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JOHDANTO

”Ehkä olet kuullut puhuttavan Seinäjoesta, joka on kaukana Pohjanmaalla, missä  

nyt Vaasan rata piirtää Suomen kartalle uutta ajatusviivaa ja kulkee uuden ajan  

nopeata vauhtia halki viljavien vainioiden? Siellä oli suuri ruutitehdas, joka  

kauan oli ainoa laatuaan maassamme ja valmisti kaikille metsästäjille,  

vuorimiehille ja suomalaisille sotamiehille kaiken ruudin, minkä he tarvitsivat.” 

(Zacharias Topelius: Rohkeutta vaarassa. Lukemista lapsille 4.)

Näin Zacharias Topelius1 esittelee tutkielman kohteen, Östermyran rauta- ja ruutiruukin. 

Topelius oli tuttu vieras Wasastjerna-suvun johtamalla tehtaalla. Tutkielmassa perehdytään 

Östermyran tarkastelun kautta 1800-luvun tehdasyhteisöön ja siihen, millaisen kuvan 

dokumentaarinen arkeologia antaa yhteisön naisista ja lapsista. Tarkasteltava ajanjakso on 

vuodet 1800–1885. Kyseinen ajanjakso kattaa ruukin toiminnan alusta konkurssiin. 

Kiinnostukseni ruukin lasten ja naisten tutkimiseen alkoi kesätöissä Etelä-Pohjanmaan 

maakuntamuseossa, joka sijaitsee ruukin alueella. Opastaessa museokävijöitä ruukkialueella 

kuului mainita alueella asuneen myös satakunta lasta, mutta muuta heistä ei kerrottu. 

Opastuksissa ei nostettu esiin työväen historiaa, vaan keskipisteessä olivat omistajien vaiheet. 

Työväestön elämä jäi mietityttämään minua. Odotin itse silloin lasta. Kun kävelin kesäpäivä 

toisensa jälkeen väsyneenä ja pahoinvoivana ruukin alueella ja yritin pystyä hoitamaan työni, 

mietin niitä naisia, jotka siellä kauan ennen minua voivat pahoin ja pyrkivät hoitamaan 

askareensa ja lapsensa. Päätin ottaa heistä joskus selvää. Oman ruumiillisuuden kautta koettu 

yhteys entisaikojen kohtalotovereihin ei ehkä ole tieteellisin mahdollinen lähtökohta 

tutkimusaiheen valinnalle. Samaistuminen on kuitenkin luonteva lähestymistapa 

menneisyyden ymmärtämiselle.

Museon opastuskierroksilla kysyttiin usein, aikooko joku tutkia ruukin vaiheita lisää. 

Sain kannustusta tarttua aiheeseen museolehtori Kirsti Hänniseltä. Tavoitteenani on 

tutkimuskysymyksiin vastaamisen ohessa lisätä tietoa paikallishistoriasta. Toivon 

tutkimukseni hyödyttävän paikallisia ja museon asiakkaita. Lasten ja naisten elämään liittyvät 

kertomukset täydentävät teollisuuskohteen historiaa. Kuva yhteisöstä monipuolistuu, ja 

museokävijä voi kokea menneisyyden läheisemmäksi itselleen löytäessään 

1 Topelius kirjoitti tositapahtumiin pohjautuvan sadun ruutitehtaalla tapahtuneesta tulipalosta. Satu 
julkaistu teoksessa Lukemista lapsille 4. WSOY 1948. 8. painos.
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samaistumiskohteen ruukin väestä. Varhaisissa teollisuusyhteisöissä naiset ja lapset ovat 

joissain tapauksissa muodostaneet enemmistön yhteisöstä, joten heidän tarinansa ovat 

kokonaiskuvan kannalta tärkeitä.2

Tutkielman aineistona on Östermyran rauta- ja ruutiruukki muinaisjäännöksen3 ja 

siihen liitettävien dokumenttien muodossa. Ruukki toimi alle sata vuotta, mikä on lyhyt aika 

ruukille. 1800-luvulla tapahtui Etelä-Pohjanmaalla ja maailmalla useita muutoksia. Ruukin 

alkuvuosina Suomi siirtyi sodassa Ruotsilta Venäjän vallan alaisuuteen. Häjyily, nälkävuodet, 

körttiläisyys, amerikansiirtolaisuus, kahvinjuonti, poliittinen työväenaate ja työläisnaisten 

oikeuksien ajaminen ovat ajan ilmiöitä Suomessa. Teollisuusarkeologian  haasteena on, että 

tiedot pitäisi voida sitoa laajempaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kontekstiin. 4 

Teollistuminen muutti maailmaa ja naisen ja lapsen elämää. Muutos näkyi Suomessakin. 

Pyrin tutkimaan muutosta Östermyran kautta sitoen ilmiöt laajempaan kontekstiin.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaista tietoa dokumentaarisen arkeologian avulla saa lasten elämästä 

teollisuusyhteisössä?

2. Millaista tietoa dokumentaarisen arkeologian avulla saa naisten elämästä 

teollisuusyhteisössä?

Kysymystenasettelu rajaa aikuiset miehet pois. Östermyran naisista ja lapsista ei ole 

aikaisemmin kerrottu juuri mitään; miehistä on joitain satunnaisia mainintoja. 

Tehdasyhteisöjen miehistä löytyy yleisesti enemmän tietoa kuin naisista ja lapsista, sillä 

yhteisöistä mainitaan useimmiten työmiehiä, jos ketään5. Miehet kuvataan usein työprosessin 

osana, ja heidän muun elämän kuvauksensa on peruja tehtaiden omistajien moitteista tai 

vääristyneistä historiakertomuksista6 joissa miehiä kuvaillaan monin tavoin paheellisiksi. 

Työlä i syhte i sö jä on tu tk i t tu use in dokumenttien, arkeologisen aineiston ja 

muistitietokertomusten perusteella.7 Käytän itse aineistona lisäksi työläisnaisille suunnattuja 

2 Esim. Australiassa Paradisen kaivosyhteisössä naiset ja lapset muodostivat 50– 90 % yhteisöstä. Ks. 
Prangnell & Quirk 2009: 41.
3 MJ-tunnus  1000014482.
4 Newman et al. 2001: 184.
5 Naisten ja lasten työtä teollisuuslaitoksissa on kyllä tutkittu laitoksissa, joissa he olivat itse työläisinä. 
Tutkimuskysymykseni käsittelee teollisuuskohteissa asuneita yhteisöjä, joissa  miehet työskentelivät tehtaalla ja 
muiden perheenjäsenten rooli yhteisössä on jäänyt näkymättömiin.
6  Amerikassa kuva kullankaivajista on vääristynyt ja väärää kuvaa toisinnetaan historia-aiheisen viihteen 
kautta. Miehet esitetään uhkapelaajina ja juoppoina, naiset prostituoituina. Östermyraa koskien aikaisempi 
tutkimus siteeraa suoraan tehtaan johdon moitteita työmiehistään, ottaen seppien kehnouden tosiasiana, vaikka 
todellisuudessa tehtaiden johtajat moittivat työläisiään yleisesti. Ks esim. Alanen 1970: 182; Rose 2013.
7 Ks. Rose 2013: 27
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lehtiä.

Käsittelin dokumentaarista aineistoa yhdistämällä eri lähteistä saatuja tietoja. 

Samanlaista, prosopografiaksi kutsuttua menetelmää käyttää historiantutkija Juuso Marttila 

Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkeja käsittelevässä väitöskirjassaan.8 Menetelmä on hyvä 

keino koota menneisyyden ihmisjoukosta tietoa ja etsiä siitä yhteisiä asioita. Näin aineistosta 

saattaa paljastua yllättäviä yhteyksiä ja kaavamaisuuksia. Dokumentaarisen tiedon ja 

muistitiedon yhdistämisellä päästään tarkastelemaan asioita mikrotasolla, kun normaalisti 

niitä on voitu tutkia makrotasolla.9 Arkeologiassa mukaan tulee arkeologinen aineisto, joka 

tarkentaa mikrotasoa vielä entisestään. Dokumentaarinen arkeologia on tärkeä osa 

historiallista arkeologiaa ja arvioidaan, että se tulee muuttumaan yhä tärkeämmäksi. 

Dokumenttien avulla lähimenneisyyden ihmisten elämän moni osa-alue nousee esiin.10 

Arkeologista kohdetta asuttaneiden ihmisten jäljittäminen auttaa luomaan kohteesta tarkan ja 

yksityiskohtaisen tulkinnan.11

Tutkielmani on yksi esimerkki Oulun yliopiston arkeologian laitoksella heränneestä 

kiinnostuksesta teollisuusarkeologian sosiaaliseen puoleen. Historiallisen ajan arkeologian ja 

kaupungistumisen tutkimuksessa on Oulun yliopistossa vahvat perinteet ja kansainvälisellä 

tasolla palkittua osaamista12 ja tutkielman tekeminen on ollut palkitsevaa tällaisessa 

yhteisössä.

1. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

1.1 Tutkimuskohteena muinaisjäännösalueella asuneet lapset

Viime vuosina on julkaistu yhä enemmän tutkimuksia, jotka käsittelevät muinaista lapsuutta13. 

Lapsuutta tutkivat joutuivat aluksi perustelemaan aiheen tärkeyttä. Sitä ei nähty tärkeänä 

8 Ks. Marttila 2014B.
9 Marttila 2014B: 87.
10 Wilkie 2006: 13; 33. Viitaten Beaudryyn teoksessa Documentary Archaeology in the New World 
(1988).
11 Dokumentaarisella arkeologialla saatu tutkimustulos on parhaimmillaan ”construction of richly detailed  
understandings of lived lives”. Wilkie 2006: 16.
12 Esim. Society for Historical Archaeology palkitsi Oulun yliopistossa väitelleen Risto Nurmen 
väitöskirjan Development of the urban mind – an object biographical approach: The case study of the town of 
Tornio, northern Finland  vuonna 2015. Nurmen ohjaajat olivat Oulun yliopistosta.
13 V. 2007 alkoi ilmestyä muinaisen lapsuuden tutkimiseen keskittyvä julkaisu Childhood in the Past. An 
international Journal. Myöhemmin on laadittu kokoomateoksia lapsuuden ja naisten tutkimisesta,  Esim. 
Dommasnes & Wigglesworth (toim.) 2008: Children, Identity and the Past. Cambridge Scholars Publishing; 
Kory, R. (toim.) 2015: Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne. Archäologische und 
anthropologische Forschungen in memoriam Brigitte Lohrke. Curach bhán, Berlin
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osana kulttuurin ymmärtämistä, vaan mielenkiintoisena sivujuonteena, joka on erillään 

”oikeista” kysymyksistä.14

Negatiiviseen suhtautumiseen oli kaksi syytä. Ensiksi, lapsia ei nähty tärkeinä, koska 

heidän tekemisillään ei ole suurta vaikutusta yhteisöjen toimintaan kokonaisuudessaan. 

Toiseksi, lapsista ja heidän toiminnastaan ei juuri jää materiaalisia jäänteitä hautauksia 

lukuunottamatta.15 On jopa ajateltu, että naiset ja lapset ovat näkymättömiä arkeologisessa 

aineistossa ja siksi vaikeita tutkia.16 ”Lapsuus” ja ”lapsena olo” ovat kuitenkin tunnistettuja 

asioita kaikissa ihmisyhteisöissä ja lasten opettaminen yhteisön jäseniksi kertoo paljon 

yhteisön arvomaailmasta ja käytännöistä17. Lisäksi on selvää, että arkeologinen aineisto ei ole 

yksin miesten toiminnan synnyttämää. Epäluulot voidaan näin todistaa perättömiksi ja lasten 

tutkimisen tärkeys käy selväksi.

Arkeologinen lapsitutkimus voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä ovat 

lapsuuden kokemukseen ja lasten käyttäytymiseen liittyvät tutkimukset, toisena lapsiin 

liitetyn materiaalisen kulttuurin tutkiminen ja kolmantena bioarkeologinen tutkimus18, jossa 

tutkitaan ikään ja terveyteen liittyviä asioita. Materiaalisesta kulttuurista voidaan nimetä kaksi 

lapsiin liittyvää kategoriaa: viralliset ja epäviralliset lasten esineet. Virallisiin lukeutuvat 

selkeästi lapsiin liitettävät (esim. lelut), ja epävirallisiin esineet, joilla lapset ovat voineet 

leikkiä tai muuten käyttäneet. Epäviralliset ovat vaikeasti tunnistettavissa.19 

Vaikuttaa olevan ongelmana, että menneisyyden lapsista ajatellaan eri lailla kuin 

nykypäivän lapsuudesta20, vaikka on perusteltua olettaa, että se, mitä tiedämme lapsen 

kehityksestä nyt, on pätenyt myös muinaisiin lapsiin. Nykylapset huomioidaan yksilöinä, 

mutta arkeologian lasta ajatellaan eräänlaisena universaalina lapsena ja biologisena 

kategoriana, joka usein käsitellään vain pienikokoisena ruumiina. Lapsen osa on olla palanen, 

jonka perusteella yritetään ymmärtää aikuisten yhteisöä. Lapsilla on luiden kasvun ohella 

myös sosiaalinen ja mentaalinen kehitys. He kuuluvat yhteisöön heti synnyttyään eivätkä 

vasta aikuisina. Ongelman voi tiivistää toteamalla, että silloinkin, kun lapsi on arkeologiassa 

ollut läsnä, on se ollut useimmiten ruumiina. Elävä lapsi, eli lapsen kokemukset ja identiteetti, 

14 Baxter 2005: 2.
15 Baxter 2005: 2.
16 Prangnell & Quirk 2009: 39.
17 Baxter 2005: 2.
18 Teollisuustyötä tehneiden lasten luita tutkimalla voi selvittää työn vaikutusta lasten terveyeen ja 
kasvuun. Ks. Symonds & Casella 2006: 154.
19 Dozier 2016: 58–60.
20 Derevenski 2000: 7.
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on usein jäänyt vaille huomiota.21  

Lasten tutkimisessa tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään heidän sosiaalinen ja 

yksilöllinen identiteettinsä lapsena. Tätä voi lähestyä selvittämällä, mitä tarkoitti olla lapsi 

kyseisessä yhteisössä kyseisenä aikana. Materiaalisesta kulttuurista tehtävät tulkinnat 

edellyttävät, että identiteettikysymyksiä on pohdittu.22

Ihmisten ympäristökokemuksia tutkiva FT Marketta Kyttä on tehnyt tutkimusta 

lapselle parhaasta mahdollisesta fyysisestä ympäristöstä23. Kyttä nimeää lapsiystävällisen 

ympäristön tunnusomaisiksi piirteiksi ”lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet omassa 

l äh iympär i s tö s sään” s ekä ” l a s t en ympär i s tö s t ä l öy t ämä t t a r jouma t e l i 

toimintamahdollisuudet”24 joista liikkuminen on tärkeämpi, koska se on edellytyksenä toisen 

tapahtumiselle. Liikkumismahdollisuudet ovat nykyään urbanisaation seurauksena 

kaventuneet entisestä. Muita lapsiystävällisen ympäristön ominaisuuksia ovat muun muassa 

peruspalvelujen saatavuus, puhdas ja turvallinen ympäristö, asumisen pysyvyys ja jatkuvuus 

sekä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet.25 Sovellan Kytän tutkimustuloksia, kun 

teen tulkintoja muinaisjäännösalueesta lasten asuinpaikkana. Vaikka Kytän tutkimus koskee 

nykyaikaa, sen tulokset ovat mielestäni hyvin sovellettavissa minkä tahansa aikakauden 

ympäristöihin ja lapsiin.

Suuri osa menneisyyden lapsia sivuavasta arkeologisesta tutkimuksesta on kohdistunut 

historialliseen aikaan ja työläisten lapsiin.26 Historiallinen aika tarjoaa tutkimukselle 

monipuolisen ja määrällisesti runsaan aineiston. Teollistumisen aiheuttama muutos 

perhesuhteissa27 tarjoaa tulkintaan sellaista taustatietoa yhteiskunnasta, jota ei vanhempien 

aikojen osalta ainakaan vielä ole saatavissa.

Tässä tutkielmassa aineostosta puuttuvat ruumiit, joten lapsuutta lähestytään 

pakostakin eri näkökulmasta kuin niissä tutkimuksissa, joita on moitittu liiasta keskittymisestä 

luiden kasvun tutkimiseen. Dokumentaarisen aineiston avulla on mahdollista saada käsitys 

21 Derevenski 2000: 8; Prangnell & Quirk 2009: 39.
22 Derevenski 2000: 12.
23 Kyttä 2002; Kyttä 2008.
24 Kyttä 2008: 117.
25 Kyttä 2008: 121.
26 Esim. Geber, Jonny 2016: ‘Children in a Ragged State’: Seeking a Biocultural Narrative of a 
Workhouse Childhood in Ireland during the Great Famine (1845–1852)
27 On sanottu, että teollistuminen loi ydinperheen, kun muutettiin kaupunkiin töihin tehtaaseen erilleen 
muusta suvusta ja naiset menivät kodin ulkopuoliseen työhön. Tämä koskee 1900-lukua. 1800-luvun 
ruukkiyhteisö oli erilainen, ruukki muuttui heille suvun paikaksi ja siellä naiset olivat jo ennen muuta 
teollistumista käyneet kodin ulkopuolella työssä.  1800-luvulla lapsuus tunnustettiin tärkeäksi, erityiseksi 
aikajaksoksi ihmisen elämässä. Ks. esim. Korpi 2010.
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kaikista kolmesta Dozierin mainitsemasta lapsuuden tutkimuksen osa-alueesta. Ikään ja 

terveyteen liittyviä tietoja saa kirkonkirjoista ja lapsuuden kokemuksia löytyy muistitietoon 

pohjautuvista dokumenteista. Kartat ja esineet (myös kirjalliset maininnat esineistä) kertovat 

materiaalisesta kulttuurista. Lapsuudesta ruukilla voidaan saada dokumentaarisen arkeologian 

avulla yleiskuva, jota jatkotutkimukset voivat syventää.

1.2 Työläisyhteisöjen naisten tutkiminen

Shackelin mukaan teollisuusarkeologiaa on vaivannut työntekijöiden unohtaminen. On 

keskitytty teollisuuslaitosten tekniikkaan ja teolliseen prosessiin. Shackel esittelee termin 

”labor archaeology” joka voidaan suomentaa työväen arkeologiaksi. Se tutkii 

teollisuustyöläisten kokemuksia, työväestön etnisyyteen, liikkumiseen, poliittiseen 

liikehdintään sekä naisiin ja vähemmistöihin liittyviä kysymyksiä teollisuustyön 

kontekstissa.28 Uskontoon ja ikään liittyvät kysymykset kuuluvat myös työväestön 

tutkimiseen.29 Työläisten elämän tutkimisesta käytetään myös termiä teollistumisen 

sosiaalinen arkeologia.30 Markus toteaa, että teknologian tutkimisessa ole järkeä, jos 

sosiaalinen näkökulma jätetään pois. Varhaisessa teollisuudessa tuotanto, sosiaaliset suhteet ja 

teknologia ovat olleet kaikki tärkeitä.31

Naisten elämää teollisuusyhteisöissä on tutkittu arkeologisesti mm. analysoimalla 

sellaisia kaivauslöytöjä, jotka viittaavat naisten harjoittamiin töihin teollisuusyhteisöissä. 

Pihamaalta löytyneet napit on tulkittu merkiksi naisten tekstiilihuoltoon liittyvistä töistä, joita 

he tekivät kotona.32 Östermyran tapauksessa artefaktit puuttuvat.

Östermyran työväestöä ei ole aikaisemmin tutkittu systemaattisesti. Joitain satunnaisia 

mainintoja heistä löytyy sanomalehtikirjoituksista ja paikallishistoriateoksista. Ensimmäiset 

yhteisöä koskevat merkinnät ovat ruukkilaisten itsensä tekemiä väestöluetteloita. Luettelo 

ruukin ja maatilojen asukkaista33 osoittaa ruukilla vuosisadan loppupuolella34 asuneen 126 

28 Shackel 2004: 46. Teollisuusarkeologian kehityksestä ja tutkimussuuntauksista ks. Symonds & Casella 
2006.
29 Symonds & Casella 2006: 154.
30 Symonds 2005: 43.
31 Markus 1993: 261–262. Tarkemmin työläisistä ja työstä arkeologiassa ks. Silliman 2006.
32 Lampard 2009: 54.
33 KA, Seinäjoen tehtaan ja Törnävän kartanon arkisto, B luettelot, Ba asukasluettelot ja henkikirjat, Ba:3 
luettelot tehtaan ja maatilojen asukkaista.
34 Vuoden suhteen on ristiriita. Arkistolaitoksen tiedoissa lukee, että luettelo koskee vuosia 1841–1842. 
Kuitenkin luettelossa on mainittu pariskuntina sellaisia henkilöitä, jotka ovat avioituneet vasta 1870-luvulla, tai 
leskinä sellaisia henkilöitä, joiden puoliso on kuollut 1860-luvulla.
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henkilöä. Luettelossa ovat mukana naiset ja lapset. 

Työväestöä on sivuttu ruukin johtajien vaiheisiin keskittyvässä tutkimuksessa, joka 

kuuluu osana Aulis J. Alasen 1970 julkaistuun paikallishistoriateokseen ”Seinäjoen Historia 

I”. Sinänsä informatiivisessa historiateoksesssa konkretisoituu aikaisemmin selostettu yleinen 

ongelma: naiset ja lapset ovat näkymättömissä. Satunnaiset työmiehet nostetaan ammattiensa 

tai tekemiensä rikosten kautta esille.

Alanen kertoo ruukilla vuonna 1801 ”asuneen ja työskennelleen” 19 henkeä. 

Seitsemän henkilöä nimetään, kaikki eri ammateissa toimineita miehiä. Naiset ja lapset 

mainitaan lisäämällä loppuun ”vaimoineen ja alaikäisine lapsineen”35. Seuraavaksi Alanen 

käsittelee vuotta 1808, jolloin väkimäärä oli noussut ”yli parinkymmenen”. Alanen mainitsee 

13 miestä ja yhden naisen (taloudenhoitaja) ja toteaa: ”lisäksi oli tietenkin naispalvelijoita.”36 

Lapsista tai työmiesten vaimoista ei sanota mitään. Oletettavasti väkimäärä ”parikymmentä” 

on saatu laskemalla yhteen 14 nimettyä henkilöä ja nimettömät naispalvelijat (joiden määrää 

ei kerrottu). Alasen väkimäärä ei siis sisällä lapsia tai työntekijöiden vaimoja. Lasten 

jättäminen pois aiheuttaa vääristymän väkilukuun, sillä kirkonkirjoista näkee, että vuosina 

1801–1808 ruukilla oli syntynyt 29 lasta37. Myös muuttoliike kasvatti lasten määrää.38 Alasen 

maininta paristakymmenestä asukkaasta ei vastaa todellisuutta, sillä pelkästään lapsia oli yli 

30. Teollisuuslaitoksessa oli lapsia enemmän kuin työmiehiä. Lasten läsnäolo on ollut 

olennainen osa työläisyhteisön elämää ja lasten työpanos osa teollisuutta.39

Käsityöammateissa olevien ja ruukkilaisten miesten vaimojen ja lasten tekemä työ on 

usein jäänyt näkymättömäksi. Syynä olivat säännökset, joiden mukaan nainen ei saanut toimia 

itsenäisesti käsityöläisenä, vaikka olisi valmistanut tuotteita miehensä kanssa. 

Näkymättömyys johtuu siitä, että usein naiset ja lapset tekivät töitä, joista ei ole laadittu 

dokumentteja.40 Työläisnaisten näkymättömyydestä on Suomessa kirjoitettu jo 1900-luvun 

alussa. Sillanpää kirjoittaa vuonna 1905, miten naiset ovat nousseet ”vasta meidän aikana” 

julkisuuteen. Lehdessä huomautetaan, että naiset ovat vuosisatoja taaksepäin tehneet samoja 

35 Alanen 1970: 136.
36 Alanen 1970: 137.
37 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, syntyneet ja kastetut vuosina 1801–1808. 
38 Kirkonkirjatiedot Nurmon seurakuntaan muuttaneista puuttuvat vuosien 1800–1805 osalta. Rippikirjasta 
käy ilmi, että mestariseppä Anders Forsbergilla ja Brita-vaimolla oli neljä Kimossa syntynyttä lasta, kun he 
muuttivat Östermyraan 1800-luvun alkuvuosina. Samanlaisia perheitä oli todennäköisesti useita. Rippikirjojen 
tutkiminen systemaattisesti ei ole ollut tämän tutkielman tarkoitus, joten tarkkoja tietoja ei ole. Ks. KA, Nurmon 
seurakunnan rippikirjat 1824–1831 IAa:5.
39 Ks. tämän tutkielman kappale 4.1.4.
40 Ks. esim. Schmidt 2014: 302–305; Lindström & Mispelaere 2017: 137.
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töitä mutta kaikki on tuotu julkisuuteen vain miehen nimellä.41

2. AINEISTO

2.1 Muinaisjäännösalue: Östermyran rauta- ja ruutiruukki

Östermyran rautaruukki ja ruutitehdas (1000014482) on historiallisen ajan kiinteä  

muinaisjäännös ja muinaisjäännöstyypiltään teollisuuskohde (Kuva 1). Se sijaitsee Seinäjoella 

Törnävän kaupunginosassa, 2,6 km etelään Seinäjoen Lakeuden ristin kirkolta42. Alue on laaja 

ja muinaisjäännösrekisteri määrittelee kohteen koordinaatit yhden alakohteen, Alahamarin 

mukaan (ETRS-TM35FIN P: 6966009 I: 287475). Alakohteina on lueteltu muutamia 

rakennuksia. Alue kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 

kulttuuriympäristöihin (RKY). Nyt ruukin muutamissa rakennuksissa toimii Etelä-

Pohjanmaan maakuntamuseo43. Osa rakennuksista on jäänyt uuden rakentamisen alle, osa on 

toistaiseksi suojassa puistoalueella. Oman erikoisuutensa tuo muinaisjäännösalueella  

vuosittain järjestettävä Provinssirock.

Ruukin perusti liikemies ja laivanvarustaja Abraham Falander, joka myöhemmin 

aateloitiin nimellä Wasastjerna. Omistajina olivat myöhemmin hänen poikansa ja 

pojanpoikansa. Vuonna 1798 Falander pyysi vuorikollegiolta lupaa perustaa Seinäjoen 

Tikkukoskeen manufaktuurilaitos, jossa olisi kaksi naulavasaraa, yksi nippuvasara ja 

leikkuusakset. Alue kasvoi metsää ennen ruukin perustamista, ja se koettiin periferiaksi, johon 

viittaa Falanderin antama nimitys, Östermyra eli itäneva. Itäisyys ja etäisyys määriteltiin 

suhteessa Vaasaan, jossa Falander asui. Tehtaan paikka vuokrattiin paikallisilta ”ikuisiksi 

ajoiksi”. Ensin vuokrattiin 10 tynnyrinalaa44 joen rantaa ja saari. Aluetta laajennettiin 

toiminnan kasvaessa vuosina 1803, 1810 ja 1825.45 Ruukin alue kaksinkertaistui parissa 

vuosikymmenessä. Rakennuksia lisättiin alueelle tarpeen mukaan. Työläiset asuivat aluksi 

Falanderin ostamissa maalaistaloissa, kunnes työväen asunnot valmistuivat ruukkialueelle 

vuosien 1801–1806 välillä. Ruukin kartano valmistui 1806.46 Ruutitehdas valmistui vuonna 

41 Sillanpää 1905: 4. Teksti liittyy työväenliike-ideologiaan, jonka eräänänä haarana aikalaiset näkivät 
”palvelijatarkysymyksen” eli piikojen oikeuden itsensä sivistämiseen ja vapauteen.
42 Sijainnin määritys lähempänä olevan Törnävän kirkon perusteella ei ole järkevää, koska Törnävän 
kirkko on osa muinaisjäännöstä.
43 Kivinavetassa, seppien asunnoissa ja meijerissä on näyttelytilaa, kirjanpitäjän asunnossa toimisto.
44 Tynnyrinala on vanha pinta-alamitta. Yksi tynnyrinala vastaa noin puolta hehtaaria.
45 Alanen 1970: 195.
46 Alanen 1970: 125–127; 130–131.
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1828.47 Lopulta ruukkiin kuului myös panimo, tiilitehdas, saha, luumusertimo, värjäämö ja 

ammattimaista maataloutta. Ruukki työllisti lukuisia muita ammattilaisia eläinlääkäristä 

puutarhuriin. Östermyran ruukin toiminta loppui omistajan konkurssiin 1880-luvun lopussa.48

Rakennukset sijoitettiin joen varren mukaisesti ja pääasiassa joen itäpuolelle. Aluetta 

rajasi toisella puolella joen suuntaisesti kulkeva yleinen tie, joka meni ruukkialueen läpi. Tien 

toisella puolella oli muutamia ruukin rakennuksia. Tehdasrakennukset toimivat vesivoimalla. 

Rautatehtaan toiminta keskittyi saareen, ja ruutiverstaat olivat kaukana muista rakennuksista 

metsikössä. Ruukin paikan valintaan on tulkittu vaikuttaneen koskivoima, oletetut 

malmivarannot sekä sysiksi muutettavissa olevat metsät ympärillä49, mutta saarien ja seppien 

välillä on toinenkin yhteys, joka tunnetaan jo rautakaudelta. Suomessa ja lähialueilla vesistöt, 

(etenkin saaret) ja sepän työt ovat liittyneet yhteen. Sekä paikkaan että työhön on tulkittu 

liittyvän rituaaleja ja magiaa. Usein kokonaisuuteen on kuulunut myös hautauksia50. Jo 

esihistoriassa alkanut yhteys paikan ja siihen liitetyn toiminnan välillä on mielenkiintoinen 

myös varhaisteollisen ajan kontekstissa. Onko tehtaiden paikkojen valinnan taustalla ollut 

järkisyiden ohella heijastumia entisaikojen maailmankatsomuksesta? Maailmankatsomukseen 

palataan kappeleessa 3.

2.1.1 Aikaisempi tutkimus

Östermyran rauta- ja ruutiruukkia ei ole juuri tutkittu arkeologisesti. Alueella on tehty 

muutamia tarkastuksia, yksi inventointi51 ja yksi koekuopitus52. Koekuopitus liittyi 

nykyisyyden arkeologiaan eikä keskittynyt ruukkiin, joten 1800-luvun kerroksia ei tutkittu.53 

Ruukin teollista toimintaa ja Wasastjerna-sukua on käsitelty historian alan artikkeleissa54 ja 

paikallishistoriateoksissa55. M u i d e n r a u t a r u u k k i e n t y ö l ä i s i s t ä j a v a r h a i s i s t a 

teollisuustyöläisistä ylipäätään on sekä tieteellistä että sukututkimusharrastuksen puitteissa 

tehtyä historiantutkimusta56. Naisiin ja lapsiin keskittyvää tutkimusta ruukkikontekstista ei 

47 Alanen 1970: 192–193; 204; Liakka 1915A.
48 Alanen 1970: 306–307.
49 Alanen 1970: 124.
50 Herva & Ylimaunu 2014: 193–194. Hautausten voidaan nähdä liittyvän myös ruukkiin, sillä oman 
seurakunnan, ”pruukin kirkon”, myötä ruukille tuli myös oma hautausmaa.
51 Tarkistukset: 1973 Panu Kaila ja Elias Härö, Museovirasto rakennushistoriallinen arkisto; 2009 Kaisa 
Lehtonen ja Annika Harjula Museovirasto. Inventointi: 2014 Hilla Nättilä, Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo. 
Nättilän inventointi on perusteellisin. Ks. Nättilä 2014.
52 Perttola, Äikäs, Kuoppala ym. 2010:  Provinssirockin tutkiminen.
53 Perttola 2010.
54 Esim Hänninen 2013; Känsälä 2013.
55 Keskeisin Alanen 1970.
56 Ruukin työläisiä on tutkinut esim. Georg Haggrénin väitöskirjassaan, ks. Haggrén 2001; Lehtiön 
Orisbergin työväestöä käsittelevä historiikki: ks. Lehtiö 2007.
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löytynyt Suomesta, mutta Ruotsissa asiaa on tutkittu.57

 Alueella tehty rakennusinventointi selostaa rakennusratkaisuja ja tyyliseikkoja.58 Osa 

ruukin rakennuksista on edelleen käytössä59. Lähes kaikki raudan ja ruudin valmistamiseen 

liittyvät tehdasrakennukset ovat tuhoutuneet. Muistitietoja alueen muutoksesta ja  

rappeutumisesta toiminnan loputtua on säilynyt. Vuonna 1903 ruutitehtaasta oli jäljellä 

tiilinen rakennus (Kuivoosaunan60 kattilahuone, joka on edelleen jäljellä), sen vieressä vaja ja 

kosken varrella kaksi laudoista tehtyä rakennusta. Toinen rakennuksista tuhoutui lasten 

leikkiessä sinne jääneellä ruudilla.61 Ruutitehtaan toiminnan loppuessa alueen siivous ruudista 

57 Ks. esim. Lindström & Mispelaere 2017. Tarkemmin Rydén, G. 1991: Hammarlag och hushall: Om 
relationen mellan smidesarbetet och smedshushallen vid Tore Petres brukskomplex 1830–1850. Jernkontoret: 
Stockholm.
58 Aiheesta tarkemmin Lahti et al. 2006.
59 Kivinavetta, seppien asunnot, meijeri ja kirjanpitäjän asunto ovat Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon 
tiloina. Propeeri on suljettu sisäilmaongelmien takia. Kasarmia kunnostetaan asuinkäyttöön.
60 Paikka, jossa ruuti kuivattiin.
61 Alanen 1970: 252. Paavo Törnävän mukaan.
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olisi tärkeää turvallisuuden takia.62 Ilmeisesti siivous oli laiminlyöty Östermyrassa, ja alue oli 

vain jätetty ränsistymään. Liakka kirjoittaa ruukin tuhosta vuonna 1915:

 ”[...] nyt on kymmeniä pikkutaloja Östermyran entisillä mailla. Ruutirakennukset  

ovat nyt jo rappeutuneet. Mutta asuinrakennukset, jotka kaikki kuuluwat  

Törnäwän kantatilaan, ovat vielä muistuttamassa Östermyran kowakohtaloista  

historiaa”63 

2.1.2 Kohteen säilymiseen liittyviä ongelmia

Östermyran ruukkialue on huonosti säilynyt ruukkimiljöö. Rakennuksia on tuhottu 1900-

luvun alusta lähtien uuden rakentamisen tieltä ja alueen tuhoamisen voi sanoa jatkuvan yhä 

sillä alueeseen on viime aikoina kohdistettu tuhoavia rakennustoimia. Ruukkialue on tärkeä 

tutkimuskohde, sillä sitä uhkaa informaation tuhoutuminen, joka tapahtuu 

rakennushankkeiden ja festivaalin aiheuttaman maan kulumisen kautta. Tämä voi johtua osin 

Symondsin mainitsemasta ongelmasta: teollisuuskohteita ei aina mielletä arkeologisiksi 

kohteiksi. Ihmisten mielissä ne ovat liian uusia ollakseen arkeologisia.64

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon maakunta-amanuenssi Risto Känsälä kertoi65 

alueeseen kohdistuneesta rasituksesta ja muinaisjäännöstä tuhoavista toimenpiteistä. Alueella 

vuodesta 1979 lähtien järjestetty musiikkifestivaali Provinssi66 ei ole huomioinut 

muinaisjäännöksiä tai niiden suojelutarvetta (kuvat 2–4) ennen vuotta 2005. Tuolloin 

Känsälän vaatimuksesta saatiin suoja-aidat muutamien kivijalkojen ympärille. Alueita jää 

edelleen alttiiksi tuhoutumiselle. Provinssirockin tuhoavaa vaikutusta on sivuttu nykyisyyden 

arkeologian tutkimuksessa vuonna 2010. Törnävän saarella tehty koekuopitus osoitti, että 

siellä Provinssin maata sekoittava vaikutus ei yltänyt 1800-luvun kerroksiin asti.67 Tulosta ei 

voi soveltaa koko alueeseen. Festivaalin aikana suojaamatta jääviltä alueilta on löytynyt 

rautakuonaa ja ikkunalasia aivan pintamaasta68 ja tullut esiin kulttuurikerrosta (kuva, joten 

Provinssirockin maata sekoittava vaikutus osuu paikoin historiallisen ajan kerroksiin.

62 Jones 1996: 173.
63 Liakka 1915B.
64 Symonds 2005: 34; 36.
65 Henkilökohtainen tiedonanto ja viestinvaihto. Kesäkuu 2017 ja syyskuu 2017.
66 Vuoteen 2014 asti Provinssirock.
67 Perttola 2010.
68 Pintapoiminta, jonka suoritin kesällä 2015 alueella Provinssin jälkeen museolla työskennellessäni.
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Keväällä 2 0 1 6 T ö r n ä v ä n s a a r e n 

luoteisreunalle rakennettu silta lisää 

Känsä län mukaan Törnävänsaaren 

liikenteellistä ja väestöllistä rasitetta. 

Ruukin oluttuvan ja kauppapuodin päälle 

on vuosikymmeniä sitten rakennettu 

liikekeskus, jonka parkkipaikan reunalla on 

ollut nähtävissä pakarituvan kivijalan osia. 

Parkkipaikan laajennus kesällä 2016 tuhosi 

kivijalan jäänteet. Hankkeesta ei ollut ilmoitettu maakuntamuseolle. Talvella 2017 Seinäjoen 

Vesi Oy oli tehnyt kaivannon työläisten asuinkasarmin ja ruutitehtaan kivijalkojen viereen. 

Paikka on tutkimuksellisesti tärkeä. Kaivanto tehtiin selvittämättä sen vaikutuksia  

muinaisjäännösalueeseen. Museon edustajat saivat tietää hankkeesta, kun työ oli lähes tehty. 

Esimerkit havainnollistavat, että muinaisjäännösaluetta tuhoavia hankkeita toteutetaan ja 

information kulku kulttuuriperinnön suojelun edustajiin on puutteelista. Känsälä toteaa, että 

alueen historiallisia arvoja ei ole otettu huomioon hankkeissa.
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Kuva 2: Provinssin aiheuttamaa maan kulumista rautavaraston kohdalla kesällä 2017. Taustalla kartano. 
Kuva: Noora Hemminki



2.2 Kirkonkirjat

Kirkollisina lähteinä käytän digitoituja Seinäjoen ja Nurmon seurakuntien kirkonkirjoja 

vuosilta 1800–1885.69 Kirkonkirjadata on koostettu vihittyjen, syntyneiden ja kastettujen, 

haudattujen ja muuttaneiden luetteloista. Joissain tapauksissa lisätietoa on haettu rippikirjoista 

ja vuorikäräjien pöytäkirjoista. Kirkollisten dokumenttien avulla selviää työtehtäviin, 

perhekokoon, kuolinsyihin, muuttoliikeeseen ja kummisuhteisiin liittyviä seikkoja.  

Materiaalin runsauden takia tutkittavaa aineistoa on täytynyt rajata ja muiden aineistojen 

tutkiminen jää jatkotutkimuksen tehtäväksi.

Syntyneiden ja kastettujen luettelot ovat lapsiin keskittyviä muistiinpanoja. Lapsia 

löytyy myös kuolleiden ja muuttaneiden luetteloista. Nämä luettelot ovat tutkielman tärkein 

lapsiin liittyvä aineisto.

69 Digitoinnit saatavissa sähköisesti: sukuhistoria.fi SSHY ja digitaaliarkisto, digi.narc.fi
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2.3 Perukirjat

Maakunta-arkiston Vaasan toimipisteestä löytyi kahdeksan ruukintyöläisten perukirjaa, joista 

viisi naisten ja kolme miesten. Niissä esiintyviä ammatteja ovat sepät, ruukintyömiehet, 

ruutityömies ja tallirenki tai näiden vaimot. Perukirjat ajoittuvat 1800-luvun jälkipuoliskolle 

ja kuuluvat henkilöille, jotka olivat eläneet ja kuolleet ruukilla.

Perukirjoista tarkastellaan tutkimuskysymyksiin liittyvää esineistöä. Niissä mainitun 

omaisuuden kokonaisvaltainen analysointi ei ole tarpeen. Moni tutkituista perukirjoista kuului 

toisen tai kolmannen polven ruukkilaiselle. Tällaisten henkilöiden omaisuuden voidaan katsoa 

kuvastavan ruukkilaista elämäntapaa, koska näitä esineitä oli käytetty ruukkikontekstissa 

useamman sukupolven ajan.

Perukirjoihin aineistona liittyy joitain ongelmia. Tietyn, toivotun henkilön perukirjan 

löytäminen on vaikeaa ja sattumanvaraista. 1800-luvun loppupuolella läheskään kaikista ei 

tehty perukirjaa,70 ja välillä on vaikea tietää, minkä arkistonmuodostajan alta olisi etsittävä. 

Perukirjoissa saattaa esiintyä vilppiä tai epätäsmällisyyttä. Puutteistaan huolimatta perukirjat 

kertovat hyvin materiaalisesta kulttuurista.71 Ruukkilaisten asumistyyli, – työnantajan 

omistamat, standardisoidut työläisasunnot – voi aiheuttaa jotain aukkoja tietoihin, sillä taloon 

kiinteästi kuuluvia esineitä ei ilmoitettu perukirjoissa.72 Jos jokin tyypillinen kodin esine 

vaikuttaa puuttuvan ruukkilaisilta, voi olla kyse siitä, että esine kuului valmiina  

työläisasuntojen kalustukseen. Eräs perukirjoista sisältää siinä mainitun omaisuuden 

huutokauppaan liittyvät tiedot, ja se on erityisen kiinnostava kertoessaan esineiden 

kierrätyksestä.

2.4 Kartat

Östermyrasta on laadittu 1800-luvun aikana karttoja esimerkiksi palovakuutusta varten. 

Alkuperäisten karttojen jäljittäminen osoittautui hankalaksi, sillä niitä on arkistoissa eri 

puolella Suomea. Käytän siksi paikallishistoriateoksissa esitettyjä karttoja sekä Etelä-

Pohjanmaan maakuntamuseosta saamiani karttakopioita, joita museo on kerännyt 

tutkimuskäyttöönsä eri arkistoista. Kaksi karttaa sisältää tiedon laatimisajankohdasta. Nämä 

kartat ovat vuosilta 1806 ja 1826. Muille voi päätellä suurpiirteisen ajoituksen niissä 

70 30–50%:lle vainajista suoritettiin perunkirjoitus. Ks. Markkanen 1993.
71 Markkanen 1993.
72 Heikinmäki 1995: 9.
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mainittujen paikkojen perusteella. Osa kartoista on 1900-luvun puolella vanhojen karttojen 

pohjalta piirrettyjä versioita. Puutteistaan huolimatta kartta-aineisto täydentää muista lähteistä 

saatuja tietoja. Käytän karttoja naisiin ja lapsiin liittyvien paikkojen tutkimiseen. Tutkittavana 

on naisten sauna ja kodin ulkopuoliset työpaikat. Lapsiin liittyviä paikkoja ovat koulu, piha-

alueet ja joki sekä teollisuusrakennelmat.

Kartta on laatijan tulkinta kuvaamastaan alueesta ja siksi karttoja ei tule ajatella 

kuvana menneisyydestä, vaan artefakteina, jotka kertovat maankäytön ohella vallankäytön 

historiasta73. Suomalaisiin karttoihin on merkitty maiseman oleellisimmiksi koetut piirteet. 

Niitä ovat mm. talot, tontit ja niiden rajaviivat, pellot, vesistöt ja kulkureitit. Valta näkyy 

siinä, mitä on jätetty pois. Useimmin pois jätettiin sellaista, jota kartan piirtäjä piti 

merkityksettöminä ja tarpeettomina kartan tarkoituksen kannalta. Siksi kartoista puuttuvat 

usein ainakin maattomien torpat, erilaiset pienet rakennuset ja maansekaiset kumpareet.74

Historiallisen ajan muinaisjäännökset eivät ole yksittäisiä pistemäisiä kohteita ja siksi 

tarvitaan laajempi kulttuurimaiseman analyysi.75 Erityisesti se pätee rautaruukkeihin. Niille on 

ominaista laaja alue, jossa ihmistoiminnan jäljet ovat pistemäisiä.76 Östermyran ruukkia 

koskien on tiedostettava, että kartta-aineisto esittää vain keskeisimmän tehdasalueen ja 

ulkopuolelle jää paljon sellaisia paikkoja, jotka olivat ruukin yhteisölle merkittäviä. Erityisesti 

on huomattava, että kartat esittävät vain muutamia työläisten asuntoja mutta ruukin 

työntekijöitä on asunut myös takamailla torpissa77 ja lähiseudun maalaistaloissa.78 

Ruukkilaisten elämään kuuluivat myös vierailut lähiseudun taloissa ja torpissa, tansseissa ja 

kestikievarissa.

2.5 Muistitietoaineisto

Muistitieto on dokumentaarisessa arkeologiassa käyttökelpoista aineistoa, kunhan siihen 

liittyvät riskit tunnistetaan ja edut osataan hyödyntää.79 Muistitieto on usein epämääräistä. Se 

poukkoilee aiheesta toiseen, mukaan sekoittuu tunteita ja valemuistoja voi esiintyä.80 

Arkeologiassa on perinteisesti arvostettu tarkkaa tietoa, mutta epämääräisyys eli moninaiset 

73 Smith 2007: 81; 84; 86.
74 Lehtinen 2000: 51; 53.
75 Niukkanen 2000. 217.
76 Maaranen 2016: 14.
77 Kartanoiden takamaille perustettiin työläisten torppia. Ks. Niukkanen 2000: 212.
78 Tehtaan johto oli ostanut lähiseudun taloja; mm Satamo, Rintala, Marttila ja Huhtala kuuluivat ruukille. 
Ks. Alanen 1970: 280; 
79 Muistitietoon kuuluvat niin kerrotut tarinat kuin sanomalehtikolumnitkin. Ks. Wilkie 2006: 19.
80 Mullins 2014: 105; Tolson 2014: 4.
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merkitykset ja tunteet kuuluvat ihmisen ja esineiden väliseen suhteeseen. Muistitieto tuo 

arkeologisen tulkinnan piiriin esineisiin liittyvät yksilölliset kokemukset, joita normaalisti ei 

arkeologiassa tavoiteta.81

Muistitietoa on käytetty paljon teollisuusarkeologiassa. Se voi antaa asioista  

kaunistellun kuvan, mutta sen avulla tavoittaa paikalla eläneet ihmiset henkilökohtaisesti.82 

Kaunistelu ei aina peitä alleen tutkittavia asioita. Aineistossani kertoja muistelee kenties 

paisutellenkin, mitä ruukin kauppapuodissa oli ja millaisia tarinoita hän puotia hoitanut 

nainen kertoi. Tutkimuksen kannalta oleellinen tieto oli vain se, että puodissa työskenteli 

nainen. Tolson esittelee kolme tapaa käyttää muistitietoa arkeologiassa, joista tässä 

tutkielmassa hyödynnetään jo olemassa olevien, arkistoista etsittyjen aineistojen käyttöä. 

Muut tavat ovat paikallisten haastattelu kaivausten yhteydessä ja arkeologisen materiaalin 

tulkinnan avuksi tehdyt haastattelut.83 Vanhojen haastattelujen etu on, että niiden kautta 

kuullaan suoraan tutkittavassa kohteessa asuneita tai vierailleita henkilöitä, jolloin ajan 

kulumisen tai useiden kertojien aiheuttamaa vääristymää ei ole.

Käytän kerrottua ja kuvallista muistitietoa. Vanhin aineisto on 1900-luvun alusta ja 

uusin 1960-luvulta.84 Niillä tavoitetaan ruukin toiminnan aikoja omakohtaisten muistojen 

perusteella. Kuva-aineisto koostuu muistitiedon pohjalta laadituista piirroksista ja kartoista85. 

Kerrottua aineistoa on vuosisadan alussa sanomalehdessä julkaistu kirjoitus, jossa ruukilla 

lapsena vieraillut henkilö muistelee kokemustaan sekä 1960-luvulla tehty nauhoitus, jossa 

haastatellaan ruukilla asunutta Eemeli Valoa (ent. Ahlberg). Valo muistelee myös ruukilla 

asuneiden vanhempiensa ja isovanhempiensa kertomia asioita. Vanhan haastattelun 

kysymyksiä ei ole laadittu tämän tutkielman tarpeisiin, mutta useat kysymykset käsittelevät 

tämän tutkielman kannalta olennaisia asioita. 1960-luvulla tehtyjä haastatteluja 

väitöskirjatutkimuksessaan käyttänyt Juuso Marttila toteaa vanhojen haastattelujen 

suurimman edun olevan se, että ajan itse eläneet ihmiset pääsevät ääneen ja tavoitetaan 

asioita, joita ei löydy asiakirja-aineistosta.86

81 Mullins 2014: 105; 108.
82 Äikäs et al 2015.
83 Tolson 2014: 2–4.
84 Aluksi suunnitelmaan kuului tehdä itse haastatteluja, mutta totesin, että nämä vanhat muistelmat 
tavoittavat tutkielman kohteena olevat ajat paremmin ja ovat tämän tutkielman kannalta olennaisempia.
85 Piirrokset rakennuksista on tehnyt Paavo Korpinen vuonna 1934. Muistitietokartta on tehty Vilho 
Lamminkankaan muistitietojen pohjalta ja julkaistu Törnävän kartanoa esittelevän lehtisen taustapuolella.
86 Marttila on tutkinut Strömforsin ja Ramnäsin ruukinyhteisöjä väitöskirjassaan. Ks. Marttila 2014B: 60–
62.
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3. ÖSTERMYRAN RUUKINYHTEISÖN YLEISIÄ PIIRTEITÄ

Ruukinyhteisöstä on mahdollista luoda tässä kysymyksen laajuuden takia vain pintapuolinen 

katsaus. Aiheen käsittely on kuitenkin tarpeen sillä tutkimuskysymyksiin vastaaminen vaatii 

sen taustoittamista, millaisessa yhteisössä tutkittavat ihmiset elivät.

3.1 Työntekijöiden alkuperä

Ruukin alue oli laajempi kuin kartoissa esitetty alue ja vain osa ruukin työläisistä asui 

kartoissa näkyvissä työläisasunnoissa. Samoin tässä tutkielmassa käsiteltävä yhteisö on vain 

osa kokonaisuudesta. Tutkielman ulkopuolelle on jäänyt ihmisiä, samoin kuin karttojen 

ulkopuolelle rakennelmia. Yhteisö on rekonstruoitu valitsemalla seuraavat ehdot täyttäviä 

henkilöitä kirkollisista dokumenteista: henkilöt, joiden asuinpaikaksi on merkitty Östermyra, 

sekä sellaiset, joiden ammatti ja sukunimi viittaavat ruukilla työskentelyyn. Lopulta myös 

henkilöiden ja sukujen oppiminen auttoi tunnistamaan ruukkilaisia. Ulkopuolelle jää ”harmaa 

alue”, joka on Marttilan nimitys lähiseudun talonpojista ja muista satunnaisesti ruukkin töissä 

olevista. Marttila on määritellyt ruukinyhteisön koostuvan työläisistä, jotka asuivat ja 

työskentelivät ruukilla.87 Käytän samaa linjausta. En kuitenkaan pidä työskentelyä 

olennaisena kriteerinä, koska sisällytän lapset mukaan.

Väestönkasvu oli teollistumisen keskeisimpiä vaikutuksia yhteiskuntiin.88 Tämä 

maailmanlaajuinen ilmiö näkyy muuttoliikkeessä Östermyraan (taulukko 1). Ruukille tehtiin 

395 muuttoa. Yhdessä muutossa tuli 1–8 henkilöä89 joten väestönkasvu oli moninkertainen 

muuttojen määrään nähden. Suurin osa työntekijöistä tuli ruotsinkielisen Pohjanmaan 

kunnista. Toiseksi suurin ryhmä oli muilta ruukeilta90 muuttaneet. Työntekijöitä muutti myös 

Östermyrasta muihin ruukkeihin91. Kolmanneksi eniten väkeä tuli ruukin ympäristöstä Etelä-

Pohjanmaalta. Uusimaa ja Pirkanmaa olivat seuraavaksi yleisimmät tulopaikat, joskin näistä 

tuli vähemmän ihmisiä. Poismuuttaessa samat viisi kohdetta olivat suosituimmat, Pohjanmaa 

87 Marttila 2014B: 95.
88 Symonds 2005: 43.
89 Ks. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, muuttaneet 1800–1864; SSHY, Kirkonkirjat, Seinäjoki, 
muuttaneet 1864–1885.
90 Suomalaiset ruukit olivat tulijoiden määrän perusteella järjestyksessä: Kimo, Orisberg, Kauttua, 
Leineperi (Fredriksberg), Inha, Noormarkun ruukki, Kiminki, Haapakoski, Strömfors, Jokioinen, Tykö, 
Koskensaari ja Varkauden ruukki.
91 Östermyrasta muuttaneet muille ruukeille järjestyksessä muuttojen määrän perusteella: Orisberg, 
Oravainen, Kimo, Kauttua, Varkaus, Fredriksfors/Leineperi, Eura, Kiminki, Inha, Fredriksberg, Noormarkku, 
Billnäs/Pojo, Mariefors, Tykö, Haapakoski, Strömfors.
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pysyi ykkösenä. 

Ammatin ja muuttopaikkakunnan välillä on yhteys. Ruukkipaikkakunnilta tuli seppiä 

ja muita raudanvalmistuksen ammattilaisia sekä seppäsukuisia piikoja. Ensimmäiset sepät 

tulivat Ruotsista ja sieltä tuli heitä myöhemminkin. Muilta ruukkipaikkakunnilta tulleet sepät 

olivat alkujaan useimmiten ruotsalaisia. Ruotsiin seppäsuvut olivat tulleet Belgiasta tai 

Saksasta.92

Pohjanmaan rannikolta tuli 

suurin osa ruutityöntekijöistä, 

jotka eivät alkuperäiseltä 

a m m a t i l t a a n o l l e e t 

ruutityöläisiä93 v a a n 

torppareita tai itsellisiä, jotka 

s a i v a t k o u l u t u k s e n 

teollisuusammattiinsa ruukilla. 

Muuallakin Suomessa suurin 

osa teol l i suuskeskuksi in 

muuttaneista oli maaseudun 

itsellisiä.94 Etelä-Pohjanmaan 

alueelta ruukille muuttaneista 

suurin osa oli yksin muuttavia 

piikoja ja renkejä, jotka 

muuttivat edestakaisin ruukin 

ja toisen paikan välillä. Monet 

heistä olivat ruukkilaisten 

lapsia, jotka kävivät muualla 

ja palasivat ruukille renkinä tai 

pi ikana . Ruukin yhteisö 

koostui siis mainituilta alueilta 

muuttaneista, lähiseudun asukkaista ja näiden jälkeläisistä. Monet suvut jäivät ruukille 

92 Tästä johtuvat ruukkien taontamenetelmien nimet vallonitaonta tai saksalaistaonta. Östermyrassa 
harjoitettiin alkuun saksalaistaontaa ja sen jälkeen lancashire-taontaa, joka oli peräisin Ruotsista. Alanen 1970: 
185.
93 Östermyran ruutitehdas oli Suomen alueen ensimmäinen ja ainoa siihen aikaan.
94 Talve 1980: 269.
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useiden sukupolvien ajaksi. Georg Haggrén on tutkinut ruukeilta pois muuttamisen syitä ja 

tiivistää ne kolmeen: yleiset syyt (sota, taloustilanne), ruukkiin liittyvät syyt (huonot 

olosuhteet ruukilla) ja henkilökohtaiset syyt (riidat työnantajan kanssa).95 Kun ihmiset 

muuttivat, heidän mukanaan muutti esineitä.96 Materiaalinen kulttuuri ruukilla ei ollut 

paikoillaan pysyvää, vaan ihmiset ja heidän esineensä vaihtuivat jatkuvasti toisiin.

Oman lisänsä yhteisöön toivat venäläiset, jotka asuivat ruukilla lyhyen aikaa 1820-

luvun lopulla Venäjän valtion ruudintarkastajien ja ruutitehtaan vahtisotilaiden töitä tehden. 

Heistä ei ole tietoja tutkielmassa käytetyissä dokumentaarisessa aineistossa.97 Muistitiedoissa 

mainitaan ”venälääsistä sotaherroista” ja ”venälääsistä herroosta” ja heidän apulaisistaan, 

jotka olivat ”sotilaallista venäläästä väkiä”98. Siihen, millainen vaikutus venäläisillä oli 

ruukilla, ei tämän tutkielman puitteissa ole mahdollista vastata. Lyhyesti voidaan todeta, että 

kartanon sisutuksessa suosittiin venäläistä keisarityyliä99 ja joillakin ruukin lapsilla on ollut 

venäläisvaikutteisia nimiä, kuten Nogolai100, Alexander, Nikolai ja Olga. Eräs sepän tytär 

avioitui ”arkangelilaisen nuorukaisen” kanssa vuonna 1860.101 Ei kuitenkaan ole mahdollista 

sanoa, kuka sepäntyttären puoliso oli tai olivatko nimet vain yleistä keisarivallan vaikutusta.

95 Haggrén 2001.
96 M. Nordin 2014: 174.
97 Sotilaita koskien on ristiriitaista tietoa. Alanen mainitsee heidän olleen Vaasan suomalaisesta tarkka-
ampujapataljoonasta, mutta muistitiedoissa puhutaan silti venäläisistä sotilaista. Ks. Alanen 1970: 227.
98 Eemeli Valo 1960. Kansanperinteen nauhoituksia.
99 Alanen 1970: 277. Kartanon sisustuksesta kirjoittanut yksityiskohtaisemmin Hänninen 2013.
100 (Sic)
101 Ks. KA, Nurmon kirkonkirjat, syntyneet 1800–1864; Nurmon kirkonkirjat, vihityt 1860.
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Taulukko 1 Taulukossa ei ole laskettu muuttaneiden ihmisten määrää, vaan muuttojen määrä. Yksi muutto 
edustaa yhtä ruokakuntaa johon on voinut kuulua useita ihmisiä. Lähde: KA, Nurmon seurakunnan arkisto, 
muuttaneet 1807–1864; SSHY, Seinäjoen kirkonkirjat, muuttaneet  1864–1884.

Tulopaikka Muutot ruukkiin Uusi asuinpaikka Muuttoliike ruukilta pois

Pohjanmaa 153 (Vöyri 70, Vaasa 51, muut 
32)

Pohjanmaa 139 (Vaasa 57, Vöyri 47, muut 
35)

Muut ruukit 98 (Ruotsi 25, Suomi 73) Etelä-Pohjanmaa 113 (Ilmajoki 48, Peräseinäjoki 
13, muut 52)

Etelä-Pohjanmaa 91 (Ilmajoki 47, Muut 44) Muut ruukit 88 ( 75 suomi, 13 Ruotsi)

Pirkanmaa 11 Uusimaa 18 (Helsinki 16, muut 2)

Uusimaa 11 Pirkanmaa 9

Keski-pohjanmaa 7 Varsinais-Suomi 5

Pohjois-Pohjanmaa 6 Etelä-Karjala 4

Häme 4 Keski-Pohjanmaa 3

Varsinaissuomi 4 Satakunta 2

Satakunta 3 Pohjois-Pohjanmaa 1

Häme 1

Nyk. ulkomaat 1 (Tanska) Nyk. ulkomaat 1 (Pietari)

Epäselvä 6 Epäselvä 13

3.2 Asuminen

Ruukinyhteisöt olivat tiiviitä. Marttilan mukaan yhteisöä tiivisti asuminen kasarmeissa, joissa 

oli monta suurperhettä, kukin yhden huoneen asunnoissa. Tämä asumismuoto erotti 

ruukkilaisen elämäntavan selkeimmin kaupunki- tai maalaisväestön vastaavista.102 Tehtaiden 

tarjoama asuminen sai alkunsa Britanniasta 1770-luvulla, ja siitä lähtien kasarmimaiset, 

lähellä tehdasta sijaitsevat asuinrakennukset identtisine huoneineen ovat olleet tyypillisiä 

tehdastyöläisten asuntoja eri puolilla maailmaa. Asumisen yhdenmukaistaminen on nähty 

tehtaan johdon haluna kontrolloida työntekijöidensä elämää kokonaisuutena.103 Suomessa 

tehtaan asunnoissa asumiseen on liittynyt sääntöjä, joiden rikkomisesta on saanut sakkoja104, 

mikä vahvistaa tulkintaa kokonaisvaltaisesta kontrollista. Käytäntö oli maailmanlaajuinen ja 

liittyi olennaisesti varhaiseen teollisuuteen.105 Työväestön omat, vanhempia aikoja kritisoivat 

aikalaiskommentit kertovat kontrollista ja sen kokemisesta. Vuonna 1900 palvelijattarien 

102 Marttila 2014B: 96–97.
103 Shackel 2004: 47.
104 Inhan ruukin järjestyssäännöt vuodelta 1900 kertovat, että siivottomuus asuinhuoneissa, vieraiden 
henkilöiden ottaminen luokseen ilman lupaa, kunnoton ja pahennusta herättävä käytös ja vahingonteko 
asuinhuoneissa ovat kaikki sakolla rankaistavia asioita, ja että palveluksesta erotettu joutuu muuttamaan heti pois 
tehtaan asunnosta. Nirkko et al. 1990: 32–34.
105 Ks. työläisten asunnoista tarkemmin Peña & Denmon 2000.
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oikeuksia ajanut yhdistys kirjoitti julkaisussaan uuden ajan virtauksista, joiden vaikutuksesta 

”[...] ei tahdota enää mukaantua siihen, että henkilön aika ja ajatukset pitää kokonaisuudessa 

kuulua sille, jolle on lupautunut vissiä maksua vastaan tekemään työtä. […] tahdotaan irtautua 

tuosta vanhasta orjamaisesta tavasta[...]”.106 Kirjoituksessa viitataan siihen, miten 

palvelijattarien ”siveää käytöstä” on valvottu pitämällä heidät lähellä asumisjärjestyillä.

Östermyran työläisiä on asunut kasarmeissa ja paremmissa seppien asunnoissa. 

Punatulkuiksi kutsutut seppien asunnot ovat säilyneet ja Pitkäpykninki- ja Pikkupykninki-

nimisistä kasarmeista on jäljellä kivijalat. Muut vanhoissa kartoissa ilmoitetut työväen 

asunnot ovat jääneet uuden rakentamisen alle. Alasen mukaan kasarmeja oli ”pari-kolme”.107 

Pitkän- ja Pikkupykningin asukkailla on ollut yhteisessä pihapiirissä navetta, puuvaja, tunkio 

ja käymälä. Pitkässäpykningissä oli neljä sisäänkäyntiä, 12 huonetta ja asukkaina 12 perhettä. 

Pikkupykningissä oli neljä huonetta ja asukkaana neljä perhettä.108 Perheissä oli keskimäärin 

yli viisi lasta, joten Pitkässäpykningissä asui hiukan alle sata henkilöä, Pikkupykningissä 

kolmisenkymmentä. Seppien asunnot (kuvat 7–8) poikkesivat kasarmeista sijainnin, tyylin 

(uusklassismi), koon ja varustelutason osalta. Ulkoseinät oli rapattu ja maalattu 

vaaleanpunaisiksi, laudoituksissa oli koristeita ja sisäseinät oli huoliteltu rappaamalla. 

Asuntoihin kuului kellari. Taloissa oli kummassakin neljä asuntoa, joihin kuului tupa ja 

kamari109, eli sepillä oli käytössään kaksi huonetta perhettä kohden. Kasarmit oli tehty hirrestä 

ja ne olivat seppien asuntoja vaatimattomampia ulkonäöltään (kuvat 5–6).

106 Sillanpää 1900: 6–7.
107 Alanen 1970: 291.
108 Eemeli Valo 1960, Kansanperinteen nauhoituksia.
109 Lahti et al. 2006: 126–127.
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Kuva 5: Asuinkasarmi Pitkäpykninki. Rakennettu 1825, purettu 1926. Kuvalähde: Alanen 1970: 166.

Kuva 6: Pitkänpykningin kivijalka kesällä 2017. Suomenhevosen patsas on pystytetty kivijalan päälle 1990-
luvulla. Etualalla nurmikolla Provinssin aiheuttamaa maan kulumista. Vasemmalla tien vieressä 
ruutilaboratorio. Kuva: Noora Hemminki



Työläisten asuntojen sijoittelu Östermyrassa noudatti ruukeille ominaista hierarkiaa 

26

Kuva 7: Seppien asunnot Punatulkut kaksin puolin kartanolle johtavaa tietä. Kuva: Noora Hemminki

Kuva 8: Näkymä kartanon portailta seppien asunnoille. Ruukinkujan päässä ruutilaboratorio. Kuva: Noora 
Hemminki



ilmentävää tapaa. Ilmiö oli maailmanlaajuinen ja amerikkalainen versio siitä ovat company 

towns.110 Ensimmäisenä valmistuneet Punatulkut oli sijoitettu lähelle päärakennusta 

ruukinkujan varrelle, ja niiden tyyli jäljitteli kartanorakennuksen tyyliä. Asuntojen ja kartanon 

välissä on ollut alkuaikoina ruokavarastot.111 Asuntojen ulkonäkö, varustelutaso ja 

sijoittuminen kartanon kanssa samaan pihapiiriin vahvisti ruukin hierarkiaa ja nosti sepät 

muiden työläisten yläpuolelle rinnastaen heitä tehtaan johtoon. Samalla se asetti heidät 

tehtaan johdon erityistarkkailuun. Seppien tärkeys tehtaan menestymisen kannalta sekä toi 

heille etuja että rajoitti heidän elämäänsä. Esimerkiksi juopottelu olisi vaarantanut työnteon, ja 

asuminen aivan patruunan silmien alla toimi pelotteena, joka edesauttoi seppiä säilyttämään 

”moitteettoman vaelluksen”. Kartan112 perusteella seppien asuntojen ikkunoista näkyi 

kukkaistutuksia ja puistoa ja ulko-ovelta näkyi kartanon julkisivu, joten he näkivät johtajan 

asunnon heti ovesta astuttuaan ja viimeisenä kotiin mennessään.113 Pitkäpykninki sijaitsi 

kauempana päärakennuksesta, lähellä yleistä tietä, joka näkyi sen ikkunoista. Sen pihapiiriin 

kuuluivat käymälät ja karjapiha eikä sen asukkaita muistutettu jatkuvasti tehtaan johdon 

läsnäolosta.

3.3 Ruotsalainen kulttuurivaikutus

Ruukki oli pääosin ruotsinkielinen yhteisö suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan keskellä. 

Paikalliset ovat kutsuneet ruukkilaisia ruotsinkielisyyteen viittaavilla pilkkanimillä ”Vöyrin 

pirut” ja ”hurrit”.114 Nimi Vöyrin piru on sikäli mielenkiintoinen, että vöyriläisiä ei 

kokonaisuudessaan ollut ruukilla erityisen paljon. Esimerkiksi muilta ruukeilta tulleita seppiä 

oli enemmän. Vöyri oli kuitenkin yksittäisistä muuttokunnista yleisin. Vöyriläisiä alkoi 

muuttaa ruukille 1820-luvun loppuvuosina, kun ruutitehdas perustettiin. Vöyrin piruilla 

viitattiin mahdollisesti ruutityöläisiin. Vaikka sepätkin olivat ruotsinkielisiä, seppiä saatettiin 

kunnioittaa enemmän ja köyhistä oloista lähtöisin olevat ruutityöläiset aiheuttivat ärtymystä, 

koska he kuuluivat samaan viiteryhmään kuin haukkujat. Voi olla, että paikalliset torpparit ja 

itselliset olivat katkeria siitä, että heitä ei palkattu uuteen tehtaaseen. Paikka tehtaassa olisi 

tarkoittanut elintason nousua. Ruutityöläisten palkkaamista ruotsinkielisen Pohjanmaan 

alueelta on selitetty alueiden pitkällä salpietarinvalmistusperinteellä, mutta sitä oli valmistettu 

110 Ks. esim. Wurst & Mrozowski 2016: 85.
111 Ks. kartta s. 14.
112 Ks. Alanen 1970: 292 kuva puutarhasuunnitelmasta.
113 Tarkemmin työläisten asuntojen sijoittelusta, kulkureiteistä ja vallasta ks. Äikäs et al. 2016.
114 Alanen 1970: 281.
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myös Etelä-Pohjanmaalla115. Itse ruudin valmistuksesta molempien seutujen itselliset ja 

torpparit tiesivät yhtä vähän, joten syy ruotsinsuomalaisten suosimiseen oli mahdollisesti 

kielessä. Ruukki haluttiin pitää ”ruotsalaisena”.

Kautovaaran mukaan Suomen ruukeilla vallitsi ruotsalainen kulttuuri. Ruukit levittivät 

lähiympäristöönsä kulttuurivaikutteita. Materiaalisen kulttuurin osalta se tarkoitti vaatetusta116, 

ruokia, juomia ja esineitä. Tapakulttuurina levisi uudenlaisia juhlaperinteitä.117 Juhlat ovat 

olleet ruukeilla tärkeitä, ja niihin liittyvä materiaalinen kulttuuri on edustanut ruotsalaista 

identiteettiä. Östermyrassa on pidetty juhannusjuhlia, joihin kuului mm. juhannussalko118 ja 

jouluna lapset pystyttivät joulusalon. Joulun ajan juhliin kuului Lucian päivän juhliminen. 

Tämä juhla on tullut Suomeen nimenomaan ruukkien kautta.119 Nämä tavat ovat jääneet 

elämään suomenruotsalaisille alueille.120

Ruukkilaisia on kutsuttu ”ruotsalaisiksi” vaikka todellisuudessa Ruotsista tulleet eivät 

olleet enemmistössä, vaan eniten oli suomenruotsalaisia. Eemeli Valo toteaa: ”Mutta nämä 

pruukilaisethan oli kaikki ruotsalaasia” ja jatkaa ” […] ne oli niitä, paljo nuota Vöyrin 

ruottalaasia, jota oli tämä kartanon väki. Niin ne oli suurin prosentti niitä Vöyriltä tulleita  

ruotsalaisia. Ei niistä monekkaa oppinu suomea puhumaan millään.”121 Valon muistelma 

kuvaa, miten kieli erotti ruukkilaisia muista ja identiteetti oli kielen mukainen. Tehtaan johto 

vaikutti toimivan ruotsalaista identiteettiä vahvistavasti. Tätä tehtiin palkkaamalla  

ensisijaisesti ruotsinkielistä työvoimaa ja järjestämällä ruotsalaiseen tapakultuuriin liittyviä 

juhlia, jotka eivät kuuluneet ruukin johtajien omaan juhlaperinteeseen. Ruukin oman kirkon 

perustaminen tehtaan johtajan aloitteesta voidaan nähdä myös tapana eriyttää ruukin yhteisöä 

muista.122 Yhteisön merkitystä tai erilaisuutta on muuallakin korostettu rakentamalla oma 

kirkko, vaikka selityksi oman kirkon tarpeelle on usein sanottu haasteellinen kirkkomatka.123 

Kirkon näkyminen maisemassa on symboloinut valtaa.124 Yleensä sillä tarkoitetaan kruunun 

valtaa, mutta ruukin kohdalla saattoi olla kyse patruunan vallasta. Ylimaunun mukaan kirkko 

115 Alanen 1970: 210–211.
116 Kautovaara ei anna esimerkkiä uudenlaisesta vaatetuskulttuurista. Ruukkilaisten perunkirjojen 
perusteella he ovat pukeutuneet samalla tyylillä, kuin muukin väestö 1800-luvun Etelä-Pohjanmaalla.
117 Kautovaara 1986: 77–78.
118 Salkojen paikka oli seppien asuntojen lähellä tallinmäellä. Alanen 1970: 753.
119 Hieta 2003.
120 Ks Juhannussalko; Nordisk Familjebok 1910: 259.
121 Eemeli Valo 1968. Kansanperinteen nauhoituksia.
122 Ruukille perustettiin oma kirkko vuonna 1864. Ruukinpatruuna oli innokkaimmin ajamassa eroa 
Nurmon seurakunnasta omaksi seurakunnaksi, jonka kirkoksi tulisi ruutimakasiini. Alanen 1970: 613.
123 Ks. esim. Tornion ja Kokkolan omien kirkkojen perustamisesta Ylimaunu 2007: 73.
124 Ylimaunu 2007: 84–86.
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toimi myös näyttämönä, jossa ylemmät säädyt saattoivat esitellä valtaansa.125 Patruuna 

hakkautti metsän pois ruukin ja kirkon väliltä, jotta kirkko näkyisi asuintaloihin ja hankki 

kirkkoon niin kimakkaääniset kellot, että niiden soitto kuului Nurmon kirkon alueelle asti.126 

Nämä toimenpiteet viittaavat siihen, että patruuna halusi kirkon kautta näkyä ja kuulua 

alueella.127

”Entisen” identiteetin vahvistaminen vaikuttaa olleen yleistä 1800-luvulla 

tehdasyhteisöihin muuttaneiden ihmisten parissa. Australiaan muuttaneet britit jatkoivat 

itsensä brittiläisinä pitämistä ja halusivat ”epätoivoisesti” säilyttää siteensä kotimaahan. 

Amerikkaan tulleet kiinalaiset työläiset ilmaisivat identiteettiään kotimaansa materiaalisen 

kulttuurin, ruokien ja perinteiden kautta.128 Mielenkiintoinen ero Östermyran ja ulkomaiden 

esimerkkien välillä on, että Östermyrassa johto tuki ruotsalaista identiteettiä, kun brittien ja 

kiinalaisten kohdalla kaipaus entiseen lähti työläisistä itsestään. Äikäs et al. puhuvat Oulussa 

sijainneiden Pateniemen ja Varjakan sahojen kohdalla ”ylhäältäpäin rakennetusta 

yhteisöllisyydestä”129, jollaisena voidaan pitää myös Östermyran patruunoiden toimia 

ruotsalaisten perinteiden ylläpidossa.

3.4 Ruukkilaisten suhteet toisiinsa ja ympäristön ihmisiin

Ruukkilaiset olivat tekemisissä ruukin ulkopuolisten ihmisten kanssa yllättävän paljon siihen 

nähden, miten usein ruukkeja kuvaillaan sulkeutuneiksi. Kanssakäynnin muotoja voidaan 

eritellä. Ensinnäkin ruukilla kulki paikallisia toimittamassa erilaisia asioita. Aineistosta löytyy 

mainintoja kalan myyjästä, sysien toimittajista, ruukin myllyllä jyviään jauhattaneista ja 

ruukin oluttuvassa asioineista paikallisista.130 Toinen ruukin ja lähiseudun ihmisten 

kanssakäymisen muoto liittyi alkoholiin. Ruukkilaiset ja lähiseudun ihmiset myivät ja ostivat 

paloviinaa keskenään. Ruukkilaiset kävivät paikallisten luona salakapakoimassa ja tansseissa 

ja kokoontuivat paikallisten kanssa lähiseudun kestikievariin tai ruukin oluttupaan.131 Tähän 

teemaan liittyi kolmas yhteisen tekemisen muoto, tappelut ruukkilaisten ja paikallisten 

125 Ylimaunu 2007: 86.
126 Alanen 1970: 639; 616.
127 Kirkkojen merkityksestä maisemassa ja vallankäytöstä ks. Ylimaunu 2013.
128 Ks. Lampard 2009: 50; Shackel 2004: 51; Silliman 2006: 150.
129 Äikäs et al. 2016.
130 Kalanmyyjä Neva-Kuttura ks. Kepposia […] 1913; Sysien tuojat ks. Eemeli Valo, Kansanperinteen 
nauhoituksia; jyvien jauhattajat ja oluttupa ks. nimim. Olli-Setä 1914; Oluttuvasta ks. Alanen 1970: 550.
131 Salakapakoinnista, viinanmyynnistä ja tansseista ks. Alanen 1970: 177, 281–282 , 549. Kestikievarista 
ks. Dråp utan [...]1870.
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välillä.132 Neljäs kanssakäymisen muoto oli avioituminen lähiseudun asukkaiden kanssa. Se 

lähensi tiettyjä perheitä ruukkilaisten kanssa, mutta saattoi aiheuttaa ristiriitoja toisaalla. 

Useimmiten avioliiton kautta ruukkilaisiksi päätyi naisia.133

 Ruukkilaisten ja ympäristön suhteita tutkiessa törmää nimittelyyn, joista Vöyrin pirut 

käsiteltiin aiemmin. Myös työmatkoilla tavatut muiden tehtaiden työmiehet haukkuivat 

ruukkilaisia.134 Marttilan tutkimuksessa on ilmennyt, että muu työväestö haukkui seppiä 

”puukenkäeliitiksi”.135 Haukkumasanojen käyttö kertoo osaltaan suhteista, mutta sen pohjalta 

ei voi tehdä yleistyksiä niiden huonosta laadusta. Sanoja on voitu käyttää vain tietyistä 

henkilöistä tai ammattiryhmistä tai vain tietty rajattu ryhmä harjoitti nimittelyä. Monenlaiset 

suhteet ruukin ulkopuolelle ja paikallisiin eivät tue tulkintaa sulkeutuneisuudesta. Alkoholi 

nousee esille useiden suhteiden kohdalla. Ruukin panimo, kestikievari ja salakapakointi 

yhdistivät kaikki eri tavoilla ruukkilaisia ja paikallisia ja tarjoavat kiinnostavan aiheen 

jatkotutkimukselle.

Useilla ruukin ulkopuolisiin voimakkaasti vaikuttaneilla ilmiöillä oli vain vähän, tai ei 

lainkaan, vaikutusta ruukkiin. Eräs tällainen on politiikka eli työväenaate. Myöskään 

siirtolaisuus Amerikkaan ei koskettanut ruukin väkeä. Nälkävuodet eivät näkyneet ruukilla 

yhtä voimakkaasti, kuin lähiseuduilla. Alasen mukaan ruukkilaisista kukaan ei joutunut 

lähtemään tuolloin kerjuulle, vaikka muita seudun ihmisiä kulki kerjäämässä. Ruukkilaisten 

parempi asema johtui siitä, että tehtaan johto hankki ruokaa heille. Tehtaalta jaettiin ruokaa 

myös paikallisille.136 Körttiläisyys oli yksi harvoja lähiseudun ilmiöitä, joka näkyi ruukilla.137 

Syy saattoi olla se, että ”pruukin pappi” kuului heränneisiin.138 Britannian maaseudulla 

paikallisten puritanismi on nähty eräänä teollisuuden kehittymistä edistävänä tekijänä. 139 

Uskonnollisuuden ja teollisuuden yhteys on siis laajempi ilmiö.

132 Tappeluista ks. Alanen 1970: 177, 138, 281. Tappelut ovat olleet yleinen kanssakäymisen muoto myös 
esim. Strömforsin ruukkilaisten ja paikallisten välillä. Ks. Marttila 2014A: 645.
133 Ks. Alanen 1970: 137.
134 Vöyrin piruista ja hurreista ks. Alanen 1970: 625, 281. Helsinkiläiset haukkuivat Valon mukaan 
fintupeiksi ja moukiksi. ks. Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
135 Marttila 2014A: 645.
136 Ks. Alanen 1970: 288–289, 389.
137 Opettajat pukeutuivat körttivaatteisiin 1850-luvulla, ks. O. M. (nimim.) 1968: 23. Valokuvassa seppä ja 
puolisonsa ovat pukeutuneet körttiasuihin, ks. Alanen 1970: 137. Usean ruukkilaisen jäämistössä oli 1860-
luvulla postilla (mm. Björkqvistin Uskon harjoitus autuuteen) ks. Kansallisarkisto, Ilmajoen tuomiokunnan 
arkisto, Ilmajoen käräjäkunnan perukirjat 1864–1878. henkilöiden Liisa Jaakontytär Storck, Anna Mårtensdotter 
Forss, Matti Iisakinpoika Häggström, Herman Matinpoika Häggström, Kaisa Engrén, Maria Häggström, Michel 
Topp, Maija Kreta Antintytär Huhtala perunkirjoitukset. Uskonnollisista kirjoista perukirjoissa ks. Pirinen 2014: 
52.
138 Ruukkilaisten körttiläisyydestä ks. O. M. (nimim.) 1968: 23; Alanen 1970: 682, 137 (valokuva).
139 Ks. Newell & Walker 2004: 65. 

30



Ruukkilaisten keskinäiset suhteet eivät olleet ongelmattomia. Selkein esimerkki 

sisäisistä ristiriidoista on henkirikos, jossa kaksi ruutiruukin työntekijää murhasi sepän.140 

Toinenkin seppä kuoli henkirikoksen uhrina141, mutta tekijöistä ei toistaiseksi ole löytynyt 

tietoa. Myös Orisbergin ruukin työväestöä käsittelevässä julkaisussa on kerrottu useista ruukin 

työntekijöiden välisistä väkivaltatapauksista142. Ruukeilla on vallinut aikaisemman 

tutkimuksen mukaan tiukka ammattien ja työtehtävien muodostama hierarkia. Marttila kuvaa 

sitä ja ihmisten suhtautumista siihen sanoilla ”luonnostaan tuleva epätasa-arvo”. Arvojärjestys 

oli seuraava: ensin patruunat perheineen, sitten konttorin väki ja pastori. Seuraavana raudan 

valmistuksen ammattilaiset, joilla oli vielä keskinäinen arvojärjestyksensä, ja heidän jälkeensä 

muut työläiset. Marttilan mukaan vaimot, lapset ja kausityövoima olivat arvoasteikon 

alimmaisia henkilöitä.143 Sepät olivat halunneet korostaa paremmuuttaan suhteessa muihin 

esimerkiksi vaalimalla ruotsin kieltä, ja johto oli korostanut heidän erityisasemaansa 

antamalla heille parempia työsuhde-etuja, kuten paremmin varustetut asunnot tai muista 

poikkeavat vaatteet.144 Salokorpi sanoo ulkomailta tulleiden työntekijöiden (Ruotsista tulleet 

saksalaiset tai vallonisepät) korkean sosiaalisen aseman perustuneen heidän 

ammattitaitoonsa.145 Ruukkien sisälläkin oli siis eriarvoisuutta ja jännitteitä. 

Kummivalinnat146 kertovat ruukkilaisten keskinäisistä suhteista henkilötasolla. 

Strömforsin kummivalintoja tutkinut Marttila tulkitsee kummisuhteen kertovan kummin ja 

lapsen vanhempien välisestä luottamuksesta ja suhteesta, joka haluttiin synnyttää tai 

vahvistaa.147 Strömforsin kummiverkostot koostuivat saman ammatin ja sosiaalisen statuksen 

ihmisistä, eli kummit valittiin kollegoista ja kummivalinnat olivat tapa vahvistaa asemaa 

yhteisössä. Marttila olettaa, että valinnat kertoivat samalla muureista eri ryhmien välillä.148 

Marttilan aineistossa ammatin merkitys suhteiden luomisessa väheni sen jälkeen, kun 

jonkinlainen suhde oli syntynyt esimerkiksi avioliiton tai aikaisemman kummisuhteen 

kautta.149 

Östermyran kummiverkostot eivät ole yhtä johdonmukaisia kuin Strömforsissa. Aluksi 

140 Alfred Eklundin murha vuonna 1869 ks. Dråp utan[...] 1870.
141 Ks. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, kuolleet 1844. Nils Gustaf Forsbergin kuolinsyy ”murhattu”.
142 Lehtiö 2007: 46–52.
143 Marttila 2014B: 97–98.
144 Marttila 2014A: 645–646, 650, 652–653.
145 Salokorpi 2007: 23.
146 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, syntyneet 1800–1864; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, syntyneet 
1864–1885.
147 Marttila 2014B: 76.
148 Marttila 2014A: 646.
149 Marttila 2014B: 106.
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ruukilla oli vähän väkeä. Se heijastui kummisuhteisiin niin, että ensimmäisinä 

vuosikymmeninä lähes joka lapsella oli kummina konttorin työntekijä. Paikallisia 

maanviljelijöitä ja torppareita oli kummeina paljon. Ammatti tai asema ei vaikuttanut olevan 

merkittävä valintaperuste, sillä rengit ja mestarisepät olivat toistensa lasten kummeina. 

Tyypillistä on, että kummina esiintyi henkilö, joka sai itsekin lapsen pian kummilapsensa 

synnyttyä. Samankaltainen elämäntilanne vaikutti olevan tärkeämpi tekijä kummivalinnoissa 

kuin ammatti tai paikka hierarkiassa. 

Kun ruutitehdas perustettiin 1820-luvun lopussa, ruukille muutti paljon uusia 

työntekijöitä ja tapahtui muutos kummisuhteissa. Torppari- ja maanviljelijäkummien määrä 

väheni. Konttorin väkeä esiintyi kummeina enää pääasiassa vain hierarkian kärkipäähän 

kuuluneiden vanhempien lapsille. Ammatillista eriytymistä vaikutti tapahtuneen, sillä nyt 

tiettyjen ammattiryhmien jäsenet valitsivat useimmiten kummeiksi saman ammatin edustajia. 

Silti edelleen oli paljon yli ammattiryhmien meneviä suhteita. Joukosta erottui myös tiettyjä 

pariskuntia, joilla oli poikkeuksellisen paljon kummilapsia, kuten vanha mestariseppä 

vaimoineen.

Viimeisinä vuosikymmeninä ruukkiin muutti uusia ammattilaisia, kuten suutari, 

räätäli, puutarhuri ja värjäri, mylläri, oluentekijä ja maakauppias. Nämä eivät voineet valita 

kummeja kollegoista, koska muita saman ammatin edustajia ei ollut. Seppien lasten 

kummeina oli nyt usein toisia seppiä, mutta ei voi tulkita, että olisi suosittu selkeästi 

kollegoita valinnoissa. Loppuvuosina vaikuttaa olleen tapana, että kaikenlaiset työläiset, sepät 

mukaan luettuna, olivat toistensa kummeina ja samankaltainen elämäntilanne näyttää olleen 

silloinkin yhdistävä tekijä. Konttoristit, oluentekijät, maakauppiaat ja pastorit muodostivat 

oman verkostonsa ja ruukin omistajien kummivalinnoissa ruukkilaiset ohitettiin ja suosittiin 

muita porvareita ympäri Suomen (vaikka joidenkin perhetaustansa puolesta ruukin 

hierarkiassa korkealla olevien lasten kummeina tehtaan johto esiintyi toisinaan). Joukosta 

erottuu myös yksilöitä, jotka valitsivat kaikki kumminsa ruukin ulkopuolisista henkilöistä, tai 

heitä, joilla oli kummisuhteita poikkeuksellisen moniin suuntiin. Eräs Marttilan tutkimustulos 

näkyy myös Östermyrassa: kouluttamattoman työvoiman kontaktit ylempiinsä olivat  

yksisuuntaisia.150 Vuohipaimen tai piika saattoi saada aviottomalle lapselleen korkea-arvoiset 

kummit, mutta vuohipaimenta ei kukaan pyytänyt kummiksi. Koko ruukin toiminnan ajan 

kummeina oli kaikilla lapsilla pariskuntien lisäksi piikoja ja renkejä sekä työläisten 

150 Marttila 2014B: 106.
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vanhempia lapsia.151 

Östermyran kummisuhteet eroavat Marttilan saamista tuloksista, sillä ne eivät viittaa 

samaan ammattiryhmään tai sosiaaliseen asemaan valintaperusteena. Tämän voi tulkita 

Marttilan ajatusta mukaillen niin, ettei Östermyrassa ollut eri ryhmien välillä yhtä selkeitä 

muureja, kuin Strömforsissa. Ehkä Östermyran tapauksessa olisi kiinnostava näkökulma 

tutkia enemmän niitä henkilöitä, joita ei pyydetty kummiksi.

3.5 Ruukkilaisten maailmankuva

Östermyran aikaan teollisuudessa työskentely oli vakiintunut, joskin harvinainen, elämäntapa 

maanviljelyksen ja kaupungissa harjoitettavien ammattien rinnalla. 1800-luvun alussa alle 3 

% väestöstä työskenteli teollisuudessa.152 Maaseutu koki teollistumisen aiheuttamat muutokset 

ensimmäisenä, koska ensimmäiset teollisuuslaitokset perustettiin maaseudulle.153 Periferiassa 

sijainneet teollisuuskeskukset olivat moderneja paikkoja, joissa elintaso saattoi vastata 

kaupunkilaista materiaalisen kulttuurin osalta.154 Teollisuuskeskukset muistittivat 

pienoiskaupunkeja palveluittensa puolesta. Asukkaille oli tarjolla palveluita koulutuksesta 

kirkkoon ja kaupasta vapaa-ajan viettoon. Markus luonnehtii varhaisia teollisuuskeskuksia 

nimellä ”cities of production”.155 Östermyra sai nimensä siitä, että se perustettiin ”keskelle ei 

mitään”. Salokorpi huomauttaa, miten suuri muutos paikallisille on ollut, kun harvaan 

asuttuun erämaahan perustetaan tehdas ja yhtäkkiä erämaan hiljaisuus vaihtuu ”kiihkeään 

työntekoon” ja tulenloimuun.156

Tehtaat muuttivat ympäristön ohella sepän ammattia. Ammatillisen koulutuksen 

historiaa tutkineet Kivinen ja Peltomäki157 kuvailevat teollistumisen aiheuttamaa muutosta 

käsityöläisten ammattitaidossa. Aikaisemmin kouluttauduttiin kiltojen kautta, mutta 

esiteollisena aikana kiltasysteemi alkoi hajota. Oppipojista tuli tehdastyöläisiä ja mestareista 

työn teettäjiä. Kiltasysteemissä oppipoika oli päätynyt aina lopulta itse mestariksi, mutta 

tehdastyössä sellainen urakehitys ei ollut mahdollista. Tehtaassa oppipoika päätyi korkeintaan 

samaan tehtävään kuin häntä ohjannut työntekijä. Tehdastyön tekoon ei vaadittu teoreettista 

151 Nuoren, naimattoman henkilön tuli täyttää kriteerit kummiksi päästäkseen. Esim. piikakummin piti olla 
siveä ja rippikoulun käynyt. Ks. Kaivola 1998: 37.
152 Talve 1980: 267.
153 Mrozowski 2006: 32–33.
154 M. Nordin 2012: 152.
155 Ks. Markus 1993: 286–296.
156 Salokorpi 2007: 20.
157 Kivinen & Peltomäki 1999: 76–77.
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tietoa ja tarpeelliset taidot opittiin työssä. Työn mekaanistuminen johti siihen, että 

ammatillisten taitojen taso laski. Tehtaiden johdon pyrkimyksenä oli massatuotanto ja 

taloudellinen hyöty. He eivät halunneet panostaa työntekijöidensä koulutukseen. Tarvittavat 

ammattitaitoiset työläiset palkattiin yleensä ulkomailta.158 Tämä kehityssuunta näkyy myös 

Östermyrassa. Ruotsista tulleet sepät ovat olleet ammattitaitoisia. Tehtaan johdon kirjeissä 

moitittiin usein suomalaisia seppiä kehnoiksi ja toivottiin Ruotsista parempia. Työläisten 

moittiminen on ollut yleistä tehtaan omistajien keskuudessa.159

Vaikka teollisuus oli muuttanut seppiä, oli jotain sepän ammatin yliluonnollisesta 

luonteesta säilynyt. Seppien asema ruukeilla oli erityinen. Seppiin ja raudan tekemiseen on 

aikaisemmin liitetty maagisia ominaisuuksia ja uskomuksia.160 Metallin työstäminen ja magia 

on liitetty yhteen useissa kulttuureissa eri aikoina. Tulen hallitseminen ja asioiden 

muuttaminen toiseksi sen avulla lienevät tällaisen ajattelun taustalla.161 Vielä 1900-luvun 

alussa sepän paja on ollut kansan mielessä ”velhouren pesä”.162 Etelä-Pohjanmaalla 

ruukinsepillä on ollut vaikutusta seppämyytin toisintumisessa ja päivittämisessä 

teollisuusaikaan. Härmästä on säilynyt kyläsepän kestitystä koskeva sanonta 1800-luvulta: 

”tairakkos oikeen seppää pitää? Sillen pitää olla pruukis prykättyä kuuren kraarin olutta  

aina pajan lautasella.”163 Pruukissa prykätyllä oluella tarkoitetaan mahdollisesti Östermyran 

ruukin panimon olutta. Vuonna 1864 kirjoitettu kuvaus sepän työstä (tuntemattomaksi 

jäävässä ruukissa) vihjaa sekin, että sepän ammattiin liittynyt mystiikka ei kadonnut kokonaan 

teollistumisen myötä:

 ”Ihmeellisintä on nähdä noita työmiehiä toimessaan: näyttää siltä aiwan kuin  

tuli olisi heidän elementtinään; he liikkuwat aiwan sen hehkuwaisen wirran  

wieressä, he kohentelevat sitä kangillaan, ikään kuin eiwät heidän ruumiinsa olisi  

lihasta ja luusta jotka woiwat kärwentyä, palaa. Sattuupa niinkin, että jos katsojia  

on läsnä, että joku leikillänsä lyöpi kädellä tuliwirran poikki [...]”164 

Oheinen katkelma on tekstistä, joka esittelee raudan valmistamista aikalaisille tieteelliseen 

tyyliin. Seppien työtä kuvaillessa tieteellinen sävy väistyy ja huomio kiinnitetään sepän 

158 Kivinen & Peltomäki 1999: 76–77.
159 Shackel 2004: 48.
160 Ks. suomalaisista rautaan liittyvistä uskomuksista esim. Sarmela 1994:  131–133.
161 Herva & Ylimaunu 2014: 193.
162 Pälsi 1932: 81.
163 Pälsi 1832: 83. Kuuren kraarin olut tarkoittaa kuuden asteen olutta. Asteikolla viitataan todennäköisesti 
1800-luvun panimoteollisuudessa käytettyyn Balling tai Öschle-asteikkoon, joka kertoo oluen kantavierteen 
sokeripitoisuudesta.
164 Raudan [...] 1864: 20.
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ruumiin ja tulen suhteeseen. Ihmettely sepän palamattomalta vaikuttavasta ruumista ja tulesta 

sepän elementtinä ovat luultavasti heijastumaa vanhemmilta ajoilta. Yliluonnolliseen 

ruumiilisuuteen liittyvä teema on luultavasti seppään liittyvien maagisten uskomusten 

taustalla. Teollisuuden sepät ovat halunneet vahvistaa kuvaa palamattomasta ruumiistaan 

tekemällä tulella temppuja, ja siten toisintaneet seppämyyttiä tehdasoloissakin. Sepän 

ammattiin liittyvä yliluonnollisuus säilyi siis melko pitkään teollistumisen aikakaudella, sillä 

teollinen raudanvalmistus alkoi Suomessa jo 1600-luvun alussa165.

Maaginen ajattelu näkyy myös muussa ruukkia koskevassa aineistossa. Ruudin 

valmistamisen taitoa on pidetty pirun opettamana taikakeinona.166 Ruudin valmistus oli 

vaarallista ja räjähdyksen uhka oli kaiken aikaa olemassa. Aikalaiset saivat lukea 

sanomalehdistä tuon tuosta räjähdyksistä ruutitehtailla. Niiden yhteydessä raportoitiin 

tapahtuneen kummia: ikkunoiden rikkoutumisen lisäksi räjähdykset aiheuttivat mm. 

lähiseudun talojen kellojen pysähtymistä, ovien aukeilua ja jopa ruumiita lensi ulos 

kirstuistaan.167 Östermyraa pyrittiin suojelemaan räjähdykseltä tarkkuuden, kieltotaulujen, 

ukkosenjohdattimien ja palosammutuskaluston ohella henkimaailmaan vaikuttamalla.  

Ruutitehtaan yövartijan tuli suorittaa keskiyöllä tietty rituaali. Hän huusi kello 00.00: ”Jumala 

varjelkoon pruukia tulelta ja valkian vaaralta, kello 12 lyönyt on!”168 Informantti kutsuu 

yövartijan huutoa loitsuksi. 

”Tumma mies se oli. Ja sill'oli musta koira, joka kuluki sitte sen äijän kans aina  

niillä vahtireissuulla. Ja kertoovat, että se koiraki sitte aina, ku se äijä luki sitä  

yövahdin loitsua, niin se koiraki oli istunu siinä vierellä ja ulvonu koko ajan.  

Jotta sillä, jotta olisko se sen niin opettanu, vai halusiko se koira ottaa osaa nyt  

vain siihen messuhun.”169 

Toinen aikalaiskertomus yövahdista mainitsee hänen olleen pitkä mies, joka kellon löytyä 

”huusi yli seudun kuuluvalla äänellä [...]”.170 Yövahti on ainoa ruukkilainen, jonka ulkonäköä 

kuvailtiin muistitietoaineistoissa. Miehen olemus sekä mukana ulvova koira ovat luultavasti 

lisänneet vahdin tehtävään liittyvää mystiikkaa, ja siksi hän on jäänyt ihmisten mieliin.

165 Salokorpi 2007: 15.
166 Suometar kirjoittaa v. 1853, että ”yksinkertaiset” pitivät ruudin tekoa ko. tavalla opittuna. Ks. 
Suomertar 22.7.1853.
167 Ks. kellojen pystähtymisestä Sanomia Turusta 6.11. 1855;  kirstuista ulos viskatut ruumiit Sanan 
Saattaja Wiipurista 10.8. 1833; ovien aukeamisesta Sanan Saattaja Wiipurista 18.7.1835.
168 Ks. esim. Alanen 1970: 233.
169 Eemeli Valo, Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
170 Vaasa 1914: 12 B.
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Yliluonnolliseen turvautumista tehtaan suojelemisessa on tavattu Suomessa ainakin 

Oulun Pikisaaren pikiruukista. Sielä on löytynyt kansanuskoon liittyviksi taikaesineiksi 

tulkittuja artefakteja. Pikiruukkia tutkiva FM Marika Hyttinen arvioi esineiden tarkoituksen 

liittyvän tulen hallitsemiseen.171 Tu l i on o l lu t yh t e inen uhka molemmissa 

teollisuuslaitoksissa. Tuli on koettu ihmisen hallinnan ulkopuolella olevaksi elementiksi, ja 

siksi siihen on koitettu vaikuttaa yliluonnollisin keinoin. Se, että 1800-luvun 

teollisuuslaitoksissa suojauduttiin tulta vastaan maagisin rituaalein, viittaa siihen, että 

maailmankuva oli jopa teollisuuden parissa animistisempi kuin voisi ajatella. Herva et al. 

huomauttavatkin, että vielä aivan lähimenneisyydessä ihmisten maailmankuva poikkesi 

nykyisestä. Lähimenneisyyden ihmisten maailmankuvaan kuului asioita, jotka niputetaan nyt 

taikauskoksi ja maagiseksi ajatteluksi. Nykynäkemyksen mukaan ne ovat erillään ”oikeasta” 

tiedosta, mutta aikalaisille ne edustivat oikeaa tietoa ja käsitystä maailmasta ja sen 

toiminnasta.172 

Yleinen uskomus maailmasta lähimenneisyydessä oli kaiken yhteys kaikkeen 

verkostojen kautta. Ajateltiin, että verkostot yhdistivät koko maailmankaikkeuden. Näihin 

verkostoihin pyrittiin vaikuttamaan myös keinoilla, joita nykyisin luonnehditaan 

taikakeinoiksi. Alkemia oli vielä 1700-luvulla vakavasti otettava kemian kaltainen tiede, jolla 

pyrittiin vaikuttamaan sellaisiin materian ominaisuuksiin, joita nyt pidetään yliluonnollisina ja 

joita ei nykykäsityksen mukaan ole. Nämä näkemykset ohjasivat ihmisten toimintaa materian 

parissa. Alkemia liittyi erityisesti mineraaleihin ja metalleihin, ja kun vielä 1700-luvun lopun 

Ruotsissa alkemiaa harjoitettiin tosissaan173, ei voida jättää alkemian osuutta varhaisessa 

metalli- tai ruutiteollisuudessa huomioimatta. Alkemia liittyi olennaisesti myös 

laboratorioihin, ja Östermyran ruutilaboratorio onkin mielenkiintoinen kohde 

jatkotutkimukselle. Ruudin valmistus pidettiin Östermyrassa tiukasti salassa174, mikä oli 

yhdessä vaaran kanssa omiaan lisäämään salaperäisyyden tuntua ruutiruukin ympärille. Kun 

huomioidaan verkostoihin ja materian erilaisten ominaisuuksien manipulointiin perustuva 

maailmankuva, ei loitsun avulla tulen vaaraan vaikuttaminen tunnu kummalliselta.

Aineistosta nousi esiin muutakin, joka kertoi yliluonnolliseen uskomisesta. Muistitieto 

kertoo, että 18-vuotias sepän apulainen oli nähnyt huhtikuussa 1859 yöllä unen, jossa hän 

kuolee työssään. Hän oli aamulla keskustellut unesta äitinsä kanssa ja kokenut, että hänen ei 

171 Henkilökohtainen tiedonanto, ks. myös Hyttinen et al. 2016.
172 Herva et al. 2010: 612–613.
173 Herva et al. 2010: 611–613.
174 Alanen 1970: 224.
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pitäisi mennä töihin, mutta ei uskaltanut jättäytyä pois. Hän oli mennyt töihin ja kuollut 

työtapaturmassa unessa näytetyllä tavalla.175 Tarina oli luultavasti lähtenyt nuorukaisen äidin 

kertomana liikkeelle ja kulkenut suullisena perinteenä yli sata vuotta ennen kuin se 

kirjoitettiin ylös. Mahdollisista ajan myötä tulleista vääristymistä huolimatta tarina on 

kirkonkirjojen perusteella todistettavissa siltä osin oikeaksi, että tarinassa mainitun niminen 

henkilö on kuollut tarinassa kuvatulla tavalla, joskin tapahtuma-aika poikkeaa muistitiedossa 

mainitusta. Enneunen osuutta ei voida todistaa, mutta joka tapauksessa sellaisesta ruukilla 

kerrottiin. Tarinan kertominen sukupolvelta toiselle osoittaa, että yliluonnolliset tarinat olivat 

ainakin suosittuja. Kummittelu oli toinen yliluonnollinen aihe, joka oli arkitodellisuutta 

ruukilla. Ruukin alueella oli rakennuksia, joissa uskottiin kummittelevan ja joita ihmiset 

pelkäsivät. Tällaisia kohteita olivat mm. ruutilaboratorio ja leppäliiveri.176

Piru nousi esille toistuvasti ruukkiin liittyen. Asukkaat olivat piruja ja harjoittivat 

pirun opettamia ammatteja. Ylimaunu on tulkinnut, että paholaisen liittäminen paikkaan 

kuvastaa ympäristön suhtautumista erilaiseen yhteisöön.177 Ulkopuolisten ruukkilaisille 

antama piruun viittaava nimi vahvistaa tulkinnan pätevän Östermyrankin kohdalla.  

Ruukkilaisten erilainen maailmankuva, suhteet toisiinsa ja muihin sekä ajan muutokset ja 

ilmiöt vaikuttivat kaikki osaltaan siihen, miten tällaisessa yhteisössä kasvava lapsi koki 

identiteettinsä ja asemansa. Nämä taustatiedot mielessä voidaan seuraavaksi perehtyä 

tutkimaan sitä, mitä tarkoitti olla lapsi tällaisessa yhteisössä.

4. LAPSENA TEOLLISUUSYHTEISÖSSÄ

4.1 Lapsena olemisen kokemuksia

Ruukin lapsilla oli moninaiset taustat. Toiset olivat syntyneet ruukilla, toiset muuttaneet 

sinne. Oli suurperheitä, uusioperheitä, orpoja ja kasvatteja. Joku tunsi sukunsa monet 

sukupolvet, aviottomat eivät ehkä tunteneet edes isäänsä. Vanhempien asema hierarkiassa 

vaihteli mestarisepästä vuohipaimeneen. Ei ole olemassa yhtä kokemusta siitä, millaista oli 

elää ruukilla lapsena. Siksi pyrin etsimään aineistoista tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet lasten 

175 Gustafsson 1974A: 20.
176 Ruutilaboratoriossa sanottiin kummittelevan venäläisen sotilaan tai tapetun naisen. Leppäliiverin 
kummitustarinasta ei ole tarkempia tietoja, mutta paikalliset välttelivät kulkemasta liiterin ohi pitkään. Ks. 
Alanen 222; 226. Ruukin rakennuksista kerrotaan nykyäänkin kummitusjuttuja. Ruukin konttorirakennuksessa ja 
meijerissä sanotaan kummittelevan. Näiden kummitusjuttujen ikää ei ole selvitetty, joten ei voida sanoa, liittyikö 
näihin rakennuksiin kummituskokemuksia jo ruukkilaisten aikana.
177 Tornion kaupunkiin liitettiin paholaiskertomuksia. Ks. Ylimaunu 2007: 7.
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elämässä taustasta riippumatta.

Miltä tuntui olla lapsi ruukilla? Tähän ei saa suoraa vastausta juuri Östermyran 

lapsilta. Lapsuudesta muilla ruukeilla löytyy kuvailuja. Eräs Taalintehtaalla vuonna 1925 

syntynyt nainen kertoo, että hänen vanhempansa olivat ruukkilaissukua178, ja perheen elämää 

jaksotti muuttelu ruukilta toiselle. Lapsena nainen koki, että vanhemmat eivät ehtineet olla 

hänen kanssaan. Myöhemmin äiti oli kuvaillut, että tyttö ”kasvoi kuin rikkaruoho”179. Nainen 

oli kokenut, että vanhemmat olisivat toivoneet hänestä poikaa. Perheen ainoa poika oli kuollut 

pienenä.180

Pojon ruukilla kasvanut henkilö on kertonut äitinsä kuolemasta. Kertoja oli tapahtuma-

aikaan vuonna 1903 viisivuotias. Äiti oli sairastanut syöpää talvesta lähtien ja kuoli heinäkuun 

lopussa. Kuolevaa hoiti kotona kertojan 15 isosisarusta. Kun kuolinkamppailu alkoi, 

viisivuotias oli käsketty hakemaan isää töistä. Äiti oli jo ehtinyt kuolla, kun isä ehti paikalle. 

Sitten viisivuotias haki naapurin naisen, joka valmisteli ruumiin hautausta varten.181 

Naapurinmiehet auttoivat viemään arkun kirkkomaalle. Hautajaistarjoilujen järjestämisessä 

avusti mummo ja naapurin nainen. Hautajaisista kertojan mieleen on jäänyt tarjoilut 

(kotikaljaa, ruokaa ja kahvia), ohjelma (Psalmien laulaminen ja pappi saarnaamassa) sekä se, 

miten täytyi vasten tahtoaan mennä tätien syliin.182

Taalintehtaalla kasvanut henkilö kertoo lapsena koetuista ruukin juhannusjuhlista, 

jotka jäivät mieleen erityisenä tapahtumana: ”allt detta är försvunnet, men tankarna gar  

tillbaka till dessa tider som var en upplevelse i all synnerhet för barnen”183. Näissä juhlissa 

parasta oli hyväntuulinen yhdessäolo tulen ääressä valvoen, leikkien ja kahvia juoden. 

Leikkeihin osallistuivat kaikki vanhuksista lapsiin.184 Juhlapyhät ovat olleet niitä harvoja 

tilanteita, jolloin aikuisilla oli aikaa leikkiä lasten kanssa.185

Tarinoiden kuvaamat yksilölliset kokemukset voivat olla tuttuja muillekin ruukkien 

lapsille. Muistelmissa esiintyviä teemoja ovat vanhempien poissaolo, muutokset elämässä 

(asuinpaikan muuttuminen ja kuolema), ruotsalaiset vuotuisjuhlat ja yhteisön apu. Nämä ovat 

178 Marianne Winter, os. Hägglund. Östermyran ruukissa on asunut Hägglundeja. Marianne saattaa olla 
heidän sukulaisensa. Ks KA Nurmon seurakunnan arkisto, muuttaneet v. 1841; 1860; 1861.
179 Hackman et al. 2004: 115.
180 Hackman et al. 2004: 115.
181  Toimenpiteisiin kuului pesu jonka jälkeen vainajalle laitettiin kirja leuan alle, kolikot silmäluomien 
päälle ja yöpaita ylle. Sitten vainaja laitettiin arkkuun.
182 Lönnqvist 2013: 50–51.
183 Nirkko et al. 1990: 54.
184 Nirkko et al. 1990: 54.
185 Korkiakangas 1996: 244–245.
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liitettävissä ruukkeihin yleensä186. Muusta aineistosta nousee esille, että monella lapsella oli 

helposti ennustettava tulevaisuuden kulku. Monet lapset tiesivät työuransa olevan sama kuin 

vanhemmilla. Korkiakankaan mukaan samalla periytyi työn määrittämiä ajattelutapoja, joiden 

mukaan lapset muodostivat maailmankuvansa.187

Tehtaan johto suhtautui työntekijöiden suuren lapsimäärään negatiivisesti ja pyrki 

hallitsemaan lasten määrää ruukilla. Kun patruuna Gustaf Adolf Wasastjerna vuonna 1829 

pyysi toiselta ruukilta seppämestaria ja sepänapulaista, toiveena oli ”ahkeruus, ammattitaito ja 

auttava raittius”188 mutta vuonna 1844 toive oli ”ei kovin velkaisia eikä lapsirikkaita”.189 

Patruunan toivomuksessa on kyse siitä, että monilapsiset perheet eivät olleet 1800-luvun 

Suomessa toivottuja muuttajia, koska vastaanottavan yhteisön piti vastata muuttajien 

elätyksestä, jos perhe itse ei jostain syystä pystynytkään siihen190. Patruuna olisi joutunut 

elättämään isoa perhettä, mikäli tilattu seppä olisi menettänyt työkykynsä. Seppien ammatissa 

se riski oli.191

Lasten kokemuksiin on vaikuttanut myös se, mikä oli ajan yleinen käsitys lapsen 

elämästä ja siihen kuuluvista asioista. Osaa kokemuksista, jotka tuntuvat nyt järkyttäviltä 

(lapsityövoima, ruumiillinen kuritus) eivät aikalaiset välttämättä kyseenalaistaneet tai 

mieltäneet huonoiksi. Esimerkiksi ruukillakin asuneiden körttiläisten maailmankatsomuksen 

mukaan lapsissa asui perisynti, jota tuli piiskata lapsista pois.192 Näin lapsen pahoinpitelijä 

luuli tekevänsä oikein. Tehdastyössä ollut seppäsuvun lapsi oli mahdollisesti ylpeä itsestään 

työskennellessään aikuisten kanssa. Menneisyyden lapsen kokemuksia tietystä asiasta ei voi 

yksinkertaistaen tulkita kielteisiksi tai myönteisiksi sen pohjalta, mikä käsitys aiheesta 

vallitsee nykyhetkellä. 

1800-luvun puolivälin jälkeen tapahtui muutoksia lasten elämässä, kun työn tekeminen 

väheni ja koulunkäynti alkoi. Sanotaan, että 1870-luvun lasten lapsuus oli käännekohta uuden 

ja vanhan lapsuuden välillä.193 Uudenlainen lapsuus näkyi ruukilla jopa aikaisemmin kuin 

muualla, kun ruukin koulu perustettiin 1850-luvulla.

186 Ks. tämän tutkielman kappale 3.
187 Korkiakangas 1996: 83.
188 Alanen 1970: 138.
189 Alanen 1970: 182.
190 Einola et al. 2016.
191 Lehtiö toteaa, että moni seppä oli vanhana kuuro ja halvautunut takomisen aiheuttaman tärinän takia. 
Ks. Lehtiö 2007: 18.
192 Rahikainen 2010: 330.
193 Rahikainen 2010: 355.
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4.1.1 Vanhempien poissaolo

Kokemus vanhempien poissaolosta on ollut ruukkien lasten arkipäivää, sillä vasarasepät olivat 

vapaalla vain yhden vuorokauden viikossa194 ja käyttivät usein vapaansa paloviinan ja kirkon 

parissa. 1800-luvun talonpoikaisyhteisöissä äiti oli lasten kanssa enemmän kuin isä195, mutta 

ruukeilla äitikin oli enemmän poissa.

Vanhempien poissaolo nousi esille edellä kuvatuissa muistitietokertomuksissa. 

Vanhemman kuolema kohdattiin ilman aikuisen tukea, koettiin kasvetun oman onnensa 

nojassa ja juhlissa yhdessäolo oli erityistä. Östermyraa koskevassa aineistossa on noussut 

esiin naisten osallistuminen työhön ja seppien lähes viikon pituiset työvuorot pajoilla, joten 

vanhemman poissaolon kokemus on ollut siellä tuttu lapsille. Vuoden 1826 kartassa on 

vasarapajan läheisyydessä ”labbhuset”, seppien lepohuone. Sellaisessa työläiset lepäsivät 

työvuorojensa välissä olevat kolmituntiset196 tullen kotiin vasta, kun työviikko oli ohi. 

Nippuseppien ja ruutityömiesten lapset ovat saattaneet olla erilaisessa asemassa  

vanhempiensa läsnäolon suhteen, sillä heidän isänsä lähtivät aamulla töihin ja tulivat illalla 

kotiin, ja kävivät työpäivän aikana kotona syömässä.197 Ruukin lasten elämä erosi vanhempien 

läsnäolon puolesta maalaistalojen elämästä, sillä niissä työ tapahtui pääosin kotona lasten 

osallistuessa kykyjensä mukaan, ja illat ja yöt vietettiin yhdessä. Nykyään vanhempien 

läsnäoloa lapsen elämässä pidetään tärkeänä, mutta voi olla, että ruukin lapset eivät 

kaivanneet isää osaksi arkipäiväänsä.

Aineistosta nousee esille yhtäläisyys poissaolon ja terveyden sekä läsnäolon ja 

sairauden välillä. Sairas vanhempi on ollut kotona. Tämä läsnäolo on ollut kivuliaisuuden ja 

sairauden varjostamaa, ja se on voinut aiheuttaa lapsissa enemmän ahdistusta kuin iloa 

yhdessäolosta. Pojon ruukin sairasta äitiä hoitivat lapset. Tehtävä ei ole ollut  

nykynäkemyksen mukaan lasten edun mukainen. Entisaikoina kipu oli läsnä eri tavalla 

arkipäivässä kuin nykyään, kun lääkkeitä ei juuri ollut.198 Lapset ovat joutuneet 

hoitotehtävissään näkemään sellaista oireilua, joita ei ole nykyään samoista sairauksista 

kärsivillä. Elämä oli tuolloin työn määrittämää joka yhteiskuntaluokassa, joten sairaus aiheutti 

194 Työviikko rautaruukilla alkoi sunnuntai-iltana ja kesti lauantai-iltaan. Kotiin ei kannattanut lähteä 
työvuorojen välillä, koska työ ja vapaa vuorottelivat kolmen tunnin pätkissä. Ks. Kautovaara 1986: 48.
195 Ranta 2012: 31.
196 Kautovaara 1986: 48.
197 Joidenkin ruutiverstaiden hoitajat kävivät käynnistämässä koneet ja menivät sen jälkeen tunniksi kotiin. 
Myös ruokatauko oli kotona, samoin kuin nippusepillä. Ks. Alanen 1970: 224; 229; 231; Gustafsson 1974B: 11; 
Lehtiö 2007: 26.
198 Kaartinen 2002: 190.
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hankaluuksia myös henkisesti ja eristi ihmisen arjesta.199

Näin ollen ruukkiyhteisössä vanhemman läsnäolo ei välttämättä ollut yhteydessä 

lapsen turvallisuuden kokemukseen. Vanhempien poissaolo merkitsi sitä, että tämä oli terve ja 

työssä. Silloin lapset keksivät itsekseen leikkejä sairaanhoidon sijaan. Tällaista lapsuutta voi 

luonnehtia ”rikkaruohona kasvamiseksi” mutta voi olla että toiset kuvailisivat asiaa sanoilla 

”huoleton vapaus”. Lisäksi on huomioitava, että useimmat pojat liittyivät isän seuraan 

työpaikalle oppipoikina 12–15-vuotiaina.200

4.1.2 Muuttaminen

Jatkuvan muuttamisen tuomat muutokset ovat olleet tosiasia monelle lapselle. Aineistossa on 

useita lapsiperheitä, jotka muuttavat sisään tai ulos. Jotkin perheet tekevät molemmat muutot 

lyhyen ajan sisällä. Useilla perheillä kiertävän elämäntavan paljastavat lapsien vaihtelevat 

syntymäpaikat201. Ruukkilaista elämäntapaa vaikuttaa olleen kahdenlaista: ruukkien kiertely ja 

asuminen sukupolvesta toiseen saman ruukin palveluksessa. Östermyrassa oli myös sukuja, 

jotka pysyivät ruukilla useiden sukupolvien ajan. Muuttamisen kokemus lapsen näkökulmasta 

kuvailtiin muistitietoaineistossa hyppynä kylmään veteen202. Elinkeinon takia liikkuminen on 

vanhempi elämäntapa kuin asuminen kiinteästi vuodesta toiseen samalla paikalla. Näin 

aikanaan moderni elinkeino, varhainen teollisuus, rinnastuu esihistorian kiertäviin 

elämäntapoihin läheisemmin kuin maanviljelyyn. 

Suomessa 1800-luvulla tehtyjä muuttoja ei juuri ole tutkittu. Erityisesti lapset 

muuttajina ovat tutkimaton aihe. Einonen et al. kirjoittavat muuttamisesta 1800-luvun 

Suomessa. Käsityöläiset olivat liikkuvin ihmisryhmä, mutta Einonen et al. tarkoittavat 

käsityöläisillä perheettömiä kisällejä, joita ei voi verrata perheellisiin teollisuustyöläisiin. 

Muuttamista on säädelty ja paikkakunnalla ennestään tuntemattoman muuttajan on täytynyt 

voida todistaa identiteettinsä ja kunnollisuutensa dokumenteilla, joiden avulla muuttaja 

arvioitiin sopivaksi uuteen paikallisyhteisöön. Perheellisille muuttaminen on ollut 

vaivalloista203 ja muuttoja pyrittiin helpottamaan ottamalla asuinpaikasta selvää etukäteen.204 

Näyttää siltä, että 1800-luvun muutoissa suhteet ja tutut uudella paikkakunnalla saattoivat 

199 Kaartinen 2002: 192, 194.
200 Ks. Kautovaara 1986: 48; Lehtiö 2007: 26.
201 Ks. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirjat,  Östermyra, järnbruk, krutbruk. Nurmo 1799–1864; 
SSHY, digitoidut kirkonkirjat, Seinäjoki, rippikirjat 1864–1884.
202 Hackman et al. 2004: 126.
203 Einonen et al. eivät kuvaile tarkemmin, millä tavoin vaivalloista.
204 Einonen et al. 2016.
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olivat erityisen tärkeitä ja oli muuttajan etu, jos hänet tunnettiin uudessa paikassa. 

Mahdollisesti tästä syystä myös erikostumattomat ammattilaiset muuttivat ruukista toiseen. 

Ruukeissa oli aina joku, joka tunsi heidät entuudestaan.

Matkustamiseen 1800-luvun alun Suomessa liittyi uhkia ja monet muuttivat isolla 

joukolla turvallisuuden takia. Muuttomatkat kestivät kauan. Seppien muuttokuormissa on 

ollut mm. kotieläimiä205, joten seppien muuttaessa tien päällä on ollut kookas, hitaasti etenevä 

seurue, jonka matkanteko on vaatinut suunnitelmallisuutta ja rahaa yöpymisineen ja 

ruokailuineen. Köyhimmät muuttivat kävellen, seppien perheet luultavasti hevoskyydillä. 

Muuttojen ajankohta osoittaa, että lapsiperheet tekivät näitä muuttomatkoja Östermyraan 

vuoden ympäri. Muutot ovat voineet olla rankkoja erityisesti lapsille niiden sattuessa kylmiin 

talvipäiviin.206

4.1.3 Kuolema ja sairaus

1800-luvun Suomessa kuoli paljon ihmisiä kulkutauteihin ja vammoihin, joista moni on 

nykyään parannettavissa. Kuolema kosketti oikeastaan jokaista ruukin lasta –  se koitui 

omaksi kohtaloksi tai vei perheenjäsenen. Vanhemman menetystä seurasi perhesuhteiden 

muutos, kun leski avioitui nopeasti uudelleen.

Kuvaaja (kuva 9) esittää Östermyran lasten syntymiä ja kuolemia.207 Kuolleisuus ylitti 

syntyvyyden neljänä vuotena: 1808, 1832, 1866 ja 1868. Oli useita vuosia, jolloin lapsia ei 

kuollut lainkaan. Valtaosa kuolleista lapsista oli vauvoja tai parivuotiaita (taulukko 2). Neljän 

vuoden runsaan lapsikuolleisuuden syitä voidaan etsiä kyseisten vuosien tapahtumista.

Ensimmäisen parinkymmenen vuoden ajan lapsikuolemat olivat vähäisiä Suomen 

sodan vuoden (1808) kuolleisuuspiikkiä lukuunottamatta. Kirkonkirjojen kuolinsyyt kertovat, 

että ruukilla ja lähiseuduilla oli silloin punatauti-epidemia. Molemmat kriisit vaikuttivat 

lapsikuolleisuuteen myös ruukin ulkopuolella.208 Vuodesta 1828 lähtien lapsia kuoli lähes 

vuosittain ja määrällisesti enemmän kuin ennen, mutta myös syntyvyys oli lähtenyt nousuun. 

Vuoden 1832 kuolinsyy on lähes kaikilla ”tuntematon”. Naapurikunnassa Nurmossa puhkesi 

vuonna 1833 useita tappanut epidemia, joka kirkonkirjoissa oli merkitty punataudiksi ja 

205 Ainakin lehmiä on kuljetettu muuttokuormassa. Ks. Nirkko et al. 1990: 31.
206 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, muuttaneet 1807–1864; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, muuttaneet 
1864–1885.
207 Lapsiksi on tässä yhteydessä laskettu kaikki alle 18-vuotiaat, kuten kirkonkirjoissa.
208 Luukko 1983: 225.
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ripuliksi, mutta on jälkeenpäin diagnonsoitu Venäjältä tulleeksi koleraksi209. Mahdollisesti 

Venäjän kolera tuli ensin ruukille sen venäläissuhteiden myötä.

Viimeinen kuolleisuuden aalto osuu nälkävuosille 1866 ja 1868. Vuonna 1866 yleisin 

kuolinsyy oli kurkkutauti. Parin vuoden päästä esiintyi erityisesti aikuisia tappanutta 

kuumetautia, johon myös muutama vanhempi lapsi menehtyi. Vuoden 1868 kuolemapiikin 

selittää pieni syntyvyys.

Pappi kirjasi kuolinsyyt kirkonkirjoihin omaisten kuvaamien oireiden pohjalta, ja jos 

hän ei tunnistanut tautia, syyksi tuli tuntematon.210 Lasten kuolinsyyt vaihtelivat iän mukaan 

(ks. taulukko 2). Vauvojen yleisin kuolinsyy oli ”tuntematon”. Lasten kasvaessa 

tuntemattoman syyn osuus väheni, eli vauvojen oireiden tulkinta on ollut vaikeaa mutta 

helpottunut potilaan iän myötä. Kulkutaudit eivät ole aineiston mukaan juuri tarttuneet 

vauvoihin, mutta isommat lapset kuolivat useimmiten niihin. Rokkotaudit olivat yli 1-

vuotiaiden lasten yleisin kuolinsyy. Tartuntatautien osuus lasten tappajana on korkein 

isompien lasten keskuudessa. Ruukin lähiseudun lapsikuolleisuudesta on esitetty tilasto211, 

jonka mukaan Nurmossa vuosina 1811–1815 kuolleista 69 % oli 0–10 vuotiaita lapsia. 

Östermyran lukuja ei voi luotettavasti verrata näiden vuosien osalta, koska kuolleita oli vain 

viisi. Vuosina 1821–1825 lasten osuus paikkakunnan kuolleista oli 74 %. Östermyrassa 

vastaava luku oli 67 %, mutta kuolleita oli silloinkin vain 15. Lukemat saattavat olla liian 

209 Luukko 1983: 225.
210 Forsius: Kuolinsyyt vuosien 1749–1877 väkilukutaulukoissa.
211 Luukko 1983: 225.

43

Kuva 9: Tiedot muuttaneista puuttuvat vuosien 1801–1816 osalta. Lähde: Kansallisarkisto, Nurmon 
seurakunnan kirkonkirjat 1800–1864, syntyneet ja kastetut, kuolleet, muuttaneet; Seinäjoen seurakunnan 
kirkonkirjat 1864–1885, syntyneet ja kastetut, kuolleet, muuttaneet. Kuva: Noora Hemminki.



pienet luotettavaan vertailuun, mutta niiden perusteella lapsikuolleisuus ruukilla vastasi 

paikkakunnan tasoa.

Ikä 0–12 kk 1 – 3 v 4 – 17 v

Syy 34 tuntematon 12 rokkotaudit 9 rokkotaudit

määrä 21 vatsanväänteet 10 tuntematon 8 punatauti

11 yskätaudit 8 kurkkutauti 4 vatsanväänteet

8 rokkotaudit 7 yskätaudit 4 yskä

7 kuolleena syntyneet 6 vatsanväänteet 4 tuntematon

4 kouristukset 3 valekuristustauti 3 hukkuminen

4 heikkous 3 punatauti 3 kuumetauti

4 ripuli 3 kurkkumätä 2 turvotus

3 punatauti 2 keuhkopolte 1 hermokuume

2 keuhkotauti 2 suonenveto 1 valekuristustauti

2 turvotus 1 keuhkotauti 1 kuristustauti

1 sammas 1 kouristukset 1 keuhkotauti

1 riisitauti 1 kurkkutulehdus 1 kuivetustauti

1 sikotauti 1 hengenahdistus

1 ripuli

1 ähky

yht 102 60 43

Taulukko 2: Ruukin lasten kuolinsyyt ja kuolleiden määrät kirkonkirjoissa vuosina 1800–1885. Värillä 
korostettu kunkin ikäryhmän yleisin kuolinsyy ja sen yleisyys muissa ikäryhmissä.  Lähde: KA, Nurmon 
seurakunnan arkisto, kuolleet 1800–1864; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, kuolleet1864–1885.

1900-luvun alun aikalaismaininnoissa viitataan usein lapsen kuoleman kohdalla siihen, 

että lapsi kuoli, koska Jumala rakasti häntä niin paljon. Kuolinilmoituksissa toistuu 1900-

luvun alussa värssy ”isä piti rakkahana, äiti piti armahana, vaan Jumala piti parhaana, kun 

korjas yrttitarhaansa”.212 Lapsille suunnattu uskonnollinen lehti Barnavännen vuodelta 1911 

kertoo tarinan kuvitteellisella ruukilla asuvasta 4-vuotiaasta sepäntyttärestä, joka kuolee 

hukkumalla koskeen. Äidin suhtautumista kuolemaan kuvataan hyväksyväksi: ”Sitt  

solskensbarn kunde hon aldrig glömma, men mit under sin smärta kunde hon likväl prisa  

Herren och säga: ”Herren gav och Herren tog, välsignat vare Herrens namn”.”213 Sepitetty 

tarina ruukin lapsen kuolemasta ei ole lähdemateriaalia, mutta yhdessä kuolinilmoitusten 

kanssa se voi kertoa aikalaisten suhtautumista lapsen kuolemaan. Lapsen eläminen tai 

kuolema oli riippuvainen Jumalan tahdosta, ja vanhemman osaksi jäi hyväksyä tapahtunut. 

Pikkulasten yleisimmän kuolinsyyn ollessa tuntematon on selitys Jumalan tahdosta voinut 

212 Ks. esim. Aamulehti no: 234. 9.10.1909 Väinö Nikolain kuolinilmoitus; Sortavalan Sanomat no: 18. 
15.2. 1917 Suoma Kaarinan kuolinilmoitus; Raahen lehti no: 139. 5.12.1901 Aina Johannan kuolinilmoitus jne.
213 Barnavännen no. 3. 15.3. 1911. Sama sanonta esiintyy mm. 1882 kuolleen 16-vuotiaan tytön 
kuolinilmoituksessa. Ks. Hufvudstadsbladet no: 68A, 22.3.1882. Aurora Georgina Jennyn kuolinimoitus.
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vaikuttaa uskottavalta selitykseltä kuolemalle.

4.1.4 Työ ja koulu

Lapsia on käytetty työvoimana heti manufaktuuritoiminnan alkaessa maailmalla 1500-luvulla. 

1800-luvun Suomessa lapsityöntekijöitä oli enimmillään 2000 samanaikaisesti, suurin osa 

tekstiiliteollisuudessa. Lapset olivat niin itsestäänselvä osa tuotantoprosessia, että koneiden 

osia oli suunniteltu lapsikäyttäjän mittojen mukaan. Lapsia työllistivät myös seuraavat alat, 

joita Östermyrassakin harjoitettiin: metalliteollisuus, sahat ja tiilitehtaat. Lisäksi lapsia oli 

tulitikkutehtaissa ja lasiruukeilla.214

Teollisessa vallankumouksessa lapsityövoimalla on ollut suurempi rooli kuin on 

uskottu. Lasten suurimittainen työskentely teollisuudessa kesti Britanniassa 1850-luvulle asti. 

Teollisuustyö oli kuulunut lukuisilla teollisuuden työmiehillä jo lapsuuteen ja isän ammatti 

vaikutti: teollisuustyössä olevien miesten lapset menivät todennäköisemmin ja nuorempina 

töihin kuin muiden lapset.215 Ruotsissa 1600-luvun lopulla eräässä hopearuukissa alle 15-

vuotiaat ruukintyöläisten pojat muodostivat 20 % työvoimasta.216 Tätä näkökulmaa ei voi 

ohittaa Östermyran ruukinkaan kohdalla. Monet ruukin pojat seurasivat isänsä ammattiin.217 

Kautovaaran mukaan Suomen rautaruukeilla ”ruukin pojat pääsivät tai oikeastaan joutuivat” 

työhön mestarin oppipoikina 12-vuotiaina. Ensimmäinen työtehtävä oli kuljettaa hiiliä 

pajalle.218 Lehtiö toteaa Orisbergin ruukkia koskien, että mestarit ottivat oppipojikseen omia 

lapsiaan pitääkseen ammattitaidon suvussa.219 Georg Haggrén vahvisti henkilökohtaisessa 

tiedonannossaan, että arvostettu ammatti haluttiin säilyttää suvussa.220 Ammattiin 

pätevöidyttiin kaikissa ruukeissa samalla tavalla.221

Arvostetun ammatin ja hyvän aseman perimisen varjopuoli oli, että työskentely 

teollisuudessa alkoi jo lapsena. Kimon ruukin vuorikäräjillä vuonna 1772 vanha vasaraseppä 

anoi eläkettä ja perustelunaan kertoi, että oli ”lapsuudesta saakka tehnyt raskasta työtä 

kankivasaristossa”.222 Orisbergin ruukissa oli vuonna 1750 mestarisepän ja patruunan välillä 

erimielisyys siitä, oliko sepän 14-vuotias tytär työikäinen. Patruuna oli ilman isän 

214 Rahikainen 2010: 347–349.
215 Ks. Humphries 2013.
216 Lindström & Mispelaere 2017: 145.
217 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 1832–1845 s. 213–215.
218 Kautovaara 1986: 48.
219 Lehtiö 2007: 26.
220 Sähköpostikeskustelu Haggrén ja Hyttinen lokakuu 2017.
221 Lehtiö 2007: 27. Tätä sääteli vasaraseppäasetus.
222 Lehtiö 2007: 41.

45



suostumusta hankkinut tytölle työpaikan ja siinä yhteydessä kirjoittanut: ”[...] kaksi 

vanhimmista tyttäristä jo työikäisiä, kun taas nuorin on yhdeksän vuoden ikäinen lapsi. 

Ainakin toinen vanhimmista tyttäristä on vanhemmille kotona tarpeellinen.” Sepän mukaan 

14-vuotiasta ei voinut pitää työikäisenä ja 9-vuotias ”oli vielä lapsi ja palveli 

lapsenpiikana”.223 Työikäisyys ja työn teko olivat siis kaksi eri asiaa. 9-vuotiaan lapsuutta ei 

kyseenalaistettu eikä häntä pidetty työikäisenä – ja silti hän työskenteli lapsenpiikana. Työtä 

tehneet lapset ovat leikkineet tehtaissa224, joten työn tekeminen ei ole saanut lasta 

käyttäytymään aikuisen lailla.

Östermyran lasten töistä löytyy mainintoja. Lapset ovat lakaisseet ruutiverstaisen 

pihoja. Maatyöt, paimenessa olo ja ”kiireelliset työt” ovat aiheuttaneet lapsille poissaoloja 

ruukin koulusta.225 Ruukin konttorissa lapsia on ollut rahoja laskemassa.226 Eemeli Valo 

muistelee, että rippikouluikäinen serkku ajoi tiilitehtaalla savikranaa ja joskus Valo pääsi 

mukaan ja sai ”laiskoja hevoosia onkia raipan kans, ku ne kierti kaiken päivää”.227 Lapset 

tekivät myös kotitöitä.

Koulunkäynti oli 1850-luvun alusta lähtien ruukin työläisten ja alustalaisten lasten 

velvollisuus. Koulu oli patruunan kustantama. Opetus oli ruotsiksi, ja oppiaineet olivat ruotsin 

lukeminen ja kirjoitus, laskeminen, laulu, luonnontieto ja historia. Ruukinkoulun lopetettua 

patruuna määrsi lapset käymään kansakoulua.228 Seinäjoen ensimmäinen kansakoulu 

perustettiin vuonna 1871.229 Suomessa koulunkäynti oli vapaaehtoista vuoden 1921 yleiseen 

oppivelvollisuuslakiin asti.230 Teollisuusyhteisön lapset koulutettiin siis ennen muita. 

Oppilasluetteloiden mukaan koulussa opiskeli sen kymmenen toimintavuoden aikana 74 

poikaa ja 51 tyttöä.231 Tyttöjen koulunkäynti oli mahdollistunut vuoden 1843 

koulujärjestyksessä, mutta käytännössä harvoihin tyttökouluihin pääsi vain osa 

parempiosaisista tytöistä232. Ruukkien kouluissa sukupuolijako näkyi istumajärjestyksessä, 

mutta muuten koulua voi luonnehtia aikaan nähden tasa-arvoiseksi. Ruukin koulun opettajina 

toimi kaksi naista.233 Ruukin kirkon pastori oli velvoitettu opettamaan kuusi kuukautta 

223 Lehtiö 2007: 42.
224 Rahikainen 2010: 349. Pojat juoksentelivat ja tytöt hoitavat salaa nukkeja.
225 Alanen 1970: 231; 646.
226 Alanen 1970: 278.
227 Kansanperinteen nauhoituksia.
228 Alanen 1970: 646–647.
229 Alanen 1970: 646–648.
230 Ranta 2012: 50.
231 Alanen 1970: 646.
232 Ranta 2012: 49.
233 O. M. (nimim.) 1968: 23.
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vuodessa.234

Ruukin lasten koulutuksen alkaminen noudattaa laajempaa kehitystä, joka sai alkunsa 

samasta teollistumisesta, joka aikaisemmin oli käyttänyt lapsia työvoimanaan. 1800-luvun 

puolivälin jälkeen Euroopassa ruvettiin perustamaan kouluja tehtaiden lapsille ja 

koulunkäynnin myötä lasten työnteko väheni. Lapsuus alettiin nähdä aikakautena, johon 

kuuluu leikki ja kouluttautuminen, ei työnteko.235 Lapset alkoivat erkaantua omaksi 

ryhmäkseen. Samaan aikaan lasten terveyteen alettiin kiinnittää huomiota. Säädettiin lapsia 

suojelevia lakeja236, joissa mm. kiellettiin työnteko alle 12-vuotiailta. 12-vuotiaille sallittiin 

tehdastyön teko luvanvaraisesti.237

Lasten kokemukset työnteosta ja sen haitallisuudesta vaihtelivat todennäköisesti 

lapsesta ja työtehtävästä riippuen. Talonpoikaisessa maailmankuvassa on arvostettu  

ruumiillista työtä joka nähtiin moraalisen ihmisen toimintana. Ajattelutapa koski myös 

lapsia.238 Sama ajattelu voi liittyä varhaisteolliseen maailmankuvaan. Seppien pojat ja 

elätelapset olivat hierarkiassa eri asteikolla, ja silti heidän lapsuuttaan yhdisti se, että he 

aloittivat työuransa nuorempina kuin muut. Toisille työ oli sattumanvaraista ja luonteeltaan 

avustavaa siinä missä sepän pojat ja elättilapset pyrkivät tuloksellisuuteen. Koulunkäynnin 

autuus työhön verrattuna ei ole yksiselitteistä – väkivallan ja ruumiillisen kurituksen käyttö 

oli yleistä kouluissa. On vaikea arvioida, kokivatko lapset mieluisampana koulun käynnin vai 

työhön osallistumisen yhteisön muiden jäsenten kanssa.

Ruukkien koulunkäynnistä ja sitä myöten lapsuudesta ruukilla löytyy lisätietoa 

Orisbergin ruukkia käsittelevästä aineistosta. Orisbergin ruukinkoulusta on säilynyt mm. 

vuositutkintopöytäkirjoja. Näiden aineistojen läpikäyminen voi syventää kuvaa lasten 

elämästä ruukkikontekstissa, mutta se jää jatkotutkimuksen tehtäväksi.

4.1.5. Leikki

1800-luvun maaseudulla lasten kesken ei ollut säätyrajoja. Kartanoiden lapset leikkivät 

234 Junnila 2009: 33.
235 Lampard 2009: 50.
236 Elinkeinolaki 1868 ja 1879.
237 Käytännössä hoitopaikan puutteessa naiset saattoivat ottaa lapsia mukaan töihin esimerkiksi sahoille 
vielä 1920- ja 1930-luvuilla. Ks. Korpi 2010 viitaten Pulma 1992: Lapsuuden lyhyt historia. Teoksessa 
Moniääninen laulu lapsuudesta. Bardy, M. (toim.) Raportteja 66. Sosiaali- ja terveyshallitus: Helsinki.
238 Korkiakangas 1996: 79.
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alustalaisten lasten ja nuorten piikojen kanssa.239 Ainoa kartoissa mainittu lasten leikkiin 

liittyvä rakennus ruukilla on leikkimökki kartanon edustalla240. Leikkimökki ei 

todennäköisesti ollut kaikkien ruukin lasten käytössä. Jotkin työläisten lapset ovat ehkä 

saaneet silloin tällöin kutsun leikkimökkiin.

Muita ruukkeja koskeva muistitietoaineisto kertoo ruukkiympäristöistä 

leikkipaikkana ja lasten tavoista käyttää ruukin alueelta löytyviä rakennuksia leikeissään. 

Taalintehtaalla kasvanut kertoo, että 

syksyllä mentiin vanhempien kielloista 

huolimatta juoksemaan joen jäälle. Monesti 

jää murtui ja leikkijä putosi veteen. Koska 

oli oltu kielletyssä puuhassa, kotiin ei 

uskaltanut mennä kuivattelemaan. Lapset 

menivät kuivattelemaan hiiliuuneihin, joissa 

paloi aina tuli. Lapset ryömivät hiiliuunin 

sisälle tulen eteen ja istuivat siinä, kunnes 

vaatteet olivat kuivat.241 Lapset leikkivät 

ulkona kaikki päivät. Kesäisin oli 

mukavampaa kuin talvella, sillä silloin 

pysyi koko päivän kuivana ja lämpimänä. 

Kun kaikki kasarmin lapset kokoontuivat 

yhteen pihalle leikkeineen, seurasi usein 

riitoja ja oli tavallista, että lasten riidoista 

kehittyi kokonaisten perheiden välisiä riitoja, joskin tällaiset unohdettiin nopeasti.242

Haapakosken ruukin lapset ovat odottaneet sahan ratashuoneessa ison tukin 

aiheuttamaa tärinä ja veden roisketta. Paineilmapuristajan mäntien ilmavirta sai housut 

lepattamaan hauskasti ja konetta käyttänyt nokinen mies oli nähtävyys. Hiiliuuni oli 

Haapakoskella linnake, josta pelastettiin vankia. Lapset katselivat mielellään tavaraa 

kuljettavaa hevosta ja kävivät ruukin kauppapuodissa. Eräs leikki oli työmiesten härnääminen 

ja karkuun juoksu.243 

239 Rahikainen 2010: 329.
240 Leikkimökki on esiintynyt vain vuoden 1866 kartassa.
241 Nirkko et al. 1990: 55.
242 Nirkko et al. 1990: 51–52.
243 Kautovaara 1986: 180–181.
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Östermyraa koskeva muistitieto tavoittaa 1850-luvulle ajoittuvan lasten leikin (kuva 

10). Ruukin pojat olivat saaneet idean leikkiä körttiläisiä opettajiensa vaatteiden innoittamina. 

Oli sovittu, että tiettynä aamuna kaikki tulevat kouluun jakaus keskellä päätä. Lapset olivat 

istuneet kampauksissaan ”varsin vakavina ja teeskennellyn juhlallisina” paikoillaan, kun 

opettaja tuli luokkaan. Opettaja oli loukkaantunut ja hakenut patruunan paikalle. Pojat olivat 

saaneet rangaistuksen.244

Leikkiin liittyvien kertomusten pohjalta voi esittää tulkintoja lapsuudesta 

ruukkiyhteisössä. Kiertävän elämäntavan myötä lapsien vaihtuvuus oli suurta ja uusien 

lapsien mukana tuli uusia ideoita leikkeihin. Ruukkiympäristöjen tarjoamat 

leikkimahdollisuuudet olivat kaikkialla melko samanlaiset. Leikit olivat sidoksissa yhteisöön 

ja ympäristöön. Leikki ei eristänyt lapsia omaksi ryhmäkseen, vaan oli pikemminkin lasten 

tapa olla läsnä yhteisössä ja toimia ympäristössään. Varsinaisia leluja ei kertomuksissa 

esiinny, vaan mielikuvitus ja itse tehdas rakennuksineen ja ihmisineen tarjosivat puitteet. 

Körttiläisyydestä pilaa tekevä leikki kuvastaa lasten näkökulmaa aikuisten elämään. 

Hengellisiä arvoja viestittävät symbolit nostettiin esille tavalla, joka sai ne ja aikuiset 

näyttämään koomisilta. Ihmisten ja eläinten ja työnteon katselu toistui useissa muistelmissa. 

Tarkkaillessaan ympäristöään lapset ovat havainneet huvittavia asioita, joiden ympärille he 

ovat kehittäneet leikkejä. Tällaisia asiat liittyivät useissa esimerkeissä aikuisten olemukseen. 

Körttivaatteet, nokinen mies tai jollain tavalla massasta poikkeavat työntekijät kiinnittivät 

lasten huomion. 

Ruukin juhliin liittyvissä rituaaleissa lapsilla ja nuorilla oli tärkeä rooli. He veivät 

Lucian päivän aamuna sepille labbiin kahvia ja vehnäpullia. Joulusalon valmistaminen 

havuista pihaan on ollut lasten ja nuorten työ.245 Lasten tehtävänä oli tuoda iloa aikuisille työn 

keskelle, ja lapsuuttaan muistelleet246 ovat pitäneet juhlia ruukkielämän parhaina puolina 

lapsen näkökulmasta.

4.1.6 Orvot ja kasvattilapset

Ruukilla asui muutamia orpolapsia. Heistä käytetään nimitystä turvaton lapsi, elätelapsi tai 

huutolainen riippuen lapsen kohtalosta: jos ei ollut lastenkotia, turvattomia lapsia otettiin 

244 O. M. (nimim.) 1968: 23.
245 Hieta 2003.
246 Nirkko et al. 1990: 54.
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elätehoitoon perheisiin ja heitä myytiin huutokaupalla.247 Turvattomien lasten ottaminen 

kasvatiksi oli vanha käytäntö. Koska lapsi kulutti varoja, lapsen kasvattaja sai korvausta: 

lapselta itseltään työpanoksen ja valtiolta viljaa. Vuoden 1849 jälkeen elätteelle ottaminen 

yleistyi, kun korvauksena alkoi saada rahaa.248 Kirkonkirja- ja paikallishistoria-aineistosta 

löytyi kymmenkunta ruukin orpolasta. 

Vuonna 1868 ruukilla kuoli lyhyen ajan sisällä samasta työläisperheestä isä, äiti ja 

yksi poika. Viisi lasta (kaksi tyttöä ja kolme poikaa) jäi orvoiksi.249 Vuoden päästä yksi 

orvoista pojista, Iisakki, kuoli kuumetautiin. Pojasta on käytetty kuolleiden luettelossa 

nimitystä ”turvaton lapsi Östermyran pruukilta”. Iisakin pikkuveli, 15-vuotias renki Tuomas 

muutti pois ruukilta vuonna 1882.250 Turvattomasta lapsesta lakattiin maksamasta korvausta, 

kun hän täytti 14–15 vuotta251 ja Tuomaksen muutto ajoittuu korvauksen maksamisen 

loppumiseen. Kirkonkirjaan merkitty ammatti kertoo, että Tuomaksen työpanos kasvattajalle 

oli renkinä olo. Isoveli, renki Juha Kustaa tavataan myöhemmin vihittyjen luettelosta. 

Elätelapsen on kuulunut korvauksen maksamisen loputtua jäädä palvelemaan isäntäänsä 

ilmaiseksi siihen asti, että hän täyttää 16 tai 21 vuotta,252 mutta Tuomaksen kohdalla näin ei 

ole tapahtunut. Perheen tyttäristä Maria otettiin kasvattityttäreksi vanhalle leskelle lähiseudun 

taloon. Talossa oli ennestään kolme kasvattilasta.253. Tytär Sanna asui ruukilla, kunnes hänet 

otettiin rippikirjan merkinnän mukaan kasvattilapseksi patruuna Wasastjernan luo vuonna 

1878, jolloin hän oli 16-vuotias.254

Eräällä ruutityöläisellä oli kasvattipoikana tyttärenpoikansa Juha, joka kuoli 

hengenahdistukseen 13-vuotiaana vuonna 1884.255 Juha oli avioton, mikä mahdollisesti oli syy 

siihen, ettei äiti voinut hoitaa häntä. Orvot ja muut köyhät myytiin huutokaupassa sille, joka 

heidät suostui elättämään halvimmalla. Elätti- eli kasvattilapset annettiin mieluiten tutuille, 

mutta siitä huolimatta heitä pidettiin usein halpana työvoimana ja suhde vastasi enemmän 

isännän ja palkollisen kuin lapsen ja vanhemman suhdetta.256

Tallirengin perheen neljä lasta jäi orvoiksi, kun äiti kuoli vuonna 1875 ja isä vuoden 

247 Ks. Portti: lapsuuteen liittyvät asiakirjat.
248 Rahikainen 2010: 337–338.
249 ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, Rippikirja 1864–1872. Pikkusaari.
250 ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, muuttaneet 1882.
251 Rahikainen 2010: 338.
252 Ikä vaihteli eri vuoden lakien mukaan. ks. Rahikainen 2010: 338.
253 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, rippikirja 1864–1872, s. 257; 1873–1882 s. 330, Maria Pikkusaari.
254 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, rippikirja 1873–1882 s. 51, Sanna Pikkusaari.
255 Ks. hlö Johan Mariasson Hertull: SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki: Rippikirja 1873–1882 s. 18; 
Rippikirjat1883–1893 s. 19; Kuolleet 1884.
256 Rahikainen 2010: 337–338. 
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päästä. Isä oli ehtinyt avioitua äidin kuoleman jälkeen uudelleen, ja äitipuolen mukana 

perheeseen oli liittynyt tämän poika.257 Isän kuollessa vanhin täysorvoista lapsista oli 7-

vuotias Maria Helena. Lapset asuivat orpoina ruukilla viisi vuotta, jonka jälkeen kaksi 

lapsista, Mikko ja Juho joutuivat myytäviksi. Ostajalta toivottiin, että pojat pääsisivät 

kansakouluun.258 Äitinsä perinnönjaossa lapset olivat saaneet melko suuret summat rahaa, 

pojat runsaat 77 mk ja tytär 38 mk.259 Mikäli isä ei ollut ehtinyt velkaantua vuodessa, lapset 

saivat lisää rahaa hänen kuoltuaan. Isä oli perinyt vaimolta 544 mk. Ilmeisesti lasten perinnöt 

eivät pitkälle auttaneet, kun pojat päätyivät jo viiden vuoden kuluttua huutolaisiksi. Kahden 

muun lapsen tai äitipuolen kohtalosta ei ole tietoa.260

1800-luvulla orvoiksi ja perheettömäksi jääneet lapset olivat heikossa asemassa ja 

lasten myyminen vähiten pyytävälle jatkui 1930-luvulle asti.261 Vaikuttaa siltä, että monet 

Östermyran orvoista lapsista saivat jäädä asumaan tutulle ruukille, mutta aineiston pohjalta ei 

ole mahdollista vastata siihen, olivatko he siellä ennen kaikkea halpana työvoimana.

5. LAPSET JA MATERIAALINEN KULTTUURI

5.1 Lasten huonekalut

Derevenski muistuttaa, että lasten esineiksi tunnistettavat asiat eivät ole ainoa muoto lasten 

materiaalisesta kulttuurista vaan siihen kuuluu koko ympäristö, jossa lapset toimivat.262 

Ruukin lasten materiaalinen kulttuuri rakentuu ruukkiympäristöstä ja monista esineistä. 

Jaottelu virallisiin ja epävirallisiin lasten esineisiin on mahdollista tehdä muutamissa 

tapauksissa.

Lasten huonekalut heijastavat muotoilunsa puolesta aina jotain näkemystä lasten 

tarpeista. Tällä tarkoitetaan lähinnä sitä, tuetaanko lapsen omatoimisuutta kalusteiden 

käyttäjänä (pienikokoiset kalusteet) vai nostetaanko heidät aikuisten tasolle niiden avulla 

(korkeat kalusteet). Lasten huonekaluksi tunnistettavia esineitä ei ole säilynyt paljoa 

varhaisemmilta ajoilta, mutta ne, jotka ovat säilyneet, ovat lähes kaikki tuoleja. Niitä on 

korkeita ja matalia. Hegner esittää, että lasta varten valmistetut kalusteet merkitsevät sitä, että 

257 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, rippikirja 1873–1882 s. 167, Michael Johansson Stork.
258 Alanen 1970: 541–542.
259 KA, Lisa Storkin perukirjoitus 15.3.1876. Ilmajoen tuomiokunnan arkisto, E1c:9 Ilmajoen käräjäkunnan 
perukirjat (1876–1878).
260 Juuri ne rippikirjan sivut puuttuvat, joissa heistä kerrottaisiin.
261 Ranta 2012: 32.
262 Derevenski 2000: 7.
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lapsuus tunnistetaan tärkeäksi aikakaudeksi elämässä, ja lapsen omat kalusteet kertovat lapsen 

statuksesta ja asemasta.263 Näen asian toisin264 ja näkemykseni on, että tarkoituksenmukaisuus 

on tärkein syy erityisten lasten huonekalujen olemassaololle. Koristeluiden ja 

materiaalivalintojen kautta esineet ovat toki voineet saada muitakin merkityksiä.

Alanen kertoo kirjanpitäjä Matts Eleniuksen265 ja seppä Olof Bergströmin välisestä 

velkasuhteesta, jota seppä oli lyhentänyt tekemällä kirjanpitäjälle mm. kaksi lastentuolia266. 

Todennäköisesti tuolit tulivat kirjanpitäjän lasten käyttöön. 

Lasten huonekaluja löytyy ruukkilaisten perukirjoista (taulukko 3). Ne kaikki liittyivät 

nukkumiseen. Muiden huonekalujen suhteen ei tehdä erittelyä lasten kalusteisiin. Lasten 

sänky oli vain perheissä, joissa oli useampi lapsi. Se kertoo mahdollisesti, että yhtä lasta 

varten ei vielä koettu tarpeelliseksi hankkia erillistä sänkyä. Jos lapset olivat kasvaneet jo 

teini-ikään, ei lasten kalusteita mainittu. Se viittaa siihen, etteä lasten kasvettua tarpeettomiksi 

käyneitä kalusteita ei säilytetty. Ainoa tapaus, jossa perheestä löytyy tarpeettoman oloinen 

kaluste, oli kehto sellaisessa perheessä, jonka nuorin lapsi oli jo 5-vuotias. Perheessä oli 

mahdollisesti varauduttu vielä lasten tuloon. Vasarasepän perheestä puuttuivat kaikki lasten 

kalusteet, vaikka lapsen määrä ja iät viittaavat niiden tarpeeseen. Saman henkilö oli hyvin 

velkainen ja hänen pitovaatteensa oli katsottu arvottomiksi, joten lastensängyn puuttuminen 

voi selittyä köyhyydellä.

263 Ks. Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society, Furniture. Hegner.
264 Perustan näkemykseni aikaisempiin muotoilun ja kalustesuunnittelun opintoihin (puuartesaani 2006, 
taideteollinen muotoilija 2011.)
265 Teoksessa kirjanpitäjää nimitetään Matts Ekmaniksi, mutta sillä nimellä kirkonkirjoista tavataan vain 
ruukin mestariseppä. Matts Elenius sen sijaan on ollut ruukin kirjanpitäjä. Tässä on luultavasti virhe 
historiateoksessa, ja korjaan nimen omassa tekstissäni vastaamaan oikeaa henkilöä.
266 Alanen 1970: 176–177.
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Taulukko 3: Lasten huonekalut ruukkilaisten perukirjoissa.

Kenen perhe Huonekalu Lapset perheessä kuolinhetkellä

Tallirenki lastensänky 4 alaikäistä

Pruukin seppä - aikuisia

Pruukin työmies - 1 alaikäinen

Pruukin työmies Wähänen lasten sänky 3 alaikäistä

Pruukin työmies - 1 alaikäinen

Pruukin työmies - 5 teini-ikäisiä, aikuisia

vasaraseppä - Syntymätön vauva, 2 alaikäistä, 1 aikuinen

Ruukin työmies Lapsen sänky 3 alaikäistä

kehto

2 wanhaa lapsen vällyä

Miksi mainitut viralliset lasten esineet liittyivät kaikki nukkumiseen? Kertovatko ne 

levon arvostuksesta? Kun lapset nukkuivat omassa sängyssään, ovat raskasta työtä tehneet 

vanhemmat saaneet levättyä paremmin. Lastensänky oli käytännön tarpeista johtuvia hankinta 

ja panostus nukkumismukavuuteen. Sänkyjä todennäköisesti kierrätettiin perheeltä toiselle, 

mihin viittaa se, että ne puuttuvat varttuneempien lasten vanhempien perukirjoista.

Muiden lastenkalusteiden puuttuminen selittyy asumisoloilla ja kodissa vietetyn ajan 

vähäisyydellä. Pienissä kasarmihuoneissa ei ollut tilaa monille huonekaluille. Derevenski 

painottaa, että lapsuudella sinänsä ei ole omaa, erillistä materiaalista kulttuuria.267 Lapset ovat 

eläneet saman materiaalisen kulttuurin ympäröimänä kuin aikuiset, ja kalusteet olivat kaikkien 

yhteiskäytössä. Muistitieto Taalintehtaalta kertoi, että lapset viettivät päivät pääosin ulkona 

tullen kotiin vasta iltaisin. He kävivät kotona lähinnä nukkumassa, jolloin sänky oli 

oikeastaan ainoa kaluste, jota he kotona tarvitsivat. Ympäristöllä oli keskeinen rooli lasten 

materiaalisessa kulttuurissa.

5.2 Ruukki lasten fyysisenä ympäristönä

Seuraavassa kappaleessa käsittelen muinaisjäännösaluetta Marketta Kytän määrittelemillä 

lapselle parhaan mahdollisen fyysisen ympäristön kriteereillä. Niiden toteutumista voi tutkia 

kartoista ja muusta dokumentaarisesta aineistosta.

267 Derevenski 2000: 11.
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5.2.1 Liikkumisen vapaus ja tekemisen mahdollisuudet

Hyvän ympäristön tunnusmerkeistä tärkeimmät, vapaa liikkuminen lähiympäristössä ja sieltä 

löytyvät tekemisen mahdollisuudet (tarjoumat), toteutuivat Östermyrassa. Lähiympäristön 

hahmottaa kartoista. Se käsitti asuintaloja, maatalousrakennuksia, metsikköä, peltoja, tien ja 

tehdasalueen. Alue rajautui jokeen. Lasten liikkumisen rajoittamisesta ei ole mainintoja, 

ainoastaan ulkopuolisten liikkumiseen liittyvistä rajoituksista on tietoja.268 Inhan ruukissa 

mainitaan olleen kaksi paikkaa, joiden kohdalla lapsilta oli huutaminen ja syljeskely kielletty 

ja joiden ohi tuli kulkea tietä pitkin. Paikat olivat tehtaan konttori ja päärakennus. ”Koskaan 

en uskaltanut käydä pytingin pihassakaan” kertoja muistelee.269 Poikkeuskiellot voi tulkita 

siten, että pääosin lapset saivat meluta ja kuljeskella välittämättä tien paikoista tai 

pihapiireistä.

Ruukkiympäristöstä löytyi runsaasti tarjoumia, kuten edellä todettiin leikkien 

yhteydessä. Sekä joki että tehdasrakennukset tarjosivat tekemisen mahdollisuuksia 

ruukkilaisten muistelmissa. Tehdasalueetkaan eivät olleet lapsilta kiellettyjä. Siihen viittaavat 

Östermyraa koskevat maininnat lapsista lakaisemassa ruutiverstaiden pihoja270 sekä se, että 

Pojossa viisivuotias lähetettiin hakemaan isää pajalta. Suurin osoitus siitä, että  

tehdasrakennukset eivät olleet yksin aikuisten paikkoja, on se, että niissä työskenteli 

lapsiakin.271 Lasten liikkuminen ruukilla vaikuttaa olleen vapaata.

Oheinen kartta (kuva 11) esittää vanhaa tehdasaluetta Arabianrantaa nykylasten 

huomioilla varustettuna. Kartta antaa käsityksen siitä, miten lapset hahmottavat ja kokevat 

ympäristöään. Hiekkakasat, lampi johon heittää kiviä, kaverin talo, tehdasalue, voi tippua  

veteen, isot kivet, kodin piha, jännä katsoa putousta, kaivo – vastaavat paikat löytyivät pari 

sataa vuotta sitten Östermyran ruukkialueelta. Nyky-Arabianrata ja 1800-luvun Östermyra 

ovat ympäristöllisesti melko samanlaiset. Ne rajoittuvat vesistöön ja tiehen, alueella on useita 

rakennuksia ja asukkaita. Saman alueen sisälle mahtuvat koti, kaverin koti ja tehdasalue. 

268 Ks. esim. Alanen 1970: 207; 224.
269 Nirkko et al. 1990: 42.
270 Alanen 1970: 231.
271 Kautovaara 1986: 48.
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Todennäköisesti lapset ovat jo satakunta vuotta sitten hahmottaneet ympäristöään 

kartassa esitetyllä tavalla, ja siksi kartta voi tarjota vihjeen siitä, miten ruukin lapset ovat 

kokeneet ympäristönsä. Lapsen silmin teollisuusalue voi koostua esimerkin mukaisista 

paikoista ja olla siten täysin erilainen kuin aikuisen kokemus vastaavasta paikasta. Aiemmin 

mainitut esimerkit ruukeista leikkipaikkoina, joissa joki oli paikka, jossa liukua jäällä ja 

hiiliuuni oli vaatteidenkuivatuspaikka tai vankityrmä, kertovat, että ruukin lapset ovat voineet 

nimetä alueensa samaan tyyliin. Ne kertovat myös siitä, että teollisuusympäristö oli lapsen 

silmin täynnä leikkipaikkoja.

5.2.2 Peruspalvelut
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Peruspalveluiden272 saatavuus tarkoitti 1800-luvulla eri asiaa kuin nyt. Aikakonteksti 

huomioiden ruukin asukkaille voidaan katsoa olleen tarjolla peruspalveluita. Ruukki tarjosi 

lapsille ruukinkoulun ja hiukan vanhemmille ammatillista koulutusta. Työssä oppimalla 

kouluttauduttiin sepän ja ruudintekijän ammatteihin ja meijerikoulussa karjakon tehtäviin. 

Sosiaalihuoltoa oli, vaikka se ajan määritelmien mukaan tarkoittikin mm. orpojen lasten 

myymistä273. Terveydenhuolto ei ollut 1800-luvun maaseudulla kehittynyttä ja lääkärin hoitoa 

sai harva. Ruukilla kävi toisinaan lääkäri ja sieltä pääsi sairaalaan. Merkintöjä piirilääkärin 

vierailusta ruukilla löytyi vuoden 1809274 epidemiaa koskien. Vuonna 1823 eräs ruukin renki 

kuoli sairaalassa Vaasassa.275 Vuonna 1869 henkirikoksen uhriksi joutuneen sepän vammat oli 

tarkistanut lääkäri ruumiinavauksen yhteydessä.276 Sepille ja heidän perheilleen on kuulunut 

ammattietuna sosiaalihuolto jo 1700-luvulta asti, sillä vasaraseppäasetus edellytti ruukeilta 

rahastoa, josta maksettiin tukea vanhoille tai vammautuneille sepille ja heidän perheilleen.277

Nykypäivän peruspalveluiden kriteereillä arvioituna yllättävän moni toteutui 1800-

luvun ruukkiyhteisössä jollain tasolla. Peruspalvelut olivat paremmin saatavissa ruukilla kuin 

ympäröivällä maaseudulla.

5.2.3 Turvallisuus ja puhtaus

Teollisuuslaitos lapsen asuinpaikkana ei kuulosta puhtaalta eikä turvalliselta. Ruudin 

valmistus oli vaarallista ja räjähdyksen uhka oli jatkuva. Riskiä pyrittiin ehkäisemään monin 

tavoin. Räjähdyksien tuhovoiman vähentämiseksi ruutiverstaat oli rakennettu hatariksi. Ne oli 

sijoitettu metsään vesistön läheisyyteen ja pitkien välimatkojen päähän toisistaan. 

Inventoinnin perusteella näyttää, että Östermyrasta puuttuvat rakennusten väliset maavallit, 

jollaisia Britanniassa on käytetty puiden ohella räjähdyksen tuhoa hillitsemään.278 Toisaalta 

Östermyran ruutitehdas oli turvallinen ruutitehtaaksi, sillä siellä ruudin valmistusvaiheet oli 

alusta asti sijoitettu eri rakennuksiin ja verstaat toimivat vesivoimalla, kun Britanniassa 

samoihin aikoihin käytettiin räjähdysalttiita höyrykoneita ja työvaiheita alettiin vasta siirtää 

272 Peruspalveluihin kuuluu nykyisen määritelmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, 
ammatillinen koulutus, yleiset kirjastot, liikuntapalvelut, nuorisotyö, yleinen kulttuuritoimi sekä taiteen 
perusopetus. Ks. Kuntasanasto 2013: luku G: Kunnan tehtävät, käsite G006.
273 Ks. Alanen 1970: 541–542.
274 Alanen 1970: 145.
275 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, kuolleet 1823.
276 Dråp utan [...]1870.
277 Lehtiö 2007: 39–40. Ks. myös Vuorioikeuden pöytäkirjat, vuorikäräjät.
278 Jones 1996: 172.
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eri rakennuksiin.279 

Östermyrassa tapahtui ruudinvalmistusvuosien aikana 12 räjähdystä. Niissä 

loukkaantui työläisiä mutta ei kuollut. Räjähdyksessä ruutirakennukset katosivat ilmaan ja 

lähiseudun talojen ikkunat hajosivat. Pahin uhka räjähdyksissä oli, että ”koko kartano voisi 

lentää ilmaan”, joten riskialue ei rajoittunut verstaisiin ja metsikköön vaan myös asuinalueille. 

Riskistä kertoo se, että vakuutusyhtiöt eivät suostuneet vakuuttamaan ruutiverstaita eikä 

niiden lähellä olevia rakennuksia.280 Ruukilla lapsena vieraillut henkilö nostaa esille lähinnä 

vaaraan liittyviä asioita, kun muistelee kohtaamistaan ”ystävällisen, nokinaamaisen 

ruudinwalmistajan” kanssa.

”[...] meni ruudinwalmistaja tarkkaa, hengenwaarallista työtään tekemään.  

Puukenkänsä hän jätti oven ulkopuolelle ja pisti ruutihuoneen sisäpuolella olevat  

lapikkaat jalkaansa […] säälien katsoin jälkeeni ruudinwalmistajaa, jonka täytyi  

leipänsä ansaita ikäänkuin alituisesti kuoleman porteilla seisten.”281

Kirkonkirjojen mukaan ruukilla kuoli tapaturmaisesti ja itse tehtaasta johtuen vain yksi 

henkilö, juuri lapsuusiän ylittänyt rautaruukin työmies.282 Onnettomuudet, jotka eivät 

johtaneet kuolemaan, jäävät aineistossa näkymättömiin mikä voi vääristää mielikuvaa 

turvallisuudesta. Ainoa aineistosta tavattu lasten tapaturmainen kuolinsyy oli hukkuminen.

Vuosien 1804–1884 välillä hukkui kolme lasta, kaksi viisivuotiasta ja yksi kuuden 

vanha.283 Ikä ja kuolinsyy voivat vihjata, että noin 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat on päästetty 

kulkemaan itsekseen ruukin ympäristössä. Hukkumiset tapahtuivat lämpimään vuodenaikaan, 

mikä viittaa uidessa tai veden ääressä leikkiessä tapahtuneeseen onnettomuuteen. 

Hukkuneiden lasten määrä on suhteellisen vähäinen 80 vuoden aikana, ottaen huomioon 

paikan sijainnin veden läheisyydessä sekä lasten hukkumiskuolemien yleisyyden niinä 

vuosina, kun perheet olivat suuria.284 Ruukkiympäristön suurin turvallisuusriski lapsille ovat 

kuolemansyiden perusteella olleet kulkutaudit, mutta ne tappoivat ihmisiä joka puolella eikä 

ruukki eronnut ympäristöstä merkittävästi siinä suhteessa. Toisaalta varhaisissa 

279 Cocroft et al. 2005: 219–220.
280 Alanen 1970: 228–233.
281 Vaasa-lehti 1914.
282 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, kuolleet 1859. 18-vuotias Juha Hertull Holm kuoli kankivasaran alle.
283 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, kuolleet: 1832 Maria Wikberg; 1858 Lisa Aberg. SSHY, 
kirkonkirjat, Seinäjoki, kuolleet 1870: Johan Signal.
284 Vertailu koko maan ja Östermyran hukkuneiden lasten välillä ei tilastotiedon puuttumisesta johtuen ole 
mahdollista. Hukkumisesta lasten kuolinsyynä ja sen korrelaatiosta perhekokoon ja yhteiskunnan kehittymiseen 
ks. Korpi 2010.
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teollisuusyhteisöissä taudit ovat levinneet huonon hygienian ja väestön paljouden takia.285 

Ruukin johdon asettamat siisteyssäädökset voivat olla yritys torjua tauteja.

Puhtaudesta tiedetään, että aluetta lakaistiin säännöllisesti ja ruukkien 

järjestyssääntöihin286 on liittynyt määräyksiä siisteydestä. Ruukilla lapsena vieraillut henkilö 

mainitsee eräänä silmiinpistävänä asiana ruukilla vallinneen siisteyden. ”Kaikkialla minne 

vilkaisi vallitsi siisteys ja puhtaus”.287

Teollisuuslaitosten kohdalla kodin ja pihapiirin siisteys ei takaa puhtautta. Varhaiset 

teollisuuslaitokset ovat saastuttaneet ympäristöään ilman ja maan kautta. Boottin 

puuvillatehtaan työläisten asuntojen ympäristöstä on löydetty vaarallisia määriä lyijyä, joka 

oli vaarallista erityisesti yhteisön lapsille.288 Laitokset ovat lianneet pihamaataan, kun sekä 

kiinteitä että nestämäisiä jätteitä haudattiin tehtaiden pihoille. Jätteitä on käytetty täyttömaana 

tai laitettu veteen. Raaka-aineiden varastointi on saastuttanut maata. Tehtaat ovat voineet 

aiheuttaa hajuhaittaa ympäristöönsä ja lähialuiden kaivovesi on voinut pilaantua, koska 

jätevedet viemäröinnin puuttuessa valuivat maahan. Tämä johtui siitä, että teollisuuden 

saasteiden vaikutuksesta ympäristön tai ihmisten terveyteen ei tiedetty vielä 1800-luvun 

alkupuolella. Ympäristöterveydenhuolto alkoi kehittyä Suomessa muiden teollistuneiden 

maiden mallin mukaisesti 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Teollistumisen aiheuttama 

saastuminen alkoi olla huomattavaa vasta maailmansotien jälkeisenä aikana eli 1900-luvun 

alkupuolella.289 Östermyra oli luultavasti suhteellisen vähän saastuttava teollisuuslaitosten 

kontekstissa. Siellä ei poltettu kivihiiltä vaan puuhiiliä, joten päästöt eivät olleet niin 

haitallisia, kuin Britannian kivihiiltä käyttäneissä teollisuuskaupungeissa. Östermyra oli 

lähialueen ainoa teollisuuslaitos, joten teollisuuden kokonaisvaikutus ympäristön 

saastumiseen oli todennäköisesti paikallinen ja pieni. 

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mitä laitos teki jätteilleen. On oletettavaa, että ruukin 

alue ei ollut niin puhdas kuin ympäröivä maaseutu, mutta päästöjen laatu ja vaikutus ruukin 

asukkaiden elämään on kysymys, johon ei ole mahdollista saada vastausta tämän tutkielman 

puitteissa. Ruukeilla tullutta kuonaa on yleisesti käytetty alueen rakentamiseen mm. teiden 

pohjana ja tehdasjätteestä tehdyt vallit ovat olleet tilan jakajia.290 Jos Östermyrassa on ollut 

285 Mrozowski 2006: 34–35. Mrozowskin mukaan tämä on pätenyt maailmanlaajuisesti 1800-luvun 
teollisuusyhteisöissä.
286 Ks. Nirkko et al. 1990. Inhan ruukin järjestyssäännöt vuodelta 1900 s. 32–34.
287 Vaasa-lehti no 12b 1914.
288 Mrozowski 2006: 34.
289 Ks. esim. Saikkonen 2015: 18; Leminen & Pyrylä 2001; Allaby 2014:  85–86.
290 Ks. esim. Kautovaara 1986: 49; M. Nordin 2012: 152.
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vastaavia valleja, ne on tasoitettu myöhemmän maankäytön myötä, sillä alueella ei nyt ole 

erotettavissa sellaisia.

5.2.4 Pysyvyys ja osallistuminen

Asumisen pysyvyys ja jatkuvuus toteutui niiden kohdalla hyvin, joilla elämäntapa ei ollut 

liikkuva. Lapset olivat erilaisessa asemassa riippuen vanhempiensa työnkuvasta ja asemasta. 

Toisaalta pysyvyys toteutui liikkuvilla perheillä siinä mielessä, että liikuttiin ruukkien välillä, 

joissa kaikissa elämä oli melko samanlaista.

Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien arvioiminen on hankalaa. Toisaalta se, 

että lapset tekivät työtä, on osallistumista –  mutta ei hyvinvointia lisäävää, sillä työnteko ei 

nykykäsityksen mukaan ole lapselle hyväksi. Koulu tarjosi mahdollisuuksia osallistua muiden 

lasten kanssa tapahtuvaan toimintaan, mutta samalla se esti ja rajoitti muuta osallistumista. 

Päivi Roivainen summaa hankalasta aiheesta esitettyjä tulkintoja. Uudenlaisen lapsuuden 

syntyminen ja sitä seurannut lasten eriyttäminen omaksi ihmisryhmäkseen voidaan nähdä 

niinkin, että lapset eivät muutoksen jälkeen enää olleet yhteisöissään täysivaltaisia jäseniä, 

koska he alkoivat olla yhä enemmän omissa toiminnoissaan sen sijaan, että olisivat pyörineet 

aikuisten tiellä ja seurassa.291 Jos ajatellaan, että lasten osallistumismahdollisuudet olivat 

paremmat aikana, jolloin lapsuutta ei vielä erityisesti vaalittu, voidaan esittää, että lasten 

osallistuvuus oli ennen parempaa mutta se, mihin osallistuttiin, ei välttämättä ollut lapsille 

hyväksi.

5.3 Koulurakennus – opin ja kurituksen tila

Seuraavaksi käsitellään ruukin koulua, joka edustaa aineistossa lasten virallista materiaalista 

kulttuuria. Se oli lapsiin liittyvä tila jossa oli esineistöä, joka katsottiin tarpeelliseksi lasten 

opettamisessa.

5.3.1. Aineistoon liittyvät ongelmat

Koulu on toistaiseksi ainoa ruukin rakennus, josta on löydetty lapsiin liittyviä artefakteja. 

Löydöt on tehnyt rakennuksen uusi omistaja remontin yhteydessä, joten informaatioarvoltaan 

ne eivät vastaa kaivauslöytöjä.292 Löytöjä on esitelty valokuvin ja suuripiirteisin löytötiedoin 

291 Roivainen 2016: 16.
292 Artefaktit on ilmeisesti hävitetty tai kierrätetty askartelumateriaaliksi. Ks. kirjoitus ”Aarteita”, 
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varustettuna talon kunnostamisesta kertovassa blogissa. Useasta yhteydenotosta huolimatta en 

saanut lisätietoa tai -kuvia esineistä tai päässyt näkemään niitä, joten käytän tutkielmassa 

blogissa olevia valokuvia dokumentaarisena aineistona.293 Koulusta löytyi lasten jättämiä 

jälkiä seinäkirjoitusten muodossa. Koululle tehdyn rakennusinventoinnin yhteydessä294 olen 

valokuvannut muutamia seinäkirjoituksia ja niitä on paljastunut lisää remontin aikana. 

Kirjoituksia ei dokumentoitu systemaattisesti ja nyt ne ovat tuhoutuneet.

5.3.2 Opetus ja kuritus

Koulussa oli valvontaa ja kuria varten käytössä useita keinoja. Kaikkien luokka-asteiden 

samanaikainen valvominen toteutettiin luokkahuonejärjestyksellä. Ensimmäinen luokka oli 

sijoitettu opettajan pöydän eteen lattialle, toinen luokka oli sen takana 40 cm korkealla lavalla, 

ja seuraavat luokat samoin toinen toisensa takana ja yläpuolella niin, että kahdeksas eli 

viimeinen luokka oli katon rajassa.295 Koulussa oli oppikirjoina aapinen, Katekismus, 

virsikirja ja Raamattu. Muita opetusvälineitä olivat helmitaulu, tietotaulut ja hiekkapenkki296 

johon harjoiteltiin kirjoittamista tekemällä kirjaimia hiekkaan. Rahikaisen mukaan 

ruukinkouluissa esiintyi epätasa-arvoa lasten taustan mukaan ja kirjoitustaitoa opetettiin vain 

parhaiden ammattimiesten pojille, muille riitti lukutaito297. Aineisto ei kerro, toimittiinko 

Östermyrassa näin.

Ruumiilliseen kurittamiseen tarkoitettu esineistö nähtiin tarpeelliseksi lasten 

opettamisessa siinä missä kirjatkin. Opetuksen nurjaa puolta edustavia esineitä ja tiloja oli 

useita. Oppilaan hankkimista koivunoksista palmikoitua patukkaa käytettiin käsille 

lyömiseen. Kurittaa voitiin myös pakottamalla oppilas seisomaan nurkassa ja pitämään 

käsissään hiilihankoa tai sulkemalla oppilas pimeään ja kylmään komeroon.298 Lasten 

opetuksen ja pahoinpitelyn kulkeminen käsi kädessä selittyy maailmankatsomuksellisilla 

syillä. Ruukin koulun opettajat olivat körttiläisiä, ja körttiläisyys lisäsi lasten ruumiillista 

kuritusta, kun perisyntiä poistettiin lapsista mm. piiskaamalla.299 Lapsen kasvu valistuneeksi 

saatavissa: http://ostermyranaurinko.blogspot.fi/search/label/aarteita
293 Kysytty 1.11.2016, 7.4.2017 ja 22.5.2017. Ks. kirjoitus ”Aarteita”. Saatavissa: 
http://ostermyranaurinko.blogspot.fi/search/label/aarteita.
294 Kesällä 2013 olin Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon tilaamassa inventoinnissa 
rakennuskonservaattorin apuna.
295 O. M. (nimim.) 1968: 23. Ks. koulun, kurin ja näköpiirissä olon suhteesta Foucault 1975: 255.
296 Alanen 1970: 646.
297 Rahikainen 2010: 225.
298 Alanen 1970: 647.
299 Rahikainen 2010:  330.  Näkemys oli, että lapset kantoivat automaattisesti perisyntiä ja heitä tuli siksi 
rankaista.

60



kansalaiseksi näytti edellyttävän ajan näkemyksen mukaan kovia keinoja. Hallitsemisen 

vastapuolena on ollut kapina.300 Lasten kapinoinnin merkkinä voidaan nähdä opettajista pilaa 

tekevä leikki ja koulun seiniin kirjoittaminen.

5.3.3 Seinäkirjoitukset

Seinistä on paljastunut lasten 

kirjoituksia. (liite 1; kuva 13) Ne on 

t e h t y s u o m e k s i k y n ä l l ä 

vaaleanpunertavaan 

kuvioimattomaan seinäpaperiin, 

joka on o l lu t ens immäinen 

t ape t t i ke r ro s h i r re n pää l l ä . 

Kirjoitusten päällä on ollut useita 

tapettikerroksia. Lisäksi on löytnyt 

m u u t a m i a h i r t e e n t e h t y j ä 

kaiverruksia. Niissä esiintyy mm. 

puumerkki ja nimi ”Kustaa” (kuva 12) . Kaiverrukset ovat merkki pojista, kynällä tehdyt 

tekstit liittyvät tyttöihin. Osassa teksteistä on vuosiluku, jonka avulla kirjoitukset voi ajoittaa 

ruukin konkurssin jälkeiseen aikaan vuosille 1898–1903. Ruukin koulu toimi rakennuksessa 

1860-luvulle saakka ja tiloissa oli kansakoulu vuosina 1906–1908.301 Seinäkirjoitukset 

viittaavat siihen, että koulutoimintaa oli kyseisten ajankohtien ulkopuolella.

Tekstien yhteydessä olevista nimistä voi tunnistaa yksilöitä, joille on löydettävissä 

syntymäaika ja perhesuhteet dokumentaarisesta aineistosta. Kirjoitukset ovat seuraavanlaiset:

 ”Anna Hertull: Oi aika rientää ja pian eroamme” ,”Maria --rikoski” , ”voi kun 

on paha olla kun ei enää oo kuin kaksi päivää koulua. Hyvästi --- nyt on  

viimeinen ---”, ”tässä on istunut E. L. 1898” , ”---sä on istunut –lisabet-- 1898”, 

”hyvästi --- uppa” ,”Maria Kivimäki v. 1903” , ”mua ---jaa isä sun henkes  

voimalla ---ielä ja tieni johdata taivaaseen ijäiseen elohon siellä. Viimeisenä  

päivänä Helena ---5. 1899”

Tekstissä mainittu Anna Hertull on tekstin kirjoittaja, tai teksti on viesti hänelle. Anna 

300 Vallan vastustamista voi tulkita arkeologisesta aineistosta. Ihanteen ja todellisuuden väliset suhteet 
paikallisella tasolla voivat kertoa vallasta ja suhtautumisesta siihen. Ks. Ylimaunu 2007: 16; 116.
301 Alanen 1970: 654.
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oli syntynyt ruukilla vuonna 1881. Hänen työmiesisänsä oli toisen polven ruukkilainen ja 

äitinsä entinen piika. Anna oli kolmanneksi nuorin seitsemästä sisaruksesta.302 Anna oli 

kirjoitusten tekemisen aikaan 8-vuotias. Muut kirjoittajat ovat todennäköisesti olleet samaa 

ikäluokkaa. Nimen ja syntymäajan perusteella erään viestin kirjoittanut Helena saattaa olla 

ruukinsepän ja sepän tyttären tytär.303 Tekstejä on ilmeisesti kirjoitettu tilanteessa, jossa tytöt 

ovat eroamassa toisistaan kesäloman alkaessa. Tähän viittaa toukokuu seinäkirjoitusten 

päiväyksissä.

Useassa viestissä lukee ”tässä on istunut [...]”. Lapset ovat halunneet jättää merkin 

istumapaikastaan ja ystävyyssuhteistaan, asioista jotka määrittivät heidän fyysisen ja 

sosiaalisen paikkaansa koulussa. Helenan viestissä (kuva 13) on siteerattu virren ”Mä silmät 

luon ylös taivaaseen” viidettä säkeistöä. Se oli lasten virsi ja uusi kirjoitusajankohtana304, ja 

sellaisen opettaminen lapsille kuvaa osaltaan, miten lapsuus käsitettiin yhteisössä.

Lasten kirjoitukset kertovat ”suomalaistumisesta”305, joka näkyy kielen muuttumisena 

ja johtui ruukin toiminnan loppumisesta ja vanhan yhteisön hajoamisesta. Kun Wasastjernat 

menettivät ruukin konkurssissa 1890-luvulla, se päätyi vakuutusyhtiö Kalevan haltuun ja 

tuotanto väheni. Alasen mukaan ruukilla asui tuolloin vielä yli 200 ruukkilaista, joista suurin 

osa oli siirtynyt kartanon työläisiksi. Teollisuus oli miltei loppunut ja tuotanto keskittyi 

elintarvikkeisiin (jauhot, maitotuotteet).306 Suomalaistuminen alkoi lapsista. Valo muistelee, 

että 1800-luvun loppuvuosina ”vanhat pruukilaiset” eivät oppineet suomea millään. Suomen 

kielen omaksuminen oli osa uutta erilaista tulevaisuutta, joka ei enää tulisi jatkumaan 

ruukkilaisena, kuten useilla sukupolvilla siihen asti. 1870-luvun jälkeen syntyneet olivat 

käännekohdassa ja muutosten keskellä, kuten ikätoverinsa koko maassa.307 Kielen merkitys 

yhteisöä koossa pitävänä voimana käy selväksi tämän muutoksen kautta. Patruunan 

aikaisemmat pyrkimykset vahvistaa työntekijöiden ruotsalaista identiteettiä alkavat näyttäytyä 

keinoina pitää ruukki toiminnassa ja sen väki yhdessä.

302 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, syntyneet 1881, sivu 186. Anna Wilhelmina; SSHY, kirkonkirjat, 
Seinäjoki, vihityt 1873.
303 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki: Syntyneet 1880 s. 166. Helena Katarina.
304 Virsikirjaan v. 1886.
305 Ruotsinsuomalaisten kohdalla termi on kömpelö, mutta kaikkiin ruukkilaisiin on aikalaiskertomuksissa 
viitattu ruotsalaisina. Termiä suomalaistuminen käyttää myös Alanen 1970: 656 sanoen, että työväestö 
suomalaistui vuosisadan loppuun mennessä.
306 Alanen 1970: 316.
307 ks. tämän tutkielman kappale 4.1.
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6. NAISENA TEOLLISUUSYHTEISÖSSÄ

6.1 Näkymättömiä töitä ja näkymättömiä naisia

Kirkonkirjoissa miehet määritellään ammatin ja naiset miehen kautta. Ruukin naisille oli 

merkitty vain vähän ammatteja tai asemia (piika, vaimo, jungfru, leski, paimen ja karjakko). 

Jungfru viittasi useimmiten kaupungista ruukille muuttaneeseen perheettömään 

säätyläisnaiseen, joka tuli ruukille sukulaisperheen luo seuraneidiksi ja kotiapulaiseksi308 ja 

myös moni sepän tytär päätyi seuraneidiksi. Useat seuraneidit avioituivat myöhemmin 

ruukilla.309 

Piika oli yleisin naisten ammattinimikkeistä. Ruukin piian töistä tiedetään ainakin se, että 

308 Räisänen 2001: 41.
309 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, vihityt: 27.12.1840 Trägårdsmästare & jungfru; 13.7.1852 
Bruksarbetare & jungfru; 15.10.1845 Brukssmed & jungfru. Jne.
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talvella he tekivät tekstiilitöitä, kuten kankaan kudontaa ja langan valmistusta.310 Piikojen 

palkkauksesta ja asemasta on muistitietoa: 

”Äiteeki jutteli, jotta hän sai paljon parempaa piian palkkaa ku täällä missään  

Seinäjoella muissa taloossa. Sanoo, jotta he saivat, oliko se ny vuosipalkka 18  

markkaa, ja sanoo, jotta paljo oli 16 ja 12 markankin piikoja. Ja sitte vähä  

parseelia annettihin siihen lisäksi tietysti. Jotta sanoo, jotta he sai kaikkeen  

parhaimman piian palkan, ku mitä Seinäjoella missään muualla. Jotta siinäkin  

suhteessa tuntuu ainakin sellaaselta, jotta ne oli osaansa meleko lailla  

tyytyvääsiä.”311 

Vaikuttaa siltä, että ruukin piikana oleminen on ollut yksi parhaista työpaikoista naisille 

Seinäjoen seudulla. Ruukin piiolle oli ominaista, että he olivat eräs iso ruukilta toiselle 

muuttavien ryhmä, ja he vastasivat siinä erikoistuneita ammattilaisia, kuten seppiä. Piika 

saattoi toimenkuvansa puolesta työskennellä muuallakin, ja selitys ruukkien välisille 

muutoille voi olla ruukkilainen identiteetti, ruukeilla olevat suhdeverkostot tai työnkuva: 

ruukin piiat olivat mahdollisesti erikoistuneempia teollisuustyöhön kuin tiedämmekään.312

Naisilla oli useita ammatteja ja työtehtäviä joita ei merkitty kirkonkirjoihin, sillä niitä 

ei katsottu ammateiksi. Naisten näkymättömiä töitä maaseudulla olivat mm. kaupittelu, 

perunannosto ja kuoharin, kylvettäjän, kupparin ja hierojan työt.313 Ruukkiaineistosta selviää, 

että ruukeilla naisia on toiminut pakarituvan ja kauppapuodin hoitajana, lapsenpäästäjänä, 

opettajana, tiilitehtaan työntekijänä ja meijerinhoitajana.314 Naisia oli rakennustyömailla kun 

ruutitehdasta rakennettiin315. Naiset siivosivat säännöllisesti tehdasaluetta ja polkuja.316 

Ruukilla asunut nainen on todennut, että ”naiset yleensä tekivät samoja töitä kuin miehetkin  

[…] jos ei muuhun kelvannut niin leppiä kuorimahan”. Lasten vaikutus naisten työntekoon 

kävi ilmi jatkosta: ” jokka vain lapsilta pääsivät”.317

Eräs syy naisten näkymättömyydelle kirkonkirjoissa on, että niissä mainitaan ihmisiä 

eri tapahtumien kautta (avioituminen, muutto, kuolema) ja sellaiset henkilöt, joita nuo 

310 Nyheter från [...]1901: 90.
311 Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
312 Palvelijattaren ja teollisuustyöläisen välillä on koettu olleen selkeä ero. Vuoden 1906 
Palvelijatarlehdessä kysytään, kuuluuko palvelijatar työväkeen vai herrasväkeen. Omien sanojensa mukaan 
naiset eivät ole kokeneet kuuluvansa kumpaankaan vaan olleet ”vain palvelijoita”. Ks. Sillanpää 1906. Ruukin 
piian työnkuva saattoi olla lähempänä työväkeen kuuluvien työnkuvaa kuin palvelijattaren.
313 Räisänen 2001: 48–50.
314 Viitteet näihin tietoihin esitellään kunkin aiheen käsittelyn yhteydessä.
315 Alanen 1970: 204.
316 Gustafsson 1974B: 11.
317 Alanen 1974: 223.
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tapahtumat eivät ole koskettaneet, jäävät näkymättömäksi. Eräs näkymättömien ryhmä ovat 

ruukin avioitumattomat naiset. He olisivat kiinnostava tutkimuskohde, sillä vuoden 1864 

holhousta koskevien uudistusten jälkeen he olivat itsenäisiä naisia, jotka saivat valita itselleen 

ammatin. Tällaisia naisia tutkimalla kuvaa naisten työtehtävistä ruukkiyhteisössä voitaisiin 

laajentaa. Yksi näkymätön nainen onneksi löytyi aineistosta. Ruukilla asunut Mari Berg 

ilmoitti kesällä 1863 sanomalehdessä (kuva 14), että häneltä voi ostaa hyvästä kermasta tehtyä 

voita, edullista juustoa ja Östermyran olutta. Mari ilmoitti ”hyvän Östermyran oluen” 

myynnistä myös vuonna 1867.318 

Ruukilla asui 1800-luvun 

alkuvuosina Berg-nimisiä 

Ruotsista muuttaneita seppiä 

lapsineen319, j a M a r i o n 

todennäköisesti heidän jälkeläisiään. Oluen ja muiden ruukin tuotteiden kaupittelu vaikuttaa 

olleen Marille vakituinen elinkeino.

6.1.1 Vaimot ja äidit

Vaimoiksi mainituilta naisilta löytyi monia toimenkuvia opettajista tehdastyöläisiin. Naiset 

mainittiin kirkollisissa muistiinpanoissa säännönmukaisesti jonkun vaimoina. Joskus naisen 

nimeäkään ei merkitty, ainoa viittaus naiseen oli miehen nimen perässä oleva lyhenne ”& hu.” 

Jos nimi mainittiin, niin useimmiten pelkkä etunimi, joskus patronyymi. Miehen ollessa 

kuollut nainen määriteltiin miehensä leskeksi. Poikkeus olivat naimattomat naiset, jotka 

mainittiin ammattinsa kautta.

Naisen oman työn piilottava ja miehelle alisteinen merkintätapa johtuu siitä, että 

tutkimuksen kohteena olevalla aikakaudella mies oli vaimonsa edusmies320 ja holhooja. 

Nainen oli täysivaltainen vain, jos oli leski tai vuodesta 1864 lähtien yli 25-vuotias ja 

naimaton. Lesket merkittiin kirkonkirjoissa miehen kautta, mutta he olivat silti itsenäisiä ja 

hallitsivat itse omaisuutensa. Naimattomat (sekä miehet että naiset) olivat aikaisemmin täysin 

isän tai sukulaismiehen holhouksen alaisia, mutta vuonna 1864 tuli muutos, jonka myötä 

holhouksesta vapautui täyttäessään 25 (naiset) tai 21 vuotta (miehet). Tämän uudistuksen 

318 Vasabladet 39, 28.9.1867
319 Ks. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 1816–1823 s. 14.
320 Edusmies tarkoittaa sellaisen ihmisen asioiden hoitajaa, jolta itseltään puuttuu valta. Tämä käytäntö 
loppui vasta 1930.
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myötä nainen sai valita ammatin tai avioitua oman mielensä mukaan. Aviotumisesta taas 

seurasi täysivaltauisuuden menetys.321 

Holhouksen-alaisuudesta huolimatta nainen oli perheessä tärkeä. Useimmat 

työläismiehet eivät pärjänneet ilman vaimoa ja tämän työpanosta. Tämä on nähtävissä siitä, 

että lähes jokainen mies avioitui uudelleen heti, jos vaimo kuoli.322 Mies tarvitsi uutta vaimoa 

muun muassa lapsiaan hoitamaan. Uusioperheet olivat tavallisia ruukilla. Uusi vaimo oli usein 

miestä nuorempi nainen ruukilta. Uudelleen avioituminen tapahtui nopeasti, usein jo alle 

vuoden päästä edellisen vaimon kuolemasta.323 Avioitumisen tapahtuminen kaikilla samalla 

kaavalla viittaa siihen, että henkilökohtaisilla tunteilla ei ollut osuutta asiassa. Uusi vaimo tuli 

ikään kuin edellisen äidin ja vaimon töitä tehneen tilalle. Moni nuori lapseton nainen muuttui 

hetkessä suurperheen äitipuoleksi. Suuret elämänmuutokset olivat tavallisia, ja niihin 

ryhdyttiin ilman pitkää harkintaa.

Avioitumattomalle naiselle syntyneitä lapsia oli aineistossa 36324. Aluksi aviottomat 

lapset olivat yksittäisiä ja eri äideille syntyneitä, mutta vuodesta 1838 alkoi yli kymmenen 

vuoden jakso, jonka aikana aviottomia lapsia saivat pääosin samat naiset.325 Väitöskirjassaan 

mm. aviottomien lapsien saamista tutkinut Pasi Saarimäki toteaa, että 1800-luvulla avioton 

lapsi oli useimmiten seuraus siitä, että aiottu avioliitto ei toteutunut. Aviottomia lapsia saaneet 

naiset olivat eläneet yhteisön normien mukaan, mutta lapsi syntyi aviottomana, koska 

seurustelussa oli jokin mennyt pieleen. Yleisimmät syyt olivat kumppanin hylkääminen tai 

puutteellinen lukutaito, joka esti avioliiton. Aviottomien lasten äitien omat vanhemmat ovat 

usein olleet sosiaalisessa kentässä alhaalla. Koko Suomessa aviottomia lapsia syntyi eniten 

1870-luvulla.326 Ruukin lukemat vastaavat koko maan lukemia: 1870-luvulla syntyi eniten 

aviottomia, joskin vain yksi enemmän kuin 1850-luvulla. Lukutaito on ollut aviottomia lapsia 

321 Ranta 2012: 26.
322 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, vihityt, 5.10.1845 vihitty vasaraseppä, leskimies Johan 
Olof Bergström & Elisabeth Margaretha (Lisa) Öhrbom; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, vihityt, 6.7.1870 vihitty 
ruukintyöläinen, leskimies Jakob Mårtensson Forss & itsellisnainen Maria Mattsdotter Skåtar; KA, Nurmon 
seurakunnan arkisto, vihityt, 25.3.1849 vihitty leskimies, ruukintyöläinen, ruutityöläinen Henric Johan Hedberg 
& loisleski Lisa Mattsdotter Jouppila. Jne.
323 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 1846–1853 s. 8. Johan Henric Hedbergin 
kuolleen vaimon ja uuden vaimon tiedot.
324 KA, Nurmon srk:n arkisto, syntyneet 1800–1864; Kuolleet 1800–1864; SSHY, Seinäjoki, syntyneet 
1864–1885; kuolleet 1864–1885.
325 Piika, myöh. itsellinen ja dejan: avioton lapsi vuosina 1837, 1847 ja 1851; Piika, myöhemmin dejan: 
avioton lapsi 1840 ja 1841; huushollerska: avioton lapsi 1843 ja 1846; Itsellinen, myöhemmin dejan: avioton 
lapsi 1847 ja 1851; sepäntytär, myöhemmin piika: avioton lapsi1854 ja 1861; piika: avioton lapsi 1870 ja 1874;  
työläisen leski: avioton lapsi 1872 ja 1876.
326 Saarimäki 2010: 68; 70; 74; 69.
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vähentävä seikka327. Östermyran työläisten lapset opetettiin lukemaan 1850-luvulta alkaen, 

mutta silti 1870-luvulla työläisten tyttäret saivat aviottomia lapsia useammin kuin muualta 

muuttaneet piiat, joilla ei ollut vastaavaa koulutustaustaa. Palvelijatarlehti kirjoittaa vuonna 

1905 työläistaustaisten naisten aviottomista lapsista328 nimeten syyksi huonosta asemasta 

johtuvan köyhyyden. Lehden selitykset asialle ovat poliittisesti värittyneitä, mutta nähtävästi 

aviottomat lapset on koettu työläistaustaisten naisten ongelmaksi.

Sirkka-Liisa Rannan mukaan aviottomia lapsia ja heidän äitejään halveksittiin 1800-

luvun Suomessa. Äitejä pidettiin kelvottomina vaimoiksi, ja he joutuivat elättämään itsensä ja 

lapsensa yksin. Lapsia myytiin huutolaisiksi.329 Saarimäen mukaan useat aviottomien äidit 

aviotuivat.330 Östermyrassa moni aviottoman lapsen saanut nainen avioitui331 ja arvostettuja 

ruukkilaisia tai porvareita esiityi aviottomien lasten kummeina.332 Aviottomien äitien suuri 

määrä on joissain yhteisöissä ollut syy sille, että heitä ei käytännössä syrjitty.333

Rannan mukaan useat aviottomat lapset kuolivat pieninä heikkouteen ja sairauksiin.334 

Saarimäen mukaan aviottomat synnytettiin usein salaa yksin, jonka takia lapsia kuoli paljon ja 

joskus aviottomien äidit päätyivät tekemään lapsenmurhan.335 Östermyran aviottomista 

lapsista kuoli vastasyntyneenä (0–8 pv.) vain kolme, lastenmurhia ei ollut yhtään. Isompana 

muutama avioton lapsi kuoli kulkutautiin. Monet jäivät aikuistuttuaan ruukille töihin. 

Vaikuttaa siltä, että ruukilla aviottomiin lapsiin ei suhtauduttu erityisen jyrkästi. Kolmas 

ruukinpatruuna Gustaf August Wasastjerna (syntynyt 1823) oli isänsä ja tämän palvelusneidin 

avioton lapsi ja neljäs ruukilla syntynyt avioton lapsi. Vanhemmat avioituivat vasta kun 

Gustaf August oli aikuinen. Mahdollisesti omistajalle varhaisessa vaiheessa syntynyt avioton 

lapsi sai yhteisöön muodostumaan keskimääräistä hyväksyvämmän suhtautumisen 

aviottomiin lapsiin.

Ruukkilaisista aviottomien lasten äideistä oli käytetty kirkollisessa aineistossa termiä 

327 Lukutaidon puute oli este avioliitolle. Saarimäki 2010: 73.
328 Sirpale (nimim.) 1905: 21–23.
329 Ranta 2012: 32.
330 Saarimäki 2010: 110.
331 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto: Syntyneet 1835 s. 24 Petter Olof; Vihityt 24.6.1836 vihitty 
vasarasepän poika, hiilirenki Olof Olofsson Bergström & kihlattu lampuotintytär Anna Catharina (Caisa) 
Pehrsdotter Trast.
332 Esim. 1820 palovahdin tytär, 1822 piika, 1823 taloudenhoitaja, 1835 hiilirengin kihlattu, 1840 piika, 
1841 karjakko, 1843 huushollerska ja 1856 piika saivat aviottomille lapsilleen kummit, joilla oli hyvä 
sosiaalinen asema. Ks. KA, Nurmon srk:n arkisto, syntyneet 1820–1856.
333 Ks. Teerijoki teoksessa Hederyd & Alamäki 1993: 60.
334 Ranta 2012: 32.
335 Saarimäki 2010: 99–101. Lukutaidon puute voi olla näidenkin tekojen taustalla. Ks. esim. Slunga 
teoksessa Hederyd & Alamäki 1993: 305.
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dejan (pl. tuleva patrunessa), joka tarkoittaa sananmukaisesti karjakkoa. Asiakirjalähteissä 

termi käännetään aviottoman lapsen äidiksi ja jalkavaimoksi336, joten se on tulkittavissa 

halventavaksi. Östermyran ruukilla toimi karjakkokoulu ja termiä käytettiin 

ammattinimikkeenä virallisissa yhteyksissä.337 Karjanhoito työllisti enimmäkseen naisia, ja 

siksi on mahdollista, että useat aviottoman lapsen saaneet työskentelivät karjakkona. Jos 

sanalla ei viitata karjakon ammattiin, niin kysymyksessä on moraalinen tuomitseminen kirkon 

taholta. Yhteisön keskinäiseen suhtautumiseen kirkon mielipiteellä ei siinä tapauksessa ollut 

vaikutusta.

6.1.2 Ruuan valmistus

Perukirjoista löytyi useita ruuan valmistukseen liittyviä esineitä (taulukko 4), jotka kertovat 

naisten töistä ja syödystä ravinnosta. Valurautapatoja löytyi jokaisesta tutkitusta taloudesta 

ainakin yksi, useammilla oli iso (8 kannun338 vetoinen eli noin 21 litraa) ja pieni (koossa 

enemmän vaihtelua alkaen reilusta 5 litrasta) pata. Lisäksi oli jalkapannuja ja kolmijalkoja. Ei 

ole tietoa, olivatko esineet teollisuusvalmisteisia. Esineistä voi päätellä, että ruokaa keitettiin 

joka työläisen hellahuoneessa. Toiseksi yleisin esineiden ryhmä ovat jauhojen säilytykseen 

liittyvät esineet. Ruukilla on maksettu palkkaa ja eläkettä mm. jauhotynnyrillisinä339, mikä 

selittää esineiden yleisyyden.

Kolmanneksi yleisin esineryhmä kertoo ruisleivän leipomisesta. Kotona tehtiin vain 

juhlien erityisherkut, arkinen leipä leivottiin ruukin pakarituvassa. Östermyran karttoihin on 

merkitty kaksi pakaritupaa työväen asuntojen läheisyyteen. Taalintehtaaseen liittyvä 

muistitieto kertoo pakaritupien toimintaperiaatteista. Pakaritupaa hoiti iäkäs nainen. Yksi 

talous varasi pakarituvan leipomista varten yleensä pari kertaa vuodessa. Leivät kuivattiin 

pakarituvan orsilla ja vietiin kuivina kotiin.340 Pakarituvat havainnollistavat, miten 

tehdasyhteisössä tehokasta tapaa toimia ja tehdä asioita sovellettiin arkipäivän elämässä 

ulkoistamalla perinteisesti kotona tehtyjä työtehtäviä kodin ulkopuolelle. Tuvissa asioineet 

leipojat ovat olleet todennäköisesti naisia. Pakaritupia voidaan pitää naisten paikkoina, joissa 

koti ja teollisuus yhdistyvät ja jotka havainnollistavat, miten naisten ”kotityö” saattoi ruukilla 

tapahtua kodin ulkopuolella.

336 Happonen 2004 : 236.
337 ks. tämän tutkielman kappale 6.2 Lisa Dahlinin palvelusvuosista.
338 1 kannu = 2,6 l.
339 Esim. vuonna 1845 vasaraseppä sai 8  tynnyriä, josta puolet ruista, puolet ohraa. Ka,  Seppien 
työsopimukset.
340 Nirkko et al. 1990: 52.
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Taulukko 4: Ruuan valmistukseen liittyvää esineistöä perunkirjoista. Nautintoaineisiin liittyvät esineet on jätetty 
pois. Lähde: KA, Ilmajoen tuomiokunnan arkisto, Ilmajoen käräjäkunnan perukirjat 1864–1878.

Kenen talous Tallirenki Ruutityömies Seppä Ruukin työmies Ruukin työmies Ruukin 
työmies

Seppä

Liittyvä 
ruoka/toimi

keittäminen Pata, 
jalkapannu, 2 
pannunjalkaa

3 kannun pata, 
8 kannun pata

Pienempi pata, 8 
kannun pata, 2 
jalkapannua

2 kannun pata, 7 
kannun pata, 2 
jalkapannua, 
kolmijalka

4 kannun pata, 2 
jalkapannua

Tuopin 
vetoinen pannu

8 kannun pata, 
kolmijalkaj

jauhojen 
säilytys

3 
myllytynnyriä

jauhotynnyri 3 myllytynnyriä jauhotynnyri 2 jauhotynnöriä, 
jauhovakka

jauhotynnyri 4 
jauhotynnyriä, 
jauhovakka

reikäleipä leipäformu leipäformu leipäformu pläkkiformu pistorauta

leipätaikinan 
kohotus

leivon leivon taikinakaukalo leivun taikinakaukalo

liha paistinpannu paistinpannu 2 paistinpannua 3 paistinpannua

suolaliha lihatiinu lihatiinu lihatiinu

mausteet riivin riivinrauta riivinrauta

ruisleivän 
juuren säilytys

juuripytty juuripytty juuripytty

maidon 
säilytys

6 maitopyttyä, 
10 
maitohulikkaa

6 maitokulhoa

perunan nosto 2 
pärnäkuokkaa

2 perunakuokkaa

leivän säilytys leipäkori

sekoittaminen,  
annostelu

11 kauhaa

Seppien työsopimuksessa oli palkkaetuna perunamaa ja kellari341, j a 

rakennusinventoinnissa on löydetty maapohjaisia kellarikuoppia 1800-luvun alussa 

rakennettujen seppien asuntojen alta342. Tulivahti Holmbergin palkkaetuna oli perunamaa 

vuonna 1848.343 Marttilan aineistossa perunapelto oli seppien erityisomaisuutta joka osaltaan 

korosti seppien paremmuutta.344 Inhan ruukissa raivattiin perunamaa itse, jos se ei kuulunut 

palkkaan.345 Östermyran ruukilla perunapelto ei nähtävästi ollut yksin seppien palkkaetu, eikä 

perunapelto ollut siellä välttämättä korkean aseman symboli. Perunoiden kuulumista kaikille 

tukee se, että niihin liittyviä esineitä oli muidenkin kuin seppien talouksissa. Mahdollisuus 

viljellä on osa ruukkilaisille tyypillistä kotitalouden hoitoa, joka teki heistä osittain 

taloudellisesti riippumattomia rahasta.346

341 KA, Seinäjoen tehtaan ja Törnävän kartanon arkisto, Hb:4 Seppien työsopimukset.
342 Lahti et al. 2006: 127.
343 KA, Vuorioikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Vaasan läänin tuomiokirjat 1850–1850.
344 Marttila 2014A: 650. Muita tällaisia eroja olivat sauna ja isompi asunto.
345 Nirkko et al. 1990: 31.
346 Lindström & Mispelaere 2017: 143.
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 Liharuokiin liittyvää esineistöä ruukkilaisilla oli vähemmän, samoin kuin 

raastinrautoja. Maitoon liittyviä esineitä oli vain kahdessa taloudessa. Näihin esineisiin 

liittyviä töitä ovat suolalihan valmistus, jauhemaisten elintarvikkeiden teko ja maidon 

säilöminen (ehkä viiliksi hapattamalla). Työläiset söivät muitakin ruokia, kuin niitä, mistä 

perukirjojen esineet kertovat. Elintarvikkeita ja nautintoaineita he ovat ostaneet ruukin 

kaupasta tai panimosta, ja näistä voidaan mainita kahvi, tee, sokeri ja tupakka ja olut. Ruukille 

tulleilta kaupustelijoilta on ostettu mm. kalaa ja kananmunia.347

6.1.3 Tekstiilityöt

Perukirjoissa esiintyy tekstiilien valmistukseen ja huoltoon liittyviä naisten työvälineitä kuten 

kangaspuut, loukut, häkilät, karstat, lammasraudat ja rukit. Valmiit tuotteet tai raaka-aineet, 

kuten langat ja kankaat, ovat tuloksia naisen työstä.348 Viiden Östermyran ruukin naisen 

perukirjat sisälsivät useita tekstiilitöiden valmistamiseen viittaavia esineitä (Taulukko 5).

Taulukko 5: Östermyran ruukin naisten tekstiilitöiden tekemiseen liittyvät esineet ja niiden jakautuminen sekä 
esineillä tehdyt työt. Lähde: Ilmajoen tuomiokunnan arkisto, Ilmajoen käräjäkunnan perukirjat 1864–1878. 
Työvälineiden käyttötarkoituksen selvityksessä avustanut tekstiiliartesaani Mia-Mari Järvi-Eskola.

Kuka, ikä tallirengin vaimo ruutityömiehen vaimo 38 sepän vaimo 28 työmiehen vaimo 58 työmiehen vaimo

langan valmistus rukki rukki rukki rukki rukki

lankojen kertaus 
monisäikeiseksi ja vyyhdille 

vyyhdinpuut vyyhdinpuut vyyhdinpuut, 
vihinpuu

kudonta kangaspuut (sohlot) kangaspuut

kudonta:loimilankojen säätö kangaspuun suksi

kudonta:kangaspuiden loimen 
ohjaus

kangaspuun niidet 2 
kpl

kangaspuun niisi

kudonta: kankaan pingotus 
oikeaan leveyteen

2 pänniä

lampaiden keritseminen lammasraudat lammasraudat

villakuidun käsittely 
kehräämistä varten

karstat 3 kpl

langan valmistus värttinä

pellavan hakkaus kuidun esiin  
saamiseksi

pellavan 
alkukäsittelyn väline

loukku

pellavakuitujen veto, 
karkeiden kuitujen erotus

lihta

pellavatyöväline kelkka

raaka-aine 10 kg villoja

raaka-aine 8,5 kg pellavia

Rukki oli jokaisella viidellä naisella, niilläkin, joilla muuten ei juuri ollut  

347 Kanamunista ks. Alanen 1970: 316; kalasta ks. tämän tutkielman kappale 3.4.
348 Heikinmäki 1995: 52–53; 55.
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tekstiilityövälineitä. Vyyhdinpuut olivat toisiksi yleisin perukirjojen käsityövälineistä. 

Molemmat liittyivät langan tekoon. Rukilla tehtiin lankaa villa- tai pellavakuiduista, ja 

vyyhdinpuulla kerrattiin rukilla saatu lanka kestävämmäksi.349 Lampaan keritsemisessä 

tarvittavia lammassaksia ei ollut jokaisella. Näyttää siltä, että kaikki tutkitut naiset valmistivat 

lankaa, mutta raaka-aineen hankkiminen (lampaiden keritseminen) sekä valmiiden lankojen 

muokkaaminen jatkokäyttöön ja kutominen edelleen kankaaksi oli työtä, johon kaikki eivät 

olleet erikoistuneita. Voi olla, että nuorena osallistuttiin langan valmistukseen ja iän 

karttuessa paneuduttiin tekstiilien valmistamiseen enemmän, mihin viittaisi ero varttuneen ja 

nuoren naisen omistamien välineiden määrässä. Aineistosta näyttää puuttuvan 

ompelutarvikkeet, jotka ovat olleet yleisiä käyttöesineitä 1800-luvulla.350 Tämä 

havainnollistaa dokumentaarisen arkeologian vaaranpaikkoja: ompelutarvikkeet on voitu 

perukirjoissa kirjata ”yhtä ja toista” -otsikon alle, jolloin yksi yleisimmistä esineistä puuttuu 

näennäisesti täysin. Ompelutarvikkeiden puuttuminen ei kerro yhteisön poikkeavuudesta, 

vaan merkintätapojen epätäsmällisyydestä.

Villa- ja pellavakuitujen muokkaamisessa on tarvittu eri välineistöä, ja vain yhdellä 

naisista oli useampia pellavan muokkaamiseen liittyviä esineitä. Yhdellä naisella oli suuret 

määrät tekstiilien raaka-ainetta villaa ja pellavaa sekä rukki ja vyyhdinpuut, eli  

kankaanvalmistusprosessin alkupäähän liittyvää välineistöä. On mahdollista, että tekstiilien 

valmistus ruukilla oli jaettu naisten kesken niin, että kaikki valmistivat lankaa mutta sen 

ohella kukin teki jonkin tietyn määrätyn työvaiheen sen sijaan, että yksi perhe olisi 

valmistanut omat tekstiilinsä alusta loppuun itse. Sarjatyö ja henkilöiden välinen työnjako, 

jota teollisuudessa harjoitettiin olisi ollut luontevaa ruukkiyhteisössä myös muissa töissä, 

tehtiinhän leivän leipominenkin perinteisestä poikkeavalla, teollisuushenkisellä tavalla.

6.1.5 Opettajat

Kolmen ruukin naisen ammatti oli opettaja. Opettajan virkaan pääseminen oli mahdollistunut 

naisille vasta vuonna 1843, ja silloinkin vain erillisissä tyttökouluissa351, joten opettajan 

ammatti oli miesvaltainen. Seurakunnan pastori opetti virkaansa kuuluvan 

opetusvelvollisuuden verran.

 Ruutityömiehen tytär Lovisa Dahlin toimi käytännön karjanhoidon ja 

349 Kerratusta langasta on neulottu käsin, kangasta kudottiin kertaamattomasta langasta.
350 Wettstaed 2003: 99.
351 Ranta 2012: 50
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meijerityöskentelyn opettajana toisille naisille ruukin karjakkokoulussa (kuva 15) vuonna 

1876. Lovisa oli 21-vuotias ja valmistui itse samaisesta koulusta kolme vuotta myöhemmin. 

Hän on ollut ilmeisesti arvostettu yhteisössä karjanhoitotaitojensa vuoksi, koska pääsi 

tehtävään nuorena ilman sitä tutkintoa, jota opetti muille.352

1 8 5 0 - l u v u l l a t o i m i n e e n 

ruukinkoulun opettajat olivat sisarukset 

Karoliina ja Sofia Grönfors.353 Se, että 

naiset opettivat oli epätavanomaista 

aikaan nähden. Karoliina oli 21-vuotias 

ruukin koulun toiminnan alkaessa. Hän 

on saanut ensimmäisen lapsensa 

vuonna 1856, ja seuraavana vuonna 23-

vuotias sisko Sofia tuli Vaasasta 

ruukille. Vaikuttaa siltä, että Sofia tuli 

opettajaksi Karoliinan äidiksi tulon 

takia, mutta ei voida tietää, toimiko 

Karoliina lapsista huolimatta opettajana 

edelleen. Sofia sai ensimmäisen 

lapsensa vuonna 1867, mutta tuolloin 

ruukin koulu ei ilmeisesti enää ollut toiminnassa. Molemmat naiset avioituivat ruukilla, 

toinen kirjanpitäjän ja toinen oluentekijän kanssa. Kirkonkirjoissa kumpaakaan naista ei 

mainita opettajana, vaan ennen avioitumista nimikkeellä jungfru ja avioitumisen jälkeen 

miehensä vaimona.

6.1.6 Tehtaan töissä – esimerkki tiilitehtaalta

Tiilitehdas perustettiin Östermyraan 1820-luvulla. Siellä valmistettiin tiiliä ruukin tarpeisiin 

ja seudun muita rakennushankkeita varten.354 Tiilitehdas on jäänyt uuden rakentamisen alle, 

mutta tehtaan alueelta löytyy edelleen tiilenkappaleita pintamaasta.

Tehtaalla työskenteli naisia: ”Siellä oli miehet ja naiset paljolta sitte tekemäs. Leipoo  

352 Alanen 1970: 273.
353 O. M. 1968: 23.
354 Alanen 1970: 255.
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tiiliä [...]”355 Tiilitehtaan tilikirja356 vuodelta 1885 kertoo siellä työskennelleen 

ruukintyöläisten vaimoja ja tyttäriä. Palvelijatarlehden mukaan tehdastyössä olevia naisia 

kohdeltiin huonommin kuin miehiä. Naisille huudettiin, heitä haukuttiin ja hoputettiin ja 

joissain tehtaissa naisilta kiellettiin puhuminen, joka ei liittynyt työn suorittamiseen. Lisäksi 

esitetään, että tehtaan huonot olot, kuten veto, huono sisäilma ja levon puute sairastuttavat 

naisia enemmän kuin miehiä. Lisäksi sanotaan, että vastaavasta työstä naiset saivat 

kolmasosan siitä summasta, joka maksetiin miehille.357

Väitteiden paikkansapitävyyttä tiiliruukin naisten kohdalta ei voida tutkia kuin palkan 

osalta. Miehiä oli tilikirjassa vain kolme. He ovat saaneet yhdestä taksvärkistä 1,00–1,5 mk. 

Naisten saama summa vaihtelee välillä 0,70–1,00 mk. Vaikka naisten palkka oli keskimäärin 

matalampi, on se joissain tapauksissa kohdannut miehen palkan. Miehen palkka tiilten 

syöttämisestä oli penni tiileltä,  nainen sai tiilten lyömisestä kaksi penniä per tiili. Tilikirjassa 

mainittuja naisten työtehtäviä olivat mm. tiilien lyöminen, kääntely, pinkkaus, kärrääminen ja 

lautojen esiin otto tiiliä varten (taulukko 6).358 Miehille ja naisille yhteistä työtehtävää ei 

löytynyt tilikirjasta, joten tarkka vertailu ei onnistu. Käytettävissä olevien tietojen perusteella 

vaikuttaa siltä, että naiset eivät saaneet tällä tehtaalla niin huonoa palkkaa, kuin 

Palvelijatarlehdessä sanotaan. Palkka on voinut olla työtehtävän eikä sukupuolen mukainen.

Muutamien naisten ikä ja perhetilanne työskentelyhetkellä voitiin selvittää.359 Ina 

Söder oli 16-vuotias ruukintyöläisen tytär. Hän teki raskasta työtä, kuten tiilten lyömistä. 

Amalia Antus oli 42-vuotias työmiehen vaimo, jolla oli työskentelyn aikaan 7 kuukauden 

ikäinen vauva. Hän oli työskennellyt vähemmän kuin muut. Muut tunnistetut naiset olivat 

perheellisiä, mutta heidän lapsensa olivat jo melko isoja.360 Ruukkilaisten lisäksi tiilitehtaalla 

työskenteli muitakin naisia. Ranta esitti, että tehdastyötä tehneet naiset olivat useimmiten 

nuoria ja naimattomia361, mutta Östermyran kohdalla ei ollut näin vaan useimmat 

tunnistetuista naisista olivat perheellisiä ja keski-ikäisiä. Tiilitehtaalla työskennelleistä naisista 

ei mainittu (yhtä tehtaan piikaa lukuunottamatta) ammattia kirkonkirjoissa. 

355 Kansanperinteen nauhoituksia, 1968.
356 KA, Seinäjoen tehtaan ja Törnävän kartanon arkisto: Gjh:1 työntekijöiden henkilökirja (1885–1885).
357 Sirpale (nimim.) 1905: 29–31.
358 Tehtävät ovat samoja kuin naisilla vastaavissa paikoissa yleisesti. Ks. Ranta 2012: 45.
359 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki syntyneet 1869 s. 26. Ina Mathilda;  SSHY jäsensivut, Seinäjoki, 
rippikirja 1883–1893 s. 11. Amalia Antuksen perhe.
360 Ks. SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, syntyneet 1877. s. 129. Isak Edvard, Maja Gammalin nuorin lapsi; 
SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, syntyneet 1866 s. 33. Alfred, Maja Westerin lapsi; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, 
rippikirja 1873–1882 s. 46. Kaisa Talvitien perhe.
361 Ranta 2012: 45.
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Naisten työtehtävät varhaisessa teollisuudessa (sahoilla, tiilitehtailla ja rautaruukeilla) 

olivat useimmiten raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusta ja kokoamista. Ruotsissa 

enemmistö kaivosten työvoimasta saattoi olla naisia 1800-luvun alussa.362 Rautaruukeilla 

naiset lastasivat hiiliä ja puhdistivat ja lajittelivat järvimalmia363, mutta Östermyran 

rautaruukin osalta ei ole tietoja naisten töistä. Tiilitehtaassa ei ollut merkittävää eroa naisten ja 

miesten töiden välillä.

Taulukko 6: Ruukin naisten tekemät työt ja ansaittu palkka tiilitehtaalla kesän ja syksyn aikana vuonna 1885. 
Vertailina mukana muutama ruukin ulkopuolinen mies. Lähde: KA, Seinäjoen tehtaan ja Törnävän kartanon 
arkisto: Gjh:1työntekijöiden henkilökirja (1885–1885).

työntekijä tietoja tehty työ palkka palkan laatu

Lisa Ahlberg aikuinen 25 ¼ taksvärkkiä 12,62 mk käteinen

Maria Ekman - puutarhassa, tiilien teko 25 mk käteinen, ruis, 
maitolasku

Fia Häggström 54 v. tiilien teko, taksvärkit 66,15 mk käteinen, olut

Ina Söder 16 v. taksvärkki, tiilien lyöminen, latominen 
yms

63,23 mk käteinen, olut

Hanna Österholm - puutarhatyö, sekalaiset työt, tiilin 
valmistus, perunamaalla työskentely

63,42 mk käteinen, olut

Amalia Ojanperä - tiilitehtaan monet työt 94,00 mk käteinen, ruis, peruna

Anna Ojanperä - taksvärkit tiilitehtaalla 93,88 mk käteinen, olut

Amalia Antus 42 v. vauvan 
äiti

tiilten pinkkausta ym. 39,60 käteinen

Maja Gammal 49 v. 8 v:n äiti saven kuljetus kymmeniä tuhansia 
tiiliä varten

104,28 
mk

käteinen, olut

Maja Wester 48 v. taksvärkit, tiilen poltto, saven kuljetus 
tiiliä varten

73,59 mk käteinen

Kaisa Talvitie 51 v. puiden esiinotto tiilipinoja varten 22,05 mk käteinen

Matts Hallila mies 26,5 taksvärkkiä 39,00 käteinen

Alex Tyhjänen mies 4 taksvärkkiä 6,00 mk käteinen

Gustaf Hautaniemi mies vedenkanto, tiilenteko, taksvärkit 15 mk käteinen

Marttilan tutkimissa aikalaiskertomuksissa kertojat eivät tehneet rajausta miesten ja 

naisten välille, vaan eri työnkuvat asettivat rajoja.364 Östermyran aineistossa työtehtävät eivät 

vaikuta jakaneen ihmisiä kovin jyrkästi eriytyneisiin ryhmiin, mikäli kummivalinnat tulkitaan 

merkeiksi rajoista tai niiden puutteesta. Rautaruukin laajentaminen ruudinvalmistukseen ja 

maatalouteen kenties aiheutti sen, että moninaiset työnkuvat eivät luoneet rajoja. Saman 

362 Lindström & Mispelaere 2017: 140.
363 Ranta 2012:  44–45.
364 Marttila 2014B: 99.
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perheen jäsenet saattoivat työllistyä kukin eri tehtaan alaisuuteen, isä seppänä, poika 

ruutitehtaalla, tytär kartanon piikana ja äiti meijerissä. Sepätkin tulivat muihin töihin 

tarvittaessa, kuten tekemään tiiliä silloin, kun raudantuotannossa oli tauko.365 Monet myös 

vaihtoivat työnkuvaa ruukin sisällä.366

6.2 Toimeliaat naiset – Lisa Dahlinin 51 uskollista palveluvuotta

Eräästä ruukin naisesta löytyi tarpeeksi aineistoa, jotta hänen elämästään saa melko kattavan 

kuvan. Nainen on Lisa Dahlin, karjakko, äiti ja ruutimestarin vaimo. Suomen Talousseura 

palkitsi Lisa Dahlinin 9.11.1894 hopeisella mitalilla ”51 vuoden mittaisesta uskollisesta 

palveluksesta Östermyran ruukilla”. Lisan puoliso Mårten Dahlin sai samalla palkintomitalin 

50 vuoden palveluksesta.367 Palkintouutisen yhteydessä Lisan ammattina oli karjakko, kun 

kirkollisissa yhteyksissä hänestä oli aina käytetty nimitystä ”ruudintekijä Dahlinin vaimo” tai 

vain ”vaimo Lisa”. Dahlinit olivat alunperin torppareita ja muuttivat ruukille vuonna 1841.368 

Mitalin perusteella laskettuna Lisa aloitti uskollisen palveluksensa ennen miestään vuonna 

1843.

Lisan palvelusvuosiin liittyen on tärkeää huomata, että hän sai niiden aikana seitsemän 

kahdeksasta lapsestaan.369 Lapset eivät ole vaikuttaneet Lisan työntekoon, muuten 

palvelusvuodet olisivat luultavasti alkaneet vasta viimeisen lapsen syntymän jälkeen. Ei ole 

tietoa, työskentelikö Lisa ruukilla muissa tehtävissä kuin karjakkona. Lisan tytär Anna Lovisa 

valittiin jo 21-vuotiaana opettajaksi ruukin karjakkokouluun370, joten vaikuttaa siltä, että hän 

oli saanut oppia karjanhoidosta todennäköisimmin äidiltään.

Lisan kautta selviää, että ainakin jotkin ruukin naisista ovat käyneet vapaa-ajallaan 

kestikievarissa371. Siellä kokoontui ruukin väkeä ja paikallisia oluen ja väkijuomien 

nauttimisen merkeissä. Lisa oli ollut usean muun ruukkilaisen kanssa vapaapäivää viettämässä 

Nygårdin kestikievarissa elokuisena sunnuntaina vuonna 1869.372 Alkoholin nauttiminen 

365 Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
366 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 1832–1845 s. 237. Herman Ahlbergin 
ammatteina ruutivahti ja räätäli. Sama hlö esiintyi myös puuseppänä.
367 Utmärkelser [...]1894.
368 Ks. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, muuttaneet 1841.
369 Ks. esim. KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 1854–1861 s. 8. Lisa Dahlinin perhe.
370 Ks.  Alanen 1970: 273. Ks. myös tämän tutkielman kappale 6.3.5
371 Lisa ei ole ainoa ”juhlimassa” käynyt nainen. Myös lähikylien naiset kävivät ruukkiin raaka-aineita 
toimittaessaan reissun päätteeksi ruukin oluttuvassa ja joivat siellä itsensä humalaan. Ks. kansanperinteen 
nauhoituksia 1968.
372 Dråp utan [...] 1870: 183.
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toisten kanssa siihen tarkoitetussa tilassa korostaa alkoholin sosiaalista merkitystä.373 1800-

luvun työläis- ja keskiluokkaiset naiset ovat naamioineet alkoholinkäyttöään juomalla 

patenttilääkkeitä yksin kotonaan. Salailulla on haluttu välttää arvostelun kohteeksi  

joutuminen.374 Lisan kestikievarissa käyminen kertoo, että vastaavaa salailun kulttuuria ei 

ollut ainakaan Lisan kohdalla.375

Lisan tarina kertoo, mitä ruukkilaisen kohdalla vaimo-sanan taakse voi kätkeytyä. Lisa 

ei aineiston perusteella vastaa mielikuvaa kodin piirissä pysytelleestä ruukintyöläisen 

vaimosta. Hän toimi suurperheen äitinä hoitaen myös siihen liittyvät työt, mutta vapaa-

ajallaan hän oli valmis jättämään alaikäiset lapsensa hetkeksi jonkun muun hoitoon ja 

lähtemään kestikievariin rentoutumaan. Hän kannusti tytärtään kouluttautumaan kodin 

ulkopuoliseen ammattiin ja teki itsekin pitkän työuran kodin ulkopuolella.

Lisaa koskevaa aineistoa ei voi yleistää koskemaan kaikkia ruukin naisia. Kuitenkin 

Lisan ja muiden ruukin naisten avulla voidaan kumota aikaisemmin esitettyjä näkemyksiä, 

joiden mukaan naisilla ei juuri ollut mahdollisuuksia elättää itseään kodin ulkopuolella 1800-

luvulla376, ja että ruukeilla naiset olivat vielä huonommassa asemassa kuin maaseudulla.377 

Marttilan mukaan vanhat teollisuusyhteisöt ovat olleet vahvasti sukupuolittuneita tiloja joissa 

naiset olivat tärkeitä kodinhoidon kannalta, mutta tehdastyön suhteen ulkopuolisia. Ruukin 

naisten asema on tulkittu huonommaksi kuin maaseudulla, sillä on ajateltu, että naiset eivät 

ole voineet osallistua tasavertaisesti työhön. Marttila päätyi Strömforsia tutkimalla  

näkemykseen, että kyseinen ruukki erosi perinteisestä tulkinnasta, sillä sen saha työllisti 

naisiakin.378 Britanniassa naisia saattoi olla tehtaan johdossa.379 Ruotsalaisen tutkimuksen 

mukaan naisten ja lasten työ oli syy siihen, että Ruotsalainen teollisuus menestyi. 

Kustannukset pysyivät alhaisina, kun työläisten perheet vastasivat itse suuresta osasta 

toimeentuloa.380

Mikäli tulkitaan Marttilan tavoin, että teollisuudessa työskentely on osoitus naisen 

hyvästä asemasta, voidaan sanoa, että Östermyrassa naiset ovat olleet Strömforsiakin 

paremmassa asemassa. Naisten työmahdollisuuksien perusteella Östermyra näyttätyy tasa-

373 Smith 2008: 63–64.
374 Smith 2008: 81.
375 Yhdestä tapauksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä yhteisön suhtautumisesta naisten alkoholinkäyttöön. 
Mahdollisesti kestikievarissa käyminen oli säädeltyä, eivätkä kaikki naiset käyneet siellä.
376 Ranta 2012: 26.
377 Marttila 2014B: 99.
378 Marttila 2014B: 99.
379 Newman et al. 2001: 191.
380 Asiasta ovat kirjoittaneet tarkemmin Lindström & Mispelaere 2017:142.
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arvoisempana kuin ruukit yleensä. Se voi johtua siitä, että naisten työtehtävistä siellä on 

saatavissa monipuolisesti tietoa.381

Tiedot Lisasta ja tiilitehtaan naisista osoittavat, että ruukki tarjosi naisille  

mahdollisuuksia työskennellä ja ansaita rahaa. Naiset eivät olleet suljettuja kodin piiriin, vaan 

naisten tiloja oli useita ja monet tilat olivat yhteisiä miesten kanssa (ks. piirros 1). Oikeastaan 

ruukilla on enemmän todisteita miesten sulkemisesta pois tietyistä tiloista kuin päin vastoin.

6.3 Akkaan sauna, naisten tila

Kartoista nähdään ruukin ainoa nimensä perusteella selvästi sukupuolittunut tila,  

Akkaansauna382. Tästä saunasta ei ole säilynyt karttamerkinnän lisäksi muuta tietoa. Sen 

ilmestyminen, katoaminen ja sijainti tiedetään. Saunan paikalle on rakennettu asuintaloja.

Sauna on ollut tärkeä suomalaisille työläisille. Saunoja tehtiin jopa väliaikaisiin 

leiriolosuhteisiin. Saunan jäännöksiä pidetään ulkomaisessa tutkimuksessa suomalaisen 

etnisyyden tärkeimpänä tunnuksena.383 Ruukeilla on usein ollut työväen saunat ja parempi 

herrojen sauna erikseen384. Orisbergin ruukissa jakoa on ollut työväenkin kesken, siellä oli 

erikseen hamari- ja nippuseppien saunat.385 Oma sauna oli yksi seppien korkeamman aseman 

merkeistä.386 Inhan ruukilla oli 1800-luvulla kasarmien yhteydessä työväensaunat.387 Kymin 

tehtaassa rakennettiin 1900-luvun alussa koko tehtaan yhteinen sauna, jossa oli myös 

pyykinkäsittelytilat.388 1930-luvulla Inhan ruukin naiset ja miehet saunoivat erikseen mutta 

yhteisessä saunassa.389 Perinteisesti Suomessa on saunottu perhekunnittain eikä sukupuolen 

mukaan. Näyttää siltä, että teollisuuden saunoissa kehitys kulki pienistä yksittäisistä saunoista 

kohti kookkaita yhteissaunoja.390

Östermyran ruukilla on ollut useita saunoja. Dokumentaarisesta aineistosta löytyivät 

seuraavat: kartanon läheisyydessä joen rannassa oli kartanon sauna, jonka lähellä oli 

381 Marttila ei kerro, onko hänen aineistossaan saha ainoa naisten työpaikka, josta on saatu tietoa, vai ainoa 
naisten kodin ulkopuolinen työpaikka.
382 Etelä-Pohjanmaan murteessa akka on neutraali naista tarkoittava sana.
383 Esim. Pohjois-Michiganissa puunhakkuuleirejä tutkittaessa suomalaisten työläisten leirien paikat 
sisälsivät saunojen jäänteitä. Leireissä ei normaalisti ollut peseytymismahdollisuuksia. Ks. Franzen 1992: 90.
384 Ks. esim Kautovaara 1986: 210.
385 Lehtiö 2007: 24.
386 Marttila 2014A: 650.
387 Hahne 1994: 107.
388 Talvi 1979: 185–186.
389 Nirkko et al. 1990: 43. Ruukilla asunut muistelee 1930-luvun tilannetta.
390 Ks. Sysimetsä 1951: 4.
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palvisauna.391 1841 rakennetun Pehtoorintalon yhteydessä oli saunan käsittävä ulkorakennus, 

joka purettiin 1980-luvulla. 1820-luvun loppupuolella rakennettujen Kasarmin (toimi 

myöhemmin koulurakennuksena) ja ruutilaboratorion yhteydessä on ollut saunat.392 

Muistitiedon perusteella laaditun kartan mukaan seppien saaressa oli sauna.393 Saunojen 

suhteen on ongelmallista, että vanhoissa kartoissa niitä ei aina ole merkitty. 

Merkityksettömiksi katsotut ulkorakennukset voivat olla nimettöminä suorakulmiona kartalla 

tai puuttua täysin. On todennäköistä, että työväen asuntojen yhteydessä on ollut saunat, 

vaikkei niitä nimetä kartoissa.

Akkaansaunasta voi selvittää lisätietoja dokumenttien avulla. Sauna on ollut olemassa 

ainakin vuonna 1866, jolloin se näkyy palovakuutusasiakirjan liitteeksi laaditussa kartassa.394 

Myös Vilho Lamminkankaan laatima muistitietokartta sijoittaa akkaansaunan samaan 

paikkaan. Vuoden 1826 kartassa saunan paikalla on ruutiruukin ”Matrials boda” eli 

materiaalilato. Vaikka muistitietokartan ja vanhan kartan kesken on heittoja etäisyyksissä, 

molemmat sijoittavat akkaansaunan/materiaaliladon värkkistaalia eli tynnyrintekijän pajaa ja 

salpietarihuonetta vastapäätä suoraan kulmaan molempiin nähden. Siten on mahdollista 

tunnistaa, että kyse on samasta rakennuksesta. Naisten sauna oli siis entinen ruutitehtaan 

391 Alanen 1970: 269.
392 Lahti et al. 2006: 127; 130; 132.
393 Ks. Alanen 1970: 254, kartta joka on laadittu 1944.
394 LähiTapiola-ryhmän arkisto. Maalaisten keskinäisen paloapuyhtiön arkisto, Espoo. Östermyran ruukin 
palovakuutusasiakirjan liitekartta vuodelta 1866.
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materiaalilato, tai sauna rakennettiin ladon paikalle (kuva 16, piirros 1).

Muutostyö tai vanhalle paikalle rakentaminen on tapahtunut vuosien 1826–1866 

välillä. Vanhalle paikalle tehtiin monesti uusia rakennuksia. Useimmiten rakennettiin 

uudestaan onnettomuuksissa tuhoutuneita pajarakennuksia. Jos ruukilla oli tarkoitus rakentaa 

naisia varten uusi sauna, paikkavalinta oli erikoinen. Saunan suositeltu paikka oli kaukana 

asuinrakennuksista tulen vaaran takia. Lähellä tuli olla vedensaantipaikka ja rakennus, jossa 

pystyi lämmittämään vettä.395 Akkaansauna sijaitsee keskellä tehdasaluetta ja melko kaukana 

vedestä. Erikoinen sijainti selittyy helpoiten materiaaliladon uusiokäyttöön muokkaamisella, 

jolloin ei ole haettu parasta saunanpaikkaa vaan hyödynnetty tyhjä tila.

Ruutitehtaan rakennusten muuttamista toiseen käyttöön tapahtui muuallakin. 

Ruutimakasiini muutettiin kirkoksi vuonna 1864. Syy muutokseen oli vähentynyt ruudin 

valmistus, jonka takia ei tarvittu enää kookasta varastoa. Lisäksi patruuna halusi oman 

kirkkorakennuksen ruukille.396 On mahdollista, että materiaalilato muutettiin samoihin 

aikoihin naisten saunaksi. Todennäköisesti materiaalilatokin oli käynyt turhan suureksi. 

Ilmeisesti naisten omalle saunalle oli ollut tarve, koska sellainen tehtiin vapautuneeseen 

tilaan.

Akkaansauna sijaitsee vastapäätä tynnyrintekijän verstasta. Saunan takana oli lepän 

polttamista varten sysimiiluja sekä hiilimakasiineja leppähiilien varastointiin. Salpietarin 

395 Valonen & Korhonen 2006: 139.
396 Tätä ennen tehtaan väelle oli pidetty erillisiä ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia Nurmon kirkossa ja 
myöhemmin tehtaan rakennuksissa. Ks. Kuinka ruutimakasiinista [...] 1974: 10.
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käsittelylaitokset olivat muutaman kymmenen metrin päässä. Paikka on erikoinen saunalle ja 

erityisesti yksin naisille varatulle saunalle. Se on poissa pihapiiristä, keskellä miesten 

työpaikkoja ja teollisuutta. Paikkaan voidaan liittää myös yliluonnolliseen ajatteluun liittyviä 

seikkoja. Ruudin tekemisen yllä oli tietty salaperäisyys, joka on käsitelty jo aikaisemmin. 

Akkaansaunan läheisyydessä oli rakennuksia, joissa kerrottiin kummittelevan.397 

Maailmankuvaan liittyvän yliluonnollisen huomioiminen tulkinnassa yhdistää ruudin, naisten 

saunan ja kummitustalot samaan kokonaisuuteen kuuluviksi: ne olivat alueita, joissa tapahtui 

henkimaailman asioita ja jossa materialla oli yliluonnollisia ominaisuuksia.

Mitä Akkaansaunassa tapahtui? 1800-luvulla saunoissa peseydyttiin, synnytettiin, 

parannettiin sairaita, pyykättiin, imellytettiin maltaita sekä kuivatettiin pellavaa ja hamppua ja 

tehtiin taikoja. Muut saunassa tapahtuneet asiat liittyivät pääasiallisesti naisten elämään ja 

tehtäviin, peseytyminen kuului kaikille. Normaalisti koko perhekunta saunoi yhdessä, ja se 

tarkoitti 1800-luvulla laajempaa yhteisöä kuin ydinperhe.398 

Yksin naisille tarkoitettu sauna on erikoinen 1800-luvun kontekstissa, sillä saunomisen 

sukupuolijako on uudemman ajan tuotos. Akkaansaunan nimi sulkee miehet ulkopuolelle. Se 

johtaa tulkintaan, että tämä sauna liittyi saunan feminiinisiin puoliin ja riitteihin. Se oli 

mahdollisesti tila, jossa suoritettiin yksinomaan naisiin ja saunaan liittyviä asioita.  

Akkaansauna saattoi olla aikakautensa terveydenhuoltoon (synnytys, parannus, kuolleiden 

käsittely) tarkoitettu paikka, sillä suuressa yhteisössä näitä kaikkia tapahtui niin usein, että 

asioiden hoito on voinut vaatia ahtaasti asuvassa yhteisössä erillisen tilan.399 Magian osuus 

akkaansaunan toiminnoissa jää toistaiseksi vaille todisteita. Maagista ajattelua ruukilla on 

kuitenkin ilmennyt, ja naisille uskouduttiin mm. enneunien tulkinnassa400, joten magian 

mahdollisuus on otettava huomioon.

1800-luvulla synnyttäminen oli vaarallista äidille ja lapselle. Kotisynnytyksissä 

tulleiden komplikaatioiden takia lievä vammaisuus oli yleistä401 ja salaa yksin synnyttäminen 

lisäsi molempien kuolemanriskiä.402 Saarimäen mukaan 1800- ja 1900-luvun 

maalaisyhteisöissä naiset ovat pyrkineet salaamaan synnytystä ja raskautta pukeutumisella tai 

paikkakunnalta poistumalla.403 Salailu ja yksin selviäminen vaikuttaisivat puuttuvan 

397 Alanen 1970: 222; 226.
398 Valonen & Korhonen 2006: 139; Kailo 2007: 257–258; Kuusanmäki 1958: 23–27.
399 Sauna on ollut tärkeä paikka kansanparannuksessa. Ks. Hakamies 1987: 12–18.
400 Ks. tämän tutkielman kappale 3.
401 Rahikainen 2010: 338.
402 Saarimäki 2010: 99–101.
403 Saarimäki 2010: 94.
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Östermyran aineistosta.

Östermyra-aineistosta löytyi neljä hätäkastetta, joka tarkoittaa, että synnytyksissä on 

ollut mukana lapsenpäästäjä eli henkilö, joka on auttanut synnyttäjää ja arvioinut lapsen 

terveydentilaa. Lapsenpäästäjälle kuului hätäkasteen antaminen, johon päädyttiin, jos alkoi 

vaikuttaa siltä, että lapsen kunto on huono. Kastaja laittoi vettä lapsen päälaelle, antoi nimen 

ja luki siunauksen.404 Hätäkasteita Östermyrassa ovat antaneet Ylikortesniemen torppari Caisa 

Johansdotter (vuonna 1806), sepän vaimo Maria Norman kaksosten synnytyksessä (vuonna 

1826), pappi (vuonna 1831) ja rouva S. Grönlund Ilmajoelta (vuonna 1878). Sepän vaimo 

Maria oli kastajista ainoa ruukkilainen. Maria on ollut hätäkasteen tehdessään 42-vuotias 

seitsemän lapsen äiti.405 Todennäköisesti Maria toimi ruukilla lapsenpäästäjänä, ja 

aikaisemmin tehtävässä toimi lähiseudun torppari. Pappi oli hätäkastanut kirjanpitäjän lapsen, 

ja vanhempien asema ilmeisesti oli syynä siihen, että paikalle oli kutsuttu pappi eikä tyydytty 

lapsenpäästäjän suorittamaan hätäkasteeseen.

Ruukin yhteisössä oli useita vammautuneita henkilöitä, mutta synnytysten osuutta 

vammojen aiheuttajina ei tiedetä. Suurin osa vammoista oli aikuisiällä tapahtuneiden 

onnettomuuksien aiheuttamia tai sellaisilla ihmisillä, jotka olivat syntyneet muualla. 

Eriasteisesti vammautuneita ruukin lapsia olivat ainakin kuuromykkä poika ja onnettomuuden 

seurauksena liikuntavamman saanut poika.406 Työläisnaisten raskauteen ja synnytykseen 

liittyviä ongelmia pohdittiin Työläisnainen-lehdessä vuonna 1907. Lehden mukaan tehdastyö 

aiheuttaa vaikeuksia raskauteen ja synnytykseen, liian aikaisia synnytyksiä, ja lapsille korkeaa 

kuolleisuutta, keskosuutta ja heikkoutta.407 Östermyran naisten kohdalta tätä on mahdotonta 

tutkia luotettavasti. Heikkous vastasyntyneen kuolinsyynä ei todista, että äiti oli tehnyt liikaa 

työtä, eikä lasten mahdolliseseta keskosuudesta ole jäänyt tietoja. Vain kaksi ruukin naista, 

19-vuotias patrunessa Hedvig Charlotta ja 25-vuotias rengin vaimo Helena Öster, kuoli 

todistettavasti synnytykseen tai raskauteen liittyviin komplikaatioihin.408

Ruukin naiset synnyttivät ruukilla, joka on merkitty kaikkiaan n. 600 lapsen 

404 Lönnqvist 2013: 53.
405 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, syntyneet 19.12.1826; KA, Nurmon seurakunnan arkisto, rippikirja 
1824–1831 Östermyra, Maria ja Petter Normanin perhe.
406 Ruukinyhteisön vammaisista henkilöistä ks. Kuuro Herman Nordberg Gustafsson 1974B: 11; ontuva 
Santeri-poika Olli-Setä (nimim.) 1914; Jaakko Stormin kuuromykkä poika Alanen 1970: 542; pahasti palaneet ja 
ruhjeita saaneet työläiset Alanen 1970: 229, 231; Mestariseppä Anders Forsbergin poika Johan, taksvärkkäri 
Michel Björkqvist: Östermyran tehtaan henkikirja 1841–1842, Vaasan maakunta-arkisto. Seppien työssä 
vammautumisesta ks. Lehtiö 2007: 18.
407 Synnyttäjäin […] 1907: 10.
408 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, kuolleet 1814; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, kuolleet 1872.
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syntymäpaikaksi.409 Voi esittää tulkinnan, että ruukkiyhteisössä ei synnytetty yksin eikä 

raskautta piiloteltu ja että akkaan sauna on ollut todennäköisesti synnytyksen ja sen jälkeisen 

levon paikka. 1800-luvulla naiset ja vastasyntyneet jäivät synnytyksen jälkeen muutamaksi 

viikoksi saunaan eristyksiin muusta yhteisöstä.410 Syyksi eristykseen sanotaan usein äidin 

synnytyksen jälkeinen epäpuhtaus. Kaarina Kailo toteaa epäpuhtaudesta puhumisen olevan 

kristinuskon vaikutusta – alkuperäinen syy äidin ja lapsen saunassa viettämälle ajalle liittyy 

Kailon mukaan pyhyyteen ja riitteihin, joissa lapsi otettiin vastaan harjoittamalla 

saunamagiaa, joka 1800-luvulla oli vielä yleisessä käytössä Suomessa.411 Saunan puhtaus on 

todennäköisin selitys saunassa oleskelulle.412 Äidin ja vastasyntyneen ei tarvinnut olla 

saunassa yksin, sillä lapsen synnyttyä tuttavat ja naapurit ”lähtivät saunoille” eli lasta 

katsomaan ja lahjoja tuomaan. Saunalla ennustettiin lapsen tulevaisuutta, syötiin ja juotiin 

kahvia ja saunaviinoja. Tunnelma oli näissä tilaisuuksissa iloinen.413 Saunoille lähtemisen 

perinne ei tue tulkintaa häveliäästä eristäytymisestä.

Vuodesta 1826 (akkaansaunan terminus post quem) vuoteen 1866, jolloin sauna oli jo 

olemassa, ruukilla syntyi 350 lasta. Synnytykset painottuivat talveen ja kesään. Aluksi syksy 

ja kevät olivat hiljaista aikaa lasten syntymän suhteen, mutta 1840-luvulta lähtien synnytykset 

jakaantuivat ympäri vuotta. Enimmillään syntyi neljä tai viisi lasta kuukaudessa.414 Yhteisössä 

oli jatkuvasti useita raskaana olevia naisia ja synnytyksiä. Koska asunnot olivat ahtaita ja 

perheet suuria, esitän teorian siitä, että ruukin naisten käytössä on ollut erillinen tila varattuna 

synnytysten hoitamista ja sen jälkeistä lepoa varten. Tehokkuuden nimissä moni muukin asia 

ruukilla oli ulkoistettu erillisiin rakennuksiin, kuten pakarituvat osoittavat.

6.4 Kierrätys – Anna Forssin omaisuuden jako

Ruukin materiaalisen kulttuurin yhteydessä nousee toistuvasti esiin uusiokäyttö ja kierrätys, 

joka on koskenut sekä rakennuksia että esineitä. Materiaaliladosta tuli sauna naisille, 

ruutivarastosta kirkko, ruutivaraston hyllyistä kirkon penkit.415 Ruukin kupariset viinapannut 

409 Kirkonkirjoista ei nouse esille sellaista, että nuoria naisia muuttaisi pois ja palaisi myöhemmin lapsen 
kanssa. KA, Nurmon srk:n arkisto, syntyneet 1800–1864; SSHY, Seinäjoki, syntyneet 1864–1885.
410 Ranta 2012: 30.
411 Kailo 2007: 249; 257–258.
412 Ks. Hirvisalo 1949: 4.
413 Kaivola 1998: 26, 30, 31,33
414  KA, Nurmon seurakunnan arkisto, syntyneet 1826–1864; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, syntyneet 
1864–1866.
415 Kuinka ruutimakasiinista [...] 1974: 10.
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muutettiin kotipolton tultua laittomaksi416 maidon jäähdytysastioiksi.417 Tehdastyöläiset 

käyttivät työvaatteena vanhaa pyhäpukua.418 Lasten sängyt laitettiin kiertoon, kun lapset 

kasvoivat. Toisella ruukilla lapset tekivät suksia rikkinäisten tynnyrien laudoista.419

Yksityiskohtaisemmin  kierrätyksestä kertoo perukirjan liitteenä oleva 

huutokauppadokumentti. Vuonna 1868 kuoli 58-vuotias työmiehen vaimo Anna 

Mårtensdotter Forss420 ja kuolinpesä huutokaupattiin velkojen takia. Suurin osa esineistä 

lunastettiin takaisin perheen haltuun Annan lesken ja poikien toimesta. Kaikki huutokauppaan 

osallistuneet olivat ruukkilaisia (taulukko 7). Miehet ostivat pääasiassa kalusteita ja työkaluja, 

naiset vaatetta ja käsityövälineitä. Huutokauppa havainnollistaa esineiden elinkaarta  

ruukkiyhteisössä. Kaikenlaiset esineet kulkivat omistajalta toiselle. Myös nykyään 

henkilökohtaisiksi mielletyt esineet, kuten silmälasit ja vainajan vaatteet, kierrätettiin. 

Vaatteiden kierrättäminen voidaan nähdä merkkinä köyhyydestä ja toisaalta 

pyrkimyksestä yhdenmukaisuuteen. Esimodernin ajan pukeutumista sääteli 

pukeutumishierarkia, jossa ihmisten pukeutuminen kertoi asemasta. Yksilöllisiä eroja ei 

pidetty tavoiteltavina.421

Kierrätys on ollut olennainen osa materiaalista kulttuuria ja esineiden käyttöä 

muillakin kuin vähävaraisilla. Joillain arvokkaiksi mielletyillä esineillä on ollut varsinaisen 

funktion lisäksi toinen merkitys vaihdon välineenä ja omaisuutena.422 Nurmi ja Herva 

tulkitsevat varhaismodernin ajan kierrätystä käyttäen esimerkkinä 1600-luvun Torniota. He 

esittävät, että esineillä oli käytännöllinen ja symbolinen tarkoitus. Varhaismodernin ajan 

kuluttaminen ja esineiden käyttötarkoitukset poikkesivat nykyisistä tavoista. Hervan ja 

Nurmen mukaan perinteiset selitykset kierrättämiselle, kuten köyhyys ja tavaran huono 

saatavuus, eivät täysin selitä ilmiötä. Kierrätys ja korjaus voivat viitata ihmisen ja esineen 

väliseen siteeseen. Korjaamisella koitettiin jatkaa arvokkaan, patinoituneen esineen 

käyttöikää. Esineisiin tarttui symbolisesti omistajiltaan persoonaa ja voimaa kiertokulkunsa 

aikana.423 White & Beaudry huomauttavat, että arkeologisissa tulkinnoissa henkilökohtaiset 

416 Vuonna 1866.
417 Rosenberg 1916: 594.
418 Sinisalo 1980: 265. Tällainen asu nähdään 1880-luvulla otetussa kuvassa, joka esittää Östermyran 
seppää. Ks. Alanen 1970: 133 kuva.
419 Nirkko et al. 1990: 55.
420 Anna Forssin perunkirjoitus 4.5.1868. KA, Ilmajoen tuomiokunnan arkisto, Ilmajoen käräjäkunnan 
perukirjat, (1869–1869).
421 Ks. Kuokkanen 2016: 64–71; 73.
422 Esim. lasipullot olivat 1700-luvulla tällaisia esineitä. Ks. Busch 1987: 67.
423 Herva & Nurmi 2009: 160–161; 166–167;  170; 173–175. 
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esineet on usein luokiteltu jonkin laajemman kategorian mukaan ja häivytetty niiden merkitys 

yksilölle. Esineet voivat kuitenkin kertoa paljon henkilön identiteetistä.424

Taulukko 7: ruukkilaisten ostot ruukkilaisen kuolinpesästä. Lähde: Anna Forssin perunkirjoitus 4.5.1868. KA, 
Ilmajoen tuomiokunnan arkisto, Ilmajoen käräjäkunnan perukirjat, (1869–1869).

Huutaja tietoja Suhde vainajaan Esine

Leski Jakob ruukintyöläinen leski rautapuntari, 7 kannun pata, sirppi, 2 kuokkaa, 
pellavaloukku, mekko, kangaspuun suksi, silmälasit, 2 
lasimukia, pläkkivati, plällikynttilänjalka, sohvasänky, 
tuoli, tunnistamaton huonekalu, pöytä, juomatynnyri, 
jauhotynnyri, tunnistamaton esine, uusitestamentti, 
virsikirja

Poika Erick ruukintyöläinen poika lapio, turkki, hanskat, kangaspuut, kangaspuun suksi, 
värttinä, kivikulho, tuoppi, pläkkiformu, pläkkituoppi, 
tunnistamaton esine, vihinpuu, tunnistamaton esine

Pehtori Korten Entinen konttoristi - 2 kpl kangaspuun niisiä ja suksi, punnuspuntari, vaaka, 
laatikko, saappaat, virsiikirja

Maria Wester 31- vuotias tiilitehtaan työläinen - sirppi, kuokka, virsikirja, silmälasit, pellavaliina, liivi, 
karstat

Poika Johan ruukintyöläinen poika 2 pulloa, kirnu,tunnistamaton esine

Mårten Öster ruukintyöläinen leski kummina myöhemmin 
lapselle

2 lasivatia, karstat

Maria Hertull 20-vuotias työläisen tytär - myssy, leninki

Beata Hertull edellisen äiti, työmiehen vaimo - virsikirja, käsipyyhe

Petter Öster työläinen - sirppi, puusuppilo

Mårten Dahlin ruutityöläinen, pehtori Forssien lapsen kummi 2 silmälasit

Anna Storm 37-vuotias työläisen vaimo Forssit kummeja tyttären 
lapselle

rukki

Anna Topp itsellinen? - karstat

Beata Topp 42-vuotias sepän leski - silmälasit

Liisa Öster työläisen toinen vaimo molemminpuolinen 
kummisuhde

käsityöväline

Beata Österholm työläisen vaimo - pläkkisiivilä

Mickel Lång ruukintyöläinen leski kummina lapselle vyyhdinpuu

Hervan ja Nurmen esittämien ajatusten pohjalta voidaan ajatella, että Annan 

omaisuutta hankkineet eivät nähneet esineitä vain funktion näkökulmasta. Esineitä osti 16 

henkilöä. Näistä kahdeksalla, eli puolella, on vainajaan suhde (sukulaisuus, kummius), joka 

voidaan todistaa dokumenteista425. Marttila on tulkinnut kummisuhteen merkiksi 

ystävyyssuhteesta426, mutta useimmat muinaiset ystävyyssuhteet eivät ole jättäneet jälkeä 

dokumentteihin. Siksi muutkin huutajat ovat voineet olla vainajalle läheisiä. Heistä kuusi on 

aikusia naisia, joten viiteryhmän perusteella on mahdollista, että he olivat vainajan ystäviä. 

424 White & Beaudry 2009: 209.
425 Ks. kummisuhteet KA Nurmon seurakunnan arkisto, syntyneet 1854; 1857;  1861; 1868; 1870.
426 Ks. Marttila 2014B: 72, 74, 76. Kummisuhde on Marttilan mukaan osoitus osapuolten luottamuksesta ja 
läheisestä suhteesta.

84



Kun siis puolet vainajan esineitä hankkineista oli todistettavasti vainajan kanssa läheisiä, 

voidaan Hervan ja Nurmen ajatusta mukaillen tulkita, että esineiden itselleen hankkimiseen 

heillä oli muitakin syitä kuin köyhyys ja vastaavien esineiden huono saatavuus. Leski pyrki 

luultavasti saamaan takaisin kotinsa esineistön, mutta muiden ostoksissa on voinut olla kyse 

siitä, että vainajaa on muistettu hankkimalla tämän käyttämä esine, jolloin ostoksella on ollut 

symbolista arvoa. Esineiden omistajien ketjun selvittäminen tällä tarkkuudella ei ole yleensä 

arkeologiassa mahdollista, ja siksi perukirjojen huutokauppadokumentit ovat arvokkaita 

lähteitä esineiden elinkaaren, merkitysten ja käytön tutkimisessa.

Ruukkilaisilla oli vähemmän vaatteita kuin seudun talonpojilla ja torppareilla.427 

Toisaalta ruukkilaisilla oli esineistöä, joka oli harvinaista ruukin ulkopuolella, kuten 

silmälasit428 tai kahvinkeittovälineet. Ruukkilaisten kaikkea vaatetusta ei lueteltu 

perukirjoissa. Seppien työvaatteita ei mainuttu, vaikka tiedetään, että he käyttivät  

nahkaessuja, pitkiä mekkoja ja puukenkiä.429 Näiden puuttuminen perukirjoista voi selittyä 

sillä, että ne saatiin tehtaan puolesta. Perukirjoihin jätettiin merkitsemättä esineet, joita ei 

huutokaupattu. Kiinteät ja taloon kuuluvat esineet430 ja oletattavasti työsuhde-etuina saadut 

esineet olivat sellaisia431.

Kun kierrätettiin paljon, esineillä on ollut pitkä historia eri ihmisten omistuksessa. 

Ihminen on ehkä mieltänyt itsensä pikemmin esineen käyttäjäksi kuin omistajaksi. Usein 

esineen tullessa omistajalleen siihen on jo liittynyt Hervan ja Nurmen mainitsemaa symbolista 

tarkoitusta, eli käyttöjälkiä ja muistoja edellisistä omistajistaan. Mullins huomauttaa, että 

muistot ja tunnesiteet liittyvät olennaisesti ihmisten kokemuksiin esineistä eikä niitä voida 

jättää pois turhina, kun materiaalista kulttuuria tutkitaan.432 Anna Forss ei varmasti ollut 

useimpien esineidensä ensimmäinen omistaja. Hänellä oli kuusi paria silmälaseja, jotka 

menivät kiertoon vasta Annan kuoltua. Anna ei ole tarvinnut nähdäkseen kuutta paria. Hän oli 

kerännyt silmälaseja. Silmälasien merkitys Annalle on ollut enemmän kuin niiden 

funktionaalinen arvo. Annan silmälasit osoittavat, että esineiden käyttötarkoitus ei riitä 

kuvaamaan sitä, mikä esineen merkitys omistajalleen on. Esineet voidaan nähdä sekä 

materiaalina että metaforana, joka voi kertoa maailmankatsomuksesta tai ideologioista, kun 

427 Asia selviää vertaamalla perukirjoja. Etelä-Pohjalaisten perukirjoista ks. Heikinmäki 1995.
428 Heikinmäki 1995: 34. Silmälasit joidenkin eläkemiesten omaisuutta lähialueella, ruukilla niitä oli useita.
429 Östermyran seppien vaatetuksen kuvailee nimim. Olli-Setä Vaasa 1914. Sama vaatetus kuvattu myös 
Marttila 2014A: 653.
430 Heikinmäki 1995: 9.
431 Suomen varhaisen teollisuuden työläisten työsuhteena saamien esineiden kierrätyksestä ei löytynyt 
tutkimustuloksia.
432 Mullins 2014: 105.
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sitä tutkitaan suhteessa ihmisen kehoon.433 Esineet, joita on käytetty vartalolla, ovat erityisen 

henkilökohtaisia.434 Lasit ovat esineenä poikkeuksellisia siksi, että ne toimivat kehon 

lisäosana parantaen näköaistia. Anna piti hallussaan kuuden ihmisen parempaa näkökykyä.

7. AVIOTUMINEN: NAISET, MATERIAALINEN 
KULTTUURI JA YHTEISÖ

7.1 Yhteisön merkitys parinvalinnassa

Kymin ruukilla 1900-luvun alussa asunut henkilö kertoo vanhempiensa tavanneen ruukilla 

tavalla, joka oli tyypillinen ruotsinkielisessä työläisporukassa: työläinen tuli alueelle 

naimattomana ja löysi sieltä kumppanin. Kymin ruukilla naimattomattomille oli erilliset 

asuinkasarmit. Heille järjestettiin juhlia, jotka johtivat usein parinmuodostukseen. 435 

Östermyrassa pariutuminen on tapahtunut vastaavalla tavalla. Muuttaneiden ja vihittyjen 

luetteloiden tiedot yhdistämällä käy ilmi, että lähes jokainen perheetön tulija avioitui 

muutaman vuoden kuluessa ruukkilaisen kanssa. Toinen kumppanien ryhmä olivat lähiseudun 

talonpoikien tai torpparien jälkeläiset tai lesket. Eemeli Valo kuvailee parinvalintaa: 

 Pruukilaaset mun ikäisekki nuoret miehet kaikki... ...niin ne oli niin suurin  

piirteen sellaasta porukkaa, jotta ne ei koskaan ollu mihinää. Noli... ...aina täällä  

kotomarkilla ne pyörii. Minä olin aina vähän levottomampi ja kuljin tuolla  

muallakin ja kattelin maailmaa kesän aikoona... Mutta kyllä suurin piirtein ne  

pysyy poijat kotomarkilla täs, ei ne menny mihinkää. Ja tästä ne nuota naapurin  

tyttöjä ottivat ittellensä sitte vähitellen. Jotta ne oli tässä hyvin rauhallista väkiä  

ja elettiin semmoista vain, omaa elämää.436

Yhteisön merkitys puolison valinnassa oli suuri; kumppanin valitseminen yhteisön 

sisältä oli suorastaan itsestäänselvyys. Syy saman yhteisön jäsenien suosimiseen selittyy 

elämäntavan ja kielen samankaltaisuudella.

7.2 Hääpuvun viestit: materiaalisuus ja moraali

Ruukinväen vihkimerkinnät kirkonkirjoissa paljastavat 1800-luvun naisten vihkiasuun 

433 Cochran & Beaudry 2006: 196.
434 White & Beaudry 2009: 213.
435 Hackman et al. 2004: 19; 23.
436 Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
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liittyneet merkitykset. Kirjoihin on merkitty termit ”utan skrud” tai ”i full skrud”. Niiden on 

tulkittu viittaavan morsiuskruunun käyttöön, mutta oikeammin sana skrud tarkoittaa 

juhlapukua kokonaisuudessaan, jonka osa kruunu usein oli 1800-luvun Pohjanmaalla437. 

Merkinnät kertovat mahdollisesti samalla, oliko vihkiminen julkinen ja juhlava vai vaatimaton 

ja huomaamaton. Ilman hääpukua avioituminen saattoi joskus liittyä varattomuuteen, joka esti 

vihkiasun hankkimisen.438 Julkisella vihkimisellä ja hääpuvulla viestitettiin parin 

kunniallisuudesta. Symbolinen asu oli naisen yllä ja kunniallisuus tarkoitti, että morsian oli 

sukupuolisesti kokematon. Lapsi liittyi hääasuun symboliikkaan: asu todisti, että lasta ei olisi 

tulossa seuraavaan yhdeksään kuukauteen. Lapsen mahdollisesti piankin tapahtuvan syntymän 

arvuuttelu oli osa yhteisön ja kirkon harjoittamaa parin arviontia.

Morsiuspuvun käyttöön liittyviä normeja valvottiin. Asun perusteettomasta 

käyttämisestä saattoi joutua käräjille. Markku Pihlajaniemi on tutkinut hääpukujen 

käyttämiseen liittyviä rikkeitä 1700-luvun käräjäpöytäkirjoista. Erästä naista syytettiin ”siveän 

morsiamen juhla-asun kantamisesta” sillä häntä ei katsottu siveäksi. Toinen nainen joutui 

käräjille rikottuaan ylellisyyssääntöä käyttämällä hääpukua ja morsiuskruunua kahtena 

peräkkäisenä päivänä eri seurueiden kanssa juhliessaan.439 Kruunun käyttö on jäänyt pois 

muualla Suomessa 1880-lukuun mennessä, mutta Etelä-Pohjanmaalla sitä käytettiin sen 

jälkeenkin.440 Ruukkilaisiin liittyvissä kirkonkirjoissa maininnat kruunusta lakkaavat 

vuosisadan loppupuolella kokonaan.

Avioitumisen materiaaliseen kulttuuriin liittyi siis monia merkityksiä ja 

kontrolloimista. Hääasun käyttämisessä ei ollut kyse morsiamen kaunistautumisesta vaan 

yhteisön arvostelun kohteeksi asettautumisesta. Asusta tai sen puutteesta yleisö luki 

vihittävistä yksityiselämään liittyviä tietoja. Se korostaa yhteisön merkitystä ja valtaa 

avioitumisessa: suhteet eivät olleet yksityisasioita.

437 Asunta 2007: 54. Morsiuskruunun juuret ovat keskiajalla. Kruunu oli aluksi Länsi-Euroopan yläluokan 
juhlapäähine, ajan myötä se levisi muunkin väestön pariin ja rajoittui häätilaisuuksiin ja siitä edelleen morsiamen 
päähineeksi. Suomessa kruunun käyttö oli yleisintä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Ks. Sirelius 1915: 
29–30.
438 Asunta 2007: 54. Tosin kruunun käyttö ei ehkä ollut rahakysymys, niitä tiedetään myös lainatun 
kirkoista kuulustelun jälkeen. Sirelius 1915: 31; Asunta 2007: 54.  Etelä-Pohjanmaalla kruunuja sai lainata myös 
”hopiakaasina” toimineilta naisilta. Ks. Kansanperinteen nauhoituksia, Maria Vainio muistelee 1957.
439 Pihlajaniemi 2007: 55.
440 Sirelius 1915: 31.
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7.3 Ruukilla avioituneet

Tarkastelujakson aikana ruukinyhteisössä avioitui 98 paria (taulukko 8)441. Täyttä hääpukua 

käytti 18 naista. Ilman hääpukua oli vihitty 49 paria. 31 paria oli vihitty ilman merkintöjä 

asusta. Asutieto jätettiin systemattisesti merkitsemättä vuodesta 1865 lähtien. Silloin 

ruukkilaiset siirtyivät vastaperustetun seurakuntansa piiriin, jossa merkitsemiskäytäntö erosi 

entisen seurakunnan käytännöistä. Vihkipaikan merkintä loppui vuonna 1875.

Vaikka tiedot ovat vuosisadan lopun osalta vajavaiset, edeltävien vuosien perusteella 

voi päätellä, että kruunuhäät442 olivat vähemmistössä. Kruunuhäillä oli suosiota vuosisadan 

alussa (1830-luvulla erityisesti), kun vihittyjä pareja oli melko vähän. Naimisiin menneiden 

määrän kasvaessa kruunuhäiden osuus väheni. Kruunuhäiden osuus tuskin kasvoi 

merkitsemättä jätettyjen vuosien aikana, kun suosio oli ollut pitkään hiipuvaa. Viimeiset 

kruunuhäät olivat huhtikuussa 1860. Uskonnolliset näkemykset voivat selittää häätapojen 

muutoksen. Ruukkilaisten suosimassa körttiläisyydessä morsiuskruunu nähtiin turhana 

koristautumisena.443

Kruunuhäät eivät hahmotu tietyn sosiaalisen ryhmän harjoittamaksi. Aviottoman pojan 

kasvattaneen ruukinpatruunan häissä täyttä hääasua ei ollut, joten varattomuus ei selittänyt 

aina asun puuttumista. Toisaalta asun suosion hiipuminen voidaan tulkita uskonnollisuuden 

seuraukseksi, joten ilman hääasua vihkimistä ei voida tulkita yksiselitteiseseti moraalin 

näkökulmasta.

Kruunuhäitä viettäneiden vihkimispaikka oli lähes aina ruukki. Enemmistö ruukilla 

pidetyistä häistä oli ilman kruunua. Enemmistö ruukkilaisista avioitui ruukilla, jossa vihittiin 

38 paria. Pappilassa vihittiin 24 paria. Lähiseudun talo oli yhdeksän parin vihkipaikka, 

kirkossa vihittiin neljä ja kaksi paria oli vihitty ”kotona”. Vihkipaikka oli jätetty 

merkitsemättä 22 parin kohdalla, joista yli puolet oli vihitty vuonna 1875 tai myöhemmin, kun 

merkintätapa muuttui niukemmaksi. Tarkastelujakson yhdeksän viimeisen vuoden osalta 

tiedot puuttuvat. 

Ruukki hääpaikkana ei kerro häiden juhlavuudesta tai vaatimattomuudesta, sillä ruukki 

tarkoittaa sekä aateliskartanoa puutarhoineen, työläisen kotia, työpaikkaa että  

441 KA, Nurmon seurakunnan arkisto, vihityt 1800–1864; SSHY, kirkonkirjat, Seinäjoki, vihityt 1864–
1884.
442 I full skrud -vihkimisiä nimitetään tästä eteenpäin tutkielmassa kruunuhäiksi. Kruunuhäillä tarkoitetaan 
isoja julkisia Pohjanmaan rannikkoseudun ja Etelä-Pohjanmaan 1800-luvun häitä, joissa morsian on pukeutunut 
kruunun sisältävään täyteen vihkiasuun.
443 Kuokkanen 2016: 68. Lainaten Toivo Vuorelaa.

88



teollisuuslaitosta. Ruukki vihkipaikkana kertoo yhteisöllisyydestä. Ruukki oli  

tapahtumapaikka lähes kaikelle työläisten elämässä. Syntymä, kasvu, työ, avioituminen ja 

kuolema tapahtuivat ruukkikontekstissa. Elämäntapahtumien näyttämönä toimiminen korostaa 

varhaisen teollisuuslaitoksen samankaltaisuutta kaupunkien kanssa.

Täyden hääasun suosio 1800-luvun alkuvuosikymmeninä voidaan tulkita niin, että 

tapaa noudattivat 1700-luvulla tai 1800-luvun alussa syntyneet, mutta Östermyrassa syntynyt 

ja kasvanut sukupolvi ei jatkanut perinnettä. Tähän voi olla selityksenä ihmisten määrän 

kasvu, sillä vihittyjen määrän lisääntyminen korreloi kruunuhäiden vähenemisen kanssa. Ehkä 

häiden määrän ja körttiläisen maailmankatsomuksen lisääntyessä häiden materiaalisen puolen 

merkitys yhteisössä väheni. Koska tiedot hääasusta puuttuvat viimeisiltä vuosilta, ei voida 

verrata, loppuiko perinne ruukilla ennen muuta Etelä-Pohjanmaata.

Taulukko 8: Ruukkilaisten hääpaikat ja hääasun käytön kehitys. Lähde: KA Nurmon seurakunnan arkisto, 
Vihityt 1800–1864 ja SSHY, Seinäjoen seurakunnan kirkonkirjat, vihityt 1864–1884.

vihkipaikka pareja Ajankohta Vihittyjä I full skrud Utan skrud Ei merkitty

Östermyra 38 1800–1809 1 - 1 -

pappila 24 1810–1819 9 4 4 1

Ei merkintää 22 1820–1829 9 2 6 1

Muu talo 9 1830–1839 6 4 1 1

kirkko 4 1840–1849 18 4 14 -

koti 2 1850–1859 14 3 11 -

1860–1869 22 1 12 9

1870–1879 15 - - 15

1880–1884 4 - - 4

7.4 Paulapieksuissa häihin?

Yksistä ruukilla vietetyistä häistä on säilynyt kuvaus. Se käsittelee luultavasti viimeisimmän 

patruunan Gustaf August Wasastjernan ja Hedvig Mathilda Donnerin häitä444. Eemeli Valo 

muistelee, mitä hänen isoisänsä oli kertonut häistä, joiden aikaan hän oli ollut lapsi. Häitä 

varten kartanon ympäristöä kunnostettiin ja siistittiin. Itse häät vietettiin ulos pystytetyllä 

tanssilavalla. Kylän poikia, kertojan isoisä mukaan luettuna, oli hiipinyt yön pimeydessä 

katsomaan häiden viettoa. Juhlavieraat huomasivat pojat ja pyysivät heitä tanssimaan, mutta

444 Gustaf August Wasastjerna ja Mathilda Donner vihittiin 1848 Kokkolassa morsiamen kotona. Ks. 
Hänninen 2013: 209. 1800-luvun loppuvuosina syntyneen kertojan isoisä on ollut poika noihin aikoihin, joten 
ristiriitaiset tiedot hääpaikasta selittyvät sillä, että oletettavasti häitä juhlittiin ajan tavan mukaisesti ensin 
morsiamen ja sitten sulhasen kotona.
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 ”faari sanoo, jotta eihä he ny sinne voinu mennä, paulapieksuunensa herraan  

sakkihi. Mutta sanoo, mukavahan sitä oli kattua, ku ne siellä oikeen tanssii  

komiasti niin se nyt oli maalaaselle hieno nähtävyys, ku siellä herrat  

kaikennäköösiä tanssia esitti ja hyvis kamppeesnansa. […] Että ne oli tosi  

mahtavat häät, siellähän oli sitte tietysti ulukomaalaasia ja kaikkia. Kovasti.”445

Katkelmasta käy ilmi materiaalisen kulttuurin rooli ruukilla ihmisiä erottavana 

tekijänä. Humalaiset herrat rikkoivat normeja, kun lähestyivät kylän poikia tarjoten 

mahdollisuutta osallistua poikia kiinnostaviin juhliin. Pojat jättivät tilaisuuden käyttämättä, 

koska materiaalinen kulttuuri teki rajan heidän ja juhlien välille, ja sitä rajaa ei herrojen 

aloitekaan voinut rikkoa. Eron symbolit, paulapieksut ovat yksinkertaiset, noin kolmesta 

palasta valmistetut nahkakengät, joissa on kippurainen kärki (kuva 17).

Pieksujen rooli työläisiä ja juhlivia 

porvareita erottavana tekijänä sopii kuvaan, 

jonka Marttila oli tutkimuksissaan saanut: 

ruukeilla eriarvoisuus näkyi ja koettiin 

materiaalisen kulttuurin kautta. Arvoasteikolla 

korkeimpana olivat ruukin johtajat ja työläisten 

lapset olivat Marttilan mukaan arvoasteikon 

viimeisiä. Säätyrajojen rikkominen on ollut 

vaikeaa, eikä onnistunut edes tapauksessa, jossa osapuolet olivat lapsia ja humalaisia. 

Materiaalinen kulttuuri on toiminut lastenkin ymmärtämänä ohjeena siitä, kenen kanssa 

voidaan olla tekemisissä luontevasti ilman häpeää. 

PÄÄTÄNTÖ

Dokumentaarinen arkeologia osoittautui hyväksi menetelmäksi tutkia yhteisöä, joka kerran 

asutti nykyistä muinaisjäännösaluetta. Maahan ei kajottu, mutta muuten kaivauduttiin syvälle. 

Arkistojen ja asiakirjojen penkomisen lisäksi etsin muinaisjäännösaluetta videokuvista ja 

blogeista ja kyselin vanhojen murresanojen merkityksiä harrastajaryhmistä. Dokumentaarinen 

arkeologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, ja erityisesti perukirjoihin liittyvät  

huutokauppadokumentit kertovat materiaalisesta kulttuurista ja esineiden elämänkaaresta 

sellaisia asioita, joita muuten ei tavoitettaisi.

445 Kansanperinteen nauhoituksia 1968.
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Naisten kodin ulkopuoliset tehtävät nousivat esiin piiloteltuaan sanojen piika, vaimo ja 

jungfru takana. Ruukkiyhteisön naiset ovat toimineet monipuolisissa tehtävissä, eikä voida 

sanoa, että yksin koti olisi ollut heidän aluettaan – heitä on käynyt jopa kestikievarissa. Moni 

kotityö on hoidettu teollisuushenkisellä tehokkuudella, pakarituvat ovat esimerkki tästä. 

Yllätyksellistä ruukilla oli, että joidenkin työtehtävien kohdalla perinteinen sukupuolijako oli 

kääntynyt: opettajina toimi naisia, oluentekijänä miehiä. 

Lapsiin liittyvä aineisto kertoo lapsuuden muutoksesta, joka alkoi koulutuksen myötä. 

Lasten paikkoina nousi esiin ympäröivä luonto ja koulu. Kodin rooli näytti olevan aineiston 

perusteella lähinnä nukkumispaikka. Myös lasten tekemä työ nousi aineistosta esiin, etenkin 

poikien kohdalla. Vaikka lelut, eli ilmeisin lasten materiaalisen kulttuurin laji puuttui, löytyi 

lapsiin liittyvää aineistoa runsaasti. Koulutukseen liittyvät esineet kertovat, että oppi pyrittiin 

saamaan lapsille sekä kirjojen että ruumiillisen kurituksen kautta. Lasten viestit koulun 

seinässä kertovat kielen muutoksesta ja lasten arkipäivästä. Koulu toimi alueena, jossa lapsilla 

oli oma paikka, sekä sosiaalinen että fyysinen. Lapsen seinäpaperiin raapustama virsi kertoo 

suoraan siitä, millaisin sanoin lapsuudesta puhuttiin. ”Mä taimi olen sun tarhassas” ovat 

ruukin lapset laulaneet ja taimi-ajatus ilmeni myös ajan kuolinilmoituksissa. Se saattaa 

heijastaa uudenlaista näkemystä lapsuudesta kasvun ja kehityksen aikana. Lasten rooli 

yhteisössä aikuisten välisten siteiden lujittajina kävi ilmi kummivalinnoista.

Moni varhaiseen teollisuuteen liitetty maailmanlaajuinen ilmiö näkyi Östermyrassa. 

Asuminen, kaupunkimaiset olosuhteet ja teollisuuden aiheuttama muuttoliike ja muutos 

ympäröivässä maaseudussa ovat teollistumisen heijastuksia syrjäisen Suomen syrjäisellä 

Itänevalla ja liittävät sen samaan teollistumisen historiaan kuin vastaavat paikat muualla 

maailmalla.

Muutamia tarkemman tutkimisen arvoisia kohteita ja teemoja varhaisen teollisuuden 

kontekstissa nousi esille. Ruutilaboratorio, kirkoksi muutettu ruutimakasiini ja oluttupa ovat 

kohteita, joita olisi kiinnostavaa tutkia etsien niiden kautta vastauksia maailmankuvaan, 

tieteelliseen ja uskonnolliseen ajatteluun ja alkoholin merkitykseen liittyviin kysymyksiin. 

Östermyra-aineiston jatkotutkimus voi valottaa varhaisen teollisuuden sosiaalista puolta.
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