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Ruukinarkistojen aineistot

tarSuomessaruukeillaja ruukkiteollisuudella
jotka oli pekoitetaanyleensiiniitii rautatehtaita,
rustettu ennen 1800-luvunpuoliviilin teollista
toiliipimurtoa.Kyse oli tehdasmittakaavaisesta
minnasta,jossa tyrivoimanja luonnostasaatavan
kiiyttrivoimankAyfttt oli runsasta.Tiiltii pohjalta
samaanryhmiiiin voi lukea ainakin osan lasinja
valmistuksesta.1700-luvunloppusahatavaran
puolellamaaseudullesyntyneitiilasitehtaitavoi
siis kutsua lasiruukeiksi.Kaupungeissa1700luvulla liihinnii tekstiilintuotantoonkeskittynyfte
manufaktuuriteollisuuttaei voida lukea tlinne,
sillii niidentoimintaoli kiisiteollista.Ruukkiteollisuusvoidaantoisin sanoenrajataselviistikotiteollisuudesta,ammattikiisitycistiija manufaktuureista.
Tiimii esityskeskittyy rautaruukkienarkistoihin
ja niidensukututkijallatarjoamiinmahdollisuuksiin.
Rautaruukit
Tyypilliste ruukeille oli niiden patriarkaalisen
pienyhteis<inmuoto. Ruukinpatruunatai h?inen
edustajansaoli yhteisonjohtaja, ja samoin seppiimestaritkorkeanammattitaitonsanojalla pajojen isiint?ihahmojaja omistajan luottomiehiii.
Merkittevii osa ty<intekijdidenpalkoistamuodosja eri luontaiseduista.
Palkkatui elintarvikkeista
ukseentarvittaviatuotteita,samoin kuin tiirkeiitii
puuhiiltii ja lasiruukkientarvitsemaapolttopuuta
toimittivat ruukin oma maataloussektorisekii
ympiirriiviin maaseudunviiestd, joka oli sidottu
ruukkiin erilaisinsitein,m.m. perinn<iksiostojen
kautta.
liipimurtoonasti 1860Aina elinkeinovapauden
ja 1870-luvuillaruukkiteollisuus
oli tarkastivaltiovallan siiiitelemliii.Rautaruukeilletoimiluvan
mycinsivuorikollegioja lasiruukeillekauppakollegio.AutonomianaikananemAtehtavAtsiirtyivet
Privilegiottakasivatruutalousosastolle.
senaatin
keille erilaisiaetuja verojenja maanomistuksen
suhteen.Samalla kruunu pyrki siilitelyn avulla

takaamaankaikille laitoksilletoimintaedellytykset.
Rautaruukkien perustaminen Suomeen alkoi
1600-luvun alkupuolella. 1500-luvun puolella
kruunullaoli masuuniLohjan Ojamon kaivoksen
yhteydessii,mutta varsinaisistaruukeistaei voida
puhuaennekuinvuonna1616perustetun
Mustion
yhteydessii.Tiimiikin oli kruununyritys, mutta se
siirtyi varsinpian ensinyksityisellevuokraajalle
ja sittemmin yksityiseenomistukseen.Kruunu
rohkaisi perustamaanruukkeja Suomeen,ensin
oletettujenrikkaitten malmiesiintymienjohdosta,
ja sitten runsaidenmetsiivarojenja vesivoiman
takia. Metsiit olivat tarkeita,sillii niistii saatiin
jota kiiytettiinpolttoaineena.
puuhiiltZi,
Hiilelle oli
merkitys myds siinii kemiallisessaprosessissa,
jossa masuunistasaadustatakkiraudastaahjossa
muokkaamallaja vesivasaranalla takomallasaatiin taontakelpoistakankirautaa.Kankirauta oli
sekii vientituote ettA erilaisten rautaesineiden
valmistamisessakiiytetty raaka-aine.Lasiruukit
tarvitsivatpolttopuidenlisiiksi lehtipuidentuhkaa.
Onkin sanottu.ettii raudanvalmistus
oli enemm?in
puu- tai metsdteollisuutta
kuin metalliteollisuutta,
sillii yli puolet tietyn kankirautamiiiiriinvalmistamiseen tarvittavastatydpanoksestakului hiilen
oli piiiihankintaan.Rautaruukkienraaka-aineena
asiassa
Ruotsista
tuotuvuorimalmi.
1600-luvunyrittiijiste valtaosaoli turkulaisia
porvareita,joiden monipuoliseenkauppa-ja yritystoimintaanrautaruukit sopivat hyvin. NiiistA
porvareistavoi mainita nimet Billsten, Wolle ja
Thorw<iste.
Vuosisadanloppupuolellainnokkaana
ruukkienperustajanaesiintyi LorentzCreutznuorempi, joka edusti uudenlaista,yritystoiminnasta
kiinnostunuttaaateliaja toimi myris vuorikollegion, eli alaa siiiiteleviinhallinnollisenelimen,varapresidenttinii. Hiinen perustamiaanruukkeja
ovat mm. Euran Kauttua, Perni<inTeijo ja Koskenkyliieli ForsbyPernajassa.
1700-luvullaperustettiinvarsin viihiin uusia
ruukkeja. Ison vihan aikana tuhoutuneetruukit
rakennettiin
uudelleenuusienomistaiientoimesta

vanhojen privilegioiden pohjalta. 1700-luvun
jiilkimmiiisellii puoliskolla l2iheskaikki suomalaiset,ruukit olivat tukholmalaisten kauppahuoneiden omistuksessa.Esim. kauppahuoneJennings&
Finlay omisti 1760-luvulla Suomessa seuraavat
ruukit: Fiskars, Antskog, Koski, Miinniiinen,
Orisberg,Kimo ja Oravainen (kts. liite 1).
Ruukkien omistajarakenteeseenkuului mycis
kotimaisia yriffejie. Esim. turkulainen porvari
Jacob Bremer omisti osittain tai kokonaan tupakkatehtaan, kattotiiliruukin, kirjapainon, viirjiiiimcin, sokeriruukin ja kehriiiimon sekii Jiirvenojan
paperiruukinja osuudenAvikin lasitehtaasta.Hiin
harjoitti myris laajaa ulkomaankauppaa. Tiillii
tavoin ruukkien yritystoiminta sekii koti- ja ulkomaankauppakietoutuivat toisiinsa monimutkaisten verkostojen kautta. Siihen liittyi vielii useimpien ruukkien yhteydessii sijainneet sahat,jotka
alkujaan oli tarkoitettu kotitarpeisiin, mutta jotka
todellisuudessatuottivat puutavaraa myris vientiin.
Valtakunnan talouden kannalta ei suomalaisilla
ruukeilla ollut suurta merkitystii. Esim. 1700luvulla Suomen rautaruukkien osuus valtakunnan
kokonaistuotannostaoli 3-4% ja tyiintekijdiden
lukumii[rli oli noin 1000 henkeii.
Ruukkien vahvat siteet Ruotsiin siiilyiv?it pitkiille 1800-luvulle. Piiiiosa raaka-aineestaja merkittavii osa ammattitaitoisesta tydveestii saatiin
sieltii. I 800-luvun omistajarakenteelleon tyypillistd jiilleen yhden tai kaksi ruukkia omistavat
patruunat.Autonomian kauden alkuvuosikymmeninii ruukinomistajienjoukossa oli eriiitii senaatin
johtavia virkamiehiii ja heidiin sukulaisiaan.Tiimii
osaltaantakasi elinkeinon erikoiskohtelun. 1850ja 1860-luvuilla valimo- ja konepajateollisuus
syrjayfti perinteiset rautaruukit metalliteollisuuden alalla. Ruukkien toiminta ja valmistustekniikat siiilyiviit hyvin pitkalti ennallaan 1800-luvun
puoleenviiliin saakka.Tuolloin uudet tuotantomenetelmiit alkoivat saadajalansijaa tai olivat oikeastaan viilttiimiittcimi?i kilpailutilanteen takia.
Vanhoille ruukeille teme merkitsi joko kuolemaa,
tuotantosuuntauksen muuttamista, esim. kankiraudan valmistuksesta pidemmiille jalostettuihin
tuotteisiin kuten maatalousfycikaluihin, tai tuotannon voimakasta laajentamista. Yrifysten rahoitus
muuttui siirryttiiessii osakeyhticimuotoon ja tiimii
muutos niikyy selviisti my<is yritysten kirjanpitoaineistossa.
Suomen rautaruukkien
kokonaismerkitystii
maan kehityksessiion vaikea arvioida. Huolimatta
vaatimattomasta osuudestaan valtakunnan koko-

naistuotannossa,
niillii oli suuri vaikutusetenkin
sijaintipaikkakuntiensakehitykselle. Suomen
varsin nuorelle teollisuudellene ovat luoneet
tiirkeiin pohjanja perinnetekijiin.Ruukit harjoittijoka johti useinriitoihin
vat vilkastamaakauppaa,
ja ruukinomistajien
kaupunkienporvareiden
viilillii. Kaupannegatiivinenvaikutusoli talonpoikien sitoutuminenruukkeihinja velkaantuminen,
joka myris koski tyontekijriitii.Heidiin kohdallaan
se tosin voidaantulkita palkkaeduksi,
sillii velka
ei siirtynl.t lapsille. Ruukit tarjosivat lisiituloja
ympiiristcin rahvaalle ja niistii oli mahdollista
ostaa tarvittaessavelaksi esim. viljaa vaikeina
aikoina. Kun kruununvouti Tammisaarenkaupunginporvareiden
ilmiannonperusteella
vuonna
1737 takavarikoi ruukinomistajaMontgomerien
suurenviljavarastonPohjan pitiijiissii, ruukinpatruunasai voimakastatukea liihiseudunrahvaalta,
joka ilmoitti, ettii Montgomerienruukit tarjosivat
heille viljaa sekiiruoka-ettii siemenviljaksi,rahaa
veroja varten seka suolaa,rautaaja muuta mitii
talouksissa
tarvittiin.
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Ruukkilaiset
ldhdeaineistossa
Ruukit ja niiden viiestcimuodostivatviirikkliitii
saarekkeitasuomalaisellamaaseudulla.varsinkin
kun ulkomaalaistenosuusammattitaitoiseshvAestost?i
oli huomattava.
Sukututkija ldytiil ruukkien viiestrin tutuista
liihteist5.Ruukkilaisetmaksoivathenkiveroaja
jasenie. Eriiissii suurimmissa
olivat seurakunnan
ruukeissammeoli oma kirkko ja pappi tai saarnaaja.
Tarkempaa tietoa ldytyy Osmo Durchmanin
artikkeleista Genoksessa"Tietoja erikoislaatuisista seurakunnistaynn?ivastaavistahistoria- ja
rippikirjoista"(1932, 1933ja 1944).1800-luvun
aikana useimmat nAista seurakunnistaliitettiin
ja niiden arkistot siirrettiin emiiemiiseurakuntiin
seurakunnanhoiviin. Tiimii aineistoon mikrofilmattu ja historiakirjat lityfyvet puhtaaksikirjoitettuina.Naite arkistoja ovat osittain kohdanneet
samattuhot kuin monia muitakin kirkonarkistoja.
Esim. Fiskars-Antskoginruukkiseurakunnan
kirkonarkisto tuhoutui Pohjan pappilan palossa
1790-luvulla.
Ruukkien kohdalla henkikirjoja voi k?iyttiiii
liihdeaineistona.
sillii ruukinviiki maksoihenkiveroa kuten muutkin vaikka sillii muutenoli erilai
sia vapautuksia,esim. sotavaenotosta.
Ruukit on
usein kihlakunnansisiillii yhdistetfy omaksi ryhmiikseenhenkikirjojenloppuun(kts.liite 2).
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Oikeudellistenasiakirjojenkohdalla on syy'tii
huomioida,ettii ruukkilaistenrikos- ja riitajutut
kasiteltiinerityisilliivuorikiiriijillii, joiden p6ytiivuonna 1810
kirjat l<iy.[vat Kansallisarkistosta
Ruotsistasiirrettyjenvuorikollegionasiakirjojen
joukostavuorihallituksen
arkistossa(ei mikrofilmattu). Rikosasioidenlisdksi niissii on tietoja
m.m. mestari-ja kisellikokeistasekii erilaisista
ja omistajienkesken.Varsin
kiistoistatycivaestcin
paljonpikkurikkeitiisovittiinruukin piirissiieik2i
huoniita viety karajille.Varsinkin 17O0-luvulla
mattavanmonet kiistat koskivat talonpoikien
hiilitoimituksia.
1600-luvunosaltahenkikirjatja vuorikiiriijien
pciytakirjat ovatkin liihes ainoat kaytettavissa
olevat liihteet sukututkijalle,sillii vanhimmat
tuhoutuivatison vihan aikana
ruukinarkistomme
(1700-21).Hyvii esimerkkitiillaisestatutkimuksestaon KustaaH.J.VilkunanartikkeliGenoksessa (1992 - 2), "JeanRochie.Vallonieliimiikerta
1600-luvun
Suomesta".
Ruukinarkistojenrakenne

viirikkeitii
, varsinkin
)isesbvain tutuista
kiveroaja
Lurimmissa
ri tai saarurchmanin
koislaatuidstoria-ja
800-luvun
a liitettiin
*tiin emlir mikofilaksikirjoiohdanneet
narkistoja.
rnnankirn palossa
ri kiiyttiiii
i henkiveoli erilaiRuukiton
naksiryhe2).

Ruukinarkistojen
rakenneon varsinyhdenmukainen.Suurimman
erilainentiliryhmin muodostaa
tai kirjanpitoaineisto,joka on syntyn).tnk. ruotsalaisenruukkikirjanpidontuloksena.Kaikissa
ruukeissammenoudatettiin1800-luvunlopulle
saakkatiitii kirjanpitojarjestelmiiii.Tasta,jo 1600luvulla syntyneestii,erittiiin pitkalle kehittyneestii
jiirjestelmiistii
on kuvauksiaesim.Axel Grandellin viiit<iskirjassa
i
"Aldre redovisningsformer
Finland"(Hfors 1944),jossaon kaytettyesimerkkinii Fiskarsinrautaruukinkirjanpitoavuodesta
1733liihtien.
Primiiiirimerkinniit
tehtiin pulkkien tai pirkkojen (kanstock)avulla.Esim. kun talonpoikatoimitti hiililastinruukille,asetettiinhiinenja ruukin
osatpirkastavierekkiiinja niihin tehtiin kirjurin
toimesta lovi. Niiitii esineitii on ruukeistamme
sailynyterittAinviihiin. Ainakin jo 17O0-luvulla
ruukkilaisillaoli henkikikohtaisiakirjoja (esim.
AndersUhr ja vasarasepp?i
masuunimestari
Clas
Pira vastaanruukinkirjuriMats Hagemanvuorikiirajille1741).
Tyypillistetille jlirjestelmiilleoli, ettii erilaiset
talouteenliitryvet tiedot ja tapahtumatmerkittiin
erilaisiinapu- tai peerittiiin yksityiskohtaisesti
ja jourruskirjoihin,joita olivat esim. kassakirja
piiiviikirja.
vuoden
eli
Niiistii
tiedot
koottiin
naali
tai tilikaudenlopulla pedkirjaan,jonka pohjalta
piiiitehtiin tilinpiiiitris.Useimmissatapauksissa

kirja on jaettu kahteen osaan; varsinaiseenpiiiikirjaan eli kapitaaliin, joka sisiiltiiii asiatilit ja
vastakirjaan (avrcikningsbo&), joka sisiiltiiii henkildtilit. Tiimii pohjamateriaali on tutkijan kannalta liian hajanaista,jos etsitiiiin yhden tietyn
henkil<in tietoja. Tiistii syystii on paras mennii
suoraan paakirjoihin. Vastakirjoissa on oma tili
jokaiselle henkilctlle. Kirjasta ldytlvat kaikki
henkilcit,joiden kanssaruukilla on ollut jonkinlaisia taloudellisia transaktioita tilikauden aikana
(kts. liite 3).
Tiliin on debet-puolelle merkitty kaikki mite
ruukki on kyseiselle henkilcille tilikauden aikana
luovuttanut. Ensin mainitaan mahdollinen velka
edelliseltii vuodelta ja sen jiilkeen erilaisten tuotteiden kuten viljan ja perunan sekii ruukin omien
tuotteiden luovutukset henkilcille. Sen lisiiksi
mainitaan rahana saatu palkka. Vastapuolella on
henkikin suorittamat ty6t arvioituina rahassatai
hiinen toimittamiensatuotteidenarvo.
Esimerkkinii on masuunimestariCarl Heleniuksen tili vuodelta 1862 Teijon ruukista. Ylimpiinii
niikyy hiinen velkansa ruukille, reilut l0 hopearuplaa, sitten eri tuotteiden luovutuksia, kuten I
tynnyri 22/zkappaa ruista, 15 kappaa herneitiija
22Yzkappaa perunaa, rautapannu j.n.e. Tarvikkeiden rahallinen arvo on ilmoitettu ja lisiiksi hiin on
noin kenan kuussa nostanut kateista rahaa. Vastapuolelta niikyvlit hlinen erilaisten tycisuoritustensa arvot. Hiin on suorittanut eriarvoisia piiivatdita ja saanut korvauksen 93% vuorokaudesta
masuunin hoidossay.m. Tilikauden aikana h?inen
velkansaruukille kasvoi n. 3 ruplaa (kts. liite 4).

Mitiitiliaineisto
kertoosukututkijalle?
Tiliaineistosta
henkildnammatinsaaselvillevuodestatoiseentarkemminkuin rippi- tai henkikirjoistaja lisiiksiniikyy ne todellisettehtavat,
jotka
katkeyryvdtammattinimikkeen
taakse.
Palkkaustiedotkiiyviit selviisti ilmi, niin luontoistuotteinakuin rahanakin saadunkorvauksen
osalta.TAstAvoidaanpiiiitellii paljon henkikinja
perheenaineellisestaelinympiiristdstii. Esim.
Heleniuksella
oli 1860-luvunalussa10 alaikiiistii
lasta, joten lisliiintyvli velka elintarvikeottojen
kautta ol i ymmiirrettiiviiii.
Vastakirjat kertovat mycis ruukkitydn sesonkiluonteisuudesta,sepiit saattoivat kesiillii joutua
jos vasaratseisoivatvesipulantakia.
peltotciihin,
Pienet hajatiedot tilikirjoissa voivat eliivciittiiii
tutkimusta.Esim. kun FiskarsiinpalkattiinsakKimon ruukista
salaistaontaan
sepiitPohjanmaalta

1770-luvun lopulla, lciyqy Fiskarsin vastakirjasta
tarkat tiedot heidiin matkastaan. Taannoisessa
Helsingin Sanomain artikkelissa kerrottiin miten
eriis sukututkija oli l<iyZinlt tiedot esivanhempiensa tupakankulutuksesta Taalintehtaan ruukinarkistosta.
Vastakirjoja kZiyettiiessiijokainen voi itse valita
miten paljon niihin slvengy, mutta yksityiskohtaista tietoa niistii irtoaa haluttaessa paljon. Kirjojen kliyttda helpottavat aakkoselliset hakemistot.

muuaineisto
Ruukinarkiston
Tiliaineiston lisiiksi ruukinarkistoistalitytyy
vaihteleva miiiirii erilaisia muita asiakirjoja.
Useimmissa ruukeissa oli jo varhain oma k<iyhiiinkassa,jonka asiakirjat ovat mielenkiintoisia.
Esimerkki on Teijon ruukista vuodelta 1869.
niikyviit
kassasta
Koyhiiinkassan tilikirjasta
avustuksiasaaneet.Em. masuunimestariHelenius
kuoli vuonna 1867 ja h?inen leskensii sai kaksi
vuotta myrihemmin avustusta kassasta 12 markkaa.
Saapuneistaja liihteneist?i kirjeistii saattaa lciytyii om istajien henki lcikohtaista kirj ei stciii. Saapuneissaasiakirjoissaon usein tycintekijciidenpiiiistri- j a tydtod i stuksia (or I ovssedl ar). Esimerkkin?i
valaja Karl Ekmanin todistus,jonka hiin on saanut
Taalintehtaaltavuonna 1871 muuttaessaanPerni<in Teijoon. Todistuksen on allekirjoittanut ruukinpatruuna Walter Ramsay ja se sisiil[y Teijon
ruukinarkistonsaapuneisiinasiakirjoihin.
Valitettavan usein ruukkien kirjeenvaihto on
vanhemmilta osiltaan tuhoutunut. Tietoja yksittiiisen tycitekijiin palkkaamisesta lciytyy my<is
"seppiikontrahdeista"eli tyrisopimuksista,joiden
monet yksityiskohdat kuvaavat ruukkilaisten ty6ympiiristciii. Tiistii on esimerkki Strcimforsin ruukista Ruotsinpyhtealte vuodelta 1902. Kyse on
siis jo tlimiin vuosisadan tycisopimuksesta, mutta
sisiillciltiiiin se ei juurikaan poikkea sata vuotta
vanhemmastasopimuksesta(kts. liite 5).

Missd ruukinarkistojasailytetaan?
Ruukeissaammatitusein siirtyiviit iseltii pojalle
ja muodostuins. ruukkisukuja,joiden jiisenet
pysyiviit samassaruukissa tai muuttivat toisiin
Nliinollenvoi
ruukkeihinsamoihinammatteihin.
olla, ettii kun jeljet kerran johtavat ruukkeihin
saattaasielt?iloytyii useitasamansuvunjZiseniii.
ettli kannattaaperehTiimii puoltaasita pAAtdsta,

tyii kyseisenruukin historiaanja selvittiiii ruukinarkiston olemassaolo.Ruukinarkistoissaon
myiis tietoja ympiiroiviin maaseudunihmisistii,
joilla oli jotakin yhteyksili ruukkeihin. Valitettavasti on usein niin, ettii ruukinarkistojenaineisto
on siilyon "kiven takana"mikiili sitii ylipii?itii?in
nyt. Yksityisten henkikiidenja yritysten halussa
olevien arkistojen tutkijapalvelu on usein puutteellistatai olematonta.
Ensimmliinen askel kohti ruukinarkistoa on
tutustuminenruukin tai ruukkienhistoriaan.Tiissii
yhteydession syytii mainita Tekla Hultinin klassinenviiitciskirjavuodelta 1896 "Historiska upplysningar om bergshanteringeni Finland under
svenskatiden"ja EevertLaineen"Suomenvuoritoimi I - III", etenkin sarjan 2. osa "Ruukit"
sekii Vilho Annalan "Suomen lasiteollisuus".
Tiirkeimmistii ruukeistammelcigyy sen lisiiksi
omathistoriikkinsa,
esim.:
Gabriel Nikander: Fiskars Bruleshistoria.
Karl Elcrnan:Herraskartanon vanhantehtaan
historia. TeijonTehtaat1686- 1936.
ThureSvedlin: Dalsbrulcsjcirnverk och brukspatroner 1686- 1936.
Helmer Tegengren:Billntis bruks historia.
LempiNevavuori: Mtinnciistenruukkin historia.
Niiistii kirjoista l<tlt1y viittauksia ruukinarkistoihin, mutta yksikiiiin arkistoistaei ollut kunnolla
jarjestetrykirjojenkirjoifiamisenaikoihin.
Valitettavanmonetruukinarkistotovat fuhoutuneet sotien ja muiden onnettomuuksiensekii
mytihemmin omistajanvaihdosten yhteydessii.
Omistajanvaihdokset
ovat mycisjohtaneetsiihen,
ettli samanruukin aineistoasaattaalciJtyii useammastakinpaikasta.
Tiedon yksittiiisenruukinarkistonsijainnistal<iyt?iii parhaiten Mikkelissii sijaitsevan ElinkeinoelimZin Keskusarkiston(ELI(A) tietokannasta,
joka on laadittu toimialoittain. Aivan kaikkia
yksityistenhalussaolevia arkistoja ei ole ilmoitettu siihen. Arkistolaitoksentydn alla oleva yksityisarkistorekisteritulee korjaamaan tiimiin
puutteen.
tdydellinen?
Onko ruukinarkisto
Ruukinarkistoissaon sailynyt kovin viihiin aineistoa 1700-luvulta.Useimmissatapauksissa
yhteniiisetsarjat alkavat vasta 1800-luvunpuolella, mutta tutkijan onneksi parhaitensiiilyneitZi
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te ihnoirlevaykL tiimiin

iihlin aitauksissa

rxl puoni$neita

ja monipuolisimmat
ovat helppokiiyttciisimmiit
piiii-ja vastakirjojensarjat.
Parhaitensiiilyny ruukinarkistommeon Fiskarsin arkistoPohjankunnassa.Se sisiiltiiiiruukin
tiirkeimmiit tilikirjat liihestulkoon tiiydellisinii
liihtien.Arkisto sisiiltiiiisen
sarjoina1730-luvulta
lisiiksi aineistoa muista yrityksistZi,jotka ovat
kuuluneet Fiskars-yhtymien, esim. Orijiirven
kuparikaivoksenja Billniisin aineistoa 1800luvulta.Arkiston hyviiiin siiilymiseenon vaikuttanut E.L.vonJulininkiinnostusarkistoakohtaanjo
ja yrityksenkiinnostus
I 800-luvunloppupuolella
perinteidenvaalimiseen.Toinen erittiiin hyvin
siiilyny.t arkisto on Taalintehtaan,joka alkaa
ja ulottuu1920-luvulle.
I 700-luvunloppupuolelta
Monet arkistot ovat tuhoutuneetomistajanvaihdostenyhteydessii.Voidaan sanoa,ettii mitii useampi omistajanvaihdos,
sitii varmemminarkisto
on hiivinnyt.Esimerkkeiniitiistii kiiykcidnTeijo ja
Strcimfors. Teijon Turun maakunta-arkistossa
arkistoalkaavuoden1860paikkeilta
seilytettdvA
jiilkeen.
Viktor ZeborBremerinkonkurssin
Strcimforsinnykyiiiin ELKAssa sijaitseva arkisto alkaavuodesta1868,eli P.H. af Forsellekjiilkeen.Arkistoapidettiinruukinsenkonkurssin
ja omistajanomistajanyksityiseniiomaisuutena
vaihdoksenyhteydessiine siirtyiviit hiinenmukanaan.Strrimforsin
vanhanarkistonaf Forselles
vei
mukanaan Helsinkiin. Konkurssin jalkeisenA
vuonnavelkojienjatkaessatoimintaakirjuri kirjoitti useimmankerranaf Forsellekselle
ja pyysi

Strdmforsin
ruukin naulapaja 1900lwun alkupuolella

tietryjatilikirjoja lainaksi.Tilikirjat ovat kadonneet,mutta osan aineistostakuten kirjeet ja piiiviikirjat af Forsellesotti mukaansamuuttaessaan
Ruotsiin ja tiimii aineisto on nykyiiiin Uppsalan
ja UppsalanYliopistonkirmaakunta-arkistossa
jastossa.
Kalannissa sijainneen Miinniiisten ruukin
arkistosta ldyfyy osia Forsmarkin arkistosta
Uppsalanmaakunta-arkistossa.
Muutama asiaja piiZiosa
kirja on HelsingissiiKansallisarkistossa
arkistostaon edelleenMiinniiistenkartanossa.
Kimon ruukin arkistoasdilytet6an
Abo Akademin kirjastossa,
muttaosa sentilikirjoistal6y[y
Vuojoen kartanonarkistostaTurun maakuntaarkistosta. Taustalta ldltly yhteinen omistaja.
Myris ruotsalaistenruukkien aineistoja lciytyy
Suomesta,
esim.Fnivin kirjoja on Teijonarkiston
yhteydessii,jonne eris Ruotsista 1800-luvulla
tullut kirjuri ne liiui.
Ruukinarkistotvoivat olla sukututkijalleaarreaitta. Suurin ongelmaon arkistojenkokonainen
tai osittainen tuhoutuminen.Ruukinarkistojen
aineistosta
valtaosaon tilikirjoja, jotka eiviit soperusliihteiksi,
vellu sukututkimuksen
muttajotka
antavatsitiikin tarkempialisiitietojaruukeissatai
niiden liihiympiiristrissii
vaikuttaneista
esi-isistii.
On siis hyvii muistaa, ettii ruukinarkistojavoi
kevtteemvcismuidenkuin varsinaisten
ruukkisukujen tutkimisessa.
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Liite2

Ennen vuotta 1809perustetut lasiruukit

Antskoginruukin henkikirja(Pohjanpitiija,
Uusimaa)

lasiruukki 1681-1685
Uudenkaupungin
1748-1833
Avik
1765-1782
Metsiikylii
1772-1822
Kukkolanlasiruukki
Mariedal
17'79-1824
Tuorsniemi
1781-1868
1782-1885
Olhava(NVbV)
Jiirmiliinlasiruukki
1783-1820
Rokkalaeli Koski
1788-1920
Nuutajiirvi
1793Inkere
1794-1865
Liikolanlasiruukki
1795-1799
Berga
1796-1883
Leistillnlasiruukki
1801-1865
Jappilanlasiruukki
1802-1846
Gr<invik
1812-1907
Johanneslund
1813-1960

Ennenvuotta 1809perustetut
suomalaisetrautaruukit
Mustio
Antskog
Billniis
Fagervik
Fiskars
Orisberg
Koski
Forsby
Skogby
Taalintehdas
Kirjakkala
Teijo
Kauttua
Juva
Sippola
Pohja
Strdmfors(Petjarvi)
Kimo
Bj<irkboda
Kuusto-Latokartano
Oravainen
M2inniiinen
Stnimsdal(Juantehdas)
Fredriksberg(Leineperi)
Mariefors
Seinajoki(Ostermyra)
Noormarkku

t616
I 630
1641
t646
t649
1676
1679
1682
1682
l 686
l 686
l 686
I 689
1689
t69r
t694
r695
r70l
1732
t732
1737
t74l
1',746
t77l
r795
t798
1806
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Liite 5
Sepnii-Kontrahti

Franche-Comtd
Tehtaalleotant6tenkankirautasepiksi
Strcimforsin
Omistamalleni
Forstdn.
OskarGrtinroos,GustafLindqvistja konstantin
takoukseen:
ehdoilla:
Seuraavilla
I ksi 100 kiloon hyvin tehtya, virheetiintii ja tarkasti mitan jiilkeen tavottua
keyfteekorkeintaan125kiloa takkirautaatahi 130
kankirautaa,saadaansulattaessa
sekii I ksi 12 hehtolitran
kg ronurautaatahi myciskin115 kg mellonkappaleita
lestihiilia.
2 seksiTakouspalkkaI m 20 pniii jokaisesta100kilostahyviistii,virheetttimiistiija
hyviiksytystiiaineeli kankiraudasta.
3 si Romuraudastasulatetustaja tavotustakankiraudastamaksetaankaikkiaan 5
pqij! valmista raudasta, ainoastaantavottavaksi jAtefstii vanhasta raudasta
maksetaansenjiilkeen kuinka suurtatavottavaksijitetty rautaon.
4 si Yliraudastamaksetaan10 mkkaa 100 kilosta sekii aliraudastaon seppien
ylihiilistii 2 mkkaa
26 mkkaasamoin100kilosta.Samoinmaksetaan
maksettava
4 mkkaalestist?i.
20 hehtolitranlestistii,alihiilistesuoritetaan
rautaasaakukin ahjokunta3 kg takkiakutakin1000kg kankirautaa
5 si Rakennus
k o h t ik u i nm y c i 2
s hl hiilia.
saakukin Seppe1700kg heiniiija 600 kg olkia sekii6/z aaria
6 si Eliiinrehua
perunamaata
konttoorinmiiliriiiimiiltii paikaltaja joka tehtaanpuolestajoka syksy
yl6sajetaan.
7 si Sepiit ovat velvolliset itse pitamean laitoksen kiiyviissii kunnossa,
ahjotarpeet vasaranvarretja
siiiinndllisesti sitii hoitamaan, sisiiiinasettamaan
trykkzirit tarpeenmukaan,vastatasekii tarkoin hoitamaanja kunnossapitamAen
ahjo
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