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Ruukinarkistoj en aineistot

Suomessa ruukeilla ja ruukkiteollisuudella tar-
koitetaan yleensii niitii rautatehtaita, jotka oli pe-
rustettu ennen 1800-luvun puoliviilin teollista
liipimurtoa. Kyse oli tehdasmittakaavaisesta toi-
minnasta, jossa tyrivoiman ja luonnosta saatavan
kiiyttrivoiman kAyfttt oli runsasta. Tiiltii pohjalta
samaan ryhmiiiin voi lukea ainakin osan lasin ja
sahatavaran valmistuksesta. 1700-luvun loppu-
puolella maaseudulle syntyneitii lasitehtaita voi
siis kutsua lasiruukeiksi. Kaupungeissa 1700-
luvulla liihinnii tekstiilintuotantoon keskittynyfte
manufaktuuriteollisuutta ei voida lukea tlinne,
sillii niiden toiminta oli kiisiteollista. Ruukkiteol-
lisuus voidaan toisin sanoen rajata selviisti kotite-
ollisuudesta, ammattikiisitycistii ja manufaktuu-
reista.

Tiimii esitys keskittyy rautaruukkien arkistoih in
ja niiden sukututkijalla tarjoamiin mahdollisuuk-
siin.

Rautaruukit

Tyypilliste ruukeille oli niiden patriarkaalisen
pienyhteis<in muoto. Ruukinpatruuna tai h?inen
edustajansa oli yhteison johtaja, ja samoin sep-
piimestarit korkean ammattitaitonsa nojalla pajo-
jen isiint?ihahmoja ja omistajan luottomiehiii.
Merkittevii osa ty<intekijdiden palkoista muodos-
tui elintarvikkeista ja eri luontaiseduista. Palkka-
ukseen tarvittavia tuotteita, samoin kuin tiirkeiitii
puuhiiltii ja lasiruukkien tarvitsemaa polttopuuta
toimittivat ruukin oma maataloussektori sekii
ympiirriiviin maaseudun viiestd, joka oli sidottu
ruukkiin erilaisin sitein, m.m. perinn<iksiostojen
kautta.

Aina elinkeinovapauden liipimurtoon asti 1860-
ja 1870-luvuilla ruukkiteollisuus oli tarkasti val-
tiovallan siiiitelemliii. Rautaruukeille toimiluvan
mycinsi vuorikollegio ja lasiruukeille kauppakol-
legio. Autonomian aikana nemA tehtavAt siirtyivet
senaatin talousosastolle. Privilegiot takasivat ruu-
keille erilaisia etuja verojen ja maanomistuksen
suhteen. Samalla kruunu pyrki siilitelyn avulla

takaamaan kaikille laitoksille toimintaedellytyk-
set.

Rautaruukkien perustaminen Suomeen alkoi
1600-luvun alkupuolella. 1500-luvun puolella
kruunulla oli masuuni Lohjan Ojamon kaivoksen
yhteydessii, mutta varsinaisista ruukeista ei voida
puhua ennekuin vuonna 1616 perustetun Mustion
yhteydessii. Tiimiikin oli kruunun yritys, mutta se
siirtyi varsin pian ensin yksityiselle vuokraajalle
ja sittemmin yksityiseen omistukseen. Kruunu
rohkaisi perustamaan ruukkeja Suomeen, ensin
oletettujen rikkaitten malmiesiintymien johdosta,
ja sitten runsaiden metsiivarojen ja vesivoiman
takia. Metsiit olivat tarkeita, sillii niistii saatiin
puuhiiltZi, jota kiiytettiin polttoaineena. Hiilelle oli
merkitys myds siinii kemiallisessa prosessissa,
jossa masuunista saadusta takkiraudasta ahjossa
muokkaamalla ja vesivasaran alla takomalla saa-
tiin taontakelpoista kankirautaa. Kankirauta oli
sekii vientituote ettA erilaisten rautaesineiden
valmistamisessa kiiytetty raaka-aine. Lasiruukit
tarvitsivat polttopuiden lisiiksi lehtipuiden tuhkaa.
Onkin sanottu. ettii raudanvalmistus oli enemm?in
puu- tai metsdteollisuutta kuin metalliteollisuutta,
sillii yli puolet tietyn kankirautamiiiiriin valmista-
miseen tarvittavasta tydpanoksesta kului hiilen
hankintaan. Rautaruukkien raaka-aineena oli piiii-
asiassa Ruotsista tuotu vuorimalmi.

1600-luvun yrittiijiste valtaosa oli turkulaisia
porvareita, joiden monipuoliseen kauppa- ja yri-
tystoimintaan rautaruukit sopivat hyvin. NiiistA
porvareista voi mainita nimet Billsten, Wolle ja
Thorw<iste. Vuosisadan loppupuolella innokkaana
ruukkien perustajana esiintyi Lorentz Creutz nuo-
rempi, joka edusti uudenlaista, yritystoiminnasta
kiinnostunutta aatelia ja toimi myris vuorikollegi-
on, eli alaa siiiiteleviin hallinnollisen elimen, va-
rapresidenttinii. Hiinen perustamiaan ruukkeja
ovat mm. Euran Kauttua, Perni<in Teijo ja Kos-
kenkylii eli Forsby Pernajassa.

1700-luvulla perustettiin varsin viihiin uusia
ruukkeja. Ison vihan aikana tuhoutuneet ruukit
rakennettiin uudelleen uusien omistaiien toimesta



vanhojen privilegioiden pohjalta. 1700-luvun
jiilkimmiiisellii puoliskolla l2ihes kaikki suomalai-
set,ruukit olivat tukholmalaisten kauppahuonei-
den omistuksessa. Esim. kauppahuone Jennings &
Finlay omisti 1760-luvulla Suomessa seuraavat
ruukit: Fiskars, Antskog, Koski, Miinniiinen,
Orisberg, Kimo ja Oravainen (kts. liite 1).

Ruukkien omistajarakenteeseen kuului mycis
kotimaisia yriffejie. Esim. turkulainen porvari
Jacob Bremer omisti osittain tai kokonaan tupak-
katehtaan, kattotiiliruukin, kirjapainon, viirjiiii-
mcin, sokeriruukin ja kehriiiimon sekii Jiirvenojan
paperiruukin ja osuuden Avikin lasitehtaasta. Hiin
harjoitti myris laajaa ulkomaankauppaa. Tiillii
tavoin ruukkien yritystoiminta sekii koti- ja ulko-
maankauppa kietoutuivat toisiinsa monimutkais-
ten verkostojen kautta. Siihen liittyi vielii useim-
pien ruukkien yhteydessii sijainneet sahat, jotka

alkujaan oli tarkoitettu kotitarpeisiin, mutta jotka

todellisuudessa tuottivat puutavaraa myris vien-
t i in.

Valtakunnan talouden kannalta ei suomalaisilla
ruukeilla ollut suurta merkitystii. Esim. 1700-
luvulla Suomen rautaruukkien osuus valtakunnan
kokonaistuotannosta oli 3-4% ja tyiintekijdiden
lukumii[rli oli noin 1000 henkeii.

Ruukkien vahvat siteet Ruotsiin siiilyiv?it pit-
kiille 1800-luvulle. Piiiiosa raaka-aineesta ja mer-
kittavii osa ammattitaitoisesta tydveestii saatiin
sieltii. I 800-luvun omistajarakenteelle on tyypil-
listd jiilleen yhden tai kaksi ruukkia omistavat
patruunat. Autonomian kauden alkuvuosikymme-
ninii ruukinomistajien joukossa oli eriiitii senaatin
johtavia virkamiehiii ja heidiin sukulaisiaan. Tiimii
osaltaan takasi elinkeinon erikoiskohtelun. 1 850-
ja 1860-luvuilla valimo- ja konepajateollisuus
syrjayfti perinteiset rautaruukit metalliteollisuu-
den alalla. Ruukkien toiminta ja valmistusteknii-
kat siiilyiviit hyvin pitkalti ennallaan 1800-luvun
puoleenviiliin saakka. Tuolloin uudet tuotantome-
netelmiit alkoivat saada jalansijaa tai olivat oike-
astaan viilttiimiittcimi?i kilpailutilanteen takia.
Vanhoille ruukeille teme merkitsi joko kuolemaa,
tuotantosuuntauksen muuttamista, esim. kanki-
raudan valmistuksesta pidemmiille jalostettuihin

tuotteisiin kuten maatalousfycikaluihin, tai tuotan-
non voimakasta laajentamista. Yrifysten rahoitus
muuttui siirryttiiessii osakeyhticimuotoon ja tiimii
muutos niikyy selviisti my<is yritysten kirjanpito-
aineistossa.

Suomen rautaruukkien kokonaismerkitystii
maan kehityksessii on vaikea arvioida. Huolimatta
vaatimattomasta osuudestaan valtakunnan koko-

naistuotannossa, niillii oli suuri vaikutus etenkin
sijaintipaikkakuntiensa kehitykselle. Suomen
varsin nuorelle teollisuudelle ne ovat luoneet
tiirkeiin pohjan ja perinnetekijiin. Ruukit harjoitti-
vat vilkasta maakauppaa, joka johti usein riitoihin
kaupunkien porvareiden ja ruukinomistajien vii-
lillii. Kaupan negatiivinen vaikutus oli talonpoi-
kien sitoutuminen ruukkeihin ja velkaantuminen,
joka myris koski tyontekijriitii. Heidiin kohdallaan
se tosin voidaan tulkita palkkaeduksi, sillii velka
ei siirtynl.t lapsille. Ruukit tarjosivat lisiituloja
ympiiristcin rahvaalle ja niistii oli mahdollista
ostaa tarvittaessa velaksi esim. viljaa vaikeina
aikoina. Kun kruununvouti Tammisaaren kau-
pungin porvareiden ilmiannon perusteella vuonna
1737 takavarikoi ruukinomistaja Montgomerien
suuren viljavaraston Pohjan pitiijiissii, ruukinpat-
ruuna sai voimakasta tukea liihiseudun rahvaalta,
joka ilmoitti, ettii Montgomerien ruukit tarjosivat
heille viljaa sekii ruoka- ettii siemenviljaksi, rahaa
veroja varten seka suolaa, rautaa ja muuta mitii
talouksissa tarvittiin.

Ruukkilaiset ldhdeaineistossa

Ruukit ja niiden viiestci muodostivat viirikkliitii
saarekkeita suomalaisella maaseudulla. varsinkin
kun ulkomaalaisten osuus ammattitaitoisesh vA-
estost?i oli huomattava.

Sukututkija ldytiil ruukkien viiestrin tutuista
liihteist5. Ruukkilaiset maksoivat henkiveroa ja
olivat seurakunnan jasenie. Eriiissii suurimmissa
ruukeissamme oli oma kirkko ja pappi tai saar-
naaja.

Tarkempaa tietoa ldytyy Osmo Durchmanin
artikkeleista Genoksessa "Tietoja erikoislaatui-
sista seurakunnista ynn?i vastaavista historia- ja
rippikirjoista" (1932, 1933 ja 1944). 1800-luvun
aikana useimmat nAista seurakunnista liitettiin
emiiseurakuntiin ja niiden arkistot siirrettiin emii-
seurakunnan hoiviin. Tiimii aineisto on mikrofil-
mattu ja historiakirjat lityfyvet puhtaaksikirjoi-
tettuina. Naite arkistoja ovat osittain kohdanneet
samat tuhot kuin monia muitakin kirkonarkistoja.
Esim. Fiskars-Antskogin ruukkiseurakunnan kir-
konarkisto tuhoutui Pohjan pappilan palossa
1790-luvulla.

Ruukkien kohdalla henkikirjoja voi k?iyttiiii
liihdeaineistona. sillii ruukinviiki maksoi henkive-
roa kuten muutkin vaikka sillii muuten oli erilai
sia vapautuksia, esim. sotavaenotosta. Ruukit on
usein kihlakunnan sisiillii yhdistetfy omaksi ryh-
miikseen henkikirjojen loppuun (kts. liite 2).
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Oikeudellisten asiakirjojen kohdalla on syy'tii
huomioida, ettii ruukkilaisten rikos- ja riitajutut
kasiteltiin erityisillii vuorikiiriij illii, joiden p6ytii-
kirjat l<iy.[vat Kansallisarkistosta vuonna 1810
Ruotsista siirrettyjen vuorikollegion asiakirjojen
joukosta vuorihallituksen arkistossa (ei mikrofil-
mattu). Rikosasioiden lisdksi niissii on tietoja
m.m. mestari- ja kisellikokeista sekii erilaisista
kiistoista tycivaestcin ja omistajien kesken. Varsin
paljon pikkurikkeitii sovittiin ruukin piirissii eik2i
niita viety karajille. Varsinkin 17O0-luvulla huo-
mattavan monet kiistat koskivat talonpoikien
hiilitoimituksia.

1600-luvun osalta henkikirjat ja vuorikiiriijien
pciytakirjat ovatkin liihes ainoat kaytettavissa
olevat liihteet sukututkijalle, sillii vanhimmat
ruukinarkistomme tuhoutuivat ison vihan aikana
(1700-21). Hyvii esimerkki tiillaisesta tutkimuk-
sesta on Kustaa H.J. Vilkunan artikkeli Genokses-
sa (1992 - 2), "Jean Rochie. Vallonieliimiikerta
1600-luvun Suomesta".

Ruukinarkistojen rakenne

Ruukinarkistojen rakenne on varsin yhdenmukai-
nen. Suurimman ryhmin muodostaa erilainen tili-
tai kirjanpitoaineisto, joka on syntyn).t nk. ruot-
salaisen ruukkikirjanpidon tuloksena. Kaikissa
ruukeissamme noudatettiin 1800-luvun lopulle
saakka tiitii kirjanpitojarjestelmiiii. Tasta, jo 1600-
luvulla syntyneestii, erittiiin pitkalle kehittyneestii
jiirjestelmiistii on kuvauksia esim. Axel Grandel-
lin viiit<iskirjassa "Aldre redovisningsformer i
Finland" (Hfors 1944), jossa on kaytetty esimerk-
kinii Fiskarsin rautaruukin kirjanpitoa vuodesta
1733 liihtien.

Primiiiirimerkinniit tehtiin pulkkien tai pirkko-
jen (kanstock) avulla. Esim. kun talonpoika toi-
mitti hiililastin ruukille, asetettiin hiinen ja ruukin
osat pirkasta vierekkiiin ja niihin tehtiin kirjurin
toimesta lovi. Niiitii esineitii on ruukeistamme
sailynyt erittAin viihiin. Ainakin jo 17O0-luvulla
ruukkilaisilla oli henkikikohtaisia kirjoja (esim.
masuunimestari Anders Uhr ja vasarasepp?i Clas
Pira vastaan ruukinkirjuri Mats Hageman vuori-
kiirajille 1741).

Tyypilliste tille jlirjestelmiille oli, ettii erilaiset
talouteen liitryvet tiedot ja tapahtumat merkittiin
erittiiin yksityiskohtaisesti erilaisiin apu- tai pe-
ruskirjoihin, joita olivat esim. kassakirja ja jour-
naali eli piiiviikirja. Niiistii tiedot koottiin vuoden
tai tilikauden lopulla pedkirjaan, jonka pohjalta
tehtiin tilinpiiiitris. Useimmissa tapauksissa piiii-

kirja on jaettu kahteen osaan; varsinaiseen piiii-
kirjaan eli kapitaaliin, joka sisiiltiiii asiatilit ja

vastakirjaan (avrciknings b o&), joka sisiiltiiii hen-
kildtilit. Tiimii pohjamateriaali on tutkijan kan-
nalta 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 kanssa ruukilla on ollut jonkinlai-

sia 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 tuot-
teiden kuten viljan ja perunan sekii ruukin omien
tuotteiden luovutukset henkilcille. Sen lisiiksi
mainitaan rahana saatu palkka. Vastapuolella on
henkikin suorittamat ty6t arvioituina rahassa tai
hiinen toimittamiensa tuotteiden arvo.

Esimerkkinii on masuunimestari Carl Heleniuk-
sen tili vuodelta 1862 Teijon ruukista. Ylimpiinii
niikyy hiinen velkansa ruukille, reilut l0 hopea-
ruplaa, sitten eri tuotteiden luovutuksia, kuten I
tynnyri 22/zkappaa ruista, 15 kappaa herneitiija
22Yz kappaa perunaa, rautapannu j.n.e. Tarvikkei-
den rahallinen arvo on ilmoitettu ja lisiiksi hiin on
noin kenan kuussa nostanut kateista rahaa. Vas-
tapuolelta niikyvlit hlinen erilaisten tycisuoritus-
tensa arvot. Hiin on suorittanut eriarvoisia piii-
vatdita ja saanut korvauksen 93% vuorokaudesta
masuunin hoidossa y.m. Tilikauden aikana h?inen
velkansa ruukille kasvoi n. 3 ruplaa (kts. liite 4).

Mitii tiliaineisto kertoo sukututkijalle?

Tiliaineistosta henkildn ammatin saa selville vuo-
desta toiseen tarkemmin kuin rippi- tai henkikir-
joistaja lisiiksi niikyy ne todelliset tehtavat, jotka
katkeyryvdt ammattinimikkeen taakse.
Palkkaustiedot kiiyviit selviisti ilmi, niin luon-
toistuotteina kuin rahanakin saadun korvauksen
osalta. TAstA voidaan piiiitellii paljon henkikin ja
perheen aineellisesta elinympiiristdstii. Esim.
Heleniuksella oli 1860-luvun alussa 10 alaikiiistii
lasta, joten lisliiintyvli velka elintarvikeottojen
kautta ol i ym miirrettiiviiii.

Vastakirjat kertovat mycis ruukkitydn sesonki-
luonteisuudesta, sepiit saattoivat kesiillii joutua
peltotciihin, jos vasarat seisoivat vesipulan takia.
Pienet hajatiedot tilikirjoissa voivat eliivciittiiii
tutkimusta. Esim. kun Fiskarsiin palkattiin sak-
salaistaontaan sepiit Pohjanmaalta Kimon ruukista



1 770-luvun lopulla, lciyqy Fiskarsin vastakirjasta

tarkat tiedot heidiin matkastaan. Taannoisessa

Helsingin Sanomain artikkelissa kerrottiin miten

eriis sukututkija oli l<iyZinlt tiedot esivanhempi-
ensa tupakankulutuksesta Taalintehtaan ruukinar-

kistosta.
Vastakirjoja kZiyettiiessii jokainen voi itse valita

miten paljon niihin slvengy, mutta yksityiskoh-

taista tietoa niistii irtoaa haluttaessa paljon. Kir-
jojen kliyttda helpottavat aakkoselliset hakemis-
tot.

Ruukinarkiston muu aineisto

Tiliaineiston lisiiksi ruukinarkistoista litytyy
vaihteleva miiiirii erilaisia muita asiakirjoja.
Useimmissa ruukeissa oli jo varhain oma k<iy-
hiiinkassa, jonka asiakirjat ovat mielenkiintoisia.
Esimerkki on Teijon ruukista vuodelta 1869.
Koyhiiinkassan tilikirjasta niikyviit kassasta
avustuksia saaneet. Em. masuunimestari Helenius
kuoli vuonna 1867 ja h?inen leskensii sai kaksi
vuotta myrihemmin avustusta kassasta 12 mark-
kaa.

Saapuneista ja liihteneist?i kirjeistii saattaa lciy-
tyii om istaj ien henki lcikohtai sta kirj ei stciii. Saapu-
neissa asiakirjoissa on usein tycintekijciiden piiiis-
tri- j a tydtod i stuksia (or I ov s s e dl ar). Esimerkkin?i
valaja Karl Ekmanin todistus, jonka hiin on saanut
Taalintehtaalta vuonna 1871 muuttaessaan Perni-
<in Teijoon. Todistuksen on allekirjoittanut ruu-
kinpatruuna Walter Ramsay ja se sisiil[y Teijon
ruukinarkiston saapuneisiin asiakirjoihin.

Valitettavan usein ruukkien kirjeenvaihto on
vanhemmilta osiltaan tuhoutunut. Tietoja yksit-
tiiisen tycitekijiin palkkaamisesta lciytyy my<is
"seppiikontrahdeista" eli tyrisopimuksista, joiden

monet yksityiskohdat kuvaavat ruukkilaisten ty6-
ympiiristciii. Tiistii on esimerkki Strcimforsin ruu-
kista Ruotsinpyhtealte vuodelta 1902. Kyse on
siis jo tlimiin vuosisadan tycisopimuksesta, mutta
sisiillciltiiiin se ei juurikaan poikkea sata vuotta
vanhemmasta sopimuksesta (kts. liite 5).

Missd ruukinarkistoja sailytetaan?

Ruukeissa ammatit usein siirtyiviit iseltii pojalle
ja muodostui ns. ruukkisukuja, joiden jiisenet
pysyiviit samassa ruukissa tai muuttivat toisiin
ruukkeihin samoihin ammatteihin. Nliinollen voi
olla, ettii kun jeljet kerran johtavat ruukkeihin
saattaa sielt?i loytyii useita saman suvun jZiseniii.
Tiimii puoltaa sita pAAtdsta, ettli kannattaa pereh-

tyii kyseisen ruukin historiaan ja selvittiiii ruu-
kinarkiston olemassaolo. Ruukinarkistoissa on
myiis tietoja ympiiroiviin maaseudun ihmisistii,
joilla oli jotakin yhteyksili ruukkeihin. Valitetta-
vasti on usein niin, ettii ruukinarkistojen aineisto
on "kiven takana" mikiili sitii ylipii?itii?in on siily-
nyt. Yksityisten henkikiiden ja yritysten halussa
olevien arkistojen tutkijapalvelu on usein puut-
teellista tai olematonta.

Ensimmliinen askel kohti ruukinarkistoa on
tutustuminen ruukin tai ruukkien historiaan. Tiissii
yhteydessi on syytii mainita Tekla Hultinin klas-
sinen viiitciskirja vuodelta 1896 "Historiska upp-
lysningar om bergshanteringen i Finland under
svenska tiden "ja Eevert Laineen "Suomen vuo-
ritoimi I - III", etenkin sarjan 2. osa "Ruukit"
sekii Vilho Annalan "Suomen lasiteollisuus".
Tiirkeimmistii ruukeistamme lcigyy sen lisiiksi
omat histori ikkinsa, esim.:

Gabriel Nikander: Fiskars Brules historia.
Karl Elcrnan: Herraskartanon vanhan tehtaan
historia. Teijon Tehtaat 1686 - 1936.
Thure Svedlin: Dalsbrulcs jcirnverk och brukspat-
roner 1686 - 1936.
Helmer Tegengren: Billntis bruks historia.
Lempi Nevavuori : Mtinnciisten ruukkin historia.

Niiistii kirjoista l<tlt1y viittauksia ruukinarkistoi-
hin, mutta yksikiiiin arkistoista ei ollut kunnolla
jarjestetry kirjojen kirjoifiamisen aikoihin.

Valitettavan monet ruukinarkistot ovat fuhoutu-
neet sotien ja muiden onnettomuuksien sekii
mytihemmin omistajanvaihdosten yhteydessii.
Omistajanvaihdokset ovat mycis johtaneet siihen,
ettli saman ruukin aineistoa saattaa lciJtyii use-
ammastakin paikasta.
Tiedon yksittiiisen ruukinarkiston sijainnista l<iy-
t?iii parhaiten Mikkelissii sijaitsevan Elinkeino-
elimZin Keskusarkiston (ELI(A) tietokannasta,
joka on laadittu toimialoittain. Aivan kaikkia
yksityisten halussa olevia arkistoja ei ole ilmoi-
tettu siihen. Arkistolaitoksen tydn alla oleva yk-
sityisarkistorekisteri tulee korjaamaan tiimiin
puutteen.

Onko ruukinarkisto tdydell inen?

Ruukinarkistoissa on sailynyt kovin viihiin ai-
neistoa 1700-luvulta. Useimmissa tapauksissa
yhteniiiset sarjat alkavat vasta 1800-luvun puo-
lella, mutta tutkijan onneksi parhaiten siiilyneitZi
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Parhaiten siiilyny ruukinarkistomme on Fiskar-
sin arkisto Pohjan kunnassa. Se sisiiltiiii ruukin
tiirkeimmiit tilikirjat liihestulkoon tiiydellisinii
sarjoina 1730-luvulta liihtien. Arkisto sisiiltiiii sen
lisiiksi aineistoa muista yrityksistZi, jotka ovat
kuuluneet Fiskars-yhtymien, esim. Orijiirven
kuparikaivoksen ja Billniisin aineistoa 1800-
luvulta. Arkiston hyviiiin siiilymiseen on vaikutta-
nut E.L.von Julinin kiinnostus arkistoa kohtaan jo
I 800-luvun loppupuolella ja yrityksen kiinnostus
perinteiden vaalimiseen. Toinen erittiiin hyvin
siiilyny.t arkisto on Taalintehtaan, joka alkaa
I 700-luvun loppupuolelta ja ulottuu 1920-luvulle.
Monet arkistot ovat tuhoutuneet omistajanvaih-
dosten yhteydessii. Voidaan sanoa, ettii mitii use-
ampi omistajanvaihdos, sitii varmemmin arkisto
on hiivinnyt. Esimerkkeinii tiistii kiiykcidn Teijo ja
Strcimfors. Teijon Turun maakunta-arkistossa
seilytettdvA arkisto alkaa vuoden 1860 paikkeilta
Viktor Zebor Bremerin konkurssin jiilkeen.

Strcimforsin nykyiiiin ELKAssa sijaitseva ar-
kisto alkaa vuodesta 1868, eli P.H. af Forsellek-
sen konkurssin jiilkeen. Arkistoa pidettiin ruukin-
omistajan yksityisenii omaisuutena ja omistajan-
vaihdoksen yhteydessii ne siirtyiviit hiinen muka-
naan. Strrimforsin vanhan arkiston af Forselles vei
mukanaan Helsinkiin. Konkurssin jalkeisenA
vuonna velkojien jatkaessa toimintaa kirjuri kir-
joitti useimman kerran af Forsellekselle ja pyysi

tietryja tilikirjoja lainaksi. Tilikirjat ovat kadon-
neet, mutta osan aineistosta kuten kirjeet ja piii-
viikirjat af Forselles otti mukaansa muuttaessaan
Ruotsiin ja tiimii aineisto on nykyiiiin Uppsalan
maakunta-arkistossa ja Uppsalan Yliopiston kir-
jastossa.

Kalannissa sijainneen Miinniiisten ruukin
arkistosta ldyfyy osia Forsmarkin arkistosta
Uppsalan maakunta-arkistossa. Muutama asia-
kirja on Helsingissii Kansallisarkistossa ja piiZiosa
arkistosta on edelleen Miinniiisten kartanossa.

Kimon ruukin arkistoa sdilytet6an Abo Akade-
min kirjastossa, mutta osa sen tilikirjoista l6y[y
Vuojoen kartanonarkistosta Turun maakunta-
arkistosta. Taustalta ldltly yhteinen omistaja.
Myris ruotsalaisten ruukkien aineistoja lciytyy
Suomesta, esim. Fnivin kirjoja on Teijon arkiston
yhteydessii, jonne eris Ruotsista 1800-luvulla
tullut kirjuri ne liiui.

Ruukinarkistot voivat olla sukututkijalle aarre-
aitta. Suurin ongelma on arkistojen kokonainen
tai osittainen tuhoutuminen. Ruukinarkistojen
aineistosta valtaosa on tilikirjoja, jotka eiviit so-
vellu sukututkimuksen perusliihteiksi, mutta jotka
antavat sitiikin tarkempia lisiitietoja ruukeissa tai
niiden liihiympiiristrissii vaikuttaneista esi-isistii.
On siis hyvii muistaa, ettii ruukinarkistoja voi
kevttee mvcis muiden kuin varsinaisten ruukkisu-
kujen tutkimisessa. tr
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Liite 1

Ennen vuotta 1809 perustetut lasiruukit

Uudenkaupungin lasiruukki 1681-1685
Avik 1748- 1833
Metsiikylii 1765-1782
Kukkolan lasiruukki 1772-1822
Mariedal 17'79-1824
Tuorsniemi 1781- 1868
Olhava (NVbV) 1782-1885
Jiirmiliin lasiruukki 1783-1820
Rokkala eli Koski 1788-1920
Nuutajiirvi 1793-
Inkere 1794-1865
Liikolan lasiruukki 1795-1799
Berga 1796-1883
Leisti l ln lasiruukki 1801-1865
Jappilan lasiruukki 1802-1846
Gr<invik 1812-1907
Johanneslund 1813-1960

Ennen vuotta 1809 perustetut
suomalaiset rautaruukit

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
t74 l
1',746
t77 l
r795
t798
1 806

Liite2

Antskogin ruukin henkikirja (Pohjan pitiija,
Uusimaa)

Dese eftersrifne Personer och Embetzfolk iihr nu
stiidher uthi tienst widh Antskogh Jerennbruk
under w:t Jacob Wriciles Comando sisom her efter
Itilliger:

Utlensk Tysker och fransciser:

Davidt Berilius
Johann Martens

Tyske hammasmeder:

Wolter Schmidt
Jacob Utricht
Hiirman Suckenn
Johan Suckenn
Jacob Suckenn
Schromberg Suckenn

Fransoser:

Wilhelm Clemenns
Matis Sivan
Andries Marthensson Grutguter

Frans<iske k6llare

M. Thomas kihlare
N. Lariel kAhlare

Swenskdr:

M: Frans kAllare
M: Johan killare
Zimankiilare

Datum Anntskogh den Januarij Anno 1637
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Liite 5

Sepnii-Kontrahti

Omistamalleni Strcimforsin Tehtaalle otan t6ten kankirautasepiksi Franche-Comtd
takoukseen: Oskar Grtinroos, Gustaf Lindqvist ja konstantin Forstdn.

Seuraavilla ehdoilla:

I ksi 100 kiloon hyvin tehtya, virheetiintii ja tarkasti mitan jiilkeen tavottua
kankirautaa, saadaan sulattaessa keyftee korkeintaan 125 kiloa takkirautaa tahi 130
kg ronurautaa tahi myciskin 115 kg mellonkappaleita sekii I ksi 12 hehtolitran
lesti hii l ia.

2 seksi Takouspalkka I m 20 pniii jokaisesta 100 kilosta hyviistii, virheetttimiistii ja

hyviiksytystii aine eli kankiraudasta.

3 si Romuraudasta sulatetusta ja tavotusta kankiraudasta maksetaan kaikkiaan 5
pqij! valmista raudasta, ainoastaan tavottavaksi jAtefstii vanhasta raudasta
maksetaan sen jiilkeen kuinka suurta tavottavaksi jitetty rauta on.

4 si Yliraudasta maksetaan 10 mkkaa 100 kilosta sekii aliraudasta on seppien
maksettava 26 mkkaa samoin 100 kilosta. Samoin maksetaan ylihiilistii 2 mkkaa
20 hehtolitran lestistii, alihiiliste suoritetaan 4 mkkaa lestist?i.

5 si Rakennus rautaa saa kukin ahjokunta 3 kg takkia kutakin 1000 kg kankirautaa
koht i  ku in mycis 2 h l  h i i l ia .

6 si Eli i inrehua saa kukin Seppe 1700 kg heinii i  ja 600 kg olkia sekii 6/z aaria
perunamaata konttoorin miiliriiiimiiltii paikalta ja joka tehtaan puolesta joka syksy
yl6sajetaan.

7 si Sepiit ovat velvolliset itse pitamean laitoksen kiiyviissii kunnossa,
siiiinndllisesti sitii hoitamaan, sisiiiinasettamaan ahjotarpeet vasaranvarret ja
trykkzirit tarpeen mukaan, vastata sekii tarkoin hoitamaan ja kunnossa pitamAen
ahjo

Teologii
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