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JOHDANTO 

Tämä tutkimus kertoo siitä, miltä Ruukin sahan työläisyhteisön arkipäivä näytti yli sata 

vuotta sitten ja avaa siten 2000-luvun ruukkilaisille näköalan oman kylän menneisyyteen. 

Näkymä ei ole esteetön, pikemminkin vain häivähdyksenomainen valonpilkahdus menneiltä 

ajoilta, mutta se on silti katsomisen arvoinen. 

Tutkimukseni käsittelee Pruukin Saha Yhtiön1 historiaa 1900-luvun alkupuolella. Tuolloin 

sahayhtiö oli kauppaneuvos J. G. Bergbomin perikunnan omistuksessa, joten yrityksellä oli 

kiinteät yhteydet oululaiseen liike-elämään. 

Ruukki oli viime vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä omalaatuinen paikkakunta: 

”kuin mikäkin amerikkalainen yhdyskunta”2 keskellä maatalousvaltaista Siikajokilaaksoa. 

Vertaus valtameren tuolle puolen on osuva, sillä kylän väestö kasvoi moninkertaiseksi lyhy-

essä ajassa voimakkaan sahateollisuustoiminnan myötä. Nopealla väestönkasvulla oli seura-

uksensa ja kylästä tuli hyvin rauhaton, järjestyshäiriöiden ja tappeluiden ollessa miltei joka-

päiväisiä.3 

Maaseutumainen rauha rikkoutui Ruukissa viimeistään vuoden 1905 suurlakosta alkunsa 

saaneen työläisten järjestäytymisen myötä. Joukkovoima mursi paikkakunnalla siihen saakka 

vallinneen yksinapaisen paternalistisen4 järjestyksen ja tehdastyöväestö muodosti hyvin ak-

tiivisen ja näkyvän, varteenotettavan voimatekijän kylän sosiaalisessa järjestyksessä. 

Tässä tutkimuksessa sahayhtiötä kuvataan yrityksenä, ihmisten työpaikkana, työyhteisön 

perustana sekä työläisyyden kasvualustana. Tehdastyöyhteisöt eivät ole historiantutkimuk-

sessa mitään uutta – päinvastoin, mutta jokainen tehdastyöyhteisö muodostui fyysisen ym-

päristön, ulkopuolisten voimatekijöiden ja jäsentensä toiminnan kautta omanlaiseksi koko-

naisuudekseen. Niinpä jokaisen tehdastyöyhteisön menneisyys ansaitsee ainutlaatuisuudes-

saan tulla tutkituksi historiatieteen näkökulmasta. Tämä on Ruukin sahan osalta perusteltua 

monessakin mielessä. Tutkimusajankohtana yrityksen toiminta oli paljon muutakin kuin 

sahalaitoksen toimintaa. Yhtiö nimittäin omisti tuolloin Pruuki Häme & Nikkilä -nimiset 

maatilat ja tarkasteltavan ajanjakson aikana sahan yhteyteen rakennettiin myös tiilitehdas. 

Toiseksi, kyseisen yrityksen historiaa on tutkittu ja siitä on kirjoitettu hyvin vähän. Kol-

                                                           
1
 Pruukin Saha Yhtiö oli tutkimusajankohtana sahaliikkeen käyttämä epävirallinen toiminimi. 

2
 Levón 1928, 57. 

3
 Vilmusenaho 1984, 145. 

4
 Paternalismilla tarkoitetaan tässä työssä ns. isän- tai isäntävaltaisuutta. 
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manneksi, Ruukin saha on lukuisten omistajavaihdosten ja toimialamuutosten ja katkosten 

jälkeen yhä edelleen olemassa ja toiminnassa. Kyseessä on siis yksi Pohjois-Suomen histori-

an pitkäikäisimmistä yrityksistä5. 

 

Tutkimustilanne  

Historiatieteellistä tutkimusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun pohjoissuomalaisista 

tehdasyhteisöistä on olemassa niukasti. Muun maan osalta tilanne on parempi, mutta kuten 

ihmistoiminnassa aina, niin tieteessäkin, tutkimusten näkökulmat, metodit ja painopistealu-

eet liikkuvat varsin laajalla rintamalla. Siksi tätä opinnäytetyötä varten on ollut välttämätöntä 

tutustua niihin tutkimuksiin, jotka käsittelevät saha- ja tiiliteollisuuden ohella teollisuutta ja 

taloutta yleisemminkin sekä ennen kaikkea tehdasyhteisöjä käsittelevää tutkimuskirjallisuut-

ta. 

Suomalaisten sahayhtiöiden historiaan keskittynyttä tutkimusta on tehty kohtuullisen pal-

jon. JORMA AHVENAINEN on kirjoittanut sekä yksittäisten yhtiöiden historioita että 

hyvin kattavan Suomen sahateollisuuden historia (1984) -teoksen. Metsäteollisen toiminnan juu-

ret ovat syvällä suomalaisessa talonpoikaistossa, sen työssä sekä tervanpolton ja sahatalou-

den että 1800-luvun lopulla alkunsa saaneen paperiteollisuuden toiminnassa. Talonpoikai-

selle Suomelle metsillä oli aivan erityinen merkitys, sillä maapohjan omistus oli laajasti ha-

jautunutta. Suurimman osan Suomen metsistä omistivat nimenomaan talolliset. Tällä tosi-

asialla oli valtaisa taloudellinen ja sosiaalinen merkitys siinä vaiheessa, kun maailmanlaajui-

nen puun ja paperin kysyntä nosti metsien arvon ennennäkemättömän korkealle. 

Ahvenainen on saanut pitkälle työlleen asialle omistautuneen jatkajan. MARKKU KUIS-

MAN Metsäteollisuuden maa (2006) -trilogia on sisältörikkaudeltaan omaa luokkaansa ja mas-

siivisuudestaan huolimatta hyvin luettavaa kirjallisuutta. Teoksen ensimmäinen osa, Alku-

soitto, hakee vauhtia 1500-luvulta, jolloin käsin veistetyt punapuu ja valkopuu, mänty ja kuu-

si, tekivät kauppansa Euroopan markkinoilla tilanteessa, jossa hyvät keskieurooppalaiset 

tammet oli hakattu olemattomiin. Naantalin Birgittalaisluostarista alkanut vesisahojen hidas 

kehityskaari sulkee sisälleen sekä innovatiivisesta porvaristosta että pääomia sahateollisuu-

teen sijoittaneesta aatelistosta syntyneen uuden yhteiskuntaluokan – sahaporvariston. 

                                                           
5
 Ahvenainen 1994, 77; Ahvenainen 1984, 140. 
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Teossarjan toinen osa, Läpimurto, korostaa talouden ja politiikan kytkösten välttämättömyyt-

tä vähäväkisessä köyhässä maassa, jossa kasvua jarruttanut merkantilistinen talouspolitiikka 

tuli vääjäämättä tiensä päähän. Höyrysahat yleistyivät verkalleen ja talouspolitiikan muutok-

set olivat hitaita sanan varsinaisessa merkityksessä.  Talouspoliittiset päätökset olivatkin 

usein vain jo tapahtuneiden tosiasioiden tunnustamista ja niiden kirjaamista osaksi lainsää-

däntöä. Eikä ristiriidoiltakaan voitu välttyä, kun maan parhaasta ja siitä miten se saavutettai-

siin, oltiin hyvin erimielisiä. Mainittakoon vain yhtenä esimerkkinä suoralla lainauksella, että:  

Sahapatruunoille ja teollisuusmiehille senaattori Snellman ei ollutkaan ylistetty kansallis-

sankari, vaan ”raha-asioittemme turmelija”6 

Ruukin sahayhtiöstä on kirjoitettu olemattoman vähän. Ekonomi LAURI KALLINEN 

(s.1892) on kirjoittanut lyhyet, lähdeviitteettömät historiikit: Ruukki – Pohjois-Suomen vanhin 

teollisuuspaikkakunta (1969a) ja Vanhat tilikirjat kertovat (1969b). Myöhempi Ruukin sahayh-

tiötä sivuava paikallishistoriallinen tutkimus pohjautuu näille vihkosille tuomatta juuri mi-

tään uutta lisätietoa yhtiön menneisyydestä. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoista tausta-

tietoa löytyy ensin mainitun teoksen alkuosassa, jossa Kallinen käsittelee Ruukin teollisuu-

den syntyvaiheita. Toisaalta Kallisen tutkielmissa käydään läpi myös sahan omistajanvaih-

dokset sekä tekniset muutokset kohtuullisen tarkasti. Ja vaikka työni keskiössä ei ole kum-

pikaan edellä mainituista, oli niillä silti vaikutuksensa Ruukin tehdasyhteisön ihmisiin ja 

heidän työn täyttämään arkeensa. 

Pruukin Saha Yhtiöllä oli keskeinen merkitys osana Paavolan kunnan alueelle muodostu-

nutta Ruukinkylän teollisuuskeskittymää. Raahelaisten kauppiaiden aloittaman ja Bergbo-

min suvun ylläpitämän sahayhtiön vaikutuksesta alueelle muodostui pitkän elinkaaren elänyt 

pohjoissuomalainen työyhteisö. Se poikkesi paitsi ympäröivästä maaseudusta myös tyypilli-

sistä pohjoisen teollisuuslaitoksista maantieteellisen asemansa vuoksi, sillä Ruukin saha ei 

sijainnut rannikolla vaan sisämaassa. Siikajokilaaksossa sen vakiintunut asema ja vaikutus 

olivat kiistämättömät. Edellä mainittu käy ilmi RISTO VILMUSENAHON laajasta teok-

sesta Siikajokilaakson Historia II (1984) Kirjoittaja esittelee tutkimuksessaan jokilaakson maa-

talousvoittoista talouselämää sekä poliittista ja hallinnollista ilmapiiriä. Teoksessa kuvataan 

myös alueen väestönkehitystä, kehittyviä liikenneyhteyksiä ja seurakuntien sekä herätysliik-

keiden ylläpitämää hengellistä elämää. 

                                                           
6
 Kuisma 2006, 277. 
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Jokaisella suomalaisella tehdasyhteisöllä on ollut oma aluetaloudellinen, poliittinen ja sosiaa-

linen vaikutuksensa toisistaan poikkeavissa ympäröivissä olosuhteissa. Näistä eroista huoli-

matta on niillä ollut yhteisiäkin piirteitä. Keskeisimpänä yhdistävänä tekijänä oli vallitseva 

paternalismi tehtaan sosiaalisen järjestyksen perustana. Tämä ilmiö tulee hyvin esille OULA 

SILVENNOISEN kirjoittamassa Paperisydämessä (2012). Teos kuljettaa lukijaansa läpi yhden 

maamme merkittävimmän teollisuusmiehen, Mäntän patruunan, Gösta Serlachiuksen elä-

män. Kirjan keskiössä ovat Suomen taloushistorian vaiheet, työväen järjestäytyminen ja 

lakkoliikkeet. Ne niveltyvät luontevaksi kokonaisuudeksi yhdessä päähenkilön yksityiselä-

mää valottavassa, kaunokirjallisuuden ja historiatieteellisen tekstin rajapinnassa kulkevassa 

kerronnassa. 

JUSSI KOIVUNIEMEN Tehtaan pillin tahdissa – Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 

1870–1939 (2000) käsittelee vanhan sääty-yhteiskunnan muutosta kohti kansalaisyhteiskun-

taa teollisuuspaikkakunnan näkökulmasta. Tutkimus pureutuu pitkän aikavälin muutoksiin 

yhdyskunnan sosiaalisissa rakenteissa. Sosiaalista eriarvoisuutta ilmentävät erityisesti suuret 

palkkaerot johtajien ja työläisten välillä. Palkat eivät tietenkään ole ainoa eriarvoisuutta hei-

jastava tekijä, mutta niukasta tilastoitavasta lähdemateriaalista, työlistakirjoista, kumpuava 

tieto on tässä tutkimuksessa osattu tuoda ansiokkaasti esille. Mainittakoon esimerkiksi tä-

män pirkanmaalaisen tehdastyöväestön järjestäytymisestä seurannut palkkaerojen kaventu-

minen työläisten suorittamien eri työtehtävien välillä. Tutkimuksessa sen tulkitaan perustel-

lusti lujittaneen työväestön yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Jokelan tiilitehdasta käsittelevä SANNA KAISA SPOOFIN Savikkojen valtias (1997) on 

myös loistava osoitus siitä, kuinka haastavasta ja hyvin vähäisestä lähdemateriaalista on on-

nistuttu tekemään hyvä kansatieteellinen tutkimus ja väitöskirja. Jokelan harvaanasutulle 

maaseudulle kohosi rautatien valmistuttua lyhyessä ajassa mittava tehdasmiljöö. Tutkimus 

jakaantuu kahteen hyvin erilaiseen näkökulmaan: tehdasrakennuksiin ja ihmisiin. Rakennuk-

set on työssä kuvattu yksityiskohtaisen tarkasti asiantuntevalla otteella. Ihmiset ilmentyvät 

tekstissä sekä yksilöinä että paternalistisesti johdettuna yhteisönä. Lisäksi lukijalle avautuu 

näköala yhteisön elämään esimerkiksi yhteisistä juhlista ja tilimarkkinoista kertovissa kuva-

uksissa. 

Muistelukerronta ja sen analyysi tuovat arvokkaan lisänsä historiankirjoituksen lähdeaineis-

toon ja tutkimusmetodien joukkoon. KAISU KORTELAISEN käsialaa oleva muistitieto-

tutkimus Penttilän sahayhteisö ja työläisyys (2008) välittää tarkkoja aistein havaittuja ja ruu-
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miinmuistiin jääneitä asioita sahalta ja sen piirissä eläneestä työyhteisöstä – hauskoja tapah-

tumia unohtamatta. 

 

Tutkimustehtävä 

Tässä työssäni tutkin Ruukin sahayhtiötä vuosina 1900–1912 eli osakeyhtiö G. & C. Berg-

bom A/B:n aikana yrityksen liiketoiminnan, työtehtävien ja palkkauksen, työyhteisön arki-

elämän ja työläisyyden muodostumisen näkökulmista. Ensimmäisessä pääluvussa vastaan 

kysymyksiin: mitkä tekijät vaikuttivat Ruukin sahayhtiön toimintaan ja millainen yritys sa-

hayhtiö oli? Ensimmäisessä pääluvussa yritys ikään kuin ankkuroidaan muuta tutkimusta 

palvelevaan asemaan. 

Toisessa pääluvussa tutkin sahayhtiössä tehtäviä työtehtäviä ja yhtiön niistä maksamia palk-

koja. Tarkastelen sitä, miten palkat ilmensivät sosiaalista eriarvoisuutta Ruukin sahayhtiössä. 

Pohdin niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat yhtiössä käytössä olleen varsin laajan palkkahaitarin 

syntyyn ja sen kehitykseen tutkimusajanjakson aikana. 

Kolmannessa pääluvussa pureudutaan tehdastyöyhteisön elämään. Toki jo aiemmat luvut 

valottavat tehdastyöläisten toimintaa, mutta tässä luvussa keskiössä on Ruukin sahayhtiön 

työntekijöiden työn täyttämä arki. En keskity yksityiskohtaisiin kuvauksiin, vaan kartoitan ja 

kokoan yhteen niitä lähdeaineistosta kumpuavia osatekijöitä, jotka todennäköisimmin vai-

kuttivat työläisten kokemuksiin arjessa. Tutkimuskysymys kuuluu: millainen sahayhtiön 

palveluksessa olleiden ihmisten sosiaalinen ja oikeudellinen asema oli Ruukissa 1900-luvun 

alkupuolella? 

Viimeisessä pääluvussa vastaan kysymyksiin: miksi Ruukkiin syntyi voimakas työväenliike ja 

miten sen toiminta käytännössä ilmeni? Suurlakkovuoden tapahtumat nivoutuvat tässä 

osaksi työväenliikkeen syntyä ja kehitystä. Loppulauseessa sananmukaisesi kokoan yhteen 

tutkimukseni keskeisimmät tulokset ja esittelen aiheesta nousseet jatkotutkimusaiheet.  

Tutkin tässä opinnäytteessäni yrityksen historian lisäksi myös ihmisten historiaa – koostuu-

han tarkasteltava yritys paitsi fyysisestä paikasta, rakennuksista, teknisistä laitteistoista ja 

raaka-aineista, myös ihmisistä. Ihmisten työskentely voidaan aina nähdä myös ihmisluon-

nosta kumpuavana tahdonilmaisuna ja kuten Ahvenainen yrityshistorian kirjoittamista käsit-

televässä kirjassa osuvasti toteaa: 
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Liiketoiminta muuttuu ajan myötä, mutta ihmisluonto näyttää pysyvän varsin samankaltai-

sena. Ihmisluonto on siten välttämättömästi mukana kaikessa yritystoiminnassa, ja tämän 

johdosta ihmisten jättäminen yrityshistoriasta olisi elämälle ja tosiasioille täysin vieras rat-

kaisu.7 

Ahvenaisen ajatusta on helppo soveltaa työhöni, vaikka se ei varsinaisesti yrityshistoria ole-

kaan. Tässä talous- sosiaalihistorian välimaastoon sijoittuvassa, yhteisöhistoriaan keskitty-

vässä tutkimuksessani yksittäinen ihminen näkyy paitsi havainnollistavana esimerkkinä, 

myös osana keskisuurta 1900-luvun alun tehdasyhteisöä, jonka arkea leimasi työn tekemi-

nen. 

Arkistolähteiden pirstaleisuus ja tutkimukseen soveltuva käytettävyys vaikuttivat valintaani 

rajata tutkimusajankohdaksi vuodet 1900–1912. Rajaus on perusteltavissa myös yrityksen 

omistuspohjan muutoksilla, sillä näihin vuosiin sisältyy lähes koko se ajanjakso, jolloin 

Ruukin sahaa hallinnoitiin toiminimellä G. & C. Bergbom A/B. Toisaalta tutkimuksen aika-

rajaus on perusteltavissa historiantutkimuksessa yleiseksi muodostuneella käytännöllä: His-

torioitsijat usein etsivät ja toisaalta myös tutkimukseen nojaten konstruoivat menneisyydes-

tä käännekohtia ja murroksia sekä kasvukausien ja taantumien alku- ja loppuvaiheita. Tut-

kimukseni ajoittuu ruukkilaisen teollisuuden kasvun vuosikymmenelle. 

Ruukin sahalla, Ruukin kylällä, Siikajokilaaksossa, suomalaisessa teollisuudessa, taloudessa 

ja koko yhteiskunnassa tapahtui lukuisia muutoksia vuosina 1900–1912. Muutoksilla oli 

vaikutuksensa ihmisten arkeen sahayhteisössä. On kuitenkin muistettava, että useat ihmis-

eloon vaikuttavat muutokset ovat ihmisten omien toimien seurausta. Niinpä myös Ruukin 

tehdasyhteisön tarkastelussa on otettava huomioon, että työläiset eivät olleet vain passiivi-

nen vastaanottaja ja reagoija ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin. Päinvastoin, sahatyöläisten 

yhteisö vaikutti ympäristöönsä merkittävästi. 

Aikarajausta ongelmallisempi on Ruukin sahayhtiön työllistämän yhteisön määritteleminen 

ja tutkimuksellinen rajaaminen. Sahayhtiön työläisiä yhdisti toisiinsa työn tekeminen. Se ei 

merkinnyt samoja työtehtäviä, vaan pikemminkin yhteisiä päämääriä ja tavoitteita. Arkipäi-

väisen työskentelyn taustalla vaikutti työnantajan ja työntekijöiden molemminpuolinen riip-

puvuussuhde.8 Työnantaja tarvitsi työvoimaa, jotta tehdas toimisi ja tuottaisi. Työntekijät 

puolestaan tarvitsivat työlleen vastinetta palkan muodossa ja lisäksi toimivan tehtaan pal-

kanmaksun mahdollistajaksi myös tulevaisuudessa. 

                                                           
7
 Ahvenainen 1994, 51. 

8
 Ks. esim. Koivuniemi 2000, 9. 
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Työn ohella ihmisiä liitti toisiinsa asuminen samalla seudulla. Tehdasyhteisöön kuuluivat 

tiiviimmin ne työläiset, jotka asuivat sahayhtiölle kuuluvien maatilojen torpissa. Olisihan 

työn menettäminen merkinnyt heille myös mahdollista asunnon menettämistä9. 

Ruukin sahan työntekijät kuuluivat myös laajempaan, koko Ruukin kylälle tutkimusajanjak-

sona muodostuneeseen, työläisyhteisöön. Muiden yritysten työntekijät jäävät kuitenkin tä-

män tutkimuksen ulkopuolelle sekä lähteiden puutteen että tutkimusteknisen rajauksen 

vuoksi. Kausityöläiset ja valmiiden lopputuotteiden lastausta suorittavat tahot kuuluivat 

yhteisöön ikään kuin puolittain. He työskentelivät samoilla perusteilla kuin vakituisetkin 

työläiset, mutta eivät olleet yhtä riippuvaisia tehdastoiminnan jatkuvuudesta kuin vakituiset 

työntekijät. 

 

Lähteet ja menetelmät 

Opinnäytteeni lähdeaineisto jakautuu kahteen, luonteeltaan hyvin erilaiseen lähteistöön. 

Pääosan lähteistä muodostavat Oulun maakunta-arkistolle (OMA) päätyneet Ruukinsahan 

kassakirjat vuosilta 1901–1905 ja 1905–1907 sekä työlistakirjat vuosilta 1905–190710 ja 

1909–1913. Toinen merkittävä osa tutkimuksen lähteistä koostuu tutkimusajanjakson aika-

na ilmestyneiden sanomalehtien Ruukin sahaa koskevasta uutisoinnista. 

Mainittujen aineistojen ohella käytän tutkimustani täydentävinä lähteinä kolmea muistelma-

luontoista teosta: Tyyne Salosen Tulkoon tässä kerrotuksi: Muisteluja vanhasta Ruukista (2002), 

Y. W. Jalanderin 60 vuotta farmaseuttisella alalla (1951) ja Kaarlo Levón Muistelmia Pohjanmaal-

ta (1928). Viimemainittu perustuu kirjoittajan haastattelumuistiinpanoista laatimaan koko-

naisuuteen, joka antaa lukijalleen hyvän yleiskuvan Pohjanmaan maaseudun elämästä ja 

elämäntapojen sekä elinkeinojen muutoksesta. Apteekkari Jalanderin omaelämänkerta 

konkretisoi alkoholinkäytöstä seurannutta levottomuutta tehdaskylällä. Salosen muistelmat 

puolestaan kertovat Ruukin kylän rakennuksista, ihmisistä ja tavoista suorastaan kansatie-

teellisellä tarkkuudella. Siitä välittyy myös selvä kuva seutukunnan hengellisestä elämästä, 

jossa erilaisen uskonnollisen näkemyksen omaavat henkilöt elivät pääosin sulassa sovussa 

keskenään: 

                                                           
9
 Ks. esim. Kortelainen 2008, 18. 

10
 Nimestään huolimatta nide sisältää myös vuoden 1908 viikkotyölistat. 
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Talonväestä isäntä oli lempeä uusherännyt kristitty. Joskus seuroissa Jumalan rakkaus Jee-

suksessa lämmitti hänen mieltään niin, että hän oli liikutuksissa. Emäntä oli tiukka kört-

tiläinen. Martta taasen mukava lestadiolainen.11 

Siikajokilaakilaakson uskonnollista elämää historiatieteen näkökulmasta on tutkinut Pauli 

Tahkola pro gradu -tutkielmassaan Jokivarren elämäntapa: Mikrohistoriallinen tutkimus Rantsilan, 

Paavolan ja Revonlahden maatalousväestöstä vuosina 1880–1920 (2001), joten Ruukin kylän hen-

gellinen elämä jää (jo suhteellisen kattavasti tutkittuna aiheena) työssäni selkeästi sivuosaan. 

Arkistolähteistä kassakirjat tarjoavat yksityiskohtaista, joskin niukkaa informaatiota siitä, 

mistä yritys sai varoja toiminnan harjoittamiseen ja mihin se näitä varoja käytti. Työlistakir-

joista selviää tehtyjen työpäivien lukumäärän lisäksi työtehtävien laatu. Lisäksi työlistoissa 

on mainittu työsuorituksen ajankohta vaihtelevalla tarkkuudella, yleensä viikkokohtaisesti, 

sekä työstä maksettu palkkasumma. Numeraalisen aineiston yksiselitteisyydestä juontuva 

käyttökelpoisuus oli painava valintaperuste kassakirjojen ja työlistakirjojen puolesta. 

Työlistakirjat luovat palkkavertailun keinoin pohjan yhteisön sisäisen sosiaalisen järjestyk-

sen tutkimiselle. Kirjureilla on kuitenkin ollut valitettavan erilainen käsitys siitä, millä tark-

kuudella työtehtävät tuli merkitä. Niinpä palkkakehityksen tarkastelu on säilyneellä lähteis-

töllä hyvin haasteellista. Palkkausasioiden ohella työlistoista voi tehdä havaintoja kassakir-

joihin merkittyjen tapahtumien tueksi ja taustaksi – arkistolähteet täydentävät osin toisiaan. 

Työlistakirjat tarjoavat lisäksi mahdollisuuden tutkia tehtyjen työtuntien perusteella liike-

toimintojen painopisteiden muutoksia lyhyellä aikavälillä. 

Lähdekriittiset huomiot kohdistuvat lähinnä kysymykseen siitä, mitä tarkoitusta varten yri-

tys on kyseiset asiakirjat luonut. Kauttaaltaan kirjanpito vaikuttaa täsmälliseltä ja tekemissä-

ni tarkastuslaskelmissa olen havainnut vain vähäisiä virheitä. Maatilojen tulojen ja menojen 

kirjaamisesta ei vielä tutkimusajanjaksona ollut voimassa sitä käsittelevää lainsäädäntöä,12 

joten niiden osalta merkinnät voivat olla lainkin puitteissa hyvin puutteellisia. Toisaalta voi-

daan myös todeta, että tästä seikasta johtuen kirjanpidon vääristelyyn ei ainakaan verotuk-

sellisessa mielessä ollut tarvetta. Kirjanpidon olemassaolo selittyy kaiketikin Bergbomien 

kauppahuoneen omasta tarpeesta seurata maatilojen tuottavuutta ja kannattavuutta. 

Ruukin sahan yritystoiminta on kassakirjamerkintöjen perusteella ollut säntillistä ja tarkkaa. 

Säntillisyys näkyy kassakirjojen ja työlistakirjojen lähes virheettömissä laskelmissa ja tarkkaa 

                                                           
11

 Salonen 2002, 134. 
12

 Ahvenainen 1994, 40. 
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toiminta oli siinäkin mielessä, että mitään tavaraa, jolla oli vähänkään rahallista arvoa, ei 

heitetty hukkaan. Esimerkiksi vuoden 1906 lopulla sahalta myytiin ”justeerisahan kappale 

0,50 mk”13 ja ”mittanauhan palanen 1,00 mk”.14 Mainittakoon, että tuohon aikaan yhdellä 

markalla sai esimerkiksi puoli kiloa kahvia tai kilon tuoretta kalaa.15 

Säilynyt lähdemateriaali on yrityksen liiketoiminnan tutkimuksen kannalta haasteellista. 

Esimerkiksi liiketuloksen tai kannattavuuden selvittäminen on mahdotonta, sillä valtaosa 

tuloista on oletettavasti kirjattu Oulun pääkonttorilla myyntikirjoihin, joita tutkimusajanjak-

solta ei ole säilynyt. Eikä satunnaisten rahtilippujen, reskontran tai muutaman kirjeen ole-

massaolo merkittävästi helpota tilannetta, varsinkaan kun ne kaikki ovat säilyneet vain osit-

tain ja eri vuosilta tai vuosikymmeniltä. 

Arkistolähteitä täydentävät digitoitujen sanomalehtien uutiset ja ilmoitukset. Tutkimukseni 

kannalta keskeisimpiä lehtiä ovat Kansan Tahto (KT), Kaiku (KAI), Kaleva (KAL) ja Raa-

hen Sanomat (RS). Lehtien tekstejä lukiessa lähdekriittiset huomiot kohdistuvat luonnolli-

sesti lehden julkaisijan poliittiseen taustaan ja pyrkimyksiin. Samoista asioista kerrottiin eri 

lehdissä erilaisin sanoin, riippuen uutisoijan tarkoitusperistä. 

Tutkimuksen loppupuolella sanomalehdistö on lähteistä keskeisemmällä sijalla kuin kassa-, 

ja työlistakirjat. Koska tutkimukseni lähdepohja on varovasikin ilmaistuna hutera yhteisö-

tutkimukselle, tukeudun työn jälkimmäisissä pääluvuissa verrattain vahvasti tehdasyhteisöjä 

käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Samalla Ruukin sahayhteisön elämä nivoutuu osaksi 

laajempaa teollisuuden historiaa. Makrotason tehtävänä on luoda tutkielmani historialliseen 

poikkileikkauskuvaan sille kuuluvat raamit. 

Tätä tutkimusta tehdessäni olen käyttänyt kahta hyvin erilaista, mutta toisiaan täydentävää 

tutkimusmenetelmää: lähteiden lähilukua ja tilastollisia menetelmiä. Kassa- ja työlistakirjojen 

merkintöjen ja sanomalehtien uutisoinnin lukemiseen, niiden välittämien tiedonmurusten 

tarkan merkityksen pohtimiseen ja sanavalintojen analysointiin olen käyttänyt paljon aikaa. 

Olen useimmiten asettanut lähteille kysymykset, missä olosuhteissa ja miksi kyseinen kirjoi-

tus on syntynyt ja mitä se tarkalleen ottaen kertoo omasta ajastaan.     

Tilastollisia menetelmiä olen käyttänyt kassakirjojen ja työlistakirjojen numeraalista materi-

aalia hyödyntäen. Uuden historiatieteellisen tiedon tuottamiseksi rahasummien, työtuntien 

                                                           
13

 Kassakirja 1905–1907, 89. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 
14

 Kassakirja 1905–1907, 96. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 
15

 Suomen taloushistoria III 1983, 445–446, taulukko 14.3.c. Elintarvikkeiden keskihintoja Helsingissä 
1901–1920. 
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ja tuotantomäärien vertailu erilaisten muutosten ilmentäjänä on tässä menetelmässä keskei-

sessä roolissa. 

Taulukoiden, tilastojen ja kaavioiden laatimiseen olen käyttänyt kassaperustetta, eli tulo tai 

meno syntyy silloin, kun suoritus on maksettu kassaan tai kassasta ja kirjattu kirjanpitoon. 

Tästä poikkeuksen tekevät etuotot, sillä etukäteen on mahdotonta arvioida, otetaanko etu-

otto esimerkiksi palkkaa, metsän myyntiä, maanvuokraa tai jotain muuta tuloa ennakoiden. 

Rahasummien vertailussa käytetään nimellisarvoja, sillä tutkimusajanjakson aikana inflaatio 

oli hyvin matalalla, noin yhden prosenttiyksikön vuositasolla. Tulkoon mainituksi, että ra-

hamuseon rahanarvonlaskurin perusteella vuoden 1900 yhtä markkaa vastaava summa oli 

vuonna 1913 1,17 markkaa. 

 

Historiallinen tausta 

Puunjalostusta Siikajokilaaksossa on harjoitettu jo 1700-luvulla. Yksiteräisten vesisahojen 

toiminta ei kuitenkaan ollut laajamittaista, vientiin suuntautuvaa sahateollista elinkeinonhar-

joittamista. Olettaa sopii, että niiden ainoa tarkoitus oli täyttää paikallisen talonpoikaiston 

rakennustarpeet. Paikkakunnan ensimmäinen pysyvä sahatyöläisten yhteisö syntyi vasta, 

kun teollinen sahaustoiminta alkoi Ruukissa 1840-luvulla. Tällöin raahelaiset kauppiaat 

Zachris Lacke ja Zachris Franzen rakennuttivat monien alkuvaikeuksien jälkeen sahalaitok-

sen Siikajoen Revonlahden Ruukinkoskeen. Tälle paikalle sahalaitos valmistui vuonna 1846, 

vuosia ennen senaatin myöntämää lupaa.16 

Kahden ensimmäisen vuosikymmenen ajan sahaustoiminta oli tarkoin säänneltyä. Ruukin 

sahalle asetetut vuosittaiset sahauskiintiöt olivat 2500, 3000 ja vuodesta 1857 alkaen 5000 

tukkia kutakin sahausvuotta kohden. Arvattavasti kiintiö ylitettiin mahdollisuuksien sen 

salliessa, sillä viranomaisten valvonta oli olematonta. Valtiovalta kiinnostui kuitenkin metsä-

taloudesta sitä mukaa, kun sahatavaran kansainvälinen kysyntä osoitti sen taloudellisen 

merkittävyyden. Niinpä sääntelyä purettiin ja Suomeen perustettiin saksalaisen kameralisti-

sen metsänhoitotieteen mallin mukaan metsänhoitolaitos vuonna 1851.17 

Kotimainen puutavaran kysyntä oli kuitenkin huomattavasti tuotantoa pienempää, niinpä jo 

Ruukinsahan alkuvuosien tuotanto myytiin pääsääntöisesti ulkomaille. Sahatavaran kuljetus 

suoritettiin talvisin lyhyintä reittiä Raahen Maivaperälle. Maakuljetus oli vielä tuolloin koko 

                                                           
16

 Kallinen 1969a, 6; Ahvenainen 1984, 176. 
17

 Kallinen 1969a, 9; Virtanen 2003, 17; Kuisma 2006, 239. 



13 
 

maassa yleistä ja siinä oli omat haasteensa. Puutavaraan tuli helposti vaurioita kuljetuksen 

aikana ja kuskien kerrotaan olleen juopotteluun taipuvaisia. Toisaalta kuljetuksiin osallistu-

minen antoi sahan ympäristön väestölle merkittäviä lisätuloja. Joillekin rahdinajosta muo-

dostui suorastaan pääelinkeino.18 

Maamme sahateollisuudessa saatiin odottaa kauan liberaalin talouspolitiikan uusia tuulia. 

Viimein, vuoden 1861 huhtikuussa Suomen suuriruhtinas vahvisti asetuksen, joka vapautti 

sahalaitokset niitä kahlinneista rajoituksista. Vaikutukset näkyivät Ruukissakin nopeasti. 

Vuosittaiset sahausmäärät nousivat merkittävästi ja ilmeisesti korkeammasta tuotannosta 

seurasi muutos myös valmiiden lopputuotteiden kuljetukseen, koskapa vuoden 1862 aikana 

kuljetusreitti muuttui siten, että lankut kuljetettiin Lumijoen Hytinkariin. Täältä puutavaran 

matka jatkui vesiteitse Ouluun ja ulkomaille suuntaaviin aluksiin.19 

1870- ja 1880 -luvuilla Ruukin sahan työväki muodosti vielä verraten pienen, keskimäärin 

16 ihmistä käsittävän yhteisön.20 Muutos seurasi toistaan Ruukissa paranevien liikenneolo-

jen ja sahaustekniikan uudistusten myötä. Vuonna 1886 valmistui Pohjanmaan rautatie ja 

sahatavaraa alettiin kuljettaa junalla Ruukista Ouluun. Ja kun vuonna 1900 rautatiekiskot 

ulottuivat jo Raaheen, lastattiin lankut junaan, joka kuljetti ne Raahen Lapaluodon sata-

maan. Kehittyvä infrastruktuuri mahdollisti yrityksen kasvun ja laajeneva yritys palkkasi 

lisää työväkeä. Niinpä Ruukin sahatyöläisten yhteisö käsitti vuosisadan vaihteessa jo 44 

henkeä.21 

Sahatavaran kuljetusreittien ja sahaustekniikan muutosten lisäksi myös Ruukin sahan omis-

tussuhteet elivät jatkuvassa muutoksen tilassa. Aluksi sahan perustanut kauppias Lacke 

omisti sahasta kolme neljäsosaa ja Franzen neljänneksen. Myöhemmin Franzen lisäsi omis-

tustaan niin, että lähes koko saha oli hänen hallussaan. Franzenin kuoltua vuonna 1852 

perikunta piti sahaa hallussaan viiden vuoden ajan, kunnes Krimin sodan heikentämän talo-

ustilanteen vuoksi saha myytiin oululaisille Johan Gustaf ja Carl Erik Bergbomille vuonna 

1857. Suvun hallussa sahalaitos säilyi kuuden vuosikymmenen ajan. J. G. ja C. E. Bergbo-

mien kuoleman jälkeen yhtiötä hoidettiin kuolinpesän muodossa vuosisadan vaihteeseen 

saakka.22 

                                                           
18

 Vilmusenaho 1984, 140; Kuisma 2006, 249. 
19

 Kuisma 2006, 242; Kallinen 1969a, 8; Vilmusenaho 1984, 140. 
20

 Vilmusenaho 1984, 153. 
21

Kallinen 1969a, 10; Vilmusenaho 1984, 153. 
22

 Ahvenainen 1984, 140; Vilmusenaho 1984, 140; Kallinen 1969a, 12. 



14 
 

Tutkimusajankohta rajoittuu kuolinpesästä muodostetun osakeyhtiö G. & C. Bergbom A/B 

aikaan. Tämä perustettiin 12.10.1900 ja sen johdosta vastasivat Johan Gustafin ja Carl Eri-

kin sisarenpojat F. W., Karl ja J. L. Pentzin. Bergbomien suvun kauppahuone liitettiin 

1.2.1913 osaksi kolmen perheyhtiön laajaa yhteisyritystä Ab Uleå Oy:tä ja Ruukin saha maa-

tiloineen myytiin tehtailija Lauri Penzinille.  Kuitenkin jo neljän vuoden kuluttua tämä vii-

meinen Bergbomin suvusta polveutuva, tarmokas ja idearikas yrittäjä päätyi myymään saha-

laitoksen maatiloineen J.R. Johanssonille,23 joka purki vanhan vesisahan ja alkoi rakentaa 

uutta sahalaitosta Ruukinkosken alla sijaitsevan lammen pohjoisrannalle.24  

                                                           
23

 Kallinen 1969a, 12. Virtanen 2003, 37. 
24

 Vilmusenaho 1984, 142. 
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1 SAHAYHTIÖN LAAJENEVA LIIKETOIMINTA 

 

1.1 Ruukin saha osana Bergbomien kauppahuonetta 

Ruotsalaistaustainen Bergbomien suku oli 1800-luvulla yksi Oulun seudun varakkaimmista 

ja yritteliäimmistä kauppiassuvuista. Sen hallussa oli mittava maaomaisuus, useita rakennuk-

sia ja kymmeniä pieniä kauppaliikkeitä Oulussa. Lisäksi kauppahuone kykeni omistamallaan 

Oulun suurimmalla kauppalaivastolla kuljettamaan ostamiaan ja myymiään tavaroita. Myös 

tukkukauppa oli laajaa ja olipa kauppahuone mukana vielä 1900-luvun alussa kilpailun ko-

ventamassa ja tuotantoaan supistavassa tervakaupassakin.25 Lisäksi Bergbomeilla oli osak-

kuus Ämmän ja Kurimon ruukkeihin.26 

Puutavaran jalostus muodosti kuitenkin vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla merkit-

tävimmän osan kauppahuoneen liikevaihdosta. Suvun harjoittama sahaustoiminta keskittyi 

Pohjois-Suomeen.27 Bergbomien kauppahuone ei kuitenkaan ollut mikään poikkeus aika-

kautensa suomalaisessa liike-elämässä, jossa perheyhtiöiden hallussa oli suurin osa maamme 

metsäteollisuudesta.28 

Tutkimusajankohdalta ei ole säilynyt yksiselitteistä tietoa siitä, kuinka laajaa G. & C. Berg-

bom A/B:n sahaustoiminta tarkalleen ottaen oli. Joka tapauksessa, aiempina vuosina kaup-

pahuoneella oli hallussaan kokonaan tai osittain yhteensä ainakin kymmenen sahaa. Nämä 

sijaitsivat maantieteellisesti tarkasteltuna laajalla alueella: Oulun Korkeasaaressa ja Sahansaa-

ressa, Kemissä, Haukiputaalla, Rovaniemellä, Tervolassa, Pudasjärvellä ja Kiimingissä. Mai-

nittakoon vielä, että Johan Gustaf Bergbom jätti sivuperillisilleen jaettavaksi yli 4 miljoonan 

markan omaisuuden.29 

Tällaisen omaisuuden kartuttaminen on varmasti kysynyt hyviä liikkeenjohdollisia taitoja, 

mutta sanottakoon, että myös hyvillä suhteilla oli merkityksensä menestyksekkääseen kau-

pankäyntiin. J. G. Bergbom itse toimi Lybeckin konsulina ja hänen setänsä oli senaattori.30 

Poliittisten siteiden lisäksi taloudelliset intressit oli kyettävä kytkemään metsäteollisuutta 

rahoittavaan osapuoleen eli pankkeihin. Suhteet toimivatkin tehokkaasti kahteen suuntaan: 

                                                           
25

 Hautala 1976, 91; Hautala 1975, 193; Pakkanen & Leikola 2011, 59. 
26

 Virtanen 2003, 19, 37; Hautala 1976, 91. 
27

 Hautala 1975, 278–279; Pakkanen & Leikola 2011, 146; Virtanen 2003, 37. 
28

 Kuisma 2006, 454. 
29

 Kallinen 1969b, 21; Hautala 1975, 278–279; Pakkanen & Leikola 2011, 146; Hautala 1976, 91–92. 
30

 Kuisma 2006, 497; Kallinen 1969b, 21; Kuisma 2006, 243. 
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Monet teollisuutta rakentaneet suurliikemiehet olivat samalla liikepankkien osakkaita, 

tärkeimpien teollisuusyhtiöiden ja alojen johtomiehet istuivat pankkien hallinnossa ja pank-

kimiehiä näkyi puolestaan yritysten hallituksissa.31 

Toisaalta on todettava, että niin poliittisten kytkösten kuin pankkirahoituksenkaan suhteen 

Bergbomit eivät olleet yhtä riippuvaisia kuin esimerkiksi toisen merkittävän oululaisen 

kauppahuoneen, Snellmanien, edustajat. Bergbomien menestyksekkään liiketoiminnan pe-

rustana olivat korkea omavaraisuusaste sekä investointien oikea-aikaisuus.32 Heidän toimin-

taansa luonnehditaan seuraavasti: 

Sahateollisuudessa he olivat suomalaisittain edelläkävijöitä, ja heidän sahansa pääsivät ku-

kin vuorollaan käyntiin korkean hintatason vallitessa. Samalla he pitivät jalat tiukasti 

maassa.33 

Kun J. G. Bergbom vuonna 1893 kuoli, yhdistyivät suvun sahateollisuuteen keskittyneet 

voimat ja kyvyt Snellmanien kauppahuoneen kanssa. Tästä liitosta syntynyt Kemiyhtiö sekä 

tutkimusajanjakson lopussa, vuonna 1912, perustettu Uleå-yhtiö käytännössä hallitsivat 

maamme pohjoista sahateollisuutta 1900-luvun toisella vuosikymmenellä.34 

Olosuhteet huomioon ottaen ei ole siis ihme, että syrjäisessä Ruukissa Bergbomeja ei juuri 

näkynyt.35 Bergbomien toimintaa sivuavassa tutkimuskirjallisuudessa ei Ruukinsahaa maini-

ta missään. Sahan kassakirjoihin merkityissä viikoittaisissa rahalähetyksissä yhtiön sukutaus-

taa heijastava toiminimi näkyy sitä vastoin todella usein, joskin ilman pidempiä selontekoja. 

Yhtiön nimen jäljessä on sana: ”rahaa” ja tätä seuraa lähetetyn rahan määrä, suuruudeltaan 

usein muutamia tuhansia markkoja.36 

Hyvin ilmeettömiksi omistajat siis lähdeaineistossa jäävät. Rahalähetysten lisäksi heitä kos-

kevia muita kirjauksia on vain muutamia ja nämäkin ovat taloudelliselta kannalta katsoen 

vähämerkityksisiä, kuten seuraavasta on havaittavissa: ”Lisa Riekille Patroonin ylöspidosta 

2,50mk”37 ja ”Patroonin & Anderrsonein ylöspidosta Rouva Riekille 5mk.”38 Patroonin 

ylhäiseltä kalskahtava nimitys oli Ruukissa paikallaan, sillä muistitiedon mukaan tehtaan 

                                                           
31

 Kuisma 2006, 515. 
32

 Pakkanen & Leikola 2011, 99. 
33

 Pakkanen & Leikola 2011, 99. Kirjoittaja siteeraa Sakari Virtasen teosta. 
34

 Kuisma 2006, 376. 
35

 Vilmusenaho 1984, 149. 
36

 Kassakirjat 1901–1905 ja 1905–1907 passim. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1a; Gab:1b. OMA. 
37

 Kassakirja 1905–1907, 85. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 
38

 Kassakirja 1905–1907, 113. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 
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työläiset tunsivat kunnioituksen ohella jopa pelkoakin oman arvonsa tiedostavaa Fredrik 

Wilhelm Pentziniä kohtaan. Ruukinpatruunan harvinaiset vierailut tehtailla olivatkin merk-

kitapauksia ja niistä tiedotettiin tehdasväkeä hyvissä ajoin etukäteen, jotta vierailukäynnit 

tehtailla sujuisivat asiaankuuluvalla tavalla. Vaikka Bergbomit ja Penzinit olivat mahtimiehiä 

Ruukissa, eivät silti ulottuneet Suomen varakkaimpien miesten joukkoon,39 sillä suvun 

omaisuus jakautui useille perheille.40 

Kuten muillakin kaupunkiporvareiden omistamilla sahoilla, myös Bergbomien kauppahuo-

neeseen lukeutuvalla Ruukin sahalla oli omaleimainen asema osana laajempaa kaupankäyn-

tiä. Puutavaran sahaus tosin oli aika-ajoin taloudellista voittoa tuottavaa liiketoimintaa, mut-

ta sahatavara nähtiin myös lähes välttämättömänä maksuvälineenä ulkomailta tuotavia tava-

roita maksettaessa. Toisaalta puutavara toimi maksuvälineenä jo ennen sahausta, kun talon-

pojat maksoivat hankintojaan kauppahuoneille. Kun käteistä rahaa ei ollut, maanomistajat 

tarjosivat tukkejaan. Näin tervanpolton hyvinä aikoina luodut, yhä toimivat liikesuhteet 

pitivät kaupankäynnin vireänä, joskaan ei aina kovin tasaväkisenä, kaupunkiporvarien ja 

maataomistavan talonpoikaiston välillä.41 

 

1.2 Yhtiön liiketoimintaympäristö 

Oululaisten kauppahuoneiden mainitaan aloitelleen yhteistoimintaa puutavaran hankinnassa 

jo 1880-luvulla.42 Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kilpailu Siikajokilaakson metsistä oli 

hyvin rajoittunutta. Vaikutelma vahvistuu aikakauden sanomalehdistöä lukiessa: 

Olen kuullut ukkosten kummastelewan, että Siikajokiwarren puut owat kirotuita kun ei 

niistä liikemiesten kannata maksaa suunnillekkaan ostaissa eikä wedättäissä sitä kuin 

muualla. Sehän todistaa kirousta, että ei ilmesty toista puitten ostajaa sillä onhan se luon-

nollista, että armostaan se yksi ostaja antaa sen mikä antaa.43 

Näin piirteli ”Piippolan mies” tuntojaan lehden sivuille ennen vuosisadan vaihdetta, mutta 

vain kahden vuoden kuluttua tilanteeseen tuli muutos. Kilpailijaksi tuli vuonna 1901 Raa-

hen Puutavara Oy raahelaisen liikemiehen, opettajan ja juristin eli Johan Arthur Lagerlöfin 

                                                           
39

 Kuisma 2006, 497. Kirjoittaja mainitsee Suomen rikkaimpia ihmisiä luetellessaan Elvingin, Ahlströmin, 
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johdolla. Hän toimi sekä sahan omistajana että johtajana. Lagerlöf vakuutti Kansallispankin 

pääjohtajan suurella ajatuksellaan Oulujärven seudun metsien valtaamisesta teollisuuden 

tarpeisiin. Näin yrityksen rahoitusasema oli hyvin turvattu. Hän sai vaikutusvallallaan myös 

Rautatiehallituksen taipumaan suunnitelmiinsa sivuraiteen rakentamisesta sahalleen, joka 

sijaitsi noin kaksi kilometriä Ruukinkoskelta sisämaahan päin.44 Suuria suunnitelmia seurasi 

myös niiden toteuttaminen, kuten seuraavasta lainauksesta käy hyvin ilmi: 

Tukkihommat owat entiseen werraten suuressa wauhdissa Kestilässä. Raahen Puutawarayh-

tiöllä on noin 300 hewosta tukkien ajossa sekä sen lisäksi muutamia kymmeniä Ruukin 

sahalla ja ruotsalaisilla.45 

Raahen Puutavarayhtiö ohitti siis heti sahaustoiminnan alettua ”Vanhan sahan” – kuten 

Ruukin sahayhtiötä ruvettiin kutsumaan – ja työllisti vuoteen 1914 tultaessa lähes kuusin-

kertaisen määrän ihmisiä Ruukin sahayhtiöön verrattuna. 1920-luvulla useat Lagerlöfin hal-

linnoimat teollisuuslaitokset joutuivat kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja siirtyivät lopulta 

sahaustoimintaa rahoittaneen pankin kontrolliin.46 

Vuosisadan vaihde teollistuvassa Suomessa oli tiilitehtaiden kulta-aikaa. Parhaimmillaan 

maassa oli toiminnassa yli kaksisataa tiilitehdasta. Ruukinsahan yhteyteen rakennettu tiili-

tehdas ei siis ollut mikään harvinaisuus, eikä se ollut edes lajissaan paikkakuntansa ainoa. 

Suomen Sysiliike eli Aktiebolaget Finska Kolaffären hallinnoi tiilitehdasta, joka kylläkin 

tuotti tiiltä lähinnä liikkeen omiin tarpeisiin. Paavolan kolmas tiilitehdas sijaitsi Raahen rau-

tatien varrella, Koivumaan maalla. Tämä Topin tiilitehtaaksi kutsuttu laitos perustettiin 

vuonna 1903 ja jo pari vuotta myöhemmin sen tuotanto oli 70 000 tiiltä vuodessa.47 Mo-

lemmat olivat kuitenkin pieniä Ruukinsahan tiilitehtaan tuotantoon verrattuna. 

Lähdeaineiston pohjalta vaikuttaa siltä, että Pruuki Häme & Nikkilän maatiloilla harjoitet-

tiin hyvin tavanomaista maa- ja karjataloutta.48 Täten myös sillä riitti kilpailijoita paikkakun-

nalla runsaasti, olihan koko Siikajokilaakso vahvasti maatalousvoittoista aluetta vuosisadan 

alkupuolella.49 

Käsiteltäessä sahayhtiön kilpailutilannetta on otettava huomioon, että mittelöä käytiin 

muustakin kuin valmiiden lopputuotteiden markkinoista. Työvoiman saannista ei ollut var-
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sinaisesti pulaa, sillä tehdastyötä pelkäämättömiä ihmisiä saapui lähiseudulta ja kauempaakin 

paikkakunnalle varsin runsaasti.50 Tästä huolimatta on kuitenkin oletettavaa, että hyvän 

ammattitaidon omaavista työntekijöistä oli yhtiöiden välillä aitoa kilpailua. 

Millainen oli kilpailutilanne puuraaka-aineen hankinnassa? Tukkeja Ruukissa tarvitsivat jo 

mainittu Raahen Puutavara Oy, mutta myös vuonna 1903 toimintansa aloittanut Suomen 

Sysiliike. Tosin tämä ruotsalaisten rautateollisuusyritysten puuhiilen tuottajaksi suunniteltu 

yritys käytti raaka-aineenaan myös sahausjätettä.51 Lieneekö jäterimoja vai rakentamiseen 

soveltuvaa puuta, joka tapauksessa Suomen Sysiliike maksoi Ruukin sahayhtiölle puutava-

rasta tuhatta markkaa lähentelevän summan tammikuussa 1907.52 Kovin kireät välit näillä 

yrityksillä eivät vaikuta olleen, kun tämän kaltaiseen kaupalliseen yhteistyöhön kyettiin. 

Tiilitehtaiden raaka-ainekilpailu jää lähdeaineiston niukkuuden vuoksi hämärän peittoon, 

mutta olettaa sopii, että isompaa puutetta hyvästä savesta ja hiekasta ei ollut. Tämä on pää-

teltävissä siitä, että vielä ensimmäisen maailmansodan aikana tuotantomäärät olivat suureh-

koja ja vielä 1950-luvun taitteessa tiilitehtaan koneistoa ja rakennuksia uusittiin.53 On tosin 

huomioitava, että parantuneen kuljetusteknologian avulla raaka-ainetta voitiin hankkia tar-

vittaessa kauempaakin. 

Ruukin sahan kilpailutilanne valmiin lopputuotteen eli sahatavaran markkinoiden osalta 

nivoutuu osaksi kansallista kokonaisuutta, jossa tuotteiden hinnat määrittyivät talouden 

syklien mukaan. Suomalaisen puutavaran markkinat 1900-luvun alussa olivat laajat ja kan-

sainväliset. Vuonna 1900 puutavaraa eri muodoissaan vietiin Suomesta vajaat neljä miljoo-

naa kuutiometriä, vuonna 1907 yhteensä 4,8 miljoonaa ja vuonna 1912 määrä oli jo 5,9 mil-

joonaa kuutiometriä54. Eniten puutavaraa vietiin Englantiin, mutta suurta vienti oli myös 

Ranskaan ja Saksaan. Sahateollisuustuotteiden vientimaana Venäjä piti kärkisijaa halventu-

neiden merirahtien turvin. Suomi oli kuitenkin ohittanut aiemman vientimahdin, Norjan ja 

läheni puutavaran merkittävää vientimaata, Ruotsia.55    

Ruukinsahan asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella sahayhtiön ulkomaanyhteydet 

jäävät epäselviksi, sillä ulkomaankauppa hoidettiin Oulun pääkonttorista käsin.56 Asiakirjois-

                                                           
50

 Vilmusenaho 1984, 145, 152; Ks. myös Spoof 1997, 36. 
51

 Vilmusenaho 1984, 144–150. 
52

 Kassakirja 1905–1907, 98. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 
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ta käy kuitenkin selkeästi ilmi, että kotimaassa yhtiö oli laajasti verkostoitunut. Esimerkiksi 

puutavaran kuljetukseen liittyviä merkintöjä on tutkimusajankohtana havaittavissa satoja, 

kymmenien eri yhteistyötahojen kanssa. Yksityishenkilöiden ohella erilaiset yhdistykset ja 

yritykset lastasivat Ruukissa sahattua puutavaraa. Mainittakoon esimerkiksi: ”Raahen Roh-

toinkamari, Limingan työväen yhdistys, Katri Antell Oy ja Weljekset Åström, Oulu.”57 

Kassakirjat valottavat Ruukin sahan yhteydenpidon konkreettisia muotoja vuosisadan alku-

puolella. Kuukausittain kirjattiin merkintä ”Postimerkkeihin ja vaunurahtikirjoihin”58. 

Vuonna 1906 näihin kului keskimäärin 12,38 markkaa kuukaudessa. Kuukausittain makset-

tiin myös telefoonimaksu, joka oli suuruudeltaan yleensä 20–40 markkaa.59 Summa viittaa 

vahvasti siihen, että puhelinta myös käytettiin, vastasihan se suuruudeltaan sahatyömiehen 

täyden työviikon palkkaa.60 Puhelimen käytön tarpeellisuutta kuvastaa selkeästi myös vuon-

na 1906 tehty puhelinluettelon hankinta. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa senkin, että 

puhelimen käyttö viestimenä korvasi pikkuhiljaa perinteisen kirjeen. Mainittakoon vielä, että 

sahayhtiön puhelinta saivat paikkakuntalaiset käyttää pientä maksua vastaan omien asioi-

densa hoitoon.61 

1900-luvun alkupuolen tiedonkulku Ruukissa oli tietenkin vain osittain sanomalehtien62, 

postin, puhelinten ja sähkeiden63 varassa. Tehtaan työväen, kuten muunkin tavallisen kan-

san tiedonvälitys oli luonnollisesti suullista ja esimerkiksi vienankarjalaiset kulkukauppiaat 

eli ”laukkuryssät”, kuten heitä tavallisimmin nimitettiin, toivat Ruukin kylälle silkkien ja 

muiden tavaroiden lisäksi uutisia idästä.64 Aikalaisten tiedonkulkua paransi varmasti myös 

rautatieverkoston laajentuminen ja sitä seurannut ihmisten lisääntyvä liikkuminen. 
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1.3 Sahayhtiö ja talonpojat vastakkain – puukauppaa ja metsätöitä Siikajokilaak-

sossa 

 

Talonpoikien ja sahayhtiöiden välinen eripuraisuus ei ole ollut Suomessa lainkaan poikke-

uksellista. Metsäkauppoihin liittyvistä ristiriidoista kuulee kerrottavan niin metsänomistajien 

katkeria vuodatuksia kuin sankaritarina-tyyppisiä kertomuksia ovelista talonpojista, jotka 

kettumaisella viekkaudella huiputtavat yhtiöiden asiamiehiä. Myös historiatieteellistä tutki-

musta aihepiiristä on tehty jonkin verran. Esimerkiksi JAANA LAINEEN Puukaupan sään-

nöt (2006) käsittelee tätä aihepiiriä varsin ansiokkaasti. 

Ruukissa vastakkainasetteluun sahayhtiöiden ja talonpoikien välillä on löydettävissä ainakin 

kolme nimettävää syytä: kilpailu työvoimasta, kalastus ja metsäkaupat. Ehkäpä kädenvään-

töä käytiin myös metsätöistä maksettavista palkoista. 

Kalastus oli ennen melkoista. Oli niitä ennen nuottiakin, vaan nyt ei käy kalastus. Ne lop-

puivat kun ruvettiin puutavaraa kuljettamaan ja perustettiin nuo suuret laitteet Pöyrynkos-

kelle – – Maanviljelijä sai ennen helpommin työvoimaa65  

Tähän tapaan menneitä muisteli Ruukin sahayhtiölläkin työskennellyt torpanmies Heikki 

Greus, Kaarlo Levónin haastattelussa. Maanviljelijöiden työvoiman saanti tuskin oli niin 

ongelmallista kuin ikämiehen kommentista voisi päätellä. Oletettavasti sana ”helpommasta” 

työvoimasta tarkoitti Ruukissa samaa kuin ”halvemmasta” työvoimasta. Sinänsä havainto 

on siis paikkansa pitävä, merkitsihän tehdastyö ainakin useimmille toisen sukupolven tilat-

tomille elintason nousua maatöitä korkeamman palkan vuoksi.66 

Vanha kiista Siikajoen lohenkalastuksen ja puunjalostuksen välillä ratkesi vuonna 1901 jäl-

kimmäisen eduksi, kun lähes sata vuotta toimineen kruunun lohipadon vuokraaminen pää-

tettiin lopettaa vähäiseksi käyneen lohennousun vuoksi. Mainittakoon kuitenkin, että sisä-

maassa sijainneen Ruukin sahan osalta haitat kalastukselle eivät vaikuttaisi olleen niin mer-

kittäviä kuin rannikon välittömässä tuntumassa sijainneen puunjalostustoiminnan.67 

Talonpoikien ja metsäyhtiöiden välinen puukauppa alkoi puuston hakkuu- ja sahauskelpoi-

suuden arvioinnilla. Tämä vaikuttaa olleen vastuullista, tarkkuutta ja ammattitaitoa vaativaa 

työtä, sillä sitä tekivät pääsääntöisesti uitto- ja savottatöiden johtajat.68 Metsänluku oli talou-
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dellisestikin tarkasteltuna merkittävää. Se vei aikaa suurella savottatyömaalla jopa kolme 

viikkoa ja palkkaa piti maksaa metsänluvussa olleiden miesten oppaillekin, hevosten rous-

kuttaessa ostoheiniä työn aikana.69 Mittaustehtävän tultua suoritetuksi oli vielä kyettävä 

solmimaan sekä yhtiötä että maanomistajaa tyydyttävä metsäkauppa. 

Vielä 1880-luvulla metsäkaupat tehtiin tavallisimmin siten, että sahayhtiö osti maanomista-

jalta hakkuuoikeuden, joka oli voimassa viidestä kymmeneen vuoteen, joskus pidempään-

kin.70 Tällaisen järjestelyn turvin yhtiö ilmeisesti pyrki turvaamaan sen, että se pystyi järjes-

tämään hakkuut omien aikataulujensa ja muiden suunnitelmiensa mukaisesti. Satunnaisesti 

säilyneistä kauppakirjoista selviää, että vuoteen 1906 tultaessa hakkuusopimuksen kestot 

olivat merkittävästi lyhentyneet. Hakkuuoikeus saattoi kestää esimerkiksi vain vajaat neljä 

kuukautta, eikä syy lyhyeen hakkuuaikaan ollut siinä, että tämä savotta olisi ollut pieni. 

Päinvastoin, summa jonka sahayhtiö maksoi kyseisestä pulkkilalaisen Iso-Junnon perintöti-

lan puustosta kohosi peräti 17 000 markkaan.71 

Aiempina vuosina sahayhtiö oli ulkoistanut metsäkauppojen sopimisen ainakin metsänvarti-

ja Josef Patasaarelle ja Heikki Ollilalle, jotka sitten saivat palkkionsa tehdyistä puukaupoista. 

Ollilan vilpillinen toiminta herätti aikanaan melkoista pahennusta jokivarren asukkaissa, sillä 

toisinaan hän teki metsäkaupat omiin nimiinsä ja myi sitten tekemänsä sopimuksen sahayh-

tiölle. Eivätkä hänen tekemänsä sopimukset aina olleet kaikilta osin kelvollisia. Puusto oli 

tahallisesti arvioitu todellisuutta vähäarvoisemmaksi tai hakkuussa oli otettu sellaisiakin 

puita, jotka aiemmin oli sovittu metsään jätettäväksi.72 Mikään ruukkilainen erikoisuus täl-

lainen välikauppias ei kuitenkaan ollut, sillä metsiensä arvoa tuntematon talonpoikaisto alle-

kirjoitti tämänkaltaisten pelureiden kanssa omalta kannaltaan epäedullisia sopimuksia ympä-

ri maan.73 

Toisinaan sahayhtiöt ostivat metsät maapohjineen. Tästä johtuen yhtiöiden metsäomaisuus 

Siikajokilaaksossa oli 1920-luvulle tultaessa noussut tuhansiin hehtaareihin.74 Tällä oli vaiku-

tuksensa siinä, millaisena suuriksi paisuneet sahayhtiöt näyttäytyivät työväestön ja erityisesti 

talonpoikaiston silmissä. Heidän näkemyksensä mukaan: 
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– – metsäyhtiöt kuuluivat samaan tunnottomien spekulanttinen, voitonhimoisten pörssijob-

bareiden ja kaikenkarvaisten gulashien joukkoon, jotka vuolivat rahaa kansan hädän kus-

tannuksella.75 

Kuvaus on Etelä-Suomesta, joten se ei saumattomasti sovellu ilmaisemaan Siikajokilaakson 

asukkaiden tuntoja. Metsiään maapohjineen myivät eteläsuomalaisten ohella erityisesti kai-

nuulaiset, mutta näitä kertaluontoisia kauppoja tehtiin toki muuallakin Suomessa. Oulu- 

Kiiminki- ja Kemijokilaaksossa sahaavien metsätalousyrittäjien maaomaisuus käsittikin 

vuoden 1910 paikkeilla jo puolimiljoonaa hehtaaria.76 Vaikuttaa siis siltä, että tämä valta-

kunnallisesti merkittävä taloudellinen ilmiö oli Siikajokivarressa tavanomaista lievempi. Sel-

vää kuitenkin on, että niitä talonpoikia harmitti, jotka olivat myyneet maansa pilkkahinnalla 

sahayhtiölle. 

Kun molempia sopijaosapuolia enemmän tai vähemmän tyydyttänyt metsäkauppa oli saatu 

paperille ja savottatyösuunnitelmat laadittu valmiiksi, työnjohtajat tekivät kassasta arvionsa 

mukaisia ”etuottoja tukkitöitä varten”77. Summat olivat suuruudeltaan tavallisesti tuhannen 

ja kolmentuhannen markan välillä yhtä esimiestä kohden. Tarkkuus, johon työnjohtajat 

palkkakustannuksia arvioidessaan kykenivät, on suorastaan hämmästyttävää. Markkamäärät, 

joita savotoiden päätteeksi kassaan palautettiin, olivat nimittäin hyvin pieniä, usein suuruu-

deltaan joitakin kymmeniä markkoja.78 Tämä täsmällisyys on ehkä selitettävissä urakkapalk-

kauskäytännöllä. Tarkasti suoritettu metsänluku vaikuttaisi palvelleen metsäkaupan lisäksi 

tukkien kaatoa ja kuljetusta koskeneita urakoita. 

Savottatyömaan aikana kaatomiehet sananmukaisesti kaatoivat ja karsivat leimakirveellä 

kaadettavaksi merkityt puut. Tästä puun matka jatkui hevosvetoisten tukkirekien kyydissä 

yhtiön vuokraamaan jokirantaan saakka.79 Rantojen vuokria koskevia merkintöjä löytyy 

kassakirjoista useita. Rahamäärät eivät ole kovin merkittävä, mutta toisaalta pelkästään se, 

että yhtiö joutui summan maksamaan, oli osoitus siitä, että sahayhtiö ei saanut temmeltää 

mielensä mukaan toisten mailla ja rannoilla. 

Kaato- ja ajomiesten työ oli kovaa hommaa, jossa urakkapalkka piti tekemisen meininkiä 

yllä.80 Tukkisavotassa työskennelleiden ankeista työoloista Virrankoski kirjoittaa seuraavasti: 
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”Jätkä oli köyhä mies, joka teki arkista, voimille käypää työtä tapaturmat vaaranaan.”81 Lai-

naus on hyvä osoitus siitä, miten esimerkiksi kaunokirjallisuudessa romanttiseksi kuvattu 

tukkilaiselämä oli todellisuudessa raakaa puurtamista pienellä palkalla. 

Varsinaista uittoa edelsivät monenlaiset valmistelutyöt. Jo edeltävänä syksynä oli rakennet-

tava valmiiksi uittopato eli tammi. Myös kaatuneet puut ja purouittoa haittaavat pensaat oli 

raivattava pois syksyn aikana.82 Eivätkä kulut uiton valmistelusta olleet aina kovin pieniä-

kään. Mainittakoon vain yhtenä esimerkkinä Kärsämäen ojan perkauksesta yli 200 markan 

työpalkkoihin ja matkoihin kohdistuneet kustannukset.83 Kapeiden ja vähävetisten uitto-

väylien kunnostamiseen sisältyi vielä se riski, että vesi ei noussut uittoon tarvittavaan kor-

keuteen ja jos nousikin, saattoi veden pinta laskea liian nopeasti ja uitto keskeytyä.84 

Keväiset uitot, ensin latvavesillä ja sitten Siikajoessa, olivat mittaluokaltaan valtavia. Ja vaik-

ka Siikajoki ei ulotu kovin etäälle sisämaahan, oli tukkien matka metsästä sahalle melkoinen. 

Pisimmillään puuraaka-aineen matka Ruukin sahalle oli noin 200 kilometriä.85 Ei siis ihme, 

että töitä riitti sadoille uittajille.86 Tukkien uiton työvoimavaltaisuudesta ja yhtiön sisäisestä 

työvoiman joustavuudesta antaa viitteitä esimerkiksi vuoden 1906 palkkataulukko. Tiiliteh-

taalta maksettu palkkasumma oli huhtikuussa suuruudeltaan vain 22 % verrattuna edeltä-

vään kuukauteen ja vielä toukokuun osalta palkkasumma oli kolmannes verrattuna kesä-

kuun kokonaispalkkaan.87 Oletettavasti siis osa tehtaan työväestä ansaitsi leipänsä saven 

lapioinnin sijaan jokivarressa, uittokeksi kourissaan. 

Vaikka valtaosa sahapuista uitettiin keväisin, toisinaan suoritettiin myös syysuittoja. Esimer-

kiksi vuoden 1904 syyskuun lopussa järjestettiin suurehko uitto, jonka kokoluokkaa kuvas-

taa hyvin se, että uiton aikana työpalkkoja maksettiin lähes kahdentuhannen markan88 eli 

noin kuudensadan päiväpalkan edestä.89 

Etukäteen laskettavissa olevien kustannusten lisäksi sahalle koitui toisinaan myös ennalta 

arvaamattomia kuluja. Joskus sahayhtiö joutui maksamaan korvauksia huolimattomasta 

työstä seuranneista vahingoista. Esimerkiksi elokuussa 1906 kassakirjaan merkittiin ”Eerikki 
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Pietarilalle, Luohualla aidasta korvausta jota on talvella särkynyt mets. ulosottaessa 5 mk”90 

ja välittömästi tämän jälkeen ”Matti Nikkilän kyydistä sinne 5,5 mk.”91 Edellisenä vuonna 

ylimääräisiä kuluja aiheutui ainakin leimaamattomien puiden hakkaamista seuranneista kor-

vauksista,92 eikä vedenpinnan säätelyyn rakennettu tammikaan ollut kovin kestävä, vaan sitä 

täytyi toisinaan korjata ja korjaamiseen saattoi työparilta kulua kaksikin viikkoa.93 

 

1.4 Vesirattaista vesiturbiiniin – saha luonnonolojen armoilla 

Yli kuusikymmentä vuotta Ruukin sahalaitos toimi vesivoimalla, kunnes vuonna 1904 siir-

ryttiin osittain höyryvoiman käyttöön. Näin ei tosin ollut alun perin suunniteltu, sillä kysei-

senä vuotena tehtyjen uudistusten yhteydessä sahan käyttövoimaksi tuli uudenaikaista sil-

loista tekniikkaa edustanut vesiturbiini. Insinöörien laskelmat eivät kuitenkaan osoittautu-

neet käytännössä toimiviksi, vaan sahan koneiston pyörittämiseen tarvittiin tiilitehtaalle 

asennetun höyrykoneen voimaa. Höyrykoneen käyttövoima johdettiin sahalle päättömän 

teräsköyden välityksellä noin sadan metrin päässä sijainneelta tiilitehtaalta.94 

Näin Ruukin tehtailla päädyttiin tilanteeseen, jossa höyryvoiman saatavuus vaikutti keskei-

sesti siihen, mitkä koneet toimivat ja mitkä eivät. Tähän välttämättömyyteen oli myös työ-

läisten sopeuduttava. Kallinen mainitsee, että saha oli kesäisin toiminnassa vain yövuorolla 

ja talvisin kahdella vuorolla.95 Työlistakirjaan merkittyjen työtehtävien perusteella voidaan 

kuitenkin yksiselitteisesti osoittaa, että varsinaisessa sahaustoiminnassa oli useiden viikkojen 

mittainen tauko kesäisin.96 Asia käy ilmi myös Kansan Tahdon uutisesta.97 

Vesisahojen aikakautena kylmyys vaikeutti sahaustoimintaa monella tapaa talvisin. Tämä 

tietysti korostui Pohjois-Suomessa, jossa niin sahojen koneistojen kuin tukkienkin jäätymi-

nen aiheutti harmaita hiuksia sahayrittäjille. Sahojen työläisille tilanne ei ollut niin ongelmal-

linen, jos sopivan matkan päässä oli savotoita, jotka tarjosivat ansaintamahdollisuuksia tuk-

kien kaadossa ja ajotöissä.98 Tosin kovimmat pakkaset varmaan haittasivat ja hidastivat näi-
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täkin töitä. Kaiku-lehdestä käy ilmi, että muiden sahojen tavoin myös Ruukin saha oli talvi-

sin kovien haasteiden edessä: 

Mutta nyt kuten sanottu, oli aikomus sitä käyttää talwellakin ja w. k. 7 päiwään saakka 

se käwikin, mutta silloin pakkanen puristi wesirattaan niin tiukalle, että täytyi saha sei-

sauttaa. Muutamia aikoja koetettin miesjoukolla pitää ratasta wapaana jäistä, mutta tämä 

kilpailukin on nyt täytynyt lakkauttaa ja saha wiettää nyt talwilupaa. – On ruwettu nyt 

huhuamaan, että saha piakkoin rakennetaan höyrysahaksi.99 

Kylmää siis oli ja joskus myös kuivaa. Veden vähyys heikensi sahakoneiston toimintaa enti-

sestään. Uutisen lopussa mainittu huhukin osoittautui ennen pitkää paikkansapitämättö-

mäksi. Varsinainen höyrysaha Ruukin sahasta tuli vasta viisitoista vuotta myöhemmin, kun 

Uleå-yhtiö vuonna 1913 siirrätti 130-hevosvoimaisen höyrykoneen omistamaltaan Patenie-

men sahalta Ruukkiin.100 

Jos haittasi kuivuus talvella sahan toimintaa, oli se suurena haittana kesäaikanakin. ”Metsä-

walkeita” otsikoi Perä-Pohjolainen Oulun läänissä riehuneista paloista. Limingan ja Ruukin 

asemien välillä riehunut metsäpalo oli näistä suurin ja sammutusväkeä lähetettiin sahojen 

lisäksi Oulun pataljoonasta saakka. Eikä vaarassa ollut pelkästään metsät, vaan lehdessä 

uutisoitiin, että Ruukin saha puutavaravarastoineen sekä Ruukin asema olisivat palaneet 

metsäpalon yhteydessä.101 Muita viitteitä sahan palosta ei kuitenkaan ole löydettävissä, joten 

uutinen lienee tältä osin virheellinen. Saha myös toimi lähes normaalisti koko mainitun pa-

lon ajan. Maksettujen viikkopalkkojen perusteella voidaan osoittaa, että työväestä ilmeisesti 

vain noin viidennes oli irrotettu tehdastöistä sammutustöihin.102 

Metsäpalot sammuivat aikanaan niin sammutustöiden kuin sateidenkin ansiosta. Ylenmää-

räisistä sateista oli kuitenkin haittavaikutuksensa. Etenkin keväisin tulvat tekivät tuhojaan 

sahoilla – veivät niitä joskus jopa mennessään,103 kuten jokia ylittäneitä siltojakin104. Vuoden 

1905 Pohjanmaan kevättulvat puhuttivat kansalaisia Raumalla saakka, jossa lehti uutisoi 

näkymiä rautatiellä liikkuneen silmin Ruukin kylältä: 

Eiwät wanhimmat miehet muista tällaista wedenpaisumista. Kamalassa asemassa näyttää 

olewan Ruukin sahan ”walttarin” asunto, joka keskellä Ruukin koskea seisoi saarellaan 
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lähes ikkunoitaan myöten vedessä. Koskessa on nyt tässä kaksi ylimääräistä haaraa, wal-

tawia jokia nekin, ja kauaksi metsiin näkyi wälkkywä wesi ulottuwan.105 

Liian korkealla pysyttelevä vesi häiritsi sahan toimintaa kevättulvien ohella syksyisinkin, 

jolloin toisinaan sahaus piti keskeyttää ja täytyi vain odotella vedenpinnan laskeutumista.106 

 

1.5 Toimialan laajentuminen – Ruukin tiilitehtaan perustaminen 

Hyvällä syyllä voidaan kysyä, miksi Ruukkiin perustettiin vuosisadan vaihteen jälkeen tiili-

tehdas? Liiketoiminnan näkökulmasta vastaus on selkeä: tiilille oli kysyntää – hyvistä tiilistä 

oltiin valmiita maksamaan, sillä erityisesti kaupunkeihin kohoavat tehdasrakennukset ja ker-

rostalorakentamisen yleistyminen kiihdyttivät tiilien kysyntää koko maassa. Ruukinsahan 

tiilitehtaalta käteisellä myytyjen tiilien määrä ja ostajakunnan laaja kirjo antavat kuitenkin 

ymmärtää, että myös maaseudulla rakentamisessa alettiin arvostaa tehdasvalmisteisia tiiliä, 

mutta kuten Sanna Kaisa Spoof Jokelan tiilitehdasta käsittelevän teoksensa alkupuolella 

toteaa: ”tiilirakentaminen ei Suomessa varsinaisesti kansanomaistunut”107 eli asuinrakenta-

miseen tiiliä ei maaseudulla juuri käytetty.108 

Kysyntätekijöiden lisäksi on paikallaan tarkastella myös tiilien tuotannon mahdollistavia 

reunaehtoja. Tiilien valmistamiseen tarvittiin hyvin yksinkertaisia raaka-aineita: vettä, hiek-

kaa ja savea, joita yleensä ottaen löytyi lähes kaikkialta maastamme. Raaka-aineiden saata-

vuus ei näin ollen yksin selitä sitä, miksi Bergbomit päätyivät rakennuttamaan tiilitehtaan 

juuri Ruukkiin. Vastaus piilee lopputuotteen ominaisuudessa – valmiit tiilet olivat painavaa 

tavaraa. Sen vuoksi tiilien tehokas kuljettaminen vaati hyvät liikenneyhteydet. Rautatiever-

kosto oli tässä ensiarvoisessa asemassa, sillä se loi edellytykset hinnaltaan alhaisten ja mas-

saltaan korkeiden rakennustarvikkeiden kuljettamiselle.109 

Myös halvalla tuotettu lämpöenergia oli avainasemassa ratkaistaessa hyvää sijaintia kannat-

tavalle tiilien tuotannolle. Sahauksesta syntyvä jätepuu sisälsi tiilenpoltossa tarvittavaa ener-

giaa, joten tiilitehtaan sijoittaminen lähelle sahalaitosta oli hyvin luonteva ratkaisu useilla 
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paikkakunnilla Suomessa.110 Ratkaisu oli hyvä sahankin kannalta, sillä puunjalostuksesta 

syntyvää jätepuuta, pintoja ja rimoja, oli aiemmin jouduttu polttamaan avorovioilla. Puujät-

teen polttopaikkaa kutsuttiin rimahelvetiksi, jossa polttamista valvoi ”rimahelvetin herra”.111 

Kiitos tiilitehtaan, tätä työtehtävää ei Ruukin sahan työlistakirjoissa esiinny tiilitehtaan pe-

rustamisen jälkeen. 

Ruukkiin tiilitehdasta rakentamaan kutsuttiin helsinkiläinen Holmströmin rakennusliike, 

jolle yhtiö maksoi 2000 markan ennakkomaksun tiilitehtaan rakentamista varten marras-

kuussa 1902. Palkkakulut tiilitehtaan osalta alkoivat juosta syksyllä 1902. Tällöin elokuun 

lopulla viikkotyölistaan merkittiin tiilitehtaan palkkoja yhteensä yli viisisataa markkaa, josta 

määrä kasvoi viikko viikolta, lähennellen lokakuussa jo 2000 markkaa.112 Tästä palkkasum-

ma tiilitehtaan osalta talvea kohden viikoittain pieneni.113 

Holmströmin osalta työt päättyivät vajaan vuoden kuluttua urakan alkamisesta. Toiseksi 

viimeinen rakennusliikkeeseen kohdistunut kassakirjamerkintä paljastaa, millainen raken-

nusliikkeen rooli tiilitehtaan rakentamisessa oli: ”Holmström Helsinki, loppusumma tiiliteh-

taan rakentajien perään katsomisesta, 1000 mk.”114 Viimeinen, uunipeltejä koskenut, lasku 

Holmströmiltä tuli elokuulla 1903.115 

Valmistunut tiilitehdas oli merkittävä lisä paitsi osana Bergbomien monipuolistuvaa liike-

toimintaa myös paikallisena työllistäjänä. Kallisen mukaan Ruukin tiilitehtaan vuosituotan-

tomahdollisuuksien yltäessä 800 000–900 000 tiileen vuositasolla voitiin hyvällä syyllä sa-

noa, että kyseessä oli alansa ensimmäinen huomattavan suuri teollisuusyritys Pohjanmaalla. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomen suurin tiilitehdas Jokelassa tuotti kahden ren-

gasuunin ja lähes kahdensadan työntekijän voimin noin viisi miljoonaa tiiltä vuoden 1903 

aikana.116 

Tehdasyhteisön arkista työtä tarkasteltaessa osoittautui, että Kallisen esittämä näkemys 

Ruukinsahan tiilitehtaan vuosituotantomahdollisuus osoittautui paikkansapitämättömäksi. 

Laskettaessa viikkokohtaiset tiilenvalmistusmäärät yhteen koko tuotantokaudelta, saadaan 
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vuosilta 1906, 1907 ja 1908 kultakin yli miljoonaan tiileen kohonnut tuotanto.117 Tutkimus-

ajankohtaa vielä paljon myöhemminkin tiilitehtaan toiminta oli mittavaa. Se tuotti esimer-

kiksi ensimmäisen maailmansodan aikana 200 000–600 000 kappaletta tiiliä vuodessa.118 

Ruukin sahan tiilitehtaan asiakaskunta oli laaja. Vuonna 1906 tiiliä ostivat muun muassa 

Ylivieskan höyrysaha ja kaksi muuta tahoa Ylivieskasta. Tiiliä toimitettiin lähikuntien lisäksi 

myös Oulaisiin, Oulunsaloon, Ouluun, Kuivaniemeen, Pietarsaareen ja Kokkolaan saak-

ka.119 Ovatko Ruukissa valmistetut tiilet olleet jollain tapaa kilpailijoiden tuotteita parempia? 

Ruukin teollisuusaluetta koskevan historiikin kirjoittaja ainakin antaa näin ymmärtää kirjoit-

taessaan: ”Ruukin tiilet olivat maankuuluja ja niitä tapaa useasta vanhemmasta rakennukses-

ta vieläkin.”120 

Tiilitehtaan perustaminen Ruukkiin oli selkeä osoitus siitä, että pohjoisenkin Suomen teolli-

suus koneellistui vähitellen. Tätä prosessia voidaan hyvällä syyllä sanoa hitaanlaiseksi, sillä 

olihan Suomen ensimmäinen höyrysaha aloittanut toimintansa jo vuoteen 1860 mennessä 

Iijoen suulla sijaitsevalla Kestilän sahalla. Myös Ruukkiin ”Vanhan sahan” kilpailijaksi kii-

lannut Raahen saha aloitti sahaustoiminnan 250 hevosvoimaisen höyrykoneen voimin. 

Näinpä Ruukin saha vaikuttaa olleen teknologian mittapuussa kehityksestä hivenen jäljessä, 

sillä sen tehdasalueelle rakennettuun uuteen tiilitehtaaseen asennettiin voimanlähteeksi vain 

32 hevosvoimainen höyrykone.121 

 

1.6 Maatilat Pruuki Häme & Nikkilä 

Ruukin sahayhtiö sai oston kautta haltuunsa kaksi maatilaa vuonna 1883, kun Sakari ja Jo-

han Häme päätyivät myymään ne yhtiölle 10 500 markan kauppahinnasta.  Kirjanpitoonsa 

yhtiö niputti maatilat yhdeksi kokonaisuudeksi, nimeltään Pruuki Häme & Nikkilä. Maatilo-

jen tuottavuus vaikuttaisi tutkimusajanjakson aikana jonkin verran kasvaneen. Tämä näke-

mys on perusteltavissa yhtäältä kasvavina maitotileinä ja toisaalta yksittäisten kassakirjamer-

kintöjen perusteella. 122 
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Sahayhtiön maatiloilla oli vielä vuosisadan vaihteessa luonteva asema osana paternalistisesti 

johdettua yritystä. Maaseudun syrjäisyys oli luonut otollisen pohjan isänvaltaisen huoltosuh-

teen syntymiselle työläisten ja työnantajien välille. Työnantajilla ei tosin enää tarkasteltavan 

ajanjakson aikana ollut lain vaatimaa velvoitetta huolehtia työväkensä elintarvikkeiden saan-

nista, mutta ikään kuin menneiden aikojen perintönä Ruukin sahan lypsykarjan tuotteet 

päätyivät meijerin ohella myös suoraan sahan työntekijöille.123 

Yleensä ottaen maatilojen torppareina asuneilla tehdastyöläisillä Suomessa oli mahdollista 

ylläpitää sikaa tai lehmää, näille tarvittavaa laidunmaata sekä tehdä yhtiöiden mailta eläimille 

tarvittava heinä.124 Ruukin sahallakin tällaisesta käytännöstä on säilynyt joitakin viitteitä.125 

Näin ollen ainakaan tutkimusajankohtana, Ruukissa ei työnantajan ja työläisten välillä val-

linnut puhdasoppinen paternalistinen huoltosuhde, sillä omavaraisuuteen tähtäävä pieni-

muotoinenkin maanviljelys heikensi työläisten riippuvuutta tehtaasta ja sen tarjoamasta ta-

loudellisesta turvasta. 

Ruukkilaisen tehdastyöyhteisön siteet yhtiön maatiloihin olivat monitasoiset. Tilojen lukui-

sat torpparit työskentelivät sahan ja tiilitehtaan palveluksessa ja olivat näin kokonaisvaltai-

simmin sidoksissa yhtiöön. Myös työvoiman liikkuvuus teollisuudesta maatalouteen oli töi-

den sesonkiluontoisuudesta johtuen joustavaa, joten osa tehtaiden työntekijöistä siirtyi hei-

näntekoaikana peltotöihin.126 

Maanviljelyksen ohella yhtiö harjoitti ostamillaan maatiloilla myös karjanhoitoa. Karjanhoi-

dolla oli vakiintunut asema peltoviljelyn sivuelinkeinona Siikajokilaaksossa jo ennen meijeri-

toiminnan alkamista. Tuolloin karjaa pidettiin lähinnä peltojen lannoituksen vuoksi, mikä 

tehtävä sillä toki oli vielä tutkimusajankohtanakin – joutuipa yhtiö välillä turvautumaan os-

tolantaankin pitääkseen peltonsa tuottavina.127 

Kassakirjasta selviää, että vuoden 1905 elokuun alussa maatilojen käyttöön hankittiin niitto-

kone. Toinen maatalouden näkökulmasta mielenkiintoinen merkintä kertoo heinänsiemen-

ten hankinnasta.128 Molemmat maininnat ovat selkeitä viitteitä tehostuvasta karjataloudesta, 

joka yhdessä kehittyvän meijeritoiminnan kanssa mahdollisti seudulla vointuotannon hui-
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man nousun. Kotivoin valmistuksesta alkunsa saanut, käsivoimin ja hevoskierrolla toiminut 

ja lopulta höyrymeijereiden tasolle kehittynyt vointuotanto nimittäin yli kymmenkertaistui 

1860-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa.129 

Maitotaloustuotteiden kohonneet maailmanmarkkinahinnat yhdessä Venäjältä tuotavan 

halvan viljan kanssa aiheuttivat valtaisan rakennemuutoksen suomalaisessa maataloudes-

sa.130 Mitenkään mutkaton ja itsestään selvä tämä prosessi ei Siikajokilaaksossakaan silti 

ollut. Vuonna 1855 syntyneen Pertti Leinosen kommentti kuvastaa hyvin niitä tuntemuksia, 

joita leipäviljan viljelyksen väheneminen vointuotannon kustannuksella vanhassa viljeli-

jäsukupolvessa herätti: ”Heittivät vaan peltonsa ketoon eivätkä ole kaikki saaneet sulaksi 

jälkeenkään päin.”131  

Niin vointuotannon edelläkävijät kuin aatetta vastustaneetkin voivat kuitenkin vuoteen 

1914 mennessä vain todeta, että Paavolan kunta oli vointuottajana Siikajokilaakson toiseksi 

suurin ja Oulun läänin viidenneksi suurin.132 Tässä läpimurrossa Ruukin sahayhtiön maatilo-

jen osuutta on vaikeaa tarkasti todentaa, mutta kasvavat maitotilit puhuvat puolestaan. Kun 

maidon litrahinta oli 12,5 penniä133 ja kuukaudessa saatu maitotili parhaimmillaan lähes 900 

markkaa134, voidaan vain todeta, että merkittävistä tuotantomääristä oli joka tapauksessa 

kyse. On vielä otettava huomioon, että kassakirjoihin on mahdollisesti merkitty ainoastaan 

tilalta suoraan myyty maito. Meijeri on saattanut suorittaa tilityksensä ilman välikäsiä yhtiön 

pääkonttoriin Ouluun. 

Maatalouden harjoittamista valottavia merkintöjä on lähdeaineistossa maitotilien lisäksi 

joitain muitakin. Yhtiön palkkalistoilla oli navetan rakentajia loppuvuodesta 1905135 ja heti 

seuraavan vuoden tammikuulla Nevalan tilalta tuotiin 3 lehmää asukkaiksi laajennettuun 

navettaan.136 Pruuki Häme & Nikkilän maatalouden toiminnan laajuutta kuvastavat hyvin 

merkinnät, joiden mukaan: tiloille hankittiin seipäitä tuhannen kappaleen erä,137 kyntöön 
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käytettäviä sahroja korjautettiin neljän kappaleen erässä138 ja viikatteita kallistettiin ennen 

heinätöiden alkua kaksitoista kappaletta.139 

Pruuki Häme & Nikkilän laajamittaisen maatalouden harjoittamisen lisäksi sen toiminnasta 

löytyy viitteitä, joiden perusteella toiminta oli tavanomaista maatilaa yritysmäisempää. Ai-

empina vuosina esimerkiksi maatiloihin kuuluvien niittyjen heinänteko myytiin huutokau-

palla.140  Selkeä merkki yrittäjämäisestä otteesta maanviljelyksessä on myös aktiivinen kau-

pankäynti, jossa vaihdon välineenä oli raha. Tosin vaihtokaupan osuus kaupankäynnistä ei 

ole kassakirjoista selvitettävissä, sillä sen mahdollista osuutta kaupankäyntiin ei ole merkitty 

kirjanpitoon. 

Kysynnän ja tarjonnan merkitys maataloustuotteiden hinnanmuodostuksessa on kenties 

parhaiten havaittavissa vuoden 1902 kassakirjaan merkittyjen perunoiden ostojen ja myyn-

tien perusteella. Keväällä, huhtikuun 21. päivänä, yhtiö osti 2 hehtolitraa perunoita yhteensä 

kymmenellä markalla.141 Vain noin kahta viikkoa myöhemmin sama määrä perunoita sai 

uuden omistajan 38,5 markan hinnasta.142 Se, menivätkö perunat suoraan kattilaan keitettä-

väksi, jää luonnollisesti arvoitukseksi, mutta vuodenaika huomioiden kyseessä lienevät sie-

menperunat. Saman vuoden syksyllä perunoita myytiin jälleen hintaan 5 mk/hl.143 

Perunoiden ja muiden maataloustuotteiden ohella yhtiö kävi aktiivista kauppaa myös maati-

lojen eläimillä. Erityisesti myytyjen vasikoiden määrä oli jokilaakson maatalouden mitta-

puussa huomattava. Satunnaisotannalla valitun vuoden 1907 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 

niitä myytiin yhteensä viisitoista yksilöä. Hinta oli kuusi markkaa päältä ja maksu kirjattiin 

aina maitotilin yhteyteen.144 

Ruukin sahalta säilyneistä asiakirjoista välittyy mielikuva hyvin hoidetusta, huolellisesta ja 

suunnitelmallisesta maatalouden harjoittamisesta. Kenties parhaiten tällaiseen laadukkuu-

teen pyrkivää toimintaa ilmentävät lukuisat hevosia koskevat maininnat. Tosin on muistet-

tava, että hevosten status oli ajan tavan mukaan maatilan eläimistä korkein. Hyvää hevosta 
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143

 Kassakirja 1901–1905, passim. Ruukin saha Oy:n III arkisto Gab:1a. OMA. 
144

 Kassakirja 1905–1907, 98–126. Ruukinsaha Oy:n III arkisto Gab:1b. OMA. 



33 
 

kuvattiin työkaveriin verrattavaksi kumppaniksi ja vastaavasti hevosten rääkkäämistä pahek-

suttiin syvästi.145 

Toisin kuin millään muilla eläinkunnan edustajilla, hevosilla oli yhtiön kirjanpidossa yksilöi-

ty erisnimi, joka kirjoitettiin isolla alkukirjaimella.146 Hevoset olivat myös vakuutettuja ja 

tässä yhteydessä yksilöivällä rekisterinumerolla varustettuja.147 Eikä vakuutusmaksujen suo-

rittaminen ollut turhaa, sillä esimerkiksi korvaussumma loukkaantuneesta Pekasta lähenteli 

suuruudeltaan kahtasataa markkaa.148  Hevosten tarpeellisuudesta ja niiden hyvästä huolen-

pidosta kertovat myös lukuisat niihin liittyvät hankinnat. Näistä ilmenee esimerkiksi se, että 

hevoset saivat heinien ohella toisinaan syödäkseen leipää.149 

Ruukin sahayhtiön hevosten länget valmisti ”Längentekijä Juho Kiiskinen”, joka teki Li-

mingasta Ruukkiin erillisen matkan ottaakseen mittoja hevosista. Sanottakoon vielä, että 

niin Kiiskinen kuin toistakymmentä päivää ”hevosvärkkejä korjannut” Planting saivat työs-

tään sahatyöläiseen verraten noin kaksinkertaisen palkan.150 Hevosiin liittyvä ihmistyökin 

siis arvostettiin tavallista työtä korkeammalle. 

Näkemys hyvin hoidetusta maataloudesta tulee esille myös sahayhtiöstä myöhemmin er-

kaantuneen Ruukin Maanviljelys Oy:n vaiheista. Yhtiön 173 hehtaarin viljelyskierrossa ol-

leen peltopinta-alan mainitaan olleen Pohjois-Suomen toiseksi suurin. Ei siis ole sattumaa, 

että hyvin hoidettu tila toimi karja- ja maatalousharjoittelutilana 1930-luvun alkuvuosista 

alkaen yli neljännesvuosisadan ajan. Lisättäköön tähän vielä, että sen jalostetun ISK-karjan 

tuotokset olivat erinomaisia, ajoittain jopa Suomen suurkarjojen parhaimmistoa.151 Olettaa 

sopii, että tämänkaltaisiin saavutuksiin yltäminen on perua pitkän aikavälin, kenties vuosi-

kymmenten mittaan tehdystä työstä. 
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2 TYÖTEHTÄVÄT JA PALKAT SOSIAALISEN ERIARVOISUUDEN 

ILMENTÄJÄNÄ 

 

2.1 ”Herrojen ansiot” – esimiesten palkkakehitys 

 

Vuosisadan vaihteessa muuttunut kilpailutilanne vaikutti Ruukin sahalla esimiestehtävissä 

työskennelleiden palkkaukseen. Aiempien palkkauskäytäntöjen sijaan otettiin käyttöön kuu-

kausipalkka, jonka suuruus oli 120 markkaa. Sitä maksettiin työnjohdossa metsätöissä ja 

uitoissa toimineille K. Saarelalle, Juho Mäkiselle ja Kalle Suomalaiselle. Todennäköinen syy 

työnjohtajien palkankorotukseen heijastelee sahan puuraaka-aineen hankinnan tärkeyttä: 

Ruukin sahalla ei ollut vara menettää paikalliset olosuhteet ja uittoreitit hyvin tuntevia, työ-

kokemusta omaavia työnjohtajiaan uudelle kilpailijalleen.152 

Syyskuussa 1902 kuukausipalkkalaisten joukkoon nousi myös ruukkilainen J. Kinnunen. 

Hän toimi aluksi sepän ja sahanasettajan arvostetuissa tehtävissä, joten palkan suuruus oli 

lähes sama kuin esimiestehtävissä työskennelleillä miehillä.153 Säännöllistä 75 markan kuu-

kausipalkkaa nosti myös W. Huumonen, joka toimi Ruukin sahan konttoristina154. Miten-

kään poikkeuksellista ei ollut, että kuukausipalkkalaiset nostivat tilinsä kahden kuukauden 

erissä. Syy tähän oli mitä todennäköisimmin se, että uitot ja metsätyöt suoritettiin melkoisen 

välimatkan päässä sahalta. 

Myös sahan isännöitsijänä vuodesta 1893 toiminut Aksel A. Riekki nosti yhtiön kassasta 

säännöllistä kuukausipalkkaa. Ennen vuosisadan vaihetta Ruukin sahan isännöitsijöiden 

vuosipalkat vaihtelivat 1000 ja 1500 markan välillä.155 1900-luvun alkuun mennessä isän-

nöitsijä Riekin palkka oli noussut 333,33 markkaan kuukaudessa156 eli 4000 mk vuodessa. 

Kuukausipalkan lisäksi hänelle maksettiin korvaukset täysimääräisesti ainakin matkustukses-

ta aiheutuneista kuluista. Näistä hänen tuli pitää tarkasti kirjaa, kuten liitteestä 3 voidaan 

hyvin havaita.157 Eikä isännöitsijän puolison, rouva Lisa Riekin, tarvinnut kestitä vieraitaan 
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omaan laskuunsa. Kassakirja antaa selviä viitteitä Kreivinsaaressa asuneiden säätyläisten 

elintasosta: ”Iisa Riekille asiallisten kahveista, tupakasta y. m. 100mk.”158 

Tutkimusajankohtana tapahtui joitakin muutoksia työnjohdon osalta. Sahalaitoksen isän-

nöitsijänä pitkään toiminut Aksel A. Riekki nosti viimeisen tilinsä huhtikuussa 1906. Välit-

tömästi tämän jälkeen hänen poikansa August Riekki nosti osan edeltäjäänsä puolta pie-

nemmästä kuukausipalkasta.159 Tehtaiden isännyys Ruukissa ei siis itsessään taannut kovin-

kaan korkeaa ansiotasoa suhteessa muihin esimiesasemassa oleviin työnjohtajiin. Toisin oli 

esimerkiksi Nokian paperitehtaalla, jossa omistaja-isännöitsijä Idestamin tulot olivat jopa 

monisatakertaiset paperitehtaalaisten alimpiin palkkoihin verrattuna.160 

Isännöitsijän vaihtumisen lisäksi työnjohtajien lukumäärä nousi vuoden 1902 neljästä161, 

vuoden 1906 kuuteen henkilöön. Myös kuukausipalkan suuruus muuttui siten, ettei se enää 

ollut kaikilla työnjohtajilla sama. Vuonna 1906 sahan kontolta maksettiin 140 markan kuu-

kausipalkka konemestari M. Kalliselle, 125 markan suuruinen kuukausipalkka Eino J. Hah-

toselle ja 120 markan kuukausipalkka Kalle Saarelalle sekä W. Ahoselle. Tukkien kontolta 

120 markan palkka tilitettiin J. Mäkiselle ja K. Suomalaiselle.162 Jossain määriin yllättävää on, 

että tiilitehtaan kontolta ei maksettu säännöllistä kuukausipalkkaa kenellekään.  

Tutkimusajanjakson loppupuolella työnjohtajien määrä oli noussut seitsemään henkilöön ja 

palkkojen hajonta oli entistä suurempaa. Konemestarin palkka oli kohonnut 150 markkaan, 

sahalta maksettiin E. J. Hahtoselle 225, W. Ahoselle 150 ja K. Saarelalle 60 markan kuukau-

sipalkka. Tukkien hankinnasta vastuussa olleiden kolmen esimiehen palkat vaihtelivat 120–

200 markan välillä.163 

Huomio kiinnittyy väistämättä K. Saarelan palkkaan, joka puolittui kuuden vuoden kuluessa 

muiden kuukausipalkkalaisten ansioiden noustessa tai pysyessä ennallaan. Olettaa sopii, että 

tehtaan esimiesasemassakin työskennelleiden ikä vaikutti palkan suuruuteen. Myös muut 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten taitavuus, tietävyys, ulospäin suuntautuneisuus tai 

syrjäänvetäytyvyys ja sosiaaliluokka vaikuttivat palkkaan ja siten selittävät palkkojen eriyty-

vyyttä toisistaan.164 Myös koulutus saattoi olla vuosisadan vaihteessa ansiotasoon vaikuttava 
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tekijä. Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että vielä 1800-luvun loppupuolella Ruukin 

sahan tukkipäälliköiltä ei edellytetty edes luku- ja kirjoitustaitoa.165 

Silmiinpistävä piirre Ruukin sahan esimiesten nimissä on niiden suomenkielisyys. Monissa 

suomalaisissa tehdasyhdyskunnissa juuri ruotsin tai saksan kieli ja erilaiset tavat korostivat 

”herrojen” omaleimasta korkeaa asemaa ja myöhemmin myös jyrkensivät vastakkainasette-

lua tehtaanjohdon ja työläisten välillä.166   

Kuukausipalkka oli joka tapauksessa Ruukissakin selkeä merkki korkeasta sosiaalisesta ase-

masta tehdasyhdyskunnan hierarkiassa. Kuukausipalkka jo itsessään heijasteli esimiesase-

massa työskentelevän statusta yhtiön kannalta merkittävänä työntekijänä, mutta suuruudes-

saan ja säännöllisyydessään se antoi myös taloudellista turvaa. Kuukausipalkkalaisten ei tar-

vinnut olla rivityöläisiin verraten samassa määrin huolissaan talouden suhdannevaihteluista, 

oikkuilevan sahateknologian tai sään aiheuttamista tuotannonkatkoksista tai sairauden aihe-

uttamasta tilapäisestä työkyvyttömyydestä. Näillä tekijöillä ei lähdeaineiston perusteella vai-

kuta olleen mitään merkitystä kuukausipalkan maksusuorituksiin yhtiön taholta. 

Tutkimusajanjakson loppupuolella esimiesten keskimääräinen kuukausipalkka oli suuruu-

deltaan hieman alle 150 markkaa. Täydet työviikot tehnyt sahatyöläinen ansaitsi samassa 

ajassa keskimäärin hieman yli 75 markkaa167, joten suuruusluokaltaan tulot ovat varsin ver-

tailukelpoisia – toisin kuin lehdistössä esiintyvän kirjoittelun perusteella voisi olettaa: ”Pie-

niä owat työmiehen tulot; ei niitä woi werratakaan herrojen ansioihin.”168 Toisaalta esi-

miesasemassa työskennelleet henkilöt eivät välttämättä lukeudu lehdistössä parjattuihin 

tehtaan herroihin, sillä he saattoivat osallistua erilaisiin aivan konkreettisiin työtehtäviin 

tehtaalla ja savotoilla.169 

Esimiesten korkeampaa palkkaa voidaan selittää myös työnjohdon luonteesta kumpuavan 

vastuun perusteella. Paineita johtamiseen tuli luonnollisesti sekä työnantajan että työläisten 

taholta, unohtamatta vaarallisten työvaiheiden suorittamisesta seuraavaa valvontavastuuta. 

Myös esimerkiksi työpalkkojen kirjaaminen ja tilittäminen savotoilla oli esimiesten tehtävä-

nä. Aina uskottua luottamusta ei käytetty kuitenkaan sen arvoisesti: vuoden 1907 lopulla 

ruukkilainen työnjohtaja K. Suomalainen katosi mukanaan yli kahdentuhannen markan 
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edestä yhtiön omaisuutta.170 Tapaus lienee ikävä poikkeus muutoin hyvin toimivilta vaikut-

tavien työnjohtajien työsuhteiden joukossa. 

 

2.2 Sahatavaran valmistus – työtehtävät tukinnostosta lautatarhalle 

 

Talven vilkkaimpana aikana Ruukin sahan palkkalistoilla oli viikoittain noin kuusikymmentä 

työntekijää. Työtehtäviä sahalla oli useita ja työtehtävien rasittavuus sekä taidolliset vaati-

mukset poikkesivat merkittävästi toisistaan. Myös palkkausperusteet vaihtelivat eri työteh-

tävien luonteen mukaan.171 

Puutavaran uiton jälkeen sahattavaksi aiottavat tukit nostettiin hevosvetoisen nostolaitteen 

eli vorokin avulla sahalaitoksella käsiteltäväksi. Kyseinen työ Ruukin sahalla suoritettiin 

yksinkertaisella tulospalkkausperusteella: jokaisesta nostetusta samanlajisesta puusta mak-

settiin sama rahasumma. Ennen urakkaa ja urakan aikana työntekijä usein nosti palkkaen-

nakkoa ja loppusumma maksettiin tehdyn työn jälkeen. Noston jälkeen puuraaka-aine laji-

teltiin puiden latvapaksuuden ja pituuden mukaan tukkivarastolla. Tämä oli tärkeää, jotta 

sahaus voitiin suorittaa siten, ettei sahanasettajan tarvinnut jatkuvasti säätää sahanteriä edes-

takaisin. Ruukin sahan tukkipuolella työskenteli tavallisesti kymmenkunta työmiestä.172  

Tukkivarastolla ja nostossa työskenteleviltä miehiltä ei juuri vaadittu ammattitaitoa, vaan 

vain raakaa voimaa. Työntarjonnan mainitaan tässä tehtävässä olleen suurta ja sitä myöten 

palkka oli kehnoa. Tukinnostoporukoiden kerrotaankin olleen usein liikkuvaa väkeä. Ruu-

kin sahallakin näitä hommia paiskoivat sesonkiaikoina kausityöntekijät, mutta heidän ohel-

laan samoja töitä tekivät myös sahan muiden osastojen miehet – naisia tukkipuolella ei 

työskennellyt ainuttakaan.173 Työvaiheen luonteesta kertoo paljon itäsuomalaiselta Penttilän 

sahalta kertova sahatyöläisen muisto: 
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”Tää on hullujen työtä, ei tää oo valkoihoisen hommia” Ja kesken päivän lähti pois sieltä. 

– – Tukkipuoli on sellainen, että siellä pitää olla hullu tai humalassa, muuten siellä ei pär-

jää.174 

Kun ulkotyöt oli saatu päätökseen ja tukit tulleet nostetuksi sahan tuntumaan, jatkui puuta-

varan käsittely varsinaisella sahalla. Sahattava tukki nostettiin tukkisiltaa pitkin saharaamin 

luokse, jonka äärellä sahuri ja hänen apurinsa suorittivat varsinaisen sahaustyön. Yhden 

tukin läpimeno raamista vei kahdesta kolmeen minuuttiin tukin paksuudesta ja pituudesta 

riippuen.  Ruukin sahalla raamit työllistivät tavallisesti kahdeksan henkeä eli neljä työparia 

aina silloin kun saha kävi kahta vuoroa. Sirkkelit työllistivät saman määrän miehiä. Justeera-

uksessa, jossa sahatut lankut ja laudat tasattiin pituudeltaan sopiviksi, oli työssä kaksi työpa-

ria. Viimemainitussa työssä palkka perustui tasattavan puutavaran lukumäärään ja halkaisi-

jan suuruuteen.175 Edellä kuvatuttujen töiden palkat nousivat vuoden 1905 kahden ja puo-

lenmarkan keskimääräisestä päiväpalkasta vuoden 1912 kolmeen ja puoleen markkaan.176 

Viilaajan ja voitelijan tointa hoiteli kaksi miestä. Tämä käytäntö poikkesi Ruukissa maamme 

muista sahalaitoksista siinä, että yleensä sahan rasvaaminen oli vastuullisen sahurin työtä.177 

Näissä töissä päiväpalkat nousivat vertailujakson aikana 2,5 mk:sta jopa 4,5 mk:aan. Puh-

taanapidossa ja ”kuormitustyössä” oli usein kymmenkunta työntekijää, joista osa oli naisia. 

Naisten palkka oli tavallisimmin 1,75 mk päivässä. Siivoustyön runsaudesta kertoo omaa 

kieltään sahalla kulutettujen luutien lukumäärä. Niitä kului talvikauden aikana satoja, jopa 

tuhansia ja niiden valmistus tarjosi töitä kenties useammallekin ruukkilaisella ”luutamum-

molle”.178 

Talviaikaan palkkaa maksettiin myös lämmittäjille. Huomionarvoista on, että tätä työtä teh-

tiin viikon kaikkina seitsemänä päivänä. Lämmittäjien palkkojen nousu on vertailun kor-

kein. Tosin on huomattava, että lämmitystyötä riitti vain parille kolmelle työntekijälle. Tava-

ran siirron laajamittaisuutta sahalla kuvaa hyvin se, että sahayhtiön kahdella lautatarhalla 

lankkuja sekä lautoja kantoi ja taapeloi noin kolmekymmentä työläistä, joukossa toisella 
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tarhalla oli naisiakin.179 Ilmar Talven sahatyöläisten toimenkuvaa valottavassa lyhyessä tut-

kimuksessa on kiinnitetty huomiota sahattujen lankkujen siirtelyyn vaativuuteen: 

Lankunkantajan työ oli raskasta. Hänellä oli 50–60 kg:n paino olkapäällä, ja jos tapulit 

tehtiin korkeita, oli lankut kannettava ylös kolmannelle ja neljännelle pohjalle saakka. 

Yöllä ei tarhassa ollut valoja ja tellinkilankulle kylvettiin sahajauhoja, että se erottuisi pi-

meydessä.180 

Sähkövaloja ei Ruukissakaan ollut ennen vuotta 1913, joten kuvaus pimeään vuorokauden-

aikaan tehtävästä työstä osunee kohdalleen. Työn haastavat olosuhteet ja fyysinen vaativuus 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet palkkaukseen sitä kohottavasti. Kaikista palkoista pienintä, 

0,75 mk:n päiväpalkkaa, maksettiin nimittäin juuri lautatarhalta.181  

Taapelointia seuraava työvaihe oli kuivuneen puutavaran kuljetettavaksi lastaaminen ja itse 

kuljetus. Lastauksesta maksettiin tyypillisesti 8mk/v., joka on tulkittavissa vaunulastiksi. 

Satunnaisesti säilyneistä Valtion rautateiden ilmoituskortista selviää, että sahauskauden ai-

kana Ruukin sahalta lähti päivittäin kiskoja pitkin neljä vaunulastillista lankkuja, joskus 

myös lankunpäitä. Vain yhdessä (noin sadasta säilyneestä kortista) on maininta, joka viittaa 

lastina olleen lautoja.182 Vähäarvoisempi puutavara ilmeisesti myytiin suoraan sahalta asiak-

kaille, sillä merkintöjä suorasta puutavaramyynnistä on kassakirjoissa sadoittain.183 

 

2.3 Tiilitehtaalaisten työtehtävät savimontulta tiilenpolttoon 

 

Tiilitehtaan toimintakausi Ruukissa oli lähes ympärivuotinen. Tosin tehtaalla ja sen ympäris-

tössä suoritettavat työtehtävät vaihtelivat paljonkin vuodenaikojen kierron myötä. Esimer-

kiksi vuoden 1906 ensimmäinen merkintä tiilitehtaan kontolta maksettavista palkoista löy-

tyy helmikuulta ja viimeinen saman vuoden joulukuun alkupuolelta.184 Myös aiempina ja 
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seuraavina vuosina tiilitehtaan toiminnassa oli lyhyt katkos sydäntalven aikana.185 Vuoden-

ajoista kiireisin oli kesä, jolloin tiilitehdas työllisti noin yhdeksänkymmentä henkeä.186 

Kesä oli myös se vuodenaika, jolloin tiilitehtaalla maksettiin palkat tulospalkkauksen peri-

aatteen mukaan. Tuhatta tiiltä kohden maksettiin yleensä kullakin osastolla työskennelleille 

ihmisille sama palkka, jonka suuruus vuonna 1905 vaihteli naisten suorittaman kuivien tiili-

en ladonnan 14,5 pennistä tiilimestarina työskentelevän 34 penniin.187 

Ensimmäiset toimenpiteet jokatalvisen seisokin jälkeen koskivat raaka-aineen kuljetusta. 

Alkuvuodesta, toisinaan jo vuoden ensimmäisellä viikolla aukaistiin santakuoppaa.188 Hie-

kan vedossa oli usein toistakymmentä miestä, jotka tekivät kolmesta viiteen työpäivää vii-

kossa.189 Muutamilla näistä sannan ajajista oli töissä mukanaan oma hevonen.190 Ruukin 

sahayhtiö siis tarjosi savottatöiden lisäksi myös hiekanajotöitä talollisille isännille, nähtiinpä 

näissä töissä mukana joskus paikkakunnan olutkauppiaana tunnettu Aappo Penttiläkin.191 

Miksi hiekkaa sitten kuljetettiin juuri talvella? Yhtäältä, kylmänä vuodenaikana kuljetus oli 

helppoa järjestää talviteitä pitkin, tarvittaessa vähän kauempaakin tai kesäisin vaikeakulkuis-

ten kosteikkojen takaa. Toisaalta hiekan käsiteltävyys talvipakkasilla, verrattuna tiilenvalmis-

tuksen toiseen raaka-aineeseen, saveen, oli tietysti omaa luokkaansa. Myös työvoiman tar-

jonta saattoi talvella olla kesäkautta runsaampaa ja sitä myöten palkkakustannukset tehtaan 

kannalta olivat vähäisemmät. 

Keväisin tiilitehtaalta maksettiin palkkoja lastauksesta, jota suoritti tavallisesti puolenkym-

mentä osa-aikaista työmiestä – mukana joskus naisiakin.192 Kyseessä oli edellisenä vuonna 

poltettujen ja myyntiä tai ainakin vaille kuljetusta jääneiden tiilien lastaus. Lastauksen lisäksi 

myös sekatyöt ilmestyivät keväisin työlistakirjoihin. Ne olivat nimensä mukaisesti joukko 

erilaisia, harvemmin työlistaan erikseen nimettyjä ja kenties luonteeltaan kertaluontoisia 
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työtehtäviä. Joitain toistuvia suoritteitakin tähän joukkoon lukeutui, kuten esimerkiksi pel-

tien nosto.193 

Maan sulettua keväällä alkoi savimontulla maan kuorinta, saven nosto ja usein myös ojan-

kaivaminen.194 On huomionarvoista, että edellä mainitut työt tehtiin ainakin Ruukin tiiliteh-

taan alkuvuosina ilman koneellista voimaa, sillä ensimmäiset maamassojen liikutteluun so-

veltuvat ketjukauhakaivinkoneet aloittivat toimintansa Suomessa vasta vuonna 1904195 eikä 

tällaisista ole mitään merkintöjä lähdeaineistossa. Mainitut työvaiheet tapahtuivat siis lapioin 

tai kuokin. Vuosien 1905 ja 1912 välillä savennostajien nimellisansiot eivät kohonneet juuri 

lainkaan, joten inflaation vaikutus huomioon ottaen reaalipalkat laskivat hieman.196 

Näihin päiviin saakka ei ole säilynyt tarkkaa tietoa siitä, miten savimassa siirrettiin Ruukin-

sahan tiilitehtaan läheisyyteen tehtaan toiminnan alkuvuosina. Olettaa sopii, että savenkulje-

tus tapahtui vaunuilla ihmis-, hevos- tai härkävetoisesti, kuljetuksen helpottamiseksi tehtyjä 

raiteita pitkin.197 Yhtä kaikki, kovin työvoimavaltainen oli tämäkin vaihe tiilien tuotantoket-

jussa – savimontulla ja savennostossa hikoili viikon aikana usein kymmenkunta työmiestä.198 

Savennosto tapahtui yleensä kevät- ja kesäaikaan, mutta joskus jouduttiin lapiohommiin 

tilanteen niin vaatiessa syksylläkin.199 

Suoraan montulta tuotu savi oli tietysti kaikkea muuta kuin sellaisenaan tiilenpolttoon sopi-

vaa. Kallisen mukaan savimassaa muokattiin tiilitehtaalla konevoimin, sillä esisekoittaja oli 

kytketty höyrykoneeseen. Esisekoittaja oli suuren ammeen muotoinen savimassan käsitteli-

jä, jossa vaakatasoon sijoitettuun akseliin oli kiinnitetty veitsiä viistoon asentoon. Jo esise-

koitusvaiheessa savimassa pyrittiin saamaan tasalaatuiseksi seokseksi. Massan ollessa liian 

kuivaa siihen lisättiin tarvittava määrä vettä. Liian kosteaan massaan puolestaan laitettiin 

kuiviketta. Esisekoitusvaiheesta vastanneen syöttäjän tehtävä oli sormituntumalla varmistua 

siitä, että savimassaseoksen raaka-aineiden välinen suhde oli tiilenpuristukseen, leikkauk-

seen, kuivattamiseen ja polttoon sopivaa.200 
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Esisekoituksesta savimassa valutettiin valssien eli erilaisten telastojen lävitse tiilikranalle. 

Valssien toimintaa valvoi Ruukinsahan tiilitehtaalla valssipoika. Telojen välitse soljuvasta 

massasta saatiin poistettua kivet kivenerottajavalsseilla ja kauttaaltaan telastot erottelivat eri 

karkeuksia savimassasta. Näin valmistetusta tasalaatuisesta massasta Svedalan pieni tiilipu-

ristin väänsi tasaista savimassatankoa, jota pilkottiin käsikäyttöisellä tiilileikkurilla. Tämän 

työvaiheen kerrotaan olleen hyvin raskaan ja esimerkiksi Jokelan tiilitehtaalla tiilenleikkaus 

oli järjestetty siten, että työparin sijaan kullakin leikkurilla toimi kolmen miehen ryhmä, jos-

sa yksi sai vuorollaan levähtää kahden muun leikatessa.201 

Ruukinsahan tiilitehtaalla oli käytössä kuivikkeen valmistamiseen soveltuva desintegatori202 

eli kelamurskain. Sen avulla jauhettiin kuivasta savesta sekä rikkoontuneista tiilistä kuiviket-

ta eli nuuskaa.203 Vuodesta 1907 alkaen kuiviketta valmistettiin kelamurskaimen lisäksi myös 

nuuskamyllyssä,204  josta käytetään myös sen rakennetta kuvaavaa nimitystä kuulamylly.205 

Vuoden 1908 työlistoista on havaittavissa, että desintegratorin on jäänyt pois käytöstä. Kui-

vikkeen laadun merkityksestä ja sen valmistuksen vastuullisuudesta kertoo tästä työtehtä-

västä maksettu korkea palkka. Kesäsesongin aikana maksettu palkka nimittäin ylitti lähes 

viidenneksellä työnjohtajille maksetun keskiarvopalkan.206 

Tuoreet tiilet siirrettiin leikkurilta vuosisadan vaihteen tietämillä tavallisesti vielä kottikär-

ryiltä kuivaamoille. Säännölliset ”kärräys” -merkinnät viikkotyölistoissa osoittavat, ettei 

Ruukinsahan tiilitehtaalla ollut aikakauttansa edistyneempää kuljetusteknologiaa käytös-

sään.207 Ruukissa tiilien kuivaaminen tapahtui ainakin osittain sisätiloissa, sillä tiilien valmis-

tusprosessiin viittaavan tiilikrana-merkinnän jälkeen seuraa työlistassa säännöllisesti latoon 

kärräys-merkintä208. Työlistakirjan merkitä: kuivantiilen kärräys209 puolestaan liittyi työvai-

heeseen, jossa sopivasti kuivuneet tiilet siirrettiin uuneille poltettaviksi. On vielä selvittämät-

tä, missä vaiheessa tiilien kuljetus Ruukissa teknistyi, mutta tiilitehtaalta vuonna 1949 ote-

tussa kuvassa210 tiiliä joka tapauksessa siirretään ketjukuljetusvaunun avulla. Polttoa ennen 
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tiilimestarin tehtävä oli todeta milloin tiilien kosteusaste oli sopiva polton suorittamiseksi. 

Tämä tapahtui aistinvaraisesti eli haistelemalla.211 

Ruukinsahan tehtaalla tiilenpoltto alkoi tavallisesti kesäkuun puolenvälin tienoilla. Polttajien 

työ oli hyvin sitovaa. Tämä paljastuu tarkasteltaessa viikkotyölistoihin merkittyjä työpäivien 

lukumääriä. Polttajat suorittivat tehtäviään nimittäin säännöllisesti viikon kaikkina seitsemä-

nä päivänä. Ilmeisesti vain juhannuksena pidettiin marraskuulle saakka kestävän tiilenpolt-

tokauden ainoa vapaapäivä. Palkkaus poltossa oli sitovuudesta huolimatta hieman keski-

määräistä matalampaa.212 

Tiilenpoltto oli monivaiheinen prosessi. Aluksi tiilet ladottiin uuniin toisistaan erillisiksi 

kamareiksi, joita uunimuurarit muurasivat viikoittain, yleensä kuusi tai seitsemän kappalet-

ta.213 Näissä kamareissa polttoa edelsi niin kutsuttu hiostaminen. Uunia lämmitettiin kah-

desta kolmeen viikkoon ennen tiilen polton alkamista.214 Poltto rengasuuneissa suoritettiin 

kierrättämällä tulta, jolloin saavutettiin haluttu lämpötila kullekin uunitunnelin eri kamarille 

sopivaksi. Polton alkamista seurasi kolmea viikkoa myöhemmin alkava purku, joka tavalli-

sesti annettiin urakaksi kahdelle miehelle. Työpari sai yleensä viikon aikana purettua kaikki 

seitsemänkin kamaria.215 eli yhden käsiparin kautta kulki parhaimmillaan yli viisikymmentä-

tuhatta tiiltä työviikon aikana.216 

Ottaen huomioon raskaiden tiilien liikutteluun kuluvan ajan ja siitä maksetun palkan, on 

oletettavaa, että poltetut tiilet lastattiin suoraan tehtaalta lähteviin junavaunuihin. Tätä käsi-

tystä tukee se seikka, että tiilien varastoon kärräys ei alkanut välittömästi tiilenpolttokauden 

alettua.217 

Kauttaaltaan palkan suuruus Ruukinsahan tiilitehtaalla heijasteli kunkin työvaiheen merkit-

tävyyttä, työvoiman saatavuutta ja ammatillista vaativuutta tiilenvalmistusprosessissa. Työt 

tiilitehtaalla olivat myös selkeästi sukupuolittuneet. Naiset työskentelivät vain valmiiden 

lopputuotteiden, poltettujen tiilien parissa. Naisten palkka oli selkeästi miesten palkkaa 
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alempi, mutta on vaikea arvioida johtuiko tämä yksinomaan sukupuolesta vai työn kuormit-

tavuudesta ja taidollisesta vaatimustasosta. 

On huomionarvoista, että tiilitehtaalla maksetut palkat olivat sekä vuonna 1905 että 1912 

merkittävästi korkeampia kuin sahan töistä maksetut palkat. Vuonna 1905 ero oli lähes 37 

% ja vuonna 1912 noin 24 %. Prosenttiluvut ovat suuntaa-antavia, sillä palkkataulukoiden 

laatimiseen valittu otanta on pieni ja siitä johtuen esimerkiksi vuodenaikojen mukainen 

palkkojen vaihtelu saattoi vaikuttaa palkkojen suuruuteen oleellisestikin. Huomio kiinnittyy 

myös miesten ja naisten palkkaeron kapeuteen. Naisten suorittaman tiilenladontatyön palk-

ka oli nimittäin vertailun molempina vuosina 71 % tehtaan keskimääräisistä palkoista. Sa-

maan aikaan muilla suomalaisilla tehtailla naisten saama palkka oli suuruudestaan tyypillises-

ti noin puolet miesten palkasta.218 

 

2.4 Työt ja palkat sahayhtiön maatiloilla 

 

Maatilojen osalta vuosipalkkoja maksettiin isäntärengille, rengeille sekä piioille. Palkka oli 

ajan tavan mukaisesti vuosipalkka, josta Pruuki Häme & Nikkilän työntekijät nostivat kuu-

kausittain palkkaennakkoa.219 Isäntärenkinä toimineen Edward Sevonin vuosipalkka vuonna 

1901 oli 700 mk, josta hän tavallisimmin teki 40 mk etuottoja kuukausittain. Marraskuun 

alussa tehdyssä tilityksessä on huomionarvoista, että isäntärengin palkan lisäksi samassa 

tilityksessä nostettiin loppuosa myös piikana toimineen A. Sevonin puolta pienemmästä 

palkasta.220 

Yllättävää kyllä, vuoden 1902 merkinnöistä ei ole nähtävissä yhdenkään rengin tai piian 

osalta vuositilitystä, vaikka palkkaennakkoja on nostettu normaaliin tapaan221. Jää arvoituk-

seksi, maksettiinko palkat ohi kirjanpidon vai täsmäsivätkö etuotot suuruudeltaan ennak-

koon sovitun palkan kanssa. Seuraavan vuoden osalta tilitys isäntärengille on tehty tavalli-

seen tapaan 31.10.1903, mutta kassakirjan mukaan maksettu vuosipalkka on kohonnut 800 
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markkaan, josta on tehty 675 markan edestä etuottoja222 – näiden markkamäärien erotus 

kertonee summasta, joka vuosipalkasta oli mahdollista saada säästöön. 

Maalaistaloissa palkollisten perinteinen työvuosi alkoi marraskuun alkupuolella ja päättyi 

lokakuun lopulla.223 Sama tapa oli pääsääntöisesti käytössä myös Ruukin sahan maatiloilla, 

joissa esimerkiksi vuoden 1905 loka-marraskuun vaihteessa maksettiin kymmen markan 

pestiraha viidelle palkolliselle.224 Pestirahan pienuutta kuvastaa hyvin se, että kymmenellä 

markalla saattoi tuolloin ostaa esimerkiksi viisi tiuta munia tai viisi kiloa voita.225 Lokakuun 

23. päivänä pestirahan nostivat Riikka Sipola, Gustaava Kotila ja Rafael Kotila. Reilua viik-

koa myöhemmin pestiraha maksettiin Aliina Ahvenojalle ja vielä tätä myöhemmin, 10.11, 

Aug. Kanniaiselle. Hän jatkoi, sata markkaa edeltäjäänsä alemmalla vuosipalkalla, isäntären-

kinä pitkään toimineen Edward Sevonin tointa. Samalla päättyi Pruuki Häme & Nikkilän 

maatilalla vuoden kestänyt tauko ilman isäntärenkiä.226 

Maatilalla maksettiin vuosipalkasta poiketen kuukausipalkkaa karjakkona toimineelle, M. 

Heilalalle. Palkan suuruus alkuvuonna 1902 oli 35 markkaa, mutta kohosi kesäkuussa 40 

markkaan kuukaudelta. Nostopäivä oli tavallisesti kuukauden viimeinen arkipäivä. Myö-

hemmin palkka merkattiin ammattinimikkeellä karjakko, mutta kesäkuusta 1906 eteenpäin 

ammatin sijasta kirjattiin jälleen nimi, tällä kertaa Sofia Granlund. Vuotta myöhemmin sama 

40 mk:n suuruisena säilynyt kuukausipalkka maksettiin Liisa Puoskarille.227 

Vuoden 1912 vuositilityksestä selviää, että palkollisten nimellisansiot olivat kohonneet jon-

kin verran. 700–1000 markan vuosipalkkaa nosti neljä miestä ja ennen vuosityöajan umpeu-

tumista Anna Luttinen nosti lopputilin 400 markan suuruisesta vuosipalkastaan. Vuosipal-

kollisten pestiraha säilyi tyypillisimmin kymmenen markan suuruisena. Osa tilityksistä lienee 

tehty vuoden muina ajankohtina tai ohi kirjanpidon, sillä etuottoja vuoden mittaan teki 

mainittujen viiden henkilön lisäksi muutama muukin työntekijä.228 

Kesäisin, erityisesti heinänteon ja elonkorjuun aikana, maatiloilta maksettujen palkkojen 

määrä kohosi merkittävästi muihin vuodenaikoihin nähden. Esimerkiksi vuoden 1905 hei-

nä- elokuun vaihteessa maatilojen henkilöstön viikkopalkkaukseen käytettiin yhteensä yli 
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viisisataa markkaa.229 Palkkalistoilla oli viikkoa kohden jopa yli kolmekymmentä henkeä, 

heistä reilu kolmannes naisia. Huomionarvoista on, että päiväkohtaiset keskiansiot nousivat 

yli kolmeen markkaan, naisten päiväpalkan ollessa yleisimmin kahden markan suuruinen. 

Palkkahaitari oli kokonaisuudessaan laaja, sillä päiväansiot vaihtelivat 1,00mk:n ja 4,00mk.n 

välillä. 230 

Tutkimusajanjakson aikana elonkorjuutöitä Ruukissa tehtiin osittain tulokseen sidotulla 

palkalla. Esimerkiksi kesinä 1905–1908 palkka maksettiin osalle työntekijöistä tulospalk-

kausperusteella. Rukiin, kauran ja ohran leikkuun ohella tulosta pidettiin palkanmaksun 

perusteena myös esimerkiksi vastojen teossa ja ojankaivuussa. Elonkorjuussa mittayksikkö-

nä käytettiin jalka-mittaa, ojankaivuussa palkka juoksi ojametrien mukaan ja vastojen teossa 

luonnollisesti vastojen lukumäärä ratkaisi palkan suuruuden. Mielenkiintoinen tosiasia on 

se, että maatilojen tulospalkatuissa töissä miehille ja naisille maksettiin aina samansuuruinen 

palkka.231 Koivuniemi esittääkin, että naisten ja miesten palkkaerot johtuivat nimenomaan 

siitä, että miesten ja naisten työt olivat selvästi eroteltu, ei siis sen vuoksi, että samasta työs-

tä olisi maksettu eri palkka.232 Yhtäkaikki, korkeisiin viikkoansioihin eivät elonkorjuutyöt 

tulospalkkausperusteesta huolimatta silti johtaneet. 

Vuoteen 1912 tultaessa palkkahaitari säilyi ennallaan 1,00–4,00 markassa, mutta naisten 

yleisin päiväpalkka nousi kesäsesongin aikana 2,50 markkaan kaikkien työntekijöiden päivä-

kohtaisten keskiansioiden pudotessa reilusti alle kolmen markan. Hivenen yllättävänä tut-

kimustuloksena voidaan myös todeta, että maatilojen osalta henkilöstön määrä väheni kesän 

kiireisimpinä viikkoina vuoden 1905 noin kolmestakymmenestä vuoden 1912 noin kah-

teenkymmeneen henkilöön.  Osan tästä kehityksestä selittänee maatalouden orastava ko-

neellistuminen. Tähän viittasi sekin, että esimerkiksi puimakoneen osia tilattiin yhtiön maa-

tilojen kontolta vuonna 1912.  On kuitenkin todettava, että vertailua eri vuosien välillä vai-

keuttaa satojen erisuuruisuus ja elonkorjuun sekä heinänteon ajankohdan vaihtelu.233 
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2.5 Palkat sosiaalisen aseman mittarina ja tehtaalaisuuden ilmentäjänä 

 

Ruukin sahayhtiön palkkausperusteet heijastelivat selkeästi tehtaiden tuotantoprosesseja, 

joten palkkahaitari oli varsin laaja. Esimiehet ja ammattitaitoa vaativimpia töitä suorittavat 

henkilöt olivat muuta työväestöä korkeammin palkattuja tehtaan sujuvan toiminnan varmis-

tamiseksi. Vastaavasti työt, joita kuka tahansa kykeni taitojensa puolesta suorittamaan, oli-

vat matalimmin palkattuja. 

Palkkaeroja aiheuttivat kuitenkin muutkin kuin työhön välittömästi liittyvät tekijät. Palkka-

vertailu eri työtehtävien välillä onkin ongelmallista, sillä palkat olivat usein sidoksissa henki-

löön ja seurasivat työntekijöitä työtehtävästä riippumatta osastolta toiselle. Myös muut välit-

tömästi työnkuvaan liittymättömät tekijät, kuten ikä vaikuttivat palkkaukseen. Nuorten 

työntekijöiden palkat myös nousivat ikävuosien, kokemuksen ja sitä mukaa osaamisen kart-

tuessa. Toisaalta vanheneminen saattoi heikentää ansiotasoa.234 

Palkkavertailun keskeisenä haasteena on myös lähdeaineiston rajallisuus. Lähteistä ei ole 

selvitettävissä esimerkiksi työntekijöiden ikiä, joten lapsien ja vanhusten osuus työvoimasta 

ja heidän suorittamat mahdolliset erityiset työtehtävät jäävät hämärän peittoon. Keskeinen 

puute on myös työsopimusten täydellinen puuttuminen, koska rahana maksettavan palkan 

lisäksi työsuhteeseen saattoi kuulua muitakin etuisuuksia. Tällaiseen viittaavat esimerkiksi 

maininnat sahanasettajan ja sahanhoitajan asunnon korjauksista, jotka teetätettiin yhtiön 

laskuun. Myös muistitietona säilyneet viitteet siitä, että yhtiön seppänä työskennellyt mies 

sai yhtiöltä polttopuut kotiin kuljetettuna ja pääsi perheineen joulukirkkoon yhtiön hevosel-

la, kertovat omalla tavallaan yhtiön kannalta tärkeiden työntekijöiden korkeammasta sosiaa-

lisesta asemasta ja rahapalkan lisäksi suoritettavista luontoiseduista.235 

Palkkauskäytänteet joiden mukaan naisille, lapsille ja nuorille työntekijöille maksettiin alem-

paa palkkaa, periytyivät ajoilta, jolloin perheen vanhin miespuolinen jäsen itsestään selvästi 

oletettiin perheen elättäjäksi. Vallinnut käytäntö ilmentää työnantajien suosimaa perhekes-

keistä järjestelmää. Vaikuttaa siltä, että tämä oli yksi niistä koetuista epäkohdista, joita vas-

taan työväestö Ruukissakin järjestäytyi toimimaan. Matalimmat päiväpalkat, (joita siis oletet-

tavasti maksettiin naisten ohella nuorille työntekijöille ja vanhuksille) vaihtelivat tutkimus-

jakson aikana tyypillisimmin 0,75–2,25 markan välillä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
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hevosen mukaan ottaminen yhtiön töihin kohotti päiväpalkkaa 2,50 markalla. Hevosen 

suorittama työ siis arvioitiin merkittävämmäksi kuin naisten tai lasten tehdastyö.236 

”Työ ei ole vaarallista, mutta nälkä on.”237 Näin ilmoitti kantansa lapsityövoimaa kohtaan 

Tampellan tehtaanjohtaja vuonna 1870. Toteamus kuvastaa hyvin aikakautensa ajattelua, 

sillä lapsityövoiman käyttö suomalaisissa sahalaitoksissakin oli yleistä vielä 1900-luvun alku-

puolella. Ruukin sahalla ensimmäiset alle 15-vuotiaat työntekijät aloittivat työnsä vuonna 

1892. Viranomaisten paheksunta lapsien tehdastyötä kohtaan ja hyvä aikuistyövoiman saa-

tavuus kuitenkin pitivät Ruukin sahan lapsityövoiman osuuden aikakauteen nähden vähäi-

senä. Esimerkiksi Raahen Puutavara Oy ja monet muut Pohjois-Suomen sahat käyttivät tätä 

edullisen ja oikeutensa tuntemattoman työvoiman vaihtoehtoa enemmän hyväkseen.238 

Voidaan perustellusti olettaa, että palkkaerot aiheuttivat keskustelua myös aikuisten mies-

työläisten keskuudessa. Erityisen epäoikeudenmukaiseksi tilanne koettiin silloin, kun samas-

ta työstä maksettiin erisuuruinen palkka. Ehkä räikein esimerkki tällaisesta on se, että Riek-

ki-sukunimi takasi tavanomaista suuremman ansiotason tehtaan normaaleja työtehtäviä 

suoritettaessa.239 

Tulospalkkauskäytäntö saattoi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta tehtaiden eri osastojen 

sisällä, sillä esimerkiksi tiilenlyöntikauden aikana maksettava palkka oli tavallisesti sama kai-

killa samaa työvaihetta suorittavilla työntekijöillä. On myös tunnettua, että yhteinen viholli-

nen lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Urakkapalkkakäytäntö nimittäin koettiin työväestön 

keskuudessa yhtenä vastustettavana asiana työtaistelun aikana.240 

Myös palkanmaksutapa eli tilipussien jakaminen lisäsi tehdastyöläisten yhteenkuuluvuutta. 

Sahalla ja tiilitehtaalla palkat maksettiin viikoittain työlistojen mukaisesti ja tilipäivä oli taval-

lisimmin kunkin viikon lauantai. Tilipussit jaettiin Ruukin pirtissä, samassa suuressa raken-

nuksessa, jossa tehtaalaiset viettivät ruoka- ja kahvitaukojaan. On oletettavaa, että esimiehet 

ja muut kuukausipalkkalaiset eivät olleet tässä tilaisuudessa mukana, vaan kyseessä oli ni-

menomaan tehdastyöntekijöiden työviikon päättävä oma hetki.241 
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Ruukin kylän voimakkaasta teollistumisesta huolimatta palkkatyöläisyys ja varsinkin tehtaa-

laisuus oli koko Siikajokilaakson mittapuussa vielä vuosisadan alkupuolella enemmän poik-

keus kuin sääntö. Valtaosa seutukunnan asukkaista sai elantonsa maanviljelyksestä.242 Tä-

hänastisen tutkimuksen nojalla voidaan todeta, että palkkatyöläisyys tai tehtaalaisuus Ruu-

kissa ei merkinnyt työläisille samoja tai edes keskenään samankaltaisia työtehtäviä. Useim-

mat erilliset työtehtävät suoritettiin työparina tai pienissä ryhmissä. Silti tehdastyö yhdisti 

työläisiä rahana maksettavan palkan ohella monella muullakin tapaa. 

Yhteisöllisestä tehtaalaisuuden tunteesta ja työvoiman joustavuudesta kertoo sekin, että 

tehdasyhteisön kiintein ydin työskenteli aina sillä tehtaalla, jolla kulloinkin oli työtä tarjolla. 

Esimerkiksi vuoden 1906 tammikuussa sahalla työskennelleistä noin 70 henkilöstä oli noin 

puolet tiilitehtaan palveluksessa saman vuoden kesäkuussa.243  
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3 TEHDASTYÖYHTEISÖN SOSIAALISET OLOSUHTEET JA AR-

KIELÄMÄ 

3.1 Tehdasyhteisö keskellä maaseutua 

 

Keskelle Siikajokilaaksoa kasvaneen Ruukin teollisuuskeskuksen miljöö sekä yhteiskuntara-

kenne poikkesivat monessa suhteessa ympäröivästä maaseudusta. Ihmisten asuminen, työs-

säkäynti ja vuorokausirytmi sekä sitä kautta arjen rutiinit muuttuivat. Työn tekeminen teolli-

suuslaitoksissa ja yhtiön maatiloilla tahditti työläisten arkipäivää Ruukissa. Tehtailla työvuo-

ron pituus oli tyypillisimmin kymmenen tuntia. Yhtäjaksoisen työskentelyn katkaisi kuiten-

kin ruokatunti, jonka Ruukin sahan työväki vietti Sahansaaressa sijanneessa pajakamaris-

sa.244 Ruokatunnin aikana työntekijöillä oli mahdollisuus paitsi syödä ja levähtää, myös pitää 

itsensä ajan tasalla maailman tapahtumien suhteen. Yksi yhtiön tilaamista kolmesta Kalevas-

ta toimitettiin nimittäin työläisten taukotilaan, niin kutsuttuun pajakamariin. Ruokatunteja 

pidettiin myös Ruukin kartanossa, jossa asuva Liisa Arola keitti kahvit maksua vastaan yhti-

ön työväelle.245 

Sahayhtiön maatiloilla piikojen ja renkien työt olivat raskaita ja työpäivät jotakuinkin yhtä 

pitkiä kuin valoisa vuorokaudenaika. Tehtaan pilli ei jakanut maatilalla työskennelleiden 

vuorokautta selkeästi työ- ja vapaa-aikaan. Viikon ainoana vapaapäivänäkin tuli hoitaa vält-

tämättömät talli- ja navettatyöt. Yhtäältä palkollisten asema oli vuoden mittaiseksi sopimus-

kaudeksi sidottu ja palkollisasetuksen mukaan vielä tuolloin kotikurin alainen. Toisaalta 

heidän asemaansa voi luonnehtia turvatuksikin.246 

Tehtailla jokaisen yksilön työn rytmi määrittyi muiden työntekijöiden työskentelytahdin 

mukaan ja jokainen osaltaan vaikutti muiden työnteon rytmiin. Työntekijät kokivat yhdessä 

myös tehdasmaisen ympäristön ulkoiset puitteet – sen aistein havaittavan maailman: valtai-

sat tukkipinot, korkeiksi rakennelmiksi taapeloitu lankku- ja lautatavara, tehdasrakennus, 

virtaava koski siltoineen sekä tehdasalueen erilaiset kuljettimet raiteineen hallitsivat tehdas-

alueen visuaalista ilmettä. 

Myös tehtaiden tuotantoprosesseihin kuuluvat äänet erottivat ruukinkylän muusta maa-

laisympäristöstä. Tästä kertoo sekin, että Ruukin tehtaiden tekniikasta ja hallinnollisista 
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muutoksista kertova Kallinen mainitsee kirjasessaan, että Ruukin sahan tekniikkaa uusitta-

essa ”idyllinen vesirattaiden aikakausi”247 siirtyi muistojen joukkoon. Sahan ääniin ovat kiin-

nittäneet huomiota myös Kortelaisen haastattelemat henkilöt Penttilän sahalta: 

 – – sahan äänet ovat täriseviä, kolisevia, sätkättäviä, kumeita, matalia, römiseviä ja räis-

kähteleviä. Äänet liittyvät ruumiinmuistiin kuuloaistimusten lisäksi myös erilaisina tunte-

muksina jysähdyksistä ja tärähdyksistä. Tehtaan äänien eri sävyjen erottaminen on ollut 

työn sujumisen kannalta tärkeää, ja siksi sahatyöläiset ovat oppineet kiinnittämään niihin 

huomiota.248 

Ääniin oli keskityttävä sahalla erityisesti työturvallisuuden vuoksi. Sahalaiset muistelivat 

työhön tottumisen olleen vaativaa nimenomaan metelin ja työn raskauden vuoksi.249 

Myös vaihtuva lämpötila ja valonmäärä vuoden ja vuorokauden aikojen muutosten myötä 

heijastuivat osaksi tehtaalaisen kokemusmaailmaa, unohtamatta niiden aiheuttamaa rytmistä 

vaihtelua tehdastyöprosesseihin. Niin ikään sahatun puun tuoksu, tiilenpolton katku ja 

muut hajut poikkesivat varmasti ympäröivän maalaiselämän totutuista aistikokemuksista – 

osansa Ruukin työläisten tehtaalaisuutta nekin. 

 

3.2 Paternalistisesti johdettu tehdasyhteisö 

 

Teollistuminen Ruukissa vaikutti talouselämään, väestömäärään ja poliittiseen päätöksente-

koon. Koko maan mittakaavassa Ruukki ei tietenkään ollut mitenkään ainutlaatuinen, sillä 

suomalaiselle maaseudulle syntyi lukuisia tehdaspaikkakuntia 1800-luvun loppupuolelta 

alkaen. Eivätkä maaseudulle syntyneet tehdasyhdyskunnat olleet tavallisia vain Suomessa, 

vaan niiden muotoutuminen on ollut osa teollistumista oikeastaan kaikkialla siellä missä 

teollistumista ylipäätään ilmeni. Keskeinen leimaa-antava piirre näissä tehdasyhdyskunnissa 

on ollut työntekijöiden ja työnantajien välille muodostunut vahva riippuvuussuhde.250 

Maaseudulle perustettujen tehtaiden ongelma oli tavallisesti se, että tehtaan johdon oli jär-

jestettävä työläistensä peruspalvelut, kuten asunto ja elintarvikehuolto. Tämä oli toisinaan 

suuri haaste, sillä tehtaita perustettiin raaka-ainekeskeisessä tuotannossa kauas muusta asu-
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tuksesta.251 Tämän suhteen Ruukin sahan tehdasyhteisö poikkesi monista muista tehdas-

työyhteisöistä, sillä työläisille suunnatuista mahdollisista asuntoloista ei ole tutkimusajan-

kohdalta säilynyt mitään viitteitä. Ympäröivän maaseudun asukkaat kykenivät tarjoamaan 

tehtaalaisten elämän kannalta välttämättömät puitteet: ruuan, vaatteet ja asunnon. Luonnol-

lisesti Pohjanmaan rautatien valmistuminen vuonna 1886 helpotti osaltaan tehtaalaisten 

elintarvikehuollon toteuttamista. 

Työnantajien ja työntekijöiden välistä virallista suhdetta määriteltiin uudelleen 1850-luvun 

loppupuolella. Lakimuutosten myötä työsopimuksilla solmittiin ennen kaikkea taloudellinen 

suhde, joka rajoitti työnantajan vastuun ja velvollisuudet koskemaan vain työtä ja työaikaa. 

Työn ulkopuoliset asiat jäivät ainakin periaatteessa työläisten itsensä päätettäviksi. Kuiten-

kin vasta vuonna 1897, kun kunnallislakeja uudistettiin, työntekijät vapautuivat työnantajan 

isäntävallan alaisuudesta.252 

Sääty-yhteiskunnan perintönä syntynyt tehtaiden hierarkkinen sosiaalinen järjestys määritteli 

jokaisen työntekijän aseman myös Ruukin sahalla. Esimiesten ja muun palkkatyöväen väli-

nen jako lienee ollut tehtaan käytännöntoiminnan kannalta välttämättömyyskin. Työnanta-

jan kannalta tehdashierarkian voidaan tulkita olleen yksi keino, jolla sahan toimintaan saatiin 

vakautta ja sillä tavoin turvaa elinkeinon harjoittamisen jatkumiselle. Toisaalta tällainen hal-

lintomalli oli havaittu toimivaksi jo kartanotalouden aikana ja olihan suomalaisilla rautaruu-

keilla asiat järjestetty samaan tapaan jo 1600-luvulta saakka.253 

Käskyvaltasuhteet työssä, suurempi palkka ja sitä mukaileva korkeampi elintaso kohottivat 

tehtaan johdossa työskennelleiden vaikutusvaltaa tehtaan ulkopuolellakin. Hyväksyivätkö 

työläiset tällaisen järjestyksen kritiikittä, jos näin, niin miksi? 

Maaseudun syrjäisyys on yksi selittävä osatekijä.254 Työnantajan oli helppoa pitää valtakun-

taansa silmällä ja tarvittaessa puuttua sen elämään. Pitkät välimatkat muihin alan työpaik-

koihin saattoivat vaikuttaa siten, että mahdollista katkeruutta ei ollut varaa tuoda julki työ-

paikan menettämisen pelossa. Tämän suhteen Ruukin työväki koki vuosisadan vaihteessa 

muutoksen, kun seudulle perustettiin muita teollisuuslaitoksia. On kuitenkin vielä tutkimat-

ta, missä määrin tehtaiden välillä ilmeni työläisten liikkuvuutta. 
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Paternalismin ihanteisiin kuuluivat työnantajan ja työntekijän henkilökohtaiset suhteet.  

Ruukin sahan pieni työyhteisö takasi sen, että työnantajan etua valvova isännöitsijä tunsi 

henkilökohtaisesti jokaisen palkkatyöläisen, ehkä kausityöläisiä lukuun ottamatta. Isänvaltai-

sesti johdetun tehdasyhteisön toimintaa ei tietenkään voitu ylläpitää vain kuria ja järjestystä 

vaalimalla. Kurinalaisuuden lisäksi työnantajan tavoitteena oli ylläpitää myös tyytyväisyyttä, 

joka takaisi tehdastyöläisen pysyvyyden omassa leirissä ja vanhojen työntekijöiden osaami-

nen haluttiin luonnollisesti pitää poissa kilpailijoiden ulottuvilta.255 

Myös tehdasarkkitehtuuri tuki työnantajan valtaa sahayhteisöissä. Rakennukset viestittivät 

mielikuvaa yhtiön mahtavuudesta ja toimivat samalla tehtaan työntekijöiden tehtaalaisiden-

titeetin muokkaajina.256 Samoin kuin muillakin tehdasalueilla, myös Ruukissa, tehtaan isän-

nöitsijän asunto oli suuri pytinki, joka sijaitsi keskeisellä paikalla. Komean julkisivun esittä-

misen lisäksi johtajan rakennuksen sijaintiin liittyi ikään kuin tehtaan toimintaa valvova kat-

se. Rakennusten ja esimerkiksi aitojen avulle voitiin määritellä työläisille sallitut alueet ja 

tilat. 257 

Miten Ruukin sahan työväki sitten pidettiin yhtiölle uskollisina ja kiitollisina, kuten paterna-

listinen hallintomalli edellytti? Kysymykseen ei lähdeaineisto suoraan vastaa, mutta joitakin 

jälkiä isällisestä huolenpidosta suhteessa työväkeen on havaittavissa. Tällaisesta suhtautumi-

sesta kertoo esimerkiksi se, että sahan isännöitsijä teki valituksen kunnalliskokouksen pää-

tettyä vuonna 1903, että Paavolaan kaavailtua kunnallislääkärin virkaa ei avattukaan. Asia 

raukesi siitä huolimatta, että Ruukin saha ja muut teollisuuslaitokset olisivat osallistuneet 

kunnallislääkärin palkkaukseen.258 

Suomalaisissa tehdasyhdyskunnissa oli tavallista, että työnantajat järjestivät työntekijöilleen 

yleisen saunan. Käytäntö yleistyi 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Myös Ruukissa tällaisille 

oli tarvetta ja osalle vuokrahuoneistoissa asuneille ruukkilaisille saunominen oli herkkä ja 

kipeäkin kysymys. Työläisille rakennetut saunat tulivat siis todelliseen tarpeeseen. Kassakir-

joista ei löydy merkintöjä saunamaksuista ja Ruukinkylän menneisyydestä kirjoittava Salo-

nenkin (s. 1916) muistelee, että saunojen käytöstä ei peritty maksua. Toisin oli asianlaita 
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esimerkiksi itäsuomalaisella Penttilän sahalla, jossa työläisiltä perittävä saunamaksu oli jopa 

tehtaan toimihenkilöiltä perittävää maksua suurempi.259 

Saunojen lisäksi sahayhtiö tarjosi puutavaran joenrannalle rakennettavaa uimakoppia varten, 

ja kun rakennustarpeissa ei kitsasteltu, rakennettiin siitä tilava, arviolta neljäkymmentäneli-

öinen huone, jonka patiolta johtivat portaat laiturille. Avainta lukolliseen uimahuoneeseen 

säilytettiin ilmeisesti yhtiön konttorilla, joten uimahuoneen käyttäjäkunta lienee rajoitettu 

sahan työväkeen.260 

Paternalististisesta vastuuntunnosta kertoo myös käytäntö, jonka mukaan sahayhtiö lahjoitti 

ruumisarkun, kun tehtaan työssä ollut tai entinen työntekijä kuoli. Yhtiön palkkalistoilla 

olleet timpurit valmistivat arkut Nikkilän talossa, jossa muutkin sahalla käytettävät tarve-

esineet veistettiin. Ruumisarkun lahjoituksella voidaan tulkita olleen taloudellisen tuen ohel-

la myös symbolinen, työnantajan isällistä huolenpitoa korostava merkitys. Eikä taloudelli-

nen apu aina rajoittunut vain ruumisarkun lahjoittamiseen, vaan toisinaan yhtiö maksoi 

tapaturmaisesti kuolleen työntekijän omaisille hautauskuluja rahanakin.261 

Patriarkaaliset työnantajat kautta maan panostivat työntekijöiden sivistysharrastuksin ja 

vapaa-aikaan. Tällaisen toiminnan on tulkittu olevan pyrkimys vahvistaa kuvaa yhtä köyttä 

vetävästä yhteisöstä. Toinen tavoite tällaisessa toiminnassa oli kenties keskiluokkaistaa työ-

väestön maailmankuvaa.262 

Vaikka Ruukin työläisille ei korkealentoisia kulttuuririentoja järjestettykään, osallistui työn-

antaja omalla panoksellaan aikakaudelle tyypilliseen sivistystoimintaan, eli kansakoulun jär-

jestämiseen. Viiden vuoden ajan Ruukin Hämeen kartanossa pidettiin koulua ja yhtiön mai-

nitaan kustantaneen myös kouluun tarvittavien huoneiden lämmityksen. Selvää on, että 

kaikkien oppilaiden silmissä Ruukin saha ei näyttäytynyt pelkästään hyväntekijänä. Vanhassa 

kansakoulussa oli nimittäin kova kuri perintönä lukkarinkoulun ajoilta. Jälki-istuntona saat-

toi olla putkarangaistus, joka kesti jopa 12 tuntia. Myös luunapit ja vitsa olivat arkipäiväises-

sä käytössä. Kurinpitomenetelmät kuitenkin muuttuivat vuosien saatossa. Ainakin Ruukin 

kartanossa 1920-luvulla kiertokoulua käyneen Salosen muistot noilta ajoilta ovat perin juu-

rin toisenlaisia kuin edellä kuvatut.263 
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Muista työnantajapuolen harjoittamista sivistyspyrkimyksistä mainittakoon sanomalehtien 

tilaaminen tehtaalle. Yhtiö tilasi työväelleen Kalevan, Helsingin Sanomat ja Louhi-

sanomalehden. Merkille pantavaa on, että yhdenkään työväenlehden tilausmaksuja kassakir-

joista ei löydy,264 ja vaikka Kaleva oli alun alkaen poliittisesti sitoutumaton sanomalehti, oli 

se vuodesta 1904 alkaen luokiteltavissa porvarilliseen lehdistöön kuuluvaksi, joten lehtien 

tilaaminen voidaan tulkita olleen paternalismi-ihanteen mukaista asenteellista toimintaa 

isäntävallan ylläpitämiseksi.265 

Puhdasoppiseen paternalismiin kuului myös hengellinen ulottuvuus. Tavoitteena oli luoda 

tehdaskylästä jumalallinen yhteisö. Ajatukselle haettiin tukea Lutherin Vähästä Katekismuk-

sesta ja Raamatusta. Näiden perusteella esitettiin, että työntekijä on alisteinen talollisen val-

lalle. Talollisen eli työnantajan sen sijaan kuului hallita väkeään asemansa tuomine velvolli-

suuksineen ja etuisuuksineen.266 Suomalaisessa kulttuurissa nämä edut lienevät rajallisempia 

kuin maailmalla muutoin. Tähän ainakin viittaisi Kuisman aiheesta tekemä tulkinta, jonka 

mukaan: ”Puritaanisia tehtaanjohtajia ei tavattu vaatimassa ensiyönoikeutta työläisneitsyil-

tä.”267 Sen sijaan seksuaalista häirintää varmasti ilmeni isäntävaltaisesti johdetuissa suoma-

laistehtaissa. Toisinaan tehtaanjohdon siveellisyysrikkomukset työläisnaisia kohtaan kuohut-

tivat työläisyhteisöjä siinä määrin, että koko tehdas aloitti lakon mainitun rikoksen perus-

teella.268 

Sahayhtiön taloudellinen sidonnaisuus paikkakunnan seurakunnalliseen elämään käy ilmi 

kassakirjoista. Yhtiö nimittäin osallistui kirkollismaksuihin, kirkon vartijan saataviin ja kirk-

koherran palkkaukseen. Sen sijaan työnantajan suhde herätysliikkeisiin jää lähdeaineiston 

luonteen vuoksi vaille vastausta. Yksittäisenä tietona Salosen muistelmista kuitenkin selviää, 

että Ruukin Rukoushuoneella pidetyissä seuroissa istui muiden mukana sahanhoitaja Riekin 

vanha rouva.269 

Kysymykseen siitä, kuinka isällisenä työnantajaosapuoli Ruukin sahalla nähtiin vuosisadan 

vaihteessa, ei ole saatavilla selvää vastausta. Kun Riekkiä edeltävä sahan isännöitsijä meneh-

tyi yllättäen vain 42 vuoden ikäisenä, vainajan kuolinilmoitukseen kirjattiin pari lausetta, 

jotka valottavat aihealuetta: 
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Tällä oloajallaan woitti wainaja paikkakuntalaisten ja työmiestensä suosion – – työmies-

tensä puolesta kepeät mullat wainajan haudoille!270 

Toisaalta Ruukissa kyllä kerrotaan ilmenneen ajoittain herravihaa,271 mutta sen ilmenemis-

muodoista ei suurlakkoa edeltäviltä vuosilta ole säilynyt tietoa. Isännöitsijä Stenbergin seu-

raajan Aksel A. Riekin juoksupoikana toimineen, (myöhemmin yhtiön seppänä työskennel-

leen) Yrjö Salosen kertoma tapaus on yksi harvoista tähän päivään saakka säilyneistä kuva-

uksista. Muistelmissaan Tyyne Salonen kirjoittaa näin:  

Isäni oli niihin aikoihin sahanherra Riekillä asiapoikana. Hän meni ostamaan Hyvöseltä 

herrasväelle juustoa. Juuston kuori oli homeessa. Kauppias tiesi, kenelle asiapoika ostaa. 

Hän syljeksiä töpehti juustonkuoreen, rapasi puukolla homeen pois ja sanoi: ”Herroille pi-

tää olla puhasta”.272 

Mielenkiintoisen näkökulman työläisten suhtautumisesta työnantajaansa tarjoavat myös 

Ruotsissa tehdyt tutkimukset, jotka käsittelevät ruukkien alustalaisten asemaa suhteessa 

ruukkien omistajiin. Tutkimuksissa havaittiin, että sellaisilla ruukeilla, joissa omistaja (usein 

perheineen) asui paikanpäällä, alustalaisten aseman on todettu olleen paljon paremman kuin 

sellaisilla ruukeilla, joita johtivat omistajan sijaan tämän palkkaama isännöitsijä.273 Ruukin 

sahalla ei asunut yhtiön omistajia tutkimusajanjakson aikana eikä koskaan sitä aiemminkaan. 

Sen sijaan Lauri Pentzin, jonka omistukseen saha siirtyi vuonna 1913, oli ensimmäinen Sa-

hansaaren punaisessa rakennuksessa asunut tehtaanomistaja.274 

 

3.3 Torpanveroja, vuokria ja arenteja 

Tehdastyön ohella osa Ruukinsahan työläisistä toimi torppareina yhtiön hallinnoimilla maa-

tiloilla. Torpanveroa rahalla maksaneita henkilöitä on kirjattu vuoden 1902 osalta kaikkiaan 

viisitoista henkilöä. Vuonna 1906 torpanveroa tai vuokraa maksoi jo 44 henkilöä. Näistä 

kaksitoista työskenteli yhtiön palveluksessa. Tähän lukuun pitää tietysti lisätä se tuntematon 

lukumäärä vuokralaisten puolisoita, lapsia, isejä ja äitejä, jotta saadaan kattavampi mielikuva 

yhtiöön tiiviisti sidoksissa olleista työntekijöistä ja vuokralaisista. Sukunimien yhtäläisyys 
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työlistojen ja torppareiden välillä antaa olettaa, että noin joka toisella vuokralaisista oli lä-

hisukulaisen kautta side sahayhtiöön.275 

Tavallisimman käytännön mukaan vuokra maksettiin kuukausittain ja torpanvero kerran 

vuodessa. Torpanverot vaihtelivat suuruudeltaan kuuden ja neljänkymmenen markan välillä, 

ollen kuitenkin useimmiten 25 markkaa. Torppien lukumäärän voimakas kasvu tutkimus-

ajanjakson alkuvuosina selittyy todennäköisimmin sillä, että vuosisadan vaihteessa Bergbo-

mit, kuten muutkin sahaliiketoimintaa harjoittaneet kauppahuoneet, olivat omaksuneet ki-

ristyneessä kilpailutilanteessa uuden strategian puuraaka-aineen saannin takaamiseksi: met-

säkaupat tehtiin maapohjineen ja tässä yhteydessä myös maatiloja ja metsätilojen osia siirtyi 

metsäyhtiöiden haltuun. Tämä oli uuden vuosisadan alkaessa mahdollista myös muuttuneen 

lainsäädännön perusteella, joka aiemmin oli taannut maiden säilymisen samojen sukujen 

hallussa.276 

Toinen selittävä tekijä voi löytyä vuoden 1902 heikosta sadosta. Siirtolaisuus erityisesti 

Amerikkaan oli tuolloin hyvin voimakasta ja on esitetty arvioita, että jotkut valtameren tuol-

le puolen siirtyvistä maanomistajista myivät tiluksensa mieluummin sahayhtiölle kuin naa-

pureille tai sukulaisille – näillä kun oli harvoin tilanostoa varten tarpeeksi käteistä rahaa. 

Tilakauppoja sahayhtiöiden kanssa vauhditti myös käytäntö, jonka mukaan maitaan myyvät 

talonpojat saivat jäädä asumaan koteihinsa sahayhtiöiden vuokralaisina. Ruukin sahayhtiölle 

siirtyi tutkimusajanjakson aikana ainakin kaksi varsinaista maatilaa, sillä kirjanpitoon ilmes-

tyivät entisten maatilojen lisäksi Simonmaan ja Hämeenahon maatilat omina erikseen kirjat-

tavina ”kontoinaan”.277 

Merkillepantavaa on, että arviolta noin puolet työyhteisöön kuuluvista ihmisistä kuitenkin 

asui torppareina tai mäkitupalaisina lähitalojen maatiloilla. Ruukin sahayhtiö oli näin ollen 

poikkeuksellinen työnantaja, sillä se ei rakennuttanut erillisiä työläisasuntoloita, kuten niin 

monet muut sahayhtiöt  (Raahen Puutavara Oy mukaan luettuna) noihin aikoihin tekivät.278 

Kehityslinja asian suhteen on selvä: vuonna 1912 yhtiön 47 vuokralaisesta vain kuusi henki-

löä työskenteli yhtiön tiilitehtaalla tai sahalla.279 Ruukin sahayhtiö siis teki selvän eron vuok-
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rasuhteen ja työsuhteen välille – merkki tehdaspaternalistisen ajattelun murtumisesta tämä-

kin. 

Yhtiön näkökulmasta lähes viiteenkymmeneen nouseva torppien lukumäärä merkitsi siis 

vähenevässä määrin asunto-olojen järjestämistä työväelle. Niinpä torppien hallinnoitia voi-

daankin tarkastella vuokratuottojen lähteenä. Tuotot muodostuivat torpanveroista ja yhtiön 

omistamien maatilojen muutamasta asuinhuoneistoista. Vuonna 1906 asunnot kokonaisuu-

dessaan tuottivat yhtiölle 913,25 markkaa ja vuonna 1912 vastaava summa oli 1049,75. In-

flaatio ja vuokratuottojen lähteiden kasvu kolmella yksiköllä selittävät kasvun, joten vuokri-

en perusteetonta nostamista aikakaudella ei ilmennyt. Todettakoon, että Raahen sahan työ-

väestö oli ajoittain ongelmissa liian korkeiksi koettujen vuokranmaksujen kanssa.280 

Vähäisiä ja satunnaisia vuokratuloja Ruukin sahayhtiölle muodostui muun muassa peltojen 

ja viljelysmaiden vuokrasta. Niittyjen ja laitumien vuokrat eli arennit muodostivat puoles-

taan yhden säännöllinen tulojen lähteen sahayhtiölle. Asuntojen vuokrien ohella ne myös 

ilmensivät hyvin konkreettisesti yhtiön vakavaraisuutta talonpoikaisessa maalaisympäristös-

sä, jossa maanomistuksella epäilemättä oli merkityksensä sosiaalisen aseman, vaikutusvallan 

ja arvon mittarina. Maaomaisuuden vuokrissa on silmiinpistävää vuokrasummien tarkkuus: 

rahasummat ilmoitettiin usein pennin tarkkuudella.281 Kuvastaako tämä maatalousalueiden 

tarkkaa tuntemusta ja arvostusta verrattuna esimerkiksi asuntojen vuokrana maksettaviin 

vuokriin ja torpanveroihin, jotka useimmin oli pyöristetty suuruudeltaan markan tarkkuu-

teen? 

Vuokranantajana Ruukin sahayhtiö vaikuttaisi olleen maksuaikataulujen suhteen varsin 

joustava. Tätä näkemystä tukevat tutkimusajanjaksoon alkupuolella ne kymmenet merkin-

nät, joiden mukaan vuokria on maksettu takautuvasti ilman lisämaksuja. Tilanne jouston 

suhteen kuitenkin muuttui ajan myötä, sillä esimerkiksi syksyllä 1912 peritystä niitynvuok-

rasta mainitaan maksetun korkoa ja niitynarenteja perineelle A. Judenille 16 % provisiota 

niitynarentien perimisestä.282 

Vaikka torppareiden oikeudellinen asema parani vuoden 1902 uusitussa lainsäädännössä, on 

otettava huomioon, että tarkasteltavan ajanjakson aikana vuokrasopimuksissa mainitut 

vuokraehdot (ja työajat) määrittyivät sopijaosapuolten välisen neuvottelun tuloksena. Selvää 
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on, että neuvotteluja ei käyty kahden tasaväkisen sopijaosapuolen kesken. Torpparien tur-

vattoman aseman saivat kokea myös Ruukin sahan torpparit. Vuoden 1904 tammikuussa 

yhtiön kassakirjaan merkittiin yli kolmenkymmenen markan suuruinen kulu, joka suoritet-

tiin lautamies Lungille torppien vuokrasopimusten irtisanomisesta. Vuoden 1905 syyskuus-

sa yhtiö turvautui jopa virkavallan apuun irtisanoessaan vuokralaisiaan. Tehtävä tuli hoidet-

tavaksi Ruukkilaiselle Poliisi N. Flinkille, jolle kirjattiin 1,50 markan suoritus vuokralaisten 

ylössanomisesta.283 

Vaihtuvuus torppien asukkaiden suhteen jatkui korkeana myös mainittujen irtosanomisten 

jälkeen. Vuonna 1906 yhtiön vuokralaisena olleesta 44 henkilöstä nimittäin vain 16 oli 

vuokralaisena kuutta vuotta myöhemmin. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että mielikuva 

muuttumattomasta ja pysähtyneestä, vuodesta toiseen samalla paikalla asuneesta tehdas-

työyhteisöstä on perin virheellinen, tutkimuksen osoittaessa vaihtuvuuden olleen hyvin 

runsasta ja nopeaa.284 

 

3.4 Tapaturmia, sairauslomakorvauksia ja eläkkeitä 

Tehtaiden työväellä oli työn raskauden ja asumisen epävarmuuden lisäksi jatkuva onnetto-

muuksien riski rasitteenaan, eikä vakavilta onnettomuuksiltakaan aina voitu välttyä. Esimer-

kiksi vuoden 1904 kesäkuun puolivälin tietämillä työmies Lehto halkaisi polvilumpionsa 

sahan sirkkelissä ja vain viikkoa myöhemmin työmies Huovinen sirkkelöi poikki kolme 

sormeaan. Vuosisadan alkupuolella työturvallisuusasioiden ilmeisesti ajateltiin olevan pitkäl-

ti työläisten oman varovaisuuden varassa, sillä edellä mainittujen uutisten lopuksi mainittiin: 

”Näyttää siltä kuin äkkinäiset miehet eiwät osaisi waroa.”285 

Varsinaisen sahalaitoksen lisäksi onnettomuuksia sattui myös painavia tukkeja käsiteltäessä: 

– – työmiehet Antti Heilala ja Hannes Laitinen hewosen wetämällä wipulaitoksella tukke-

ja nostamassa. Miten lienee hewonen siinä juonitellut, niin että hihnat irtautuiwat wiputan-

gosta. Tukkien painosta tanko silloin löi taaksepäin ja sattui miehiä sääriin sillä seurauk-

sella että molemmilla meni toinen sääri poikki. Loukkaantuneet tuotiin iltajunalla Oulun 

lääninsairaalaan. Loukkaantuneet olivat sahan puolesta tapaturmawakuutettuja, waan 
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pienen korvauksen he sen suhteen saawat jos he ijäksi waiwaseksi jääwät, mikä on luulta-

waa, sillä niin pahoin he loukkaantuiwat.286 

Loukkaantumisten ohella kuolemantapauksiltakaan tukkitöissä ei vältytty. Vuoden 1906 

elokuussa yhtiö maksoi nimismiehelle poliisitutkinnon pidosta kuusi markkaa ja lunasti 

Antti Myllyn (Leuna) tapaturman johdosta pidetyn poliisitutkinnon pöytäkirjan. Vain viisi 

päivää myöhemmin sahayhtiön kassasta maksettiin samaisen henkilön hautauskuluja.287 

Myllyn kuolemasta uutisoitiin myös lehdistössä: 

Kun työmies Antti Leuna, ollessaan tukinnostossa meni tukkikuorman jo melkein ylös-

päästyä selwittämään sotkeutuneita hirsiköysiä, niin katkesi pääköysi sillä seurauksella et-

tä Leuna suistui tukkikuorman kanssa jokeen. Kun L. saatiin joesta ylös, oli häneltä aiwot 

ulos pusertuneet ja henki lähtenyt. Wainaja oli leskimies ja jätti jälkeensä 5 alaikäistä lasta 

– Lohduttawana woi mainita että L. oli wakuutettu sahan puolesta tapaturmawakuutusyh-

tiössä.288 

Mitenkään poikkeuksellisia vakavat onnettomuudet Ruukin sahalaitoksilla eivät vuosisadan 

alkupuolella olleet. Poliisin käsittelyyn johtavia tapaturmia sattui yksin yhtiön kilpailijan eli 

Raahen Puutavara Oy:n sahalla kaikkiaan kolmetoista kappaletta vuosien 1904 ja 1905 aika-

na.289 

Työkyvyttömäksi joutuminen oli työttömyyden ohella tehdastyöntekijöille suuri taloudelli-

nen uhka vuosisadan vaihteessa. Jo lyhytaikainen tulojen katkeaminen aiheutti usein välit-

tömiä rahahuolia, sillä tehtaan verraten matalista palkoista ei pakollisten elinkustannusten 

jälkeen jäänyt juurikaan säästettävää.290 

Vuoden 1902 kuluihin on kirjattu ainakin kolme tapausta, joissa loukkaantuneille on mak-

settu rahallista korvausta yhtiön kassasta. Lokakuun viimeisenä päivänä suoritettiin 55,20 

markan maksu Emil Ilmakankaalle. Maksu sisälsi kuudentoista päivän sairauslomakorvauk-

sen, á 2 mk ja 23,20 markan lääkärikulut. Marraskuun 11. päivänä Alb. Ukonaholle makset-

tiin kolmen viikon mittaiselta sairauslomalta yhteensä 37,80 markkaa ja lisäksi lääkärissä 
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käynnistä sekä lääkkeistä yhteensä 11,75 markkaa. Saman vuoden joulukuussa Mikko Lauri-

lalle maksettiin korvausta kymmenestä sairastuspäivästä yhteensä 15 markkaa.291 

Vuonna 1904 markkamääräisiä sairauslomakorvauksia maksettiin kahdelle henkilölle. Matti 

Mehtomaan loukattua itsensä heinäkuussa, hänelle maksettiin 1,95 markan suuruinen päi-

väkorvaus viideltätoista päivältä sekä 5 mk:n kertaluontoiset lääkäri- ja lääkekulut. Juho 

Sarkkilalle puolestaan maksettiin korvausta yli puolen vuoden ajalta. Ensimmäiseltä vuo-

sineljännekseltä maksettava päiväkorvaus oli suuruudeltaan 1,35 mk, mutta toiselta neljän-

nekseltä vain noin kuudesosa tästä. Sarkkilaa hoidettiin Oulun läänin Sairaalalla, joka muis-

tikin sahayhtiötä yli kolmenkymmenen markan suuruisella laskulla syyskuun lopulla.292 

Aikakauden kapea-alaisesta sosiaaliturvasta kertoo esimerkiksi se, että apteekin laskuja sa-

halle toimitettiin vuoden 1904 aikana ainoastaan yksi kappale ja sekin oli suuruudeltaan alle 

viisitoista markkaa. Ihmisille ostettujen lääkkeiden määrä kuitenkin ylitti kyseisenä vuonna 

hevosille ostettujen lääkkeiden määrän. Tilanne vaikuttaa tältä osin parantuneen, sillä vuon-

na 1912 vastaava summa oli suuruudeltaan noin kuusinkertainen.293 

Vuoden 1906 helmikuussa annettiin A. Tuohimaalle 2 markan korvaus hänen loukattuaan 

jalkansa. Merkintä on sikäli kiintoisa, ettei työntekijän enää tuolloin tarvinnut sairastaa ly-

hyttäkään työkyvyttömyyttä omaan laskuunsa.294 Saman vuoden helmikuun lopulla alkavat 

kassakirjaan tehdyt merkinnät aktiivisen työväenyhdistyksen toimijan ja myöhemmän puna-

vangin Mikko Tuohimaan loukkaantumisesta ja sitä seuranneesta hoidosta. Tuohimaan käsi 

joutui kaatuvan lankkusahan väliin ja murtui poikki. Työkykyiseksi palautuminen vaati kuusi 

matkaa Ouluun reilun kuukauden aikana.295 Sairauslomakorvaus Tuohimaalle maksettiin 

kesäkuun kuudentena päivänä 60 % suuruisena puolentoista markan päiväpalkasta. Samana 

päivänä maksettiin huhti-toukokuussa sairauslomapäiviään viettäneelle Aug. Jokelalle saira-

uslomakorvausta samalla kertoimella, vaikkakin kaksinkertaisesta päiväpalkasta.296 

Säännöllistä eläkettä Ruukin sahan laskuun nautti tutkimusajankohtana vain kaksi henkilöä.  

Vuosina 1902–1906 Anna Häme nosti joka kesä, ”sopimuksen mukaan” 55 markan suurui-

sen eläkkeensä.297 Suuruudeltaan summa ei sinänsä ole merkittävä, mutta harvinaisuudes-
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saan mainitsemisen arvoinen. Tapauksen taustalla lienee pitkä työura yhtiön palveluksessa 

tai vaihtoehtoisesti Hämeen maatilan kauppaan liittyvä sopimus. 

Eläkkeitä Ruukin sahayhtiö, kuten muutkin teollisuuslaitokset, olivat velvollisia maksamaan 

vuoden 1879 vaivaisasetuksen perusteella. Vähintään 25 vuotta yhtiötä palvelleelle työnteki-

jälle kuului maksaa rahallista korvausta henkilön jouduttua työkyvyttömäksi. Vuonna 1901 

sahayhtiö yritti kiertää asetuksen tuomaa velvollisuutta, irtisanoen yli kolmekymmentä vuot-

ta yhtiössä työskennelleen Antti Tiiton. Kunnallislautakunta kuitenkin puuttui tilanteeseen 

ja Sahayhtiö velvoitettiin maksamaan Tiitolle vuotuinen eläke. Kassakirjoista merkinnät 

Tiitolle maksetuista 30 markan kuukausieläkkeistä alkavat kuitenkin vasta vuosia irtisano-

mista myöhemmin.298 Olettaa sopii, että erimielisyydet työnantajan elatusvelvollisuudesta eli 

eläkkeiden maksamisesta, olivat omiaan heikentämään työnantajan arvoa työntekijöiden 

silmissä. 

 

3.5 Särkynyt rauha 

 

Kasvavat tehdastyöyhteisöt ja hiljattainen ansiotasojen nousu vaikuttivat vääjäämättä myös 

kaupan piristymiseen Ruukinkylällä. Kauppiaita saapui muualta Suomesta, osa heistä jäi 

pysyvästi paikkakunnalle ja menestyikin varsin hyvin. Erityisen vilkasta kaupankäynti oli 

joka toinen torstai pidettyjen tilimarkkinoiden299 aikana. Tällöin Ruukkiin saapui kulku-

kauppiaita jopa Oulusta saakka. Kasvava, ostokykyinen ihmisjoukko houkutteli paikkakun-

nalle myös useampia pieniä teollisuusyrityksiä. Näitä olivat esimerkiksi Heinborgin makka-

ratehdas ja Leinosen huopajalkineyritys.300 

Ruukin kylällä väestön kasvu aiheutti luonnollisesti monia sosiaalisia muutoksia. Suomen 

Sysiliikkeen ja Raahen Puutavaraosakeyhtiön tuntumaan syntyi kokonaan uusi mäkitupalais-

ten muodostama kylä ja yhdessä Vanhan Sahan kanssa teollisuustyöväestö muodosti ajan-

oloon nähden suuren tehdastyöläisten yhdyskunnan. Teollistumiskehityksen seurauksena 

Ruukinkylästä tuli 1900-luvun alussa hyvin rauhaton ja monenlaisista järjestyshäiriöistä ja 

tappeluista tuli lähes jokapäiväisiä.301 On kuitenkin paikallaan tarkastella, onko paikallishis-

torioissa esiintynyt mielikuva seurausta vain nostalgissävytteisestä haikailusta ”vanhojen 
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hyvien aikojen” perään vai oliko muutos todella niin raju kuin tähän saakka on annettu 

ymmärtää. 

Sanomalehdistä vastaus kysymykseen selviää kohtuullisen vaivattomasti. Historiallisen sa-

nomalehtikirjaston haut erilaisilla väkivaltaisuuksiin viittaavilla hakusanoilla Ruukissa anta-

vat nimittäin osumia vain aikavälille 1901–1909. Teollistumisen ja väkivaltaisuuden yhtey-

destä on löydettävissä viitteitä myös Ruukinkylällä toimineen apteekkari Jalanderin muis-

telmaluontoisesta teoksesta: 

Perustustyöt (Raahen sahan) olivat houkutelleet paikkakunnalle joukon n.s. ”huligaaneja”. 

He juopottelivat ja riitelivät. Miltei joka päivä sattui tappeluja ja puukotuksia.302 

Eivätkä tappelut loppuneet rakennustöiden tultua valmiiksi, vaan vuoden 1903 kesällä Raa-

hen lehti uutisoi seuraavasti: 

Yhä waan juopuneitten rähinää ja puukotuksia Ruukissa. Wiime sunnuntaita wasten oli 

taas muutaman ryypänneen joukon keskuudessa Ruukissa syntynyt jankkinaa, joka päät-

tyi otteluksi ja josta ottelusta eräs Gustafsson niminen työmies heilutti puukkoaan ja sai sen 

sattumaan towerinsa muurari Frimanin käsiwarteen niin pahoin, jotta luut loisti. Tämän 

urotyön jälkeen ottiwat towerukset lyöjän okkosillee ja antoiwat hänelle järki-miesten tawoin 

hywän löylytyksen, käyttämättä mitään aseita. Useimmat seurueesta oliwat n.s. ”reisulaisia” 

etelän puolesta.303 

Uutisen ”yhä waan” viittaa vahvasti väkivaltaisuuksien arkipäiväisyyteen, joka ei läheskään 

aina ylittänyt uutiskynnystä sanomalehdistössä. Viimeinen lause puolestaan vahvistaa sitä 

käsitystä, jonka mukaan nimenomaan reissutyötä tekevät miehet juovuspäissään tappelivat 

keskenään. Mainittakoon, että yhdessäkään Ruukin väkivaltaisuuksista kertovassa uutisessa 

ei esiinny naispuolisia asianosaisia, vaikka Ruukin kylän tehdasyhdyskuntaan kuului luku-

määräisesti ja suhteellisestikin paljon naistyöntekijöitä.304 

Väkivaltaisuuden lisääntymisen taustalla oli usein, joskaan ei aina, runsasta alkoholin käyt-

töä.305 Viinakauppiaita jouduttiin haastamaan käräjille joukoittain. Vuonna 1905 yhdentoista 

oikeuden eteen marssineen liikemiehen mainitaan tehneen hyviä kauppoja Ruukin tehdas-

kylällä ja viittä vuotta myöhemmin käräjillä käsiteltiin 18 viinakauppiaan rikoksia. Useimmat 
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selvisivät tekosistaan sakkorangaistuksin.306 Ruukinkylän apteekkari kuvaa muistelmissaan 

elävästi runsaan alkoholikäytön ongelmallisia seurauksia, joita hän joutui kohtaamaan toisi-

naan keskellä yötäkin: 

Häntä (pahasti haavoittunutta työmiestä) sitoessani tulee apteekkiin toinen mies, jonka kä-

sivarressa olevasta haavasta veri juoksi virtana. Minun oli kumiletkulla sidottava hänen 

käsivartensa ettei hänen verensä ehtyisi, ja sitten palattava hoitamaan ensimmäistä potilas-

tani. Tätä tehdessäni juoksee uusi mies apteekkiin, avaa oven ja salpaa sen. Silmänräpäystä 

myöhemmin tulee vielä yksi mies puukko kourassa jatkaakseen työtään.307 

Ensiavun hakeminen apteekista ei sinänsä ollut mitenkään poikkeuksellista, sillä apteekkarin 

toimenkuvaan kuului esimerkiksi tehtailla itsensä loukanneiden hoitaminen. Jalander kui-

tenkin mainitsee, että kuvatunlaiset juopuneiden aiheuttamat väkivaltaisen tapaukset eivät 

olleet mitenkään harvinaisia. Kylän kasvaneesta levottomuudesta kertoo sekin, että Paavo-

lan nimismiehen virka vaihtoi haltijaansa tiheään tahtiin levottomuuksista johtuvan liian 

raskaaksi käyneen työkuorman vuoksi. 308 

Alkoholin käyttöä paheksuttiin yleisesti vuosisadan alun Ruukissa sen aiheuttamien sosiaa-

listen ongelmien vuoksi. Paheksuntaa saattoivat vahvistaa paikkakunnalla vaikuttaneiden 

herätysliikkeiden kielteiset kannat alkoholikysymykseen.  On paikallaan mainita, että paria 

vuosikymmentä ennen tutkimusajanjakson alkua jo pelkkä kahvin ”turha” tarjoileminen 

palvelusväelle aiheutti Piispan taholta moitteita paavolalaisille.309 
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4 TYÖVÄESTÖN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

4.1 Sahayhtiön työntekijöiden vaihtuvuus 

 

Vuosisadan alku Ruukin sahan tehdastyöyhteisön elämässä oli muutosten aikaa monella 

tasolla. Paavolan kunnan väestö kasvoi Ruukin kylän teollisuustoiminnan seurauksena, ja se 

olikin koko Siikajokilaakson ainoa muuttovoittoa saanut kunta aikavälillä 1881–1920. Väes-

tömäärän kasvun aiheutti syntyvyyden ohella muuttoliike lähikunnista. Lisäksi työperäistä 

muuttoa tapahtui Savosta sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta, eteläisintä Suomea unohta-

matta.310 

Voimakas siirtolaisuus kuitenkin tasasi väestönkasvua. Paavolan kunnasta, johon Ruukin 

kylä kuului, muutettiin ainakin Amerikkaan, Venäjälle, Ruotsiin ja Norjaan. Näiden lisäksi 

Ruukista muutettiin myös muualle Suomeen esimerkiksi Kemi-Tornionjokilaaksoihin. Teh-

dastyöntekijöiden suurehko määrä suhteessa kaikkiin muuttaneisiin antaisi viitteitä siitä, että 

teollisuuslaitoksissa työskennelleiden palkka ja sosiaaliset olot eivät olleet sitä mitä Ruukkiin 

tullessa oli odotettu. Työ sahalla ja tiilitehtaalla oli sekä raskasta että vaarallista ja Atlantin 

takana ajateltiin selvittävän helpommalla. Syitä Amerikan matkaan oli luonnollisesti monia. 

Toiset lähtivät hankkimaan alkupääomaa talonostoa varten, toiset halusivat selvitä jo ole-

massa olevista talolainoista. Vapauden kaipuu, kielletty rakkaus ja rikoksien pakoileminen 

riittivät myös monille syyksi Atlantin ylitykseen. Olipa lähdön syy mikä tahansa, tosiasiaksi 

kuitenkin jää, että paluumuuttoa ilmeni melko runsaasti. On hivenen yllättävää, että pieni-

palkkaisten sahalaisten ohella Amerikkaan tunsi vetoa myös paremmin palkattu tehtaanväki. 

Valtamerihöyryihin astuneissa henkilöissä oli ammatiltaan niin konttoristeja, mekaanikkoja 

kuin sahanasettajiakin.311 

Amerikkaan lähdöllä oli luonnollisesti vaikutuksensa myös Ruukinsahan työyhteisön elä-

mään. Arkistomateriaali ei kuitenkaan anna mitään mahdollisuuksia arvioida sitä, miten 

työyhteisössä suhtauduttiin valtameren taakse muuttoa tekeviin työtovereihin. Itsestään 

selvää on, että joidenkin lähtö aiheutti ikävää ja haikeutta ja toisten muuttopäätös saattoi 

tuntua lähtijän lisäksi muistakin yhteisön jäsenistä huojentavalta. 

Tehdastyöyhteisöä ympäröivän maalaisyhteisön suhtautuminen maastamuuttoon oli niin 

ikään kaksijakoinen: yhtäältä maastamuuttoa vastustettiin, toisaalta sen nähtiin parhaimmil-
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laan tuovan hyötyä myös kotimaan hyväksi. Kun piispa Koskimies piti tarkastusta Paavolan 

seurakunnassa vuonna 1913, hän tuomitsi maastamuuton jyrkästi ja vertasi lähtijöitä maan-

pettureihin. Hänen näkemyksensä mukaan lähtijöillä ei ollut vähääkään isänmaanrakkautta. 

Erityisenä epäkohtana Koskimies näki sen, että siirtolaiset antavat isänmaan sijaan miehuu-

tensa parhaat vuodet vieraalle maalle ja kansallisuudelle, välittämättä kotimaansa henkisen ja 

siveellisen elämän tilasta. Toiset tahot näkivät siirtolaisuuden ongelman ennen kaikkea ta-

loudellisena menetyksenä, kun maan työkykyisimmät ihmiset toimivat uudessa maassa vie-

raan valtion talouselämän hyväksi. Toisaalta kotimaassa jaettiin käsitys siitä, että Amerikassa 

ansaitut rahat olivat tervetulleita Suomeen, samoin kuin paluumuuttajina tulleiden (rahassa 

vaikeasti arvioitava) henkinen pääomakin.312 

Matkalippu Amerikkaan jäi kuitenkin monelta lähtöä suunnittelevalta hankkimatta joko 

uskalluksen puutteen tai pelkästään matkan korkean hinnan vuoksi. Niinpä tilanteessa, jossa 

jokilaakson maataloudessa ei kyetty maksamaan elantoon riittävää palkkaa koko väestölle, 

muodostui Ruukin tehdaskylä monelle jonkinlaiseksi Amerikan korvikkeeksi – ”Pikku-

Amerikaksi”.313 Tätä taustaa vasten tehtaan työläisyhteisöön kuulumista voitaisiin oikeastaan 

verrata vieraaseen kansaan kuulumiseksi, vaikuttihan tehtaalaisuus monella tapaa arjen ru-

tiinien ja fyysisen ympäristön lisäksi myös tehdasyhteisön uusien jäsenten identiteetin ra-

kentumiseen ja muokkautumiseen. 

Työlistakirjoista ilmenee, että vaihtuvuus Ruukin sahalla oli melkoista. Vuonna 1906 yhtiön 

palkkalistoilla oli 160 työntekijää, kausityöntekijät mukaan lukien. Tutkimusajankohdan 

lopussa vuonna 1912 vastaava määrä oli noussut 180 henkilöön, joista kuitenkin vain 40 

henkeä oli töissä Ruukin sahayhtiössä kuutta vuotta aikaisemmin.314 Vertailun vuoksi todet-

takoon, että esimerkiksi Nokian tehtaalla vaihtuvuus viidessä vuodessa oli tyypillisesti noin 

50 %.315 

On perusteltua olettaa, että työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen Ruukinsahalla vaikutti 

keskeisesti työvoiman suuri tarjonta ja sitä seurannut suhteellisen matala palkkataso. Tähän 

viittaisi se tosiasia, että seutukunnalla ilmestyneistä lehdistä ei löydy ainoatakaan ilmoitusta 

avoimista työpaikoista, vaan töihin pääsi jokainen työtä haluava henkilö yksinkertaisesti 
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saapumalla tehdasalueelle ja ilmoittautumalla työnjohtajalle tulevansa palvelukseen. Edes 

”kumarrusmatkaa konttoriin”316 ei välttämättä vaadittu.317 

Huomion arvoista on myös se, että suurella osalla niistä henkilöistä, jotka vertailukauden 

kuuden vuoden jakson aikana olivat töissä, oli työkaverinaan saman sukunimen omaava 

henkilö eli hivenen rohkeasti tulkiten sisarus, lapsi, vanhempi tai muu sukulainen. Onkin 

esitetty, että tehdastyöyhteisöt olivat nimenomaan perheistä muodostuvia yhteisöjä, joissa 

tehtaalaisuus periytyi kohtalonomaisesti sukupolvelta toiselle. Tehdasyhdyskuntiin muutta-

neet perheet myös mahdollisesti houkuttelivat uudelle paikkakunnalle sukulaisiaan ja suku-

laisuus auttoi uusia tulokkaita sopeutumaan tehdasympäristöön. Toisin sanoen muutto teh-

daspaikkakunnalle ei likikään aina katkaissut sukulaisuussuhteita, vaan saattoi jopa vahvistaa 

niitä. 318  

Tehdastyöntekijöiden suuri vaihtuvuus Ruukissa antaa viitteitä siitä, että työ sahalla ja tiili-

tehtaalla koettiin tilapäisenä, jonkinlaisena lyhytaikaisena pysähdyspaikkana. Tehdastyö ehkä 

tarjosi mahdollisuuden ansaita alkupääoma muualla odottavaa tulevaisuutta varten. Toisaal-

ta suuri vaihtuvuus saattoi osaltaan vahvistaa tehdasyhdyskuntaan kiinteimmin kuuluneiden 

jäsenten yhteisöllisyyden tunnetta ja henkilökohtaista tehtaalaisen identiteettiä, kun vertailu-

kohtana oli paljon sellaisia henkilöitä, jotka työskentelivät tehtailla vain väliaikaisesti. 

Työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutus työväen järjestäytymiseen oli monitahoista. Yhtäältä 

kohtuullisen pieni, paikallaan pysyvä ja muuttumaton työläisyhteisö olisi ollut työnantajan 

näkökulmasta helpommin hallittavissa henkilökohtaisten suhteiden kautta kuin vilkkaasti 

vaihtuva tai nopeasti laajeneva työläisyhteisö. Tällöin työntekijöiden järjestäytyminen olisi 

ollut tehtaan johdosta käsin kohtuullisen helposti kontrolloitavissa. Toisaalta runsas vaihtu-

vuus ehkä hidasti työväenliikkeen toimintaa, sillä tehokkaasti toimiva järjestö vaatii jäsenil-

tään pitkäaikaista toimintaan sitoutumista. Sitä vastoin on otettava huomioon, että työvä-

enaate eteni ja laajeni lehdistön, kirjallisuuden ja agitaattoreiden ohella nimenomaan liikku-

van työväestön mukana. 
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4.2 Käänteentekevä suurlakko 1905 

 

Vuosisadanvaihteeseen tultaessa vanha säätyihin perustunut yhteiskuntamalli oli muuttunut 

merkityksettömäksi. Kolmen ylimmän säädyn sulauduttua yhdeksi herrasväen luokaksi sille 

muodosti vastavoiman talonpoikainen rahvas ja tilaton työväestö. Säätyläisten vaikutusval-

tainen sosiaalinen asema ei perustunut enää lain takaamiin etuoikeuksiin, vaan varallisuu-

teen, ulkoiseen herraskaiseen esiintymiseen ja sivistystasoon. Ruukissa myös ruotsinkieli 

erotti varsinaisen säätyläistön tavallisesta kansasta. Jo ennen sortovuosia paikkakunnalla 

vallitsi varsin suomenmielinen asenneilmapiiri ruotsalaisuutta ja siten ehkä myös Bergbome-

ja vastaan.319 Yhteiskunnallinen herääminen Siikajokilaaksossa tapahtui kuitenkin hitaanlai-

sesti: 

Hiljolleen sitä täälläkin mennään eteenpäin, waikkei ollakaan etupäässä – – Moni taitaa 

tosin luulla, eikä suottakaan, että täällä nukutaan wanhoillisuuden makeaa unta, ettei ole  

herätty seuraamaan eteenpäin rientäwää aikaa uutuuksineen ja puuhineen. Tuollaisia woipi 

ajatella, sillä eihän koskaan näy ilmoituksia, että täällä olisi nuorisoseuran tai jonkun 

muun yhdistyksen iltamia tai kokouksia. Niin niitä meillä ei ole. Ruukin kylässä on tosin 

nuorisoseura, waan sekin tuntuu wiettäwän kituwaa elämää – –320 

Maaseutumaisen näennäisen rauhan takana piili kuitenkin jo uusia aatteita vastaanottavaa 

odottavaa mielialaa, kuten tulevat vuodet sittemmin osoittivat. Sortokauden toimenpiteitä 

vastustettiin aktiivisesti ja Ruukissa alkoi ennen kokemattoman voimakas poliittinen käy-

mistila, jonka aikana perustuslaillinen ja sosialistinen aatemaailma ajautuivat syviin ristirii-

toihin. Tämä vastakkainasettelu oli selkeä jo vuoden 1905 suurlakon aikana.321 

Sosialismin nopean leviämisen syiksi Suomessa on esitetty sivistystason kohoamista, rahata-

louden yleistymistä ja maatalouden nopeatempoista murrosta.322 Silti sosialismi työväenaat-

teena nousi Ruukissa, kuten muissakin maalaispitäjissä näkyvästi esille vasta suurlakkovuo-

den aikana ja heti sen jälkeen. Miksi tämä aate sitten joutui odottamaan esiinmarssiaan niin 

pitkään? 

Keskeinen syy kautta koko maan oli maaseudun vanhoillisuus ja fatalistiseksi luonnehdittu 

maailmankatsomus. Paavolan kunnan alueella vaikuttivat jo sahan perustamisen aikoihin 
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vanhan herännäisyyden mainingit ja seuroja pidettiin useissa taloissa – liittyipä tähän uskon-

toon hurmoksellisiakin piirteitä ja seuroissa mainitaan tapahtuneen esimerkiksi kielillä pu-

humista. 1800-luvun loppuvuosikymmeninä lestadiolaisuus syrjäytti vanhan herännäisyy-

den. Molempien herätysliikkeiden seuratalojen nimiluettelot ovat sahan työyhteisön näkö-

kulmasta mielenkiintoisia, sillä nimien joukossa on useita työlistakirjoista tuttuja su-

kunimiä.323 Olettaa sopii, että näiden sosialismiin kielteisesti suhtautuvien hengellisten liik-

keiden arvomaailma pitivät osaltaan Ruukin sahalaisten työväenaatteet varjossaan. 

Maaseudun perinteisen kristillinen arvopohja saattoi vaikuttaa Ruukin tehdastyöyhteisössä 

esimerkiksi siten että, työväenyhdistykseen liittyminen koettiin jonkinasteiseksi protestiksi 

ympäröivää maalaisyhteisöä vastaan. Eikä kyseessä ollut välttämättä pelkkä vastaanhangoit-

telijaksi leimautumisen pelko, vaan työväenyhdistykseen liittyminen saattoi luoda jäseneensä 

siveettömyyden, jopa rikollisuuden leiman.324 

Suurlakko kuohutti koko Suomen poliittista kenttää. Siinä yhdistyivät porvariston taistelu 

autonomiasta ja työväestön tavoitteet äänioikeudesta. Laajemmassa kontekstissaan kyseessä 

oli osa Venäjän suuriruhtinaskunnan hajoamiskehitystä.325 

Kun suurlakko Suomen suuriruhtinaskunnassa ulottui Siikajokilaaksoon saakka, toimi myös 

Ruukin työväestö aktiivisesti. Marraskuun 4. päivänä yhteen kokoontuneet lakkolaiset 

muodostivat seitsenhenkisen lakkotoimikunnan, jonka tehtävänä oli lakon toteutumisen 

tarkkailu. Suurlakon aiheuttamaa kollektiivisen kansallisen heräämisen tuntoa kuvaa hyvin 

lakkokokouksissa Ranskan vallankumouksen hengessä laulettu Marseljeesi, jota tutkimuskir-

jallisuudessa osuvasti verrataan mahtipontiseen virren veisuuseen. Pari päivää lakkotoimi-

kunnan perustamisen jälkeen Ruukkiin perustettiin järjestyksessään toinen jokilaakson työ-

väenyhdistys. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin ”Vanhan sahan” sirkkelillä ja 

tiilitehtaan latojana työskennellyt Mikko Salonen. 11. marraskuuta pidetyssä kansalaiskoko-

uksessa päätettiin perustaa myös kansalliskaarti järjestystä valvomaan, mihin tehtävään po-

liisi olikin kyvytön nopeasti kasvaneella tehdaskylällä. Lakon aikana pidettiin yhteyttä Ou-

luun ja lähimmän suuren kaupungin toimia seurattiin herkeämättä. Suhde toimi kahteen 

suuntaan, sillä työväenliikkeen agitaattorit kävivät Oulusta käsin pitämässä puhetilaisuuksia 

pitkin pitäjää. Tässä ei sinänsä ollut mitään uutta, sillä jo pari vuotta aikaisemmin agitaattori 
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Leo Leino oli kiertänyt levittämässä sosialismin sanomaa Pohjanmaalla, erityisesti rannikon 

sahalaitoksilla. 326 

Suurlakon vaikutukset ovat selkeästi nähtävissä myös sahayhtiön työlistakirjoista. Marras-

kuun 4. päivään saakka tehtaat toimivat normaaliin tapaan, mutta seuraavalla viikolla teh-

taalla työskennelleistä vain muutama henkilö teki täyden työviikon. Yhtiön maatilojen toi-

mintaan lakko sen sijaan ei vaikuttanut millään tapaa, vaan vuosipalkollisten pestirahatkin 

maksettiin tavalliseen tapaan loka-marraskuun vaihteessa eli heti ”römppäviikon” jälkeen. 

Työlistakirjojen perusteella voidaan todeta, että lakko kesti kolmen viikon ajan, mutta ei 

ollut silti täydellinen, sillä esimerkiksi lautatarhoilla töitä tehtiin lähes normaalien viikkojen 

tapaan, varsinainen sahaustoiminta kuitenkin oli katkolla ja tiilitehtaankin toiminta oli edel-

lisiin viikkoihin verraten vähäistä.327 

Suurlakko merkitsi Ruukissa ja oikeastaan koko jokilaaksossa sosialismin läpimurtoa. Etelä-

Suomesta Ruukkiin tehdastyöhön muuttaneet työläiset olivat aatetta jo levittäneet, samoin 

Amerikasta kotiseudulle palanneet siirtolaiset. Mainittakoon vielä, että sosialismia oli tehnyt 

tunnetuksi myös paikkakunnan oma kasvatti, Oulussa palvelijattarena työskennellyt Anna 

Korkala. Hän oli hyvin perehtynyt sosialismin oppeihin ja oli muun muassa osallistunut 

vuonna 1903 järjestettyyn Forssan kokoukseen. Hänen pioneerityönsä näkyi suurlakon ai-

kana aatteen voimakkaana kasvuna koko Siikajokilaakson alueella. Sosialistisen julistuksen 

kannalta maaperä oli seutukunnalla otollinen, sillä Ruukin työväestön lisäksi lähistöllä asui 

paljon tilatonta väestöä: torppareita, maatyöväkeä, mäkitupalaisia ja itsellisiä.328 

Suurlakko muutti ratkaisevasti työväestön joukkotoiminnan edellytyksiä. Kansan alimpien 

kerrosten piilossa kasvanut kauna ja katkeruus purkautuivat uusien toiminnallisten muoto-

jen kautta selvästi näkyville ja kuuluville. Joukkomielenosoitukset, vetoomusten laatiminen, 

lakkoilut ja järjestäytyminen ylipäätään olivat osoituksia niistä kollektiivisen toiminnan 

muodoista, jotka edustivat työväestölle jotain uutta ja johon liittyi vahva tunne olosuhteisiin 

vaikuttamisen mahdollisuuksista. Tässä yhteydessä on kuitenkin paikallaan korostaa, että 

Ruukissa ensimmäisen sortokauden voimistunut sosialistinen liikehdintä ja siitä juontuva 

luokkatietoisuus oli vahvaa vain tehdaskylän alueella. Muutoin seutukunnalla protestointi 
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ilmeni sosialismia enemmän jyrkkänä nuorsuomalaisena perustuslaillisuutena, mikä olikin 

koko pohjoiselle Suomelle tyypillinen piirre.329 

Suurlakon suurimpana saavutuksena voidaan pitää yksikamarisen kansanedustuslaitoksen 

syntymistä Suomeen, vaikka se toteutuikin vasta lakkoa seuraavana vuonna. Sosiaalidemo-

kraattien ohjelmassa äänioikeusreformia pidettiinkin yhteiskunnallisten uudistusten elineh-

tona jo vuoden 1903 Forssan kokouksesta saakka. Ensimmäisissä edustuskuntavaaleissa 

sosiaalidemokraatit saivat Paavolalaisten keskuudessa 38,6 % kannatuksen. Myös vuoden 

1908 vaaleissa sosiaalidemokraattien vaaliliitto sai ruukkilaisilta selvästi eniten ääniä muihin 

vaaliliittoihin nähden.330 

 

4.3 Työväenliikkeen synty ja aktiivinen toiminta 

 

Ruukin työväen järjestäytyminen sai siis alkusysäyksen suurlakkovuoden 1905 tapahtumista. 

Yhdistys- ja seuratoiminnan kautta paikkakuntalaiset olivat saaneet kokemusta yhdessä te-

kemisen edellytyksistä, rajoitteista, mahdollisuuksista ja ennen kaikkea joukkovoiman käy-

tön tehokkuudesta. Tässä Ruukin työyhteisö ei poikennut muista aikakauden tehdastyöyh-

teisöistä, joissa niin ikään työväestön omaehtoinen järjestötoiminta oli osaltaan rikkomassa 

sääty-yhteiskunnan sosiaalista järjestystä 1800-luvun loppuvuosista lähtien.331 

Ruukin työväenyhdistys sai pian perustamisensa jälkeen konkreettisen ilmentymän, työvä-

entalon. Näkyvälle paikalle talon seinään maalattiin lause ”Ei oikeutta maassa saa, ken itse 

sit ei hanki.”332 Lyhyt lause viestittää lukijalleen selvää sanomaa työväenyhdistyksen toimin-

nan tavoitteista. 

Työväentalon nopean rakentamisen taustalla oli paitsi valtaisa alkuinnostus yhdistystoimin-

taa kohtaan, myös suurlakon aikana kerättyyn lakkorahastoon kertyneet varat. Kiintoisa 

yksityiskohta urakkatarjouksien kilpailuttamiseksi laaditussa lehti-ilmoituksessa on se, että 

yksityisyrityksien urakkatarjouksia ei otettu huomioon rakennustyön suorittajaa valittaes-

                                                           
329

 Suodenjoki 2012, 43; Vilmusenaho 1984, 350. 
330

 Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Haapala et al. 2008, 18–20, 41; Vilmusenaho 
1984, 319; Edusskuntavaalien tulokset Oulun eteläisessä vaalipiirissä Raahe 8.7.1908. 
331

 Vilmusenaho 1984, 348; Koivuniemi 2000, 18, 98–101. 
332

 Salonen 2002, 128. 



72 
 

sa.333 Tämä ilmentää yhdistykseltä jo selvää poliittista kannanottoa kapitalismin ideologiaan 

kuuluvaa yksityisyrittäjyyttä vastaan. 

Yhdistyksen perustamisvaiheessa työnantajan ja työväestön välinen vastakkainasettelu ei 

kuitenkaan ollut kertakaikkisen jyrkkää. Tätä näkemystä todistavat esimerkiksi ne kassakir-

jamerkinnät, joiden mukaan työväenyhdistys osti työväentalon rakentamiseen tarvittavaa 

rakennusmateriaalia Ruukin sahalta.334 Se myös hankki varoja toimintaansa lastaamalla sa-

hayhtiön puutavaraa junavaunuihin. Mainittakoon, että tämä varainhankintamuoto oli var-

sin tavallinen rautatieverkoston lähellä sijainneiden työväenyhdistysten keskuudessa.335 

Varsinaisen yhdistystoiminnan alku Ruukissa jakaantui kahteen päätarkoitukseen: työväen 

vapaa-ajantoimintaan ja työväestön etuja ajavaan poliittiseen toimintaan. Ensin mainittua 

ilmentävät lukuiset ilmoitukset iltamista, arpajaisista, myyjäisistä, tansseista, piirijuhlista ja 

muista vastaavista varainhankinnan ja vapaa-ajan vieton yhdistävistä kertovista mainoksis-

ta.336 

Työläisten viihtymisen ohella Ruukin työväenyhdistys kuitenkin pyrki varsin selkeästi kas-

vattamaan poliittista vaikutusvaltaansa. Tämä näkyi paitsi paikallisesti Ruukin kylän sosiaali-

sessa järjestyksessä myös Paavolan kunnan päätöksenteossa, kun puoluepolitiikka raivasi 

tietään kunnallishallintoon.337 

Tehokkaaksi havaittu järjestäytynyt joukkovoima loi jo olemassaolollaan voimatekijän ja 

jännitteen työnantajien ja työläisten välille ja muutti siten valtasuhteita Ruukissa. Mitään 

yhtä selkeää päämäärää yhdistyksen poliittisessa toiminnassa ei ole havaittavissa, vaan sen 

painopisteet muuttuivat yhdistyksen aatteiden pohjalta kulloistakin tilannetta vastaavaksi. 

Heti toiminnan alussa esimerkiksi naisasia nähtiin tärkeäksi ja yhdistys perustikin tätä asiaa 

ajaakseen erillisen naisosaston.338 

Niin naisasian kuin raittiusaatteenkin ohella nuorisoseuratoiminta oli alkanut työväestön ja 

säätyläisten kesken hyvin yksituumaisesti. Työväen järjestäytyessä omiin yhdistyksiinsä nuo-

risoseuraliike porvarillistui kuitenkin suhteellisen nopeasti.339 Ruukissakin tämä kehityskulku 

on nähtävissä selkeästi. Yhteisyrityksenä alkaneeseen toimintaan henkisiä ja taloudellisia 
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voimavaroja uhrannut työväestö koki tulleensa törkeästi sivuun sysätyksi, mitä ilmentää 

seuraava katkeran sävyinen kirjoitus vuodelta 1906: 

Nuorisoseuralla on kyllä oma talo, wain sitä ei, wuokrata työwäenyhdistykselle joka toinen 

kuukausi. Wain kun tulee muualta keinottelijoita, niin owat he terwetulleita – – Minä ky-

syn teiltä nuorisoseuran johtokunnan jäsenet miksi pelkäätte työwäenpyrinnöitä? Onhan 

työwäkikin ollut mukana maksamassa nuorisoseuran taloa, wain onko Ruukin herrat sen 

maksaneet? Raahensahan pirtistä on saatu pitää kokouksia ja on se annettu aiwan mielel-

lään, ei ole tarwinnut monta kertaa kysyäkään.340 

Kirjoitus on sikälikin mielenkiintoinen, että se asettaa työnantajana Raahen Sahayhtiön 

Ruukin sahayhtiötä myötämielisempään valoon suhteessa työväkeensä. Seuraavien vuosien 

uutisoinnista päätellen asetelma kääntyi nimittäin päälaelleen: Ruukin sahan olosuhteista 

valitettiin verrattain vähän, kun taas Lagerlöf nähtiin valtakuntansa hirmuhallitsijaan verrat-

tavana pahuuden ruumiillistumana ja työnjohtajat hänen kätyreinään.341 

Miten joukkovoiman käyttö sitten ilmeni Ruukissa käytännön tasolla? Seuraavassa alaluvus-

sa käsiteltävien lakkojen ja palkkarettelöiden ohella esimerkiksi suurena kulkueena marssi-

malla osoitettiin konkreettisesti työläisten mahtia. Oletettavaa on, että lainauksessa kuvattu 

voimannäytös kohdistettiin niin tehtaiden isännistöille kuin paikalliselle talojen isännille: 

Ruukin järjestynyt työväki toimeenpani wiime sunnuntaina mielenosoitusretken Laukon 

torpparihäätöjen johdosta. Kulkue, jossa oli noin 200 henkeä, kulki lippuineen pitkin 

maantietä Hämeenahon taloon. Täällä pidettiin puheita Laukon paroonin menettelyn joh-

dosta. Katkerasti moitittiin Helsingin poliisimiesten esiintymistä Laukossa. 

Uutisen viimeiseen lauseeseen kimmokkeen saattoi antaa Ruukissakin ongelmalliseksi koet-

tu poliisin toiminta. Turvatonta naista ahdistelevasta, juovuspäissään hautajaisrauhaa rikko-

vasta ja kylänraitilla pistoolilla paukuttelevasta poliisi Flinkistä ei ollut todelliseksi järjestyk-

sen valvojaksi levottomassa tehdaskylässä.342 

Mitä tulee sahayhtiöiden isännistöihin suhteessa suurlakkoon, on todettava, että työnantaja-

puoli ei jäänyt toimettomaksi, kun sen ote järjestäytyneestä työväestöstä oli hetkeksi heiken-

tynyt. Työnantajat käyttivät etujensa ajamiseen samaa asetta kuin työläisetkin ja liittoutuivat 
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keskenään. Uutinen Raahen ja Ruukin sahojen ylläpitämästä sosialistien mustasta listasta 

viittaa mainitunlaiseen liittolaissuhteen syntymiseen työnantajien kesken.343  

Raahen sahan isännistö toimi myös aktiivisesti, jotta Ruukin kylälle saataisiin palkattua toi-

nen poliisi.344 Tämä on tietysti tulkittavissa työrauhan palauttamispyrkimykseksi. Sopii kui-

tenkin olettaa, että taustalla oli pikemminkin lujaan järjestysvaltaan turvautuminen laillisuu-

den rajamailla käyvän poliittisen liikehdinnän tukahduttamiseksi: 

Ruukin työwäenyhdistyksen taloudenhoitajalle oli käyty Paawolan poliisiwiranomaisten ta-

holta ilmoittamassa, että yhdistyksen johtokunta ja eritoten puheenjohtaja olisiwat erotetta-

wat muka siitä syystä, etteiwät näissä toimissa olewat henkilöt ole Paawolan kuntalaisia. 

Samalla oli tämän oudon waatimuksen esittänyt poliisi ilmoittanut, että asia tulee wedettä-

wäksi kihlakunnanoikeuteen, ellei määräystä hywällä totella.345 

Vaatimuksen lopputulos jää epäselväksi, mutta uutisen loppuosassa annettiin selkeästi ym-

märtää, että mainittuihin vaatimuksiin ei suostuta. Ruukkilaisen työväestön ja tehtaiden 

isännistöjen tulehtuneet suhteet ovat selkeästi nähtävissä muunkin lehtikirjoittelun perus-

teella.  Tekstien ironinen sävy ei selittelyjä kaipaa: 

Ruukin suomettarelaisia sapettaa, kun Ruukin työläiset eiwät ole ryhtyneet mihinkään epä-

toiwon tekoihin, waan ovat pysyneet rauhallisina. Nyt owat he ryhtyneet panemaan toimeen 

tanssi-iltamia joka wiikko. Tanssi-iltamansa alkawat he aikasemmin tawallisten iltamain 

alkamista, että saisiwat wäkeä niihin. Onkohan tämä Jumalan mielen mukaan.346 

Järjestäytynyt työväki kykeni myös jossain määrin auttamaan vaikeuksiin joutuneita toverei-

taan. Työntekijöiden toverihengestä kertovat esimerkiksi ne kassakirjamerkinnät, joiden 

mukaan Ruukin toveriyhdistys maksoi lukuisia kertoja torpanveroa.347 Tämä on tulkittavissa 

vähäosaisten auttamiseksi, ellei sitten kyseessä ollut tilojen vuokraaminen yhdistystoimintaa 

varten. Solidaarisuus kuului Ruukin työväenliikkeen aatemaailmaan laajemminkin, ja se nä-

kyi myös sen toiminnassa. Esimerkiksi vuonna 1908 Ruukin ”Vanhan sahan” ja tiilitehtaan 
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ammattisosasto lahjoitti varoja ”Enson sulkulaisten awustamiseen”348 ja vuonna 1910 yhdis-

tys keräsi avustusvaroja Ruotsin suurlakon hyväksi.349 

 

4.4 Palkkarettelöitä ja lakkoja Ruukin sahalla 

 

Lakot ja lakoilla uhkaaminen kuuluivat olennaisena osana järjestäytyneen työväenliikkeen 

toimintamuotoihin. Vanhat asenteet Ruukissa olivat muuttuneet ja esivaltaa uskallettiin 

vastustaa avoimesti. Tämä oli seurausta työväestön ja työnantajien välisten eturistiriitojen 

aiempaa vahvemmasta tiedostamisesta.350 

Viikkotyölistat kertovat selvää kieltä siitä, että työviikot olivat kuusipäiväisten työviikkojen 

sijaan toistuvasti vajaita.351 Työtaisteluiden ja lakkojen osuutta asiaan on mahdoton tarkkaan 

arvioida, sillä luonnonolosuhteet, raaka-aineiden saatavuus ja esimerkiksi koneiden huollot 

saattoivat aiheuttaa palkattomia pakkovapaita tehdastyöläisten arkiviikkoihin. Yksi nimeltä 

mainittava tekijä oli vihatun ”nälkänarun”352 katkeaminen, joka aiheutti rokuleita työväestöl-

le. Lehdistö sen sijaan antaa verraten selkeää tietoa Ruukkilaisen tehdasyhteisön työtaistelu-

toimista: 

Ruukissa olewalla tiilitehtaalla, joka tosin ei ole ollut käynnissä talwella, waan joka pan-

nan käyntiin wasta jonkun ajan kuluttua, on alkanut palkkarettelöitä – – oli tehty waa-

timuksia tuntipalkkojen korottamisesta, työpäiwän pituudesta, urakkapalkkatyön poista-

misesta, lisämiehistön ottamisesta y. m.353 

Uutinen ilmentää niitä konkreettisia vaatimuksia, joita järjestäytynyt työväki työnantajalleen 

esitti. Palkkojen korotus- ja työpäivän lyhentämistoiveet eivät selityksiä kaipaa, mutta on 

hivenen yllättävää, että urakkapalkkauskäytäntöä vastustettiin – saavutettiinhan sillä usein 

keskimääräistä päiväpalkkaa korkeampi ansiotaso. Mahdollisesti närää aiheutti kuitenkin se 

tosiasia, että osa työntekijöistä sai työskennellä päiväpalkalla muiden urakoidessa. Voidaan 

myös otaksua, että urakkatyöhön liittyvä tavanomaista kovempi työtahti pitkään jatkuvana 

käytäntönä oli omiaan uuvuttamaan työntekijöitä. 
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Aiempina vuosina työnantaja oli voinut irtisanoa kohtuullisen helposti yksittäisen vastaan-

hangoittelevan työntekijän. Nyt kun vastassa oli järjestäytynyt työväestö, yksittäisillä irtisa-

nomisilla olivat mittavat seuraukset. Yhtiö ei nimittäin suostunut uutisessa mainittuihin 

vaatimuksiin. Niinpä lakkotoiminta laajeni kattamaan myös sahaustoiminnan, minkä seura-

uksena työnantajan oli suostuttava kaikkiin työläisten esittämiin vaatimuksiin.354 Saavutettu 

sopu osoittautui kuitenkin tilapäiseksi, sillä vain muutaman kuukauden kuluttua saatiin lu-

kea seuraavasta työtaistelusta: 

Työriita Ruukin sahalla lähellä Raahea. Ruukin sahan työwäestö kieltää ketään matkus-

tamasta työnhakuun mainitulle sahalle, siellä kun on selwittämättömiä asioita isännistön ja 

työläisten kesken.355 

Uutisoitu työriita koski todennäköisesti Ruukin sahan ohella myös Raahen Puutavara Oy:tä, 

sillä työlistakirjojen perusteella voidaan osoittaa, että Ruukin sahan varsinainen toiminta oli 

seisauksissa vain viikon ajan, jolloin tuolloinkin sahan lautatarhalla tehtiin taapelointia ja 

sahalla laitostöitä kymmenien työmiesten voimin. Myös tiilitehtaalla suoritettiin vuodenai-

kaan nähden normaaleja työtehtäviä.356 Raahen Puutavara Oy:n töistä ja asunnoista sen si-

jaan irtisanottiin työriidan seurauksena talvea vasten jopa kolmeen sataan kohoava työläis-

ten joukko.357 Joka tapauksessa myös Ruukin sahalla työläisten ja työnantajien välit olivat 

kireät: 

Siellä (Vanhalla Sahalla) on kolmen miehen pitänyt kantaa 1 raamin tawara. Saha käy 

kahta wahtia. Nyt muutettiin miehet. Ne, jotka owat olleet koko talwen kantamassa, pan-

tiin lastaamaan ja muista töistä sijalle kantamaan miehiä. Tähän eiwät miehet suostuneet, 

waan waatiwat usempaa kantajaa. Tähän ei isännistö suostunut, waan pantiin miehet pois. 

Eräskin poispannuista oli ollut sahalla työssä jo 14 wuotta. Sellaista on raatajain kohta-

lo.358 

Kansan Tahdon uutiseen tosin täytyy suhtautua osin varauksella, sillä työlistakirjojen mu-

kaan kolme lankunkantajaa laitettiin suorittamaan lastausta vain yhden päivän ajaksi ja 

tammikuun aikana saha alkoi käydä jälleen vain yhdellä vuorolla, mistä mainittu työvoiman 
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vähentämisen tarve mitä ilmeisimmin johtui.359 Henkilökohtaisella tasolla irtisanomiset ai-

heuttivat ymmärrettävästi kaunaa entistä työnantajaa kohtaan. Työttömyys yhteiskunnalli-

sena ilmiönä360 oli omiaan lisäämään katkeruutta ja vahvistamaan luokkataisteluasennetta 

työttömiksi jääneiden keskuudessa. 

Suurlakon jälkeiset vuodet olivat Bergbomien näkökulmasta haasteellista aikaa. ”Isäntä-

alamaiset” -asetelma työnantajan ja työläisten välillä mureni työväestön järjestäytyessä. En-

nen työnantajien keskeinen tavoite oli pitää työläiset tyytyväisenä lähinnä siksi, että he eivät 

jättäisi työnantajaa ja siirtyisi muualle töihin. Nyt oli ensisijaiseksi tavoitteeksi muodostunut 

työrauhan turvaaminen. Eli pohjimmiltaan ei ollut kyse enää työväen, vaan vallan menettä-

misen pelosta.361 

Työnantajan näkökulmasta lisää haasteista aiheuttivat myös talouden suhdannevaihtelut. 

Vielä vuoden 1902 sahatavaran hintojen laskusta oli selviydytty jokseenkin tyydyttävästi, 

mutta vuodesta 1906 alkanut laskukausi yllätti voimakkuudellaan. Sahayritykset kautta maan 

menettivät kannattavuuttaan tämän kansainvälisen taantuman aikana. Myös C. & G. Berg-

bomin A/B:n oli ensimmäistä kertaa historiansa aikana luovuttava osingonmaksusta vuon-

na 1907. Tappiollinen liiketoiminta jatkui vielä kahden seuraavankin vuoden ajan.362 Tämä 

luonnollisesti rajoitti Ruukin sahan isännistön halua tai jopa kykyä maksaa korkeampia 

palkkoja tai antaa muita taloudellisia etuisuuksia työväestölle. 

Työnantajien penseää suhtautumista työläisten vaatimuksiin voidaan selittää myös yleisin-

himillisillä piirteillä, joihin kuuluu käsitys siitä, että saavutetuista eduista ei olla valmiita luo-

pumaan. Jyrkkää suhtautumista työväestön vaatimuksiin aiheutti ilmeisesti se, että samaan 

aikaan kun tehtaanomistajien oma tulotaso laski, työläisten tulotaso nousi. Onkin esitetty, 

että pohjimmiltaan työväenliikkeen monitahoiset vaatimukset eivät kummunneet työläisiä 

kohdanneesta kurjistumiskierteestä, vaan pikemmin sen nousevasta elintasosta ja siitä seu-

ranneesta toimintakykyisyydestä. Työläisväestön elintason nousu teki ehkä selvemmin nä-

kyväksi eri yhteiskuntaluokkien elintasojen eron, jota ei enää otettu annettuna, muuttumat-

tomana tosiasiana, vaan jonka tasoittamiseksi työväki oli valmis käyttämään koviakin ottei-

ta.363 
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Reilun parin vuoden työtaisteluiden jälkeen työrauha Ruukissa kuitenkin palautui ja työnan-

tajien voimakas kanta työväestön järjestäytymistä vastaan pääsi voitolle. Lakkoilusta sui-

vaantuneet ruukkilaiset tehtaiden johtajat kieltäytyivät ottamasta töihin sellaisia henkilöitä, 

jotka osallistuivat työväentalon järjestämiin tilaisuuksiin. Käytännössä koko tehdastyöväestö 

jäikin pois työväenyhdistyksen toiminnasta ja sen jäsenmäärä romahti vuoteen 1908 tultaes-

sa vain viiteentoista henkilöön. On kuitenkin paikallaan mainita, että työväenyhdistyksen 

omaksuessa marxilaisen ideologian aatteelliseksi hengekseen oli maltillisempi työväki jo 

jättänyt Ruukin työväenyhdistyksen taakseen.364 

Muutamien lähinnä käsityöläisammatteja harjoittavien ja muita satunnaisia töitä tekevien 

aktiivisuuden varassa yhdistyksen toiminta kuitenkin säilyi käynnissä vuodesta toiseen ja 

mahdollisti jäsenmäärän nousun ennen vuoden 1918 tapahtumia. Työtaistelujakin käytiin 

esimerkiksi vuoden 1917 aikana, mutta huomionarvoista on, että koko sisällissodan ajan 

Ruukin sahalla olleet rakennustyöt jatkuivat ilmeisesti keskeytyksettä.365 
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Loppulause 

 

Ruukin sahayhtiön tehdasyhdyskunnan elämässä pysyvää oli vain jatkuva muutos, mutta 

tehdastyöyhteisö osoitti dynaamisuutta kaikissa toimissaan. Työntekijöiden oli sopeuduttava 

paitsi luonnonolosuhteiden jatkuvan muutoksen tuomiin haasteisiin myös kahden eri teh-

taan teknisten muutosten vaatimiin lukuisiin erilaisiin työtehtäviin – unohtamatta henkistä 

sopeutumista vuosisadan uusiin aatevirtauksiin ja nopeasti kasvavan tehdaskylään elämän-

rytmiin. 

Jatkuvaa muutosta Ruukin sahalla aiheutti myös tehtaan omistussuhteiden vaihtuminen, 

sisältäähän tarkasteltava ajanjakso (1900–1913) vain yhden vaiheen yrityksen omistusten 

historiassa. Leimaa-antavana piirteenä tänä aikana oli omistajan fyysinen poissaolo tehdas-

alueelta. Oulussa asuvaan Bergbom-sukuiseen tehtaanjohtoon kuitenkin suhtauduttiin kun-

nioittavasti omistajien vieraillessa paikkakunnalla. Merkille pantavaa on, että tämän suuren 

oululaisen kauppahuoneen historia on vielä tutkimatta. Näin siitäkin huolimatta, että arkis-

tomateriaalia kauppahuone on jättänyt jälkeensä mittavan määrän. 

Raahen sahayhtiön rakennuttaessa Ruukkiin suuren sahalaitoksen vuosisadan alussa jäi 

Vanha Saha toimialallaan kilpailijaansa huomattavasti pienemmäksi toimijaksi. Sahan työn-

tekijät saivat opetella kokonaan uuden teollisen prosessin, tiilitehtaan, työvaiheet heti kun 

olivat saaneet rakennettua tehtaan valmiiksi. Tehdastyöläisten oli sopeuduttava näihinkin 

muutoksiin, mikä lienee tapahtunut kohtuullisen kivuttomasti, sillä vastakkainasettelusta eri 

tehtaiden työntekijöiden tai osastojen välillä ei ole jäänyt lähteistöön mitään viitteitä. Päin-

vastoin, eri tehtaita yhdisti toisiinsa sosialismiaatteeseen nojautuva työväenyhdistys, jonka 

jäseninä kilpailevien yritysten työläiset pääsivät yhdessä osoittamaan joukkovoiman mahtia 

työnantajiaan kohtaan. 

Kauttaaltaan sahan ja tiilitehtaan tuotantoprosessit olivat hyvin työvoimavaltaisia. Tästä 

kertovat omaa kieltään viikkotyölistat, joihin kirjattiin toisinaan lähes sadan työntekijän ni-

met. Vuodenaikojen vaihtelun mukaan yhtiön palvelukseen tuli uusia työntekijöitä eri se-

sonkien mukaan. Keväisiä uittoja seuranneet tukkityöt sahan tuntumassa, kesäkauden kes-

tävä tiilenpolttoprosessi ja heinäntekoajan kiireisimmät viikot mainittakoon näistä keskei-

simpinä. Myös kausityövoimaa vakituisempi työväki vaihtui Ruukissa tiheään. Kunkin työn-

tekijän henkilökohtaiset motiivit lähteä sahayhtiön palveluksesta jäävät historiaan tutkimat-

tomina tosiasioina lähteiden puutteen vuoksi, mutta vaihtuvuutta laajemmassa mittapuussa 
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aiheutti muun muassa siirtolaisuus Amerikkaan – yhteiskunnallinen ilmiö, johon Ruukissa-

kin suhtauduttiin sangen ristiriitaisesti. 

Yrityksenä Ruukin sahayhtiö oli joustava. Tämä näkyi välittömänä reagointina kilpailijan 

laajentaessaan sahaustoimintansa Ruukin kylälle. Nopea toimialan laajentaminen tiilentuo-

tantoon on tästä hyvä esimerkki, eikä voida unohtaa jatkuvaa panostusta laadukkaaseen 

maatalouden harjoittamiseen. Suuret ja hyvin hoidetut maatilat olivat sahapatruunoille myös 

merkittävä varallisuuden ilmentäjä. Niillä oli merkitystä myös kunnallistasolla tapahtuvaan 

poliittiseen vaikuttamiseen vielä niinä vuosina, jolloin äänioikeus perustui maksettujen vero-

jen suuruuteen. 

Sahayhtiön maatiloilla oli merkityksensä myös tehtaiden toimintaan. Tehdasalueen kiinteänä 

osana ne tarjosivat muutamille työntekijöille asunnon ja kaikille työläisille taukopaikan ruo-

kailua ja kahvinjuontia varten. Tehtaiden työntekijät toimivat myös maatilojen työvoima-

reservinä ja he myös ostivat tarvitsemiaan maatilojen tuotteita. Eikä voida myöskään sivuut-

taa sitä, että maatilojen hevostallit tarjosivat suojan sahayhtiön töissä välttämättömille he-

vosille, eikä sitä, että maatilojen navetoissa majailivat yhtiön kannalta sananmukaisesti var-

sin hyvin tuottavat lypsylehmät. 

Ruukin tehdastyöyhteisön elämän rytmi poikkesi merkittävästi sitä ympäröivästä maalais-

miljööstä. Keskeinen ero vallitsi oman ajan ja työajan välillä. Työstä vapaata aikaa voitiin 

käyttää periaatteessa omien mieltymysten mukaan ja kylällä ilmenikin monenlaista seura-

toimintaa. Vapaa-ajan toimintaan antoi uudenalaisia mahdollisuuksia rahana maksettava 

palkka, mutta kuten muissakin suomalaisissa teollisuuslaitoksissa, niin myös Ruukissa työ-

läisen päiväpalkka oli melko pieni. Pakollisten elinkustannusten jälkeen siitä ei rivityönteki-

jöillä jäänyt juuri säästettävää, varsinkaan jos viimeiset liikenevät varat käytettiin aatteellisten 

yhdistysten tukemiseen. Toisin oli muutamien ammattimiesten ja työnjohtajien laita. Heidän 

ansiotaso oli usein noin kaksinkertainen suhteessa raskaimpia töitä tehneisiin tehtaalaisiin. 

Suurlakkovuoden 1905 myötä yhdistystoiminta Ruukissa politisoitui voimakkaasti ja sosia-

listinen työväenaate sai voimakkaan kannatuksen Ruukissa. Lakkoilu ja palkkarettelöt järjes-

täytyneen työväen liikkeen voimanosoituksina kuitenkin lopulta suivaannuttivat työnantajat 

irtisanomaan sosialistit työpaikoiltaan. Työtaisteluiden seurauksena työntekijöiden ja työn-

antajien välit olivat tulehtuneet vielä useita vuosia myöhemminkin – seikka, joka selittää 

työväenliikkeen myöhempää radikalisoitumista Ruukissa. 
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Työnantajien toimet lakkoilun lopettamiseksi olivat selkeä merkki siitä, että ”herroilla” oli 

vielä vahva ote suhteessa työntekijöihinsä. Vaikka tehdaspaternalistinen hallintomalli mu-

rentui säätyvallan murtumisen myötä tehdaspaikkakunnilla kautta maan, oli siitä Ruukissa 

vielä tutkimusajanjakson aikana useita piirteitä jäljellä. Suurlakkovuosi merkitsi kuitenkin 

keskeistä käännettä tässäkin suhteessa ja tehtaiden johtajien yksinvaltainen asema kärsi ko-

van kolauksen järjestäytyneen tehdastyöväestön muodostaessa voimatekijän Ruukin kylän 

sosiaaliseen ja poliittiseen järjestykseen. 

Tarkasteltavan ajanjakson aikana työntekijöiden oikeudellinen asema parani ainakin muut-

tuneen lainsäädännön myötä. Käytännössä tämä näkyi esimerkiksi sairauslomakorvauskäy-

täntöjen yhdenmukaistumisena. Yhtiön työntekijät olivat myös vakuutettuja työnantajan 

puolesta – asia joka olisi ollut mahdoton muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin maassa, 

jossa vakuutusyhtiöitä ei ollut olemassakaan. Myös työntekijöiden taloudellinen asema pa-

rani palkkaustason vähittäisen nousun myötä. Sosiaalisia epäkohtia kuvastavat kuitenkin 

aikakaudelle tyypilliset piirteet, kuten naisten alempi palkkaustaso, tehdastyön vaarallisuus ja 

heikko oikeudellinen asema irtisanottaessa niin vuokra- kuin työsuhteestakin. 

Tutkimustyön aikana nousi esille muutamia jatkotutkimusaiheita. Sekalaisten asiakirjojen 

joukosta löytyneet metsätilojen kauppakirjat mahdollistavat sahayhtiön maanhankintaan 

liittyviin kysymyksiin vastaamisen. Myös suoraan tehtailta myydyt tiilikuormat ja puutavara 

ovat kiinnostavia selvitettäviä tutkittaessa sahayhtiön aluetaloudellisia vaikutuksia. Muisti-

tiedon käyttö osana tutkimusta mahdollistaisi sahayhtiön työntekijöiden kokemuksien tar-

kastelua tehdastyöyhteisön elämästä. Tämä luonnollisesti edellyttäisi tutkimuksen aikaraja-

uksen laajentamista, mikä sinänsä olisi myös hyvin perusteltua – yhtiön myöhemmät vaiheet 

kun ovat vielä tutkimatta. Hyvällä kysymyksenasettelulla teemojen yhteensovittaminen ei 

liene mahdotonta aiheesta tehtävää väitöstutkimusta ajatellen.  
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Liite 1. Taulukko maitotileistä vuosilta 1902, 1906 ja 1912. 

 

Lähde: Kassakirjat 1901–1905, 1905–1907 ja 1909–1913. Ruukin Saha Oy:n III arkisto, 

OMA. 
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Liite 2. Ruukin sahayhtiön palkkajakauma vuonna 1906. 

 

Lähde: Kassakirja 1905–1907. Ruukin Saha Oy:n III arkisto, OMA. 
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Liite 3. A. A. Riekin matkakulut. 

Lähde: Kassakirja 1905–1907, 35. Ruukin Saha Oy:n III arkisto, OMA. 
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Liite 4. Ruukin Saha Oy:n asuntojen vuokralaiset 1906 ja 1912. 

 1906  1912  

y  Eld Matti  Ansamaa Taava  

 Eskelinen Mikko, Lap-
pi 

 Catrén H  

 Eskelinen Z.  Eskelinen J  

 Frantsila Sofia  Frantsila Sofia x 

y Haksluoto Juho  Granfors J  

 Hannila Juho  Haapala H  

 Hartikka Juuso  Hartikka Juuso x 

 Huovinen Juho  Honkala J  

y Jokela Jaakko  Huovinen Juho x 

y Junttila Antti  Hurtig. W  

 Junttila Lauri  Häme J.  

 Jääskelä Juho y Jokela J x 

 Kapari Klaara y Junttila L x 

 Kauppi J. K.  Jääskelä J x 

y Keinänen Efr.  Kanniainen J.  

 Kemppainen Kalle  Kapari Klara x 

 Koivunen L.  Karppinen J  

 Koivusaari Wiktori  Kemppainen K x 

 Kokko W.   Kokko V. x 

 Kummola Juho y Kuivala J  

y Kurola S.  Kuusirati N.  

 Leinonen  Marjamaa I/J  

 Lindblad  Marjamaa J x 

y Lukinmaa Juho  Niemelä Katri  

 Marjakaarto Juuso  Nikkilä Kaisa x 

 Marjamaa Juho  Okkonen M x 

y Marjamaa Sakari  Paavolan os.kau.  

y Mikkola J. y Pehkonen J  

 Mikkonen J.  Pietilä J  

 Myllylä Aug.  Piippo Aappo  

 Mäkinen Johan  Pitvonen K  

 Nikkilä Kaisa  Puusaari L  

 Nikkilä Sofi  Revonlahden 
Os.K 

 

 Okkonen M. y Ronkainen H  

 Piippo H, Ruukki  Ruukin kansak  

y Rajaniemi Jaakko  Ruukin Toveriyhd.  

 Saarela K.  Salonen  

 Simelius Z.  Siponmaa Gust  

 Tiitto Jaakko  Takalo Aappo  
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 Tuohimaa Hiskias  Tiitto J. x 

y Ukonaho Alb.  Tuohimaa H x 

 Yrjänä Jaako  Uusitalo J  

y Äijälä Sakari  Vanhala  I  

 Äystilä H y Wäli  

   Yrjänä J. x 

   Äijälä S  

   Äystilä. H x 

 
x = vuokralaisena sekä 1906 että 1912, y = töissä kyseisenä vuonna. 

Lähde: Kassakirjat 1905–1907 ja 1909–1913. Ruukin Saha Oy:n III arkisto, OMA. 
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Liite 5. Taulukko sahalaisten keskipalkoista vuosina 1905 ja 1912. 

Viikko 22 vuonna 1905* Keskipalkka Ylin  Alin 

    

Tukkivarastolla 2,50 2,50 2,50 

Lautatarha 2,11 3,25 1,25 

Hinaajat 2,25 2,25 2,25 

Raamit 2,61 2,75 2,50 

(Kantti)/ sirkkeli 2,41 3,00 1,75 

Viilarit 2,50 2,50 2,50 

Rasvari 2,50 2,50 2,50 

Puhtaanapito & kuormi-
tus 

1,90 2,50 1,50 

Lämmittäjä 1,75 1,75 1,75 

    

Painottamaton keskiarvo 2,00 2,28 1,78 

    

Viikko 22 vuonna 1912    

    

Lautatarha 3,04 4,00 1,50 

Lajittelu 2,63 3,00 2,00 

Hinaajat 2,80 3,00 2,60 

Raamit 3,63 4,00 3,25 

Kantti 3,33 4,25 2,00 

Justeeraus 3,25 4,00 2,00 

Jalkalankku 2,08 2,15 1,00 

Halkomylly 3,00 3,50 2,50 

Losojen kanto 3,00 3,00 3,00 

Pintasilta 3,00 3,00 3,00 

Lankkuvaunu 3,50 4,00 3,25 

Halkovaunu 3,00 3,00 3,00 

Muharit 2,25 2,50 2,00 

Lankku p. vaunu 2,50 2,50 2,50 

Taplaajat 4,00 4,00 4,00 

Viilarit 4,50 4,50 4,50 

Rasvari 3,50 3,50 3,50 

Paja 2,00 2,00 2,00 

Lämmittäjä 3,33 5,00 2,50 

    

Painottamaton keskiarvo 3,07 3,42 2,64 

*Täydennetty vuoden 1906 työlistalla nro 4. 

Lähde: Työlistakirjat 1905–1907, vuoden 1905 työlista 22; vuoden 1906 työlista 4; vuoden 

1912 työlista 22. Ruukin saha Oy:n III arkisto, OMA. 
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Liite 6. Taulukko tiilitehtaalaisten palkoista vuosina 1905 ja 1912. 

Vuoden 1905 lista 34 Keskip. Ylin Alin peruste 

     

Maan kuorinta 3,13 3,25 3,00 pp. 

Savennosto 3,76 3,76 3,76 ur. 

Timperit 3,55 3,75 3,50 pp. 

Savikrana 3,52 3,92 2,64 ur. 

Desintegatori 3,25 3,25 3,25 pp. 

Tiilikrana 2,94 4,35 1,50 ur./pp. 

Kärräys 3,71 3,76 3,50 ur./pp. 

Ladossa 2,25 3,00 2,00 ur./pp. 

Tiilen latominen 3,47 4,00 3,10 pp. 

Poltto 2,94 4,00 2,00 pp. 

Purku 3,50 3,50 3,50 pp. 

Tiilien kärräys 3,17 3,25 3,00 pp. 

Sekatyöt 2,82 3,25 1,25 pp. 

Lastaus 2,41 3,25 1,50 pp. 

     

Painottamaton keskiarvo 3,17 3,59 2,68  

     

Vuoden 1912 lista 34     

     

Savimonttu 5,21 5,21 5,21 ur. 

Savennosto 3,82 3,82 3,82 ur. 

Sannan kärräys 3,82 3,82 3,82 ur. 

Savikrana 5,21 5,21 5,21 ur. 

Nuuskamylly 6,94 6,94 6,94 ur. 

Tiilikrana 4,06 5,54 2,34 ur. 

Latoonkärräys 3,94 5,21 2,78 ur. 

Ladossa 2,89 3,13 1,50 ur./pp. 

Muuraus 3,79 3,79 3,79 ur. 

Poltto 3,45 4,25 2,25 ur. 

Puiden hankkija 3,00 3,00 3,00 pp. 

Konehuone 2,50 2,50 2,50 pp. 

Sekatyöt 3,18 4,00 2,00 pp. 

Täkkisaven vaunujat 5,00 5,00 5,00 pp. 

     

Painottamaton keskiarvo 4,06 4,39 3,58  

ur. = urakkapalkka, pp. = päiväpalkka. Tiilituotannon määrään perustuva tulospalkka on 

jaettu työpäivien lukumäärällä (6/viikko) vertailukelpoisen päiväpalkan saamiseksi. 

Lähde: Työlistakirjat 1905–1907, vuoden 1905 työlista 34; vuoden 1912 työlista 34. Ruukin 

saha Oy:n III arkisto, OMA. 

 


