tulkku 2003: 11, 39, 42, 

361.) Kaivoksen rakennustyöt aloitettiin loppukesällä 1959 ja täysimittaiseen 

tuotantoon päästiin kesällä 1962 (Kuisma 1985: 284). Kaivoksen isännöitsijäksi 

nimitettiin Outokumpu Oy:n Ylöjärven kaivoksen isännöitsijä Reino Kurppa, joka 

toimi Pyhäsalmen kaivoksen isännöitsijänä eli johtajana sen rakentamisvaiheesta 

lähtien vuoteen 1969 asti (Pasanen 2003: 369).  

 



9 

 

Kaivostuotanto alkoi avolouhintana vuonna 1962 ja sen lisäksi maanalainen 

louhinta aloitettiin vuonna 1967 (Kuisma 1985: 284). Avolouhinta päättyi vuonna 

1975 (Jurvansuu 2003: 361). Pyhäsalmen kaivos tuottaa kupari-, rikki- ja 

sinkkirikastetta. Malminnostossa saavutettiin vuonna 1964 vuosituotannoksi 

suunniteltu 600 000 tonnia ja vuonna 1969 ylitettiin jo 800 000 tonnin 

vuosituotanto. (Kuisma 1985: 284.) Vuonna 1965 Pyhäsalmen kaivoksella 

työskenteli 321 henkeä, määrän noustessa tasaisesti 1980-luvun alun yli 500 

työntekijään. Tämän jälkeen työntekijämäärät lähtivät laskuun ja nykyisin kaivos 

työllistää enää noin 260 työntekijää. (Iivonen 25.3.2014; Kuisma 1985: 418; 

Tulkku: 521.) Vuonna 1998 aloitettiin ”Uusi kaivos” -projekti, jossa tehtävänä oli 

rakentaa uusi maanalainen kaivos vanhan kaivoksen alapuolelle 1095–1450 metrin 

syvyyteen. Malminnosto käynnistyi uudella kaivoksella vuonna 2001. Outokumpu 

myi Pyhäsalmen kaivoksen maaliskuussa 2002 kanadalaiselle Inmet Mining – 

kaivosyhtiölle. (Jurvansuu 2003: 363; Niiranen 2003: 411.) Vuonna 2013 

kanadalainen First Quantum Minerals osti Inmet Miningin liiketoiminnot. 

Pyhäsalmen kaivoksen arvioitu sulkemisaika on vuonna 2019.  (Nikula 2013: 13.) 

 

Niin kaivosta, kaivoskylää kuin muutakin infrastruktuuria (tiet, 2,5 kilometrin 

pituinen pistoraide kaivokselle, vesijohto- ja viemäriverkosto ym.) ryhdyttiin 

rakentamaan vauhdilla loppukesästä 1959. Asunnoista oli aluksi pula, sillä alueen 

asuntomäärä oli vähäinen. (Pasanen 2003: 370, 373–374.) Outokumpu Oy 

rakensikin henkilökuntaa varten asuntoja Ruotasen kylälle ja rakennukset 

suunnitteli Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Lampén, pääarkkitehtinä Matti Lampén 

(liite 2: Ruotasen asemakaava) (Kuisma: 285; Pasanen 2003: 370). 

Asuinrakennuksista valmistuivat ensimmäisinä yksi 12-perheen lamelli- eli 

kaksikerroksinen puutalo ja 15 huonetta käsittävä poikamiestalo talonhoitajan 

asuntoineen heinäkuussa 1960. Kun kaivoksen tuotanto käynnistyi 1962, oli 

asuntoja jo 77 kappaletta, mm. toinen lamellitalo oli valmistunut (kuva 3: Ruotasen 

kaivoskylä). Seuraavana vuonna rakennettiin vielä yksi lamellitalo ja se oli samalla 

viimeinen alueelle rakennettu kaksikerroksinen asuintalo. Muut talot ovat väljästi 

sijoitettuja yksikerroksisia 2-5 perheen rivitaloja ja aluksi vain johtaja asui yhden 

perheen talossa. Vuosien 1966–1974 välisenä aikana rakennettiin vielä 

osastopäälliköille yhteensä kuusi yhden perheen tiilitaloa. Näistä viimeisimmän 

talon valmistuminen vuonna 1974 oli samalla viimeinen koko asuntoalueelle 

rakennettu talo ja tuolloin asuntoja oli kaikkiaan 120 sekä poikamiestalon huoneet. 

Lisäksi vuosien 1972–76 välisenä aikana rakennettiin yhteensä 40 työsuhdeasuntoa 

Pyhäsalmen taajamaan. Oleellisena osana asuntopolitiikkaa oli myös 
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omakotitalorakentamisen tukeminen monin tavoin, esim. Outokumpu Oy:n 

eläkesäätiö myönsi edullista lainaa henkilökunnalle ja Outokumpu Oy:n 

rakentaman kaivoskylän viereen kohosikin omakotitaloalue.  Yhtiö alkoi myydä 

omistamiaan asuntoja henkilökunnalle 1980-luvun alussa ja vuodesta 1987 alkaen 

asuntoja myytiin myös ulkopuolisille. Yhtiö tuki henkilökunnan harrastustoimintaa 

mm. rakentamalla työmaaruokalan yhteyteen voimistelu- ja palloilusalin sekä 

elokuvateatterin. Kylässä toimi monenlaisia kerhoja, joista osa toimii vielä 

nykyisinkin. (Pasanen 2003: 370–374, 463–466, 470–471.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ruotasen kaivoskylä vuonna 1961. Vasemmalla keskiosassa sisäpihallinen poikamiestalo 

ja sen takana kaksi lamellitaloa. Lähde: Pyhäsalmen kaivoksen arkisto. 

 

Kaivoskylän perustaminen merkitsi suuria muutoksia Ruotasen kylälle. Vuosien 

1958–64 välisenä aikana kylän asukasluku kaksinkertaistui nousten 1260 henkeen. 

Tämän seurauksena myös kylän palvelut monipuolistuivat ja kylällä toimi mm. 

useampi ruoka-kauppa. Palvelut alkoivat kuitenkin heikentyä jo 1960-luvun 

lopulla, kun ensimmäisenä toimintansa lopetti Pyhäsalmen Osuuskaupan sivuliike. 

Nykyisin palvelut ovat pääosin kadonneet, mutta esimerkiksi alakoulu on edelleen 
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toiminnassa. (Tulkku 2003: 520–521.) Ruotasen väkiluku oli noin 470 vuonna 

2012 (Tilastokeskus, 23.4.2014).  

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni keskiössä on muisteltu yhteisö ja tavoitteenani on selvittää 

haastatteluaineiston avulla, miten haastateltavat muistelevat kaivoskylän yhteisöä 

ja kaivoskylää. Haastatteluaineistoni avulla pyrin vastaamaan kysymykseen, 

kuinka yhteisö esitetään muistelukerronnassa. Samalla vertailen tutkimiani 

kaivoskyliä ja sitä, kuinka paljon nämä kaksi kaivoskylän muisteltua yhteisöä 

muistuttavat toisiaan. Lähestyn aineistoani narratiivisen muistitietotutkimuksen 

näkökulmasta tarkastellen, mitä asioita haastateltavat nostavat esiin 

kerronnassaan eli pitävät merkityksellisinä ja kertomisen arvoisina ja millä 

tavoin he asioita muistelevat. Tutkimukseni kannalta muistamisen problematiikka 

on keskeinen osa työtäni, sillä tutkin kaivoskylien historiaa niiden perustamisesta 

lähtien edeten kohti nykypäivää ja kaukaisimmillaan haastateltavat muistelevat 60 

vuoden takaisia tapahtumia.  

 

Tutkimuskohteenani on kaivoskylän yhteisö ja onkin tärkeää huomioida, että se on 

eri asia kuin kaivoksen työyhteisö. Molemmilla kaivoksilla työskenteli koko niiden 

elinkaaren ajan työntekijöitä, jotka kulkivat kaivoksella töissä kaivosyhdyskunnan 

ulkopuolelta. Esimerkiksi Vihannissa oli paljon maanviljelijöitä, jotka kävivät 

myös kaivoksella töissä. Tutkimukseni ei käsittele kaivoksen työyhteisöä, vaan 

kaivoskylän yhteisöä, joka muodostui kaivoksen työntekijöistä ja heidän 

perheistään. Molemmissa kaivoskylissä asui hyvin vähän sellaisia henkilöitä, joista 

kukaan perheenjäsenistä ei ollut Outokumpu Oy:n palveluksessa (tällaisia olivat 

lähinnä kauppiaat ja opettajat). Tämä johtui siitä, että yhtiön rakentamat asunnot oli 

tarkoitettu yhtiön työntekijöille perheineen ja asunnoista piti muuttaa pois, jos 

lopetti työt yhtiöllä.  

 

Päättäessäni laajentaa tutkimuskohteeni Lampinsaaren lisäksi Ruotasen 

kaivoskylään, tiesin että tutkimiani kyliä yhdistää moni asia Outokumpu Oy:n 

perustamina kaivoskylinä. Kaivoskylien välillä on kuitenkin myös selkeitä eroja, 

joilla oletan olevan vaikutusta siihen, kuinka yhteisöä muistellaan ja esitetään 

haastatteluaineistossa. Yksi selkeä ero on kylien etäisyyserot suhteessa kunnan 

keskustaajamaan sekä toisena se, että Ruotasen kylä oli olemassa jo ennen 

kaivoksen perustamista alueelle. Kolmas kylien välinen ero liittyy yhdyskuntien 
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rakentamisajankohtaan: Ruotasen kaivoskylä perustettiin vajaa kymmenen vuotta 

myöhemmin kuin Lampinsaari. Mikäli haastatteluaineistojen muistelukerronnassa 

ilmenee eroavaisuuksia, voivat ne kenties olla selitettävissä näillä konkreettisilla 

eroilla kylien välillä.  

 

Useissa tutkimuksissa pieniä tehdasyhdyskuntia on kuvattu tiiviiksi yhteisöiksi, 

joissa yhteisöllisyys on ilmennyt monin tavoin (ks. esim. Ahvenisto 2008). 

Kandidaatintutkielmaa tehdessäni havaitsin, että lampinsaarelaiset kokivat ainakin 

1960-luvulla kylässä olleen vahvaa yhteisöllisyyttä (Jaakola 2012). 

Taustaolettamukseni onkin, että Lampinsaaressa ja Ruotasella on koettu 

yhteisöllisyyttä ja oletan, että osana muisteltua yhteisöä ilmenevät yhteisöllisyyden 

kuvaukset.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

Miten kaivoskylää ja sen yhteisöä muistellaan? 

Mitkä asiat muistellusta yhteisöstä koetaan merkityksellisiksi? 

Mitä samaa ja mitä eroja Lampinsaaren ja Ruotasen kaivoskylien muistelluissa 

yhteisöissä ilmenee?   

1.4 Kenttätyöt ja tutkimusaineisto  

Antropologisissa tutkimuksissa tutkimusaineisto muodostuu yleisimmin 

haastatteluista sekä osallistuvasta havainnoinnista. Haastattelujen tekemistä on 

käsitelty paljon antropologisessa kirjallisuudessa ja tutkimushaastattelun voi 

suorittaa monin tavoin, kuten teemahaastatteluin, niin kuin itse olen tehnyt (liite 3: 

haastattelurunko) (Bernard 2006: 210–212). Kaikkiaan olen haastatellut 27 

henkilöä ja yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut ovat parihaastatteluja. 

Haastattelupaikoiksi ehdotin joko Vihannissa sijaitsevaa vanhempieni kotia tai 

haastateltavien kotia, jotta haastattelu tapahtuisi rauhallisessa ympäristössä. Tein 

vanhempieni kodissa kaksi haastattelua ja muut haastateltavat halusivat, että tulen 

mieluummin haastattelemaan heitä heidän kotiinsa. Suurin syy tähän oli varmasti 

se, että osa haastateltavista asui edelleen Pyhäjärvellä, josta on matkaa Vihantiin yli 

sata kilometriä.  

 

Olen nauhoittanut kaikki haastattelut ja nauhoitusten pituus vaihtelee vajaasta 

tunnista reiluun kahteen tuntiin. Tämä ei kuitenkaan suoraan kerro haastattelujen 

kokonaispituutta, sillä useimmiten haastattelut etenivät niin, että ennen tai jälkeen 
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varsinaisen haastattelun joimme kahvit, jolloin nauhuri ei ollut päällä. Jos näissä 

keskusteluissa käsittelimme tutkimuksen kannalta olennaisia asioita, tein niistä 

muistiinpanot kenttäpäiväkirjaani heti samana päivänä, yleensä välittömästi 

haastattelun jälkeen. Haastatteluaineiston lisäksi olen siis pitänyt koko matkan ajan 

kenttäpäiväkirjaa, johon olen kirjannut mm. nauhoituksen ulkopuolelle jääneistä 

keskusteluista saamiani tietoja sekä itse haastattelutilanteiden tunnelmaa. 

Kenttäpäiväkirjaan olen yrittänyt tallentaa myös mahdollisimman laajasti ideoita, 

havaintoja ja keskusteluja tutkimuksen varrelta. Muutaman kerran haastatteluissa 

on ollut tilanne, että ”nyt kun tuo nauhuri on sammutettu, niin voinkin sanoa, 

että…” ja nämä keskustelut olen jättänyt aineistoni ulkopuolelle. Litteroinnin olen 

tehnyt sanasta sanaan -tarkkuudella sekä huomioinut niihin mukaan myös tauot ja 

tunnetilat. Jonkin verran toistoa ja täytesanoja olen kuitenkin jättänyt kirjaamatta 

ymmärrettävyyden parantamiseksi, mutta vain niissä rajoissa, etteivät lauseen 

merkitykset muutu.  Osa haastateltavista ei halunnut esiintyä omalla nimellään ja 

koska kukaan ei pitänyt omalla nimellään esiintymistä välttämättömänä, esiintyvät 

haastateltavat tutkielmassa koodilla anonymiteetin suojaamiseksi.  

 

Haastatteluaineistoni kerääminen eteni niin, että neljä ensimmäistä haastattelua tein 

keväällä 2012 kandidaatintutkielmaa tehdessäni ja ne kaikki ovat parihaastatteluja. 

Haastattelin kolmea avioparia, jotka ovat asuneet Lampinsaaressa 1960-luvulla 

sekä kahta 1950-luvulla syntynyttä miestä, jotka ovat viettäneet lapsuutensa 1960-

luvun kaivoskylässä. Ajattelin, että parihaastattelut voisivat olla toimiva ratkaisu, 

sillä aiheenani olivat usean vuosikymmenen takaiset tapahtumat ja ajattelin, 

että yhdessä muisteleminen voisi olla antoisaa. Haastatteluja tehdessäni totesin, 

että parihaastattelut olivat oikea ratkaisu ja yhdessä muisteleminen tuki 

muistamista: usein oli tilanteita, joissa toinen haastateltava alkoi puhua jostakin 

mielenkiintoisesta asiasta, jota toinen haastateltava ei ollut muistanut, mutta 

josta hänelläkin oli kerrottavaa, kun aihe oli otettu esiin. Parihaastatteluja 

puolsi myös se, että kysymykseni käsittelevät melko arkipäiväisiä asioita, joista 

haastateltavilla on paljon yhdessä koettuja muistoja ja joita näin ollen ei 

todennäköisesti tarvitse yksityisyyden vuoksi käsitellä yksin. Käsitykseni on, että 

haastateltavat myös itse kokivat yhdessä muistelemisen antoisaksi.  

 

Kandidaatintutkielmaa tehdessäni löysin haastateltavat vanhempieni 

paikallistuntemuksen avulla. He osasivat nimetä Vihannissa edelleen asuvia 

henkilöitä, jotka olivat asuneet Lampinsaaressa 1960-luvulla. Haastateltavat olivat 

minulle entuudestaan tuttuja lähinnä niminä ja tunnen heistä vain yhden paremmin. 
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Aloittaessani haastattelut graduani varten, minulla oli vielä yhden pariskunnan 

nimi tiedossa paikallistuntemuksen avulla. Tästä haastattelusta eteenpäin kyselin 

jokaisen haastattelun yhteydessä haastateltavilta uusia nimiä eli käytin 

lumipallomenetelmää, joka on antropologisissa (ja monilla muillakin aloilla) 

tutkimuksissa suosittu tapa kerätä informantteja (Bernard 2013: 168–169; Bernard 

2006: 193).  Näin sain tarpeeksi haastateltavia tutkielmaani varten.  

 

Gradua varten tekemäni haastattelut ajoittuvat helmi-elokuun väliselle ajalle 2013. 

Haastattelut ovat avioparien parihaastatteluja yhtä haastattelua lukuun ottamatta, 

jossa haastattelin yhtä miestä. Haastateltavat jakautuvat niin, että lampinsaarelaisia 

on 9 ja Ruotaselta on 8 henkilöä. Näiden lisäksi yksi pari oli asunut ensin 

Lampinsaaressa ja muuttanut sen jälkeen Ruotaselle. Tämän parin kautta sain 

ensimmäisten henkilöiden nimet, joita voisin haastatella Ruotasen kylää tutkiessani 

ja näin aineistonkeruu onnistui melko mutkattomasti tämänkin kaivoskylän osalta. 

Muutamia henkilöitä en tavoittanut koskaan, vaikka yritin soittaa heille useita 

kertoja. Kaikki, jotka tavoitin, suostuivat haastatteluun. Yksi haastattelu Ruotasella 

peruuntui, sillä haastattelun ajankohdasta oli syntynyt sekaannus, eikä haastateltava 

ollutkaan kotona kun menin oven taakse. Hän kuitenkin vaikutti vilpittömälle 

sekaannuksesta ja toivoi, että haastattelu sopisi joskus myöhemmin. Valitettavasti 

minulla ei ollut tämän jälkeen enää muita syitä matkustaa Ruotaselle, sillä ajattelin 

aineistoa olevan joka tapauksessa riittävästi ja näin ollen haastattelu jäi tekemättä. 

 

Haastateltavia etsiessäni pidin tärkeimpänä kriteerinä sitä, että haastateltavat olivat 

asuneet kaivoskylissä niiden ensimmäisinä vuosikymmeninä eli 1950–70-luvuilla, 

sillä halusin tutkielmani painopisteen olevan kylien varhaisvaiheissa, jolloin yhtiön 

rooli kylissä oli voimakkaimmillaan. Tästä syystä haastateltavien syntymävuodet 

vaihtelevat noin 1920-luvun puolivälistä 1940-luvun puoliväliin. Syntymävuosien 

ikäjakauma johtuu osittain siitä, että Lampinsaaren kylä perustettiin 1950-luvun 

alussa ja Ruotasen kaivoskylä noin kymmenen vuotta myöhemmin eli 1960-luvun 

alussa. Vanhimmat haastattelemani henkilöt ovat saapuneet Lampinsaareen heti sen 

perustamisaikoihin ja nuorimmat haastattelemani henkilöt ovat Ruotasen kylältä. 

Tunnistettavuuden vähentämiseksi olen kertonut lähteissä haastateltavien 

syntymävuodet likimain. Osa haastateltavista asuu edelleen kaivoskylässä, niin 

Lampinsaaressa kuin Ruotasella, mutta tätä tietoa en ole yksilöinyt lähteisiin.  

 

Toinen tärkeä kriteeri haastateltavia valitessani oli se, missä työssä he olivat 

kaivoksella olleet. Kandidaatintyötä tehdessäni haastateltavat puhuivat paljon 
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kylän sisäisestä jaosta, joka konkreettisimmin näkyi kylän pääkadun jakaessa 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden asuinalueet eri puolille tietä. 

Kandidaatintyöhöni en löytänyt haastateltavia, jotka olisivat asuneet 

toimihenkilöiden puolella, sillä tuolloin haastattelin vain Vihannissa asuvia 

henkilöitä, enkä löytänyt ketään toimihenkilöä, joka edelleen asuisi kunnassa. 

Niinpä Lampinsaaren osalta tärkeintä oli löytää toimihenkilöitä, jotta tästä 

mainitusta jaosta saisi mielipiteen myös tien toisella puolella asuneilta. Ruotasen 

osalta oli tärkeää löytää haastateltaviksi sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä, 

joita molempia onnistuinkin löytämään. Haastateltavien jakautuminen kylittäin 

ilmenee lähteissä. Se, että lampinsaarelaisia on huomattavasti enemmän, johtuu 

ensisijaisesti siitä, että kandidaatintutkielmaa tehdessäni haastattelin vain heitä ja 

pelkästään työntekijöitä eli toimihenkilöitä täytyi vielä löytää useampia, jotta 

heidänkin muistonsa ovat tarpeeksi laajasti huomioituna. Näiden lisäksi koin 

tärkeäksi haastatella pariskuntaa, joka oli muuttanut Lampinsaareen jo sen 

perustamisaikaan, sillä ajattelin heillä olevan ainutlaatuisia muistoja muihin 

haastateltaviin verrattuna. Lisäksi tein yhden Lampinsaareen liittyvän haastattelun 

vielä sen jälkeen kun olin jo ajatellut, että haastatteluja on riittävästi. Syynä tähän 

oli se, että haastateltava itse lähestyi minua kertoen, että hän mielellään osallistuu 

tutkimukseeni, jos kaipaan vielä muistoja Lampinsaaresta.  

 

Gradua tehdessäni kaikki haastateltavat olivat minulle entuudestaan tuntemattomia 

ja olen oikeastaan yllättynyt, että kaikki suostuivat haastateltaviksi. Koin 

haastattelut mielenkiintoisiksi ja ilmapiiriltään melko rennoiksi. Useat 

haastateltavat myös totesivat lopuksi, että oli mukava muistella menneitä. Vaikka 

olenkin ulkopuolinen, yliopistolla opinnäytetyötä tekevä opiskelija, koin 

jonkinasteista sisäpiiriläisyyttä sen vuoksi, että niin monet sukulaiseni ovat 

työskennelleet Lampinsaaren kaivoksella. Uskon, että osaltaan haastattelujen 

hyvään tunnelmaan vaikutti se, että kerroin haastateltaville jotain myös itsestäni ja 

suvustani. Koin myös, että iälläni oli varmasti merkitystä muistelukerrontaan, sillä 

minua ja haastateltavia erotti kahden sukupolven välinen kuilu. Siinä mielessä koin 

suuren ikäeron haastateltavien kanssa positiiviseksi, että joitakin asioita selvitettiin 

melko tarkastikin siitä syystä, että maailma on muuttunut niin paljon muistelluista 

ajoista. Minulle jäi tunne, että haastateltavat pitivät aihetta tutkimuksen arvoisena. 

Osa haastateltavista sanoi tämän ääneen todeten, että on tärkeää, että joku kerää 

tällaista aineistoa, josta ensikäden tietoa ei kohta enää ole saatavilla. Käytin samaa 

haastattelurunkoa kaikissa haastatteluissa, mutta teemat tulivat käsitellyiksi melko 

vapaassa järjestyksessä ja muutenkin annoin tilaa haastateltavien omalle 
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muistelemiselle (liite 3: haastattelurunko). Haastattelun alussa myös kehotin 

haastateltavia kertomaan vapaasti kylään liittyvistä asioista, vaikka en jostakin 

asiasta suoraan kysyisikään mitään. Haastatteluissa olikin paljon vaihtelua siinä, 

kuinka tiukasti tai rönsyillen haastattelu eteni kysymysteni pohjalta. Tuntuu, että 

haastattelut sujuivat hyvin, enkä joutunut ohjailemaan keskustelua koko ajan, vaan 

toisinaan haastateltavat siirtyivät myös omatoimisesti kertomaan asioista, joista 

olin aikonut myös itse kysellä.  

 

Haastatteluaineiston lisäksi hyödynnän molemmista kylistä kirjoitettuja 

paikallishistoriikkeja, etenkin Taimi Laitalan (2001) toimittamaa Sinkistä se alkoi – 

Lampinsaaren kyläkirja sekä Jorma Tulkun (2003) toimittamaa Ruotasen savut: 

kylä ja kaivos. Olen myös viettänyt useita päiviä arkistoja tutkien Vihannin 

entisellä kunnanvirastolla ja Pyhäjärven kaupungintalolla. Arkistossa olen 

tutustunut molempien kylien kunnallisvaalien äänestyskäyttäytymiseen 1950-

luvulta alkaen viimeisimpiin vaaleihin asti sekä verrannut äänestyskäyttäytymistä 

kunnan muuhun äänestyskäyttäytymiseen. Ehdokaslistojen yhdistelmiin sekä 

vaalilautakuntien ja keskusvaalilautakuntien pöytäkirjoihin perehtyminen vei aikaa 

ja tietojen yhdisteleminen eri lähteistä tuntui välillä palapelin kokoamiselta. Kaikki 

tämä hankkimani informaatio ja kenttäpäiväkirjani muistiinpanot eivät välttämättä 

näy suoraan gradussani, mutta ovat kuitenkin lisänneet tietämystäni aiheesta ja 

ovat näin vaikuttaneet taustalla valintoihini ja ohjanneet tutkielmani etenemistä.   
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2 Teoreettismetodologinen viitekehys 

2.1 Kaivosyhdyskuntien aikaisempi tutkimus 

Tutkielmani aihe paikantuu ennen kaikkea osaksi pienten tehdasyhdyskuntien 

tutkimusta, joista kaivosyhdyskunnat edustavat yhtä tehdasyhdyskuntien 

tyyppiä. Teollisuusyhtiöt ovat rakentaneet teollisuuslaitostensa viereen pieniä 

tehdasyhdyskuntia ympäri maapalloa (Kortelainen 1991: 18). 

Tehdasyhdyskuntia onkin tästä syystä tutkittu laajasti useissa maissa jo 

vuosikymmenien ajan ja tutkimuksia on tehty esimerkiksi antropologian, 

historian ja kansatieteen aloilla (ks. esim. Dinius 2011; Garner 1992; Knapp 

1998). Yhdysvalloissa tehdasyhdyskuntatutkimuksissa käytetään yhtiöiden 

omistamista yhdyskunnista nimitystä company town (Kortelainen 1991: 18). 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tehdasyhdyskuntien kukoistuskausi ajoittuu 

etenkin 1830–1930-luvuille (Garner 1992: 3). Koska pienten 

tehdasyhdyskuntien aika alkaa monilta osin olla painuneena historiaan 

jälkiteollisissa yhteiskunnissa, liittyy niiden tutkimukseen usein menneen ajan 

perspektiivi. Silti edelleenkin monissa osissa maailmaa, myös jälkiteollisissa 

maissa, yhtiöt joutuvat pohtimaan työntekijöidensä majoitusta ja palveluiden 

järjestämistä tuotantolaitoksen sijaitessa syrjäisellä alueella.  

 

Antropologian oppialalla tapahtui 1960- ja 70-luvuilta alkaen muutos, minkä 

seurauksena antropologit alkoivat hiljalleen tehdä tutkimuksia myös oman 

kulttuurinsa ja yhteiskuntansa parissa. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaiset 

antropologit alkoivat tutkia myös omaa yhteiskuntaansa, minkä seurauksena 

kiinnostuttiin myös kaivosyhdyskuntien tutkimuksesta. (Peirano 1998: 106–

108, 111.) Esimerkiksi Susan Brandt Graham (1975) tutki jo 1970-luvulla 

vertailevasta näkökulmasta kahta Arizonassa sijaitsevaa kaivosyhdyskuntaa. 

Voikin sanoa, että kaivosyhdyskuntien tutkimisesta kiinnostuttiin samoihin 

aikoihin kun niiden aikakausi alkoi tulla päätökseen (Knapp 1998: 8). Viime 

vuosikymmeninä antropologit ovat tutkineet monipuolisesti kaivosteollisuuden 

vaikutuksia eri ihmisryhmiin ja joutuneet samalla pohtimaan omaa asemaansa 

suhteessa tutkimuskohteeseen (Ballard & Banks 2003). Osa antropologien 

tutkimuksista on liittynyt myös nimenomaan kaivosyhdyskuntien tutkimukseen 

(ks. esim. Dawson 2002; Knapp 1998).  
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Tieteellisissä tutkimuksissa keskityttiin pitkään itse kaivosten tutkimiseen, 

kuten kaivostoiminnan teknologian kehitykseen, talouteen tai yrityshistoriaan. 

Vasta myöhemmin kiinnostuttiin kaivosyhdyskuntien yhteisöjen tutkimisesta. 

(Knapp 1998: 2; Killick 1998: 279.) Eri maiden pienten kaivosyhdyskuntien on 

tutkimuksissa todettu usein jakavan tiettyjä ominaispiirteitä, kuten syrjäisen 

sijainnin, nopeasti rakennetun yhdyskunnan sekä työntekijöiden huonon 

palkkauksen ja vaatimattoman asumisen. Historioitsijat ja kulttuuriantropologit 

ovatkin lähestyneet kaivosyhteisöjen tutkimista etenkin vallan ja vastarinnan 

sekä köyhyyden käsitteiden avulla. (Knapp 1998: 9, 19.) Näiden yleisten 

piirteiden lisäksi kaivosyhdyskunnat ovat myös eronneet merkittävästi 

toisistaan ja erojen syitä voi etsiä niin kaivoksen toiminta-ajankohdasta, 

paikallisista ja yhteiskunnallisista oloista kuin kunkin yhtiön toimintatavoista. 

Tästä syystä olen kokenut tärkeäksi perehtyä suomalaisten tehdasyhdyskuntien 

historiaan. Myös Suomessa pienten tehdasyhdyskuntien tutkimuksella on 

useamman vuosikymmenen mittaiset perinteet (ks. esim. Talve 1983). 

Suomessa tehdasyhdyskuntien tutkimusta on tehty sekä kansatieteessä että 

historiassa (ks. esim. Ahvenisto 2008; Koivuniemi 2000), mutta myös muilla 

aloilla (ks. esim. Koskinen 1987; Kortelainen 1991). Tukeudunkin 

tutkielmassani näihin teoksiin, sillä antropologit eivät ole Suomessa tehneet 

vastaavanlaisia tehdasyhdyskuntien historiaa ja muutosta käsitteleviä 

tutkimuksia.  

 

Suomessa on ollut etenkin metsäteollisuuden hallitsemia tehdasyhdyskuntia ja 

kaivosyhdyskuntia on ollut vain muutamia, vaikka kansainvälisesti ne ovatkin 

yleinen tehdasyhdyskuntatyyppi (Kortelainen 1991: 13; 1992: 112). Suomessa 

kaivosten malmiesiintymät ovat yleensä olleet niin pieniä, että kaivosten ei ole 

oletettu toimivan kovin kauan (monet kaivokset ovat toimineet alle kaksikymmentä 

vuotta). Tästä syystä kaivosyhdyskunnan rakentamista ei ole koettu järkeväksi ja 

työntekijöiden asutus on saatettu sijoittaa lähiseudun jo olemassa olevalle 

paikkakunnalle. (Johansson ym. 1992: 58.) Kaivosyhdyskuntien tutkimus on 

Suomessa rajoittunut vahvasti maan merkittävimmän kaivospaikkakunnan, 

nykyisen Outokummun kaupungin, historian tutkimukseen. Outokummun 

kaivoksen ja kaivosyhdyskunnan historiaa ja kehitystä on tarkasteltu niin 

Outokumpu Oy:n historiikeissa (ks. esim. Kuisma 1985), tieteellisissä 

tutkimuksissa (ks. esim. Häyrynen 2010) kuin muissa julkaisuissa (ks. esim. 

Piiparinen 2008). Muiden suomalaisten kaivosyhdyskuntien tutkimus on ollut 

melko vähäistä, mutta esimerkiksi Outokumpu Oy:n Aijalan kaivosyhdyskunnasta 
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on tehty tutkimus (ks. Mikkonen 2006). Tutkimiani kaivosyhdyskuntia 

Lampinsaarta ja Ruotasta on käsitelty lyhyesti Outokumpu Oy:n historiikeissa ja 

kylien historiaa on käsitelty myös paikallishistoriikeissa (ks. Laitala 2001; Kuisma 

1985; Tulkku 2003).  

  

Tutkielmani aihe, kaivoskylien muisteltu yhteisö, sivuaa myös useita laajoja 

yhteiskunnallisia ja kulttuurisia teemoja, joita on tutkittu paljon 

yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla tieteenaloilla. Haastatteluaineistoni 

muistelukerronnassa sivutaan yhteiskunnallisia muutoksia, maaseudun 

hiljenemistä, työelämässä tapahtuneita muutoksia, perhe-elämän 

privatisoitumista ja sukupuoliroolien muuttumista. Nämä moninaiset asiat 

toimivat muistelukerronnassa taustana, jota vasten peilataan oman elämän 

tapahtumia ja selitetään kaivoskylässä tapahtuneita muutoksia. Suomalaisen 

yhteiskunnan muuttumista ovat tutkineet etenkin sosiologit ja historioitsijat 

monesta näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat olleet esimerkiksi 

elämäntapojen muutos etenkin 1960- ja 70-lukujen Suomessa (ks. esim. 

Ahponen 1983; Kortteinen 1982; Sappinen: 2000), työelämässä tapahtuneet 

muutokset (ks. esim. Siltala 2004) tai maaseudun kylien yhteisöelämän 

muutokset (ks. esim. Holmila 2001). Nämä muutokset, mutta toisaalta myös 

joidenkin asioiden jatkuvuus, taustoittavat haastattelujen muistelukerronnan 

aiheita. 

2.2 Muistitietotutkimus 

Muistitietotutkimus on yleistynyt tieteellisissä tutkimuksissa 1980-luvulta 

lähtien. 2000-luvulla muistitietotutkimus on noussut suosituksi tutkimusalaksi, 

jota hyödyntävät monet eri tieteenalojen tutkijat (Kalela 2006: 67, 74; 

Radstone 2000: 1; Ukkonen 2006: 175). Suomessa tutkijat ovat käyttäneet 

muistitietotutkimuksissaan useita käsitteitä, kuten kokemuskerrontaa, 

muistelupuhetta ja muistelukerrontaa (Kortelainen 2008: 27). Kansainvälisessä 

tutkimuskirjallisuudessa on käytetty erilaisin haastattelumenetelmin tuotetuista, 

menneisyyttä koskevista aineistoista nimitystä oral history. Käsitteen suora 

käännös suullinen historia ei kuitenkaan sovi kuvaamaan suomalaista 

muistitietotutkimusta, johon kuuluvat olennaisesti myös kirjoitetut 

muistitietoaineistot (esim. kilpakeruissa tuotetut muistitietotekstit). (Fingerroos 

& Haanpää 2006: 27.) Muistitiedon nykyisestä suosiosta huolimatta osa 

tutkijoista suhtautuu edelleen varauksellisesti muistitiedon käyttämiseen 
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tutkimuksissa ja muistitiedon epäluotettavuutta lähteenä onkin perusteltu 

monin tavoin (Kalela 2006: 83). Tutkijoiden erilainen suhtautuminen 

muistitietoon lähteenä johtuu pitkälti siitä, mistä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita: yritetäänkö löytää historiallisia faktoja vai halutaanko mennyttä 

kuvata moniäänisesti, merkityksiä etsien. Useilla tieteenaloilla 

muistitietotutkimuksen lisääntyminen on näkynyt menneen esittämisenä entistä 

useammasta näkökulmasta, kun eri ryhmät ovat saaneet äänensä kuuluviin 

(Climo 2002: 27–33).  

 

Muistitietotutkimusta on käytetty nykyisin paljon myös antropologisissa 

tutkimuksissa, joissa pyritään moniääniseen kerrontaan. Muistamista voidaan 

tällöin lähestyä merkitysten selvittämisen näkökulmasta, eikä niinkään 

totuuksien etsimisenä. Tutkimuksessa voidaan keskittyä siihen, kuinka 

mennyttä merkityksellistetään muistelukerronnassa. Jacob J. Climon ja Maria 

G. Cattellin (2002) toimittamassa Social memory and history: Anthropological 

perspectives käsitellään moninaisesti etenkin sosiaalista muistia, mutta myös 

yksilön muistin ja sosiaalisen muistin välistä suhdetta. Yksilön muisti on 

erottamattomasti punoutuneena sosiaaliseen muistiin ja ne molemmat 

vaikuttavat yksilöiden elämäntarinoissa. Sekä henkilökohtainen että sosiaalinen 

muisti nähdään jatkuvana prosessina ja muistelussa muistoja rakennetaan ja 

uudelleenrakennetaan. Muisti ei siis ole passiivinen säilytyspaikka, vaan se luo 

asioille merkityksiä ja syy-yhteyksiä. Muistelussa mennyt, nykyisyys ja 

tulevaisuus punoutuvat toisiinsa: mennyttä merkityksellistetään 

muisteluhetkestä käsin ja muistelu on menneisyyden tulkintaa. Muistamiseen 

liittyy olennaisesti myös valinta: muistamme toiset asiat paremmin, kun taas 

toiset asiat joko tietoisesti tai tiedostamatta unohdamme (Climo 2002: 9, 12–13, 

22–23, 26; Korkiakangas 2006: 134; Portelli 2006: 58; Ukkonen 2006: 187, 

194.)  

 

Muistitiedon laajan määritelmän mukaan se voi olla tutkimuksessa sekä lähde 

että kohde, apuväline aineiston muodostamisessa tai toimia tutkimuksen 

sivujuonteena. Tutkielmassani muistitieto toimii ensisijaisesti lähteenä, sillä 

keskiössä ovat haastateltavien omat näkökulmat menneisyydestä. (Fingerroos 

& Haanpää 2006: 28.) Muistitietotutkimuksessa haastattelija on kiinnostunut 

muistelijan menneisyydestä ja kokemusmaailmasta. Kysymysten, 

kuuntelemisen, kokemusten jakamisen, tulkintojen tekemisen ja oman 

esiymmärryksen korjaamisen avulla haastattelija pyrkii ymmärtämään 
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haastateltavaa. Oma tutkimusaiheeni liittyy arkisten asioiden muistelemiseen, 

jolloin kysymysten merkitys korostuu entisestään niiden ohjatessa muistelua, 

sillä arkielämää muisteltaessa monet tarvitsevat sysäystä muistelulleen 

(Ukkonen 2006: 183–184). Työssäni korostuu muistitietotutkimukselle 

ominaisesti kiinnostus menneisyyden moniäänisyyteen sekä haastateltavien 

merkityksellisiksi kokemien asioiden selvittäminen eli miten he muistelevat 

kaivoskylien yhteisöjä (Fingerroos & Haanpää 2006: 33; Kalela 2006: 83). 

2.3 Narratiivinen näkökulma muistitietoaineistoon 

Narratiivisuus eli kerronnallisuus yleistyi räjähdysmäisesti useilla tieteenaloilla 

1900-luvun lopulla ja 1990-luvulla ryhdyttiinkin yleisesti puhumaan tieteessä 

tapahtuneesta narratiivisesta käänteestä. Suomessa tieteen tutkimuskäytäntöihin ja 

puhetapoihin narratiivisuus on vaikuttanut 1990-luvun alkuvuosista lähtien ja 

narratiivisuuteen liittyvien väitöskirjojen määrä on kasvanut tasaisesti 1990-

luvulla. (Heikkinen 2007: 142–143.) Myös antropologit niin Suomessa kuin 

muualla maailmassa ovat hyödyntäneet narratiivista lähestymistapaa 

tutkimuksissaan (ks. esim. Finnegan 1998) ja erityisen suosittua se on ollut 

lääketieteellisessä antropologiassa (ks. esim. Taivalantti 2012).  

 

Narratiivisessa lähestymistavassa narratiivit eli kertomukset ja kerronnallisuus 

nähdään tyypillisenä osana sosiaalista elämäämme. Ihmisillä on tapana kertoa 

elämästään, niin arkipäiväisistä kuin erikoisemmistakin tapahtumista, 

kertomuksen muodossa. Lisäksi ihmiset jäsentävät elämänhistoriaansa 

kertomuksen muotoon. (Czarniawska 2004: 3, 5.) Tieteellisissä tutkimuksissa 

narratiivilla tarkoitetaan kerrontaa, joka on joko suullisesti tai kirjallisesti 

esitettyä (Heikkinen 2007: 147). Narratiivinen näkökulma sopii hyvin 

muisteluaineiston tarkasteluun, koska muisteluaineisto on luonteeltaan 

kertovaa (Ukkonen 2006: 189). Tutkielmassani kuvaan narratiivin käsitteellä 

tutkimusaineistoni luonnetta, joka muodostuu teemahaastatteluista eli 

suullisesti esitetystä kerronnasta (Heikkinen 2007: 144, 147). 

Teemahaastattelujen muistelukerronta on kerronnallinen kokonaisuus, joka 

sisältää juonellisten kertomusten lisäksi vapaamuotoista asioiden, olosuhteiden 

ja tapahtumien kuvailua, selityksiä ja tulkintaa (Ukkonen 2006: 194). 

Kertomukset voivat esimerkiksi liittyä haastateltavan henkilökohtaisesti 

kokemiin tapahtumiin tai ne voivat käsitellä yhteisön yhteisesti jakamaa 

tarinaperinnettä, jolloin haastateltava ei välttämättä ole itse todistanut 
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tapahtumia. Yksi esimerkki yhteisön yhteisesti jakamasta tarinaperinteestä ovat 

haastatteluissa toistuneet juonelliset kertomukset Lampinsaaren kaivoksen 

johtajasta Gunnar Laatiosta.  Vaikka haastatteluissa oli muutamia usein 

toistettuja kertomuksia, on jokainen kertomus silti ainutlaatuinen, sillä 

kertomus uudistuu aina jonkin verran uudelleen kerrottaessa (Czarniawska 

2004: 38). 

 

Yksi narratiivisen tutkimuksen piirre on, että huomio kohdistuu yksilöiden 

elämään heidän itsensä kokemana ja heidän elämästään antamiinsa 

merkityksiin kertomusten kautta. Tutkimuksessa keskeistä onkin 

henkilökohtainen ja subjektiivinen tieto. Narratiivisessa tutkimusotteessa 

korostuu tuotetun tiedon konstruktivistinen luonne: ihmiset rakentavat eli 

konstruoivat tietonsa kertomusten välityksellä. Kertomuksia rakennetaan ja 

uudelleenrakennetaan, esimerkiksi silloin, kun ihmiset saavat uusia 

kokemuksia. (Heikkinen 2007: 145, 155–156.) Konstruktivistisuus liittyy 

narratiivisuuden lisäksi myös muistelukerrontaan, jossa muistoja rakennetaan 

uudelleen nykyisyydestä käsin. Toinen ominaispiirre narratiiviselle 

lähestymistavalle on tutkimustiedon muodostuminen yleensä dialogisesti 

tutkijan ja tutkittavien välisessä keskustelussa: haastattelussa muodostuva 

aineisto on heidän yhteisesti tuottamaansa ja yhteisen hankkeen tulosta (Hatch 

& Wisniewski 2003: 117; Portelli 2006: 60). Haastattelu on 

vuorovaikutuksellinen tilanne haastateltavan ja haastattelijan välillä ja jos 

kyseessä on pari- tai ryhmähaastattelu, niin myös haastateltavien välillä. 

Haastatteluissa olen ohjaillut kysymyksilläni haastattelun kulkua, mutta olen 

yrittänyt jättää laajoilla kysymyksillä haastateltaville tilaa itse päättää, mistä he 

haluavat kertoa ja mitkä asiat he nostavat merkityksellisiksi ja kertomisen 

arvoisiksi asioiksi. Haastattelutilanteen vuorovaikutuksellista luonnetta on 

pohdittu paljon eri tieteenaloilla ja antropologiassa on käsitelty laajasti tutkijan 

ja tutkittavien asemaa tutkimuksessa (Climo 2002: 9). Narratiivisessa 

muistitietohaastattelussa, niin kuin missä tahansa muussakin antropologisen 

tutkimuksen vaiheessa, tutkijan itsereflektio on tärkeää, jotta tutkija olisi 

tietoinen vaikutuksestaan tutkimuksen kulkuun (Davies 2008: 3). Tutkijan on 

esimerkiksi tärkeää pohtia henkilökohtaisia sitoumuksiaan kuten sisä- tai 

ulkoryhmäläisyyttään, esiymmärrystään aiheesta sekä henkilökohtaisten 

ominaisuuksiensa (ikä, sukupuoli ym.) vaikutusta haastattelutilanteessa 

(Fingerroos & Haanpää 2006: 41; Ukkonen 2006: 183).  

 



23 

 

Narratiivisten muistitietoaineistojen sisältöön vaikuttavat tietyt kontekstit, 

joista yksi on jo mainitsemani muistelukerronnan tapahtuminen 

haastattelutilanteessa eli sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. 

Haastattelutilanteeseen liittyvät esimerkiksi sekä haastattelijan että 

haastateltavan tekemät moninaiset valinnat siitä mistä puhutaan, sillä kaikesta 

on mahdotonta puhua. Lisäksi haastatteluaineiston sisältöön voivat vaikuttaa 

esimerkiksi haastateltavan oletukset siitä, mitä haastattelija haluaa kuulla. 

(Portelli 2006: 60–61.) Toinen huomioitava kontekstuaalinen taso on 

haastateltavan elämänhistoria ja elämäntilanne haastatteluhetkellä 

(Polkinghorne 2003: 19). Näiden lisäksi on tärkeää ottaa huomioon laajempi 

yhteiskunnallishistoriallinen konteksti, jotta ymmärtää haastateltavien 

muistelukerronnassa ilmenevät tapahtumat ja kuvatut muutokset (Kortelainen 

2008: 38–39).  

 

Käsittelen haastatteluaineistoani narratiivianalyysin avulla. Etsin 

muistelukerronnan sisällöstä ja merkityksistä yhdistäviä ja usein toistuvia tekijöitä 

ja luokittelen niitä eri kategorioihin. Näin aineistosta nousee esiin yleisimpiä 

narratiiveja eli kertomistapoja siitä, miten kaivoskylien yhteisöjä muisteltiin. 

Narratiivista näkökulmaa käyttäen keskityn tarkastelemaan kerrontatavoista sekä 

niiden sisältöä että tyyliä ja kerronnallisia elementtejä, kuten metaforia. 

Taustaolettamuksenani esimerkiksi on, että aineistossa voisi ilmetä 

nostalgianarratiivi, jolloin kerrontaa sävyttäisi kaipaus mennyttä aikaa kohtaan, 

johon voi palata enää muistoissa (Ukkonen 2000: 137). Vertailen aineistossa esiin 

nousevia teemoja muihin tutkimuksiin ja suhteutan niitä näin laajempiin ilmiöihin. 

(Polkinghorne 2003: 12; Heikkinen 2007: 148–149).  

2.4 Kaivosyhdyskuntien muistellut yhteisöt 

Käytän tutkielmassani sekä yhteisön että tehdas- ja kaivosyhdyskunnan käsitteitä. 

Molemmat tutkimani kylät, Lampinsaari ja Ruotanen, ovat Outokumpu Oy:n 

perustamia kaivosyhdyskuntia (käytän myös nimitystä kaivoskylä synonyymina 

kaivosyhdyskunnalle) ja ne lukeutuvat pienten tehdasyhdyskuntien joukkoon. 

Tehdasyhdyskunnat ovat teollisen aikakauden tuotteita, joita on syntynyt, kun tietty 

sijainti on koettu tuotantolaitoksen paikkana taloudellisesti edulliseksi. 

Tehdasyhdyskunnat eroavat teollisuuskeskuksista etenkin sillä perusteella, että 

teollisuuskeskuksissa teollisuus on monipuolisempaa. Tehdasyhdyskunnassa taas 

toiminnallisen ytimen muodostaa yksi tehdas ja teollinen tuotanto ja teollinen työ 
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hallitsevat yhdyskunnan olosuhteita. Lisäksi tehdasyhdyskunnassa tehtaan 

läheisyyteen on muodostunut yhteisö, joka koostuu tehtaan työntekijöistä ja heidän 

perheistään ja lähes kaikkien toimeentulo on tehtaasta riippuvainen. Näiden lisäksi 

tyypillisiä piirteitä on, että yritys yleensä huolehtii työntekijöiden asumisesta ja 

muista palveluista ja yhtiö koetaan yhteisöä koossa pitäväksi voimaksi. 

(Kortelainen 1991: 7-8, 18.)  Nämä tehdasyhdyskunnan määritelmät sopivat 

tutkimiini kaivosyhdyskuntiin hyvin, etenkin niiden alkuvaiheisiin, mutta yksi 

tärkeä poikkeus määritelmään on siinä, että tehdasyhdyskuntiin on liitetty 

tyypillisenä piirteenä työpaikan varmuus ja jatkuvuus. Kaivosyhdyskunta eroaa 

jatkuvuudeltaan vastakkaisella piirteellä, sillä on selvää, että malmivarat tulevat 

joskus loppumaan ja usein kaivosyhdyskuntiin liittyykin tyypillisenä piirteenä 

epävarmuus toiminnan jatkumisesta. Malmivarojen lisäksi toiminnan jatkumiseen 

vaikuttavat metallien maailmanmarkkinahinnat sekä teknologian kehittyminen, 

joka on mahdollistanut aikaisemmin kannattamattomien malmivarojen louhinnan 

(Lucas 1971: 98). Näistä syistä kaivoksen lopullista sulkemisaikaa on vaikeaa 

ennakoida tarkasti ja esimerkiksi Simo Häyrynen (2010: 205) kirjoittaa 

tutkimuksessaan Outokummun kaivosyhteisöstä, että kaivoksen työntekijät olivat 

tottuneet siihen, että ”ainahan tämä on ollut loppumassa seuraavan 20 vuoden 

kuluessa”. Myös Rex Lucas (1971: 97–98) kirjoittaa kanadalaisista 

kaivosyhteisöistä, että niissäkin on totuttu ajattelemaan, että aina tulevat seuraavat 

viisitoista vuotta, jotka kaivos vielä toimii. Vaikka kaivostoiminnan väliaikaisuus 

on tiedostettu, on käsitys voinut hämärtyä ja myös tutkimistani kaivoskylistä 

haastateltavat totesivat, että aina sanottiin, että kaivos jatkuu vielä seuraavat 

kymmenen vuotta. Kun sitten eräänä kertana seuraavaa kymmentä vuotta ei enää 

luvattukaan, oli tieto tällöin kuitenkin tietyllä tavalla yllätys.  

 

Suomessa on ollut kymmeniä tehdasyhdyskuntia ja esimerkiksi vuonna 1960 

tällaisista yksipuolisista tehdasyhdyskunnista noin kaksi kolmasosaa oli alle 2000 

asukkaan taajamia (Kortelainen 1991: 13). Myös tutkimissani kylissä on aina ollut 

alle 2000 asukasta. Tehdasyhdyskunnat voivat olla myös suurempia väestöltään ja 

esimerkiksi Rex Lucas (1971: 17) on tutkimuksessaan kanadalaisista 

tehdasyhdyskunnista määritellyt tehdasyhdyskunnat alle kolmekymmentätuhatta 

asukasta käsittäviksi yhdyskunniksi, joissa yksi tehdas työllistää vähintään 75 

prosenttia työikäisistä asukkaista. Tehdasyhdyskuntia on perustettu Suomeen 

vuoden 1960 jälkeen vain muutamia ja monet vanhat yksipuoliset 

tehdasyhdyskunnat ovat käyneet läpi rakennemuutoksen teollisuuden päätyttyä 

paikkakunnalta (Kortelainen 1992: 61, 113).  
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Kaivosyhdyskunta on työssäni tärkeä käsite, mutta sen lisäksi käytän yhteisön 

käsitettä.  Yhteisö on varsin yleisesti käytetty, monimerkityksinen ja epätarkka 

käsite. Osa tutkijoista on hylännyt käsitteen käytön mm. siitä syystä, että siihen 

liitetään niin vahvasti yhteenkuuluvuuden tunne ja he käyttävät mieluummin 

pelkkää yhdyskunnan käsitettä (Ahvenisto 2008: 19). Yhteenkuuluvuuden tunteet 

ja muut symbolista yhtenäisyyttä osoittavat ilmiöt ovatkin yksi yhteisön 

tunnusmerkeistä Heikki Lehtosen (1990) klassikoksi muodostuneessa Yhteisö-

teoksessa. Lehtonen (1990: 17) esittelee empiiriseen yhteisötutkimukseen liittyvää 

vakiintunutta käsitteellistä kolmijakoa, jonka mukaan edellä mainitun 

tunnusmerkin lisäksi yhteisö voidaan käsittää alueellisesti rajattavissa olevana 

yksikkönä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen yksikkönä. Lehtosen (1990: 19) 

määritelmien mukaan yhdyskunnan käsitteessä yhdistyvät alueellisuuden ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kriteerit. Tutkimani kaivoskylät ovat melko selkeästi 

alueellisesti rajattavissa olevia yksiköitä, joissa asukkailla on monenlaista 

sosiaalista vuorovaikutusta. Lisäksi taustaoletukseni on, että asukkaat ovat 

kokeneet yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tästä syystä käytän myös yhteisön 

käsitettä.  

 

Käytän työssäni lisäksi käsitettä muisteltu yhteisö, joka kuvaa 

haastattelutilanteiden muistelukerronnassa tuotettua kuvaa Lampinsaaren ja 

Ruotasen kaivosyhdyskuntien eli kaivoskylien yhteisöistä. Käsitettä muisteltu 

yhteisö käyttää myös Kaisu Kortelainen muistitietotutkimuksessaan Penttilän 

sahayhteisöstä. Tutkimuksessaan Kortelainen on erottanut historiallisen 

tehdasyhdyskunnan muistelukerronnassa konstruoidusta muistellusta yhteisöstä. 

Kortelainen kuvaa muistellun yhteisön käsitteen olevan lähellä Benedict 

Andersonin määrittelemää kuvitteellista yhteisöä. Kuvitteellisessa yhteisössä 

yhteisöllisyys perustuu mielikuvaan ja tunteeseen yhteisöstä, jolloin esimerkiksi 

kaikki yhteisön jäsenet eivät välttämättä ole koskaan tavanneet toisiaan. Samalla 

tavoin Lampinsaaressa, Ruotasella tai Penttilässä kaikki yhteisöön kuuluvat eivät 

ole olleet toistensa kanssa vuorovaikutuksessa tai tiedä edes toistensa 

olemassaolosta. Nekin voidaan siis ajatella kuvitteellisiksi, konstruktiivisiksi 

yhteisöiksi. Kaikkia yhteisön jäseniä yhdistää kuitenkin tehdasyhdyskunta, joka on 

tarjonnut elannon joko suoraan tai välillisesti ja yhteisöllä saattaakin olla vahva 

yhteisyyden tunne. (Anderson 1991: 6; Kortelainen 2008: 42.) 
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2.5 Tehdasyhdyskunnan elinkaari 

Tutkielmassani jaottelen ajallisesti kylien historiaa hallittavan kokoisiksi osiksi 

tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin avulla, jossa yhdyskunnista on mahdollista 

hahmottaa erilaisia kehitysvaiheita. Koin elinkaarimallin mukaanoton tärkeäksi 

siitä syystä, että kaivosyhdyskunnat ovat monella tapaa poikkeavia 

yhdyskuntia verrattuna esimerkiksi suomalaisiin maaseudun kyläyhteisöihin. 

Tästä syystä haastateltavien muistelemaa yhteisöä ei voi kunnolla ymmärtää, 

ilman että tietää kaivosyhdyskunnille ominaisia kehitysvaiheita sekä 

erityispiirteitä. Käyttämäni tehdasyhdyskuntien elinkaarimalli pohjautuu Rex 

Lucasin (1971) klassikkoteoksessaan Minetown, milltown, railtown: Life in 

canadian communities of single industry kehittelemään elinkaarimalliin 

kanadalaisista tehdasyhdyskunnista.  

 

Monet kanadalaiset tehdasyhdyskunnat on perustettu hyvin syrjäisille, 

asumattomille alueille, jolloin yhtiöiden on täytynyt järjestää työntekijöilleen 

asunnot ja erilaisia palveluita. Niinpä Rex Lucasin muotoilemassa 

tehdasyhdyskuntien nelivaiheisessa elinkaarimallissa ensimmäiset kaksi vaihetta 

ovat yhdyskunnan rakentamis- ja kasvuvaihe. Rakentamisvaiheessa 

tehdasyhdyskunta perustetaan ja sinne rakennetaan tuotanto- ja asuinrakennuksia, 

teitä, sähkö- ja puhelinlinjoja, vesijohtoja jne. nopealla aikataululla. 

Tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin kasvuvaiheessa yhdyskuntaan muuttavat 

tehtaan työntekijät ja usein nämä kaksi ensimmäistä vaihetta limittyvät niin, että 

yhdyskuntaan muuttaa asukkaita jo siinä vaiheessa kun yhdyskunnan rakentaminen 

on vielä kesken. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa sekä tulo- että lähtömuutto on 

yleistä ja monet asukkaista ajattelevat tehdasyhdyskunnassa asumisen 

väliaikaiseksi. Asukkaat ovat pääosin nuoria työikäisiä, minkä seurauksena 

syntyvyys on korkea ja yhteisössä on paljon pieniä lapsia. (Lucas 1971: 23–25, 44, 

53–54, 60–61, 66–67, 112.) 

 

Kolmas vaihe Lucasin tehdasyhdyskuntien elinkaarimallissa on siirtymävaihe, 

jolloin yhtiö pyrkii siirtämään yhdyskuntaa koskevia velvoitteitaan asukkaiden ja 

paikallisen hallinnon vastuulle (esim. infrastruktuurista huolehtimisen). 

Siirtymävaiheessa asukkaat ovat pysyvämpiä ja yhtiö myy asuntoja 

työntekijöilleen. Aina siirtymävaihetta ei välttämättä ole, vaan yhdyskunta siirtyy 

yhtiön hallinnoimana kypsyysvaiheeseen, joka on Lucasin elinkaarimallin 

viimeinen vaihe. Kypsyysvaiheessa enää harvat työntekijät muuttavat pois 
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yhdyskunnasta, monet heistä tekevät pitkän työuran yhtiöllä ja eläkkeelle 

siirtyessään he jäävät asumaan edelleen yhdyskuntaan. Lucas käsittelee myös 

yhdyskunnan ikärakennetta huomauttaessaan, että kypsyysvaiheessa alkuvaiheiden 

suuret lapsilaumat saavuttavat aikuisiän, mutta koska nuoria on niin paljon, kaikille 

ei riitä töitä tehdasyhdyskunnassa. Tästä syystä nuoriso joutuu muuttamaan 

muualle opiskelujen ja töiden perässä. (Lucas 1971: 72–74, 90, 92, 104, 112.) 

 

Jarmo Kortelainen (1991) on käyttänyt tutkimuksessaan tehdasyhdyskuntien 

elinkaarimallia, jonka perustana ovat sekä Rex Lucasin elinkaarimalli että John 

Bradburyn ja Isabelle St. Martinin (1983) tekemät täydennykset Lucasin malliin. 

Bradbury ja St. Martin ovat artikkelissaan Winding down in a Quebec mining town 

– A case study of Schefferville lisänneet Lucasin malliin kypsyysvaiheen jälkeen 

vielä taantumisvaiheen ja toimipaikan lakkauttamisen. Taantumisvaiheessa 

työpaikat vähenevät taloudellisen toiminnan supistuessa ja yhtiö vetäytyy yhä 

enenevästi pois yhdyskunnan muustakin toiminnasta. Tällöin myös lähtömuutto 

lisääntyy ja tämän seurauksena yhdyskunnassa on tyhjiä asuntoja ja asuntojen 

hinnat laskevat. Yhdyskunnan ikärakenteessa painottuvat vanhimmat ikäluokat; 

eläkeläisiä on paljon ja lapsia ja lapsiperheitä vähän. (Kortelainen 1991: 38–39; 

1992: 42.)  

 

Kortelainen on täydentänyt Bradburyn ja St. Martinin käyttämää elinkaarimallia 

vielä muutamilla vaiheilla. Nämä vaiheet ovat esiteollinen vaihe, uuden kasvun 

vaihe ja irrottautumisvaihe ja näiden vaiheiden avulla elinkaarimalli kuvaa 

paremmin suomalaisia tehdasyhdyskuntia. Kanadassa tehdasyhdyskunnat ovat 

usein syntyneet melkeinpä asumattomille seuduille ja tästä syystä elinkaarimalli ei 

huomioi yhdyskunnan vaihetta ennen teollisuutta. Suomen oloihin sovellettuna 

elinkaarimalli vaatii esiteollisen vaiheen, jossa tarkastellaan yhdyskuntaa ennen 

tehtaan tuloa. Tämän lisäksi tehdasyhdyskuntien kehityksessä on myös 

vaihtoehtoisia vaiheita taantumisvaiheen kohdalla. Tällainen on uuden kasvun 

vaihe, joka voi johtua esimerkiksi yhdyskunnassa sijaitsevan teollisuuden 

investoinneista. Tehdasyhdyskunnan elinkaarimalliin voi kuulua useita uuden 

kasvun vaiheita, jotka liittyvät kriittisiin vaiheisiin, joissa päätetään tehtaaseen 

suuntautuvista investoinneista. Uusi kasvun vaihe ei välttämättä tarkoita väestön 

voimakasta kasvua, vaan etenkin yhdyskunnan elinvoimaisuuden säilymistä 

taloudellisen perustan vahvistuessa. Taantumisen ja uuden kasvun rinnalla kolmas 

vaihtoehto on yhdyskunnan taloudellisen perustan muuttuminen, esimerkiksi 

muiden elinkeinojen syrjäyttäessä teollisuuden hallitsevasta asemasta ja näin 
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yhdyskunta irrottautuu teollisesta roolistaan. Näiden lisäämiensä vaiheiden lisäksi 

Kortelainen ei näe elinkaarimallissa tarpeellisena Lucasin käyttämää 

siirtymävaihetta yhdyskunnan tiettynä kehitysvaiheena, sillä Kortelaisen mielestä 

se on selkeästi liittynyt hyvinvointivaltion roolin vahvistumiseen, mikä taas on 

mahdollistanut yrityksen karsia menojaan. (Kortelainen 1991: 39–40; 1992: 42, 

51–54.) 

 

Elinkaarimalli mahdollistaa tehtaan ja yhdyskunnan sidosten ja niiden 

purkautumisen tarkastelun. Yhtiön kiinnittyminen yhdyskuntaan näkyy niin työ- ja 

asuntomarkkinoissa kuin rakennetussa ympäristössä. Esimerkiksi tehtaan 

työpaikkojen määrässä tapahtuvat äkilliset muutokset näkyvät myös yhdyskunnan 

elämänmenossa. Lisäksi elinkaaritarkastelut ovat paljastaneet nopeasti kasvaneen 

yhdyskunnan väestön ikärakenteen kaksijakoisuuden: työntekijöistä suurin osa 

kuuluu samaan sukupolveen ja näin heidän lapsensakin ovat suunnilleen 

samanikäisiä. (Kortelainen 1991: 37; 1992: 46–48.) Seuraavaksi tarkastelen 

ilmeneekö haastateltavien muistelukerronnassa Lucasin ja Kortelaisen 

määritelmien mukaisia tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin vaiheita ja 

ominaispiirteitä.  
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3 Kaivoskylä sykkii kaivoksen tahdissa 

3.1 Kylä keskelle suota, toinen maalaismaisemiin 

Että se oli kylä, oikeestaan se oli viimenen Pyhäsalmen kaivoskylän lisäksi, 

jossa työnantaja eli teollisuus on rakentanut ikioman, lainausmerkeissä 

ikioman, tämmösen työntekijöilleen ja sinne paikkakunnalle kylän. Että se 

on, ne oli viimeset sitten nämä Vihanti ja Pyhäsalmi, että sen jäläkeenpä 

niitä ei oo ennää tehtykään. (LM6) 

Lampinsaaren kaivoskylä entisessä Vihannin kunnassa ja Ruotasen kaivoskylä 

Pyhäjärven kunnassa edustavat viimeisiä Outokumpu Oy:n perustamia kaivoskyliä 

yhdessä Leppävirralla sijaitsevan Kotalahden kaivoksen kaivoskylän kanssa. 

Näistä kolmesta kaivoskylästä viimeisenä on perustettu Ruotasen kaivoskylä. Yllä 

oleva sitaatti osoittaa, että haastateltavat olivat tietoisia siitä, että Lampinsaaren ja 

Ruotasen kaivoskylät kuuluvat viimeisimpiin pieniin tehdasyhdyskuntiin, joita 

Suomeen on rakennettu. Samoin haastatteluissa ilmeni usein haastateltavien tietous 

siitä, että tehdasyhdyskunnilla on pitkät perinteet ja kaivoskylien elämää saatettiin 

peilata tätä taustaa vasten.  

 

Haastattelemani pariskunta kuvasi muistelukerronnassaan, kuinka Lampinsaaren 

kaivoskylä perustettiin asumattomalle metsäsaarekkeiselle suoalueelle ja tästä 

syystä yhtiö hankki työntekijöiden ensimmäiseksi tukikohdaksi vanhan Kotiahon 

tilan, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaivoskylästä. Taimi Laitala 

kirjoittaa Sinkistä se alkoi – Lampinsaaren kyläkirjassa, että Kotiaho on vuonna 

1928 rakennettu pihapiiri, joka oli ollut asumattomana vuosikaudet, ennen kuin 

Outokumpu Oy osti ja saneerasi talon työntekijöilleen. Yhtiö rakensi myös kaksi 

tehdasvalmisteista taloa, Pyyparia, Kotiahon pihapiiriin kevään 1952 aikana ja 

näihin asuntoihin myös haastattelemani pariskunta muutti heti samana keväänä 

talojen valmistuttua. (Laitala 2001: 28, 50.) Pariskunta muutti muualta Suomesta 

ensimmäisten joukossa alueelle ja he muistelivat tältä ajalta etenkin asumisen 

vaatimattomuutta ja ahtautta. Pariskunta muisteli, kuinka heidän nelihenkinen 

perheensä ja apulainen asuivat yhden huoneen ja keittiön käsittävässä asunnossa 

Kotiahossa.  

 

Taimi Laitala kuvaa Lampinsaaren kyläkirjassa, kuinka Lampinsaaren kaivosta ja 

kylää rakennettiin vauhdilla ja ensimmäiset neljä Pyyparia valmistuivat Pyykadulle 
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jo jouluksi 1952. Haastattelemani pariskunta perheineen pääsi tuolloin muuttamaan 

Pyykadulle Kotiahosta ja he kertoivatkin, kuinka sitten oli tilaa jo vähän enemmän. 

Laitala kirjoittaa, että Pyypareja rakennettiin reippaaseen tahtiin lisää myös 

seuraavana vuonna ja joulukuussa 1953 Pyypareja oli yhteensä valmiina 36: niistä 

17 oli kolmen- ja 19 kahdenperheen taloja. Tämä tarkoitti sitä, että vuoden aikana 

uusiin asuntoihin pääsi muuttamaan 89 perhettä. (Laitala 2001: 50.) Rakentaminen 

jatkui vireänä myös seuraavina vuosina ja kylään muutti väkeä sekä lähialueilta 

että kauempaa ympäri Suomen. Muistelukerronnassa Lampinsaaren kyläyhteisöä 

kuvailtiinkin esimerkiksi sanalla monikulttuurinen, koska asukkaita oli muuttanut 

monesta maakunnasta ja murteiden sekamelska oli painunut monen haastateltavan 

muistoihin. 

 

Suurin osa haastattelemistani pariskunnista muutti Lampinsaaren kaivoskylään 

1950-luvun kuluessa ja viimeisetkin 1960-luvun ensimmäisinä vuosina. Osa 

haastateltavista oli kulkenut lähialueelta Lampinsaaressa töissä ennen kaivoskylän 

asuntojen valmistumista. Muutamat haastattelemani miehet olivat osallistuneet 

kaivoksen ja kaivoskylän rakentamiseen ja he muistelivat sitä, kuinka silloin tehtiin 

pitkää päivää. Kaivosten rakentamisvaiheessa tarvittiin huomattava määrä 

työntekijöitä, kun sekä kaivosta että kaivoskylää pystytettiin samanaikaisesti. 

Tämän lisäksi 1950–60-luvuilla tarvittiin yleisestikin rakennustöissä enemmän 

väkeä kuin nykyisin, jota LM5 kuvasi: 

Sillon rakennusvaiheaikana on ollu 2000 henkiä rakentamassa. Niin valtava 

määrä miehiä, ko sillon vähän erilaista tuo rakentaminen oli mitä nykyisin, 

ei ollu vielä näitä konenaulaimia tai mitään muuta. 

 

Muistelukerronnassa kuvattiin, että huoneen vuokraaminen lähialueiden 

maataloista oli ollut yleinen asumismuoto kaivoskylän rakentamisvaiheessa ja 

lähialueiden talot olivat olleet vuokralaisia täynnä. Monen muistot Lampinsaaren 

perustamisajoista ulottuivatkin kauemmaksi kuin itse asumisvuodet kylässä. 

Samalla tavoin asunnoista oli rakentamisvaiheessa pulaa myös Ruotasella, sillä 

alueen asuntomäärä oli vähäinen ja myös siellä rakennusmiehet olivat vuokranneet 

huoneita maataloista (Pasanen 2003: 370). Haastateltava muisteli, että Ruotasen 

alueella olisi ollut korkeintaan noin parikymmentä taloa ennen kaivoksen tuloa ja 

hän kuvasi suurta muutosta, jonka pieni Ruotanen tuolloin koki: 

Kyllähän se sitten muuttu totaalisesti, kun kaivos tuli sinne. Kun 

rakennettiin asuinalue, aivan samalla tavalla jouduttiin rakentamaan niin 
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kun Lampinsaareenkin, koska ei Pyhäsalmessa ollut tarjolla minkäänlaista 

asuntoreservaattia ihmisille, ei tahtonut siinäkään vaiheessa kun nämä 

kaivoksen rakentajat tulivat, niin ei tahtonut löytyä mitenkään vuokra-

asuntoja niille tekijöille. Että kyllä se muuttu täysin. (RN1) 

 

Kun Ruotasen kaivosta ryhdyttiin rakentamaan, määrättiin Lampinsaaren 

kaivokselta porukka uuden kaivoksen kuilun ajoon elokuussa 1959, muisteli eräs 

haastateltava.  Haastattelemistani henkilöistä ensimmäiset muuttivat Ruotaselle jo 

vuoden 1960 aikana. Pentti Pasanen kirjoittaa Ruotasen savut: kylä ja kaivos -

kirjassa, että Outokumpu Oy osti vanhoja maatiloja kaivoksen läheisyydestä, mutta 

melkein kaikki vanhat maatalot purettiin. Yksi pihapiiri säästettiin ja kunnostettiin 

kaivoksen vierasmajaksi. Toinen säästynyt talo on Jyrkilä, joka toimii edelleen 

kaivoslaisten kerhotalona. (Pasanen 2003: 370, 451.) Myös haastatteluissa 

kerrottiin näistä kaivoskylän alkuaikojen muutoksista.  

 

Ruotasen alkuaikojen muistoissa toistuvat samanlaiset teemat kuin 

Lampinsaaressa: väkeä muutti läheltä ja kaukaa yhdyskuntaan. Asuntopulan vuoksi 

Outokumpu Oy:n oli välttämätöntä rakentaa asuntoja työntekijöilleen, sillä uudelle 

kaivokselle täytyi saada houkuteltua ammattimiehiä, jotka muuttivat usein 

kaukaakin yhdyskuntaan. Uusiin kaivoskyliin siirtyi väkeä Outokumpu Oy:n 

muilta tuotantolaitoksilta, kuten Kiskosta Aijalan kaivokselta ja Nivalan Makolan 

kaivokselta. Myös osa haastateltavista oli työskennellyt Outokumpu Oy:n muilla 

kaivoksilla ennen muuttoa Ruotaselle tai Lampinsaareen. Asukkaita muuttikin 

paljon kylään, mutta toisaalta muisteltiin, että paljon oli myös niitä, jotka vain 

käväisivät kääntymässä kylässä todetakseen, ettei kaivoskylä ollut heidän 

paikkansa. Yleisesti haastattelujen muistelukerronnassa korostui kuitenkin melko 

helppo sopeutuminen kaivoskylään, sillä esimerkiksi muualta muuttamisen koettiin 

yhdistäneen asukkaita. Rex Lucasin (1971: 112) tehdasyhdyskuntien 

elinkaarimallissa kuvattu yhdyskuntien alkuvaiheiden vilkas tulo- ja lähtömuutto 

ilmenivät siis molempien kylien muistelukerronnassa. Molempien kaivoskylien 

rakentamis- ja kasvuvaiheet sopivat muutenkin hyvin esittelemääni 

tehdasyhdyskuntien elinkaarimalliin. Jarmo Kortelaisen (1992: 52) elinkaarimalliin 

lisäämä esiteollinen vaihe eli yhdyskunnan vaihe ennen kaivoksen tuloa, on 

tarpeellinen Ruotasen osalta. Ruotasellakin kaivosyhdyskunnan rakentaminen 

entisten maatalojen ja peltojen hallitsemalle alueelle mullisti paikan kaivosyhtiön 

ostaessa maat, purkaessa talot ja rakentaessa kaivosyhdyskunnan 

infrastruktuureineen (kuva 4: Ruotasen asuinaluetta). Lampinsaaren kaivoskylä 
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taas perustettiin ”keskelle ei mitään”, jolloin kylän ensimmäistä kehitysvaihetta 

kuvaa Rex Lucasin (1971: 23–25) elinkaarimallin ensimmäinen vaihe eli 

rakentamisvaihe. 

 

Lampinsaarta ja Ruotasta vertailtaessa on aiheellista huomioida kylien sijaintierot 

suhteessa muuhun asutukseen. Lampinsaaresta muodostui hyvin selkeärajainen 

kaivosyhdyskunta ja kylän maantieteelliset rajat on helppo hahmottaa kartalta (ks. 

liite 1: Lampinsaaren asemakaava). Samaa ei voi sanoa Ruotasesta (ks. liite 2: 

Ruotasen asemakaava). Ruotasella toimi koulu jo ennen kaivoksen tuloa ja 

Ruotasen koulupiirin alueella asui 640 henkeä vuonna 1958. Tehdasyhdyskuntien 

elinkaarimallin kuvaama voimakas väestönkasvu tapahtui myös Ruotasella, minkä 

seurauksena vuonna 1964 koulupiirin alueella asui 1260 asukasta. (Tulkku 2003: 

521.) Ruotasen kaivoskylän väestömuutoksia ei ole niin helppo tarkastella kuin 

Lampinsaaren väestömuutoksia, sillä Ruotasen alue käsitetään laajemmaksi 

alueeksi kuin pelkkä kaivoskylä. Tutkimani muisteltu yhteisö rajautuu kuitenkin 

maantieteellisesti melko selkeästi Outokumpu Oy:n rakentamaan kaivoskylään ja 

sen vieressä sijaitsevalle yhtiön kaavoittamalle omakotitaloalueelle.  

 

Rex Lucasin (1971: 66–67) elinkaarimallin mukaisesti molempiin kaivoskyliin 

muutti nuoria aikuisia, syntyvyys oli korkea ja lapsia paljon. Haastattelemani 

henkilöt olivat nuoria aikuisia muuttaessaan Lampinsaareen ja Ruotaselle. Osa asui 

kaivoskylässä ensin yksin, Lampinsaaressa esimerkiksi Pyykadun päähän vuonna 

1969 rakennetussa poikamiestalossa, osalla taas oli perhe jo kaivoskylään 

muuttaessaan. Taimi Laitala kuvaa Lampinsaaren kyläkirjassa sisäpihallista 

poikamiestaloa seuraavasti: ”Talossa oli tilava yhteinen keittiö-oleskeluhuone, 15 

asuinhuonetta ja talonmiehen asunto. Rakennuksen kellarikerroksessa oli 

ampumarata.” (Laitala 2001: 72.) Myös Ruotasella oli samanlainen poikamiestalo 

ja haastateltava totesi, että ”nehän asu ku hotellissa pojat”, viitaten siihen, ettei 

miesten tarvinnut itse hoitaa tiskejään, lakanoiden vaihtoja tai muuta siivousta.  

 

Se, että toisella tai molemmilla pariskunnasta oli työpaikka kaivoskylässä ja yhtiö 

tarjosi vastavalmistuneen asunnon nimellistä vuokraa vastaan, koettiin 

kiitollisuuden aiheeksi. Haastateltava kuvasi muuttotunnelmiaan: 

LN1: Millä mielin? Just oltiin menty naimisiin ja työpaikka oli isännällä, 

niin ei se nyt ainakaan huonolla mielin. Kyllä sitä sillon hyvin tyytyväisiä 

oltiin, ku sai heti tosiaan asunnon silleen, että oisko, kaks viikkoako me 

ootettiin ja sitten saatiin.  
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Molempien kaivoskylien muistelukerronnassa asuntojen vertaaminen aikakauden 

muuhun asuntokantaan oli yleistä ja haastateltavat totesivat, että sen aikaisiksi 

taloiksi ne olivat hyviä, esimerkiksi vesijohtoineen ja sisävessoineen. Asunnot 

houkuttelivatkin kaukaa muuttavien lisäksi lähiseudun nuoria pariskuntia 

kaivoskylään. Etenkin naiset muistelivat asuntojen ominaisuuksia, kuten lattian alla 

sijainnutta erinomaista kellaria tai aluksi puulämmitteisten Pyykadun asuntojen 

kylmyyttä, jota muisteltiin pienten lasten kautta: sähkölämpö tuli taloihin siinä 

vaiheessa, kun lapset eivät enää kontanneet lattialla. Muistelussa korostuu lasten 

suuri lukumäärä heti alkuajoista lähtien. Kaikilla haastateltavilla oli lapsia, osalla 

jo kaivoskylään muuttaessaan. Haastatteluissa kerrottiinkin, kuinka lapsilla riitti 

kavereita ja perheenäideillä oli seuraa toisistaan, kun kylissä oli niin paljon 

samassa elämäntilanteessa olevia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Ruotasen asuinaluetta vuonna 1963. Oikealla lamellitalo. Lähde: Pyhäsalmen kaivoksen 

arkisto. 

 

Tehdasyhdyskunnan elinkaarimallissa kasvuvaiheesta voidaan käyttää myös 

nimitystä yhtiön hallitsema aika yhdyskunnassa ja tämä kuvaa hyvin myös 

tutkimiani kaivoskyliä (Bone 1998: 251). Haastateltavat painottivat 
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muistelukerronnassaan sitä, kuinka yhtiö huolehti tuolloin kaikesta yhdyskunnassa 

ja he kuvasivat kaivoskylän poikenneen muusta lähiympäristöstä selkeästi. 

Lampinsaaren kuvattiin olleen ”oma maailmansa” ja muualta Pyhäjärveltä kotoisin 

oleva haastateltava kuvasi nuoruuden muistojen Ruotasen kaivoskylän näyttäneen 

”ihan satumaailmalta”, viitaten tällä etenkin hienoihin taloihin ja pimeyden 

keskellä loistaviin katuvaloihin. Käsitykseni on, että haastateltavien mielipide 

yhtiön huolehtimasta kaivoskylässä asumisesta tiivistyy seuraavassa sitaatissa: 

Kyllä se erikoisen hyvä paikka siihen nähen, siihen aikaan, ympäristöön 

verrattuna oli. (LM4) 

3.2 Yhtiö ja lapset lähtevät kylästä 

Haastatteluiden muistelukerronnassa kuvattiin kuinka Outokumpu Oy alkoi 

pikkuhiljaa irrottautua kaivoskylästä. Kaivoskylissä siirryttiin tällöin Rex Lucasin 

tehdasyhdyskuntien elinkaarimallissa kuvattuun siirtymävaiheeseen, jolloin yhtiö 

pyrkii siirtämään yhdyskunnan hallinnoinnin muille tahoille (Lucas 1971: 72–73). 

Siirtymävaiheeseen liittyy esimerkiksi yhtiön omistamien asuntojen myyminen ja 

työntekijöiden omakotitalorakentamisen tukeminen (Kortelainen 1991: 38). 

Haastatteluissa siirtymävaihe ilmeni lähinnä kuvauksissa, joissa kerrottiin yhtiön 

alkaneen myydä asuntoja työntekijöilleen Lampinsaaressa 1970-luvun lopulla ja 

Ruotasella 1980-luvun alussa. Haastatteluissa kerrottiin, että hieman myöhemmin 

asuntoja ryhdyttiin myymään myös ulkopuolisille, minkä myötä yhteisö on 

muuttunut paljon.  

 

Elinkaarimallista poiketen Outokumpu Oy oli tukenut omakotitalorakentamista 

alusta lähtien Ruotasella ja kaavoittanut omakotitaloalueen yhtiön rakentaman 

varsinaisen kaivoskylän viereen. Pentti Pasanen (2003: 466) kirjoittaa, että 

omakotitaloja oli rakennettu vuoden 1969 loppuun mennessä 33 ja vuoteen 2002 

mennessä yhteensä 74 taloa. Haastateltava muisteli, kuinka yhtiö tuki 

omakotitalorakentamista 1970-luvulla: 

Niin kun tässä talonrakennushommassakin, niin sieltähän (yhtiöltä) saatiin 

materiaalia edullisesti ostaa --- talojen perustukset valamiiksi Outokumpu 

kaivatti, kone kävi Outokummun laskuun kaivamassa. --- Outokummun 

eläkesäätiön kautta saatiin edullisempaa lainaa ku pankista. (RM3) 
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Jarmo Kortelainen on tutkinut tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin avulla 

Joensuussa sijaitsevaa Uimaharjun sahayhdyskuntaa, jossa hän sijoittaa 

siirtymävaiheen 1970-luvun puolivälin paikkeille. Tällöin Uimaharjussa tuettiin 

omakotitalorakentamista tarjoamalla halpoja tontteja ja rakennustarvikkeita sekä 

edullista lainaa. (Kortelainen 1992: 47.) Myös Lampinsaareen rakennettiin kylän 

laidalle muutamia omakotitaloja, mutta omakotitalorakentaminen oli huomattavasti 

pienimuotoisempaa kuin Ruotasella. Haastatteluissa myös kerrottiin, että 

Outokumpu Oy rakensi jonkin verran asuntoja Pyhäsalmen keskustaan 1970-

luvulla ja osa haastateltavista oli tuolloin muuttanut Pyhäsalmeen. Kaivoskylien 

vertailu paljastaakin, että Outokumpu Oy ratkoi asuntojärjestelyjä kaivoskylissä 

hieman eri tavoin. 

 

Asuntojen myymisen lisäksi haastateltavat kertoivat, kuinka Outokumpu Oy pyrki 

irrottautumaan muistakin velvoitteistaan kaivoskylissä ja siirtämään mm. vastuun 

kunnallistekniikan (teistä, sähköverkosta, kaukolämmityksestä ja vesi- ja 

viemärijohdoista) huoltamisesta kunnalle. Taimi Laitala (2001: 262) kirjoittaa, että 

1980-luvun alussa Lampinsaaressa mm. lämpölaitos kunnallistettiin. Pyhäsalmen 

kaivoksen historiikissa kerrotaan, että kunta oli alkanut huolehtia Ruotasella 

esimerkiksi omakotitaloalueen teiden hoidosta jo 1960-luvun lopulla (Luukkonen 

2012: 47). Teollisuuspaikkakuntien siirtymävaihe oli tyypillinen ilmiö tuon ajan 

Suomessa ja kyse on koko yhteiskuntaa koskeneesta hyvinvointivaltion roolin 

vahvistumisesta ja muutoksesta, jonka seurauksena yritys on voinut siirtää 

palveluiden huolehtimisen kunnan vastuulle (Kortelainen 1992: 47, 51).  

 

Tutkimistani kaivoskylistä välittyy muisteluissa vahvasti kuva yhteisöistä, joihin 

muutti aluksi samanikäisiä nuoria aikuisia ja tästä syystä myös heidän lapsensa 

olivat melko samanikäisiä. Käsitykseni mukaan Lampinsaaressa ja Ruotasella 

ilmeni tehdasyhdyskuntiin yleisesti liitetty ikärakenteen kaksijakoisuus ja 

asukkaiden jakaantuminen työntekijöiden sukupolveen ja heidän lastensa 

sukupolveen. Tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin kypsyysvaiheessa työntekijöiden 

määrä pysyttelee suurin piirtein samana ja työntekijät ovat vakiintuneita. 

(Kortelainen 1992: 42, 47–48.) Myös molemmilla kaivoksilla työntekijämäärät 

pysyivät melko muuttumattomina ja monet haastateltavista olivat tehneet pitkät 

työurat yhtiöllä. Ikärakenteen kaksijakoisuudesta seurasi, että kun työntekijöiden 

lapset tulivat työikään, ei heille kaikille löytynyt yhdyskunnasta töitä ja he 

muuttivat muualle. Haastatteluissa kuvattiin lasten pois muuttamisen syitä:  
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Meijän lapsethan on lähteneet kaikki pois. Että kun ne on tullu työelämään, 

-ikkään niin, ei täällä oo sitten työtä eikä kouluja, että nehä on sitten 

joutunu lähteen, että niitten, niinkö lastenlapset ei ennään oo täällä 

koulussa. (RN3) 

 

Kypsyysvaiheeseen liitetään eläkeläisten osuuden kasvu väestöstä, joka on 

ymmärrettävää, jos nuoret aikuiset muuttavat yhdyskunnasta ja toisaalta eläkkeelle 

siirtyvät työntekijät jäävät asumaan kaivoskylään. Aiemmin työntekijöiden täytyi 

eläkkeelle siirtyessään muuttaa pois kaivoskylästä, sillä asunnot oli varattu vain 

työntekijöille. Monet pitkäaikaiset työntekijät ostivat yhtiöltä asunnon niiden tultua 

myyntiin ja vuosien saatossa eläkeläisten määrä kohosi, kun asunnon ostaneet 

työntekijät jäivät viettämään eläkepäiviään kaivoskylään. Kaikkia työntekijöitä 

asunnon ostaminen ja kaivoskylään jääminen ei kuitenkaan kiinnostanut, niin kuin 

sitaatissakin kerrotaan: 

Meiltäkin monta kertaa konttoripäällikkö sano, että ostatteko sen ja (miettii) 

niin kun suoraan sanottuna, niin nehän ei oo mittään kauheen 

priimakuntosia ollu ne, taikka sellasia, ensinnäkin vanhoja ja ehkä vähän 

niin kun kiireellä tehtyjä jos nätisti sanotaan. Niin ei me haluttu ostaa sitä. 

(RN2) 

 

Elinkaarimallin siirtymä- ja kypsyysvaiheille ominaiset piirteet esiintyivät 

muistelukerronnassa yhtenä kokonaisuutena, jossa muistelun kohteena olivat 

etenkin asuntojen myyminen ja kaivoskylien hiljeneminen. Näin eräs haastateltava 

muisteli kaivoskylän muutosta: 

Kyllä se sillain, hyvin sillain vilikasta oli sillon ku ajattellee sillon, 70-luku 

ja 80-luvunki vielä. Sitten se on lähteny hiipumaan, hilijenemmään. (RM3) 

Hiipumisella tarkoitettiin etenkin palveluiden katoamista ja monen kerhotoiminnan 

päättymistä Ruotasella. Samanlainen hiipuminen koski myös Lampinsaarta: 

Sehän se Lampinsaaressa oli puute, kun sieltä pikkuhiljaa palvelut rupes 

loppumaan. Sieltä pankit väheni ja posti muutti ja paljon tämmösiä, että ne 

ois joutunu kaikki asiat hoitamaan Vihannissa. (LN6) 

Yllä olevassa sitaatissa haastateltava perustelee sitä, miksi pariskunta oli eläkkeelle 

jäädessään muuttanut Lampinsaaresta pois. Moni haastateltavista oli viihtynyt 

hyvin kaivoskylässä, niin Lampinsaaressa kuin Ruotasella, mutta ei kuitenkaan 
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halunnut ostaa asuntoa sieltä. Yksi painavimmista syistä muuttamisessa tuntui 

olleen juuri palvelutarjonnan kaventuminen, minkä ajateltiin vain kiihtyvän 

viimeistään siinä vaiheessa kun kaivostoiminta päättyy. Molemmilta kaivoskyliltä 

on matkaa kunnan keskustaajamaan useampi kilometri, joten palveluiden kadotessa 

auto olisi ollut välttämätön. Monia olikin mietityttänyt jäädä viettämään 

eläkepäiviä palveluista niin syrjäiseen paikkaan. Useat entiset yhtiön työntekijät 

olivatkin muuttaneet kaivoskylästä kunnan keskustaajamaan. Tämä tuntui 

koskeneen myös monia sellaisia työntekijöitä, jotka olivat alun perin muuttaneet 

kuntaan kaivoksen takia ja tehneet kaivoksella elinikäisen työuran. He olivat 

kotiutuneet kuntaan: olihan se heidän lastensa kotikunta ja hekin olivat asuneet 

siellä lähes koko aikuisikänsä. Osa haastateltavista oli ostanut tai rakentanut 

omakotitalon muualle kuntaan tulevaisuutta ajatellen jo ennen kuin yhtiö alkoi 

myydä asuntoja.  

3.3 Aktiivisia asukkaita tyhjän päällä 

Lampinsaarta muisteltaessa monet haastateltavat ajoittivat kylän hiipumisen 1980-

luvulle. Tuolloin yhdyskunnassa oli menossa elinkaarimallissa kuvattu 

taantumisvaihe, jolloin esimerkiksi työpaikat vähenevät, asuntojen hinnat laskevat 

ja asuntoja voi jäädä tyhjilleen, kun väkeä muuttaa pois yhdyskunnasta. 

Muistelukerronnassa kuvattiin kaivostoiminnan viimeisiä vuosia 

henkilöstövähennyksineen. Erityisesti muistelussa kuitenkin keskityttiin 

kaivostoiminnan lopulliseen päättymiseen. Kortelaisen käyttämässä 

elinkaarimallissa tehdasyhdyskunnan yksi mahdollinen viimeinen vaihe on 

toimipaikan lakkauttaminen. (Kortelainen 1991: 38–39; Kortelainen 1992: 42.) 

Kaivostoiminta päättyi Lampinsaaressa vuonna 1992 ja kaivoskuilut tyhjenivät 

työntekijöistä.  Haastateltavia tuntui mietityttävän vieläkin, oliko kaivoksen 

sulkeminen välttämätöntä vuonna 1992. Ehkä kaivos olisi voinut jatkaa vielä 

pitkään ja kokea elinkaarimallin mukaisen uuden kasvun vaiheen, jos Outokumpu 

Oy olisi vain investoinut kaivokseen. Tätä pohti eräs haastateltava: 

Siinä oli toinen ongelma, mun mielestä, ei niinkään se lama, mutta se että 

kun siellä ois ollu niin isot investoinnit, se ois pitänyt se rikastamo 

laajentaa. (LM4) 

Kaivostoiminnan päättyminen juuri lamavuosien aikaan koettiin monin tavoin 

hankalaksi. Haastateltavat pohtivat, olisiko kaivostoiminta kenties voinut jatkua, 

jos yleinen taloustilanne olisi ollut toinen. Toisaalta haastatteluissa pohdittiin myös 
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sitä, tekivätkö Vihannin kunnan päättäjät kaikkensa, jotta kaivostoiminta olisi 

jatkunut. Monet haastattelemani henkilöt olivat kaivoksen sulkeutuessa jo 

eläkkeellä, eikä lakkauttaminen vaikuttanut näin heidän elämäänsä suoraan. 

Monille työntekijöille kaivoksen lakkauttaminen lamavuosien aikaan merkitsi 

kuitenkin sitä, ettei uutta työpaikkaa löytynyt ainakaan heti, osalle ei 

myöhemminkään.  

 

Luonnollisesti monia mietitytti kaivostoiminnan päättyessä kaivoskylän 

tulevaisuus. Tätä muisteli myös haastateltava: 

Siinä vaiheessa kun, -92, kun kaivos loppu, niin sillonhan se on niin kun 

tuntunut, että kylä loppuu, mutta eipä mittään, se vaan otti ja nousi siitä. 

(LN5) 

Tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin oletusten mukaisesti asuntojen hinnat ovat 

olleet edulliset Lampinsaaressa, mutta tyhjiä asuntoja siellä ei tästä syystä 

juurikaan ole. Haastateltavat kertoivat, että yhteisö on muuttunut viime 

vuosikymmenien aikana paljon, eikä kylässä asu enää monia entisiä Outokumpu 

Oy:n työntekijöitä. Eläkeläisiä on paljon, mutta tilavat ja edulliset omakotitalot 

ovat houkutelleet myös lapsiperheitä kaivoskylään. Muistelukerronnan kuvaukset 

sopivat monilta osin Jarmo Kortelaisen tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin 

viimeisimpiin vaiheisiin, joista Kortelainen mainitsee ominaisiksi piirteiksi 

eläkeläisten suuren määrän, lasten ja lapsiperheiden vähenemisen ja edulliset 

asunnot (Kortelainen 1992: 42). Työpaikkoja Lampinsaaressa ei juurikaan nykyisin 

ole ja töissä käydään kaivoskylän ulkopuolella. Palvelut ovat loppuneet melkein 

kokonaan, mutta alakoulu ja päiväkoti toimivat edelleen. Lampinsaaren alakoulu ja 

Vihannin kirkonkylän alakoulu ovat ainoat entisen Vihannin kunnan alueella 

toimivista alakouluista. Nykyisin Lampinsaaren koululle kuljetetaan oppilaita 

myös lähialueilta.  

 

Lampinsaaren kylätoimikunta toimii edelleen aktiivisesti ja yrittää parhaansa 

mukaan edistää kaivoskylän elinvoimaisuutta. Kylätoimikunnan aktiivisuutta 

ilmentää monenlainen toiminta: uimalammen viereen on rakennettu paviljonki 

erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten ja näiden läheisyydessä toimii nykyisin 

myös Lampinsaari camping. Lisäksi kylätoimikunta mm. pitää kirpputoria ja 

kylätalolla naiset tekevät käsitöitä kirpputorille myyntiin. Vierailin itsekin 

kylätalolla talvella 2013, kun naiset olivat kokoontuneet kangaspuiden ääreen. 
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Kaikesta tästä toiminnasta piirtyy kuva aktiivisista kyläläisistä. Kylän aktiivisuutta 

kuvaa myös Lampinsaaren valinta Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 2002. 

 

Haastateltava, joka oli muuttanut Lampinsaaresta pois kaivoksen vielä toimiessa, 

kuvasi nykyistä kylää: 

Yleiskuvaltaanhan Lampinsaari on nyt tuota niin, ränsistynyt, että se ei ollu 

nuin huononnäkönen sillon ku (yhtiö huolehti). (LM1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Lampinsaaren Kaivoshovi syksyllä 2013. Kuvaaja Pilvi Jaakola. 

 

Ränsistyneen yleiskuvan luovat etenkin pääkadun varrella sijaitsevat vanhat 

liikerakennukset sekä hylätty Kaivoshovi (kuva 5: Kaivoshovi). Rakennusten 

rapistuminen on Kortelaisenkin (1996: 52) yksi tehdasyhdyskuntien 

taantumisvaiheeseen liittämä puoli. Ehkä pääkadun hiljaisuus tyhjine 

liikerakennuksineen ilmentää joidenkin mielestä laajemminkin kaivoskylän 

nykytilaa. Minulle jäi kuitenkin kuva, että monet nykyiset lampinsaarelaiset pitävät 

kotipaikastaan ja että edelleenkin sitä pidettiin turvallisena ja viihtyisänä 

elinympäristönä. Se, että kylässä ei ole enää kauppaa, koettiin suurimmaksi 
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puutteeksi. Toisaalta päiväkodin ja alakoulun toiminnan jatkuminen ovat olleet 

varmasti hyvin tärkeitä yhteisölle. Lampinsaaressa järjestetään myös viiden vuoden 

välein Lampinsaaren lapset – tapahtuma, joka kokoaa entisiä ja nykyisiä 

lampinsaarelaisia yhteen muistelemaan menneitä ja päivittämään kuulumisia.  

3.4 Uusi kaivos, vanha kylä 

Pyhäjärven kunnassa elettiin 1990-luvulla jännittäviä aikoja, sillä tuolloin vaikutti 

siltä, että kaivos suljetaan 2000-luvun taitteessa. Haastateltava kuvasi, kuinka 

”sydän syrjällään” odotti, löytyykö uutta malmia. Uusi malmio löytyi ja 

Pyhäsalmen kaivoksella alkoi ”uusi kaivos” – projekti. Pyhäsalmen kaivos kokikin 

taantumisvaiheen sijaan uuden kasvun vaiheen, kun yhtiö investoi kaivokseen. 

Tähän vaiheeseen ei tehdasyhdyskuntien elinkaarimallissa kuitenkaan liitetä 

välttämättä väestön voimakasta kasvua, vaan lähinnä taloudellisen perustan 

vahvistuminen ja sitä voidaan myös kuvata elpymisvaiheeksi (Kortelainen 1991: 

40; Kortelainen 1996: 53). Kaivostoiminnan arvioidaan jatkuvan vuoteen 2019. 

Kaivos on edelleen Pyhäjärven kaupungin suurin teollinen työnantaja (työpaikkoja 

on 260) ja korvaavien töiden löytyminen ei tule olemaan helppoa. Kaupungin 

päättäjillä on suunnitelmia ja unelmia, että kaivokseen rakennettaisiin valtava 

neutriinoilmaisin osana yhteiseurooppalaista tiedehanke Lagunaa. Pyhäsalmen 

kaivos sopii tarkoitukseen hyvin, koska kaivos on Euroopan syvin ja tästä syystä 

häiritsevä taustasäteily on vähäistä. (Iivonen 2014: 33.) 

 

Kaikki haastattelemani henkilöt ovat nykyisin eläkkeellä, mutta osaa heistä 

kaivostoiminnan päättyminen 2000-luvun taitteessa olisi koskettanut suoraan 

työpaikan menettämisenä. Muistelu tästä ajasta liittyi siis osalla haastateltavista 

työpaikan menettämisen pelkoon, osa taas pohti kaivostoiminnan loppumista koko 

Pyhäjärven kunnan kannalta. Haastatteluissa ei enää juurikaan korostunut 

kaivoksen ja Ruotasen välinen suhde, vaan vaikutti siltä, että niiden välillä ei 

koettu enää merkittävää yhteyttä. Haastatteluissa pohdittiin yleisemmin Pyhäjärven 

kunnan palvelujen katoamista, sillä nykyisin tuntui olevan yleistä käydä ostoksilla 

myös suuremmissa kaupungeissa, esimerkiksi Iisalmessa. Kaivostoiminnan 

jatkuminen ei olekaan turvannut Ruotasen kaivoskylän palveluiden säilymistä, niin 

kuin haastateltava totesi: 

Se on valtava se muutos, miten se on niinkö hiipunu tämä homma, että se on 

kaikki on hävinny, että ei oo mittään ennää näitä tämmösiä palaveluja. 

(RM3) 
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Ruotasellakin toimii edelleen alakoulu ja alueella asuu edelleen myös lapsiperheitä. 

Haastattelussa todettiin, että Ruotasen omakotitaloalue on edelleen lapsiperheitäkin 

houkutteleva asuinalue ja talot saa myydyksi. Omakotitaloalueella uskottiin myös 

edelleen asuvan monien entisten kaivoslaisten. Haastatteluissa kuitenkin epäiltiin, 

että Outokumpu Oy:n rakentama varsinainen kaivoskylä ei ollut nykyisin kovin 

houkutteleva asuinalue ja asuntojen myyminen siellä oli hankalampaa. 

Liikkuessani alueella havaitsin, että kaivoskylän kolme kaksikerroksista 

lamellitaloa olivat asumattomia ja näyttivät vain odottavan purkamista (kuva 6: 

lamellitalo). Myös haastateltava kuvasi niiden olevan surkeassa kunnossa ja kertoi, 

että muutama vuosi sitten taloista oli purettu vain arvokkaat kuparikatot ja jätetty 

sitten talot siinä kunnossa paikoilleen. Ruotaseenkin tunnuttiin Lampinsaaren 

tavoin liitettävän kaivoskylän yleinen ränsistyminen ja toinen haastateltava kuvaili 

nykykaivoskylää seuraavasti: 

Siellä oli sillon kun yhtiö hoiti niitä alueita, niin siellä oli kesälläkin niin 

tosi kaunista ja siistiä, että nythän se on ihan toisen näkönen kun siellä käy, 

niin ihan tuntuu, että pittää pois päästä pian. (RN2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Lamellitalo Ruotasella keväällä 2013. Kuvaaja Sara Jaakola. 

 

Lampinsaari ja Ruotanen tuntuivatkin muistuttavan yllättävän paljon toisiaan 

nykytilanteessa, vaikka Pyhäsalmen kaivos toimiikin edelleen. Molemmissa 

kaivoskylissä palvelutarjonta on nykyisin heikko, mutta erilaista kerhotoimintaa 

löytyy edelleen molemmista kylistä. Lampinsaari hahmottui edelleen yhtenä 

kokonaisuutena selvärajaisena kylänä, joka sijaitsee muusta asutuksesta syrjässä. 
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Ruotasesta taas hahmottui kuva, jossa omakotitaloalue koettiin edelleen 

viihtyisäksi asuinalueeksi, kun taas varsinaista yhtiön rakentamaa kaivoskylää ei 

koettu houkuttelevaksi.  
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4 Huolenpitoa, hierarkiaa ja me-henkeä 

4.1 Monipuolista huolenpitoa työntekijöistä 

Sehän oli hyvin itsellinen kylä niin kun Vihannin kunnassa, jossa yhtiö 

vastas kaikesta. Sinne rakennettiin, tuotiin Alpualta vesijohto, jonka suurin 

käyttäjä tietysti oli kaivos itse eli rikastamo ja sitten kylä, ja sitten sinne 

rakennettiin nämä asunnot, asuntoja erilaisia ja yhtiö hoiti kaikki tiet ja 

sähköasiat, itse asiassa kaikki, että kunnalle ei ollu mittään rasitusta. 

(LM6) 

Lampinsaaren ja Ruotasen kaivoskyliä muisteltaessa keskityttiin siihen, että 

Outokumpu Oy huolehti kaikesta kaivoskylien ensimmäisinä vuosikymmeninä. 

Haastateltavat halusivat usein korostaa sitä, kuinka kunnalle ei koitunut 

kaivoskylästä koulua lukuun ottamatta menoja, mutta sen sijaan kaivoskyläläiset 

olivat hyviä veronmaksajia. Muistelukerronnassa kaivoskylien virein aika 

ajoitettiin niiden ensimmäisille vuosikymmenille eli Lampinsaaressa 1950- ja 60-

luvuille ja Ruotasella 1960- ja 70-luvuille. Aikakausiero on seurausta kaivoskylien 

eriaikaisesta perustamisesta. Kaivoskylien elinvoimaisimmiksi muistellut vuodet 

ajoittuvat aikaan, jolloin Outokumpu Oy:n huolenpito kylistä sen asukkaineen oli 

laajaa ja monipuolista. 

 

Pyysin haastateltavia kuvailemaan kuinka Outokumpu Oy huolehti 

työntekijöistään ja yhdyskunnistaan alkuaikoina. Haastateltavien 

muistelukerronnassa yhtiön huolenpito näyttäytyi moninaisena toimintana. Osa 

haastateltavista totesikin, että on vaikea muistaa, missä kaikessa yhtiö kylässä 

näkyi, sillä yhtiön rooli oli niin kokonaisvaltainen. Monet kuvasivat huolenpitoa 

esimerkiksi työterveyshuollon, sairauskassan ja eläkejärjestelmän avulla. 

Outokumpu Oy:n historiikissa kerrotaan, että yhtiön eläketurva ja terveydenhoito 

olivat olennaisesti paremmat kuin muilla yrityksillä (Kuisma 1985: 427). Etenkin 

Outokumpu Oy:n eläkejärjestelmää muisteltiin useissa haastatteluissa, sillä yhtiön 

omaa varhaiseläkejärjestelmää pidettiin parempana kuin muilla yrityksillä. 

Maanalaisista töistä oli mahdollista päästä eläkkeelle jo 47-vuotiaana, jos oli 27-

vuotiaasta lähtien työskennellyt yhtiöllä. Maanpäällisistä töistä eläkkeelle pääsi 

siirtymään muutaman vuoden pitemmällä työuralla. Yhtiön huolenpidon kuvattiin 

näkyneen myös siinä, että kun yhtiön jokin kaivos oli lopettamassa toimintaansa, 

niin työntekijöille koetettiin tarjota töitä yhtiön joltakin muulta toimipisteeltä. Näin 
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tehtiin myös Lampinsaaressa ja osa työntekijöistä siirtyi esimerkiksi Pyhäsalmelle 

ja Tornioon töihin. Haastateltavat olivat tehneet pitkät työurat Outokumpu Oy:n 

työntekijöinä ja joillekin yhtiö oli ollut ainoa työnantaja koko työuran aikana. 

 

Työpaikan ulkopuolella Outokumpu Oy:n huolenpidon kuvailtiin näkyneen etenkin 

asuntojen järjestämisenä ja kylän kunnossapitona. Haastatteluissa kuvailtiin, 

kuinka yhtiö leikkasi nurmikot, istutti kukkia ja pensaita sekä huolehti 

kaivoskylien siisteydestä. Yhtiön rakennuttamia asuntoja kuvattiin hyviksi ja 

vastavalmistuneina ne houkuttelivat muuttajia, etenkin kun vuokrankin koettiin 

olleen nimellinen. Yleinen muistelun kohde oli myös kaivoskylän sisällä 

tapahtunut muuttaminen. Aluksi muuttaminen johtui siitä, että kylää laajennettiin ja 

uusia ja parempia asuntoja valmistui, jolloin väkeä muutti niihin ja vanhoihin 

asuntoihin pääsi muuttamaan uusia kyläläisiä. Kylissä oli tämän lisäksi myös 

jonkin verran asukkaiden vaihtuvuutta ja aina kun joku lähti kylästä, aiheutti se 

monen perheen pituisen muuttoketjun asunnosta toiseen. LM7 kuvasi kylän sisällä 

tapahtunutta muuttamista: 

Pikkuhilijaa aina suurennettiin ja suurennettiin sitä (kylää) niin melekeenpä 

aina muutaman vuojen päästä tehtiin nuo, ensinhän niinku niillä 

suurimmillakin herroilla oli, niillä oli tuommoset heikohkot asunnot oli, no 

aina parannettiin ja parannettiin ja taas seuraava alempi porras muutti 

taas niihin ja niin etelleen ja niin etelleen.  

Muuttamisinnokkuutta lisäsi myös se, että yhtiö teki aina pintaremontin ennen 

uusien asukkaiden muuttoa ja muutenkin yhtiön toimintaa asuntojen suhteen 

muisteltiin positiivisesti. Muistelussa esimerkiksi todettiin, että jos jokin meni 

asunnossa rikki, niin heti olivat yhtiön miehet korjaamassa sen. Lisäksi asunnoissa 

pidettiin hyvänä puolena sitä, että melkein kaikkiin niihin kuului oma piha. Tällöin 

vertailukohdaksi voitiin ottaa Rautaruukin kaivoskylä Otanmäki Kajaanissa, jossa 

yhdyskuntaa hallitsevat kiviset tornitalot. Silti muutamat haastateltavat pitivät 

Lampinsaarta turhan tiiviisti rakennettuna: 

Minä vaan en oikeen viihtyny sillä lailla, ettäkö nurkka nurkassa oli ja ei 

niinkö pihallakaan ollu oikeen mittään paikkaa missä itekseen ois ollu, 

minä kaipaan vähän semmosta. (LN3) 

Ruotasella kukaan haastateltavista ei ollut kokenut kylää liian tiiviiksi, mutta se 

onkin rakennettu väljemmin kuin Lampinsaari. Lampinsaaren melko tiivis asutus 
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johtunee ennen kaikkea siitä, että se rakennettiin soiselle maalle, mikä toi omia 

haasteita rakentamiselle. 

 

Asumisen ja kylästä huolehtimisen lisäksi muistelukerronnassa kiiteltiin yhtiön 

toimintaa harrastuspaikkojen järjestäjänä ja harrastustoiminnan tukijana. 

Lampinsaaren yhteisölle erityisen tärkeä paikka oli monitoimitalo Kaivoshovi, 

jonka yhtiö rakensi vuonna 1964. Siellä oli tilat mm. pallopelien pelaamiselle, 

painonnostolle, ammunnalle, keilaamiselle ja elokuvien näyttämiselle. 

Kaivoshovilla järjestettiin myös suosittuja tansseja, joissa kävi väkeä kauempaakin. 

Ruotasellakin erilaiset harrastukset olivat suosittuja ja Outokumpu Oy oli 

rakentanut kaivoskylään ruokalan yhteyteen harrastustiloja. Harrastustiloissa oli 

mm. biljardipöytä, kuntosali ja lisäksi monet kerhot kokoontuivat siellä. 

Harrastusmahdollisuudet olivatkin melko samanlaiset molemmissa kylissä 

monitoimitaloineen, urheilu- ja tenniskenttineen sekä hiihtolatuineen. Näiden 

lisäksi kaivoskylissä toimi suosittuja kerhoja, esimerkiksi moottorikerho ja 

naistenkerho toimivat molemmissa kaivoskylissä. Naistenkerho tuntui olleen 

naisille ehdottomasti kylän tärkein harrastuspaikka. Molemmissa kylissä 

naistenkerholla valmistettiin innokkaasti käsitöitä kangaspuita paukuttaen ja 

samalla muiden kanssa aikaa viettäen.  

 

Vaikka kylillä toimi monenlaisia muitakin kerhoja ja järjestöjä, toistuivat 

haastatteluissa eniten muistot urheiluharrastuksista. Etenkin hiihto oli ollut suosittu 

harrastus molemmissa kylissä ja Outokumpu Oy myös kannusti kaikkia 

työntekijöitään perheineen tähän kuntoliikuntamuotoon. Yleinen muistelun kohde 

oli ”loovahiihto”, jossa hiihtosuoritukset kirjattiin ylös ja jos hiihtokauden aikana 

hiihti tietyn vähimmäiskilometrimäärän, yhtiö palkitsi hiihtäjät esimerkiksi 

hopealusikoilla. Hiihdon lisäksi vuodenaikojen mukaan vaihtuneet erilaiset 

pallopelit ja yleisurheilu kesäisin olivat suosittuja harrastuksia. Ruotaselta 

muisteltiin myös keväisin järjestettyä kuntotempauspäivää, Komujärven 

ympäriajoa, joka suoritettiin joko kävellen tai pyöräillen. Yhtiö kannusti 

monenlaiseen liikuntaan, mikä ilmeni esimerkiksi yhtiön palkkaamana 

urheiluohjaajana. Haastateltavat myös totesivat, että yhtiö yritti edistää 

kuntoliikuntaa, jotta ihmiset pysyisivät paremmin työkykyisinä. Kannustamista 

kuntourheiluun kuvaa myös haastateltavan muistelema tarina. 

Yks kaivosmies oli menny valittaan huonua olua, niin se (lääkäri) oli vaan 

tuota hiihtämään kehottanu, että siis pitäs kuntua hoitaa, että ois… että 

sillä ei ollu mittään varsinaista sairautta sitte toettu, niin tuota, että meet 
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hiihtämään ja ulukoileen ja tälleen, niin tuota sehän oli tiuskassu se mies, 

että no, kirjota resepti sitte suksille. (LN1) 

 

Urheiluharrastusten muisteluun liittyi vahvasti myös erilaisten kisojen 

muisteleminen, joita kaivoskylissä järjestettiin talkoovoimin tai joihin matkattiin 

muille paikkakunnille. Muistelun kohteena olivat esimerkiksi Outokumpu Oy:n eri 

tuotantolaitosten väliset urheilukisat, mutta myös kaivoksen osastojen väliset kisat. 

Osastojen välisistä kisoista mainittiin hiihto- ja juoksukisat ja samalla kerrottiin, 

että kisoista sai olla pois vain sairaanhoitajan luvalla. Tämä kuvannee sitä, kuinka 

tärkeäksi yhtiö koki, että saisi kaikki työntekijät liikunnan pariin. Muisteluissa 

kerrottiin massahiihdoista, joissa kaivoksen osastot kilpailivat toisiaan vastaan ja 

joissa osanottajamäärät laskettiin ja se osasto, jolla osallistumisprosentti oli suurin, 

voitti. Taimi Laitalakin esittelee Lampinsaaren kyläkirjassa monenlaisia 

hiihtokilpailuja, joita kaivoskylässä ehdittiin vuosikymmenien aikana järjestää. 

Massahiihdoista Laitala kirjoittaa, että niissä kilpailtiin sekä osallistujien määrän 

että hiihtoaikojen perusteella ja esimerkiksi vuonna 1957 kolmella osastolla 

osallistumisprosentti oli ollut sataprosenttinen (Laitala 2001: 194).  

 

Muistelukerronnassa Outokumpu Oy:n huolenpito työntekijöistään ja heidän 

perheenjäsenistään näyttäytyi hyvin moninaisena. Haastateltavat muistelivatkin 

usein myös yhtiön huolenpitoa työntekijöiden lapsista. Lampinsaarelaiset 

muistelivat etenkin Outokumpu Oy:n hankkimia linja-autoja, jotka kyyditsivät 

isommat koululaiset Oulaisiin yhteiskouluun. Yhtiö myös tarjosi koululaisille 

kesätyöpaikat. Myös lapsia kannustettiin liikuntaan esimerkiksi hiihtokilpailuja 

järjestämällä. Lämmöllä muisteltiin myös yhtiön omistamia lomanviettopaikkoja, 

joissa perheet olivat viettäneet aikaa yhdessä ja joissa lapsille oli järjestetty 

kesäleirejä.   

 

Haastatteluiden muistelukerronnassa kuvailtua Outokumpu Oy:n laajaa 

huolenpitoa sekä työntekijöistään perheineen että kaivoskylästä voi tarkastella 

paternalistisena tai hyvinvointikapitalistisena työnantajapolitiikan 

toimintatapana. Näitä käsitteitä on käyttänyt Inkeri Ahvenisto väitöskirjassaan 

Verlan pahvitehdasyhdyskunnan vaiheista 1880-luvulta 1960-luvulle. 

Paternalistinen järjestys liitetään yleisesti 1800-luvun lopun 

tehdasyhdyskuntiin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Paternalismin 

juuret löytyvät jo esiteolliselta aikakaudelta ja Suomessakin patruunat olivat 

hallinneet rautaruukkeja 1600-luvulta lähtien. (Ahvenisto 2008: 22–23.) Toivo 
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Nordberg (1979: 94) käsittelee Teollistuminen ja teollisuusyhteisöt – kirjassa 

suomalaisen teollisuuden johtamisen vaiheita ja esittelee kuinka laajemmat 

yhteiskunnalliset asiat ovat vaikuttaneet niihin: esimerkiksi 1800-luvun lopun 

maaseudun teollisuusyhdyskuntien paternalismi oli välttämätöntä 

yhteiskunnallisten olojen kehittymättömyyden vuoksi.  

 

1900-luvun alkuvuosista lähtien ammattiyhdistysliikehdintä ja 

vasemmistolaiset virtaukset vaikuttivat enenevästi yritysten toimintatapoihin ja 

– mahdollisuuksiin (Ahvenisto 2008: 26; Nordberg 1979: 94). Etenkin 

kansalaissodan jälkeisellä 1920-luvulla teollisuusyrityksissä tunnettiin syviä 

ennakkoluuloja työntekijöiden järjestäytymistä kohtaan. Nordberg kertoo, että 

suomalaisen teollisuuden uusi henkilöstöpolitiikka muotoutui vuonna 1927 ja 

siihen kuului mm. työnantajan aloitteesta tapahtunut palkkatason ja eläkkeiden 

kohottaminen. Lisäksi huolto- ja sosiaalitoiminnassa kiinnitettiin 

erityishuomiota työntekijöiden koulutukseen, terveydenhuoltoon, asunto-

oloihin sekä harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan tukeminen näkyi mm. 

urheilu- ja leikkikenttien sekä kerhotilojen rakentamisena. (Nordberg 1979: 

94–95.) Paternalistiseen työnantajapolitiikkaan liittyy myös 

yhteiskuntapalveluiden rakentaminen ja tarjoaminen, mikä ilmeni myös 

kaivoskylissä. Paternalismiin ovatkin kuuluneet olennaisina osina erilaiset 

sosiaaliset ja taloudelliset etuudet sekä yhteenkuuluvuuden tunne ja 

auktoriteetti- ja hierarkiasuhteet. (Ahvenisto 2008: 24.) Uuden 

henkilöstöpolitiikan tavoitteena oli tyytyväinen työntekijäkunta. Tällä tavoin 

toimien yhtiön tavoitteena oli työehtosopimusten vastustaminen ja 

ammattiyhdistysliikkeen kannatuksen kasvun ehkäiseminen. (Nordberg 1979: 

95–96.) Paternalismin aikakauden katsotaan päättyneen viimeistään ennen 

toista maailmansotaa, jolloin kunta ja valtio olivat ottaneet yhä enemmän 

sosiaalisen huoltotyön osalleen. Paternalistisen työnantajapolitiikan voidaan 

katsoa jatkuneen muuntuneessa muodossa hyvinvointikapitalismina. 

(Ahvenisto 2008: 23, 26; Nordberg 1979: 97.) 

 

Inkeri Ahvenisto käyttää hyvinvointikapitalismin käsitettä kuvatessaan 

modernin tehdasteollisuuden sosiaalispainotteista työnantajapolitiikkaa ja sen 

piirteitä. Hyvinvointikapitalismin käsite (welfare capitalism) on peräisin 

Yhdysvalloista 1900-luvun alkupuolelta ja sillä kuvattiin sen hetkistä 

työnantajapolitiikan suuntausta, jossa yhtiöt tarjosivat työntekijöilleen laajoja 

sosiaalisia ohjelmia. (Ahvenisto 2008: 27.) Myös Toivo Nordberg (1979: 97–
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98) ajoittaa paternalistisen johtajuuden muuttumisen 1950–60-luvuille ja tämä 

tapahtui monista syistä: yritystoiminta monimutkaistui, lainsäädäntö ja 

yhteiskunta kehittyivät ja ammattiyhdistysliike kasvatti merkitystään. 

Paternalismin ja hyvinvointikapitalismin ajallisten määritelmien mukaan 

Outokumpu Oy:n toimintatavat kaivoskylissään liittyvät 

hyvinvointikapitalismiin. Paternalismin perinteiden jatkuvuutta kuvaa 

kuitenkin mm. se, että myös toisen maailmansodan jälkeen työnantajat ovat 

pyrkineet edistämään terveitä elämäntapoja työntekijöiden keskuudessa, mikä 

oli yleistä jo paternalismin aikaan. (Ahvenisto 2008: 24–25.) Kaivoskylissä 

työntekijöiden terveiden elämäntapojen edistäminen ilmeni monipuolisena 

kuntoliikuntaan kannustamisena. Samalla tavoin liikuntaan kannustettiin myös 

Outokummun kaivoskaupungissa ja Simo Häyrynen (2010: 97) kirjoittaa, että 

monipuolisen liikuntatoiminnan keskeisenä merkityksenä oli terveellisten 

elämäntapojen lisäksi toimia yhteisön tiivistäjänä ja yhtiöläisyyteen kasvattajana. 

Hyvinvointikapitalismiin liitetyt piirteet, kuten työntekijöiden lojaalius yhtiötä 

kohtaan, sosiaalitoiminnan systemaattisuus sekä monien paternalististen 

perinteiden jatkuminen, ilmenivät myös haastateltavien muistelukerronnassa. 

Samoin muistelukerronnassa ilmenivät sekä paternalismiin että 

hyvinvointikapitalismiin liitetyt yhteisön yhteenkuuluvuuden tunne sekä 

hierarkkinen järjestelmä (Ahvenisto 2008: 24). Näitä piirteitä käsittelen 

seuraavissa luvuissa. Muistelukerronnassa haikeudella kuvattu Outokumpu 

Oy:n huolenpito tulee nähdä tuona aikana etenkin syrjäisissä maaseudun 

teollisuusyhdyskunnissa melko yleisenä yhtiöiden toimintatapana sekä 

huomata ne yhteiskunnalliset ja historialliset syyt, miksi yhtiöt olivat päätyneet 

tällaiseen toimintatapaan.    

4.2 Muistelukerronnan patruuna 

Muisteltaessa Outokumpu Oy:n huolenpitoa muistelun kohteeksi nousivat myös 

kaivosten johtajat, erityisesti Lampinsaaren kaivoksen ensimmäinen johtaja 

Gunnar Laatio. Tämä johtunee osittain siitä, että Laatio johti kaivosta 

huomattavasti kauemmin kuin häntä seuranneet johtajat. Ruotasella ei ollut 

kaivoksen ensimmäisinä vuosikymmeninä yhtä pitkäaikaista johtajaa kuin 

Lampinsaaressa. Laatio johti Lampinsaaren kaivosta sen perustamisajoista lähtien 

1970-luvun alkuun ja tästä ajasta puhuttiinkin yleisesti ”Laation aikana”. Myös 

Ruotasen tapahtumia muisteltiin puhumalla esimerkiksi ”(Timo) Välttilän ajasta”. 

Kaisu Kortelainen (2008: 166) on tutkimuksessaan Penttilän sahayhteisöstä 
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kohdannut samanlaisen menneen ajan jaksottamisen merkittävien johtajien 

mukaan. Penttilän sahayhteisön muistelun kohteena ovat myös olleet johtajan ja 

työntekijän väliset kohtaamiset niin vapaa-ajalla kuin työpaikalla ja näiden 

kohtaamisten avulla muistelussa kuvattiin heidän välisiä suhteitaan (Kortelainen 

2008: 165–166). Lampinsaarta muisteltaessa kohtaamisten kuvailu ajoittui etenkin 

kylän varhaisvaiheisiin. Haastateltava kuvaili Laation suhtautuneen kaikkiin yhtiön 

työntekijöihin samalla tavalla.  

Hänellä oli semmonen esiintymistyyli, että tuli se nyt sitten vastaan porari 

tai tuli vastaan sitten joku suunnitteluinsinööri tai sillä tavalla oli ja joku 

asia oli niin ei siinä ollu mittään, siinä käyttäytymisessä mittään erroo. 

(LM6) 

 

Gunnar Laatiota kuvailtiin haastatteluissa mm. sosiaaliseksi, kansanmieheksi sekä 

olleen ”henkeen ja vereen asti urheilumies”. Hänen kerrottiin olleen hyvin 

aktiivisesti mukana Lampinsaaren urheiluseuran Sinkki-Seppojen toiminnassa. 

Laation kerrottiin pitäneen lampinsaarelaisten puolia ja olleen ”hirviän palijon 

tänne kylälle päin kaikissa asioissa”. Tämän kuvattiin näkyneen erilaisina 

harrastusmahdollisuuksina, tapahtumina, juhlina jne. eli Laatio yritti parhaansa 

mukaan järjestää kylää viihtyisäksi asuinpaikaksi ja huolehtia työntekijöistään. 

LM4 kuvaili Laation huolenpitoa: 

Laatio oli semmonen isähahmo, joka piti huolen poikueestaan.  

 

Muistelukerronnassa Laatioon liitettiin entisajan patruunan piirteitä, jolla 

tarkoitettiin Laation tapaa huolehtia työntekijöistään ja haastatteluissa Laatiosta 

myös käytettiin nimitystä patruuna. Alun perin patruunalla on tarkoitettu tehtaan 

tai kartanon omistajaa, mutta myöhemmin nimitys liitettiin 

patriarkaaliseen/paternalistiseen teollisuusjohtajaan (noin 1860-luvulta 1930-

luvun loppuun). Toivo Nordberg luettelee patruunan tyypillisiksi piirteiksi mm. 

yrityksen omistajuuden, maaseudun teollisuuslaitoksen johtajuuden, korkean 

syntyperän, persoonallisuuden ja yhdyskunnasta huolehtimisen. Monet näistä 

tyypillisistä piirteistä sopivat hyvin Laatioon, joka johti Outokumpu Oy:n 

Vihannin kaivosta maatalousvaltaisessa kunnassa ja pyrki huolehtimaan 

Lampinsaaren kaivoskylästä ja sen asukkaista. Laatio oli myös tarinoiden 

kohde sekä harrasti monenlaisia asioita, mitkä myös liitetään patruunan 

tyypillisiksi piirteiksi. (Nordberg 1979: 92–94, 99.)  
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Haastatteluissa Gunnar ja Ines Laatioon viitattiin kaivoskylän isä- ja äiti-hahmoina 

ja muutenkin haastatteluissa toistui vertaus kyläläisistä yhtenä suurena perheenä. 

Yhtä suurta perhettä – vertauksen käyttö on hyvin tyypillinen tapa kuvailla 

menneiden aikojen pienten tehdasyhdyskuntien yhteisöjä ja myös Ruotasen 

yhteisöä kuvasi eräs haastateltava näin. Yhtä suurta perhettä – vertauksen käyttö 

ilmentää yhteisössä koettua vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on liitetty 

sekä paternalismiin että hyvinvointikapitalismiin kuuluvaksi. Mielestäni perhe-

vertauskuvan käyttö ajoittui lähinnä Laation aikaan, vaikkei sitä kaikissa 

haastatteluissa täsmällisesti ajoitettu tiettyyn ajankohtaan. Haastatteluissa nimittäin 

todettiin, että Laation jälkeen tulleilla uusilla isännillä ei ollut samalla tavalla 

siteitä kylään. Muutosta kuvattiin etenkin siten, että uusien isäntien aikana kylään 

ei enää samalla tavalla saatu uudistuksia. Eräs haastateltava muisteli 

juttutuokiotaan Laation kanssa, jolloin Laatio oli kertonut, että olisi halunnut saada 

vielä uimahallin Lampinsaareen. Tämä jäi kuitenkin toteuttamatta, kun Laatio 

siirtyi kansanedustajaksi vuonna 1970, eikä uusi johtaja enää samalla tavalla ajanut 

kyläläisten asioita. 

 

Gunnar Laatio oli selkeästi pidetty johtaja ja valtaosa häneen liittyvistä muistoista 

oli positiivisia. Muisteltu Laatio ei kuitenkaan näyttäydy aivan näin yksipuolisena, 

vaan haastatteluissa häneen viitattiin myös patruunana negatiivisemmassa 

yhteydessä. Haastateltava kertoi, kuinka Laatio yritti olla patruuna, mutta ei 

onnistunut siinä. Tämän jälkeen LM3 jatkoi muisteluaan: 

Kun se kerranki tuota niin se oli hirviän vihanen ammattiosastolle Laatio, 

se koitti, ettei sais ammattiosastoa perustaa sinne ja kaivosmiehethän oli 

varmana siittä, että sinne pittää perustaa ja niihän ne perusti sen. 

Tulkitsen, että tässä yhteydessä haastateltava käytti Laatiosta patruuna-nimitystä 

siitä syystä, että patruunoiden on kuvattu johtaneen yksinvaltaisesti tehtaitaan. 

Lainaus tukee myös käsitystä paternalistiseen johtamiseen liitetystä 

ammattiyhdistysliikkeen toiminnan vastustamisesta. Haastateltavan muistelun 

kohteena olivat kaivosyhteisöön liittyvät tapaukset, joista hän yleisemmin totesi, 

että vuosikymmenien aikana työntekijöiden ja johtoportaan välillä oli ollut 

monenlaista kahinaa. Outokumpu Oy:n ja ammattiyhdistysliikkeen suhteita 

muisteltiin jonkin verran haastatteluissa ja esimerkiksi haastattelussa kerrottiin, että 

toimihenkilöillä kului kauan aikaa ennen järjestäytymistä. Järjestäytymistä 

suunniteltiin pitkän aikaa, koska ”pelättiin työnantajaa sillä tavalla, että mitä se 

ajattelleepi”. Teollisuustoimihenkilöiden ammattiosaston perustaminen oli 
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haastateltavan mukaan tapahtunut joskus 1970-luvulla ja haastateltavan mielestä 

työnantaja oli tuolloin ollut jopa hyvillään järjestäytymisestä. Ammattiosastojen 

perustamiseen liittyvästä kerronnasta voikin kenties havaita yhtiön muuttaneen 

suhtautumistaan sitä kohtaan 1970-lukuun mennessä. Eräs haastateltava kuvasi, 

että Laation kanssa toimiminen ei ollut aina helppoa. Laation halu päättää asioista 

tuli esille haastateltavan muistellessa Laation päätöstä lopettaa toiminta Vihannin 

kunnanhallituksessa:  

Laatio sanoi, että no ei hän siellä (kunnanhallituksessa) vihtiny olla, kun ei 

siellä mittään saanu aikaan. Mää sanoin, että joo, että sinä täällä 

(kaivoksella) pystyt määräämään mua, mutta siellä sinä et pysty, että sulla 

on yks ääni niinku meillä muillakin. (naurahtaa) (LM8) 

 

Edelliset kuvaukset Laatiosta liittyvät lähinnä kaivoksen työyhteisöön, sen sijaan 

LM7:n kuvaus Laatiosta liittyy enemmän kaivoskylän yhteisöön: 

Siinä oli pikkunen semmonen negatiivinen puoli, että tämä Laatio ja 

muutamat muut sen lähihenkilöt niin ne muodostivat tämmösen 

syntikaattiporukan, että tuota niin.. ne vähän eli niinku omaa elämäänsä ja 

tahtovat unohtaa laitapuolen ihmiset… mutta sanotaan nyt kokonaisuuessa, 

niin erittäin, erittäin hyvä johtaja. (LM7) 

Edellä olevan sitaatin voisi ajatella ilmentävän kaivoskylän hierarkkiseksi koettua 

yhteisöä, jossa yhteisö jakaantui erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä asemassa oli 

kaivoksella. Sitaatissa myös ilmenee ajatus siitä, että vaikka Laatiosta jotain 

negatiivisiakin muistoja on jäänyt, on hänet ennen kaikkea koettu hyväksi 

johtajaksi. Laatiosta piirtyy haastattelujen muistoissa voimakastahtoinen johtaja, 

johon liitetty paternalistinen perinne ilmeni sekä haluna huolehtia työntekijöistä 

että kontrolloida yhteisöä. Negatiiviset kuvaukset tuntuvat etenkin kuvaavan 

johtajaa, joka halusi pitää kaivoksella langat tiukasti käsissään ja johtaa 

yhdyskuntaa entisaikojen patruunoiden hengessä. Paternalismista 

hyvinvointikapitalismiin siirtymisen yhtenä piirteenä on kuvattu 

ammattiyhdistystoiminnan kasvua, joka on vaikuttanut yhtiön ja työntekijöiden 

välisiin suhteisiin ja tätä pohdittiin myös haastatteluissa. Paternalismiin kuuluvasti 

Laatio koki tärkeäksi työntekijöistä huolehtimisen ja haastatteluaineistosta voikin 

havaita, että hänellä oli vahvat tunnesiteet kaivoskylään. Laation merkittävyyttä 

kaivoskylälle kuvaa se, että muita johtajia muisteltiin lähinnä Laation 

vertailukohtana. Esimerkiksi Laation seuraajaa johtaja Matti Rialaa muisteltiin 
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lähinnä nuukaksi johtajaksi, joka ei samalla tavalla enää ajanut kyläläisten etuja. 

Lisäksi ammattiyhdistystoiminnan yhteydessä Laatiota ja Rialaa vertailtaessa 

todettiin, että Rialan kanssa tultiin paremmin toimeen. Laation läheistä suhdetta 

kaivoskylään kuvaa myös Laation vierailu Lampinsaaressa vielä 2000-luvun 

alussa, kun uimalammen viereen rakennettu paviljonki valmistui. Samalla Laatiolle 

oli esitelty muutenkin kylää ja hän oli pitänyt näkemästään.  

 

Ruotasen yhteisöä muisteltaessa johtajat eivät juurikaan nousseet puheenaiheeksi. 

Johtajia muisteltiin hyvin lyhyesti, lähinnä pohtien sitä, kuinka näkyvästi 

kaivoksen johtajat ovat eri aikoina olleet mukana kunnan eri toimissa. Tässä 

yhteydessä muistelun kohteena oli johtaja Timo Välttilä, jonka kerrottiin olleen 

pitkään kunnanvaltuustossa ja muutenkin monessa mukana. Välttilä toimi 

Pyhäsalmen kaivoksen johtajana 1980–1988 (Pasanen 2003: 487). 

Haastattelukysymykseni eivät käsitelleet suoranaisesti johtajia, joten tämä selittää 

varmasti osittain sen, miksi Ruotasella johtajia muisteltiin vähän. Lampinsaaressa 

johtajien muistelu olisi ollut aivan yhtä vähäistä ilman Laatioon liittyviä muistoja. 

Kaikki tämä osoittaa Gunnar Laation merkittäväksi koettua roolia 

kaivosyhdyskunnan ensimmäisinä vuosikymmeninä.  

4.3 ”Oli herrojen puoli ja työmiesten puoli, siinä on tie välissä” 

Kaivoskylien yhteisöjä muisteltaessa keskeinen muistelun kohde oli yhteisön 

jakautuminen toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Yhdyskunnan yhteisön 

jakautuminen eri ryhmiin perustui eroihin toimenkuvassa kaivoksella. Myös Rex 

Lucas (1971: 148) on havainnut kanadalaisista teollisuusyhdyskunnista (esim. 

kaivosyhdyskunnista) samanlaisen kyläyhteisön hierarkian, joka määräytyi sen 

mukaan, missä työssä työntekijä oli yhtiöllä. Tehdasyhdyskunnan jakaantuminen 

erillisiksi asuinalueiksi työaseman mukaan on ollut tyypillinen piirre ja tätä on 

kuvattu lukuisissa tehdasyhdyskuntien tutkimuksissa (esim. Ahvenisto 2008; 

Kortelainen 2008). Yhteisön hierarkkinen piirre liitetään sekä paternalismiin että 

hyvinvointikapitalismiin (Ahvenisto 2008: 24, 370). Kaisu Kortelainen (2008: 170) 

kertoo tutkimansa Penttilän sahayhteisön haastatteluista, joissa toimihenkilöistä 

puhuttaessa osaan viitattiin ”isompina herroina”, toisiin taas ”pienempinä 

herroina”. Kaivoskylien muisteltua kaivosyhteisöä ryhmiteltiin aivan samalla 

tavalla ja insinööreihin esimerkiksi viitattiin isompina herroina. Tällainen nimitys 

tuli ilmi jo aiemmin olleessa sitaatissa, jossa kerrottiin kaivoskylän sisällä 

tapahtuneista muutoista ja jossa haastateltava totesi, että ”ensinhän niillä 
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suurimmillakin herroilla oli tuommoset heikohkot asunnot”. Yhteisössä ilmennyttä 

jaottelua LM7 kuvasi: 

Se oli erittäin voimakasta siihen aikaan tämä, että oli toimihenkilö, mikä 

tahansa, vaikka kuin pienipalakkanen toimihenkilö, niin niitä sanottiin 

herroiksi.  

Aina jaottelu herroihin ja työläisiin ei noudattanut tuloeroja, vaan toimisto- ja 

sisätyöt saattoivat toimia erotteluperiaatteena (esim. konttoristi ansaitsi 

keskimääräisesti vähemmän kuin kaivoksessa työskentelevä henkilö, mutta silti 

konttoristit luokiteltiin herroiksi) (Häyrynen 2010: 157). Kaikki haastateltavat 

tunnistivat jaon olleen olemassa ja useimmiten he itse ottivat esille jaottelun, jonka 

koettiin ilmenneen ennen kaikkea yhdyskunnan rakennetussa ympäristössä ja 

asemakaavassa. Lampinsaaressa pääkatu, Kaivoskatu, jakoi kylän työntekijöiden ja 

toimihenkilöiden asuinalueiksi, minkä lisäksi Kaivoskadun varrella sijainneissa 

kolmessa kivisessä kerrostalossa asui toimihenkilökuntaa. Näitä kolmea 

kerrostaloa lukuun ottamatta Lampinsaaren talot ovat kahden tai kolmen perheen 

asuttavia pientaloja ja rivitaloja. Vain suurimmilla herroilla oli omat talot. 

Haastatteluissa kuvailtiin, kuinka kaivoskylän jako ilmeni asemakaavan lisäksi 

konkreettisesti asuntojen koko- ja mukavuuseroina: toimihenkilöillä oli isommat ja 

mukavuuksiltaan paremmat asunnot. Myös Ruotasen kaivoskylään liitettiin aivan 

samanlaiset yhteisön hierarkkisuuden kuvaukset: siellä Tornitie jakoi kaivoskylän 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden asuinalueiksi ja asunnot poikkesivat kooltaan ja 

varustelultaan sen mukaan, missä asemassa oli yhtiöllä. RN4 kuvasi Ruotasen 

kaivoskylän asuinalueiden jakaantumista aseman mukaan: 

Niin sehän oli herrojen puoli ja työmiesten puoli, siinä on tie välissä. Se oli 

hyvin tarkkaa. Ja sitten rakensivat semmosia 60 neliöisiä, niitä kaksioita, 

kolomioita, niihin otettiin vain työnjohtajia. Sitten se oli hyvin, hyvin 

tarkkaa, että kuka pääs mihinki asumaan. 

 

Useissa haastatteluissa korostettiin sitä, kuinka yhteisön sisällä vallinnut jaottelu 

toimihenkilöihin ja työntekijöihin oli hyvin tarkka. Yhdyskunnan lisäksi jaottelun 

kerrottiin näkyneen yhtiön omistamilla lomanviettopaikoilla. Lampinsaarelaisten 

lomapaikat olivat Sinkkiniemi Raahessa ja Lännennokka entisen Saloisten kunnan 

alueella (nykyisin osa Raahea). Lomapaikat oli aluksi jaoteltu näiden kahden 

ryhmän mukaan: ”Jätkät oli Sinkkiniemessä ja herrat oli Lännennokalla”, totesi 

eräs haastateltava. Ruotasellakin kaivoksen työntekijöille oli ostettu Pyhäjärven 
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rannalta lomanviettopaikat, jotka aluksi jakaantuivat toimihenkilöiden Seppälään ja 

työntekijöiden Kesärantaan. Kaivoskylissä havaittu ja koettu yhteisön hierarkia 

selitettiin siis muistelukerronnassa ennen kaikkea seurauksena Outokumpu Oy:n 

toimintatavoista kaivoskylissä, sillä jakautumista kuvailtiin aina ensimmäiseksi 

yhtiön harjoittaman jaottelun kautta. Samanlainen yhtiön työntekijöiden hierarkia 

on ollut havaittavissa myös Outokummun kaivosyhdyskunnassa kaivostoiminnan 

aikaan ja Simo Häyrynen (2010: 150) on tutkimuksessaan Outokummun 

kaivosyhteisöstä otsikoinut osuvasti yhden luvun nimeksi Erottelu 

tuotantovaiheesta saunavuoroihin kuvatessaan yhteisön jakautumista eri ryhmiin. 

Sekä Outokummussa että tutkimissani kaivoskylissä herroilla ja työntekijöillä oli 

omat saunansa ja näin jopa saunavuorot toimivat luokittelun paikkoina (Häyrynen 

2010: 158). Molempien kaivoskylien yhteisöjen hierarkiaa kuvattiin saunojen 

avulla ja Ruotasesta kerrottiin:   

Pyhäsalmen kaivoksellahan oli tämä vierasmaja Lepikko ja sinnehän 

rakennettiin sitten iso sauna, niinkö vierassauna, ja siellä kävi kaivoksen 

johtaja ja hänen perheensä ja osastopäälliköt saunomassa myöskin. No 

sitten siellä oli muille ylemmille toimihenkilöille sauna rakennettu erikseen 

sinne ylempien toimihenkilöitten puolelle, jossa kävivät muut sitten 

saunassa. No sitten oli muille, oli sitten siellä tien toisella puolella se 

sauna, yhteinen sauna. (RN1)  

 

Haastateltavien muistelukerronnassa yhteisön jakautumista toimihenkilöihin ja 

muihin työntekijöihin kuvailtiin hyvin samalla tavoin asemakaavan, asuntojen ja 

lomanviettopaikkojen avulla. Näiden usein toistuneiden kuvausten jälkeen esitin 

jatkokysymyksenä miten muuten jako toimihenkilöihin ja työntekijöihin näkyi, 

sillä monet haastateltavat kuvasivat, että jako ilmeni hyvin monissa eri tilanteissa. 

Tästä eteenpäin haastatteluissa nousikin esiin erilaisia muistelun kohteita yhteisön 

hierarkiasta. Osa haastateltavista kuvasi toimihenkilöiden ja työntekijöiden välisiä 

eroja kertomalla lisää Outokumpu Oy:n eriarvoistavasta toiminnasta, jolloin 

muisteltiin johtoportaan autonkuljettajia, toimihenkilöiden saamia joulukuusia tai 

sitä, että yhtiö yleisesti huolehti paremmin kaivoskylän toimihenkilöiden 

puoleisesta asuinalueesta. Myös arkiset askareet hoituivat herroilla eri tavoin: 

Sehän oli niin jyrkkä ero heti kerralla siellä. Kaupassakin kun kävi, niin 

niitä palaveltiin heti hirveesti. Sittenkö niillä oli siivooja, näillä isommilla 

pamppuilla, kotona siivoja ja pyykkäri, se kävi pyykit pesemässä sauna-

pesulalla, niin yhtiön pakettiauton kuski ajo niitä pyykkiä, ei ne rouvat eikä 
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herrat niitä, se kävi hakemassa ja toi mankeloidut pyykit sitten rouville. 

(RN4) 

Molempien kaivoskylien haastateltavat muistelivat yhteisön jakaantumista myös 

kertomalla toimihenkilöiden omista juhlista ja retkistä. Lampinsaarelaiset 

muistelivat esimerkiksi toimihenkilökerhon Lapin matkoja pääsiäisen aikaan. 

Ruotasella muistelun kohteena olivat esimerkiksi toimihenkilökerhon tukkilaiskisat 

eli jokakesäiset juhlat yhtiön omistamalla lomanviettopaikalla. RN2 kertoi 

toimihenkilökerhon tukkilaiskisoihin liittyvästä muistostaan 1970-luvulta. Juhliin 

oli tullut työntekijöiden Kesärannan puolelta pariskunta ja tämä taas oli suututtanut 

erään toimihenkilönaisen. Nainen oli mennyt esittämään toimihenkilökerhon 

puheenjohtajalle vaatimuksen, että pariskunta täytyy ajaa pois juhlista, koska he 

eivät kuulu joukkoon. Haastateltava lopetti tapauksen käsittelyn tähän ja totesi 

vain, että sellaistakin toimintaa siellä pulpahteli.  

 

Muita juhlia muisteltaessa myös vappujuhlan yhteydessä nousi esiin kaivoskylän 

yhteisön hierarkkisuus: toimihenkilöillä ja työntekijöillä oli omat vappujuhlansa. 

Lampinsaarelainen muisteli, kuinka herrat juhlivat ruokalan kerholla ja työntekijät 

juhlivat Kaivoshovilla. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden välinen jako ilmeni 

etenkin tiettyjen juhlien aikaan. 

Joo kaikessa oltiin yhtä ja sammaa oltiin, mutta tämmöset tilaisuuet vaan, 

jolloin oli vähän miestä väkevämpää otettu, niin se sillon niin kun tuli esille. 

(LM7) 

Haastateltava kuvasi myös, kuinka joskus juhlien aikaan on voinut tulla ”tappelun 

kahakkaakin toisinaan”. Osa haastateltavista sen sijaan keskittyi muistelemaan 

kaikille yhteisiä juhlia, joissa myös saattoi näkyä yhteisön sisäinen jaottelu. 

Lampinsaaressa joulujuhlat oli jaettu kahdelle päivälle, jotta mahduttiin juhlimaan 

Kaivoshovilla. Ne olivat kaikille yhteiset juhlat, mutta niissäkin jaottelu tuli LN2:n 

mielestä esille: 

Siellä sai olla sitten kaikki, oli niissä joulujuhulisa. Mutta kylläpä se tahto 

olla että se oli rupusakki lauantaina ja nämä hienommat ihimiset pyhänä 

(naurahtaa) ku jokkainen vaihto sitte niitä lippuja, että et vaihtas, että ku 

joka sai sunnuntain lipun ja jollaki oli lauantai, että et vaihtas lauantaiksi 

tätä lippua? 

Haastateltavilla oli vastakkaisia näkemyksiä siitä, kuinka paljon yhteisön 

jakautuminen vaikutti lasten ja nuorten kanssakäymisessä. Lapsetkin olivat 
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oppineet vanhemmiltaan jaottelun olemassaolon ja osasivat puhua, että ”nehän on 

herroja, kun ne assuu siinä”. Haastateltavista osan mielestä jako ei näkynyt tämän 

enempää lasten ja nuorten toiminnassa. Tätä perusteltiin mm. sillä, että koulussa 

lapset kuitenkin olivat samassa luokassa ja tutustuivat toisiinsa. Kaksi 1950-luvun 

lopulla syntynyttä lampinsaarelaista miestä kuitenkin totesi, että lastenkin leikeissä 

yhteisön rajat näkyivät. He kuvasivat, että uimalammen kohdalla kulki raja, eivätkä 

työntekijöiden lapset olleet tervetulleita herrojen puolelle. Muistelijat kuuluivat 

työläisperheiden lapsiin. Myös Ruotasta muisteltaessa jotkut olivat sitä mieltä, että 

kyllä raja on voinut näkyä lastenkin leikeissä, mitä selitettiin jo sillä, että 

yleensäkin tulee tutustuttua paremmin saman tien varressa asuviin perheisiin.  

 

Haastatteluja tehdessäni huomasin, että usein työntekijät olivat kokeneet yhteisössä 

vallinneet hierarkiat selvemmin ja he antoivat enemmän esimerkkejä siitä, kuinka 

tämä jaottelu näkyi yhteisössä. Sen sijaan haastateltavat, jotka voidaan katsoa 

kuuluneiksi herroihin, eivät olleet yleensä kokeneet jaottelua niin häiritseväksi tai 

voimakkaaksi. Toki kaikki haastateltavat myönsivät, että erilliset asuinalueet, 

asuntojen koko- ja mukavuuserot sekä tuloerot ilmensivät näkyvästi jaottelua. 

Nämä kaikki jaottelun muodot olivat Outokumpu Oy:n luomia ja monet 

toimihenkilöihin kuuluneet haastateltavat kertoivat, että eivät henkilökohtaisesti 

olleet luoneet tai tukeneet toimillaan näitä rajoja. He kertoivat, että he kokivat 

oman toimintansa avoimeksi, mutta olivat havainneet muiden vastaaviin toimiin 

liittyneen erottelua. Myös Simo Häyrysen Outokummun kaivosyhteisön 

haastatteluaineistosta ilmeni samanlaisia kokemuksia ja Häyrynen toteaakin, että 

kaikenlaisen omakohtaisen erottelutaipumuksen kielto näyttäisi kuuluneen 

yhtenäisen yhdyskunnan periaatteeseen. Häyrynen viittaa tekstissään Pierre 

Bourdieu’n ajatukseen, jonka mukaan korkeammassa asemassa olevat pyrkivät 

ennemminkin symbolisesti kieltämään sosiaaliset erot yhteisössä. (Häyrynen 2010: 

155–157.)  

 

Kaivosyhteisössä ilmenneistä monista jaotteluista huolimatta haastatteluissa 

kuitenkin todettiin, että vapaa-ajanharrastuksissa, kerhoissa ja järjestöissä jaottelua 

toimihenkilöihin ja työntekijöihin ei näkynyt. Tätä kuvaa myös lampinsaarelaisen 

toteamus: 

Ketä kiinnosti joku harrastus, niin kyllä siellä sitten kaikki oli. Siinä ei ollu 

mitenkään eriteltynä, että oliko kaivosmies tai maanpäällä oleva tai herra 

tai narri. (LM1) 
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Minulle jäi käsitys, että haastateltava käytti ”herroja ja narreja” lähinnä 

vakiintuneena sanontana, jonka avulla hän luetteli, että kaikki mahtuivat mukaan 

harrastustoimintaan. Tästä asiasta haastateltavat olivat yhtä mieltä, todeten, että 

kaikki harrastukset olivat kaikille avoimia, vaikka osa totesikin, että esimerkiksi 

partiossa ei juuri työläisten lapsia näkynyt. Suuri osa haastateltavista oli ollut 

mukana monessa toiminnassa, esimerkiksi Lampinsaaressa Sinkki-Seppoihin ja 

Sinkki-Siskoihin kuuluivat hyvin monet. Monenlaiset vapaa-ajantoiminnot 

koettiinkin tärkeäksi tekijäksi yhteisön kannalta: 

Mutta se että nämä yhteiset harrastukset, nämä kaikki kymmenet järjestöt 

mitä siellä toimi, niin ne oli niin kun tasavertasia niissä. Minä en ainakaan 

oo ikkään törmänny siihen, että ei ois otettu jotakin jäseneksi tai ei ois 

päässy johonki porukkaan mukkaan… Ja se oli sitä sitte sitä tasa-arvon 

hakemista, koska muutenhan ei kylän tämä yhteiselämä toimi. (LN4) 

 

Muutamissa haastatteluissa tuotiin myös esille hierarkian jatkuminen vielä 

toimihenkilöitä ja kaivoksen johtajaa ylemmäs. Tällöin haastatteluissa todettiin 

esimerkiksi, kuinka Lampinsaaren kaivoksen johtajan Gunnar Laation piti anoa 

aina kaikkea kaivoskylään ylemmiltä herroilta ja kaikkeen piti saada lupa. Eräs 

haastateltava muisteli tässä yhteydessä Laation kasvihuonekokeilua kaivostornin 

juurella. 

Rakensivat tuota kasvihuonetta kerran siihen tornin juureen, että siittä 

lämpökeskuksesta saadaan samalla lämpö siihen. Ja tuota niin, oli sitten 

porakilipailut tuli ja se oli se (Outokumpu Oy:n) pääjohtaja Bryk tuli sitten 

tänne ja että ”mitä te tuohon rakennatta?”, Laation täyty sanua, että ”no 

kasvihuonetta”, ”Ei hän oo antanut mitään kasvihuoneelle luppaa” 

(naurahtaa) ”Purkakaa pois se! (LM3) 

LM6 muisteli ylempien toimihenkilöiden ja kaivoksen johtajapariskunnan välistä 

hierarkkista suhdetta ottamalla esimerkiksi tapauksen, jolloin hän työskenteli vielä 

Outokummussa (ennen muuttoa Lampinsaareen) ja oli osallistunut siellä 

näytelmiin.  

Outokummun tirehtöörin rouva soitti, että nyt tuota hää on kerräämässä 

näytelmään porukkaa ja se oli siihen aikaan, oli tietysti niin, että jos tuota 

kaivoksen johtaja tai sen rouva jotakin esitti, niin se oli itse asiassa käsky, 

eikä pyyntö, vaikka se pyyntönä esitettiin… (nauraa) Naurettiin näiden 

nuorten insinöörien suhtautumista siihen sitten, kun ne sai niitä käskyjä ja 
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niin mitenkä tuota (nauraa) kukin otti sen homman, koitti selittää, en oo 

koskaan ollu (näytelmässä). 

 

Nämä kuvaukset ilmentävät kuinka yhteisön hierarkkinen luonne jatkui kaivoksen 

työmiehestä aina Outokumpu Oy:n pääjohtajaan asti ja tässä ketjussa jokaisella oli 

oma tarkka paikkansa. Osa haastateltavista perusteli kaivoskylän hierarkkista 

yhteisöä Outokumpu Oy:n toimintatapana, osa taas vertasi sitä vielä yleisemmin 

sen aikaiseksi yhtiöiden toimintatavaksi. Kaivoskylien hierarkkinen yhteisö 

liitettiin siis osaksi laajempaa pienten tehdasyhdyskuntien kokonaisuutta. 

Vertailtaessa kaivoskylää muihin tehdasyhdyskuntiin, kuvailtiin kaivoskylää 

vähemmän hierarkkiseksi sekä todettiin, että aiemmin tehdasyhdyskuntien 

hierarkkiset suhteet ovat olleet huomattavasti voimakkaammat. Haastatteluissa 

myös kuvailtiin, kuinka hierarkkisen yhteisön ilmentymät alkoivat kadota 

yhteisöstä pikkuhiljaa monista syistä. LM2 kuvasi muutosta: 

Vaan se sitten ku tuli nuorempia insinöörejä tuolta koulusta, niin se 

vappautu jotenki, se häipy se raja siittä. Ne rupes tuola kulukeen meijän 

mukana lentopallossa. Niitä sinuteltiin ja puhuttiin aivan niinku, että ei 

siinä ollu mittään semmosta rajjaa. 

 

Johtajien ja toimihenkilöiden vaihtuminen nähtiin yhdeksi syyksi yhteisön 

muutokseen. Raja lähti katoamaan myös Outokumpu Oy:n omistamien asuntojen 

tultua myyntiin, mikä muutti yhteisöä. Lomanviettopaikoista haastateltavat 

kertoivat usein, että niitä tuli käytettyä etenkin kaivoskylien alkuaikoina. 

Myöhemmin monet olivat ostaneet oman kesämökin ja viettivät lomansa siellä. 

Tästä syystä yhtiön mökit eivät enää olleet niin suosittuja ja yhtiössä päätettiin 

luopua toimihenkilöiden ja työntekijöiden mökkien erottelusta, niin että mökit 

tulivat yhteisesti kaikkien työntekijöiden käyttöön. Lampinsaaressa muutos 

ajoitettiin johtaja Matti Rialan aikaan: 

Riala niin kyllä rupes karsimaan kaikkea mahollista semmosta vanahaa, 

sieltä niinku, nämähän totta kai sitten kun vähän vajaakäyttöä oli siellä 

toimihenkilöitten kesänviettopaikassakin, niin ne pantiin kaikkien 

käytettäväksi kesänviettopaikat. (LM4) 

 

Haastatteluista hahmottui kuva, että toimihenkilöiden ja työntekijöiden välinen raja 

olisi pääosin kadonnut 1970-luvun kuluessa. Kaisu Kortelainen (2008:100) ajoittaa 
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Penttilän sahayhteisöä käsitellessään työväestön taloudellisen aseman 

parantumisen ja sosiaalisen tasa-arvoistumisen 1960-luvulle. Näillä 

yhteiskunnallisilla tekijöillä on kenties ollut vaikutuksensa myös kaivoskylissä. 

Ruotasella rajan häviämistä käsiteltiin myös toimihenkilökerhon lakkauttamisella 

ja todettiin, että nykyisin toimii vain henkilöstökerho, jossa ovat mukana kaikki 

työntekijät. Lampinsaaren ja Ruotasen kaivoskylissä yhteisön hierarkkinen 

jakautuminen kaivoksen työaseman mukaan oli yleisesti tunnistettu piirre. Silti 

yhteisöä muisteltaessa keskeisemmäksi koettiin hyvän yhteishengen korostaminen, 

sillä loppujen lopuksihan he kaikki olivat Outokumpu Oy:n työntekijöitä. Myös 

Kaisu Kortelainen (2008: 36–37) havaitsi Penttilän sahayhteisön 

muistelukerronnassa työläisyhteisöön liitetyn hyvän yhteishengen, johon kuitenkin 

loivat jännitteen sahayhteisön valtarakenteet ja yhteisön jakautuminen herroihin ja 

työläisiin. 

4.4 Pienoiskaupunki maalaiskunnassa 

Haastatteluissa keskityttiin usein kuvailemaan kaivoskylän elämää ja tällöin 

muistelussa painottuivat kylien ensimmäiset vuosikymmenet. Kaivoskylistä 

muisteltiin etenkin monipuolista palvelutarjontaa palveluita luettelemalla:   

Siellähän oli itse asiassa aika hyvin ne palavelut, ku siellähän oli kauppoja 

ensinnäkin kolome kappaletta, posti, lääkäri, pankki oli, hammaslääkäri ja 

sitte oli vielä yhtiön sairaanhoitaja, jonka luona hätätilassa sai käyä… 

tietysti työntekijät sai käyä, jos oli semmonen. Että eihän monellakaan 

tuommosella kylällä oo semmosia palaveluja. (LN1) 

Kylien palveluiden muistelemisessa yhtiön tarjoamat palvelut ja muut palvelut 

sekoittuivat yhdeksi kokonaisuudeksi. Vilkkaat kaivoskylät houkuttelivat heti 

alkuajoista lähtien erilaisia toimijoita perustamaan liikkeitä uudelle 

asuinalueelle, jossa väestö sai säännöllistä palkkaa. Koska Lampinsaari 

perustettiin jo 1950-luvun alussa, oli autoja tuolloin vasta harvalla. Tästä syystä 

Lampinsaareen muodostuikin hyvä palvelutarjonta, sillä Vihannin 

kirkonkylälle oli matkaa yli 20 kilometriä silloisia teitä pitkin. Lampinsaaren 

palvelutarjonnasta kerrottiin, että kylällä oli joitakin sellaisia palveluita, joita 

edes kirkonkylällä ei ollut. Ei siis ole ihme, että monet haastateltavat kertoivat 

käyneensä Vihannin kirkonkylällä hyvin harvoin. Ruotasellekin perustettiin 

paljon uusia palveluita, mutta siellä kunnan keskustaajaman Pyhäsalmen 

palvelutarjonta oli koko ajan kattavampi kuin Ruotasella. Ruotasen asukkailla 
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oli myös alusta asti enemmän autoja käytössään, koska kylä perustettiin noin 

kymmenen vuotta myöhemmin kuin Lampinsaari. Toki autot olivat melko 

harvinaisia vielä 1960-luvullakin, sillä suomalaisista työntekijätalouksista 

vuonna 1966 vain runsas neljännes omisti auton (Sappinen 2000: 248). 

Liikkuvuutta Ruotasen ja Pyhäsalmen välillä helpottivat kuitenkin myös linja-

autot, jotka ajoivat taajamien väliä tiheään. Linja-autoliikenne aloitettiin 

kaivoksen perustamisen yhteydessä, jotta kaivoksella oli mahdollista kulkea 

helposti töissä esimerkiksi Pyhäsalmelta. Lisäksi taajamien väli on vain neljä 

kilometriä, joten väliä on kuljettu paljon myös kävellen ja pyöräillen. 

 

Kattavan palvelutarjonnan lisäksi haastatteluissa muisteltiin kyläläisten kanssa 

vietettyä aikaa. Naiset kertoivat, että oli mukavaa, kun lähti lasten kanssa 

ulkoilemaan, niin heti näkyi muitakin äitejä lastensa kanssa ja aikaa tuli vietettyä 

tällä tavoin yhdessä naapureiden kanssa. Yhdessäoloa kuvasi eräs nainen: 

Ja sitten me keksittiin ite kaikkia niinkö, oltiin nuoriapareja siellä 

Pyykavullakin, samanikäsiä palijon oli, niin me lentopallua mentiin ratan 

viereen pellaan, aika paljon pelattiin sielä ja käytiin retkillä lasten kans 

käveltiin ja tuommosta ite keksittiin kaikkia. Seurusteltiin naapureitten kans. 

(LN3) 

Molempien kaivoskylien haastateltavat kertoivat, että naapureita tavattiin usein ja 

kylässä saatettiin mennä käymään etukäteen ilmoittamatta. Liikkuminen 

kaivoskylässä koettiin helpoksi, sillä etäisyydet ovat lyhyet pinta-alaltaan melko 

pienissä kaivoskylissä. Näin ollen matka töihin, kauppaan tai harrastuksiin oli lyhyt 

ja lapsetkin liikkuivat kylässä paljon omin päin. Kaivoskyliä kuvattiinkin 

turvallisiksi paikoiksi ja lapsiperheille sopiviksi.  

 

Muistelukerronnassa ilmeni sukupuolten välinen ero vapaa-ajanviettotavoissa: 

miehillä tuntui olleen enemmän harrastuksia kodin ulkopuolella kuin naisilla. 

Kaisu Kortelainen (2008:104) on havainnut saman ilmiön tutkiessaan Penttilän 

sahayhteisöä. Miesten vapaa-ajan muistelussa korostui enemmän organisoitu 

harrastustoiminta, jossa kiiteltiin sitä, että oli helppo järjestää monenlaista, kun 

aktiivisia ihmisiä riitti mukaan toimintaan. Esimerkiksi Lampinsaaressa muutamat 

miehet muistelivat osallistumistaan tehdaspalokunnan aktiiviseen toimintaan, 

johon kuuluivat palokunnan viikoittaiset harjoitukset ja palokunta osallistui 

vuosien kuluessa myös useiden lähiseutujenkin palojen sammutustöihin. Näiden 

lisäksi palokuntatoimintaan liittyivät pari kertaa vuodessa järjestettävät juhlat, joita 
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kutsuttiin palokunnan tempauksiksi ja joita kuvattiin ”räväköiksi” juhliksi. 

Haastatteluissa muisteltiin paljon muitakin juhlia, joista mieleen olivat etenkin 

jääneet pikkujoulut ja uuden vuoden juhlat. Erilaiset juhlat saattoivat kyläläiset 

viettämään aikaa yhdessä ja toimivat näin yhteisöä tiivistävänä tekijänä. 

 

Muisteltu yhteisö näyttäytyi ennen kaikkea tiiviinä yhteisönä, jossa kyläläiset 

olivat paljon tekemisissä toistensa kanssa. Kyläläisiä tavattiin harrastusten ja 

erilaisten juhlien ja tapahtumien lisäksi myös arjen askareiden yhteydessä eri 

tavalla kuin nykyisin. Molemmissa kaivoskylissä oli esimerkiksi Outokumpu Oy:n 

rakentamat sauna-pesularakennukset, joissa naiset kävivät pesemässä pyykit. 

Haastatteluissa naiset kehuivat pesulan koneita ja ainoastaan yksi nainen kertoi, 

ettei ollut paljon käyttänyt pesulaa, sillä heille ostettiin pyykinpesukone melkein 

heti, kun he muuttivat Lampinsaareen. Tämä pariskunta kuului ylempiin 

toimihenkilöihin, mikä selittänee eron muiden haastateltujen kanssa. Myös 

saunomassa käytiin yhtiön rakennuttamilla saunoilla, joita kaivoskylissä oli 

useampi, sillä eri ammattiryhmien edustajat saunoivat omalla saunallaan. Saunat 

olivat kovassa käytössä, sillä aluksi asunnoissa ei ollut omia saunoja, eikä kaikissa 

asunnoissa suihkuakaan. Kaivoskylien asukkaat näkivät toisiaan siis monissa 

yhteyksissä ja välillä yhteisö saattoi tuntua turhankin tiiviiltä. Lampinsaaren 

kyläyhteisön tiiviyttä kuvattiin toteamalla, että välillä tuntui siltä, että toisten asiat 

tiedettiin liiankin hyvin. Tätä haastateltava kuvasi: 

Kyllähän siellä tietysti vähän turhan hyvin tiiettiin toisten asiat, että saatto 

joskus ärsyttää… naapurinemäntä tiesi ennen kuka oottaa vauvaa, ku ite 

vauvan oottaja, että… (naurahtaa) (LN1) 

 

Muistelukerronnassa kaivoskylien elämää verrattiin usein muuhun kuntaan ja 

kaivosten perustamista maatalousvaltaisiin Vihannin ja Pyhäjärven kuntiin 

kuvailtiin lottovoitoksi kunnalle. Tätä perusteltiin kaivoksen tarjoamilla 

työpaikoilla, kunnan vaurastumisella ja Outokumpu Oy:n hyvällä huolenpidolla 

työntekijöistään ja perustamastaan kaivosyhdyskunnasta, joka ei kuntaa juuri 

rasittanut. Haastateltavat kuitenkin kuvasivat, että ainakaan kaikki kuntalaiset eivät 

olleet innoissaan kuntaan saapuvista uusista asukkaista. RN1 kuvasi Ruotasen 

asukkaiden ja Pyhäjärven kunnan muiden asukkaiden suhdetta:  

Se hyvin paljolti johtu siitä, että maatalouspitäjä ja sitten tulee tuota niin, 

aivan muitten alojen osaajia hirveä määrä ja nuoria miehiä, sanottiin, että 

tuota ne panevat koko Pyhäsalmen ja koko Pyhäjärven sekasin nämä… Ja 
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sitten vielä kun tuli se asuntoalue, joka oli niin kun tasoltansa ihan eri 

luokkaa kun Pyhäjärven asunnot, Pyhäsalmessakaan. Oli vesijohdot ja 

viemärit ja kaikki oli sähköistetty ja hyvät, kauniit asunnot kaikille. Se 

herätti kyläläisissä vähän närää, ei sitä voinut mitenkään kieltää sitä asiaa.  

 

Kun haastatteluissa kysyin kaivoskyläläisten ja muiden kuntalaisten välisistä 

suhteista, monet luonnehtivat välejä niin, että kuntalaiset tuntuivat kadehtineen 

kaivoskyläläisiä. Syyksi kateudelle mainittiin kaivoksen melko hyvät palkat, 

uudehkot ja edulliset työsuhdeasunnot sekä kylän monipuoliset 

harrastusmahdollisuudet. Kaivoskylän eroa kunnan muihin kyliin muistelivat myös 

lampinsaarelaiset: 

Sehän poikkes hirviästi, että eihän tuolla ollu niinkö muilla kylillä ollu 

katuvaloja, eikä sisävessoja, ei vesi tullu eikä menny, että onhan se sillä 

lailla ollu erilaista. (LN2) 

Muutenhan maaseutu, sehän oli aika kurjaa täällä päinkin… Sittenkö ne 

pääsi tänne ja asumaan, niin nehän oli tosiaan ku lottovoittoja. (LM5) 

Kaivoskylien kuvailtiinkin olleen hieman aikaansa edellä asunnoiltaan ja kylän 

yleisilmeeltä. Kun haastateltavat vertasivat kaivoskylää muuhun kuntaan, 

saattoivat he todeta kaivoskylän ja muun kunnan olleen kuin kaksi eri maailmaa. 

Lampinsaarta kuvattiin palveluineen, asemakaavoineen ja katuvaloineen 

pienoiskaupungiksi, joka erosi merkittävästi ympäröivästä maaseudusta. 

Tehdasyhdyskunnat onkin usein koettu selvästi omiksi maailmoikseen, jotka ovat 

poikenneet merkittävästi muusta lähiseudusta (esim. Ahvenisto 2008: 82).  

 

Kaivoskyläläisten ja muun kunnan välisiä eroja kuvailtiin myös koulussa 

käymiseen liittyvillä muistoilla. Lampinsaaresta esimerkiksi muisteltiin sitä, 

kuinka yhtiön linja-autot kuljettivat koululaisia Oulaisten yhteiskouluun, josta 

haastateltavat käyttivät myös nimitystä oppikoulu. Vihannin kirkonkylälle 

yhteiskoulu perustettiin vasta 1960-luvun alkupuolella. Vielä senkin jälkeen kun 

Vihannissa oli yhteiskoulu, osa lampinsaarelaisista lapsista jatkoi Oulaisissa 

kulkemista. Osa lapsista siirtyi kuitenkin tällöin Vihantiin kouluun ja 1950-luvulla 

syntyneet miehet muistelivat haastattelussa, kuinka lampinsaarelaisia 

oppikoululaisia pidettiin vähän leuhkoina. On ymmärrettävää, jos Vihannissa muut 

kuntalaiset ovat kadehtineet lampinsaarelaisten lasten mahdollisuutta kulkea yhtiön 

tarjoamilla kyydeillä Oulaisissa koulussa. 1970-luvulle asti kansakoulusta 
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siirryttiin oppikouluun 11-vuoden ikäisenä, jos haluttiin tavoitella korkeampaa 

koulutusta. Oppikoulu ei enää ollut ilmainen ja niitä oli vain kuntakeskuksissa, 

mikä aiheutti sen, että maaseudun pitkien välimatkojen ja autojen harvinaisuuden 

vuoksi lapsen jatkokoulutus oli monelle keskiluokkaisellekin perheelle suuri 

taloudellinen rasitus ja köyhille perheille usein mahdotonta. (Holmila 2001: 37.) 

Pyhäjärvellä sen sijaan toimi oppikoulu, jossa myös kaivoskylän lapset kulkivat.  

Lapset ja nuoret olivatkin Ruotasella enemmän yhteydessä kunnan muihin lapsiin 

ja nuoriin, koska myös Ruotasen kansakoululla kulki lähialueelta paljon muitakin 

kuin Outokumpu Oy:n työntekijöiden lapsia, sillä yhtiön rakentaman kaivoskylän 

lähistöllä oli myös muuta asutusta. Lampinsaaren kansakoululla ei sen sijaan 

kulkenut paljon lapsia kaivoskylän ulkopuolelta. Koulumuistojen yhteydessä 

kerrottiin myös lasten vaatetuseroista, josta todettiin, että lampinsaarelaisten lasten 

kuvattiin olleen paremmin puettuja. Tätä ei pidetty yllättävänä, vaan huomautettiin, 

että kyllähän kaivoksella ansaittiin paremmin kuin muualla kunnassa keskimäärin. 

Lasten pukeutumiseroja on kuvaillut myös Marjaliisa Hentilä Ruotasen savut – 

teoksessa kertoen, että Ruotasen koululla oppilaiden sosiaalinen tausta ilmeni mm. 

pukeutumisessa, sillä kaivoksella työskentelevillä oli varaa ostaa lapsilleen 

vaatteita. Sen sijaan maanviljelystalouksista tulevilla lapsilla ei ostovaatteita ollut. 

(Hentilä 2003: 512.) 

 

Kaivoskyläläisten ja muiden kuntalaisten välisiä eroja kuvattiin myös monin muin 

tavoin. Esimerkiksi eräs lampinsaarelainen mies muisteli, kuinka hän nuorena 

miehenä oli kulkenut tansseissa kavereidensa kanssa ja kuinka siellä toiset nuoret 

miehet olivat merkitsevästi todenneet heistä, että ”ne on niitä Lampinsaaren 

jätkiä”. Haastateltava siis koki, että erottelu eri ryhmiksi tapahtui erityisesti 

muiden kuntalaisten toimesta. Kaivoskyläläiset erosivat maatalousvaltaisissa 

kunnissa myös teollisella työpaikallaan sekä etenkin työnantajan tarjoamilla 

erilaisilla etuisuuksilla:  

Näien etuuksien kannaltakin se on ollu semmonen, ei sitä siihen aikaan niin 

tämmösessä maalaiskunnassakin, niin ei sitä muilta työnantajilta tullu 

semmosia etuuksia. (RM3)  

Näin kuvaili Ruotasen kaivoskylässä asunut haastateltava Outokumpu Oy:n ja 

muiden kunnan työnantajien välistä eroa. Outokumpu Oy tarjosikin monenlaisia 

etuisuuksia työntekijöilleen, kuten aiemmin olen kertonut. Esimerkiksi yhtiön 

tarjoamat tilat ja taloudellinen tuki monipuoliselle harrastustoiminnalle on ollut 

myös yksi kadehtimisen kohde.  
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Molempien kaivoskylien perustaminen maatalousvaltaisiin kuntiin näkyi selkeästi 

molempien kuntien kunnallispolitiikassa. Vihannissa ja Pyhäjärvellä on ollut ja on 

edelleen valtapuolueena keskusta, mutta kaivoskylän perustaminen kuntaan näkyi 

muiden puolueiden uudenlaisena kannatuksena. Tätä kuvaili myös 

lampinsaarelainen haastateltava: 

No nythän tässä oli niinkun kaksi eri maailmaa: Lampinsaari oli omansa, 

vaikka siellä oli usiampia puolueita, kokoomus, sosialidemokraatit ja 

vasemmisto pääasiassa, niin ne silti monissa asioissa muodostivat 

semmosen saman puolueen, koska se oli sama kylä, jonka asioita Vihannin 

kanssa käytiin siis, oltiin niinku vastakkain. (LM7) 

Lampinsaaren valtapuolueet olivatkin muusta kunnasta poiketen 

sosialidemokraatit, SKDL eli Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ja kokoomus. 

Samalla tavalla myös Pyhäjärvellä kasvoi näiden puolueiden kannatus kaivoksen 

perustamisen jälkeen. Kaivoskylien osalta voikin havaita, kuinka 

vasemmistopuolueet SKDL ja SDP olivat suosituimmat puolueet, kokoomuksen 

myös kerätessä ääniä kaivoskylistä. Myös Simo Häyrynen on havainnut 

Outokummusta samanlaisen selvän poliittisen kahtiajaon kokoomuksen ja 

vasemmistopuolueiden kannatuksena. Outokummussakin keskustalla ja 

maalaisliitolla on ollut vahva kannatus, mikä on lieventänyt paikkakunnan 

poliittista jakoa. (Häyrynen 2010: 154, 170.)   

 

Kaivoskylien muistelukerronnassa havaitsee ”me” -kaivoskyläläiset ja ”muut” -

kuntalaiset välistä jaottelua, jollaista on havaittu myös muissa 

tehdasyhdyskuntatutkimuksissa (ks. esim. Kortelainen 2008). Me – henki 

koettiinkin etenkin Lampinsaaressa vahvaksi ja Outokumpu Oy koettiin 

merkittäväksi yhteisyyden luojaksi. Lampinsaaressa sekä yhtiöläisyys että 

lampinsaarelaisuus koettiin merkittävämmäksi osaksi identiteettiä kuin 

kuntalaisuus. Yhteishenkeä yhteisöön pyrki luomaan myös johtaja Gunnar Laatio, 

jota haastateltava muisteli: 

Niinku Laatio sano että, joka ainut ihiminen on työssä tärkiä omalla 

paikallaan. (LM4) 

Saman yhteishenkeä korostavan retoriikan havaitsi myös Kaisu Kortelainen (2008) 

tutkiessaan Penttilän sahayhteisöä. Sielläkin yhtiön johto vetosi sahayhteisöön 

puhumalla kaikkien työntekijöiden tärkeästä asemasta sahan toiminnan kannalta 

(Kortelainen 2008: 45). Lampinsaaren yhteisöä muisteltaessa korostettiinkin hyvää 
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yhteishenkeä, joka ilmeni etenkin kyläläisten monenlaisena yhteistoimintana. 

Erityisesti urheilutoiminta yhdisti kyläläisiä, mitä myös LM5 muisteli: 

Täällä oli isoja kilipailuja, järjesti hiihtokilipailuja, siinä tarvittiin 

porukkaa palijon ja samoten yleisurheilukilipailut, kaikkia näitä, siinä 

tarttettiin palijon yhteistoimintaa kaikille.  

 

Molempien kaivoskylien kyläyhteisöä kuvattiin hengeltään hyväksi, eikä 

yhteishenki ilmennyt vain erilaisena yhteistoimintana. LM7 muisteli Lampinsaaren 

kaivoskylän yhteisöä: 

Se oli se yhteenkuuluvaisuushenki oli niin voimakas jollain tavalla, että jos 

joku oli ojaan sortunu, niin kyllä se varmasti sieltä nostettiin ylös, 

kuvainnollisesti. (LM7) 

Sitaatista välittyy kuvaus vahvasta yhteisöllisyydestä, jossa kanssaihmisistä 

välitettiin. Yhteisön jäsenten huolenpito toisistaan näkyi muillakin tavoin. 

Esimerkiksi aikuiset pitivät muidenkin kuin omien lastensa tekemisiä silmällä ja 

saattoivat puuttua niihin, jos vaikutti, että ollaan tekemässä ilkeyttä tai muuten 

jotakin hullua. Haastateltava kertoi, että myös poikamiehiä saatettiin pitää vähän 

silmällä, ettei kenelläkään mene ihan hulinaksi elämä. Lampinsaaren 

muistelukerronnasta välittyykin kuva yhteisöstä, jossa oman perheen lisäksi 

katsottiin vähän muidenkin kyläläisten perään ja huolehdittiin näin yhteisön 

jäsenistä. 

 

Ruotasen kaivoskylän muisteltua yhteisöä ei kuvailtu samalla tavoin kuin 

Lampinsaaren kyläyhteisöä. Haastatteluista muodostui kuva, että Lampinsaaren 

asukkaiden ja Vihannin kunnan muun väestön välinen ero on koettu suuremmaksi 

kuin vastaava Ruotasella. Tätä kuvasi myös haastateltava, joka oli asunut sekä 

Lampinsaaren että Ruotasen kaivoskylässä: 

Pyhäjärvellä oli vähän erilaista, koska ei ollut niin tiivis yhteisö. Se oli 

enemmän sen ympäristön, koko Pyhäjärven kanssa oli se kaivoskyläkin 

yhteydessä, niin se ei ollu ihan niin tiivis kuin Lampinsaari. (LRM) 

Ruotasellakin kyläläisiä yhdistivät monipuoliset sosiaaliset verkostot ja 

kyläläisiä tavattiin usein. Lampinsaareen verrattaessa muistelukerronnasta 

kuitenkin puuttuvat huomautukset siitä, että yhteisö olisi koettu liian tiiviiksi.  
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Ruotaselta ei esimerkiksi muisteltu toisten kyläläisten silmällä pitämistä, eikä 

kerronnasta muutenkaan välittynyt niin vahva yhteisön me-henkisyys.  

 

Se, että Ruotasen muistellusta yhteisöstä ei ilmennyt niin vahvaa me-henkeä ja 

erottautumista kunnan muista asukkaista, on monen tekijän summa. Yksi syy tähän 

voisi olla se, että Ruotaselle ei perustettu omaa urheiluseuraa, vaan kyläläiset 

liittyivät mukaan Pyhäjärven Pohtiin, joka oli koko kunnan yhteinen urheiluseura. 

Aiemmin monilla teollisuuspaikkakunnilla on toiminut useampia urheiluseuroja, 

jotka ovat ilmentäneet yhteisössä vallinnutta luokkajakoa. Simo Häyrysen (2010: 

181) tutkimuksessa Outokummun kaivoskaupungin yhteisöstä ilmeni, kuinka 

Outokumpu Oy:n työntekijät jakaantuivat useampaan urheiluseuraan, sillä 

paikkakunnalla toimi sekä SVUL:n (Suomen valtakunnan urheiluliitto) että TUL:n 

(Työväen urheiluliitto) urheiluseurat. Myös Kaisu Kortelainen (2008: 173) on 

havainnut Penttilän sahayhteisöä tutkiessaan, kuinka urheiluseuran valinta, 

kuuluiko SVUL:n vai TUL:n piiriin, on ilmentänyt yhteisön jakautumista kahteen 

eri luokkaan.  Se, että Ruotaselle ei perustettu omaa urheiluseuraa, kertoo kuinka 

suomalainen yhteiskunta oli muuttunut 1960-luvulle tultaessa ja samaan 

urheiluseuraan mahtuivat niin kaivoksen työntekijät, toimihenkilöt kuin 

maatalousväki. Lampinsaaressa sen sijaan toimi ainoastaan urheiluseura Sinkki-

Sepot, joka yhdisti kaikki urheilusta innostuneet kyläläiset yhteiseen toimintaan. 

Sielläkin siis samaan urheiluseuraan mahtuivat kaikki yhtiön työntekijät, eikä siellä 

tässä kohtaa ilmennyt enää yhteiskuntaluokkien välistä erottelua, joka aiemmin oli 

ollut ominaista pienissä tehdasyhdyskunnissa. Urheilutoiminnan lisäksi Ruotasen 

kaivoskylä ei ollut samalla tavalla yksinäinen saarekkeensa niin kuin Lampinsaari, 

vaan tiiviimmin osa muuta Pyhäjärven asutusta. Näitä ilmensivät jo käsittelemäni 

koululaisten läheisemmät välit kunnan muihin lapsiin, Ruotasen ja Pyhäsalmen 

taajamien melko lyhyt välimatka sekä Pyhäsalmen parempi palvelutarjonta, joka 

lisäsi taajamien välistä liikennettä. Näiden lisäksi Outokumpu Oy:llä oli 

työsuhdeasuntoja myös Pyhäsalmessa, mikä lisäsi Outokumpu Oy:n työntekijöiden 

integroitumista muuhun kuntaan.  
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5 Kertomuksia kaivoskylistä 

5.1 Kertomuksia muuttuvasta maailmasta 

Kaivoskylää ja sen yhteisöä muisteltaessa ajan kerrostuneisuus ilmeni siinä, että 

haastateltavat liikkuivat kerronnassaan menneisyydestä nykyhetkeen ja 

nykyhetkestä menneeseen. Muistelukerronta ei siis ollut kronologista tapahtumien 

kuvaamista, vaan kerronta saattoi hyppiä nopeasti ajasta toiseen. Kerronnassa 

näkyi vahvasti nykyhetken vaikutus, sillä nykyhetken perspektiivi menneisyyteen 

ohjasi kerrontaa ja etenkin ajan kerrostuneisuus ilmeni menneisyyden ja 

nykyisyyden erojen vertailuna. Muistelukerronnassa ajan kerrostuneisuutta 

ilmensivät esimerkiksi sanat siihen aikaan, tänä päivänä sekä aikaa myöten 

muuttunut. Näiden lisäksi toistui usein kuvaus isosta muutoksesta, jolla viitattiin 

moniin eri asioihin muistelussa. Iso muutos on esimerkiksi tapahtunut 

palvelutarjonnassa, joka alkuaikoina oli kattava, mutta nykyhetken aikaan 

suurimmaksi osaksi kadonnut molemmista kaivoskylistä. Molempien kaivoskylien 

väestön kerrottiin myös kokeneen suuren muutoksen, kun alkuaikojen nuori väestö 

oli muuttunut nykyiseksi eläkeläisvoittoiseksi yhteisöksi. Iso muutos on tapahtunut 

myös kylien väestömäärässä, joka on nykyisin paljon pienempi kuin ennen. 

Lampinsaaressa suuri muutos on tietenkin ollut myös kaivoksen lakkauttaminen.   

 

Muistelukerronnassa kaivoskylän elämää ja siellä tapahtuneita muutoksia kuvattiin 

ja selitettiin osana laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia, kun 

kerronnassa vertailtiin mennyttä ja nykyhetkeä. Yksi tällainen asia olivat 

asumiskulttuurissa tapahtuneet muutokset ja asumisen kuvattiin muuttuneen todella 

paljon. Haastatteluissa kaivoskylän asuntoja kuvailtiin sen aikaisiksi asunnoiksi 

hyviksi, sillä niissä oli enemmän mukavuuksia kuin alueen muissa taloissa yleensä. 

Heti perään saatettiin kuitenkin lisätä, että pieniähän ne asunnot siihen aikaan 

olivat, jos vertaa nykypäivään. Lampinsaaresta kerrottaessa nykyasuntojen 

suurempia neliömääriä havainnollistettiin entisten kahden ja kolmen perheen 

talojen muuttamisella yhden perheen taloiksi, niin että ne ovat varsin isoja asuntoja 

nykymittapuunkin mukaan.  

 

Asumiskulttuurin lisäksi haastatteluissa tulivat usein esiin kyläilykulttuurissa 

tapahtuneet muutokset. Näitä muutoksia selitettiin sekä henkilökohtaisella että 

yhteiskunnassa yleisemmin tapahtuneella muutoksella. Haastateltavat kuvasivat, 

kuinka ennen tuli käytyä eri tavalla naapureillakin kylässä, kun oltiin nuorempia ja 
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lapset olivat pieniä. Kylään saatettiin mennä etukäteen ilmoittamatta, mikä 

nykyisin koetaan sopimattomaksi. Yleisesti kyläilyssä tapahtunutta muutosta LN3 

kuvaili: 

Että se on jotenkin, kaikki on niinku omassa kolossa nykyään, että ei oo 

semmosta seurustelua ennään niinku ennen. 

Kyläilykulttuurin muutosta kuvattiin myös muistelemalla molemmissa 

kaivoskylissä järjestettyjä nimipäiväkahvitteluja, jotka tuntuivat olleen ainakin 

vielä 1960-luvulla suosittuja. Haastateltavat kertoivat, että kun oli oma tai puolison 

nimipäivä tulossa, niin tiesi aina ostaa tarjottavaa kahvipöytään, sillä naapureita ja 

ystäviä tulisi varmasti käymään kylässä, vaikkei etukäteen mitään olisikaan 

ilmoitettu. Suomalainen kyläilykulttuuri onkin kokenut muutoksen viime 

vuosikymmenien aikana. Tämän oli havainnut myös Marja Holmila tutkiessaan 

suomalaista maaseudun kyläyhteisöä: haastateltavat olivat valitelleet, kuinka 

nykyisin ihmiset on varta vasten kutsuttava kylään. Holmila käsittelee myös 

laajemmin kyläyhteisöjen kokemaa muutosta, kertoen kuinka paikalliset sosiaaliset 

yhteydet ovat vähentyneet ja ihmisillä on vastaavasti entistä enemmän sosiaalisia 

kontakteja kylän ulkopuolisten ihmisten kanssa. Tähän on esimerkiksi vaikuttanut 

asukasmäärien väheneminen kyläyhteisöissä, mikä on kaventanut sosiaalisten 

kontaktien määrää. (Holmila 2001: 80, 91.) Lisäksi helpompi liikkuvuus on 

lisännyt kylän ulkopuolisten kontaktien määrää. Näiden muutosten voi havaita 

koskettaneen myös kaivoskylien yhteisöjä, joissa asukasluku on pienentynyt ja 

helpompi liikkuvuus on mahdollistanut laajemmat sosiaaliset verkostot.  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui merkittävä muutos 1960-luvulta lähtien kun 

siirryttiin perhekeskeisempään arkeen.  Työläisperheitä käsittelevissä tutkimuksissa 

on huomattu perheiden privatisoituminen, eivätkä ydinperheet ole enää olleet 

samalla tavalla yhteydessä ympäröivään yhteisöön (ks. Kortteinen 1982). Tämä 

muutos ilmeni myös kaivoskylien muistelukerronnassa. Haastatteluissa esimerkiksi 

kerrottiin television tulosta koteihin 1960-luvulla ja televisio nähtiin myös 

osasyylliseksi kaivoskylien yhteisöllisyyden vähenemisessä, kun sitä jäätiin 

tuijottamaan, eikä enää samalla tavalla liikuttu kodin ulkopuolella. Television tulo 

onkin varmasti koettu merkitykselliseksi, sillä ensimmäisen television ostaminen 

muistettiin usein hyvin haastatteluissa. Koska Lampinsaaren muistelukerronnassa 

yhteisön yhteisöllisimmäksi ajaksi on koettu 1950- ja 60-luvut, on silläkin ollut 

varmasti Ruotasen yhteisöllisyyden kokemuksille merkitystä, että Ruotasen 
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kaivoskylä perustettiin vasta 1960-luvun taitteessa, jolloin yhteisöllisyyden on 

koettu yleisesti alkaneen vähentyä suomalaisista yhteisöistä.  

 

Muistelukerronnassa käsiteltiin myös Outokumpu Oy:tä työnantajana ja kerrottiin 

yhtiön toimintatavoissa tapahtuneista muutoksista. Tässä yhteydessä yhtiön 

toiminnassa tapahtuneita muutoksia saatettiin vertailla yleisempiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin. Haastateltava kuvasi Outokumpu Oy:n tapaa yrittää 

löytää lakkautettavan toimipisteen työntekijöille uusi työpaikka yhtiön joltakin 

toiselta toimipisteeltä: 

Kyllähän se henkilöstöasenne oli siihen aikaan muutenkin, ja kaikkiallakin 

Suomessa tietysti, mutta Outokummulla varsinkin oli hyvin 

henkilöstöystävällinen tässä mielessä. (LM6) 

Haastatteluissa yleinen muistelun kohde oli kuvata sitä, kuinka yhtiö asteittain 

vähensi huolenpitoaan työntekijöistään ja tämä kehitys liitettiin osaksi laajempaa 

yhtiöiden toimintatavoissa tapahtunutta muutosta. Lisäksi usein kerrottiin, kuinka 

kaivostoiminnassa tapahtunut teknologinen kehitys oli mahdollistanut henkilöstön 

vähentämisen, vaikka louhintamäärät olivatkin kasvaneet. Nykyhetken 

työllisyystilannetta ja työelämää yleisemmin pohdittaessa korostettiin usein sitä, 

kuinka Outokumpu Oy oli tarjonnut varmaksi koetun työpaikan, niin kuin LN6 

asiaa kuvasi: 

Oli varma työpaikka, ei tarvinu pelätä että vähennettäänkö vai tulleeko yt-

neuvotteluita, ei tullu, ei ollu.  

Haastateltavat olivatkin tehneet pitkät työurat Outokumpu Oy:llä ja osalle se oli 

ollut ainoa työnantaja koko työuran aikana.  

 

Työelämässä tapahtuneita muutoksia vertailtiin myös naisten töissä käymisen 

yleistymisenä. Osa haastattelemistani naisista oli ollut Outokumpu Oy:llä tai 

muualla kylässä töissä ja heillä oli ollut kotiapulainen huolehtimassa lapsista. 

Haastattelin myös naisia, jotka olivat olleet kotiäitinä. Haastatteluissa todettiinkin, 

että ennen ei koettu niin tärkeäksi, että naisetkin kulkevat töissä koko ajan. Töihin 

saatettiin esimerkiksi palata siinä vaiheessa, kun lapset olivat kouluikäisiä. Minulle 

myös muistutettiin siitä, että julkista päivähoitojärjestelmää ei tuolloin vielä ollut ja 

tästä syystä monet työssäkäyvätkin naiset olivat olleet joitakin vuosia kotiäitinä 

kun lapset olivat pieniä. Lampinsaarelainen haastateltava kuvasi naisten töissä 

käyntiä kertomalla eräästä kaivoskylän naisopettajasta, jolle opettajan oma poika 
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oli todennut, että ”miksi sää et voi olla niin kun tavallinen nainen?”. Äiti oli 

kysynyt, että ”no miten niin? ”No ettet olis aina siellä töissä”, oli poika vastannut. 

Haastateltava vielä selvitti, että kaivoskylässä oli yleisempää se, että äidit olivat 

kotona, kuin että he olisivat käyneet töissä.  

 

Yleisesti muistelukerronnasta välittyi kuva yhteiskunnan moninaisesta muutoksesta 

viimeisten vuosikymmenien aikana, jota kukin haastateltava kuvasi omin 

esimerkein. Jo mainitsemieni muutosten lisäksi kerronnassa saatettiin keskittyä 

kuvaamaan muun muassa vapaa-ajan lisääntymistä, kun siirryttiin viisipäiväiseen 

työviikkoon. Lisäksi naisilla vapaa-aika lisääntyi, kun erilaiset kodinkoneet 

nopeuttivat arjen askareiden hoitamista. Yhteiskunnallishistoriallisen kontekstin 

huomioiminen haastateltavien kertomien tapausten ja muutosten yhteydessä onkin 

välttämätöntä, jotta ne tulevat ymmärretyiksi. 

 

Haastattelujen muistelukerronnasta havaitsi usein myös haastateltavien 

elämänhistorian vaikutuksen kerrontatapoihin. Muistelukerronnassa haastateltavan 

oma elämänhistoria nivoutui osaksi muista tiedonlähteistä (esim. suullisesti 

välitetty tieto) kerääntynyttä tietoa. Haastateltavan elämänhistoria näkyi 

kerronnassa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ajoittamisena lasten avulla. Tällöin 

voitiin esimerkiksi kertoa, että siinä vaiheessa taas muutettiin, kun toinen lapsi oli 

syntynyt ja näin muistettiin tarkka vuosiluku muutolle. Toinen yleinen tapahtumien 

ajoittamisessa käytetty apuväline oli miettiä missä työtehtävässä oli ollut 

kaivoksella tapahtuman aikaan. Monien työuraa rytmittivät työtehtävien 

vaihtumiset kaivosuran aikana sekä lisäkouluttautumisjaksot, jolloin saatettiin olla 

useampi vuosi toisella paikkakunnalla opiskelemassa. Haastatteluissa ilmeni tässä 

kohtaa sukupuolten välisiä eroja, sillä naiset ajoittivat mennyttä enemmän lasten 

avulla, kun taas miehet hahmottivat tapahtumia työuransa vaiheiden kautta. 

Tällaiset henkilökohtaisesti merkittävät tapahtumat omassa elämässä auttoivat 

hahmottamaan ja ajoittamaan myös yleisempiä yhteisössä ja yhteiskunnassa 

tapahtuneita muutoksia. Tarkat ajanmääreet olivat kuitenkin muistelukerronnassa 

melko vähän käytettyjä ja asioihin viitattiin yleensä ajallisesti melko 

summittaisesti. 

 

Kaivoskylistä muodostui muistelukerronnassa ajallisesti monikerroksinen kuva, 

jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kietoutuivat toisiinsa. Kaivoskylien 

yksittäisiä paikkoja kuvattaessa esimerkiksi Lampinsaaren keskeinen paikka 

Kaivoshovi näyttäytyi kerronnassa suosittuna menneen ajan tanssi- ja 
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harrastuspaikkana, nykyisenä hylättynä ja rapistuvana rakennuksena ja sen 

tulevaisuutta pohdittiin, että purkaa kai se pitäisi. Haastateltavat pohtivat myös 

koko kaivoskylää, jota he kuvasivat menneen ajan asutustavaksi ja he uskoivat, 

ettei samanlaisia kaivosyhdyskuntia tulevaisuudessa enää perusteta Suomeen. 

Muistelukerronnassa ajallinen monikerroksisuus näkyi etenkin asioiden vertailuna 

ennen ja jälkeen sekä erilaisten muutosten avulla. Muistelukerronnasta voikin 

havaita moninaisen muutosten narratiivin eli erilaiset kertomukset muutoksesta, 

jotka ovat koskeneet niin kaivoskylää kuin laajemminkin koko suomalaista 

yhteiskuntaa.  

 

Ajallisen monikerroksisuuden lisäksi tärkeää on myös huomata 

muistelukerronnan painottuminen etenkin kaivoskylien ensimmäisiin 

vuosikymmeniin ja yhteisöstä kerrottiinkin paljolti menneessä aikamuodossa. 

Kaivoskylien muisteltu yhteisö näyttäytyi pääosin jo historiaan painuneena 

yhteisönä. Myös muissa tehdasyhdyskuntatutkimuksissa on havaittu 

vastaavanlainen menneen aikamuodon käyttö kerronnassa (esim. Kortelainen 

2008: 43). Muistellun yhteisön kokemista muutoksista kerrottaessa saattoi 

usein huomata myös nostalgisuuden vaikuttavan muisteluun, jota kuvastamaan 

sopii haastateltavan toteamus:  

”Kyllä se näin ku sitä rupiaa miettiin, niin sehän tuntuuki aivan mahtavalta 

paikalta” (naurahtaen) (LN1)  

Mennyt näyttäytyi muistelukerronnassa positiivisena, mutta nykyisin 

saavuttamattomissa olevana aikana. Myös Simo Häyrynen§ on kuvannut 

Outokummun kaivosyhteisön muisteluun liittyneen menneisyyden näkemistä 

kulta-aikana. Häyrysen haastattelemat henkilöt vertasivat mennyttä ja 

nykyisyyttä mm. muistelemalla positiivisesti aikoja, jolloin Outokumpu Oy 

vielä huolehti asioista ja kuinka kunta oli tuolloin rikkaampi kuin nykyisin, 

koska Outokumpu Oy:n työntekijät olivat hyviä veronmaksajia. Häyrynen 

kokikin, että aiempi yhtiötä kohtaan tunnettu lojaalisuus on ”muuttunut 

lojaalisuudeksi kaivostoiminnan kulta-ajan mentaliteettia kohtaan”. (Häyrynen 

2010: 77, 148.)  

5.2 Kertomukset ja yleiset muistelun kohteet Lampinsaaresta 

Haastattelujen muistelukerronta muodostui pääosin kuvailevista ja selittävistä 

jaksoista. Näiden lisäksi muistelukerrontaa elävöitettiin erilaisilla kertomuksilla. 
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Haastateltavien kertomuksissa aiheet vaihtelivat yhteisön yhteisesti jakamista 

kertomuksista yksityisempiin kertomuksiin, joissa muistelun kohteena olivat 

yleensä omassa perheessä koetut tapahtumat. Yhteisön yhteiset kertomukset 

liittyivät esimerkiksi Lampinsaaren kaivoksen ensimmäiseen johtajaan Gunnar 

Laatioon ja nämä kertomukset olivat sellaisia, joita kerrottiin yleisesti kaivoskylän 

paikallishistoriaan liittyvinä kertomuksina.  

 

Tehdessäni haastatteluja Lampinsaaren kaivoskylästä, yllätyin kuinka paljon 

muistelun kohteena oli Lampinsaaren kaivoksen johtaja Gunnar Laatio. 

Haastattelukysymykseni eivät suoraan kohdistuneet kaivosten johtajiin, joten nämä 

muistelun kohteet nousivat esiin haastateltavien omasta aloitteesta. Laatiota 

koskeneen moninaisen muistelukerronnan osana olivat myös muutamat 

kertomukset hänestä. Nämä kertomukset toistuivat useissa haastatteluissa ja niiden 

kertomisen yhteydessä minulle usein aluksi todettiin, että olet varmaan jo 

kuullutkin sen tarinan, minkä jälkeen tarina vasta kerrottiin.  

 

Yksi yleisesti kerrotuista tarinoista kuvasi kuinka Lampinsaareen saatiin 

uimalampi, joka on edelleen suosittu uimapaikka. Johtaja Laatio ei ollut aluksi 

saanut yhtiöltä lupaa uimalammen rakentamiselle, mutta sitten Laatio oli keksinyt, 

että kyllä kaivoskylässä täytyy palolampi olla, jos sattuu tulipalo syttymään. 

Palolammelle olikin myönnetty lupa ja kun siitä vielä tehtiin reilun kokoinen, 

saatiin kylälle uimalampi, joka toimi myös palolampena. Uimalampea kehuttiin 

hyvin hoidetuksi ja suosituksi paikaksi, jossa järjestettiin myös uimakouluja.  

 

Toinen yleinen tarina liittyi siihen, kuinka Lampinsaareen saatiin koulu. Tarinassa 

kerrotaan, kuinka Laatio henkilökohtaisesti matkasi Helsinkiin opetusministeriöön 

ja kertoi, että kylälle tarvittaisiin 6-opettajainen kansakoulu. Tuossa vaiheessa 

Lampinsaaressa kuitenkin oli hyvin vähän koululaisia ja opetusministeriössä 

suhtauduttiin epäilevästi, että miksi ihmeessä kylälle tarvitaan niin suuri koulu. 

Eräs haastateltava jatkoi tarinaa: 

Sitten se, jolle hän (Laatio) asiaa esitti niin sano, että no, kyllä mää 

ymmärrän, että te ootte hyvin vitaali mies, mutta miten te kuitenkaan saatte 

tuota kuuden opettajan oppilaat sinne? Gunnar vaan totes, että no en minä 

niitä yksin sinne hommaa, että kyllä siellä on toisiakin miehiä. (LM6) 

Lukuun ottamatta pientä variointia kerrontatavassa, tarina toistui hyvin 

samanlaisena useissa haastatteluissa. Tarinan lopussa opetusministeriössä päätetään 
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uskoa Laatiota ja myönnetään lupa hänen vaatimalleen koululle. Lampinsaaren 

pääkadun varteen kohosi kivinen, 6-opettajainen koulu, joka vihittiin käyttöön 

marraskuussa 1955 (Laitala 2001: 73). Lopuksi kertomuksissa vielä todettiin 

Laation olleen oikeassa ja kouluun riittäneen hyvin oppilaita nopeasti kasvaneessa 

kaivoskylässä. Usein tässä yhteydessä huomautettiin koulun toimivan edelleen.  

 

Tarinoissa Laatio kuvataan kekseliääksi, huumorintajuiseksi johtajaksi, joka 

onnistuu toteuttamaan suunnitelmansa. Tarinoissa esiin tulevat Laatiota ylemmät 

tahot, joille pitää saada perusteltua hankkeet. Suuren koulun hankkiminen kylään, 

jossa tuona ajankohtana oli vasta muutamia kymmeniä lapsia, on tulkittu myös 

osoitukseksi Laation uskosta kaivoskylän tulevaisuuteen (Laitala 2001: 73). Nämä 

kertomukset liittyvät osana Laation kuvailuun kyvykkäänä johtajana, joka koki 

tärkeäksi kylän viihtyisyyden ja hyvän palvelutarjonnan, ja joita hän myös 

ansiokkaasti onnistui kaivoskylässä parantamaan. Kertomusten lisäksi Gunnar ja 

Ines Laatioon viitattiin kaivoskylän isä- ja äiti-hahmoina ja koko kaivoskylän 

yhteisöä kuvattiin yhdeksi suureksi perheeksi, niin kuin aiemmin olen jo todennut. 

Nämä kaikki kerrotut kuvaukset ja kertomukset osoittavat, että Laatio on koettu 

merkittäväksi henkilöksi kaivoskylässä. 

 

Gunnar Laatioon liittyvien kertomusten lisäksi haastatteluissa oli myös joitakin 

muita muistelun kohteita, jotka toistuivat useissa haastatteluissa. Ehdottomasti 

yleisin yksittäinen muistelun kohde Lampinsaaren kylää muisteltaessa oli 

liikennemerkki tai kyltti saavuttaessa kaivoskylään. Sinkistä se alkoi - kirjassa 

kyltissä ollut teksti on ilmoitettu näin: ”Ajatte nyt kaivoskylässä, meillä on täällä 

540 lasta. Ne ovat meille rakkaita, ajakaa varoen!” (Laitala 2001: 37). 

Haastateltavat muistivat pääpiirteissään kyltin tekstin, ongelmia aiheutti lähinnä 

muistaa kyltin ilmaisema lasten lukumäärä. Luku vaihtelikin haastatteluissa 200:sta 

640 lapseen ja haastateltavat totesivatkin, etteivät muista lukua tarkasti. Luvulla 

niinkään ei ollut merkitystä kerrottaessa taulusta, vaan sillä, miksi taulusta 

kerrottiin. Sen avulla haastatteluissa todennettiin lasten suurta määrää 

kaivoskylässä. Kyltistä puhuttaessa saatettiin kertoa myös tarinaa miehestä, joka 

aamulla töihin tullessaan kertoo, että perheeseen oli syntynyt yksi lapsi lisää. 

Tähän joku toinen oli sitten todennut, että kyltin numeroiden pitäisi olla 

irtonumeroita niin kuin kirkossa, että saisi mies töihin tullessaan aina käydä 

vaihtamassa suuremman numeron kylttiin. Kyltti tarinoineen osoittaa, kuinka 

paljon kaivoskylässä oli lapsia ja tarinalla kuvastetaan, että uusia lapsia syntyi 

jatkuvasti.  
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Haastatteluissa toistuivat myös puheet Kaivoshovin kohtalosta, jota pohtivat sekä 

kylästä jo kauan sitten muuttaneet että siellä vielä asuvat henkilöt. Haastateltavat 

kertoivat, kuinka yhtiö olisi antanut Kaivoshovin kunnalle näennäistä maksua 

vastaan, mutta kunta ei sitä huolinut. Toinen haastateltava taas kuvasi, että 

vihantilaiset odottivat, että yhtiö antaisi ilman maksua Kaivoshovin kunnalle, 

mutta näin ei kuitenkaan toimittu. Syiksi kieltäytymiselle epäiltiin kunnan 

haluttomuutta huolehtia rakennuksesta, joka sijaitsi tuossa vaiheessa jo 

syrjäkyläksi lukeutuvassa Lampinsaaressa ja josta kaivostoiminta oli pian 

päättymässä. Kaivoshovin kohtaloa kuvattiin ”vähän traagiseksi jutuksi” ja 

rakennusta kuvattiin rapistuneena kurjannäköiseksi: 

Minä en oo kattonu ees sinnepäin, ko se oli niin pahannäkönen. (LM4) 

Siinä tullee kyllä pahamieli aina kun sen näkkee. (LN4) 

Kaivoshovin nykytilanne hylättynä rakennuksena harmitti selvästi monia 

haastateltavia, joille talo edusti aikanaan kaivoskylän keskeisimpiä rakennuksia ja 

jonka tiloissa oli vietetty monia hyviä hetkiä. Näiden yhteisten kertomusten ja 

muistelun kohteiden lisäksi lampinsaarelaiset kertoivat kertomuksia, jotka olivat 

yksityisempiä ja liittyivät esimerkiksi perheen kesken koettuihin tapahtumiin.  

5.3 Ruotasen kertomukset ja niiden erot Lampinsaaren 

kertomuksiin 

Ruotasen kaivoskylään liittyvät kertomukset koskivat lähinnä haastateltavien oman 

perheen arkeen liittyneitä tapauksia. Useammassa haastattelussa muisteltiin 

esimerkiksi lamellitalojen huonoa äänieristystä, johon liittyi myös lapsiperheen 

kertomus. Haastateltava kertoi pienten lasten kanssa asumisesta lamellitalon 

yläkerrassa ja alakerrassa asuneesta yksinelävästä konttoristinaisesta. Nainen oli 

joskus todennut heille, että on kiva, kun lapset aina niin nätisti lukevat 

iltarukouksen. Huonosta äänieristyksestä huolimatta nainen ei kuitenkaan koskaan 

valittanut asiasta. Tämän muiston kertoi nainen ja aineistoja lukiessani havaitsin, 

että muutkin perheen arkeen liittyvät kertomukset olivat yleensä naisten kertomia. 

Niissä kuvattiin mm. lapsen sairastumista ja hiihtoreissua lapsen kanssa.  

 

Myös Ruotasesta yksi haastateltava käytti perhevertausta kuvatessaan yhteisöä. 
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Kyllä se oli semmosta ihan, niinku suurta perhettä, että ainut oli se, että se 

tie oli vähän siinä rajana, mutta myöhemmin varmaan sekin on siitä 

häipyny. (RN2) 

Ruotasta muistelleet muut haastateltavat eivät kuitenkaan käyttäneet tätä ilmausta, 

vaan osa esitti vastakkaisen näkemyksen yhteisöstä. He totesivat, että sellainen 

yhteisöllisyys Ruotaselta on puuttunut ja jatkoivat, että yhteisö ei ollut tiivis 

yhteisö. Suhteuttamalla näitä yhteisön kuvauksia Ruotasen muuhun 

haastatteluaineistoon kuvaa jälkimmäinen näkemys paremmin yleisesti jaettua 

kuvaa yhteisöstä. 

 

Kertomuksiltaan ja yhteisesti muistelluilta muilta asioilta Lampinsaari ja Ruotanen 

erosivat paljon. Tulkitsen tämän osoituksena yhteisöjen eroista. Yhteiset muistelun 

kohteet esimerkiksi Laatiosta, kyltistä ja perhe-vertauksen laaja käyttö 

haastatteluissa kuvaavat omalla tavallaan tiivistä yhteisöä ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, jota Lampinsaaressa on koettu. Lampinsaaresta löytyi yhteisön jakamaa 

tarinaperinnettä, jota Ruotaselta ei ilmennyt. Yhteisön vertaaminen perheeseen on 

näistä vahvin yhteenkuuluvuuden tunteen ilmaus, jota haastatteluissa myös 

käytettiin usein. Tällaisen vertauksen käyttö on liitetty yleisesti pieniin 

tehdasyhdyskuntiin ja esimerkiksi Kaisu Kortelainen (2008) kertoo Penttilän 

sahayhteisön muistelukerronnassa käytetyn tätä vertausta yhteisöstä. Tältä osin 

Lampinsaaren muisteltu yhteisö siis ilmentää samoja teemoja kuin muissakin 

pienten tehdasyhdyskuntien tutkimuksissa on yhteisöistä havaittu.  
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6 Johtopäätökset 

Tutkimuskysymyksenäni oli selvittää miten kaivoskylää ja sen yhteisöä 

muisteltiin. Lisäksi halusin selvittää, mitkä asiat muistellusta yhteisöstä 

koettiin merkityksellisiksi. Näihin kysymyksiin vastatakseni haastattelin 27 

henkilöä, jotka kaikki ovat asuneet kaivoskylissä niiden ensimmäisinä 

vuosikymmeninä ja joista osa asuu edelleen kaivoskylässä. Keräämääni 

haastatteluaineistoa olen lähestynyt niin muistitietotutkimuksen, narratiivien 

kuin tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin avulla. Muistitietotutkimukseen 

liittyvät moninaiset piirteet ovat vaikuttaneet aineiston käsittelyn tapoihini läpi 

tutkielman. Muistitietotutkimuksen lisäksi olen lähestynyt haastatteluaineistoa 

narratiivianalyysin keinoin, jolloin olen eritellyt ja tulkinnut aineistossa 

havaitsemiani kerronnallisia piirteitä. Narratiivit eli kertomukset ja 

kerronnallisuus sopivat hyvin analyysitavaksi tutkielmani muistitietoaineiston 

käsittelylle, sillä haastatteluissa tuotettu aineisto on kerronnallista. 

Narratiivisen muistitietotutkimuksen avulla olen esittänyt aineistosta esiin 

nousevia yleisiä teemoja, joiden avulla olen kuvannut, mitä asioita 

haastateltavat pitivät merkityksellisinä muistelun kohteina kaivoskylien 

elämästä.  

 

Koin hyödylliseksi käyttää tutkielmassani Rex Lucasin luomaa 

tehdasyhdyskuntien elinkaarimallia sekä Jarmo Kortelaisen siihen tekemiä 

lisäyksiä. Kortelaisen lisäyksillä elinkaarimalli sopii paremmin suomalaisiin 

tehdasyhdyskuntiin. Myös tutkimieni kaivoskylien vaiheiden hahmottamisessa 

tarvittiin Kortelaisen lisäämää esiteollista vaihetta eli yhdyskunnan vaihetta 

ennen kaivoksen tuloa, sillä Ruotanen oli olemassa jo ennen kaivoksen 

perustamista. Tehdasyhdyskuntien elinkaarimalli sopi hyvin kuvaamaan tutkimieni 

kaivoskylien muistelukerronnassa esitettyjä tapahtumia ja selitti samalla 

kaivoskylien erityispiirteitä. Muistelukerronnassa kuvattu kaivoskylien nopea 

rakennusvaihe, niin nuorten aikuisten muutto sekä läheltä että kaukaa kaivoskylään 

kuin lasten suuri lukumäärä suhteutuivat elinkaarimallin avulla tehdasyhdyskuntien 

rakennusvaiheen tyypillisiksi piirteiksi. Nämä ja monet muut muistelukerronnan 

kohteet sopivat hyvin tehdasyhdyskuntien elinkaarimallissa esitettyihin kuvauksiin. 

Kaivoskylien ensimmäisiä vaiheita, jolloin Outokumpu Oy huolehti kylistä 

kokonaisvaltaisesti, muisteltiin haastatteluissa hyvänä aikana heidän elämässään. 
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Muistelukerronnasta hahmottuivat myös Rex Lucasin käyttämät siirtymävaihe ja 

kypsyysvaihe. Siirtymävaiheesta haastateltavat muistelivat etenkin Outokumpu 

Oy:n omistamien asuntojen myymistä työntekijöille. Haastatteluissa muisteltiin 

myös sitä, kuinka Outokumpu Oy alkoi irtaantua kylästä siirtämällä vastuuta 

palveluista kunnille.  Jarmo Kortelainen (1992: 47, 51) kertoo siirtymävaiheen 

olleen tyypillinen ilmiö tuon ajan Suomessa ja selittää tämän johtuneen koko 

yhteiskuntaa koskettaneella muutoksella, minkä seurauksena yritys on voinut 

siirtää palveluiden huolehtimisen kunnan vastuulle.  

 

Myös monet muut muistelukerronnan kohteet ilmensivät tehdasyhdyskuntien 

elinkaarimallissa esitettyjä eri vaiheiden ominaispiirteitä ja kaivoskylistä pystyi 

havaitsemaan niiden läpikäymät vaiheet. Lampinsaaressa tämä tarkoitti 

kypsyysvaiheen jälkeen taantumisvaihetta, joka lopulta johti toimipaikan 

lakkauttamiseen. Muistelukerronnassa keskityttiin etenkin toimipaikan 

lakkauttamiseen pohtimalla lakkauttamisen syitä. Haastatteluissa spekuloitiin sillä, 

olisiko toiminnan jatkuminen ollut jotenkin mahdollista. On ymmärrettävää, että 

haastateltavat pohtivat moninaisesti kaivoksen lakkauttamista, sillä olihan se 

tarjonnut heille vuosikymmeniksi työpaikan. Lisäksi ilman kaivosta koko 

kaivosyhdyskuntaa ei olisi rakennettu, joten ei ole yllättävää, että kaivostoiminnan 

päättyminen nähtiin hyvin merkityksellisenä tapahtumana, joka herätti tunteikasta 

pohdintaa. Ruotasella sen sijaan koettiin kypsyysvaiheen jälkeen uuden kasvun 

vaihe, kun kaivokseen investoitiin ja sen elinvoimaisuus vahvistui. 

Muistelukerronnassakin käsiteltiin kaivoksen saamaa lisäaikaa, mutta tällöin 

kerronnassa keskityttiin pohtimaan kaivoksen tärkeyttä koko Pyhäjärven kunnalle, 

ei niinkään Ruotaselle. Muistelukerronnassa kaivoksen ja kaivoskylän väliset 

sidokset alkoivat purkautua sen myötä, kun yhtiö alkoi irtautua kaivoskylästä ja 

näin katkoa siteitään siihen. Kaivostoiminta jatkuu edelleen Pyhäjärvellä ja se on 

kunnan suurin teollinen työnantaja. Kaivostoiminnan elinvoima ei kuitenkaan 

muistelukerronnassa enää säteile vain kaivoskylään, vaan yhtä lailla koko kuntaan. 

Ruotasta kuvailtiin hiipuneeksi kyläksi, josta palvelut olivat pääosin kadonneet ja 

varsinaista Outokumpu Oy:n rakentamaa kaivoskylää pidettiin ränsistyneenä, eikä 

houkuttelevana asuinpaikkana.  

 

Tutkielmani muistelluista yhteisöistä ilmeni monia muistitietotutkimukselle 

ominaisia piirteitä. Yksi näistä oli kerronnan moniäänisyys. (Climo 2002: 9.) 

Moniäänisyyttä ilmeni esimerkiksi siinä, kuinka yhteisöjen hierarkkinen 

luonne eli jaottelu toimihenkilöihin ja työntekijöihin oli koettu. Toinen 
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merkitykselliseksi koettu piirre, josta esitettiin kuitenkin eriäviä näkemyksiä, 

oli kaivoskylissä koettu yhteisöllisyys. Tämä ilmeni niin, että samassakin 

kaivoskylässä yhteisöllisyyden tunteen vahvuus oli koettu eri tavoin. 

Moniäänisyyden lisäksi havaitsin muistelukerronnassa myös toisen 

muistitietoaineistolle tyypillisen piirteen, sillä muistelukerronnassa yksilön 

muisti ja kollektiivinen muisti punoutuivat yhdeksi kokonaisuudeksi.  (Climo 

2002: 12, 22.) Tämä ilmeni mm. siinä, kuinka kyläyhteisössä tapahtuneita 

muutoksia ajoitettiin henkilökohtaisen elämän tärkeillä tapahtumilla. 

Kiinnostavaa oli myös huomata muistelukerronnassa ilmenevä 

konstruktivistisuus eli muistojen rakentuminen uudelleen nykyisyydestä käsin, 

joka liittyy sekä narratiivisuuteen että muistitietotutkimukseen (Climo 2002: 

23). Haastattelujen muistelukerronnassa mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus 

punoutuivat toisiinsa ja menneisyyden tapahtumia merkityksellistettiin 

nykyhetkestä käsin. Muistelussa verrattiin esimerkiksi yhteisöllisyyttä 

nykypäivän yhteisöllisyyteen, minkä koettiin vähentyneen ja tällä tavoin 

menneen ajan yhteisöllisyyttä koskevaa kerrontaa värittivät paikoitellen 

nostalgiset sävyt. 

 

Muisteltu yhteisö näyttäytyi sen varhaisimpina vuosikymmeninä ennen kaikkea 

Outokumpu Oy:n kaivoskylänä. Muistelussa painotettiin yhtiön 

kokonaisvaltaista roolia asukkaiden elämässä kaivoskylien alkuaikoina ja tätä 

kokonaisvaltaisuutta kuvailtiin moninaisesti haastatteluissa. 

Muistelukerronnassa korostettiin yhtiön pitäneen työntekijöistään ja heidän 

perheenjäsenistään hyvää huolta. Haastatteluiden lopuksikin monet halusivat vielä 

yhteenvedonomaisesti todeta, että kaiken kaikkiaan yhtiö huolehti heistä hyvin ja 

painottivat näin vielä minulle sitä, kuinka he olivat menneisyyden kokeneet.  

 

Toinen asia, josta monet haastateltavat puhuivat painokkaasti, oli kaivoskylän 

yhteisön hierarkkinen luonne eli jaottelu toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Myös 

tämän asian muutamat haastateltavat ottivat vielä haastattelun lopuksi esiin ja 

totesivat, ettei sitä kannata liikaa korostaa työssäni, sillä ennen kaikkea oltiin 

yhtiöläisiä, joita työskentely Outokumpu Oy:llä ja kaivoskylässä asuminen 

yhdistivät enemmän kuin hierarkkinen yhteisö erotti. Muistelukerronnassa 

kuvatussa yhteisössä yhteisön hierarkkinen jaottelu näyttäytyikin ennen kaikkea 

Outokumpu Oy:n luomana toimintatapana, joka tutkimieni kaivoskylien lisäksi oli 

vallinnut myös esimerkiksi Outokummun kaivoskaupungissa. Silti 

muistelukerronnassa ilmeni myös yksilötasolla tapahtunutta jaottelun ylläpitämistä 



79 

 

ja vahvistamista. Käsitykseni on, että näitä jaottelun vahvistajia löytyi molemmilta 

puolilta yhteisöä. Haastatteluissa työntekijät muistelivat enemmän jakoa ja 

tuntuivat kokeneen sen vahvemmin kuin toimihenkilöt. Yhteiskunnan 

muuttuminen tasa-arvoisemmaksi 1960-luvulta lähtien on kenties vaikuttanut 

muistelukerrontaan: kaivoskylien hierarkkinen yhteisö voi tuntua nykyisyydestä 

käsin peilattuna vielä epätasa-arvoisemmalta kuin aikoinaan.  

 

Haastattelujen muistelukerronnan keskiöön nousivat sekä Outokumpu Oy:n 

hallinnoima aika kaivoskylissä että erilaiset muutokset, joita kaivoskylissä 

vuosikymmenien aikana oli koettu. Yhteiskunta on muuttunut monin tavoin 

viime vuosikymmenien aikana ja esimerkiksi yhteisöllisyyden on koettu 

vähentyneen. Tällä on varmasti myös ollut vaikutuksensa muistelukerrontaan, kun 

kaivoskylien yhteisön elämää on voitu verrata sekä nyky-yhteiskuntaan että oman 

elämän nykytilanteeseen: tällöin sekä haastateltavan henkilökohtainen 

elämänkokemus että laajempi yhteiskunnallinen tilanne ovat voineet vaikuttaa 

muistelukerrontaan ja mennyt aika on voinut saada uusia merkityksiä. Muistellun 

yhteisön jäsenet näyttäytyvät kerronnassa nuorina aikuisina, joilla useimmilla on 

pieniä lapsia ja heidän elämänsä on aktiivista. Haastateltavilla olikin ollut 

kaivoskylien varhaisimpina vuosina myös omassa elämässään menossa aktiivisin 

aika ja tällä henkilökohtaisella tilanteella oli varmasti suuri vaikutus muistoihin 

piirtyneestä yhteisöstä. Haastateltavat kuvasivat, kuinka lapsilla riitti ystäviä, 

nuoret aikuiset keksivät monenlaista tekemistä yhdessä ja etenkin moninaiset 

liikuntaharrastukset yhdistivät isoa osaa kyläläisistä. Muistellussa yhteisössä 

sosiaalinen vuorovaikutus oli siis runsasta. Muistelua värittivät monet hyvät 

muistot, joita oli koettu sekä oman perheen että muiden kyläläisten kanssa. Monet 

muistot liittyivät haastateltavien omiin lapsiin ja heidän hauskoihin tempauksiinsa. 

Myös yhtiön huolenpito näyttäytyi monipuolisena ja kiiteltynä ja sitä verrattiin 

nykymaailmaan yhtiöiden toimintatapoihin ja koettiin, ettei vastaavaa huolenpitoa 

enää ole, sillä työelämä on muuttunut valtavasti ja työpaikat ovat käyneet 

epävarmoiksi.  

 

Muisteltu yhteisö esitettiin etenkin muutosten narratiivilla eli kertomuksina niin 

henkilökohtaisen elämän, kaivoskylän yhteisön kuin laajemminkin yhteiskunnan 

muutoksina. Yhteiskunnallisilla muutoksilla tarkoitan mm. työelämässä 

tapahtuneita muutoksia, perhe-elämän privatisoitumista sekä maaseudun yleistä 

hiljenemistä. Tämän lisäksi muistelukerronnassa kuvatun Outokumpu Oy:n 

moninaisen huolenpidon voi tiivistää kertomuksiksi paternalismista ja 
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hyvinvointikapitalismista.  Paternalistisen työnantajapolitiikan katsotaan yleisesti 

päättyneen viimeistään 1940-luvulla, joten ajallisen määritelmän mukaan 

Outokumpu Oy:n toimintatavat voidaan käsittää hyvinvointikapitalismina. 

Hyvinvointikapitalismi jatkoi monia paternalismin perinteitä, kuten monenlaisten 

etuuksien järjestämistä työntekijöilleen, mutta myös tietynasteista kontrollia, kuten 

työntekijöiden kuntoliikuntaan kannustamista. Näitä asioita käsiteltiin myös 

muistelukerronnassa, jossa Outokumpu Oy:n kontrolli työntekijöistään näyttäytyi 

mm. siinä, että yhtiön järjestämiin urheilukisoihin tuli osallistua ellei ollut saanut 

sairaanhoitajalta lupaa olla osallistumatta. Käsitteellisesti haastateltaville 

paternalismi oli tutumpi ilmaus, mitä kuvasti myös se, että Lampinsaaren 

kaivoksen johtaja Gunnar Laatiosta käytettiin nimitystä patruuna. Kuvaukset ja 

kertomukset patruuna Laatiosta voidaan nähdä yhtenä osana paternalismiin ja 

hyvinvointikapitalismiin kuuluvasta kerronnasta. Haastatteluissa kuvattiin myös 

kaivoskylän yhteisön hierarkkista luonnetta, mutta myös yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Nämä molemmat piirteet on liitetty sekä paternalismiin että 

hyvinvointikapitalismiin kuuluviksi ja siksi nämä hierarkiakertomukset ja 

kertomukset yhteenkuuluvuuden tunteesta voidaan sijoittaa osaksi paternalismiin ja 

hyvinvointikapitalismiin kuuluvaa kerrontaa.   

 

Yhteisön yhteenkuuluvuuden tunne ilmeni muistelukerronnassa monin tavoin. 

Esimerkiksi Lampinsaaren alkuajoista käytettiin vertauskuvaa, että kyläläiset olivat 

kuin yhtä suurta perhettä, jonka isä- ja äitihahmoina toimivat Gunnar ja Ines 

Laatio. Lisäksi monet lampinsaarelaisista haastateltavista olivat kokeneet 

yhtiöläisyyden sekä lampinsaarelaisuuden tärkeäksi osaksi identiteettiään. Tämä 

ilmeni kerronnassa mm. mainintoina siitä, kuinka ennen kaikkea oli 

lampinsaarelainen, eikä niinkään vihantilainen, sillä kuntalaisuus oli jäänyt 

monelle melko etäiseksi osaksi identiteettiä. Muistelukerronnassa tulikin vahvasti 

esiin Lampinsaaren osalta kaivoskyläläisten kokema me-henki, joka ilmentää 

asukkaiden kokemaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Tällä me-hengellä he 

erottautuivat omaksi yhteisökseen muista eli tässä tapauksessa lähinnä muista 

kuntalaisista. Lampinsaaren muisteltu yhteisö täyttääkin Heikki Lehtosen (1990: 

17) esittämän yhteisö-käsitteen kolme tunnusmerkkiä: Lampinsaari on alueellisesti 

rajattavissa oleva yksikkö ja lisäksi muistelussa ilmeni asukkaiden vilkas 

sosiaalinen vuorovaikutus. Näiden lisäksi muistelukerrontaa sävyttivät 

yhteenkuuluvuuden tunteen ilmaukset, mikä on yhteisö-käsitteen kolmas 

tunnuspiirre ja joka samalla erottaa yhteisön yhdyskunnan käsitteestä.  
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Ruotasen kaivoskylän muisteltu yhteisö on myös alueellisesti rajattavissa 

Outokumpu Oy:n rakentamaan kaivoskylään sekä sen viereen kaavoitettuun 

omakotitaloalueeseen. Lisäksi myös Ruotasen muistellusta yhteisöstä ilmenevät 

laajat sosiaalisen vuorovaikutuksen verkostot. Ruotasen muistelukerronnassa 

yhteenkuuluvuuden tunteen ilmaukset jäivät kuitenkin hyvin vähäisiksi, vaikka 

eräs haastateltava kuvasikin yhteisöä yhdeksi suureksi perheeksi. Kaivoskylien 

yhteisöjen eron oli kokenut myös haastattelemani pariskunta, joka oli asunut 

molemmissa kylissä. He olivat sitä mieltä, että Ruotasella ei ollut samalla tavoin 

tiivistä yhteisöä, vaan kaivoskylä oli enemmän osa muuta kuntaa. Käsitykseni 

onkin, että Ruotasella kaivoskyläläiset kokivat vahvemmin kuuluvansa osana 

muuhun kuntaan ja kuntalaisuus oli heille isommassa roolissa elämässä kuin 

lampinsaarelaisille. Outokumpu Oy yhdisti sielläkin samalla lailla ihmisiä osaksi 

yhtiötä, mutta yhtiöläisyys ei rajoittunut pelkkään kaivoskylään, sillä monet yhtiön 

työntekijät asuivat muualla kuin kaivoskylässä. Toki Vihannissakin oli kaivoksella 

työntekijöitä, jotka asuivat muualla kuin kaivoskylässä. Ruotasen kaivoskylän 

yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta heikensikin varmasti vielä enemmän 

yhtiöläisten asutuksen jakautumisen lisäksi kaivoskyläläisten vahvempi 

kuntalaisuus-identiteetti.  

 

Molempien kaivoskylien yhteisöt erosivat muusta kunnasta monin tavoin, 

esimerkiksi teollisella työpaikallaan, kylän kaupunkimaisella olemuksella ja 

puoluekannatukseltaan, mutta silti Ruotasen yhteisö ei näyttäytynyt 

muistelukerronnassa yhtä tiiviinä yhteisönä kuin Lampinsaaren muisteltu yhteisö. 

Molempien kaivoskylien haastateltavat kuvasivat kaivoskyläläisten ja kunnan 

muiden asukkaiden välisiä suhteita kadehdinnalla, joka oli kohdistunut 

kaivoskyläläisten melko hyväksi koettuihin palkkoihin, mukavuuksiltaan hyviin 

työsuhdeasuntoihin, hyviin harrastusmahdollisuuksiin jne. Kaivoskylien kuvailtiin 

olleen hieman aikaansa edellä muuhun kuntaan verrattuna. Ruotasen yhteisön 

tiiviyttä ovat voineet vähentää monet tekijät, kuten kaivoskylän läheisempi sijainti 

kunnan keskustaajamaan.  Pyhäsalmella on ollut koko ajan parempi palvelutarjonta 

kuin Ruotasella, mikä on osaltaan lisännyt vuorovaikutusta taajamien välillä. 

Lisäksi kaivoskylän lapset ovat olleet enemmän tekemisissä kunnan muiden lasten 

kanssa, sillä Ruotasen koululla on ollut paljon myös muitakin kuin Outokumpu 

Oy:n työntekijöiden lapsia ja kaivoskylän nuoret taas ovat kulkeneet Pyhäsalmella 

yhteiskoulussa. Kaivoskyläläisillä ei myöskään ollut omaa urheiluseuraa ja 

tämäkin lisäsi heidän yhteydenpitoaan muun kunnan kanssa. Yhteisöllisyyden 

yleinen hiipuminen ajoitetaan 1960-luvulla alkaneeksi, mikä osaltaan on myös 
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voinut heikentää Ruotasella koettua yhteisöllisyyttä, koska kaivoskylä perustettiin 

vasta 1960-luvun alussa. 

 

Lampinsaaren ja Ruotasen muisteltuja yhteisöjä yhdistivät monet tekijät ja 

muistelukerronnassa molemmista kylistä hahmottui paljon samaa. Kaivoskylien 

väliltä ilmeni myös joitakin eroja, eivätkä ne näyttäytyneet aivan samanlaisina 

yhteisöinä, vaikka ne ovatkin molemmat saman yhtiön perustamia 

kaivosyhdyskuntia. Muistelukerronnassa kuvattiin, kuinka niissä molemmissa on 

koettu monenlaisia muutoksia vuosikymmenien kuluessa, eivätkä ne ole enää 

samanlaisia yhteisöjä kuin kylien perustamisaikaan. Tutkimieni kaivoskylien 

sidokset kaivostoimintaan ovat joko kokonaan katkenneet, niin kuin 

Lampinsaaressa, tai sitten ne ovat huomattavasti heikentyneet, niin kuin 

Ruotasella. Niihin ei enää tunnu sopivan teollisuusyhteisöjen käsite, jollaisiksi niitä 

olisi voinut nimittää niiden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Myös 

muistelukerronnassa muistellusta yhteisöstä kerrottiin menneessä aikamuodossa, 

mikä osaltaan kuvaa yhteisöjen kokemaa muutosta. Kerroin tutkielman alussa, että 

pienten tehdasyhdyskuntien yhteisöjen tutkimista on pidetty kiireellisenä 

tutkimuskohteena, sillä niiden katsotaan edustavan katoamassa olevaa kulttuuria. 

Kaivoskylien muisteltujen yhteisöjen tutkiminen on ollut mielenkiintoista ja niissä 

riittäisi tutkittavaa vielä syvällisemminkin. Tällöin tutkimuksessa voisi keskittyä 

esimerkiksi työn periytyvyyteen perheen sisällä tai tarkastella toimihenkilöiden ja 

työntekijöiden välisiä paikkasidonnaisuuseroja, sillä omassa aineistossani 

työntekijöille vaikutti muodostuneen vahvempi paikkasidos. Käsitykseni onkin, 

että näiden yhteisöjen tutkimisella on kiire, sillä niiden yhteisöt voi tavoittaa enää 

muistitiedon avulla, jonka kertojia on vuosi vuodelta vähemmän.  
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Liitteet 

Liite 1 Lampinsaaren asemakaava ja liite 2 Ruotasen asemakaava 







 

Liite 3: Haastattelurunko 
 

Haastattelu on osa Oulun yliopiston kulttuuriantropologian pro gradu – 

tutkielmaani, jossa käsittelen Vihannin Lampinsaaren ja Pyhäjärven Ruotasen 

kaivoskylien historiaa. Aineistot tulevat henkilökohtaiseen käyttööni ja saadut 

tiedot ovat luottamuksellisia. Pro gradu – tutkielmassani tunnistettavuus on 

mahdollista.  

 

1. Taustatiedot 

 Nimi ja syntymäaika 

 Kotoisin (Vihannista/Pyhäjärveltä/muualta)  

 Perheenjäsenet 

 Työtehtävä kaivoksella/kaivoskylässä/muualla, kauanko työskenteli 

kaivoksella  

 Milloin asunut kaivoskylässä, missä päin kylää asunut, vuokra- vai 

omistusasunto, asunnon kuvailu (neliöt, mukavuudet) 

 

2. Kaivoskylä paikkana ja kyläyhteisön kuvailu 

 Mitä mieltä olette siitä, että kylä päätettiin rakentaa kaivoksen viereen? 

 Miten kuvailisit alkuaikojen kaivoskylää?  

(katukuva, palvelut, vapaa-aika (harrastusmahdollisuudet, 

(naisten/miesten) kerhot), viihtyisyys, asukkaat, kaivoksen näkyminen 

arjessa, palkkataso) 

 Omat vapaa-ajanviettotapanne (kotona/kylän tarjoamissa 

harrastusmahdollisuuksissa/kenen kanssa) 

 Koitteko kaivoskylän tiiviiksi yhteisöksi/kyläksi? Mahdolliset 

kuppikunnat ja mikä ne aiheutti? 

 Poliittisuus kaivoskylässä? 

 Koitteko ensisijaisesti olevanne 

yhtiöläinen/kaivoskyläläinen/kuntalainen? 

 

3. Outokumpu Oy ja kylä 

 Miten Outokumpu Oy näkyi kylän toiminnassa alkuaikoina? Entäpä 

kaivoksen loppuaikoina? 

(esim. palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien järjestäjänä)  

 Käytittekö yhtiön tarjoamia palveluita tai osallistuitteko 

harrastustoimintaan?  



 

 Mitä mieltä olette yhtiön järjestämistä palveluista? Koitteko, että yhtiö toi 

edistyksen alueelle? 

 Koitteko, että yhtiö huolehti työntekijöistä? Miten huolehti? Miksi/ miksi 

ei? 

 

4. Outokumpu Oy työnantajana ja kaivos työpaikkana 

 Lyhyt kuvaus omasta työtehtävästänne kaivoksella? 

 Miten kuvailisit Outokumpu Oy:tä työnantajana? 

 Koitteko kaivoksen asukkaita yhdistävänä tekijänä? Millä tavoin? 

Ajatteletteko ennen kaikkea, että kaikki työntekijät olivat samassa 

veneessä? Jos ette, niin koetteko, että kaivos myös aiheutti asukkaiden 

välille eroja? Millä tavoin erot näkyivät? 

(esimerkiksi asunnoissa, tuttavapiirissä, harrastuksissa jne.) 

 

5. Muuttuva paikka ja yhteisö 

 Miten kuvailisit kylän ja yhteisön muuttuneen vuosikymmenien aikana?  

(asukkaat ja muutto pois/uudet asukkaat) 

 Miten kaivoksen väliaikaisuus näkyi elämässä? Mietittekö paljon 

kaivoksen väliaikaisuutta ja tulevaisuutta kaivoksen jälkeen? Miten 

reagoitte kaivoksen loppumiseen? 

 Elämä kaivoksen loputtua: työpaikat kaivoksen päätyttyä, onko tullut 

uusia tilalle?  
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