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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa  tarkastellaan  lietolaisen  Vilkkimäen  meijerin  elinkaarta  ja  paikallisen
yhteisön suhdetta tutkimuskohteeseen. Meijerirakennus on valmistunut Hakulan kylään
vuonna 1928. Rakennushankkeen takana oli Liedon osuusmeijeri -osuuskunta, joka ehti
harjoittaa  meijeritoimintaa  vain  kolmisen  vuotta  ennen  ajautumistaan  konkurssiin.
Tämän jälkeen pankin  muodostama Liedon meijeriosakeyhtiö  vuokrasi  tilat  Valiolle,
joka alkoi valmistaa Vilkkimäessä juustoa.  Tutkimuksen piiriin kuuluu myös vuonna
1933 valmistunut Valion rakennuttama sikala.

Meijeritoiminta päättyi lopullisesti vuonna 1939 talvisodan alkaessa jolloin puolestaan
Liedon  suojeluskunta  teki  vuokrasopimuksen  Liedon  meijeriosakeyhtiön  kanssa.
Rakennusta  käytettiin  viime sotien ajan suojeluskunnan varuste-  ja ammusvarastona.
Sotien jälkeen rakennusta on käytetty moneen eri tarkoitukseen. Vilkkimäessä on muun
muassa valmistettu vihannessäilykkeitä ja harjoitettu linjaliikennettä. 1970-luvun alussa
kiinteistön osti diplomi-insinööri, joka käytti tiloja erilaisten tuoteideoiden kehittelyyn.
Rakennus oli hänen omistuksessaan vuoteen 2009 saakka. Tämän jälkeen kunnostuksen
tarpeessa  oleva  rakennus  siirtyi  uusille  omistajille,  jotka  aloittivat  mittavan
kunnostushankkeen.  Rakennukseen  on  valmistunut  hankkeen  aikana  liiketiloja  ja
vuokra-asuntoja.

Rakennuksen  ympärille  muodostui  1920-1930-luvuilla  oma  pienyhteisö  meijerin
työntekijöistä  ja  paikallisista  asukkaista,  ja  monelle  paikalliselle  Vilkkimäki  oli
merkityksellinen  kohtaamispaikka.  Yhteisöllisyyden  kokemusta  lisäsivät  juhlasalissa
pidetyt tilaisuudet, erityisesti iltamat. Sotien ajaksi rakennus tyhjeni asukkaista. Asunnot
otettiin uudelleen käyttöön 1940-luvun loppupuolella ja rakennuksessa asuttiin 1970-
luvun  alkuun  saakka.  Rakennuksen  tyhjentyessä  asukkaista  paikallisten  siteet
Vilkkimäkeen hiipuivat. 

Tutkimukseni  merkittävin  aineistokokonaisuus  koostuu  muistitiedosta  eli  itse
tekemistäni  haastatteluista.  Aineistoon kuuluu myös  lukuisia  valokuvia.  Lisäksi  olen
käyttänyt  Kansallisarkistosta  ja  Valion  arkistosta  keräämääni  aineistoa,  kirjallisuutta
sekä lehtiartikkeleitä. Aineiston avulla olen kartoittanut rakennuksen elinkaaren vaiheita
ja  hahmottanut  millaisia  merkityksiä  rakennuksella  on  ollut  paikalliselle  yhteisölle.
Haastatteluaineistosta olen nostanut esiin kolme eri teemaa; yhteisöllisyyden, työnteon
ja sukupuolen merkityksen. 

Asiasanat:  Lieto,  meijerit,  sikalat,  osuustoiminta,  pienteollisuus,  uudelleenkäyttö,
kulttuurihistorialliset  rakennukset,  rakennemuutos,  muistitieto,  työ,  sukupuoli,
yhteisöllisyys, yhteisö, valokuvat, haastattelut, toimitilat, asunnot
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 

Liedossa  Hakulan  kylän  Vilkkimäessä  sijaitsee  vuonna  1928  valmistunut  komea

meijerirakennus.  Lähes  yhdeksänkymmentävuotias  rakennus  on  ehtinyt  kokea

elinkaarensa aikana monia vaiheita. Rakennushankkeen takana oli Liedon osuusmeijeri

-osuuskunta,  joka  ehti  harjoittaa  meijeritoimintaa  vain  kolmisen  vuotta  ennen

ajautumistaan  konkurssiin.  Tämän  jälkeen  Länsi-Liedon  Osuuskassan  muodostama

Liedon  meijeriosakeyhtiö  vuokrasi  tilat  Valiolle,  joka  alkoi  valmistaa  Vilkkimäessä

juustoa.  (Suistoranta  1988,  184.)  Meijeritoiminta  päättyi  lopullisesti  vuonna  1939

talvisodan  alkaessa  jolloin  puolestaan  Liedon  suojeluskunta  teki  vuokrasopimuksen

Liedon  meijeriosakeyhtiön  kanssa  (Voinvienti-Osuusliike  1940,  19;  Sk-1293/16).

Rakennusta  käytettiin  viime sotien ajan suojeluskunnan varuste-  ja ammusvarastona.

Sotien jälkeen rakennusta on käytetty moneen eri tarkoitukseen. Vilkkimäessä on muun

muassa valmistettu vihannessäilykkeitä ja harjoitettu linjaliikennettä. 1970-luvun alussa

kiinteistön osti diplomi-insinööri, joka käytti tiloja erilaisten tuoteideoiden kehittelyyn.

Rakennus  oli  hänen  omistuksessaan  vuoteen  2009 saakka.  Tämän  jälkeen  heikkoon

kuntoon  päässyt  rakennus  siirtyi  uusille  omistajille,  jotka  aloittivat  mittavan

kunnostusprojektin. (H1-21; Matsson 2010.)

Tutkimani  kohde on esimerkki  vanhasta  teollisuusrakennuksesta,  jossa on toteutunut

käyttötarkoituksen  muutos  alkuperäisen  toiminnan  lakattua.  Tällaisia

teollisuusrakennuksia löytyy Suomesta ja muualta Euroopasta lukuisia. (Storm 2008, 3;

Mäkinen  2015;  Ilmavirta  2008;  Alzén  1996.)  Teollisen  tuotannon  keskittyessä  yhä

suurempiin  yksiköihin  tai  muuttaessa  halpatyömaihin  on  teollisuuden  merkitys

Suomessakin  vähentynyt.  Tämä  ilmiö  on  tyhjentänyt  monta  teollisuuskiinteistöä.

(Laakso  2004,  87-88;  Koskinen  2001,  114.)  Vilkkimäessä  pienteollisuustoiminnan

hiipuminen 1970-luvun jälkeen aiheutti vaikeuksia rakennuksen ylläpidossa. Resurssien

puutteessa  tarvittavat  korjaukset  jäivät  tekemättä  ja  rakennuksen  kunto  heikkeni.

Vanhojen teollisuusrakennusten arvostus on kuitenkin viime vuosikymmeninä kohonnut

ja  monia  rakennuksia  on  kunnostettu  muun  muassa  asunnoiksi  ja  liiketiloiksi  kuten

Littoisten Verkatehtaalla ja Vilkkimäessä (Turpeinen 2004). 

Rakennusta  kutsutaan  paikallisten  keskuudessa  yleisesti  Vilkkimäen  meijeriksi  sen
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sijainnin mukaan. Vilkkimäki on Hakulan kylän korkein kohta. Liedon kyliä ja vanhaa

rakennuskantaa tutkinut Sinikka Kauko-Vainio kirjoitta, että perimätiedon mukaan nimi

johtuisi  Vilkkimäessä  aikanaan  sijainneen  Ketolan  talon  paririihissä1 havaitusta

kummittelusta eli ”vilkkumisesta” tai siitä, että paikalla olisi poltettu merkkitulia. Hänen

mukaansa ”[p]aikkaa kerrotaan kutsutun myös Unelmaksi, koska se toimi kulkureiden

yöpymispaikkana”. (Kauko-Vainio 2010, 123-124.) 

Viittaan  rakennukseen  tutkimuksessani  nimillä  Vilkkimäen  meijeri,  Liedon  meijeri,

tutkimuskohde,  meijerirakennus,  meijeri  tai  yksinkertaisesti  rakennus  riippuen

asiayhteydestä. Meijeri-nimitys on pysynyt sitkeästi mukana, vaikka meijeritoimintaa ei

ole Vilkkimäessä harjoitettu sitten vuoden 1939. Rakennuksen alkuperäinen tarkoitus ei

ole koskaan unohtunut paikallisilta.

Kuva 1. Liedon Osuusmeijeri ennen vuotta 1932. Julkisivu Vanhalta Tampereentieltä

kuvattuna. Lähde: Posti 1931, 490. Kuva: Sari Turpeinen

Vilkkimäen  meijeri  on  vuosikymmenien  varrella  tarjonnut  työtä  useille  lähiseutujen

asukkaille.  Aluksi  työtä  teetti  meijeritoiminta  ja  myöhemmin  muun  muassa

pienteollisuus.  Rakennusta  ovat  työntekijöiden  lisäksi  käyttäneet  sen  asukkaat.

Vilkkimäessä  asuttiin  sota-aikaa lukuun ottamatta  1970-luvun alkuun saakka.  Toisen

kerroksen  pienet  hellahuoneet  tarjosivat  asunnon  monille  työläisperheille

1 Riihi oli viljan puimista varten tehty rakennus. Suurimmilla tiloilla oli paririihiä, joissa oli kaksi 
lämmitettävää riihtä ja niiden puintihuone. Riihet sijoitettiin yleensä kauemmas pihapiiristä 
palovaaran vuoksi. (Ranta 2003, 47.)
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vuosikymmenien  aikana.  Työntekijät  ja  asukkaat  muodostivat  Vilkkimäkeen  oman

pienyhteisönsä  ja  monelle  paikalliselle  Vilkkimäki  oli  merkityksellinen

kohtaamispaikka. Yhteisöllisyyden kokemusta lisäsivät juhlasalissa pidetyt tilaisuudet,

erityisesti iltamat. Rakennuksen tyhjentyessä asukkaista 1970-luvulla paikallisten siteet

Vilkkimäkeen hiipuivat. (H1-H21.)

Vuodesta  2010 lähtien uudet omistajat  ovat  ahkeroineet  meijerin kunnostushankkeen

parissa.  Hankkeen  myötä  yhteisöllisyyden  kokemuskin  on  palannut  Vilkkimäkeen.

Toiseen kerrokseen on kunnostettu vuokra-asuntoja, jotka ovat saaneet uudet asukkaat.

Ensimmäisessä  kerroksessa  on  toimitilat  usealle  yritykselle,  joista  etenkin  kahvila

Vilkkimäen Kakku ja Kahvi on paikka, jossa lähiseudun asukkaat voivat taas vaihtaa

kuulumisia. Kahvin juomisen lomassa on mahdollisuus ihailla kahvimuseon kokoelmaa,

joka  on  esillä  kahvilan  seinillä.  Kahvilakäynnin  jälkeen voi  käydä vaikka  ostoksilla

sisustuskaupassa  tai  ottamassa  hieronnan.  Samalla  käynnillä  voi  myös  huollattaa

ompelukoneensa  ja  hankkia  ulkoiluvarusteita.  (Www9;  Www11;  Www10;  Www12;

Www13.) 

Meijerirakennuksen lisäksi tutkimukseni piiriin kuuluu pihapiirissä sijaitseva,  vuonna

1933 rakennettu sikalarakennus  (Voinvientiosuusliike 1935, 29). Useilla haastatelluilla

oli kokemuksia sikalasta 1930-luvun lopulta 1960-luvulle saakka, ja päätin sisällyttää

heidän kertomansa tutkimukseeni. Sikala on kokenut samanlaisen kasvojenkohotuksen

kuin meijerirakennus; sinne on kunnostettu yksi asunto ja liiketilaa. (H1; H2; H5; ; H9;

H10; H12; H13; H18.) 

Tutkimukseni merkittävin aineistokokonaisuus koostuu itse tekemistäni haastatteluista.

Rakennuksen  elinkaaresta  saamieni  tietojen  lisäksi  haastatteluaineistosta  nousi  esiin

tiettyjä teemoja, jotka toistuivat useiden haastateltavien kertomuksissa. Etenkin useille

1920-luvulla  syntyneille  lietolaisille,  joita  haastattelin,  meijerin  ympärille  rakentunut

yhteisö oli aikoinaan koettu merkitykselliseksi. Yhteisöllisyyden kokemus tai sen puute

esiintyi myös monien muiden haastateltavien kertomuksissa. Toinen selkeästi toistuva

teema  liittyi  työn  tekemiseen.  Monien  haastateltavien  kertomassa  työn  tekeminen

näyttäytyy  merkittävänä  elämän  sisältönä.  Moni  haastatelluista  kertoi  Vilkkimäen

meijeriin liittyvistä työtehtävistä, mutta myös muista elämän varrella koetuista työhön

liittyvistä  kokemuksista.  Vähemmän  näkyvä  teema,  johon  kiinnitin  huomiota,  oli
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sukupuoli. Sukupuoli on perinteisesti vaikuttanut muun muassa työnjakoon (Sappinen

2000,  227).  Haastatteluaineistossani  sukupuoli  tuleekin  eniten  esille  kertomuksissa

työnteosta. 

Työni  otsikko  Koko  kansan  meijeri  sisältää  suoran  viittauksen  Hannu  Tommisen  ja

Tapio Jauhiaisen (1993) teokseen Suomalainen meijerirakennus – koko kansan tehdas.

Pienteollisuusrakennuksen  historia  ja  uudelleenkäyttö.  Tässä  Ympäristöministeriölle

tehdyssä selvityksessä on kartoitettu etupäässä 1900-luvun alkupuolella rakennettujen

etelä- ja länsisuomalaisten meijereiden historiaa ja nykytilannetta. Teos on ollut  yksi

tärkeimmistä lähteistäni etenkin meijeriarkkitehtuurista kirjoittaessani. Ilmaisua ”koko

kansan tehdas” ovat käyttäneet teokseen esipuheen kirjoittaneet Sirkka Hautojärvi ja

Kaija  Santaholma  (1993,  5).  Heidän  mukaansa  ilmaisua  voi  käyttää  pelkästään  sen

takia, että meijereitä on parhaimmillaan 1800-luvun lopulla ollut Suomessa jopa 3500.

Monella paikkakunnalla meijeri kuuluu kiinteästi sen historiaan ja saattaa olla kirkon

lisäksi ainoa vanha rakennus. (ibid.) 

Kansan käsitteestä on puolestaan kirjoittanut muun muassa kansatieteilijä Laura Stark

(2006, 10), joka on teoksessa  Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960

määritellyt kansan suomen kieltä puhuviksi maalaisyhteisön jäseniksi, joiden oli tehtävä

ruumiillista työtä. Heihin kuuluivat talolliset ja heistä riippuvaiset maaseudun asukkaat

eli torpparit, mäkitupalaiset, kiertelevät työläiset ja kerjäläiset. Starkin mukaan käsite

viittaa  myös  ”niihin  henkilöihin,  joiden  juuret  tai  joiden  vanhempien  juuret  olivat

maaseudulla,  ja  jotka  edustivat  ensimmäistä  sellaista  sukupolvea,  jolle  moderni

yhteisöllinen ja teknologinen muutos oli luonut mahdollisuuden uudenlaiseen työhön ja

identiteettiin”.  Tässä mielessä sanaa kansa voi käyttää myös kuvaamaan Vilkkimäen

meijeriä ympäröineen maalaisyhteisön jäseniä. 

Työni  on  tiettävästi  ensimmäinen  Vilkkimäen  meijeristä  tehty  laaja  tutkimus.

Tutkimukseni  tarkoituksena  on  ollut  kartoittaa  meijerin  elinkaaren  vaiheita  sekä

rakennusta  käyttäneiden ihmisten kokemuksia ja  muistikuvia.  Vilkkimäen meijeri  on

kohteena  vähemmän  näkyvä  kuin  vaikka  toinen  lietolainen  uudiskäyttöön  otettu

teollisuuskompleksi  Littoisten  verkatehdas  tai  turkulainen  Manillan  vanha

tehdaskiinteistö.  Rakennuksen  historia  on  kuitenkin  mielenkiintoinen  ja  oman

tutkimuksensa arvoinen. 
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1.2. Katsaus Liedon elinkeinoelämän historiaan 

Lieto on noin 17 000 asukkaan kunta eteläisessä Varsinais-Suomessa. (Www2; Liedon

kulttuuriympäristöohjelma 2003, 15.) Rajanaapureina sillä on Turku lännessä, Aura ja ja

Pöytyä pohjoisessa, Paimio ja Marttila idässä sekä Kaarina lännessä ja etelässä (www1,

liite  7.)  Maisemaa  hallitsevat  Aurajoen  ja  sen  sivujoen  Savijoen  laaksot,  joihin  on

keskittynyt merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Jokilaaksoissa on viljelty peltoja ja asuttu

rautakaudelta  saakka.  Aurajokivarresta  onkin  löydetty  runsaasti  rautakautisia

muinajäännöksiä,  kuten  kalmistoja  ja  kuppikiviä.  Monituhatvuotisen viljelykulttuurin

perintönä  jokien  varsia  reunustavat  Liedossa  yhä  laajat  peltoaukeat.  Nykyinen

keskustaajama on rakentunut niin ikään joen läheisyyteen. (Kupila 2010, 33; Liedon

kulttuuriympäristöohjelma 2003, 15, 19, 29.) 

Pitkäaikaisen maanviljelyksen ansiosta Liedosta oli kehittynyt 1800-lukuun mennessä

hyvin  talonpoikaisvaltainen  pitäjä.  Aatelisia  Liedossa  ei  asunut  enää  1830-luvun

jälkeen. Papistoon, virkamiehistöön, sotilaisiin ja kauppiaisiin kuuluvia säätyläisiä asui

pitäjässä joitakin kymmeniä. Paikallisilla talonpojilla oli merkittävin valta päätettäessä

pitäjän  asioista.  (Suistoranta  1988,  22.)  Talonpojat  saivat  elantonsa  etupäässä

viljakasvien viljelystä. Maatalouden ongelmana 1800-luvulla oli kuitenkin tehottomuus.

Tuotannon  lisäämistä  kasvavan  väestön  tarpeisiin  hidasti  kolme  seikkaa.

Maanmuokkausmenetelmät  olivat  kehittymättömiä  eikä  maata  pystytty  kääntämään

tarpeeksi syvältä. Viljelykasvit eivät näin ollen kyenneet kunnolla käyttämään maaperän

ravinteita. Toinen ongelma oli työvoiman puute lyhyen kylvö- ja korjuukauden aikana.

Lisäksi  peltojen  lannoittaminen  tuotti  vaikeuksia.  Lantaa  ei  ollut  riittävästi  johtuen

karjan  heikosta  ruokintatilanteesta.  1800-luvulla  karjaa  pidettiin  pääasiassa  lannan

tuottamiseksi  ja  sitä  ruokittiin  luonnonniittyjen  heinällä.  Heinäsadon  suuruudesta

riippui, kuinka monta lehmää voitiin pitää navetassa talven yli. Lehmät olivat yleensä

aliravittuja ja tuottivat maitoa vain kesällä laidunkauden aikana. (Suistoranta 1988, 51,

53, 55.)

Maatalouden  suunta  kääntyi  1880-luvun  aikana  ja  karjatalouden  merkitys  lisääntyi.

Tähän vaikutti  ennen kaikkea  voin hinnan merkittävä  nousu,  jonka ansiosta  maidon

tuottamisesta  tuli  entistä  kannattavampaa.  Lehmien  ruokintaan  alettiin  kiinnittää

enemmän huomiota ja moni tilallinen alkoikin kylvää erilaisia rehukasveja pelloilleen.
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Parempi ruokinta lisäsi maidontuottoa merkittävästi ja 1900-luvun alussa karjanhoito oli

nousemassa pääelinkeinoksi Liedossa.  Lypsäviä lehmiä oli niin paljon, että maitoa jäi

monissa talouksissa oman perheen tarpeiden yli. 1800-luvun lopulta alkaen ylimääräistä

maitoa kuljetettiin Turkuun ja sen esikaupunkeihin vakituisille ostajille. Maitoa myytiin

myös toreilla ja suoraan kuluttajile.  (Suistoranta 1988, 152-158, 180-181; Lähdemäki

2016, 91.) 

Lisääntyneen  maidontuotannon  myötävaikutuksesta  1800-1900-lukujen  vaihteessa

Lietoon  perustettiin  paikkakunnan  ensimmäiset  meijerit.  Suurin  osa  yrityksistä  jäi

lyhytaikaisiksi.  Ensimmäinen näistä oli  vuonna 1889 perustettu Ab Ingoisten Säterin

Meijeri  Oy.  Meijerirakennus  pystytettiin  Inkoistenkosken  partaalle  tarkoituksena

hyödyntää  kosken  vesivoimaa.  Toiminta  loppui  kuitenkin  jo  vuonna  1895

kannattamattomana. Menestystarinaa ei tullut myöskään Liedon Meijeri Oy -nimisestä

höyryvoimalla toimivasta meijeristä, joka perustettiin Hämeentien läheisyyteen Vierun

talon maille 1890-luvun alussa. Meijeri lopetti toimintansa jo vuonna 1901. Samoihin

aikoihin  Yliskulman  alueella  Huilun  kylässä  sijaitsi  yksinkertaisesti  varustettu

kylämeijeri, joka toimi vuoteen 1906 saakka. Tammentaan kylässä Hiiskun tilalla toimi

1800-luvun lopulla yksityinen meijeri tilan oman lypsykarjan tarpeisiin. Tilalla sijaitsi

myös 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan saakka paloviinaa valmistava Lundo

Bränneri -niminen laitos. Myöhemminkin samalla tilalla harjoitettiin meijeritoimintaa,

kun  sveitsiläinen  juustomestari  Fritz  Eggen  avasi  Lundo  Brännerin  entisiin  tiloihin

vuonna  1922  pääasiassa  juustoja  valmistavan  Tammentaan  meijerin.  Meijeri  ajautui

kuitenkin konkurssiin  1930-luvulla.  (Suistoranta 1988, 180-183; Kauko-Vainio 2010,

303.) 

Vuonna 1906 Huilun kylään, Härmän tilalle entiseen nahkurinverstaaseen, perustettiin

paikkakunnan ensimmäinen osuusmeijeri,  Liedon Yliskulman Osuusmeijeri.  Verstaan

tilat  oli  tarkoitettu  väliaikaisiksi  ja  lähelle  alettiin  rakentaa  uutta  meijerirakennusta.

Huonoksi  onneksi  Huilun  kylä  paloi  seuraavana  vuonna.  Samalla  paloi  myös  vasta

valmistunut  meijerirakennus.  Osuuskunta  rakensi  tilalle  vuoden  sisällä  vielä  toisen

uudisrakennuksen. Osuusmeijerin toiminta Huilun kylässä oli kuitenkin pienimuotoista

ja  kohtasi  monia  vaikeuksia.  Varustelu  oli  alkeellista  ja  meijerissä  tuotettu  voi

laadultaan  parhaimmillaankin  keskinkertaista.  Osuuskunnan  oli  kilpailussa  mukana

pysyäkseen uudenaikaistettava tuotantoaan, ja vuonna 1926 valmistui uusi punatiilinen
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teollisuusrakennus  Puntamäen  kylään.  Tuotannon  laatu  parani  merkittävästi  uusien

tilojen  ja  neuvonnan  myötä  ja  meijerin  toiminta  laajeni  aina  1950-luvulle  saakka.

Kehitys kuitenkin suosi suuria tuotantoyksiköitä. Valio oli hankkinut maitoa Yliskulman

alueelta jo vuodesta 1939 alkaen ja vuonna 1968 yhtiö vuokrasi Yliskulman meijerin

tilat. Lopulta vuonna 1970 meijeritoiminta Yliskulmalla loppui kokonaan. (Suistoranta

1988, 184-187, 365; Kauko-Vainio 2010, 269-270.) 

Meijeriteollisuus  ei  Liedossa  koskaan  kasvanut  merkittäväksi  työllistäjäksi.

Paikkakunnan teollisuuden historiassa aivan omassa luokassaan on ollut 1820-luvulla

perustettu Littoisten verkatehdas. Alkuaikoina tehdas menestyi kohtalaisen hyvin ja oli

yksi  Turun  seudun  suurimmista  yrityksistä.  1850-luvulla  verkatehdas  sai  uuden

omistajan, jonka johdolla toimintaa laajennettiin, ja jonkin aikaa Littoisten verkatehdas

oli Suomen suurin lajissaan. Seuraavien vuosikymmenien aikana omistaja vaihtui useita

kertoja ja toiminnan kannattavuus vaihteli. Ennen viime sotia tehdas työllisti noin 500

henkilöä.  Talvisodan  aikana  laitos  kärsi  suuria  vahinkoja  pommituksessa.  Toiminta

jatkui siitä huolimatta ja sotien jälkeen tuotanto ylsi huippuunsa; työntekijöitä oli 1950-

luvulla  noin  600.  1960-luvulla  yrityksen  toiminta  alkoi  kuitenkin  osoittautua

kannattomattomaksi,  ja  loppui  kokonaan  vuonna  1969.  Tämä  oli  kova  isku  Liedon

teollisuudelle.  Vapautuneisiin  tiloihin  syntyi  kuitenkin  uusia  yrityksiä,  kuten

parhaimmillaan 1970-luvulla 190 henkeä työllistänyt pukinetehdas Trinet Oy. Tehtaan

rakennukset  ehtivät  kuitenkin  rapistua,  kunnes  1990-luvulla  tiloja  alettiin  saneerata

asunnoiksi ja yritysten ja erilaisten palveluiden käyttöön. (Suistoranta 1988, 173-178,

364, 366; Kurri 2010, 86, 88, 94; Liedon kulttuuriympäristöohjelma 2003, 100-108.)

Pienimuotoisten meijeriyritysten ja Littoisten verkatehtaan lisäksi Liedossa on ollut vain

vähän  teollista  toimintaa.  Jo  aiemmin  mainitsin  Tammentaan  kylässä  sijainneen

viinapolttimon, joka toimi 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Yritys

työllisti  enimmillään 20 henkilöä ja sen kotipaikka oli  Liedon sijasta Turku, samoin

johtajatkin olivat turkulaisia. (Suistoranta 1988, 178-180.) 1800-luvun lopulla Liedossa

toimi  joitakin  vesivoimaa  käyttäviä  myllylaitoksia.  Näistä  tunnetuin  on  ehkä

Nautelankosken  partaalla  museoituna  seisova  mylly,  joka  lopetti  toimintansa  1960-

luvulla. Muita vesivoimalla toimivia myllyjä olivat Vierun, Kärpijoen, Setälän, Vintalan

ja  Puntamäen  laitokset.  Liedon  viimeinen  vesimylly  perustettiin  vuonna  1916

Vääntelänkoskeen.  Teollisten  vesimyllyjen  lisäksi  Liedossa  toimi  kymmeniä  omaan
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käyttöön tarkoitettuja tuulimyllyjä, joiden lukumäärästä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa.

1920-luvulla tuulimyllyjä oli  käytössä ilmeisesti  enää neljä.  Koskien partaalle syntyi

myllyjen  lisäksi  pienimuotoista  sahateollisuutta.  Ensimmäinen  paikallinen  sahalaitos

syntyi  1870-luvulla  Savijoen  Kärpijoenkoskeen.  Sen  toiminta  kuitenkin  loppui  jo

vuosisadan vaihteessa. Toinen saha perustettiin vuonna 1889 Nautelan myllyn yhteyteen

ja se oli  toiminnassa 1950-luvulle saakka.  Pieniä  tiilitehtaita syntyi  muutamia 1800-

luvun lopulla,  mutta tiedot tehtaiden toiminnasta ovat vähäisiä.  (Kauko-Vainio 2010,

230, Suistoranta 1988, 187-190.)

Kuten edellisestä ilmenee, teollinen toiminta Liedossa oli hyvin vähäistä ja maatalous

oli  paikkakunnan  asukkaiden  merkittävin  elinkeino  aina  toisen  maailmansodan

jälkeiseen aikaan saakka.  Vielä vuonna 1940 noin kuusikymmentä prosenttia kunnan

väestöstä sai elantonsa maanviljelystä. Toisen maailmansodan jälkeen Liedon maatalous

eli  lyhyeksi  jääneen  nousukauden,  joka  johtui  vilkkaasta  sodan  jälkeisestä

asutustoiminnasta.  Nousukauden  jälkeen  Liedon  elinkeinojakauma  muuttui  samalla

tavalla  kuin  muuallakin  Suomessa.  Maatalousväestön  määrä  laski  vuoteen  1960

mennessä valtakunnalliselle tasolle. (Suistoranta 1988, 354- 355.) 

Kuva 2. Sadonkorjuuaika Hakulan kylän pelloilla mahdollisesti 1970-luvulla. 

Vilkkimäen meijeri taustalla. Nautelankosken museo. Kuva: Erkki Paakki. 

Sotien jälkeen Suomessa elettiin voimakasta teollistumisen kautta  (Suistoranta 1988,

354-355).  Lietoonkin  syntyi  joitakin  teollisuusyrityksiä  ja  teollisuuden  työpaikat

alkoivat  lisääntyä  1950-luvulta  alkaen.  Kohtalaisen  suureksi  kasvoi  Yliskulmalle

vuonna 1957 perustettu konepaja Jukova Oy, joka tarjosi 50 työpaikkaa. Yritys ajautui

8



konkurssiin  vuonna  2015,  mutta  toimintaa  jatkettiin  uudella  omistajapohjalla.  1960-

luvulla  turkulainen  Autokori  Oy  laajensi  toimintaansa  Liedon  Nuolemoon,  jonne

avattiin yrityksen tytäryhtiö Delta Plan Oy. 1980-luvun alussa yritys oli Liedon suurin

teollisuuslaitos työllistäen 280 henkilöä. Yritys toimii yhä Nuolemossa nimellä Carrus

Delta  Oy ja  valmistaa  Volvo -merkkisiä  linja-autoja.  1970-luvun alussa  Huhtamäki-

yhtiön omistukseen siirtynyt muovitehdas Pyrkijä Oy siirsi tuotantonsa Turusta Lietoon

ja tarjosi  työpaikan yli  sadalle henkilölle.  Pienempiä teollisuusyrityksiä syntyi  useita

keskittyen Tuulissuon ja Nuolemon teollisuusaluille sekä Littoisiin. (Suistoranta 1988,

365-366; Www7; Www8.)

Nykyään suurin osa, noin 60 prosenttia lietolaisista saa elantonsa palvelualalta. Toiseksi

suurin  työllistäjä  on  jalostusala,  johon  lukeutuvat  myös  teollisuustyöpaikat.  Ala

työllistää  30  prosenttia  lietolaisista.  Maataloudesta  saa  elantonsa  enää  kolmisen

prosenttia  väestöstä,  mikä  on  samassa  suhteessa  valtakunnalliseen  keskiarvoon.

(Www2.) 
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2. AINEISTO JA TUTKIMUSPROSESSI

2.1. Kenttätöissä – kuinka aineistoja luodaan

Kansatieteellistä  tutkimusta  leimaa  voimakkaasti  kenttätyön  käsite.  Kenttätöihin

lukeutuu erilaisia menetelmiä, joiden avulla tutkija hankkii tutkimukseen tarvitsemansa

aineiston. Kansatieteellisissä kenttätöissä yhdistetään usein erilaisia menetelmiä, kuten

haastatteluja  ja  havainnointia  sekä  valokuvaamista.  (Ruotsala  2005,  45-46.)

Kansatieteen oppialan alkuvaiheissa 1800-luvun ja 1900-luvun alussa lopussa kenttätyöt

suuntautuivat usein itäisten sukukansojemme pariin. Tarkoituksena oli löytää merkkejä

varhaisesta  yhteisestä  kantakulttuuristamme.  (Anttila  1997,  11-12.)  Aiemmassa

tutkimusperinteessä oman tutun kulttuuripiirin tutkimusta ei pidetty suositeltavana, sillä

uskottiin, että tutkijan olisi helpompi ymmärtää etäisempiä tutkimuskohteita. Nykyään

myös  tutkijan  oma  yhteisö  tai  lähiympäristö  hyväksytään  tutkimuskohteeksi.

Kansatieteilijä Helena Ruotsala kutsuu tätä kotikentäksi. Kentän käsitteestä on esitetty

monenlaisia  tulkintoja;  Ruotsalan  mukaan  kenttä  on  paikka  tai  tila  ”jossa

tutkimusaineisto luodaan vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa – oli se sitten fyysinen

paikka tai arkisto”. (Ruotsala 2005, 48-49.)

Omaan  kentällä  olooni  hahmotan  kuuluvaksi  erilaiset  aineistonkeruumatkani.

Merkittävän osan kenttätöistäni on muodostanut haastattelujen teko, joiden vuoksi olen

matkustellut Lietoon ja sen lähikuntiin. Olen myös viettänyt paljon aikaa Vilkkimäen

meijerillä  kuvaten  rakennusta  ja  sen  pihapiiriä.  Aineistonkeruumatkat  ovat  vieneet

minut  myös  Helsinkiin  kahteen  eri  arkistoon.  Kenttäni  on  kuitenkin  sijainnut

maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähellä minua. 

Tutkimukseni sai  alkunsa keväällä 2010, kun kummisetäni Timo Hakkarainen kertoi

uudesta projektistaan. Hän oli ostanut liikekumppaninsa kanssa vanhan meijerin Liedon

Hakulasta  aikomuksena  kunnostaa  se.  Hän  kutsui  minut  ja  perheeni  tutustumaan

paikkaan.  Pidin  heti  rakennuksesta.  Minuun  vetosi  erityisesti  länsipäädyn  komea

frontoni ja sokkeloiset sisätilat. Oli jännittävää päästä rakennuksen sisälle näkemään se,

mitä ei ulospäin näkynyt. Vaikka rakennus oli rapistunut, siitä oli edelleen aistittavissa

mennyt loisto. En muista nähneeni rakennusta aiemmin tai kuulleeni siitä, vaikka olen

vieraillut useasti Liedossa sukulaisteni luona. Luultavasti ajoreitti ei vain ole koskaan
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kulkenut Hakulan kautta. 

Ennen  ensimmäistä  käyntiäni  meijerillä  en  vielä  aavistanut,  että  tulisin  tekemään

tutkimusta  rakennukseen liittyen.  Minulla  oli  kuitenkin  kamera  mukanani  ja  otinkin

paljon  kuvia,  koska  olin  vaikuttunut  näkemästäni.  Pohdin  mielessäni  mitä  kaikkea

rakennuksessa on tapahtunut vuosien varrella. Tämän käynnin jälkeen tuntui siltä, että

olisin saattanut löytää sopivan aiheen pro gradu -tutkielmaani varten. Kerroin ideastani

kummisedälleni ja hän piti sitä hyvänä. 

Aluksi  en  tiennyt,  millä  tavalla  tai  mistä  näkökulmasta  meijeriä  tutkisin.  Minua

kiiinnostivat rakennukseen liittyvät tarinat ja aloin miettiä,  miten saisin selville mitä

rakennuksessa on tapahtunut vuosikymmenien mittaan. Kansatieteen opintojen aikana

olin  tutustunut  muistitiedon  käyttöön  tutkimuksessa,  ja  olin  jo  haastatellut  useita

henkilöitä  kansatieteen  kurssien  aikana.  Päättelin,  että  paras  keino  saada  tietoa  olisi

haastatella henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä rakennuksen kanssa. 

Ensimmäiset  haastateltavani  löysin  sattumalta,  kun  olin  vierailemassa  Timo

Hakkaraisen  perheen  luona  Liedossa.  Paikalla  oli  myös  hänen  isänsä,  jolle  kerroin

tutkimuksestani.  Hän  kertoi  asuvansa  samassa  taloyhtiössä  kahden  iäkkäämmän

henkilön  kanssa,  joilla  oli  kokemuksia  meijeristä.  Elokuussa  2011  pääsin  tekemään

ensimmäiset  haastatteluni.  Haastateltavani  "Martti"2 (H2)  ja  "Elina"  (H6)  antoivat

vinkin  seuraavasta  haastateltavasta,  joka  oli  vuonna  1924  syntynyt  nainen,  "Linda"

(H3). 

Seuraavat haastateltavani sain laitettuani lokakuussa 2011 ilmoituksen Turun Tienoo-

lehteen3. Timo Hakkarainen arveli,  että sillä tavalla tavoittaisin parhaiten vanhemmat

lietolaiset, joilla voisi olla kokemuksia meijeristä. Ilokseni yhteydenottoja alkoikin pian

tulla.  Loppuvuonna  2011  haastattelin  kuutta  henkilöä.  Nämä  henkilöt  tunsivat  lisää

potentiaalisia haastateltavia, joihin otin yhteyttä. Seuraavan vuoden aikana haastattelin

vielä yhdeksää henkilöä. Lisäksi kävin haastattelemassa uudelleen kahta 1920-luvulla

syntynyttä naista. 

Kesällä 2014 suoritin kansatieteen syventäviin opintoihin kuuluvaa harjoittelua Turun

2 Pseudonyymien käytöstä: katso alaluku 2.2. 
3 Turun Tienoo on Liedon, Maarian, Paattisten, Ruskon ja Vahdon paikallislehti (www23).
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museokeskuksessa.  Satuin  mainitsemaan  tutkimusaiheestani  erään  kahvitauon  aikana

työtovereilleni. Eräs heistä kertoi aviopuolisonsa isän yrityksen toimineen Vilkkimäessä

1970-luvulla. Tämä oli yritys, jonka nimeen olin törmännyt haastatteluissa jo useaan

kertaan:  Keskisarja  Oy.  Työtoverini  arveli,  että  aviopuolison  isä  kertoisi  mielellään

kokemuksistaan ja antoi minulle tämän yhteystiedot. Otin Tauno Keskisarjaan yhteyttä

syksyllä ja sovimme haastatteluajan. 

Tutkimuksen alussa en osannut sanoa mihin suuntaan keräämäni aineisto minua veisi.

Oli  ainoastaan  vastaamattomia  kysymyksiä  ja  rakennus,  jonka historiaa  en  tuntenut.

Tutkimussuunnitelmani  eli  jatkuvasti  tutkimusprosessin  mukana,  kuten  laadullisessa

tutkimuksessa parhaimmillaan tapahtuu (Eskola & Suoranta 1998, 15). Haastattelujen,

valokuvien  ja  arkistoaineiston  avulla  lähdin  analysoimaan  vaihe  vaiheelta  mitä

rakennuksessa oli  tapahtunut  ja millaisia  teemoja haastattelujen kertomuksista  nousi.

Pitkällisen prosessin myötä päädyin tekemään oman lukunsa rakennuksen historiasta

sekä erilaisista teemoista, joita haastatteluaineistoa analysoimalla nousi esiin.  

Kansatieteessä  ja  muilla  kulttuurintutkimuksen  tieteenaloilla  tutkijan  oma  positio

vaikuttaa  merkittävällä  tavalla  tutkimustuloksiin.  Tutkija  tuokin  aina  osan  itseään

mukaan  tutkimukseensa.  Kansatieteilijä  Marjut  Anttosen  (1999,  23-26)  mukaan

”antropologit  ja  etnologit  eivät  ole  pelkästään  etäisiä  tarkkailijoita,  vaan  he  myös

vaikuttavat  läsnäolollaan  tutkimukseen  ja  ovat  itse  osa  tutkimaansa.”  Kenttätyötä

tekevän  tutkijan  tulisi  pohtia  kuinka  hänen  tutkimustapansa  vaikuttaa  tutkittaviin

henkilöihin ja miten tämä heijastuu tutkimuksen lopputulokseen (Ruotsala 2005, 47).

Tutkijan rooli alkaa jo tutkimuskohteen valinnasta, joka usein heijastelee tutkijan omia

kiinnostuksen  kohteita  (Raunola  2010,  285).  Omassa  tutkimuksessani  suhteeni

tutkimuskohteeseen ja haastateltaviini on vaikuttanut merkittävällä tavalla tutkimuksen

lopputuloksiin.  Kohdetta  olisi  voinut  lähestyä  monella  tavalla.  Tekemäni  valinnat

kertovat  siitä,  mitä  olen  pitänyt  tärkeänä  tutkia.  Toinen  tutkija  olisi  saattanut  koota

erilaisen aineiston, lähestyä sitä eri tavalla ja päätyä erilaiseen lopputulokseen. Hän olisi

saattanut kysyä tutkittavilta erilaisia kysymyksiä ja tulkita vastauksia eri tavalla. 
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2.2. Haastatteluaineisto – kahvipöydässä kysymysten äärellä 

Tutkimukseni  merkittävin  aineistokokonaisuus  on  itse  keräämäni  haastatteluaineisto.

Kansatieteilijälle  haastattelujen  tekeminen  onkin  usein  merkittävä

aineistonkeruumenetelmä.  (Niskanen  &  Turunen  2007,  75).  Tutkijan  itse  tekemien

haastattelujen  avulla  on  mahdollista  saada  tutkimuskohteesta  ensi  käden  tietoa.

Haastattelun aikana voi myös esittää haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä, mikä ei

ole mahdollista arkistoaineistoa tutkittaessa. (Ruotsala 2005, 65.) Oman tutkimukseni

kannalta haastattelu osoittautui parhaaksi mahdolliseksi menetelmäksi pelkästään senkin

takia, että kirjallista ja arkistoaineistoa tutkimuskohteesta oli hyvin rajallisesti saatavilla.

Haastattelun tekeminen liittyy myös moniin arkielämän tilanteisiin, kuten työhönottoon,

lääkärissä käyntiin ja virastossa asiointiin. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 9). Olemme siis

tottuneet  olemaan  haastateltavina.  Havaitsin  tämän  tehdessäni  haastatteluja.

Haastateltavat  kertoivat  melko  tottuneesti  elämästään  minulle,  vieraalle  ihmiselle  ja

ylipäätään päästivät minut kotiinsa. Tähän saattoi vaikuttaa myös se, että monille heistä

tekemäni tutkimus oli tärkeää ja he halusivat auttaa minua. Moni heistä oli itse ottanut

minuun yhteyttä eli heidän motivaationsa oli suuri. 

Käyttämääni  haastattelun  muotoa  kutsutaan  teemahaastatteluksi.  Kyseisessä

menetelmässä haastattelun aihepiiri on ennalta sovittu. Haastattelun aikana haastateltava

saa  vapaasti  kertoa  oman  tietonsa  ja  kokemuksensa  tutkittavasta  aiheesta.  (Ruotsala

2005, 65.) Minun teemani oli varsin löyhä, Vilkkimäen meijeriin liittyvät kokemukset.

Aloitin haastattelun yleensä kysymällä, millaisia kokemuksia haastateltavalla on ollut

liittyen  tutkimuskohteeseen.  Tarkoituksenani  ei  ollut  saada  tietooni  tarkkaa  pelkkää

faktatietoa vuosilukuineen. Minulle oli tärkeää nimenomaan se miten haastateltava itse

oli  kokenut  asiat.  Haastattelut  kestivät  keskimäärin  noin  tunnin  riippuen siitä  miten

paljon kerrottavaa  haastateltavalla  oli.  Annoin yleensä aluksi  haastateltavalle  vapaan

puheenvuoron, jonka jälkeen tein tarkentavia kysymyksiä. Jos haastattelun aikana tuntui

siltä,  että  haastateltava  ei  keksi  enää  sanottavaa,  esitin  kysymyksiä.  Minulla  oli

mielessäni tietyt asiat, jotka halusin tietää haastateltavan suhteesta tutkimuskohteeseen.

Saatoin  kysellä  myös  hänen  taustastaan,  kuten  onko  hän  asunut  aina  Liedossa  tai

millaista työtä hän on tehnyt. 

Suurimman osan haastatteluista tein haastateltavien kotona heidän omasta pyynnöstään.
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Yhden haastattelun tein kahvilassa ja kaksi Vilkkimäessä. Suuri osa haastateltavista oli

iäkkäitä ja liikkuminen oli osalle heistä haasteellista, joten helpointa oli mennä heidän

kotiinsa.  Etenkin  naispuolisten  eläkeikäisten  haastateltavien  luona  käyntiin  kuului

kahvin juominen. Yleensä tein ensin haastattelun ja sitten kahvittelimme. Kahvittelun

alkaessa yleensä suljin nauhurin. Etenkin eläkeikäisille informanteille haastateltavana

oleminen tuntui  olevan myös  mieluisaa  ajankulua.  Haastattelun  aikana  tuli  puhuttua

usein varsinaisen aiheen lisäksi myös informanttien elämän varrella kertymistä muista

kokemuksista.  Varsinkin  sota-aika  nousi  esille  monta  kertaa.  Itsekin  aiheesta

kiinnostuneena kuuntelin  kertomuksia  mielelläni,  vaikka  aina  ne  eivät  liittyneetkään

Vilkkimäen meijeriin tai edes Lietoon. 

Monet haastatelluista tunsivat toisensa jotain kautta. Tämä johtui osittain siitä, että usea

haastateltava antoi minulle tietyn tuttavansa tai sukulaisensa yhteystiedot. Tällä tavalla

sain tietooni monta uutta haastateltavaa. Haastatteluiden aikana ilmeni usein erilaisia

yhteyksiä haastateltavieni välillä. Monet heistä kertoivat myös samantyyppisiä asioita

tutkimuskohteen  historiasta.  Iäkkäimmät  haastateltavat  osasivat  kertoa  ajasta,  jolloin

rakennus toimi meijerinä sekä sota-ajasta.  Moni osasi  kertoa myös sotien jälkeisistä

iltamista.  Nuoremmat haastateltavat kertoivat ajanjaksoista 1950-luvulta nykypäivään

saakka. 

Tutkijan on otettava huomioon myös tutkimuseettiset näkökulmat. Yleisenä käytäntönä

on,  että  haastateltavilta  pyydetään  kirjallinen  suostumus  tallennetun  haastattelun

käyttöön tutkimuksessa. Haastateltavalle kerrotaan, että haastattelu tallennetaan Turun

yliopiston kulttuurien tutkimuksen arkistoon. Itse olen haastattelun alkaessa maininnut

sen hetken, jolloin olen aloittanut tallennuksen. Muutaman kerran haastattelun aikana

minulta on kysytty ”onko se nauhuri vielä päällä?”, jolloin olen kertonut, että näin on.

Silloin haastateltava on sanonut, että jättääkin tietyn asian kertomatta. Hän on saattanut

kertoa sen vasta tallennuksen päätyttyä. Tämä kertoi minulle selvästi, että asiaa ei haluta

painettavaksi tutkimukseeni ja kunnioitankin tätä toivetta. 

Kaikki  haastateltavani  antoivat  minulle  suostumuksen  käyttää  heidän  omia  nimiään

tutkimuksessani.  Yleinen  käytäntö  on  kuitenkin  käyttää  haastateltavista  peitenimeä

heidän  henkilöllisyytensä  suojaamiseksi.  Peitenimet  tunnistaa  tässä  tutkimuksessa

lainausmerkkien  käytöstä.  Neljä  haastateltavistani  esiintyy  tutkimuksessa  omilla
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nimillään.  Timo  Hakkarainen,  kiinteistön  toinen  omistaja,  on  esiintynyt

julkisuudessakin omalla nimellään liittyen rakennuksen kunnostusprojektiin (Mattsson,

2010, Siivonen, 2013). Tauno Keskisarjan (H19) nimen taas voi liittää helposti hänen

1970-luvulla  toimineeseen  yritykseensä,  joka  nimettiin  hänen  mukaansa  Keskisarja

Oy:ksi.  Hänen  puolisonsa  Sirkka  Keskisarjan  (H20),  jota  myös  haastattelin,

henkilöllisyyden voi yhdistää aviomieheen. Tutkimuksessa esiintyy omalla nimellään

myös  kiinteistön  pitkäaikainen  omistaja,  jo  edesmennyt  diplomi-insinööri  Alpo

Mäkinen sekä hänen tyttärensä Katariina (H17). Olen antanut jokaiselle haastateltavalle

numerotunnisteen,  kuten  H12.  Kirjain  H  tulee  sanasta  ”haastateltava”.  Juokseva

numerojärjestys tulee haastateltavien määrästä.  

Haastateltavia kertyi lopulta 21 kappaletta. Osaa informanteista olen haastatellut kaksi

kertaa.  Lisäksi  joillain  haastattelukerroilla  olen  haastatellut  useampaa  informanttia

kerrallaan. Informanteista kymmenen on naisia ja yksitoista miehiä. Naisista iäkkäin on

syntynyt vuonna 1922 ja nuorin vuonna 1957. Miehistä iäkkäimmän syntymävuosi on

1923  ja  nuorimman  1962.  Tarkan  kuvan  haastateltavien  syntymävuosista,

haastatteluiden kestoista ja päivämääristä saa liitteestä 1. 

Kun  haastatteluaineisto  on  kerätty,  vuorossa  on  sen  analysointi.  Ensi  vaiheessa

haastattelu yleensä litteroidaan. Litteroitua aineistoa käydään läpi tarkasti, kun pyritään

vastaamaan  tutkimuskysymyksiin.  Aineiston  pikkutarkkaa  läpikäymistä  kutsutaan

lähiluvuksi.  Tekstiä  voi  lukea  monella  eri  tavalla;  nopeasti  edeten,  tekstin  sisältöön

eläytyen, eritellen tai katkonaisesti.  Lukukertojen välissä on hyvä pitää taukoja, jotta

alitajunta  pääsee  tekemään  työtään.  Tauon  jälkeen  tekstistä  voi  löytää  puolia,  jotka

aiemmin  jäivät  huomioimatta.  (Pöysä  2010,  338-339.)  Itse  olen  lukenut  tekemiäni

litteraatioita  prosessin  aikana  kymmeniä  ellei  jopa  satoja  kertoja  yhdistellen  eri

haastatelluista  löytämiäni  tiedonmurusia  toisiinsa.  Lopputulos  on luettavissa luvuissa

neljä ja viisi. 

Koen,  että  haastatteluaineistoni  on  tutkimukseni  kannalta  riittävä.  Tutkimusprosessin

loppuvaiheessa sain vielä tietooni joitakin mahdollisia informatteja, mutta totesin, että

uusien haastatelluiden tekeminen viivästyttäisi  tutkimuksen valmistumista.  Minun oli

päätettävä, että en enää ota mukaan uusia haastateltavia, jotta tutkimus olisi mahdollista

saattaa loppuun kohtuullisessa ajassa. 
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2.3. Valokuva-aineisto

Valokuvia  on  käytetty  jo  1800-luvun  loppupuolelta  saakka  aineistona  suomalaisessa

kansatieteellisessä tutkimuksessa. Valokuvauksen kohde kertoo siitä, mitä milloinkin on

pidetty kuvaamisen arvoisena. Merkittäviä kansatieteellisiä kuvauskohteita ovat olleet

muun muassa harvinaiset  työtavat,  juhlat,  riitit  ja  kansantaiteen  tuotteet.  Tavalliseen

arkeen  liittyvät  aiheet  olivat  sen  sijaan  harvinaisempia  valokuvadokumentoinnin

kohteita  aina  1990-luvulle  saakka.  Jokaisesta  valokuvasta  voi  löytää  kaksi  eri

merkitystasoa:  pintatason  ja  syvätason.  Pintataso  on  se,  mitä  kuvassa  näkee  ensi

vilkaisulla: esineet, henkilöt ja miljööt. Syvätaso kertoo kuvassa esiintyvien elementtien

todellisen  kulttuurisen  merkityksen.  Syvätason  ymmärtääkseen  on  kuvattu  kulttuuri

tunnettava laajasti. (Sinisalo 2005, 207-208, 210, 213.)

Valokuva kertoo siitä  mikä on sen ottajan mielestä  ollut  tärkeää tallentaa.  Valokuva

onkin kuvaajan tulkinta  kuvausaiheesta.  (Kortelainen 2008,  111.)  Itse pidin tärkeänä

tallentaa  näkemääni  taustalla  ajatus,  että  kuvauskohteeni  tulee  muuttumaan  paljon

kunnostustöiden aikana. Halusin tallentaa jotain, mikä tulisi katoamaan. Rakennuksen

kunnostustöiden  edetessä  kuvasin  tapahtuneita  muutoksia  aina  lokakuusta  2010

helmikuuhun 2016 saakka. 

Valokuvia  voidaan  käyttää  kansatieteellisessä  tutkimuksessa  sekundaari-  tai

primaarilähteenä  (Sinisalo  2005,  214).  Jälkimmäisessä  tarkoituksessa  valokuvia  on

käyttänyt muun muassa Tellervo Saukoniemi (2008) kansatieteen pro gradu -työssään

Marilaisia valokuva-albumeita katselemassa. Perhevalokuvauksen merkityksistä kuvien

omistajille  ja  valokuvaamisesta  kansatieteen  tutkimuksen  osana.  Saukoniemen

tutkimuksessa  valokuvat  ovat  haastattelujen  ja  kenttäpäiväkirjan  ohella  pääasiallista

aineistoa, jonka avulla tutkija pyrkii vastaamaan tutkimuskysymyksiinsä. 

Omassa  tutkimuksessani  valokuvat  toimivat  lähinnä  sekundaariaineistona.

Kansatieteilijä Hannu Sinisalon mukaan kuva onkin kansatieteessä ensiarvoisen tärkeä

sekundaarilähteenä.  Valokuvien  avulla  voidaan  havainnollistaa  tekstiä,  ja  ne  voivat

myös toimia todisteina jo kadonneista henkilöistä, esineistä tai rakennuksista. (Sinisalo

2005, 2014.) Primaariaineistona käytän valokuvia kuitenkin alaluvussa 4.7. tutkiessani

kunnostushankkeen  kulkua.  Huomasin,  että  muu  aineistoni  ei  kertonut  joistakin
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kunnostusurakan  yksityiskohdista,  jotka  mielestäni  oli  tarpeellista  tuoda  esille.

Tutkinkin  urakan  aikana  ottamiani  valokuvia.  Niiden  avulla  saatoin  kirjoittaa  näistä

yksityiskohdista.  Alaluvussa  4.2.  käytän  apuna  Nautelankosken  museon  valokuva-

aineistoa kertoessani meijerin alkuaikojen ulkonäöstä. Pääasiassa valokuvien tarkoitus

on kuitenkin toimia kuvituksena ja havainnollisina esimerkkeinä. 

Tutkimuksessa  käyttämäni  valokuva-aineisto  on  melko  laaja.  Olen  kuvannut

Vilkkimäen  meijeriä  kunnostushankkeen  eri  vaiheissa  vuodesta  2010  alkaen.  Lisää

kuvamateriaalia  hankkeen  etenemisestä  sain  kiinteistön  toiselta  omistajalta  Timo

Hakkaraiselta,  jolta  sain  kokoelman  valokuvia  vuosilta  2010-2011.  Vanhimmat

tutkimuksessa  käyttämäni  valokuvat,  joita  on  viisi  kappaletta,  sain  Nautelankosken

museon kokoelmista. Kuvista ei löydy päivämääriä, mutta tietyistä yksityiskohdista voi

suurin  piirtein  päätellä  kuvausajankohdan.  Päätelmäni  mukaan  näistä  valokuvista

vanhimmat ovat 1920- tai -30-luvulta ja uusimmat 1970-luvulta. (Kuvat 2, 4, 8, 11, 12.)

Kysyin myös kaikilta haastateltaviltani olisiko heillä kotialbumeissaan kuvia meijeristä.

”Lindan”  (H3)  kotialbumista  löytyi  kuva,  jossa  esiintyi  yksi  hänen  veljistään

haitariorkesteri  ”Haitapartion”  kanssa.  Kuva  oli  otettu  sotien  jälkeen  Vilkkimäen

meijerin  juhlasalissa.  Ikävä  kyllä  kuvassa  ei  näkynyt  orkesterin  lisäksi  muuta  kuin

juhlasalin seinää ja lattiaa. Tauno Keskisarjan (H19) kotialbumista löytyi yksi meijerillä

Keskisarja  Oy:n  toimitiloissa  1970-luvun  alussa  otettu  kuva.  Kuvan  kohteena  on

yrityksen työntekijä, joka näyttää keskittyneen työhön metallisorvin ääressä (Kuva 9).

Lisäksi  minuun  otti  yhteyttä  Vilkkimäen  meijerin  entisen  juustomestarin  Mourits

Rasmussenin poika Lasse Raustela, joka lähetti minulle CD-levyllä valokuvan meijerin

henkilökunnasta vuodelta 1934. 

Kuvasin meijeriä jo käydessäni ensimmäistä kertaa paikan päällä keväällä 2010. Ikävä

kyllä  nämä  kuvat  tuhoutuivat,  kun  tietokoneeni  kiintolevy hajosi.  Seuraavan  kerran

kuvasin  meijerillä  lokakuussa  2010.  Tässä  vaiheessa  sisätilojen  tyhjennys  oli  yhä

kesken,  vaikka  paljon  tavaraa  oli  jo  ehditty  kuljettaa  pois.  Rakennus  oli  kuitenkin

enimmäksen samassa kunnossa kuin edellisenä keväänä. Kuvasin jokaisen huoneen ja

tilan,  johon  pääsin,  ullakkoa  lukuunottamassta.  Kuvasin  myös  monia  yksityiskohtia

kuten  ovia,  portaiden  kaiteita,  ikkunoita  ja  esineitä.  Vahingosta  viisastuneena  aloin

myös tehdä varmuuskopioita kaikesta aineistostani. 
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Vuoden 2010 jälkeen olen kuvannut meijeriä vähintään kerran vuodessa. Ottamistani

kuvista  huomaa kunnostustöiden edistymisen vuosi  vuodelta.  Vuonna 2010 otetuissa

kuvissa  näkyy  huonokuntoinen  rakennus,  jonka  julkisivun  rappaus  on  halkeillut  ja

ikkunoiden karmit pahasti kuluneet. Sisätilat ovat täynnä tavaraa ja seinien maalit ovat

rapisseet  pois.  Vuonna  2016  otetuissa  kuvissa  näkyy kuinka  Vanhan  Tampereentien

puoleinen  julkisivu  on  rapattu,  piha  kunnostettu,  ikkunat  vaihdettu  ja  asuntoja  sekä

liiketiloja  valmistunut  (Kuva  15).  Näkymä  on  aivan  toisenlainen  kuin  neljä  vuotta

aiemmin. 

Kuva 3. Ikkunoiden vaihtoa heinäkuussa 2011. Kuva: Sari Turpeinen.

2.4. Arkisto- ja muu aineisto

Tutkimukseni  aikajänne  on  hyvin  pitkä.  Meijerin  perustamisesta  1920-luvulla  on

kulunut niin monta vuosikymmentä, että harvalla informanteistani on muistikuvia tuosta

ajasta.  Koinkin  tarpeelliseksi  etsiä  tietoa  rakennuksen  varhaisimmista  vaiheista

erilaisista arkistoista. Koska tiesin meijerin olleen Valion hallussa 1930-luvulla, päätin

ottaa  yhteyttä  Valion  arkistoon,  joka  sijaitsee  Helsingin  Pitäjänmäessä  Valion
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pääkonttorin  yhteydessä.  Lähdin  käymään  paikaan  päällä  ja  löysinkin  paljon

kiinnostavaa materiaalia. 

Valion  arkistosta  löysin  ilokseni  aineistoa  myös  ajasta  ennen  Valion  toimintaa

Vilkkimäessä,  sillä  arkistossa  säilytetään  Lounais-Suomen  osuusmeijeriliiton

toimintakertomuksia.  Liedon  Osuusmeijeri  oli  liiton  jäsen  koko  lyhyeksi  jääneen

toiminta-aikansa.  Toimintakertomusten  avulla  saa  kuvan  meijeritoiminnan  vaiheista

vuosina  1928-1931.  Erilaisista  tilastoista  voi  seurata  muun  muassa  osuuskunnan

jäsenluvun  kehitystä,  meijerille  saapuneen  maidon  määrää  ja  laatua,  valmistuneiden

maitotuotteiden  määrää  ja  laatua  sekä  meijeritalouskilpailun  tuloksia.  Vuonna  1931

meijeriosuuskunta ajautui konkurssiin, jonka jälkeen, vuonna 1932, Valio vuokrasi tilat

omaan  käyttöönsä  ja  Vilkkimäessä  siirrytiin  vointuotannosta  juuston  valmistukseen

(Suistoranta 1988, 184; Voinvienti-osuusliike 1936, 34). Tästä lähtien meijerin vaiheista

löytyy tietoa Valion vuosikertomuksista, joista löytyy tietoa muun muassa saapuneen

maidon  ja  valmistuneen  juuston  määristä.  Kertomuksista  selviää  myös,  että  Valio

rakennutti  meijerin  yhteyteen  sikalan  vuonna  1933  ja  että  meijeritoiminta  päättyi

joulukuussa  1939  rakennuksen  päädyttyä  sota-ajan  vuoksi  muuhun  tarkoitukseen.

(Voinvienti-osuusliike 1938,  30;  Voinvienti-osuusliike 1940,  19).  Kerron  tarkemmin

aineistosta luvuissa 4.3. ja 4.4.

Toinen arkisto, jossa kävin, on Kansallisarkisto Helsingissä. Arkistosta löysin Liedon

suojeluskunnan  asiakirjoja  vuosilta  1940-1942.  Suurin  osa  aineistosta  oli  Liedon

meijeriosakeyhtiön kanssa tehtyjä vuokrasopimuksia.  Asiakirjoista löytyy myös tietoa

muun muassa siitä, millaisia varusteita suojeluskunta varastoi meijerillä. Vielä prosessin

loppumetreillä  kävin  Turun  Maakunta-arkistossa  etsimässä  lainhuudatusasiakirjoja.

Halusin selvittää tarkan vuoden, jolloin Alpo Mäkinen osti meijerin itselleen. 

Kirjallista lähdeaineistoa Vilkkimäen meijerin historiasta on saatavilla niukasti. Vanhin

löytämäni kirjallinen lähde on vuonna 1931 julkaistu  Liedon historia  (Juvelius 1931).

Teoksessa mainitaan lyhyesti Liedon osuusmeijerin synnystä. Oheen on painettu Vanhan

Tampereentien suunnalta otettu valokuva rakennuksesta. (Posti 1931, 489-490, Kuva 1.)

Merkittävä  kirjallinen  lähde  osuusmeijerin  alkuajoista  ja  konkurssista  on  ollut  Kari

Suistorannan teos  Liedon historia 2 – vuodesta 1809 nykypäiviin (Suistoranta 1988).

Teos on ollut  myös tärkein lähteeni Liedon historian vaiheista 1900-luvulla.  Osittain
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samoja  tietoja  osuusmeijerin  alkuajoista  sisältää  Hannu  Kujasen  historiikki  Liedon

Osuuspankki 1902-2002 – Vuosisata mukana arjen työssä (Kujanen 2002). Teoksessa

keskitytään aiheeseen Länsi-Liedon Osuuskassan vaiheiden kautta. Sota-aikaan liittyen

löysin tietoa teoksesta Velvollisuus, kunnia, tahto – Lietolaisten sota-aika 1939-1945.

Esko Lahtinen oli haastatellut teosta varten kahta paikallista miestä, Mauno Liukasta ja

Harry Höijärveä heidän muistikuvistaan sota-ajalta. (Lahtinen 1999, 189-190.)

Muut  lähdeteokset  ovat  keskittyneet  Liedon  kulttuuriympäristöön.  Teoksessa  Liedon

kulttuuriympäristöohjelma Vilkkimäen  meijeri  on  lueteltu  muiden  arvokkaiden

lietolaisten  rakennuskohteiden  joukkoon.  Tiedonlähteenä  on  käytetty  Turun

maakuntamuseon suorittamaa inventointia sekä tuolloin vielä julkaisemattoman teoksen

käsikirjoitusta. (Liedon kulttuuriympäristöohjelma 2003, 85, 133.) Tämä teos on Liedon

kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta (Kauko-Vainio 2010). Kyseinen teos sisältää

osittain  samat  tiedot  kuin  Liedon  kulttuuriympäristöohjelma,  mutta  myös  aiemmin

julkaisemattomia tietoja. (Kauko-Vainio 2010, 125.)

Kirjalliseen  aineistooni  kuuluvat  myös  kaksi  Turun  Sanomissa  julkaistua  artikkelia.

Elokuussa  2010  ilmestynyt  artikkeli  kertoi  rakennuksen  historiasta  ja  alkavasta

kunnostuprosessista.  Tämä  artikkeli  toimi  aluksi  tärkeimpänä  tiedonlähteenäni,  kun

lähdin  tutkimaan  rakennuksen  vaiheita.  (Mattsson  2010.)  Toinen  artikkeli  ilmestyi

lehdessä  helmikuussa  2013.  Artikkelissa  kerrotaan  jälleen  rakennuksen  menneistä

vaiheista  sekä  kunnostusurakan  kulusta  ja  tulevaisuuden  suunnitelmista.  (Siivonen

2013.)

Vanhimpaan  aineistooni  lukeutuvat  Timo  Hakkaraiselta  saamani  rakennuksesta

löytyneet  meijerin  ja  sen  ulkohuonerakennuksen  alkuperäiset  pohja-  ja

julkisivupiirrokset sähköisessä muodossa. Pohjapiirrokseen on myöhemmin tehty uusia

merkintöjä,  kun  käyttötarkoitus  on  muuttunut.  Tätä  tutkimusta  varten  olen

kuvankäsittelyohjelman avulla poistanut piirroksesta joitakin sen lukemista haittaavia

tekijöitä,  kuten  tahroja.  Ulkohuonerakennuksen  piirrokset  kertovat  omalla  tavallaan

kiinteistön  historiasta.  En  kuitenkaan  käsittele  ulkorakennusta  tässä  tutkimuksessa

muutamaa mainintaa enemmän. (Liitteet 2, 3,4.)

Rakennuksesta löytyi myös myöhemmän omistajan Alpo Mäkisen vuonna 1992 tekemiä
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julkisivun muutospiirustuksia,  joista  selviää,  että hän on suunnitellut  rakennettavaksi

parvekkeita ja siis ilmeisesti myös asuntoja ullakkokerrokseen. Nämäkin piirrokset sain

Hakkaraiselta sähköisessä muodossa. (Liite 5.)
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3. TUTKIMUSKÄSITTEET

3.1. Muistitieto

Muistamisella  on  merkittävä  rooli  kulttuurissamme.  Kansatiede  tutkii  ihmistä

kulttuurisena  olentona  ja  muisti  ja  muistelu  ovatkin  vahvasti  läsnä  tieteenalan

tutkimuksessa, joka hyödyntää erilaisia muistiin perustuvia aineistoja. Aineistot voivat

olla  tutkijan  itsensä  kenttätyömenetelmien  avulla  hankkimia  tai  arkistoaineistoa.

Tällaisia  aineistoja  on  käytetty  jo  tieteenalan  alkuaikoina.  Kielitieteilijä  E.N.  Setälä

esitteli  vuoden  1911  Suomalais-ugrilaisen  Seuran  vuosikokouksessa  määritelmänsä

”muistotiedosta”.  Sillä  hän  tarkoitti  kielellisesti  ilmenevää  ja  kielellisesti  säilynyttä

henkistä  kulttuuria.  Määrittely  sisältää  ajatuksen  yhteisestä  ja  sukupolvesta  toiseen

jatkuvasta kulttuuriperinteestä. (Korkiakangas 2005, 129-133; Korkiakangas 2006, 120;

Setälä 1915, 10.) 

Folkloristi Ulla-Maija Peltonen on määritellyt muistitiedon ”tiedoksi, joka ei pohjaudu

kirjallisiin lähteisiin vaan tiedonantajan muistiin” (Perinteentutkimuksen terminologia

1998, 37). Määritelmän taustalla on kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa esiintyvä

käsite oral history, jolla tarkoitetaan yleisesti erilaisia haastattelumenetelmin tuotettuja,

menneisyyttä koskevia aineistoja. Tällöin suomennos suullinen historia on osuva. Oral

history -termi on suomennettu myös muistitietotutkimukseksi ja muistitietohistoriaksi, ja

ylipäätään  Suomessa  on  yritetty  etsiä  mahdollisimman  kattavaa  suomenkielistä

nimitystä  muistitietoa  koskevalle  tai  sitä  sivuavalle  tutkimukselle.  (Fingerroos  &

Peltonen 2006, 8.) Suomalaiset historiantutkijat ovat hyödyntäneet kansainvälisen oral

history -tutkimuksen antia  jo 1980-luvun alusta alkaen. 1980-luvun puolivälissä oral

history  tavoitti  myös  kulttuurien  tutkijat,  etupäässä  folkloristit  ja  kansatieteilijät.

(Fingerroos & Haanpää 2006, 26.) 

Tutkimukseni  merkittävin  aineisto  koostuu  muistitiedosta  eli  haastateltavieni

kertomuksista.  Nämä  kertomukset  perustuvat  suureksi  osaksi  haastateltavien

omaelämäkerralliseen  muistiin.  Omaelämäkerrallisella  muistilla  viitataan  kertojan

omakohtaisiin ja kertomuksellisesti tärkeisiin muistikuviin (Korkiakangas 2005, 137).

Kansatieteilijä  Pirjo  Korkiakankaan  mukaan:  ”[e]tnologisessa  tutkimuksessa

omaelämäkerrallista kerrontaa käytetään tavallisimmin aineistona, josta konstruoidaan
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yleisimpiä  kulttuurin,  ajankohdan,  mentaliteetin  yms.  piirteitä”.  Joskus  yksilöt

muistavat asioita, jotka ovat olleet tärkeitä heidän yhteisölleen, mutta joita he eivät ole

itse kokeneet tai  yksilön itse kokemiin tapahtumiin kietoutuu asioita,  jotka eivät ole

alunperin  itse  tapahtumiin  liittyneet  (ibid.,  28).  Muistitietoa  lähteenä  käytettäessä

pitääkin  ottaa  huomioon,  että  ihmisen  muisti  on  valikoiva.  Historiantutkija  Jorma

Kalelan  (2006,  76)  mukaan:  ”[o]n  ---  todennäköistä,  että  muistitietoon  sisältyy

jälkiviisautta  ja  kaunistelua,  mutta  se  välittää  myös  hedelmällistä  tietoa  kertojan

yhteisöstä ja kulttuurista”. 

Omaa  tutkimustani  leimaa  vahva  katse  menneisyyteen,  mikä  on  ominaista  myös

etnologian  tieteenalalle.  Keräämäni  muistitietoaineisto  sisältää  menneeseen  aikaan

sijoittuvia kertomuksia. Tarkoituksenani ei ole esittää lopullista totuutta menneisyyden

tapahtumista, vaan kertoa niistä haastateltavieni kertomusten kautta. Käytänkin paljon

suoria lainauksia, jolloin haastateltavien oma ääni kuuluu kautta tutkimuksen. 

3.2. Teollinen kulttuuriperintö 

Kulttuuriperintö on käsite, johon kulttuurintutkija törmää varmasti. Käsitteen määrittely

on  kuitenkin  ollut  hankalaa  johtuen  sen  yleisyydestä.  Erään  määritelmän  mukaan

kulttuuriperintö on jotain aineellista tai aineetonta, jota jokin ryhmä tai yhteisö siirtää

sukupolvelta  toiselle.  Aineelliseksi  kulttuuriperinnöksi  voidaan  katsoa  muun  muassa

erilaiset  esineet  ja  rakennukset.  Aineettomaan  kulttuuriperintöön  taas  lasketaan

kuuluvaksi esimerkiksi suullinen perinne ja ilmaisut, mukaan lukien kieli,  sosiaaliset

toiminnat, rituaalit ja juhlat. (Hieta et al. 2015, 311-314; Lillbroända-Annala 2014, 21.)  

Kulttuuriperintö voidaan nähdä tietoisesti tuotettuna konstruktiona, tietoisten valintojen

tuloksena.  Kulttuuriperinnöksi  valikoituu  tiettyjä  kohteita,  esimerkiksi  rakennuksia,

joita pidetään mielenkiintoisempina ja tärkeämpinä kuin toisia. Valintojen taustalla ovat

erilaiset yhteisöt, jotka lyövät tärkeinä pitämiinsä kohteisiin kulttuuriperinnön leiman.

Tätä  kutsutaan  kulttuuriperintöprosessiksi.  Prosessi  voi  tuottaa  kansallisesti  tai

kansainvälisesti  tärkeitä  symboleita,  kuten  vaikka  Suomessa  Turun  linnan

matkailunähtävyytenä. Tällaiset rakennukset, joilla koetaan olevan erityistä merkitystä

historiansa  tai  symboliarvonsa  vuoksi,  voidaan  laskea  osaksi  rakennusperintöä.
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(Lillbroända-Annala  2014,  25,  29-31;  Aarnipuu  2008,  23;  Rakennusperintöstrategia

2001, 11.)

Vilkkimäen vanha meijerirakennus voidaan lukea osaksi Liedon rakennusperintöä sen

merkittävän historian vuoksi. Rakennus onkin eräs Liedon kulttuuriympäristöohjelman

arvokohteista.  Muita  ohjelmaan valittuja  kohteita ovat  mm. Nautelan ja Vanhalinnan

kartanot  ja  Littoisten  tehdasalue.  (Liedon  kulttuuriympäristöohjelma 2003,  100-108,

114, 131.) Meijerirakennus edustaa lisäksi teollista kulttuuriperintöä samoin kuin toinen

tunnetumpi  lietolainen  kohde,  Littoisten  verkatehdas.  Kansainvälisen  teollisen

kulttuuriperinnön  suojeluun  keskittyvän  TICCIH4 -komitean  määritelmän  mukaan

teollinen kulttuuriperintö koostuu teollisen kulttuurin jäänteistä, joilla on historiallista,

teknologista, arkkitehtonista tai tieteellistä arvoa (Www3). Myös Unescon määritelmä

kulttuuriperinnöstä  sisältää  arkkitehtoniset  rakennelmat,  joilla  on  yleismaailmallista

taiteellista, historiallista tai tieteellistä arvoa (Www14; Hieta et al. 2015, 313). 

Ajatus  teollisuudesta  osana  kulttuuriperintöä on varsin  uusi;  siitä  alettiin  keskustella

vasta 1970-luvulla. Aiemmin kulttuuriperinnöksi oli käsitetty lähinnä talonpoikais- ja

korkeakulttuurin jäänteet. Tehtaat ja teknologia nähtiin kuuluvaksi vain nykyisyyteen ja

tulevaisuuteen;  niitä  ei  nähty  historiallisina.  1990-luvun  loppuun  mennessä  käsitteet

olivat  vakiintuneet  ja  teollisella  kulttuuriperinnöllä  viitattiin  sekä  aineelliseen  että

aineettomaan  teollisuustoiminnan  jäämistöön.  Jälkimmäiseen  voi  lukea

teollisuustyöväestön muistitiedon. (Sivula 2010, 22-23; Härö 2000, 70.)

Suomalaisessa kansatieteellisessä tutkimuksessa teollinen kulttuuriperintö on näkynyt

erityisesti  kiinnostuksena  teollisuustyöväestön  elämäntapaan.  Ennen  toista

maailmansotaa tutkimuksen kohteena oli etupäässä talonpoikaisväestö. Sotien jälkeen

teollistuminen kiihtyi ja olosuhteiden muuttuessa heräsi kiinnostus myös kaupunki- ja

työväestön suuntaan. Vasta perustettu Turun yliopiston kansatieteen laitos alkoi tehdä

professori  Ilmar  Talven johdolla  tutkimusta  teollisuustyöväestön  parissa.  1950-luvun

lopulla kerättiin kyselyn avulla sahatyöläisiin liittyvää aineistoa ja 1960-luvun alussa

tehtiin  haastattelututkimuksia  mm.  Littoisten  verkatehtaalla  ja  Valkeakosken

paperitehtaalla.  Aineistonkeruu  keskittyi  etenkin  puu-,  paperi-  ja  massateollisuuteen,

rauta-  ja  konepajateollisuuteen  sekä  tekstiiliteollisuuteen.  Teollisuustyöväestön

tutkimuksessa teki merkittävää työtä nykyinen kansatieteen emeritusprofessori  Pekka

4 The Internatiol Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (www3.)
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Leimu,  joka  toimi  esimerkiksi  Museoviraston  työväentutkimusprojektin  johtajana.

(Anttila 1997, 17; Virtanen 2003, 62, 64.)

Kansainvälisellä  tasolla  teollisen  kulttuuriperinnön  tutkimusta  on  tehty  paljon.

Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa Industrial Heritage between land and sea,

for  a  european  network  of  ecomuseums  kerättiin  yksiin  kansiin  esimerkkejä

europpalaisista  vesireittien  varrelle  keskittyneistä  kulttuuriperintökohteista,  kuten

laivanrakennus- ja tekstiiliteollisuuden jäänteistä.  Suomesta esimerkkinä on Aurajoen

alajuoksun  laivanrakennusteollisuus.  (Bergeron 2005,  11-12;  Andersson  2005,  123-

144.) Itämeren  alueen  teollista  ja  merenkäyntiin  liittyvää  perintöä  esiteltiin  omassa

julkaisussaan Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum (Lehtimäki

2005). 

Turkulaisesta teollisesta kulttuuriperinnöstä nostan esille Manillan teollisuuskiinteistön,

josta on vastikään ilmestynyt kansatieteen pro gradu -tutkielma  Nykytanssia vanhalla

köysitehtaalla  – Manillan  tehdastilojen  muutos  1990-2010-luvuilla.  (Mäkinen 2015).

Kiinteistössä  on  toiminut  viinapolttimo,  hihna-  ja  remmitehdas  ja  viimeiseksi

köysitehdas.  Toiminnan  loputtua  kiinteistö  päätyi  purku-uhan  alle,  mutta  monien

vaiheiden  jälkeen  siitä  on  muodostunut  monipuolinen  kulttuurikeskus.  (Www4.)

Kulttuurikeskuksia on perustettu myös muihin vanhoihin teollisuuskiinteistöihin, kuten

Pohjanmaalla Lapuan entisen patruunatehtaan tiloihin. Lapuan kaupunki osti kiinteistön

vuonna 1992, minkä jälkeen rakennuksiin kunnostettiin tiloja muun muassa kansalais-

ja  musiikkiopistolle,  kirjastolle,  taidegallerialle  ja  kamarimusiikkisalille.  (Teräväinen

2006, 9, 41-51.) Tiloja on avattu myös liiketoiminnalle. Yritysten joukosta löytyy muun

muassa elokuvateatteri, kuntosali, hammaslääkäri ja polkupyörähuoltamo. (Www25.) 

Monessa tapauksessa vanhoihin teollisuuskiinteistöihin on kunnostettu asuntoja. Näin

on  tapahtunut  esimerkiksi  Littoisten  verkatehtaan  kohdalla.  (Liedon

kulttuuriympäristöohjelma 2003, 100-108.) Teollista kulttuuriperintöä voidaan käyttää

hyväksi  myös  matkailun  vetonaulana.  Kulttuuriperinnön  tutkimuksen  alalta

väitöskirjansa Perheyhtiö ja ja paikallisuus. A. Ahlström Osakeyhtiön historian perintö

Noormarkussa  tehnyt  Maarit  Grahn (2014) tarkastelee tutkimuksessaan kuinka Porin

lähellä, Noormarkussa sijaitseva historiallinen ruukkiympäristö on palvellut perheyhtiön

yrityksiä  hyödyntää  kulttuuriperintöä  liiketoiminnan resurssina.  Vanhan ruukkialueen
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rakennuksissa  on  teollisuustoiminnan  päätyttyä  tarjottu  kokous-  ravintola-  ja

majoituspalveluita.  Tämä  on  luonut  alueelle  uusia  työpaikkoja  matkailuelinkeinon

parissa. 

Teollisuusrakennusten  uusiokäytön  voi  nähdä  myös  osana  gentrifikaatioprosessia.

Gentrifikaation käsitettä  käytetään yleensä viittaamaan esimerkiksi  teollisuuskäytössä

olleen  kaupunkitilan  muuttumista  keskiluokan  käyttämäksi  asuinalueeksi  tai

kulttuuritiloiksi. Gentrifikaatioprosessin aikana aiemmin hylätty ja arvoton alue nousee

halutuksi  asumisen  ja  liike-elämän  toimintakentäksi.  (Ilmavirta  2008,  272-273;

Lillbroända-Annala  2010,  12;  Mäkinen  2015,  27.)  Marianne  Mäkinen  (2015)  on

käyttänyt  gentrifikaation  käsitettä  jo  aiemmin  mainitussa  pro  gradu  -työssään

kuvaamaan  turkulaisen  Manillan  teollisuuskiinteistön  muuttumista  hylätystä

tehdasalueesta  arvostetuksi  kulttuurikeskukseksi.  Vilkkimäessä  on  nähtävillä

samankaltaista kehitystä. Aiemmin rapistuneesta pienteollisuusrakennuksesta on tullut

haluttu asumis- ja liiketoiminnan kohde. (H18.)

3.3. Teollisuusyhteisön elinkaari

Tarkastelen tutkimuksessani Vilkkimäen meijerin eri vaiheita koko sen elinkaaren ajalta.

Itse rakennus ja sen ympärille  muodostunut  yhteisö ovat  kokeneet muutoksia  pitkän

historiansa aikana. Yhteisön vaiheista voi löytää yhtymäkohtia alunperin kanadalaisen

sosiologi  Rex  A.  Lucasin  kehittämään  yhden  teollisuusyrityksen  yhdyskunnan

elinkaarimalliin. Hän esitteli mallin teoksessaan Minetown, Milltown, Railtown. Life in

Canadian  communities  of  single  industry (1971).  Tätä  mallia  ovat  myöhemmin

soveltaneet  tutkimuksissaan  suomalaiset  tutkijat  kuten  kulttuurimaantieteilijä  Jarmo

Kortelainen  (1991)  sekä  kansatieteilijät  Sanna  Kaisa  Spoof  (1997)  ja  Kimmo

Lagerblom (2004).  Lucasin  elinkaarimalli  esittää,  että  yhdyskunnan  kehityksessä  on

neljä  vaihetta.  Spoof  on  tiivistänyt  Lucasin  ajatuksia:  ”[e]nsimmäisinä  ovat

rakennusvaihe ja  asukkaiden  hankkimisvaihe.  Tällöin  tulo-  ja  lähtömuutto  on

vilkasta.  Yhdyskunnan  ikärakenne  painottuu  nuoriin  ikäluokkiin,  ja  lapsiperheitä  on

paljon.  Siirtymävaiheessa yritys  pyrkii  irrottautumaan  yhdyskuntaa  koskevista

velvoitteistaan5 sekä  siirtämään  ne  asukkaiden  ja  paikallisen  hallinnon  vastuulle.

Kypsyysvaiheessa olevassa  tehdasyhdyskunnassa  yrityksen  työntekijät  ovat

5 Kortelainen (1992, 42) listaa näihin velvoitteisiin esimerkiksi asunnot ja erilaiset palvelut. 

26



vakiintuneita.  Kun työpaikkojen  määrä  pysyy ennallaan,  ei  nuorille  enää  löydykään

työpaikkoja.  Näin  ollen  he  muuttavat  pois,  ja  vanhempien  ikäluokkien  osuus

yhdyskunnassa kasvaa”. (Lucas 1971, 20-112; Spoof 1997, 255-256.)

Lucasin  esittämää  mallia  ovat  myöhemmin  täydentäneet  kanadalaiset  maantieteilijät

John Bradbury ja Isabelle St-Martin (1983).  He lisäsivät siihen kaksi uutta  vaihetta,

winding down ja the act of closure the town. Kortelainen on käyttänyt ensin mainitusta

suomenkielistä termiä taantumisvaihe ja Lagerblom termiä alasajo. Tällainen vaihe voi

esiintyä  missä  kohtaa  yhteisön  elinkaarta  tahansa  eikä  välttämättä  vielä  merkitse

tehdasyhteisön  loppua.  Vaihe  saattaa  saada  alkunsa  omistajanvaihdoksesta,  uusien

jalostus-  tai  valmistusmenetelmien  kehittämisestä  tai  tuotannon  siirrosta  toiseen

maahan.  Viimeiseksi  mainittu  vaihe,  Kortelaisen  kääntämänä  toimipaikan

lakkauttaminen, taas merkitsee tehtaan lopullista  sulkemista,  joka voi johtaa samalla

paikkakunnan kuolemaan. (Kortelainen 1992, 42; Lagerblom 2004, 68; Bradbury & St-

Martin 1983, 129-130, 142). Tähän kanadalaiseen elinkaarimalliin on lisätty vielä yksi

vaihe,  elpyminen.  Elpymisvaiheessa  paikallisten  asukkaiden  oma  aktiivisuus  ja

paikallishallinnon  toimet  voivat  kääntää  kehityksen  positiiviseen  suuntaan.  (Ironside

1994, 90; Kortelainen 1996, 52; Spoof 1997, 256.) 

Kanadalaisen mallin siirtäminen sellaisenaan toiseen ympäristöön ei ole Kortelaisen ja

Lagerblomin  mukaan  mahdollista.  Suomalaiseen  yhteiskuntaan  sovellettaessa  malli

vaatii  kriittisiä  täsmennyksiä  ja  täydennyksiä  eikä  sitä  olekaan  usein  käytetty

suomalaisissa  tutkimuksissa.  Suomalaista  kehitystä  ei  voi  verrata  Kanadaan,  sillä

teollistuminen  tapahtui  Suomessa  hyvin  nopeasti  sotien  jälkeen.  Kanadassa

tehdasyhdyskunnat  ovat  olleet  hyvin  yksipuolisia  ja  syrjäisiä  kun  taas  suomalaisten

tehdasyhdyskuntien  ovat  rakenteeltaan  monimuotoisempia  ja  yhdyskuntaverkko  on

tiheämpi.  Kanadalaisessa  mallissa  ongelmana  myös  se,  että  todellisuudessa  eri

kehitysvaiheet eivät aina tapahdu erillään toisistaan. Kortelainen lisää elinkaarimalliin

vielä  irrottautumisvaiheen.  Tässä  vaiheessa  ”yhdyskunta  irrottautuu  teollisesta

perustastaan  monipuolistuvan  työpaikkarakenteensa  tai  ulkopuolella  työssä  käynnin

ansiosta.  Samalla  yhdyskunta  lakkaa  olemasta  varsinainen  tehdasyhdyskunta”.

Lagerblom  lisää  vielä  yhdeksi  mahdolliseksi,  Suomen  oloihin  sopivaksi,

kehitysvaiheeksi  elinkeinorakenteen  muuttumisen.  Hän  mainitsee  tästä  esimerkkeinä

Otanmäen  lakkautetun  kaivoksen  tilalle  tulleen  junavaunutehtaan  ja  Outokummun
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vanhan  kaivoksen  käytön  matkailukohteena.  (Lagerblom  2004,  72-75;  Kortelainen

1992, 52-53.) 

Suomalaisittain  yhden  teollisuudenhaaran  yhdyskunnan  mallia  sovelsi  1980-luvun

alussa kansatieteen emeritusprofessori Pekka Leimu (1983) kattavassa tutkimuksessaan

Forssan  puuvillatehtaan  työntekijöistä  1840-luvulta  1980-luvulle.  Tutkimuksessa

kartoitetaan  koko  yhdyskunnan  elinkaari  aina  yhdyskunnan  synnystä  tuotannon

supistumiseen 1970-luvulla. Forssa valikoitui tutkimuskohteeksi kun etsittiin vain yhtä

teollisuuden haaraa edustavaa vanhaa teollisuuspaikkakuntaa Etelä-Suomessa. Kohteen

haluttiin  edustavan  teollisuudenalaa,  jolla  olisi  ollut  merkittävä  rooli  Suomen

teollistumisen  historiassa.  Toivottiin  myös,  että  kyseinen  teollisuudenala  olisi  ollut

vastaavanlaisessa  roolissa  muualla  Euroopassa  ja  maailmassa  ja  lisäksi  vielä,  että

tehdaspaikkakunnalla  olisi  hyvin  säilynyt  vanha  rakennuskanta.  Forssan  katsottiin

täyttävän  useimmat  kriteerit.  Vaikka  Lucasin  mallia  ei  tutkimuksessa  mainita,

yhtymäkohdat malliin ovat selvät. (Leimu 1983, 1-2, 19-46.)

Myöhemmässä suomalaisessa tutkimuksessa elinkaaren käsitettä ovat soveltaneet muun

muassa jo mainitut Jarmo Kortelainen ja Kimmo Lageblom sekä Sanna Kaisa Spoof.

Kortelainen  ja  Spoof  ovat  käyttäneet  käsitettä  kuvaamaan  tehdasyhdyskuntien

elinkaarta. Lagerblomin tutkimuskohteena on ollut rautatieläisyhteisö, Spoofin kohteena

savitehdas  ja  Kortelaisella  Vuohijärven  vaneritehdas  Valkealasssa  sekä  Uimaharjun

sellutehdas Enossa. (Kortelainen 1996; Spoof 1997; Lagerblom 2004.) Näiden lisäksi

pienimuotoisemmin  elinkaaren  käsitettä  on  soveltanut  kansatieteen  lehtori  Timo  J.

Virtanen  artikkelissaan  Pihlavan  sahateollisuusyhdyskuntaan  liittyvän  Halssin

asuinalueen  vaiheista.  Virtanen  on  esittänyt  yhdyskunnan  vaiheet  myös  graafisesti

aikajanan muodossa. (Virtanen 1987, 185-194.) 

Elinkaaren  käsitettä  on  käytetty  myös  kansatieteen  opinnäytetöissä.  Satu-Miia

Tuomolan  (2000)  pro  gradu  -tutkielmassa  Elämää  Noormarkun  Ruukinmäellä.

Paikallisen  teollisuusyhdyskunnan  elinkaari  1800-luvun  alusta  nykypäivään

tutkimuskohteena  on rautaruukin  ympärille  rakentunut  yhdyskunta.  Tuomola  katsoo

Noormarkun  rautaruukin  olleen  nimenomaan  yhden  teollisuuslaitoksen  ympärille

rakentunut  yhdyskunta.  Lucasin  teoriaan  (1971,  23)  pohjautuvasta  elinkaarimallista

yhdyskunta poikkeaa yhdessä asiassa; paikalla oli harjoitettu teollista toimintaa jo ennen
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ruukin perustamista (Tuomola 2000, 151). Muuten Tuomola löytää ruukkiyhdyskunnan

elinkaaresta kaikki Lucasin (1971, 20-112) esittelemät neljä vaihetta sekä Kortelaisen

(1992, 54) esittämän irrottautumisvaiheen.  Myös Lagerblom (2004, 75) nostaa esille

Tuomolan  pro  gradu  -työn  väitöskirjassaan  kuvaillen  tämän  tapaa  käyttää

elinkaarimallia. 

Oman tutkimuskohteeni kaltaisessa kohteessa elinkaaren käsitettä on käyttänyt Johanna

Eronen (2011), joka teki proseminaarityönsä  Teollisuuskiinteistön elinkaari  – Pöytyän

Osuusmeijeri  osana  Aurajokilaakson  teollista  perintöä  kulttuurien  tutkimuksen

laitoksen Pöytyän Osuusmeijerille suuntautuneen kenttätyökurssin perusteella.  Työssä

käydään  läpi  osuusmeijerin  kiinteistön  historiaa  ja  käyttötarkoituksen  muuttumista,

mutta  ei  varsinaisesti  käytetä  elinkaarimallia.  Pöytyän  Osuusmeijerin  vaiheista  on

löydettävissä yhtymäkohtia Vilkkimäen meijeriin; Pöytyällä oli ollut Vilkkimäen tapaan

meijeriaikojen jälkeen muuta teollista toimintaa, kuten säilyketehdas. 

Vilkkimäen meijeri  on kohteena  varsin  erilainen kuin  Lucasin  tutkimat  kanadalaiset

yhden  teollisuushaaran  yhdyskunnat  eikä  elinkaarimallia  voi  soveltaa  Vilkkimäkeen

sellaisenaan. Kaksi ensimmäistä vaihetta, rakennusvaihe- ja asukkaiden hankkimisvaihe

erottuvat kuitenkin elinkaaressa selvästi. Meijeriteollisuustoiminta, jota varten rakennus

pystytettiin  kesti  kuitenkin  vain  kymmenisen  vuotta.  Toiminnan  lakkaaminen  johtui

kuitenkin poikkeusoloista eli sota-ajasta. Sota-ajan jälkeen voi nähdä yhteisön elpyneen

kun rakennus otettiin jälleen asumiskäyttöön ja sinne sijoittui erilaisia toimitiloja muun

muassa pienteolliselle toiminnalle. 1970-luvulta alkaen elinkaaressa voi nähdä alasajon

merkkejä  omistajan  vastakkaisista  pyrkimyksistä  huolimatta,  lähinnä  olosuhteiden

pakosta. Uusi elpymisvaihe alkoi 2010-luvulla ja vaikuttaa siltä, että yhteisön rakenne

on  vakiintunut.  Vilkkimäen  elinkaaren  vaiheet  muistuttavat  monen  muun  vanhan

osuusmeijerin  vastaavia.  Esimerkiksi  toinen  lietolainen  osuusmeijeri,  Yliskulman

meijeri,  on siirtynyt  meijeriaikojen jälkeen muuhun pienteolliseen toimintaan samoin

kuin Pöytyän Osuusmeijeri. (Kauko-Vainio 2011, 270; Eronen 2011, 18.)

Vilkkimäen  meijerin  elinkaaren  vaiheista  tehty  graafinen  esitys  on  katsottavissa

liitteessä 6. Kiitokset graafisesta toteutuksesta kuuluvat puolisolleni Robert Stormille. 
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3.4. Yhteisö ja yhteisöllisyys

Monet  tutkijat  ovat  pohtineet  yhteisön  käsitettä  ja  erilaisia  yhteisön  määritelmiä  on

kehitetty  useita.  Sosiaalipolitiikan  professori  Heikki  Lehtosen  mukaan  yhteisöllä  on

käsitteenä  monia  merkityksiä.  Nimitystä  käytetään  epätarkasti  erilaisista

ryhmämuodostelmista.  Yhteisöllä  on  voitu  tarkoittaa  esimerkiksi  koko  ihmiskuntaa,

kansakuntaa,  valtiota,  yhteiskuntaa  ja  pienempiä  esimerkiksi  etnisyyden  tai

aatteellisuuden  perusteella  muodostuneita  ryhmiä.  Sosiologi  Amitai  Etzionin

määritelmän  mukaan  yhteisö  on  joukko  ihmisten  keskinäisiä  siteitä  tai  sosiaalinen

verkosto erotuksena kahden yksilön välisistä siteistä. Yhteisön voi käsittää sosiaalisten

suhteiden verkostoksi, jolla on yhteisiä merkityssisältöjä ja arvoja. (Etzioni 1995; 17,

24; Holmila 2001, 139; Lehtonen 1990, 14-15).  

Yhteisöllisyyden tunne on sitä, että yksilö kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Sana

viittaa  yhteisön  jäsenten  väliseen  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen.  Tunne  yhteisöön

kuulumisesta  tuo  yksilölle  turvaa;  yhteisöltä  voi  odottaa  saavansa  apua,  kun  sitä

tarvitsee.  (Bauman  1997,  92;  Bauman  2001;  1-2;  Lehtonen  1990,  24-25).  Useiden

lääketieteen  tutkijoiden  mukaan  sosiaalinen  vuorovaikutus  vaikuttaa  positiivisesti

yksilön terveyteen ja lisää jopa elinikää (Kotiranta, Haaki & Niemi 2011, 241). 

Kansatiede  tutkii  ihmistä  yhteisön  jäsenenä.  Kansatieteilijä  Riitta  Räsäsen  mukaan:

”[y]leensä  nämä  yhteisöt  on  ymmärretty  jossakin  alueellisesti  rajatussa  tilassa

konkreettisesti  eläviksi  tai  toimineiksi  yhteisöiksi”.  Aiemmassa  kansatieteellisessä

tutkimuksessa yhteisöjä tarkasteltiin erityisesti niiden näkyvien aikaansaannosten kuten

rakennusten,  rakennelmien ja muiden luontoa muokanneiden saavutusten kautta.  Sen

sijaan yhteisöissä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta ei juurikaan huomioitu. Tästä

esimerkkinä  ovat  1920-luvulla  aloitetut  kenttätutkimukset  maaseudun  kyliin.  Tässä

myöhemmin kylätutkimukseksi  nimetyssä tutkimuksen haarassa keskityttiin  etsimään

kylistä merkkejä mahdollimman vanhoista ja alkuperäisiksi koetuista kulttuuripiirteistä.

Kylässä toimiva yhteisö jäi sen sijaan tutkimuksessa taustalle. (Räsänen 1993, 12-15.) 

Kylätutkimus oli vilkasta etenkin 1970-luvulla kylien tyhjentyessä rakennemuutoksen

seurauksena.  Ajan  henki  suosi  monitieteisyyttä  ja  poikkitieteellisyyttä.  Etenkin

sosiologinen  yhteisötutkimus  sai  suosiota.  Kansatieteilijä  Veikko  Anttila  suunnitteli
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Turun  yliopiston  käyttöön  monitieteisen  kylätutkimusohjelman,  jota  olivat

toteuttamassa  kansatiede,  historiantutkimus,  kulttuurimaantiede,  sosiologia,

folkloristiikka  ja  uskontotiede.  Tutkimus  keskittyi  kylän  asukkaiden

yhteistoimintamuotoihin  ja  vuorovaikutustilanteisiin,  toisin  kuin  aiempi  tutkimus.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös muuttunut väestö- ja elinkeinorakenne, minkä

aiempi tutkimus oli sivuuttanut. (Räsänen 1993, 15, 18.) 

1950-luvulta  alkaen  tutkimuksellinen  kiinnostus  kohdistui  myös  kasvavaan

teollisuustyöväestöön.  Uutena  tutkimussuuntauksena  oli  pienyhteisötutkimus,  johon

saattin  vaikutteita  sosiaaliantropologialta  ja  sosiologialta.  Tutkimus  vaati

kenttätutkimuksen  tekoa  yhteisöjen  parissa.  Eräs  tutkimuskohde  oli  jyväskyläläinen

teollisuustyöväestön,  käsityöläisten  ja  pikkuvirkamiesten  asuttama  Tourulan

pientaloalue, joka tutkimuksen aikana kaavoitettiin uudelleen kerrostaloalueeksi. Veikko

Anttila  julkasi  tutkimuksen  perusteella  teoksen  Jyväskylän  Tourula  –

Pienyhteisötutkimus.  Tutkimuksessa  tarkastellaan  yhteisön  elinkaarta  ja  rakennetta;

millaisia  erilaisia  sosiaalisia  ryhmiä yhteisössä toimi.  Anttilan mukaan ryhmien jako

perustui  omistussuhteisiin  ja  ammattiryhmiin.  Kiinteistönomistajat  ja  niiden

vuokralaiset  olivat  rakenteellisesti  ja  taloudellisesti  eriarvoisessa  asemassa.

Käsityöläiset  ja  tehdastyöläiset  olivat  taloudelliselta  asemaltaan  lähellä  toisiaan.

Rautatieläisten ammattiryhmä oli edellisiä varakkaampi ja muodosti oman sosiaalisen

ryhmänsä.  Näitä  ryhmiä  erotti  selkeä sosiaalinen raja.  (Lehtonen 2005,  15;  Virtanen

2003, 62; Anttila 1997, 17; Anttila 1982, 153-154.)  

Yhteisöjen muodostuminen on ollut erilaista maaseudulla ja kaupungissa. Kaupungissa

ryhmät  ovat  syntyneet  ammattikuntien  ympärille,  maaseudulla  taas  elämä  on

keskittynyt  alueellisesti.  (Holmila  2001,  145.)  Maaseudulle  sijoittuva  Vilkkimäen

meijeri  olikin  kulta-aikanaan  1920-1950-luvuilla  Hakulan  kylän  alueellinen  keskus,

jonka  ympärille  oli  rakentunut  kukoistava  pienyhteisö  meijerin  työntekijöistä  ja

asukkaista sekä muista rakennusta käyttävistä paikallisista. 
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4. VILKKIMÄEN VUOSIKYMMENET - MUUNTUVA MEIJERIRAKENNUS

4.1. Meijerirakentamisen kultakausi 

1920-1930- luvut olivat Suomessa vilkasta osuustoiminnan aikaa. Toimintaa oli kokeiltu

Suomessa  jo  1860-luvulta  lähtien.  Hankaluutena  oli  kuitenkin  mm.  sitä  säätelevien

lakien puute. Vuonna 1899 perustettu Pellervo-Seura alkoi kehittää osuustoimintaa ja

vuonna  1901  tuli  voimaan  sitä  koskeva  laki.  Seura  otti  tavoitteekseen  edistää

maalaisväestön  yhteistoimintaa  ja  yritteliäisyyttä  ja  parantaa  sen  sosiaalista  asemaa.

Seuran  ratkaisuna  rahoitusongelmaan  oli  ryhtyä  järjestämään  maaseutuväestölle

osuustoiminnallista  luototusta.  Tähän  aikaan  sijoittuu  osuusmeijerien  kultakausi

Suomessa.  Meijerirakennukset  tehtiin  käytännöllisiksi  ja  niissä  pyrittiin  käyttämään

oman aikansa  parasta  mahdollista  rakentamista.  Rakennukset  symboloivat  modernia,

parempaa aikaa. (Kujanen 2002, 16, 18; Hautojärvi & Santaholma 1993, 5; Tomminen

& Jauhiainen 1993, 7.) 

Lietoonkin haluttiin oma osuusmeijeri 1900-luvun alussa. Vuonna 1905 16 talollista ja

torpparia kokoontui Nautelan kylään allekirjoittamaan osuusmeijerin perustamiskirjaa.

Rakennuksen piti nousta Tammentaan kylään. Suunnitelmat kuitenkin raukesivat. Tähän

vaikutti  ehkä  osaltaan  Liedon  Yliskulman  isäntien  päätös  olla  osallistumatta

hankkeeseen  heidän  kuultuaan,  että  maito  olisi  pitänyt  kuljettaa  meijerille  omalla

kustannuksella. Meijeristä keskusteltiin toisinaan ilman tulosta. Maidon hinta pysytteli

korkealla  ja  isoimpien  tuottajien  kannatti  kuljettaa  maitonsa  kaupunkiin  myytäväksi

jalostamattomana. Jotkut tilat olivat hankkineet itselleen separaattorin niiden hintojen

laskiessa eivätkä tarvinneet välttämättä lainkaan meijeriä. (Suistoranta 1988, 183-184.) 

Vuonna 1927 Suomessa elettiin viisi vuotta jatkunutta talouden nousukautta (Mäkinen

2004,  49).  Tuohon  aikaan  osuu  Liedon  osuusmeijeri  -osuuskunnan  pääomapulman

ratkeaminen.  Vuonna  1927  perustettu  Länsi-Liedon  osuuskassa  ryhtyi  osuuskunnan

meijerihankkeen  rahoittajaksi.  Tämä  oli  osuuskassan  ensimmäinen  suuri  hanke.

Osuuskassa  anoi  Osuuskassojen  keskuslainarahasto-Osakeyhtiöltä  hanketta  varten

puolen  miljoonan  markan  rakennuslainaa,  joka  sille  myönnettiin.  Laina  myönnettiin

edelleen  osuusmeijerille  edullisella  kuuden  prosentin  korolla.  Liedon  osuusmeijeri

-osuuskunta  elvytettiin  ja  vuonna  1928  valmistui  meijerirakennus  Hakulan
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Vilkkimäkeen. (Suistoranta 1988, 184; Kujanen 2002, 46-49.) 

Vuonna  1925  syntyneellä  ”Paavolla”  (H5)  oli  ainoana  haastateltevistani  muistikuva

meijerin  rakennusajalta,  jolloin hän oli  vielä  hyvin nuori.  ”Paavo” muutti  perheensä

kanssa  Lietoon  Yläneeltä  noin  kolmivuotiaana  vuonna  1928  ja  muistaa  nähneensä

meijerin luona rakennustelineet saapuessaan Lietoon ensimmäistä kertaa linja-autolla.

(H5.) 

No kyl mä muistan sen ko mä 28 olen tullu Lietoon mä olin sillon kolme vuotta, mä

täytin Liedossa, ni siin oli sillon siinä rakennukses, ku me Yläneeltä tultiin tohon linja-

autol ja siitä käveltiin kirkolle ni siin oli rakennustelineet. Eikse rakennettu 28, 27. Et

kyl mä sit niin pal vanha oon et sen muistan, ihan pikkulapsena. (H5.)

Luvussa 3.3 esittelemäni elinkaarimallin mukaisesti tämä vaihe vastaa rakennusvaihetta

ja asukkaiden hankkimisvaihetta. Mallin mukaan tulo- ja lähtömuutto on tässä vaiheessa

vilkasta ja asukkaista suurin osa on nuoria ikäluokkia sekä lapsiperheitä. Aineistoni ei

kerro juurikaan rakennuksen ensimmäisistä asukkaista 1920-luvun lopulla,  mutta  voi

olettaa, että he ovat kuuluneet meijerin henkilökuntaan ja olleet siis työikäisiä miehiä ja

naisia;  1920-1930-lukujen  meijerirakennuksiin  tehtiin  yleensä  toinen  kerros

nimenomaan henkilökunnan asumista  varten.  (Lucas 1971,  22-70;  Spoof 1997, 255-

256; Tomminen & Jauhiainen 1993, 29.) Asukkaiden joukossa on saattanut hyvinkin

olla paljon lapsiperheitä, kuten 1930-luvulla ja myöhemminkin (H1; H13; H9). Kerron

rakennusvaiheessa  tehdyistä  arkkitehtonisista  ratkaisuista  tarkemmin  seuraavassa

alaluvussa. 
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4.2. Kaunis ja käytännöllinen meijeri

Kuva 4. Liedon Osuusmeijeri 1920-luvun lopussa tai tai 1930-luvun alussa. 

Nautelankosken museo. 

Maailmansotien  välisenä  aikana,  1920-1930-luvuilla,  Euroopassa  koettiin  hetkellinen

kiinnostuksen  kasvu  klassista  muotoa  ja  muita  eurooppalaisen  kulttuuriperinnön

peruselementtejä  kohtaan  monilla  eri  kulttuurin  alueilla,  kuten  kuvataiteessa  ja

arkkitehtuurissa.  Klassismin  ihannointi  heräsi  myös  Suomessa.  (Härmänmaa  &

Vihavainen 2000, 7.) Klassismilla tarkoitetaan tyylisuuntausta, jonka lähtökohtana ovat

antiikin  tyyli-ihanteet.  Arkkitehtuurissa  sillä  tarkoitetaan  pysty-  ja  vaakaelementtien

tasapainoa.  (Oksala  2000,  10,  17).  Suomalaisen  klassismin  monumentaalisimpana

saavutuksena voidaan pitää vuonna 1931 valmistunutta  uutta  eduskuntataloa (Nikula

2000, 330). Vilkkimäen meijeri,  kuten moni muu saman aikakauden meijeri,  edustaa

myös  arkkitehtoniselta  tyyliltään  klassismia (Kauko-Vainio  2010,  125;  Tomminen &

Jauhiainen 1993, 8). 

Klassismin ihanteet toteutuivat Vilkkimäen meijerissä selkeänä sommitteluna.  Tämän

voi  havaita  alkuperäisistä  julkisivupiirustuksista  ja  1920-1930-luvuille  sijoittuvista

valokuvista.  Suurin  osa  rakennuksen  piirteistä  on  säilynyt  nykypäivään,  esimerkiksi

ikkunaruutujen  määrä.  Toisen  kerroksen ikkunat  ovat  kuusiruutuiset  ja  ensimmäisen

kerroksen  pääsääntöisesti  12-ruutuiset,  ja  ne  on  aseteltu  symmetrisiin  riveihin.

Ikkunoiden määrää ja järjestystä on muutettu hieman ensimmäisen kerroksen kohdalla.

Keskellä eteläistä julkisivua sijaitsee poikkipääty, jonka kulmissa on yksinkertaiset listat
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ja  katonrajaa  koristavat  doorilaistyyliset  kapiteelit.  Poikkipäädyn  yläosa  on  kolmion

muotoinen  ja  sitä  reunustaa  samanlainen  doorilaistyylinen  koristeliste,  joka  toistuu

kapiteeleissa. Poikkipäädyn yläosan ikkunaa koristi alun perin sen yläpuolelle sijaitseva

kaari, jota ei nykyään enää ole. Kaaresta alkunsa saaneet koristelistat jatkuivat alaspäin

koko seinän mitalta. Koristelistojen välissä sijaitsi kolmeen riviin aseteltu neliömäisten

koristeiden  kuvio.  Edelleen  olemassa  ovat  kuitenkin  eteläisen  ja  itäisen  julkisivun

kahden toiseksi ulommaisen ikkunan yläpuolelle sijoitetut kolmiomaiset koristeaiheet.

Koko rakennusta kiertää edelleen doorilaistyylinen kattolista. Rakennusmateriaalina on

käytetty tiiltä ja ulkopinta on rapattu.  Katto on saumattua peltiä  ja malliltaan auma.

(Liite 2; Kuvat 1; 4; 5; 11; 16; Kauko-Vainio 2010, 125.)

Meijeri  koostuu  kahdesta  siivestä.  Alkuperäistä  pohjaratkaisua  tarkastellessa  voi

havaita,  että  pohjoisen  puoleisesta  siivestä  suuri  osa  oli  varattu  jäähuoneelle.

Jäähuoneen vieressä, läntisellä seinällä, sijaitsi voihuone, jonka vieressä laboratorio ja

laboratorion  vieressä  hapatushuone.  Jäähuoneen  vieressä  itäisellä  seinällä  sijaitsi

happosäiliö.  Keskellä  siipeä  oli  porraskäytävä,  josta  kuljettiin  toiseen  kerrokseen.

Porraskäytävän  eteläpuolella  sijaitsi  maidonlähetyshuone,  johon  pääsi  myös  suoraan

ulkokautta. Pohjakerroksen suurin huone oli meijerisali, jossa maitoa vastaanotettiin ja

maitotuotteita  toimitettiin  ulos.  Meijerisaliin  pääsi  kahdesta  ovesta  eteläpäädyssä.

Toisesta  ovesta  kuljettiin  vastaanottosaliin  ja  toisesta  ulosantohuoneeseen.  Ovien

edustalla sijaitsi lastauslaituri. (Liite 3.)

Meijerisalin itäpuolella sijaitsi toiseen kerrokseen johtava porraskäytävä ja sen takana

juustola.  Juustolan  länsipuolelta  löytyi  puristinhuone  ja  eteinen,  josta  oli  käynti

juustolaan. Juustolan pohjoispuolella sijaitsi kattilahuone, jonne oli käynti länteen päin

antavasta ulko-ovesta. Kattilahuoneesta pääsi konehuoneeseen, josta oli kulku edelleen

meijerisaliin. Kattilahuoneen edustalla sijaitsi korkea piippu, josta on nykyään jäljellä

vain perusta. (Liite 3.)

Liedon  meijerin  pohjaratkaisua  tutkiessa  voi  huomata  sen  noudattavan  tanskalaisen

meijerikonsulentti  Albin  Voss-Schraderin  1800-1900-lukujen  vaihteessa  kehittämää

mallia. Tanska oli johtava voin valmistaja ja tanskalaista meijerirakentamista käytettiin

Suomessa esikuvana. Käytännössä kaikki suomalaiset meijerit toiseen maailmansotaan

saakka rakennettiin Voss-Schraderin mallin mukaan (Tomminen & Jauhiainen 1993, 23,
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27,  29).  Meijerit  voidaan  jakaa  pohjaratkaisun  mukaan  vielä  juna-  ja

poikkisalityyppeihin. Liedon meijerin pohjaratkaisu on junatyyppinen eli meijerisali on

sijoitettu pitkittäin massaan nähden ja sen kyljessä on ulokkeena konehuone. Muut tilat

seuraavat meijerisalia kuin junan vaunut, viimeisenä jäähuone. Meijerisalin tyypillinen

koko  oli  60-100  neliömetriä.  Liedon  meijerin  sali  oli  verrattain  suuri,  noin  170

neliömetriä. (Tomminen & Jauhiainen 1993, 40, Liite 3.) 

Meijeritoimintojen sijoittelulla haettiin käytännöllisyyttä.  Pohjaratkaisussa keskeisintä

oli  meijerisali,  jonka  katossa  pyörivään  valta-akseliin  saatiin  voima  kattilahuoneen

höyrykattilasta.  Meijerisali  jaettiin  kahteen  suurin  piirtein  samansuuruiseen  osaan

poikkisuunnassa  niin,  että  toinen  osa  oli  noin  90  senttimetriä  korkeammalla.

Kaksitasoisuuden avulla lastaus ja purku saatiin korkeammalle, kärryjen ja lavan tasolle.

Sisään tuotu maito voitiin punnita ylätasolla ja se valutettiin painovoimaisesti alatasolle.

Maidon sisälle  tuontia  ja  maitotuotteiden  ulosvientiä  varten  oli  omat  ovet.  Meijerin

pohjaratkaisuun  kuului  kaikenlaisia  aputiloja.  Laboratorio  oli  välttämätön;  siellä

tarkastettiin maidon rasvaprosentti, jonka mukaan maidon hinta määräytyi. Jäähuone ja

konehuone kuuluivat aina meijereihin. Muiden tilojen tarve riippui siitä, keskityttiinkö

meijerissä  voin  vai  juuston  valmistukseen.  Jäähuoneiden  seinissä  käytettiin  yleensä

kaksinkertaista puista runkorakennetta,  jonka väliin sijoitettiin eristeet.  Myös muiden

viileiden tilojen ovi eristettiin. (Tomminen & Jauhiainen 1993, 29, 43.)

Useimmissa  niin  sanotun kultakauden eli  1920-1930-lukujen  meijereissä  oli  toisessa

kerroksessa asuintiloja, jotka oli tarkoitettu meijerin henkilökunnalle ja harjoittelijoille

sekä  kokoustiloja  ja  toimisto  osuuskunnalle.  Usein  asuinkerros  rakennettiin  puusta

Kaksikerroksisuudella  haettiin  säästöjä,  kun  ei  tarvinnut  rakentaa  erikseen

asuinrakennusta.  (Tomminen & Jauhiainen 1993, 29.)  Myös Liedon meijerin toiseen

kerrokseen sijoitettiin asuintiloja, kokoushuone, konttorihuone ja lisäksi vielä vesisäiliö

meijerin tarpeita varten. Kokoushuone, jossa vietettiin myös juhlia, sijaitsi jäähuoneen

yläpuolella. Kokoushuoneen länsipuolella oli keittiö sekä kolme pientä hellahuonetta.

Samassa  porraskäytävässä  oli  vielä  kaksi  hellahuonetta  sekä  kapea  eteistila.

Pohjoissiiven  käytävästä  kuljettiin  konttorihuoneeseen,  joka  erotti  kaksi  asuinsiipeä

toisistaan.  Eteläisessä  asuinsiivessä  sijaitsi  suurempi,  meijerin  johtajalle  tarkoitettu

asunto, jossa oli  kolme huonetta ja keittiö.  Siiven länsiosassa sijaitsi kaksi huonetta,

joihin kuului keittiöt sekä yksi hellahuone. (Liite 3.)
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Meijereiden  suunnittelijat  ovat  vain  harvoin  tiedossa.  Useimmat  suunnittelijoista

tiedetään vain nimikirjaimilta Valion ja Hankkijan suunnitteluosastojen piirustuksissa.

Näin on myös Liedon meijerin  kohdalla.  Alkuperäisten rakennuspiirustusten huonon

kunnon  vuoksi  edes  nimikirjaimet  eivät  ole  erotettavissa.  Piirustukset  on  laadittu

Hankkijan suunnitteluosastolla heinäkuussa 1927. (Tomminen & Jauhiainen 1993, 47;

Liite 2; Liite 3.)

4.3. Osuusmeijeristä Valion juustomeijeriksi

Kuva 5. Vilkkimäen meijeri 1930-luvulla meijeriosuuskunnan konkurssin jälkeisenä 

aikana. Valion arkisto. 

Liedon osuusmeijeri -osuuskunta elvytettiin vuonna 1927. Samalla se liittyi Varsinais-

Suomen  Osuusmeijeriliiton  jäseneksi  ja  meijerin  toimintaa  voikin  seurata

Osuusmeijeriliiton vuosikertomuksien avulla. (10-vuotiskertomus 1937, 3.) Varsinainen

meijeritoiminta  alkoi  seuraavana  vuonna  meijerirakennuksen  valmistuttua.

Ensimmäisenä toimintavuonna osuusmeijerin 119 jäsentä toimittavat lähes 80 000 kiloa

maitoa. Noin puolet maidosta käytettiin voin valmistukseen ja sitä valmistui 1673 kiloa.

Määrät olivat kuitenkin pieniä verrattuna muihin Osuusmeijeriliiton jäsenmeijereihin.

Useimmissa jäsenmeijereissä maitomäärät laskettiin miljoonissa kiloissa ja suurimmissa

meijereissä valmistui yli 100 000 kiloa voita. Liedon Osuusmeijerin liikevaihto vuonna

1928 oli  noin  140 000 markkaa,  kun menestyneimpien meijerien liikevaihdot  olivat

useita miljoonia. (Kertomus 1929, 41-42, 58-59). Seuraavana vuonna, 1929, meijeriin
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saapunut maidon määrä oli jo huomattavasti suurempi, 1,7 miljoonaa kiloa ja liikevaihto

oli noin 2,5 miljoonaa markkaa. Kerman valmistukseen käytettiin tästä määrästä 24 706

kiloa. Voita valmistui lähes 24 tuhatta kiloa. (Kertomus 1930, 54-55.)

Liedon  meijeri  osallistui  vuoden  1929  aikana  myös  Varsinais-Suomen

osuusmeijeriliiton  järjestämään  voinäyttelyyn.  Voinäyttelyitä  oli  pidetty  Suomessa

1800-luvun  loppupuolelta  saakka.  Niitä  järjestettiin  yleisissä  ja  paikallisissa

maatalousnäyttelyissä;  lisäksi  paikalliset  meijeriliitot  järjestivät  näyttelyitä

jäsenmeijereidensä kesken. 1920-luvun lopulla meijeriliitot järjestivät yleensä vuoden

aikana  kaksi  voinäyttelyä,  joista  toinen  yhdessä  naapuriliittojen  kanssa.  Voita

arvosteltiin ottamalla voikairalla näyte voin läpi. Arvostelussa otettiin huomioon voin

haju,  kiinteys  ja  ulkonäkö.  Lisäksi  arvostelija  maistoi  kairasta  otettua  voipalasta.

Havaintojen perusteella voille annettiin pisteitä asteikolla 1-15. Yli 12 meneviä pisteitä

annettiin kuitenkin vain harvoin. (Kertomus 1930, 22; Hendell et al. 1930, 1224, 1235-

1236.)

Varsinais-Suomen osuusmeijeriliiton vuoden 1929 voinäyttelyyn osallistui kaikkiaan 45

jäsenmeijeriä. Vain neljän meijerin voin keskimääräinen pistemäärä ylsi 12 pisteeseen,

muiden meijereiden pisteet sijoittuivat välille 11,0-11,85. Alimman pistemäärän, 11,0,

sai Liedon meijerin voi, joka sai huomautuksia epäpuhtaudesta ja hauraudesta6. Tällä

pistemäärällä  voi  luokiteltiin  joka  tapauksessa  ensiluokkaiseksi.  Maidon  laatuakin

valvottiin. Suurin osa, 89 prosenttia, Liedon meijerissä käsitellystä maidosta luokiteltiin

ensimmäiseen luokkaan. (Kertomus 1930, 22, 29, 31.)

Vuosien  1928-1929  kehitystä  voi  seurata  Varsinais-Suomen  osuusmeijeriliiton

meijeritalouskilpailun7 tulosten perusteella. Pisteitä annettiin neljässä eri kategoriassa ja

24 alakategoriassa. Kilpailussa seurattiin osuuskunnan kehitystä ja hallintoa, meijerin

hoitoa ja kuntoa, kirjanpitoa, liikkeenjohtoa ja hoitoa, tuotteiden valmistusta ja laatua.

Ensiksi  mainitussa  kategoriassa  Liedon  meijeri  sai  92  pistetttä  maksimipistemäärän

ollessa  120.  Pisteitä  sai  jäsen-  ja  osuusmäärän  kehityksestä,  tuotannon  ja  talouden

6 Voivirheet saattoivat johtua huonosta raaka-aineesta tai virheellisestä valmistuksesa. Epäpuhdas maku 
oli tavallisin voivirhe. Virhe saattoi aiheutua puutteellisesti hygieniasta valmistusvaiheessa, huonosta 
pastöroinnista tai huonosti tinatuista koneista. Voin hauraudella tarkoitettiin sitä, että voi lohkeili 
pieniksi palasiksi sitä leikattaessa tai levitettäessä. Tämä saattoi johtua siitä, että voirasva itsessään oli 
kovaa, mikä taas johtui maidon laadusta. Taustalla saattoi olla liian alhainen kirnuamislämpö tai 
huuhdeveden lämpö. (Hendell et al. 1930, 1238.) 

7 Meijeriliitot järjestivät vuosittain jäsenmeijereidensä toiminnan eri puolia edistäviä kilpailuja (Hendell
et al. 1929, 1052-1053).
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kehityksestä,  hallituksen  toiminnasta  osuuskunnan  hyväksi  ja  lain  ja  sääntöjen

noudattamisesta  sekä  raaka-aineen  laadun  parantamisesta.  Heikoin  pistemäärä  tuli

taloudellisesta kehityksestä, 9,5/20. (Kertomus 1931, 46-49.)

Meijerin tarkoituksenmukaisuutta, hoitoa ja kuntoa seuraavassa osiossa Liedon meijeri

sai melko hyvät pisteet. Heikoimmat pisteet sai vastaanottosalin edustan hoito, 7,5/15.

Kirjanpidosta,  liikkeen  johdosta  ja  hoidosta  annettiin  kaikissa  alakategorioissa

kauttaaltaan  hyviä  pisteitä,  kokonaispistemäärä  oli  96,5/105.  Pisteet  tuotteiden

valmistuksesta ja laadusta olivat myös hyvät, 114,8/120. (Kertomus 1931, 46-49.)

Taulukko 1. Lähde: Kertomus 1931, 46-49.Graafinen toteutus alkuperäisen mallin pohjalta Robert Storm.

Vuonna  1930  meijerin  osakkaiden  määrä  putosi  aiemmasta  sadastayhdeksästätoista

sataankuuteen. Meijeriin saapuvan maidon määrä putosi samalla lähes 200 000 kilolla

edellisvuodesta ja valmistetun voin määrä väheni noin 3000 kilolla (Kertomus 1930, 54-
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55;  Kertomus 1931,  69,  78-79.)  Osuusmeijeriliiton  jäsenmeijerien  voin  laadun

seurannassa  Liedon  meijeri  sai  samansuuntaisia  pisteitä  kuin  muut  jäsenmeijerit.

Parannusta  edellisvuoden  pisteisiin  oli  0,15  prosenttiyksikön  verran.  Maidon  laadun

valvonnan mukaan noin 90 prosenttia maidosta oli luokiteltu ensimmäiseen luokkaan.

Vuoden 1930 lopussa Liedon meijerillä oli velkaa 1,7 miljoonaa markkaa, mikä vastasi

koko  sen  varallisuutta.  Tilanne  oli  samanlainen  monessa  muussakin  liiton

jäsenmeijerissä. (Kertomus 1931, 52, 56-57, 69-70.)

Monet osuusmeijerit palkkasivat maidonhoidonneuvojia auttamaan maidonhoidollisissa

seikoissa.  Maidonhoidolla  tarkoitettiin  huomion  kiinnittämistä  hygienian  tarkkaan

noudattamiseen aina lypsystä maidon jalostusvaiheisiin. (Hendell et al. 1929, 945-946.)

Esimerkiksi  vuonna 1929 Varsinais-Suomen osuusmeijeriliiton  maidonhoidonneuvoja

kävi  meijerillä  tekemässä  jäätarkastuksen  (Kertomus 1930,  28-30).  Jäätä  nostettiin

vesistöistä talvipakkasten aikaan ja säilöttiin meijereiden jäähuoneisiin maitotuotteiden

jäähdyttämistä varten. Nostovaiheessa oli tärkeää kiinnittää huomiota jään puhtauteen,

sillä  likainen  jää  oli  käyttökelvotonta  meijeritalouden  tarpeisiin.  Myös  jäähuoneen

ominaisuudet olivat tärkeitä jään säilymisen kannalta. Erityisen tärkeää oli kunnollinen

eristys jäähuoneen rakenteissa. (Hendell et al. 1928, 904-905, 915-920.) 

Meijeriliitot  ylläpitivät  myös  omia  meijeriharjoittelulaitoksiaan.  Meijeriharjoittelun

suorittaminen vaadittiin kaikilta meijeritaloustöihin suuntautuvilta miehiltä ja naisilta.

Vaatimuksena oli 18 vuoden ikä ja kansakoulukurssin suorittaminen. Harjoittelu kesti

kaksi vuotta ja sisälsi  työskentelyä kaikissa meijerityöhön kuuluvissa tehtävissä sekä

kirjallisten muistiinpanojen tekoa. Harjoittelukauden päätyttyä opiskelija sai todistuksen

hyväksytystä  harjoittelusta,  mikä  oikeutti  hakemisen  tietopuoliseen  meijerikouluun.

(Hendell et al. 1929, 1052-1053, ibid. 1928, 1139-1140.) Myös Liedon meijerissä toimi

harjoitteluaan  suorittavia  miehiä  ja  naisia.  Vuonna  1929,  syyskuusta  joulukuuhun,

meijeriharjoittelijoita oli yhteensä neljä, kaksi naista ja kaksi miestä. Seuraavana vuonna

kaikki neljä harjoittelijaa olivat naisia. Osuusmeijerin viimeisenä toimintavuonna, 1931,

harjoittelijoita oli  kaksi, tammikuusta elokuuhun, molemmat naisia.  (Kertomus 1930,

43, 47; Kertomus 1931, 67, 69, 71; Kertomus 1932, 44, 46.)

Meijerin perustamisen aikaan valoisalta näyttänyt taloustilanne kääntyi nopeasti laskuun

jo  vuoden  1929  syksyllä,  kun  kansainvälinen  lama  iski  myös  Suomeen.
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Teollisuustuotanto  alkoi  laskea,  korkotaso  nousi  merkittävästi  ja  konkurssien  määrä

kolmikertaistui.  Moni  osuusmeijerikin  joutui  ahtaalle.  Vuosi  1931  oli  Liedon

osuusmeijerin viimeiseksi jäänyt toimintavuosi. Toiminta osoittautui liian tappiolliseksi

ja  meijeriosuuskunta  ajautui  konkurssiin.  Varsinais-Suomessa  myös  toinen

osuusmeijeri,  Paattisten meijeri,  ajautui konkurssiin.  (Mäkinen 2004, 49,  51.)  Ennen

konkurssiin päätymistä meijerillä ehdittiin vuoden 1931 aikana käsitellä lähes 700 000

kiloa maitoa ja voita valmistui yli 14 000 kiloa (Kertomus 1932, 54-55). 

Liedon meijeriosuuskunnan jäljellä olleet 106 osakasta sekä meijerihankkeen rahoittaja

Länsi-Liedon  Osuuskassa  päätyivät  taloudellisesti  vaikeaan  tilanteeseen.  Pankki

muodosti  velkojen  perimistä  varten  seuraavana  vuonna  Liedon  meijeriosakeyhtiön.

(Kertomus 1932,  3-4;  Suistoranta  1988,  184.)  Tilat  vuokrattiin  Valiolle,  joka  alkoi

valmistaa  Liedossa  edam-juustoa.  Voin  hinnan  ollessa  alhainen  oli  juuston

valmistaminen  kannattavampaa.  Meijeritoiminta  alkoi  Valion  ansiosta  elpyä  ja

maitomäärät  lisääntyivät  vuosi  vuodelta.  Vuonna  1933 maitoa  saapui  noin  700  000

kiloa.  Vuonna  1935  ylitettiin  miljoona  kiloa.  Huippuvuosi  oli  1938,  jolloin  maitoa

otettiin  vastaan  lähes  1,5  miljoonaa  kiloa.  (Voinvientiosuusliike 1936,  34-35,

Voinvientiosuusliike 1939,  32).  Osa  maidosta  tuotiin  Valion  Turun  meijeristä  ja

Paattisten meijeristä, joka oli myös Valion Turun konttorin vuokraama. Liikenne kulki

myös toiseen suuntaan. Kesällä Liedosta vietiin maitoa Turkuun. Meijerillä syntynyt

kerma  taas  siirrettiin  Turkuun  myytäväksi  tai  voiksi  valmistettavaksi.

(Voinvientiosuusliike  1937,  31;  Voinvientiosuusliike  1938,  31;  Voinvientiosuusliike

1939, 33; Voinvientiosuusliike 1940, 19.) 

Samalla, kun maitomäärät kasvoivat, kasvoi myös valmistetun juuston määrä. Liedossa

valmistettiin yksinomaan edam-juustoa. Vuonna 1936 juustoa valmistui noin 126 000

kiloa  ja  vuonna  1938  jo  yli  171  000  kiloa  (Voinvientiosuusliike 1936,  34;

Voinvientiosuusliike 1937, 31; Voinvientiosuusliike 1938, 31; Voinvientiosuusliike 1939,

32; Voinvientiosuusliike 1940, 19). 

Liedon meijerillä on oma osansa myös erään Valion tunnetuimpiin kuuluvan tuotteen,

Aura-sinihomejuuston  historiassa.  Tanskalaissyntyinen  juustomestari  Mourits

Rasmussen  otettiin  Valion  palvelukseen  vuonna  1933.  Hän  sai  tehtäväkseen  alkaa

kehittää  suomalaista  vastinetta  ranskalaistyyppiselle  roquefort-homejuustolle.
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Suomessa  oli  yritetty  vastaavaa  jo  1920-luvulla,  mutta  heikoin  tuloksin.  Täällä  oli

saatavilla  tyypillisesti  käytetyn  lampaanmaidon  sijaan  vain  lehmänmaitoa  eikä

kypsytystiloja voinut verrata ranskalaisiin kalkkikiviluoliin. Valion Turun meijerissä ei

ollut  yritykseen  sopivia  tiloja  ja  niin  vuonna  1934  Mourits  perheineen  siirtyi

väliaikaisesti  Lietoon.  Vilkkimäessäkään  tilat  eivät  olleet  kuitenkaan  ihanteelliset.

Raaka-aineen eli lehmänmaidon laatu oli vaihtelevaa ja kypsytystilana toimi meijerin

vanha  kaivo.  Rasmussen  onnistui  kuitenkin  kokeiluissaan.  Juustomestarin  oleskelu

Vilkkimäessä  jäi  lopulta  lyhyeksi,  sillä  vielä  saman  vuoden  aikana  homejuuston

valmistus  päätettiin  siirtää  Turun  meijeriin  parempiin  tiloihin.  Vuotta  myöhemmin

juusto nimettiin Aurajoen mukaan Aura-juustoksi. (Www35; Salomaa et al. 1949, 119;

Raustela 2009, 166-167.) 

Menestyksekkään  toiminnan  vuoksi  tiloja  vuokrannut  meijeriosakeyhtiö  kykeni

suorittamaan  korkomenonsa  ja  rakennustensa  ja  koneistojensa  kuoletukset.  Valion

Turun konttori onnistui peittämään omat kulunsa ja pani toimeen Liedossa sekä toisessa

vuokraamassaan, Paattisten, meijerissä tarvittavia korjauksia. Menestykseen vaikuttivat

merkittävällä  tavalla  meijereiden  alhaiset  liike-  ja  kunnossapitokustannukset.

(Voinvientiosuusliike 1936, 34-35.)

Valion toiminta Liedon meijerillä päättyi sodan puhjetessa vuoden 1939 joulukuussa,

kun tilat otettiin Liedon suojeluskunnan käyttöön. (Voinvientiosuusliike 1940, 19; H5.)

Tämän jälkeen Vilkkimäessä ei enää koskaan harjoitettu meijeritoimintaa. 

Tässä alaluvussa esittelin 11 vuotta Vilkkimäen meijerin vaiheita. Tarkastelen vielä näitä

vaiheita  alaluvussa  3.3.  esittelemäni  elinkaarimallin  valossa.  Kuten  totesin,

elinkaarimallia  ei  voi  sellaisenaan  soveltaa  Vilkkimäen  meijerin  kohdalla.  Mallin

mukaiset  kaksi  ensimmäistä  vaihetta,  Liedon  osuusmeijerin  rakennusvaiheen  ja

asukkaiden  hankkimisvaiheen,  esittelin  luvussa  4.1.  Osuusmeijerin  toiminta-aika  jäi

hyvin  lyhyeksi  ja  epävakaaksi.  Jo  kolmantena  toimintavuotenaan,  1930,  osuuskunta

menetti 13 jäsentä ja käsitellyn maidon määrä putosi samalla (Kertomus 1930, 54-55;

Kertomus 1931,  69,  78-79).  Tuskin  oltiin  päästy  rakentamis-  ja

asukkaidenhankkimisvaiheesta,  kun  koitti  jo  toiminnan  alasajon  aika  eli  konkurssi.

Meijeritoiminnan  elvyttäjäksi  tuli  kuitenkin  hyvin  nopeasti  Valio,  joka  vuokrasi

kiinteistön juuston valmistusta varten. Valion aikana toiminta vakiintui ja maitoa saapui
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meijerille vuosi vuodelta enemmän. Toinen, lopullinen, meijeritoiminnan alasajon kausi

koitti talvisodan myötä. Meijerirakennuksen vaiheista vuodesta 1939 alkaen kerron lisää

alaluvussa 4.5.

4.4. Vilkkimäen sikalan vaiheista 1930-1960-luvuilla

Valio  rakennutti  toiminta-aikansa  toisena  vuonna  Vilkkimäkeen  sikalan,  sillä

juustonvalmistuksen  sivuotuotteena  syntyi  runsaasti  heraa,  joka  haluttiin  saada

hyötykäyttöön.  Sikalan  rakennusaineet,  kuten  hirret,  saatiin  Valion  Turun  tontilla

sijainneesta  entisestä  meijerirakennuksesta.  Sikala  aloitti  toimintansa  vuoden  1933

lopulla. (Voinvientiosuusliike 1935, 29; Mäkinen 2004, 54; Raustela 2009, 168.) Vuoden

1934  aikana  sikalaan  ostettiin  229  sikaa  ja  niitä  myytiin  216  kappaletta.  Sikalan

kannattavuus  jäi  ensimmäisenä  toimintavuonna  heikoksi,  enimmäkseen  sianlihan

alhaisen  hinnan vuoksi.  Sikojen terveydentilassa oli  vuoden mittaan  ongelmia.  Niitä

vaivasi  porsasyskä,  reumatismi  ja  jalkasairaudet.  Porsaita  kuoli  melko  paljon,  26

kappaletta.  Sikojen  hoidossa  oli  ajoittain  puutteita,  mutta  toisaalta  sikalan  todettiin

olleen yleensä kuiva ja erittäin lämmin. (Voinvientiosuusliike 1935, 34.)

Vuonna  1935  sikala  oli  edellisvuotta  kuivempi  ja  sikojen  terveydentila  parempi.

Sikalassa  ei  itse  kasvatettu  porsaita  vaan  ne  ostettiin.  Vuoden  aikana  ostettiin  478

porsasta ja sikoja myytiin edelleen 457 kappaletta. Sikoja oli yhtäaikaisesti tiloissa noin

160  kappaletta.  Niitä  ruokittiin  meijerijätteillä,  vihanta-  ja  juurikasveilla  sekä

väkirehulla. (Voinvientiosuusliike 1936, 34.)

Sikalan kannattavuus nousi seuraavien vuosien aikana (Voinvientiosuusliike 1937, 30,

Voinvientiosuusliike  1938,  30-31,Voinvientiosuusliike  1939,  32,  Voinvientiosuusliike

1940, 19). Sianlihan hinta nousi, sikojen ruokinnan hinta puolestaan laski ja sianhoito

oli entistä menestyksekkäämpää. Sikoja alettiin ruokkia osittain kaupungista saatavilla

ruoanjätteillä,  joiden  hinta  oli  pienempi  kuin  väkirehun.  Sikojen  ruokinnan

kustannuksiin  vaikutti  osittain  myös  meijerin  läheisyys.  Sieltä  saatiin  edullisesti

käytettäväksi meijerijätteitä, kuten heraa. (Voinvientiosuusliike 1937, 30-31.)

Sikala oli Valion käytössä vuoteen 1949 saakka kunnes yhtiö vuokrasi uuden sikalan
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Kaarinan  Koivulasta  (Mäkinen  2004,  54).  Sikalan  toiminta  jatkui  tämänkin  jälkeen

muiden  tahojen  johdolla  ainakin  1960-luvulle  saakka.  ”Marja”  muisteli,  että  1950-

luvulla sikalaan kuljetettiin läheisistä leipomoista ylijäämätuotteita, kuten kuivaa leipää

ja  leivonnaisia.  Paikalliset  lapset  huomasivat  usein  tilanteen  ja  saapuivat  paikalle

toivoen  saavansa  osansa  herkuista.  (H13).  1960-luvun  alussa  Vilkkimäessä  toimi

Hankkijan koesikala, jossa pidettiin emakkoja. Sikoja hoitivat ”Olavin” vanhemmat ja

perhe asui vanhassa sikalan hoitajan mökissä. Myöhemmin 1960-luvulla sikalaa hoiti

”Eeron” sukulaismies, joka vuokrasi kiinteistön paikalliselta maanomistajalta. (H2; H9;

H10; H12.) 

1970-luvulta alkaen aineistoni on hiljaa sikalan vaiheista. Rakennus sai  2010-luvulla

uuden  elämän,  kun  Timo  Hakkarainen  ja  Risto  Vilo  ostivat  kiinteistön  paikalliselta

maanomistajalta (H18). Lisää sikalan uusista vaiheista kerrotaan luvussa 4.7.

Kuva 6. Sikalarakennus helmikuussa 2016. Kuva: Sari Turpeinen

4.5. Sota-ajan poikkeusoloista 1960-luvulle 

Vuosi  1939  oli  merkittävä  sekä  Suomen  historiassa  että  Vilkkimäen  meijerin

elinkaaressa. Toinen maailmansota oli alkanut elokuussa 1939 ja marraskuun lopussa

Neuvostoliitto  hyökkäsi  Suomeen.  (Valli  1991,  21.)  Tämä  tiesi  loppua

meijeritoiminnalle  Vilkkimäessä  sillä  rakennus  ”otettiin  sota-ajan  takia  joulukuussa

käytettäväksi muihin tarkoituksiin” (Voinvientiosuusliike  1940, 19). Käytännössä tämä

tarkoitti  sitä,  että  Liedon  suojeluskunta  vuokrasi  rakennuksen  Liedon

meijeriosakeyhtiöltä.  Rakennus  pysyi  suojeluskunnan  hallussa  koko  sota-ajan.  (Sk-

1293/16; H5.) Lähteinä tässä luvussa käytän etupäässä haastateltavaani ”Paavoa” sekä

44



niin ikään 1920-luvulla syntyneiden lietolaisten Mauno Liukkaan ja Harry Höijärven

kertomusta  teoksessa  Velvollisuus,  kunnia,  tahto.  Lietolaisten  sota-aika  1939-1945

(Lahtinen 1999) sekä Liedon suojeluskunnan diaareja (Sk-1293/14; (Sk-1293/16.)

Kuva 7. Vuokrasopimus Liedon suojeluskunnan ja Liedon 

meijeriosakeyhtiön välillä. Kansallisarkisto, Sk-1293/16. Kuva: Sari Turpeinen. 

Talvisodan  alkaessa  meijerille  sijoitettiin  puolustuvoimien  tarvikkeita.  Aluksi

tienvarteen  pystytettiin  yleisen  armeijan käytännön mukaan kylttejä,  joissa  oli  teksti

”Älä tule!” Tämä herätti kuitenkin liikaa kiinnostusta ohikulkijoissa ja huhut alkoivat

kiertää,  joten  kyltit  poistettiin  pian.  Lisää  huhuja  syntyi,  kun  huomattiin  joidenkin

meijerille saapuvien laatikoiden olevan huomattavan raskaita. Lisäksi varastonhoitajaksi

määrättiin ilmavoimien sotilasmestari Mikkonen, jolloin alettiin puhua, että meijerillä

säilytettäisiin jopa 500 kilon lentopommeja. Huhuja levitti radioteitse myös vihollisen

propaganda,  jonka  mukaan  Turun  seudun  meijereistä  oli  tehty  ammusvarastoja.

Mahdollisten  sabotaasiyritysten  varalta  Liedon  suojeluskuntatalolla  oli  vuorokauden

ympäri  valmiusryhmä,  joiden  tehtäviin  kuului  lisäksi  desanttien  vangitseminen  ja

rintamakarkureiden kiinniotto. (Liukas & Höijärvi 1999, 189-190.) 

Yksi  rakennuksen  vartijoista  oli  tuolloin  teini-ikäinen  ”Paavo”,  suojeluskunnan

sotilaspoika.  Hänen  mukaansa  suurin  osa  meijerillä  varastoiduista  tarvikkeista  oli

vaatteita,  kuten jalkarättejä.  Joukossa oli  myös ammuksia  ja  aseita,  kuten kiväärejä.

Pommeja hän ei uskonut varastossa säilytetyn, kuten huhuttiin. (H5.)

Kyl ne pommivarastojutut ni oli niinko armeijan touhuu et ei siel suojeluskuntalaiset sit

ollu siin touhus mukana. Kyl ne tulivat sitten jostain Turusta ne, jos siel jotain pommei
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sit oli, mut emmä kyl semmost usko et siel mittään viirensaran kilon pommei niinko tosa

lukee ni. Se on niin pal painava jo et ei semmosii liikutella enää millään kottikärryil.---

Joo kyl se niinko vaate, oli varustet. Aseita oli kans sitte. Tämmösii pienempii kiväärei

ja simmosii kyl kans oli siel että, mut ei mitään isompii, ei mitään tykkejä ollu. (H5.)

Talvisodan  aikana  varastolle  kuljetettiiin  tavaraa  sinetöidyissä  puulaatikoissa  noin

viikon  välein  kolmella  kuorma-autolla.  Suojeluskuntalaiset  olivat  mukana  myös

kuormien  purkamisessa.  Jatkosodan  alkaessa  meijeriltä  kuljetettiin  varusteita,  kuten

jalkarättejä, edelleen Liedon suojeluskuntatalolle, josta niitä jaettiin sotaan lähtijöille.

(Liukas & Höijärvi 1999, 189.) Jotakin tarviketilanteesta kertoo Liedon suojeluskunnan

viestikalustotilanneilmoitus  lokakuulta  1940,  välirauhan  ajalta.  Ilmoituksen  mukaan

Vilkkimäen  meijeritalossa  säilytettiin  muun  muassa  kenttäkeskuksia  ja  -puhelimia,

kenttäkaapelia, eristimiä, paristoja ja johtotankoja. Samaan aikaan varastossa oli toisen

ilmoituksen mukaan kahdeksan kappaletta tykkien kuljettamiseen tarkoitettuja vaunuja

ja alustoja, mutta ei varsinaisia tykkejä. (Sk-1293/14.) Ilmeisesti varastotilaa on kaivattu

vielä  lisää,  sillä  lokakuussa  1940  meijerirakennuksen  tontille  ohjeistettiin

pystytettäväksi varastoparakki, ja arveltiin, että se ”tulee olemaan ehkä hyvinkin kauan

sijoituspaikallaan”.  Asiaa  käsittelevässä  kirjeessä  annetaan  tarkat  ohjeet  parakin

alustuksen  tekemiseksi  ja  kerrotaan  kuinka  pitäisi  toimia,  kun  parakin  osat  ovat

saapuneet rautateitse kohteeseensa. (Sk-1293/16.)

Sotien  aikana  meijerillä  nähtiin  myös  neuvostoliittolaisia  sotavankeja,  jotka  tuotiin

Turusta  Vilkkimäkeen  kantamaan  hiekkasäkkejä  ullakolle  mahdollisten

pommitusvaurioiden  vähentämiseksi.  Joskus  vankien  käytös  aiheutti  vaikeuksia;

esimerkiksi kerran eräs karkaamista yrittänyt vanki lukittautui ulkokäymälään ja ovi oli

murrettava auki. (Liukas & Höijärvi 1999, 190.) 

Rakennusta vartioitiin koko sota-ajan ympäri vuorokauden. Vartiointia koskivat tiukat

säännöt  joita  myös  noudatettiin.  Kaksi  vartijaa  kiersi  rakennusta  samaan  suuntaan.

Liukkaan ja Höijärven (1999, 190) mukaan: ”[e]dellä kulkeva seisoi talon nurkalla ja

lähti liikkeelle kohti seuraavaa nurkkaa heti, kun perässä kulkeva tuli näkyviin edellisen

nurkan takaa. Täten rakennus ympäristöineen oli jatkuvan tarkkailun alla. Aseistuksena

vartiomiehillä oli suojeluskunnan kivääri tai oma pistooli”. Vartijoiden tupa oli aluksi

entisessä  meijerin  isännöitsijän  asunnossa,  jossa  myös  ruokailtiin.  Ruokailu  tuvassa
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kuitenkin kiellettiin lopulta ja vartijoiden ruokailu järjestettiin lähialueen taloihin, joissa

muonitus  oli  lottien  hoidettavana.  Ruokailijoita  saattoi  olla  kerralla  paljonkin  koska

myös vangeille kuului yksi lounas päivässä. (ibid.) 

Jatkosodan  aikana  vartiotuvaksi  tuli  viereisen  talon,  Koivunalhon,  myymälähuone.

Talon  omistaja,  kauppias,  jatkoi  samaan  aikaan  kaupantekoa  asunnossaan.  Vartioon

tarvittiin kerrallaan kuusi miestä, jotka vaihtuivat aina viikon välein. Vartiovuoro kesti

kaksi tuntia, jonka jälkeen oli neljä tuntia vapaata. Vuonna 1942, asemasodan aikana,

rintamamiehistä  alkoi  olla  pula,  jolloin  Vilkkimäessä  siirryttiin  yhden  miehen

vartiovuoroihin.  Sodan  jo  päätyttyä  vartiotupa  oli  siirretty  takaisin  meijerin  toiseen

kerrokseen  ja  vartiointi  oli  enää  muodollisuus.  Vartiovuoron  pituus  oli  tuolloin

kahdeksan tuntia.  Yövuoron ajan vartija istui  tuvassa ja yritti  pysyä hereillä ”omine

eväineen tai muilla henkilökohtaisilla 'konsteilla'”. (Liukas & Höijärvi 1999, 190.)

Varasto  purettiin  sodan  päättymisen  jälkeen.  Tuolloin  oli  mahdollista  ostaa

huutokaupasta itselleen armeijan varusteita. Varusteisiin, kuten vaatteisiin, lyötiin leima

merkiksi,  että  se  oli  maksettu.  Myös  ”Paavo”  otti  osaa  huutokauppaan.  (Liukas  &

Höijärvi 1999, 190; H5.)

Kyl se sit ihan sodan loppuun asti oli armeijan. Ja siel oli huutokauppa sitten ko niit

myytiin niit varusteit siellä sitten huutokaupal sodan jälkeen. Leima lyötiin vaan, intin

leima vaan, ja sai pistää puseron ylles. (H5.)

Sotien  jälkeen  Lieto  vastaanotti  muiden  Suomen  kuntien  tavoin  siirtokarjalaisia.

Suurimmillaan siirtokarjalaisia  oli  lähes  tuhatkunta,  mikä  vastasi  1940-luvun lopulla

viidennestä kunnan väestöstä. Tämä aiheutti suuret paineet uuden väestön asuttamiselle.

Siirtoväestölle  lohkottiin  maanhankintalakien  mukaisia  uusia  tiloja  useista  Liedon

kylistä. Luovutusvelvollisuus vaikutti voimakkaimmin suurtilallisiin, joiden omistama

maa-ala  supistui  lohkomisten  seurauksena.  (Suistoranta  1988,  345,  352;  Liedon

kulttuuriympäristöohjelma 2003,  24.)  Tilojen  lohkomista  johdettiin  Liedossa

Vilkkimäen  meijeristä  käsin,  kun  maanlunastuslautakunta  sai  tilat  rakennuksesta.

Paikalliset  isännät  eivät  aina olleet  myötämielisiä,  kun heidän omistamistaan tiloista

annettiin maata siirtoväestölle ja Vilkkimäessä todistettiinkin maanlunastuslautakunnan

henkilökunnan ja isäntien välisiä sanaharkkoja. (H5.)
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Toista maailmansotaa seurasi Liedossa lyhyeksi jäänyt maatalouden nousukausi, mikä

johtui  etenkin  siirtoväestön  perustamista  uusista  maatiloista.  1960-luvulla

elinkeinojakauma  mullistui,  kuten  muuallakin  Suomessa.  Maatalouselinkeinosta  sai

elantonsa yhä harvempi lietolainen. Sen sijaan teollisuus ja rakennustoiminta työllistivät

yhä useampia paikkakuntalaisia. Turku suurine teollisuuslaitoksineen oli lyhyen matkan

päässä.  Moni  lietolainen  pienviljelijä  vaihtoikin  ammattia  edellä  mainituille  aloille,

mutta jäi silti asumaan entiseen kotiinsa. Lieto ei tyhjentynytkään asukkaista samalla

tavalla kuin monet syrjäisemmät maatalouspaikkakunnat. (Suistoranta 1988, 354-355.)

Ilmeisesti  sotien  jälkeen  koettiin,  ettei  meijeritoimintaa  kannattanut  elvyttää

Vilkkimäessä.  Uusien  meijerien  rakentaminen  koko  Suomessa  pysähtyi  sotien

jälkeisenä aikana, mikä johtui etenkin meijeritoiminnan keskittymisestä. (Tomminen &

Jauhiainen 1993, 114). 

1950-luku toi sen sijaan vanhaan meijeriin muun muassa pienteollisuuden toimintaa.

Rakennus oli Turun ympäristön vihannestuottajien omistuksessa ja tiloissa toimi Mame-

eli  Marja  ja  Mehu  -nimellä  tunnettu  yritys,  jolla  oli  parikymmentä  työntekijää.

Yrityksen toimialana oli vihannesten säilöminen, mutta sen toiminta Vilkkimäessä oli

melko pienimuotoista. (H5.) Mamen toiminnan päätyttyä 1950-luvun lopussa kiinteistö

pysyi  yhä  vihannestuottajajien  omistuksessa.  1960-luvun  alussa  tiloissa  oli

vuokralaisena  Liedon  tiemestaripiiri,  jonka  vastuulla  oli  paikallisen  tieverkoston

kunnossapito.  Entisessä  meijerihallissa  säilytettiin  tähän  tehtävään  tarkoitettuja

ajoneuvoja.  Tiemestaripiirin  esimies  asui  rakennuksessa  samoin  kuin  kiinteistöä

hoitanut talonmies, joka oli myös tiemestaripiirin palkkalistoilla. (H9; H10.)

Vuonna  1965  tiemestaripiiri  muutti  toisiin  toimitiloihin  ja  vuotta  myöhemmin

rakennuksen vuokrasi  käyttöönsä  linjaliikenneyritys,  jonka omistaja  oli  ”Eeron”  isä.

Tuohon aikaan ”Eero” muisteli Huiskulan puutarhayrityksen hoitaneen kiinteistöä. Hän

oli  töissä  isänsä  linjaliikenneyrityksessä  ja  asui  muutaman  vuoden  rakennuksen

eteläpäädyssä.  Hän  muisteli,  kuinka  pohjoispäätyyn,  vanhaan  juhlasaliin  oli  tehty

rakennuslevyillä toisistaan erotettuja pieniä asuntoja. (H9.)

Sen omisti simmonen porukka, kun tuota, nää Turun ympäristön vihannestuottajat. Siin

oli Huiskula ja sit oli tämä, mikä tämä nyt on kartano, taikka se iso puutarha Maarian

kirkon takaa. Ne omisti  sen ja tuota, määkään en tiedä sitä ihan tarkkaan et  olikse
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Huiskula  siin  viimeks  yksin  mut  Huiskula  sitä  sillon  hoiti  ko  meki  siihen  vuokral

mentiin. ---- Se Mame oli just tätä vihannestuottajien porukkaa sillon. Ja nämät teki sen

sillon simmoseks et täsä pääs mistä mekin mentiin sisälle niin siinä asus muistaakseni

neljä perhet ja loput oli, sit se vanha juhlasali tehty semmoseks et siin oli vaan lyöty

koolinkit ja kovalevyt väliin ja öljykamiinat, lämpösysteemit. (H9.)

Rakennuksessa  toimi  1960-luvulla  ”Eeron”  mukaan  myös  yhden  miehen  sähköalan

yritys, jonka toimitilat sijaitsivat eteläpäädyssä ensimmäisessä kerroksessa. Sähkö- ja

linjaliikenneyritysten  lisäksi  rakennuksessa  ei  hänen  mukaansa  harjoitettu  muuta

liiketoimintaa.  1970-luvun  alussa  ”Eeron”  isä  osti  rakennuksen  Turun  seudun

vihannestuottajilta.  Hänellä  oli  suunnitelmana kunnostaa rakennus,  mutta  totesi  siinä

olevan liian suuri urakka. Isä jäi eläkkeelle ja myi linjaliikennetoimintansa eteenpäin.

Rakennus oli hänen omistuksessaan vain lyhyen aikaa, kunnes kiinteistön osti vuonna

1972 diplomi-insinööri Alpo Mäkinen. (H9; Piikkiön tuomiokunnan arkisto.)

Rakennuksen  elinkaaressa8 meijeritoiminnan  päättyminen  ja  käyttö  ammus-  ja

varustevarastona  merkitsi  lopullista  käyttötarkoituksen  muuttumista.  Sotien

poikkeusolojen  jälkeen  voidaan  puhua  Kimmo  Lagerblomia  mukaillen  myös

elinkeinorakenteen  muuttumisesta.  Tällä  hän  tarkoittaa,  että  ”vanhan,  jo

olemassaolevan,  tuotantolaitoksen  rappeuma-  tai  lakkauttamisvaiheen  yhteydessä  ---

syntyy  korvaavaa  liiketoimintaa,  joka  käynnistyy  pienin  investoinnein  jo

olemassaolevissa teollisuusrakennuksissa”. (Lagerblom 2004, 74. ) Elinkeinorakenteen

muuttumisesta  voidaan  puhua  myös  Vilkkimäen  kohdalla,  kun  sotien  jälkeen

meijeriteollisuuden aiemmin käyttämiin tiloihin tuli toimintaa vihannesalan yritykselle.

Vanha  teollisuuskiinteistö  sopi  valmiiden  tuotantotilojensa  vuoksi  hyvin  tällaiseen

pienteolliseen  toimintaan.  Samoin  se sopi  1960-luvulla  suuren,  yhtenäisen  hallitilan,

entisen meijerisalin, vuoksi käyttöön erilaisten ajoneuvojen säilytystilana. 1970-luku toi

mukanaan suuria muutoksia Vilkkimäen elämään, mistä lisää seuraavassa alaluvussa.

8 Elinkaarimallista: katso alaluku 3.3.
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4.6. Keksijöiden valtakunta – 1970-luvulta vuoteen 2009

Kuva 8. Vilkkimäen meijerin eteläinen julkisivu todennkäköisesti 1970-luvulla. 

Nautelankosken museo. Kuva: Erkki Paakki. 

Meijeri oli vuodesta 1972 vuoteen 2009, eli lähes 40 vuotta, puunjalostusalan diplomi-

insinööri  Alpo Mäkisen omistuksessa.  Tätä aikaa leimaa voimakkaasti  Mäkisen oma

yritystoiminta. Mäkisen ostettua meijerirakennuksen, toisen kerroksen asunnot alkoivat

jo  olla  korjauksen tarpeessa.  Mäkisen  suunnitelmiin  ei  kuitenkaan kuulunut  vuokra-

asuntojen  ylläpitäminen,  joten  asunnot  tyhjenivät.  Tilat  varattiin  Mäkisen  yrityksen

Insinööritoimisto Alpo Mäkinen & Co:n toiminnalle. Mäkinen oli 1960-luvulta saakka

kehitellyt  omana aikanaan edistyksellistä  tuotetta,  puu- ja paperiteollisuuden jätteistä

valmistettavaa  rakennuslevyä.  Mäkinen  valjasti  kaikki  voimansa  tuotteensa

kehittelytyöhön.  Hän  sai  projektiinsa  merkittävää  rahallista  tukea  Sitralta9.  Tuote  ei

suurista  toiveista  huolimatta  koskaan  päätynyt  tuotantoon,  haastateltavieni  mukaan

mahdollisesti siksi, että se oli liian paljon aikaansa edellä tai siksi, että Mäkinen olisi

tarvinnut  enemmän  taustavoimia  ideoidensa  toteuttamiseen.  (Piikkiön  tuomiokunnan

arkisto; H17; H18; H19.)

Mäkisen  tytär  Katriina  kertoi  perheensä  muuttaneen  Jyväskylästä  Turkuun  vuonna

1969.  Mäkisellä  oli  aluksi  toimitilat  liiketoimintaansa  varten  muualla  kunnes  osti

meijerin 1970-luvun alussa. Hänellä oli jo takanaan pitkä työura ja hallussaan useita

patentteja. Hän olisi voinut jatkaa uraansa aiemman työnantajansa palveluksessa, mutta

9 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (www11.)
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halusi kokeilla voimiaan itsenäisenä yrittäjänä. (H17.)

Omakohtaisia muistoja meijeristä tyttärellä oli vain vähän. Perhe asui Turussa, eikä tytär

käynyt  Liedossa  kovin  usein.  Katriina  kävi  isänsä  elinaikana  Vilkkimäessä  ehkä

kymmenisen  kertaa.  Käydessään  siellä  lukioikäisenä  häneen  teki  vaikutuksen  itse

rakennus. (H17.)

[M]ä  olin  koululainen  ja  ei  mua  tää  puoli  kauheesti  kiinnostanu,  kuitenki  asuttiin

Turussa Uittamolla, ihan toisella puolella kaupunkia. Oisinko mä käyny siellä niinkun

isän  elinaikana  kymmentäkään  kertaa  yhteensä.  Ja  sit  mä  oon  lähteny  itse

opiskelemaan  ja  että  vaikka  nyt  samassa  kaupungis  asutaan  ni  semmost

opiskelijaelämää  ni  ei  siinä  ihan  kotona  niin  kauheen.  En  muista  nyt,  jos  mä olin

kuitenkin joku lukiolainen, kun mä kävin niin mua se tila, se oli vaikuttava kokemus,

koska sillon se oli vielä aika niinkun paremmassa kunnossa ja ne se, tila ja avaruus on

tosi hienot, se oli niinku hieno rakennus. (H17.) 

Pian meijerin ostettuaan Alpo Mäkinen tapasi Turun ideakerhossa10 telakkatyöntekijän

ja itseoppineen keksijän Tauno Keskisarjan, joka oli kehitellyt mielessään uutta tuotetta,

laivanrakennuksessa käytettävää  työkalua.  Mäkisellä  oli  meijerillä  käytössään paljon

tilaa  ja  Keskisarja  ehdotti  yhteistyötä.  Vuonna  1972  perustettiin  yritys  nimeltä

Keskisarja  Oy,  jonka  toimitilat  sijoitettiin  meijerin  ensimmäisen  kerroksen

pohjoispäätyyn,  vanhaan  jäähuoneeseen.  Yritys  työllisti  muutaman  henkilön,  jotka

olivat  Keskisarjan  vanhoja  tuttavia.  Työntekijöihin  kuului  mm.  Keskisarjan  vaimon

siskon aviomies. (H19.)

Yrityshän  lähti  sillä  tavalla  liikkeelle,  että  minä  olin  Alpo  Mäkisen  kans  samassa

kerhossa, Turun ideakerhossa, se on sellanen keksijöitten kerho. Ja siellä tutustuttiin ja

mulla oli mielessäni hyvä, mikä nyt on tänä päivänä kanssa erittäin hyvä tuote, ja mää

sit sain siitä ajatuksen ku hänellä oli tilaa siellä vaikka kuin paljon et liitytään vähän

niinku yhteen ja perustetaan firma. Ja firman nimeksi tuli minun nimellä Keskisarja Oy.

Ja kyllä se siitä lähti pikkuhiljaa liikkeelle, mut ei mitenkään loistavasti ja töitäkin oli.

(H19.)

10 Turun ideakerho, viralliselta nimeltään Turun idea- ja tuotesuunnittelijat, on vuonna 1968 perustettu, 
Suomen toiseksi vanhin keksijäyhdistys (Keksintöuutiset 2/2009, 10-11).
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Yritys  alkoi  valmistaa  telakalla  laivanrakennuksessa  käytettävää,  Tauno  Keskisarjan

kehittämää  työkalua.  Keskisarja  teki  useita  myyntimatkoja  markkinoiden  tuotettaan,

joka  saikin  vähitellen  laajan  ostajakunnan.  Työpäivät  Vilkkimäessä  venyivät  usein

pitkiksi kysynnän ollessa suurta. Keskisarja Oy:n työntekijät työskentelivät tarvittaessa

myös  Alpo  Mäkisen  yrityksessä.  Mäkisellä  oli  vaihtelevia  määriä  työtekijöitä

palveluksessaan; enimmillään heitä oli  Keskisarjan mukaan kuusi, mm. teknikoita ja

insinöörejä. (H11; H19.)

Kuva 9. Keskisarja Oy:n työntekijä metallisorvin ääressä.

Lähde: Tauno Keskisarjan kotialbumi. Albumista kuvannut Sari Turpeinen.

Keskisarja tutustui omien töidensä ohessa Mäkisen kehittelemään rakennuslevyyn, jota

hän  piti  onnistuneena  tuotteena.  Sen  hyviä  puolia  olivat  kosteudenkestävyys  ja

valmistusmenetelmä, joka hyödynsi erilaisia puu-, paperi- ja sokeriteollisuuden jätteitä.

Levyn  heikkoutena  Keskisarja  piti  sen  muihin  vastaaviin  levyihin  verrattuna

huonompaa kestävyyttä; se murtui helpommin. (H19.)

Keskisarjan ja Mäkisen yhteistyö päättyi pettyneissä tunnelmissa noin kolmen vuoden

jälkeen.  Keskisarjan  mukaan  Sitra  keskeytti  Mäkisen  yrityksen  rahoittamisen,  mikä

vaikutti molempien yritysten toimintaan. Mäkisen yritys ei enää kyennyt työllistämään

entistä  määrää  työntekijöitä  eikä  myöskään  tukemaan  Keskisarja  Oy:n  toimintaa.

Keskisarja oli pettynyt joutuessaan jättämään yrityksensä. Hänellä oli kuitenkin tiedossa

työtä entisellä työnantajallaan telakalla, jossa hän toimi levyseppänä sekä myöhemmin

täysipäiväisenä  keksijänä.  Vielä  yritystoiminnan  loputtua  Keskisarja  kävi  joitakin

kertoja meijerillä vapaa-ajallaan rakentamassa mm. painonnostotankoja. Tämän jälkeen
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hän  ei  kuitenkaan  enää  palannut  meijerille  eikä  osaa  kertoa  mitään  Vilkkimäen

tapahtumista 1970-luvun puolivälin jälkeen. (H19.)

Meille tuli ongelmia koska, tuota, työt väheni. Johtukoha siitä, että Alpo Mäkiseltä Sitra

lopetti  jostain  syystä  rahotuksen.  ---  Menin  telakalle  uudelleen  töihin  sitte  vaan

samoihin  hommin  mistä  hommista  mä läksin  sieltä  ja  sit  iltatöinä  menin  tekemään

kaikenlaista ihan pikkuhommaa. (H19.)

Keskisarjan  kehittämä  tuote,  telakalla  käytettävä  työkalu,  ei  kuitenkaan  unohtunut.

Hänen  poikansa  jatkoivat  isänsä  jalanjäljillä  ja  perustivat  oman  yrityksen,  jonka

tuotteisiin  kuuluu  myös  Keskisarjan  1970-luvulla  kehittämä  työkalu.  Pojat  olivat

tutustuneet isän yritystoimintaan jo nuorina tehdessään kesätöitä Vilkkimäessä. Yhdessä

isänsä kanssa he muun muassa rakensivat Mäkisen yritykselle puristimen rakennuslevyn

valmistamista varten. (H19.)

Pojille se oli siinä mielessä hyvä et he olivat kesäsin siellä töissä --- Liedossa kesäsin

töissä ja, kun he opiskelivat ja niin edelleen, niin edelleen. Ja Alpo Mäkiselle me tehtiin

sellanen puristin. Se oli aika isotöinen ja --- milllä ne roskat puristetaan yhteen ja siinä

piti lämpöäkin olla, mä en muista et kuinka paljon sitä piti olla mut paljon sitä piti olla.

(H19.)

Alpo Mäkisen yritystoiminta ei ikinä menestynyt tämän toivomalla tavalla, mutta hän

jatkoi ideoidensa kehittelyä kuolemaansa, vuoteen 2009, saakka. Rakennus alkoi olla

hyvin huonossa kunnossa ja täynnä Mäkisen liiketoimintaan liittyvää tavaraa ja perheen

omaisuutta.  Mäkinen pohti  vielä  1990-luvulla  josko meijerille  voisi  vielä  kunnostaa

asuntoja, mutta voimavarat eivät tähän kuitenkaan riittäneet. (H17; Liite 5.)

Tämä pitkä,  lähes 40 vuotta kestänyt vaihe rakennuksen elinkaaressa voidaan katsoa

Kortelaista  (1992,  42)  mukaillen  olleen  pitkälti  taantumisvaihetta.  Rakennuksessa

harjoitettiin  yhä  pienimuotoista  teollisuustoimintaa,  mutta  asukkaat  muuttivat  pois

vaiheen alussa. Pienteollisuustoiminnan alkaessa oli vielä nähtävissä mahdollisuus, että

toiminnasta saattaisi tulla kannattavaa ajan mittaan.  Näin ei  kuitenkaan käynyt,  vaan

toiminta hiipui ennen pitkää johtuen etupäässä taloudellisten resurssien puutteesta. 
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4.7. Uusi alku – 2010-luku 

Turun  Sanomien  artikkeli  elokuulta  2010  otsikoi:  Raivaus  on  alkanut  Liedon

kummituslinnassa (Mattsson 2010). Tämä kuvaa hyvin tilannetta Vilkkimäen meijerissä

tuohon  aikaan.  Muutamaa  kuukautta  aiemmin,  huhtikuussa  2010,  lietolaiset  yrittäjät

Timo  Hakkarainen  ja  Risto  Vilo  olivat  ostaneet  meijerin  kiinteistön.  Rakennus  oli

täynnä edellisen omistajan jäljiltä jäänyttä tavaraa. Edessä olisi tyhjennys- ja sen jälkeen

vuosien rakennusurakka. Hakkarainen arveli urakan olevan valmis vuonna 2016.(H18.)

Kysyessäni  Hakkaraiselta  kuinka  meijerihanke  sai  alkunsa,  hän  kertoi  ajaneensa

meijerin  ohi  ja  pitäneensä  rakennusta  kauniina.  Hän  alkoi  pohtia  liikekumppaninsa

Risto Vilon kanssa millaisia mahdollisuuksia  rakennus voisi  tarjota;  kannattaisiko se

kunnostaa.  He soittivat  silloiselle  omistajalle,  Alpo Mäkiselle,  joka  ei  ollut  halukas

myymään  kiinteistöä.  Mäkinen  kuoli  joulukuussa  2009,  minkä  jälkeen  he  ottivat

yhteyttä tämän perikuntaan, joka oli mielissään ostotarjouksesta. Perikunta arveli, että

heillä ei olisi resursseja rakennuksen kunnostamiseen omin voimin. Hakkarainen taas on

koulutukseltaan  kirvesmies,  joten  hän  pystyy  itse  tekemään  rakennustöitä.

Suunnitelmana  Hakkaraisella  ja  Vilolla  oli  rakentaa  yläkertaan  vuokra-asuntoja  ja

alakertaan liiketiloja. (H18.)

Ostettuaan meijerin  yrittäjät  kiinnittivät  ensimmäiseksi  huomiota vaarallisiin  kohtiin,

kuten rikkinäisiin laseihin ja kaikkeen mikä voisi pudota. Heitä huoletti pihalla oleva

kaivo, jonka halkaisija on noin kolme metriä ja syvyys kahdeksan metriä. Sen kansi oli

laho,  mikä  teki  siitä  hyvin  vaarallisen,  sillä  kannen  läpi  olisi  voinut  pudota.  Kansi

purettiin  ja  kaivo  aidattiin.  Lisäksi  kaivoon  laskettiin  tikkaat.  Seuraavaksi  omistajat

alkoivat vaihtaa alakerran suuria ovia ja kunnostaa pihaa, joka oli huonossa kunnossa.

Hakkarainen  arveli,  että  pihaa  ei  ollut  hoidettu  noin  viiteentoista  vuoteen  ja  sieltä

kaadettiin  40-50 puunrunkoa. Piha ei  kestänyt  nykyaikaisten kuorma-autojen painoa.

Esimerkiksi  sepeliä  tuotaessa  piha  nousi  yhdestä  kohtaa  kuorma-auton  painon

vaikutuksesta.  Myös  katto  oli  tarkoitus  maalata  kesän  aikana,  mutta  kesä  oli  hyvin

kuuma, mikä teki hankkeesta mahdottoman. Tumman peltikaton lämpötila nousi niin

korkeaksi,  että  maali  olisi  kuivunut  liian  nopeasti.  Maalaaminen  siirtyikin  syksylle.

(H18.)
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Kuva 10. Itäinen julkisivu kesäkuussa 2010. Kuva: Timo Hakkarainen. Kuvan rajaus: Sari Turpeinen

Kysyin  Hakkaraiselta,  löytyikö  rakennuksen  sisältä  merkkejä  asiaankuulumattomista

kävijöistä ja kerroin huhusta, jonka mukaan joku "kulkuri" olisi nukkunut meijerissä

muutaman  yön  oman  patjansa  kanssa.  Hän  ei  ollut  kuitenkaan  löytänyt  merkkejä

tällaisesta. Ainoastaan ulkoseiniin oli piirretty graffitteja. Hän kuitenkin arveli huhun

voivan pitää  paikkansa,  sillä  hälyttimet  sijaitsivat  vain  rakennuksen  yhdessä  osassa,

joten rakennukseen on voinut päästä sisään. (H18.)

Talvella  2010-2011 Hakkarainen ja  Vilo  jatkoivat  kunnostusurakkaa.  He tekivät  itse

käsityönä alakerran pienet puuovet. Metalliset ovet tilattiin tutulta metallimieheltä. Ovet

oli myöhemmin tarkoitus vielä paneloida alkuperäisen näköisiksi vanhojen valokuvien

perusteella.  Saman  talven  aikana  tehtiin  salaojia  ja  hulevesikorjauksia,  eli  rännit

korjattiin ja sadevesi ohjattiin oikeaan paikkaan. Salaojaputkea käytettiin Hakkaraisen

arvion mukaan  satoja  metrejä.  Talvi  oli  hyvin  luminen ja  lumitöitä  riitti  lähes  joka

päivälle.  Edellisenä  talvena,  2009-2010,  ullakolle  oli  kertynyt  puolisen  metriä  lunta

kattoikkunoiden  reikien  takia.  Lämmityksen  puute  oli  selkeästi  huomattavissa

rakennuksen sisällä. Kun Hakkarainen ja Vilo ostivat meijerin, takana oli kylmä talvi.

Kesti  pitkälle kevääseen ennen kuin lämpötila rakennuksessa nousi plussan puolelle,

ulkolämpötilan  tasolle.  Seuraavana  talvena,  2010-2011,  lämpötilaa  ei  enää  päästetty

putoamaan pakkasen puolelle. Samana talvena ullakolle saatiin uudet, Hakkaraisen itse

tekemät ikkunat. Ullakko oli kuitenkin tarkoitus pitää pelkkänä varastotilana. (H18.)

Keväällä 2011 rakennustyömaalle saatiin uudet, tilaustyönä tehdyt ikkunat. Niitä tilattiin

kaikkiaan  28  kappaletta.  Ikkunoiden  asennus  aloitettiin  kesän  2011  aikana.  Työtä
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haittasi kuitenkin rakennustelineiden varkaus elokuussa 2011, siinä vaiheessa, kun vielä

kahdeksan  ikkunaa  oli  asentamatta.  Töiden  pysähtyminen  osui  erittäin  hankalaan

kohtaan,  sillä  ikkunoiden  asentamista  varten  oli  kaikki  materiaalit  valmiina  ja

räystäspellit teetettynä. Uudet rakennustelineet saatiin hankittua marraskuussa 2011 ja

loput ikkunat asennettiin seuraavana keväänä. (H18.) 

Kuva 11. Uusia ja vanhoja ikkunoita heinäkuussa 2011. Kuva: Sari Turpeinen.

Keväällä  2011  valmistui  ensimmäinen  liiketila  entiseen  maidonlähetyshuoneeseen.

Tilaan  muutti  reilun  kaupan sisustustuotteita  myyvä  yritys  Mum's  (Www15).  Kesän

aikana urakoitiin myös kunnallistekniikan parissa. Putkia vedettiin lattian ja sokkelin

läpi.  Samalla  ensimmäiseen  kerrokseen,  entiseen  juustolan  eteistilaan,  rakennettiin

sauna-  ja  pesutilat.  Kun  kunnallistekniikka  oli  saatu  sisälle  asti,  rakennuksen

lounaiskulmaan alettiin rakentaa kahta asuntoa kovalla kiireellä, sillä vuokralaiset olivat

jo tiedossa. Ne valmistuivat syksyn 2011 aikana. Toisessa asunnossa oli ylimääräisenä

lämmönlähteenä  takka  ja  toisessa  puuhella  patterien  lisäksi.  Aluksi  käytettiin

sähköpattereita,  kunnes  rakennuksen  oma  lämmitysjärjestelmä  saatiin  käyntiin.  Osa

rakennuksen  aluperäisistä  pattereista  saatiin  pelastettua.  Suurin  osa  oli  kuitenkin

kärsinyt pahoin lämmityksen puutteesta. Pakkasen tullessa lämmittämättömien patterien

sisällä ollut vesi sai ne halkeamaan. (H18.)

Vuoden  2011 aikana  Hakkarainen  ja  Vilo  ostivat  vielä  paikalliselta  maanomistajalta

viereisen vanhan sikalan kiinteistön, johon kuului myös entinen sikalan hoitajan mökki.

Sikalaan  tehtiin  joitakin  välttämättömiä  korjauksia  ja  siihen  saatiin  vuokralaiseksi

vanhan tavaran kauppias. 

Kulunut vuosi oli ollut hyvin työn täyteinen ja tekemistä olisi ollut enemmän kuin mihin

56



resurssit riittivät (H18). Tammikuussa 2012 Hakkarainen pohti sen hetkistä tilannetta

kunnostusurakan suhteen:

Se on niinku täsä kohtaa harmittavinta ku ei pysty vaan ihan yhtä kohtaa tekee. Joka

puolel on semmosii pakollisii töitä mitä on ihan pakko tehdä. On pakko hyppii niinku et

mennään tota tekee nyt ku on tämmönen ilma ni pystyy tekee ni toi on pakko tehdä nyt

ja sit taas ku jos on sadeilma ni mennään sisäl ja siel on monta asiaa mitkä on ihan

pakko tehdä ja. --- Et ne pienet asiat, ku niit on siellä sun täällä niit asioi. Et tosiaan, se

salaojien hävittäminenki ni ei kukkaan edes tajua et siin on tehty viikkotolkul töitä et on

avattu kaikki ja sit on pistetty kaikki kiinni. (H18.)

Vuoden 2012 alkupuolella kunnostettiin lisää liiketilaa vanhaan meijerisaliin ja kesällä

saatiin  valmiiksi  tilat  kahdella  sisustusalan  liikkeelle;  KOTIkutoinen  avasi  ovensa

heinäkuussa  ja  Kotilaituri  elokuussa  (Www11;  Www16).  Julkisivuun  aiemmin

asennetut  suuret,  teollisen  näköiset  metalliovet  korvattiin  pienillä  puupaneloiduilla

ovilla.  Samaan  aikaan  noin  vuoden  meijerillä  toiminut  Mum's  muutti  uusiin

toimitiloihin  Turun  keskustaan.  Kesän  aikana  aloitettiin  kolmannen,  siihen  asti

suurimman  eli  entisen  meijerisalin  yläpuolella  sijaitsevan  asunnon  kunnostus.  Noin

yhdeksänkymmenen  neliön  asunto  oli  valmis  syksyllä.  (H18;  Www18;

Valokuvakokoelma; Liite 3.)

Seuraavan  vuoden  aikana  saatiin  valmiiksi  kaksi  asuntoa  pohjoispäätyyn,

Tampereentien  puoleiseen  julkisivuun.  Lisäksi  valmistui  runsaasti  uusia  liiketiloja.

Läntiseen  sivuun tehtiin  toimistotila  teknisen  tukkukaupan  yritys  Stig  Wahlströmille

(Www17). KOTIkutoinen muutti suurempiin tilohin entisen meijerisalin pohjoisosaan.

Entiseen maidonlähetyshuoneeseen, KOTIkutoisen seinänaapuriksi, saatiin terveysalan

yritys  Tuulan  Hoitola  (Www10).  Rakennuksen toiselle  puolelle,  entiseen  juustolaan,

muutti Vinotikki, jonka palveluihin kuuluu ompelukoneiden ja saumureiden huolto ja

ompelustyöt.  Liikkeen  valikoimiin  kuuluu  myös  lahja-  ja  sisustustuotteita  sekä

ompelutarvikkeita.  Loppuvuodesta  KOTIkutoiselta  vapautuneisiin  tiloihin  tuli

vuokralaiseksi  Vilkkimäen  Kakku ja  Kahvi.  Loppuvuodesta  kahvilan  seinille  saatiin

ihasteltavaksi Wanhanajan Puoti ry:n kahvimuseon kokoelmia. Yhdistyksen ylläpitämä

kahvila  Turussa  jouduttiin  sulkemaan  ja  yhdistys  etsi  ilmoituksella  uutta

yhteistyökumppania.  Kahvilayrittäjä  huomasi  ilmoituksen  ja  näin  osa  kahvimuseon
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kokoelmista saatiin esille meijeriin. (H18; Valokuvakokoelma; Www19; Liite 3.)

Alkuvuodesta 2014 työn alla oli viimeinen meijerin pohjoispäädyn pienistä asunnoista

sekä  sikalan  läntiseen  päätyyn  kunnostettava  noin  sadan  neliön  kokoinen  asunto  ja

itäiseen päätyyn suunnilleen saman kokoinen liiketila.  Tilojen valmistuttua Vinotikin

liiketoiminta muutti meijeristä pihan poikki sikalaan. Vinotikin jäljiltä tyhjentyneeseen

tilaan  taas  remontoitiin  laajennusosa  kahvilalle  ja  kahvimuseon kokoelmille.  Uutena

tulokkaana  Vilkkimäen  yrittäjien  joukkoon  liittyi  vuoden  loppupuoliskolla

suuhygienistipalvelu  Diente,  joka  sai  tilat  kahvilan  naapurista  vanhasta

puristinhuoneesta. (H18; Valokuvakokoelma; Www20; Liite 3.) 

Viimeisenä urakkana meijerin sisätiloissa oli juhlasalin muuntaminen yhdeksi suureksi

asunnoksi. Hakkarainen muisteli tuskailleensa tuolloin rahoituksen kanssa, mutta jollain

keinolla  viimeinenkin  asunto  saatiin  valmiiksi  syksyllä  2015.  Vuokralainenkin  oli

tiedossa jo hyvissä ajoin. Yksi yrityksistä, Kotilaituri, löysi loppuvuodesta 2015 uudet

toimitilat ja muutti pois Vilkkimäestä. (H18; Www21.)

Kesälle 2016 on tiedossa viimeisten julkisivujen kunnostaminen, minkä jälkeen kaikki

alussa  suunnitellut  hankkeet  on  saatu  valmiiksi.  Hakkaraisen  alun  perin  arvioima

aikataulu on pitänyt hyvin paikkansa.  Suurimpana ongelmana rakennusprojektissa hän

on pitänyt jatkuvaa varojen puutetta. Rakennuskustannukset ovat kuitenkin olleet melko

pienet  neliömäärään  nähden,  sillä  omistajat  ovat  tehneet  suuren  osan  töistä  itse.

Palkattuja  työntekijöitä  on  ollut  vain  muutamia.  Rakennusmateriaaleissa  on  suosittu

ympäristöystävällisyyttä;  esimerkiksi  lämmityskattila  ja  keittiön  kaapistot  ovat

kierrätettyjä. (H18; Siivonen 2013.)

Meijerivaiheesta  ei  ole  juurikaan jäänyt  rakennukseen muistoja,  kuten  maitotonkkia.

Uudet  omistajat  löysivät  ainoastaan  yhden  ruosteisen  maitotonkan.  Ullakolta  löytyi

vanha heteka, jonka Hakkarainen arvelee olevan ajalta ennen sotia ja itse tehty. Siinä ei

ole jousia, vaan rautalankaa ja puukehikko. Suurin osa meijeriltä löytyneistä tavaroista

kuului  edellisen omistajan,  Alpo Mäkisen,  perheelle.  Mäkisen perikunta kävi  tavarat

läpi  ja  osa  niistä  päätyi  kaatopaikalle,  mutta  osa  sai  uuden  elämän,  kuten

isovanhemmille kuulunut ruokasalin kalusto, joka on Mäkisen tyttären kotona. (H17;

H18.)
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Vilkkimäen  meijerin  elinkaaren  viimeinen  vaihe  elinkaarimallin11 mukaan  on,  kuten

lukijalle varmasti käy selväksi, elpyminen. Tässä vaiheessa paikallinen aktiivisuus ja

julkisen  hallinnon  toimet  voivat  saada  aikaan  taloudellisen  kehityksen  käännöksen.

(Ironside  1994,  90;  Kortelainen  1996,  52.) Vilkkimäen  tapauksessa  paikallista

aktiivisuutta  ovat  osoittaneet  uudet  omistajat,  jotka  ohikulkumatkoillaan  kiinnittivät

huomiota  rapistuvaan  maamerkkiin  ja  ottivat  rakennuksen  kunnostuksen  asiakseen.

Omistajien  tueksi  saapuivat  muut  paikalliset  vuokraamalla  asuntoja  ja  liiketilaa

kiinteistöstä  sekä  asioimalla  liikkeissä.  Hakkarainen  kiitteli  myös  Liedon  kuntaa

myötämielisyydestä hanketta kohtaan. (H18.)  

11 Elinkaarimalli, katso alaluku 3.3.
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5. KOKO KANSAN MEIJERI 

5.1. Yhteisöllisyyden kokemus

Kuva 12. Ajoneuvoja Vilkkimäen meijerin edustalla. Nautelankosken museo. 

Se on ollu ahdasta mut ei ollu yksinäisyyden tunnetta kenelläkään. Ku aina oli väkkee.

(H13.)

Ajanjaksoja, jolloin Vilkkimäessä oli  meijeri- tai muuta pienteollisuutta sekä samaan

aikaan vakituisia asukkaita, leimaa vahva yhteisöllisyyden tunne. Näitä jaksoja olivat

meijeritoiminnan aika vuodesta 1928 vuoteen 1939 ja sodanjälkeinen aika 1960-luvun

loppuun  saakka.  Sodan  aikana  yhteisöllisyyttä  koettiin  meijeriä  vartioineitten

suojeluskuntalaisten  kesken.  Yhteisöllisyys  katosi  Vilkkimäestä  1970-luvun  jälkeen,

mutta vaikuttaa tehneen paluun taas 2010-luvulla meijerin saatua uuden elämän. 

Tutkimukseni aikajänne kattaa suurimman osan 1900-lukua, jonka aikana suomalainen

yhteiskunta  ja  sitä  myötä  myös  Lieto  kokivat  suuria  rakennemuutoksia.  Ennen

rakennemuutosta  Lieto oli  vahvasti  maatalousvaltainen alue.  (Suistoranta 1988,  354-

355.)  Maaseudulla  yhteisöllisyys  liittyi  maatalouden vuodenkiertoon ja  maatalouteen

liittyviin  työtehtäviin.  Kaikkien  työpanosta  tarvittiin  riittävän  elannon  takaamiseksi.

Lapsetkin  otettiin  mukaan  työntekoon  jo  varhain.  Vapaa-aikaa  oli  vähän  ja  sekin

rytmitettiin työtehtävien mukaan. Maatalouteen liittyvä yhteisöllisyyden tunne nousee
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esiin etenkin ennen sotia syntyneiden haastateltavieni kertomuksissa. (H1-H8.)

Avoimesta meijeristä suljettuun armeijan varastoon

Vilkkimäen meijerillä oli viime sotia edeltäneen vuosikymmenen ajan merkittävä osa

oman lähialueensa maatalouden kehityksessä. Meijerillä työskentelevät, siellä asuvat ja

asioivat  paikalliset  muodostivat  maitotalouden  ympärille  keskittyneen  yhteisön.

Haastateltavistani löytyi useita, jotka olivat tekemisissä maitotalouden kanssa. Kaikki

ennen sotia Liedossa syntyneet haastateltavani kertoivat perheensä omistaneen lehmiä.

(H1-H8; H21.) 1940-luvun alussa Liedosta löytyikin noin kaksi ja puolituhatta lehmää

asukasluvun  ollessa  noin  neljätuhatta.  (Suistomäki  1988,  156,  345.)  Vilkkimäen

meijerille  tuotiin  maitoa  monista  lähialueen  taloista.  Samalla  oli  mahdollisuus

seurustella meijerin työntekijöiden ja muiden tuttujen kanssa. (H1; H2; H5; H7; H21.)

Kyl  se  lähialueen  asukkail  aika  merkityksellinen  oli  et  kyl  se  ko  siel  tietyst  käytiin

sillonki ko maitoo vietiin ni kyl siel aina kerrottiin sit paikkakunnan uutiset. Et kyl se

simmonen kokoontumispaikka sitten oli. (H5.)

Liedon osuusmeijeriin kuului sen toiminnan alkuaikoina 119 osakasta eli  yli  sadasta

lietolaisesta talosta kuljetettiin maitoa meijerille (Kertomus 1930, 48.) Osuusmeijerin

ajoista  on saatavilla  hyvin  vähän muistitietoa,  sillä  haastateltavani  ovat  olleet  hyvin

nuoria  1920-1930-lukujen  taitteessa.  Kuudella  haastateltavistani  oli  sen  sijaan

muistikuvia Valion toiminta-ajasta  myöhemmin 1930-luvulla.  (H1,  H2,  H5,  H6,  H7,

H21.)  Muistikuvat  liittyivät  etenkin  maidon  kuljettamiseen  ja  ajan  viettämiseen

meijerillä.  Elävimmät  muistot  ajasta  on  sisaruksilla  "Aino" (s.  1922)  ja  "Paavo"  (s.

1925). Sisarusten perhe osti vuonna 1935 maatilan Vilkkimäen meijerin läheltä. Perhe

muutti  tilalle  vasta  vuonna 1938,  mutta  piti  siellä  karjaa  jo  aiemmin.  Tuona aikana

Paavo vietti aikaa perheen tilalla karjanhoitaja Kallen kanssa. Hän vieraili usein myös

meijerillä  ja  seurusteli  itseään  kaksi-kolme  vuotta  vanhempien

meijeriharjoittelijapoikien kanssa. He asuivat ullakolla, jossa jokaisella oli oma huone.

Aikaa vietettiin mm. pelaamalla korttia. (H5.)

[S]itko tämä ostettiin ni mä rupesin tääl aika paljon käymään koska tääl oli karjaa kans

ja maanviljelystä ja tääl on semmone Kalle ko asu tääl, hoiti karjaa ja mä olin Kallen

61



kans  aika  paljon  tääl.  Mut  sit  se  oli  ko  se  meijerinä  ni  siel  oli  niit  harjottelijoita,

meijeriharjottelijoita. Ne oli semmoset pari-kolme vuotta minuu vanhempii ja kyl mä

melkeen joka ehtoo siel sit olin. (H5.)

”Paavon”  sisar  ”Aino”  vietti  veljensä  tavoin  myös  aikaa  meijerillä  harjoittelijoiden

seurassa. Hänen tehtävänään oli kuljettaa joka aamu perheen lehmien tuottama maito

kärryillä  ja  talvisin vesikelkalla  Vilkkimäkeen.  Meijerin  asukkaista  ”Ainon” mieleen

muistui  meijeristi,  joka  vastaanotti  maidot  sekä  nuoret  meijeriharjoittelijat  joita  oli

paikalla  yleensä  seitsemän  tai  kahdeksan.  Erityisesti  ”Ainon”  mieleen  on  jäänyt

kuitenkin meijerin isännötsijä, joka oli hänen mielestään "ihan ko Tauno Palo, komea

mies ja niin ystävällinen". Aino muisti miehen siirtyneen myöhemmin Turkuun Valion

palvelukseen juustomestariksi ja eläneen lähes satavuotiaaksi. Hän kohtasi miehen vielä

kerran Ruissalon kylpylässä vuosikymmeniä myöhemmin kun mies tuli  tervehtimään

häntä. (H1.) 

Yksi  harvoista  haastateltavistani,  jolla  on  edellä  mainittujen  sisarusten  lisäksi

omakohtaisia kokemuksia Vilkkimäen meijeristä ennen sotia on vuonna 1928 syntynyt

"Kalevi",  joka  pääsi  noin  kuusivuotiaana  eli  noin  vuonna  1934  isänsä  mukana

illanviettoon meijerille,  joka  oli  tuolloin  Valion  vuokraama.  Hän arveli  illanvietossa

olleen tanssia, vaikkei sitä varsinaisesti muistanutkaan. Illan aikana pidettiin esitelmä,

josta  ”Kalevin” mieleen jäi  yksittäinen lausahdus.  Hänen mukaansa esitelmän pitäjä

surkutteli  tanskalaisia,  jotka  joutuivat  syömään  margariinia  voidakseen  myydä

tuottamansa voin. (H21; Kirje.) 

Mut sillonhan mä en ollu sit, kun mä ensimmäisen kerran ni kyllä siel varmaa sillonkin

tanssittiin mut mä en oo sillon kiinnittäny siihen huomioo ku mä oon ilmeisest ollu joku

kuusvuotias. Se, kun se tarina jäi mua, se tanskalaisten voinsyönti. Ilmeisesti mä yritin

kuunnella kans sitä, kun toi, pakon erest jollei muuta, sitä virallista puhetta. (H21.)

Myös vuonna 1930 syntyneellä ”Pertillä” oli kokemus Vilkkimäestä varhaiselta iältä.

Hän asui kolmevuotiaana perheineen Liedon Sikilässä, ja oli viettämässä aikaa kotinsa

lähellä  sijaitsevassa  pajassa,  kun  maitoauto  pysähtyi  viereen.  ”Pertti”  päätti  kiivetä

piiloon auton lavan alle.  Auto oli  matkalla Vilkkimäen meijerille, jonne lapsikin siis

päätyi. Perillä salamatkustaja huomattiin. Meijerin väki tunsi lapsen ja hänet toimitettiin
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takaisin kotiin, tällä kertaa kuskien välissä hytissä. ”Pertti” muisteli, että lavan alla oli

hauskaa katsella maisemia, mutta auton hytissä hän ei enää nähnytkään mitään, mikä oli

harmittavaa.  Kotiin  tullessa pojan äiti  oli  huolesta  suunniltaan,  poikaa oli  ehditty jo

etsiä. (H8.)

Mä menin siit,  kun siin oli oli semmonen, sen aikasis koneis ei ollu kittii  ni siin oli

semmonen työtila  siel  tota  lavan alla.  Mä menin  sit  sinne  niin.  Kattelin  siel  sit  ku

mentiin ja kattelin kaikkii maisemii. Mä olin kolmen vuoren sillon. Joo ja sitten noin

päästiin  sinne  meijerille  ni  mä nousin  sielt  pois  sinne  meijerin  pihalle.  Siin  oli  sit

joitakin autoja ehkä ja... --- Senkin muistan ku sit tultiin takasin päin ja mä olin niitten

välis siellä. Sit ku mä kottiin menin ni mä sanosi. Sit ku äiti oli kauheesti soittanu ja

kaikki ku, siel oli kova hälytys tullu. Ja tota noin, ei mul ol siel mitään hättää, ihan

sopiva paikka. Ja mää kattelin sit oikeen mielelläs siel maisemii. (H8.)

Tämä muistikuva on esimerkki eloisasta tai välähdyksenomaisesta muistosta, jollaisia

voi syntyä henkilölle emotionaalisesti  merkittävien tapahtumien yhteydessä.  Tällaiset

muistikuvat  ovat  huomattavan yksityiskohtaisia  ja  selkeitä  ja  voivat  säilyä  muistissa

hyvinkin  pitkän  aikaa.  Usein  tällaiset  muistikuvat  syntyvät  tilanteessa,  joka  sisältää

jonkin yllättävän elementin. (Korkiakangas 1996, 27; Conway 1995, 110-113.) ”Pertin”

tapauksessa tilanteen on täytynyt herättää huomattavan paljon tunteita, jotta muistikuva

on voinut säilyä aikuisiälle saakka. Kyseessä oli pienen lapsen hetkellinen päähänpisto,

joka olisi voinut johtaa vaikka lapsen loukkaantumiseen. Vaikka lapsi ei itse kokenut

pelkäävänsä, on äidin hätä saattanut jättää voimakkaan muistijäljen. Muistikuva sisältää

myös  esimerkin  yhteisön  toiminnasta  tilanteessa.  Lapsi  tunnistettiin  meijerin  pihalla

paikalliseksi ja kuljetettiin takaisin turvallisemmassa paikassa. 

Noin kuusivuotiaana meijerillä esitelmää kuuntelemassa ollut  ”Kalevi” pääsi joitakin

vuosia myöhemmin, noin kymmenenvuotiaana, taas käymään Vilkkimäessä, tällä kertaa

maitoauton kyydissä,  mikä  oli  harvinainen tilaisuus  1930-luvun lopussa.  Maitoautoa

kuljetti  naapuritilan poika, ”Kalevin” vanhempien veljien ystävä, joka otti  ”Kalevin”

mukaan ajaessaan oman ja naapuritilan maitoa meijerille. Sama naapurin poika opetti

”Kalevia”  teini-ikäisenä  myös  ajamaan  autoa.  Virallisen  ajokortin  ”Kalevi”  hankki

parikymppisenä. (H21.)
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En mää suinkaan siihen Ryökkään kyytiin muuten ois joutunu mut se auto oli tärkiä

juttu-  ---  Siihen  aikaan niinku  kolkymmentluvun lopulla  ni  ei  niit  autoi  ollu  turhan

paljon pitäjäs. Et ne oli, kaks oli tosiaan mä tierän et toinen oli Ryökkääl ja toine oli

Liukkaal. (H21.)

Sota-aika  katkaisi  useimpien  paikallisten  asukkaiden  yhteydet  meijeriin,  sillä  sitä

käytettiin sotien ajan Liedon suojeluskunnan varustevarastona, jota vartioitiin tarkasti.

Kaksi  haastateltavistani,  nuoret  suojeluskuntalaiset  ”Paavo”  ja  ”Kalevi”,  pääsivät

käymään meijerin sisällä sotien aikana. ”Paavo” kuului teini-ikäisenä suojeluskunnan

sotilaspoikiin12 ja suoritti vartiovuoroja meijerillä kunnes sai komennuksen rintamalle

vuonna  1943,  17-vuotiaana.  ”Paavon”  ikätoveri  "Anni"  pääsi  ripille  samaan  aikaan

”Paavon” kanssa ja muisti tämän saaneen luvan nukkua rippikirkossa, koska oli ollut

edellisenä  yönä  vartiotehtävissä.  Vartioimisen  lisäksi  ”Paavo”  pakkasi  ja  jakoi

varusteita, kuten jalkarättejä, rintamalle lähteville sotilaille. (H4; H5; H21.)

Jonkinlaista yhteisöllisyyttä Vilkkimäessä koettiin myös sota-aikana, lähinnä meijerin

vartijoiden kesken. Kolme vuotta ”Paavoa” nuorempi, vuonna 1928 syntynyt ”Kalevi”,

oli liian nuori lähetettäväksi rintamalle sodan aikana. Hänellä oli noin kahdeksan vuotta

itseään vanhemmat kaksosveljet,  jotka toimivat  talvisodan aikana,  joulukuussa 1939,

vartijoina meijerillä. Tuolloin 11-vuotias ”Kalevi” lähetettiin hiihtäen viemään evästä

veljilleen Vilkkimäkeen. Kotoaan Vintalan Yli-Kirriltä hän arveli matkaa tulleen teitä

pitkin  noin  kymmenen  kilometriä.  ”Kalevin”  mieleen  on  jäänyt  vartiossa  olleiden

poikien kiväärin patruunoilla koristelema joulukuusi ja yhteinen kortinpeluu. ”Kalevi”

oppikin vartiossa olevilta pojilta uuden korttipelin, pismarkin. (H21.) 

Se oli joulun tienoilla, et joka tapaukses joulupäivänä mä olin täällä ja niil pojil oli

semmonen joulukuusi  tuolla  ja  oli  kiväärin patruunist  sillai  kultalankalla  sidottu se

tähti. --- Sinä aikana mä sit tosiaan opin pelaamaan pismarkkia. (H21.)

12 Varsinais-Suomen  suojelukuntapiirin  poikatyö  oli  aloitettu  vuonna  1928.  Talvisodan  alkaessa

perustettiin  suojeluskuntien  sotilaspojista  ja  monista  muista  nuorisojärjestöistä  koostuva  katto-

organisaatio ”Suomen Pojat”. Jäsenten ikähaarukka oli 10-16 vuotta ja heille osoitettiin tehtäviksi muun

muassa lähetti- ja viestipalvelus, ilmavalvonta, keräyspalvelu ja työpalvelu kotona ja lähiympäristössä.

Talvisodan aikana Varsinais-Suomen alueella oli palveluksessa yli 200 poikaa. Jatkosodan aikana alettiin

käyttää nimitystä ”sotilapojat” ja vuoden 1943 alussa Lounais-Suomen alueella laskettiin olevan noin

1500 sotilaspoikaa. (Mikkola 1994, 339, 357, 366.)
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Paikalliset asukkaat pelkäsivät sotien ajan, että vihollinen ottaisi meijerin pommituksen

kohteeksi  sen  sisältämien  varusteiden  vuoksi.  Lähialueen  asukkaita  kehotettiin  jopa

jättämään kotinsa. ”Paavon” ja ”Ainon” perhe jäi kuitenkin omistamalleen tilalle. Ainon

mukaan  meijeri  pelotti  monia  paikallisia,  koska  ei  tiedetty  mitä  siellä  oli.  Meijeriä

vartioivat sotaan kelpaamattomat, lähinnä liian nuoret tai liian vanhat, miehet. ”Aino”

muisteli  ihmetelleensä  miten  alaikäiset  pojat  olisivat  selvinneet  tositilanteessa  jos

vaikka  desantti  olisi  pudotettu  lähistölle.  Mitään  vakavaa  tilannetta  meijerillä  ei

kuitenkaan tiettävästi sotien aikana sattunut. (H1; H5.)

Ovet avautuvat sota-ajan jälkeen

Sotien  jälkeen  meijeri  avasi  taas  ovensa  myös  ulkopuolisille.  Tiloihin  sijoitettiin

paikallisen maanlunastuslautakunnan toimisto, jonka henkilökunta majoittui meijerille.

”Aino”  muisteli,  että  henkilökuntaan  olisi  kuulunut  kymmenkunta  henkilöä.

Lautakunnan  johtaja  perheineen  asui  meijerin  eteläpäädyn  suurimmassa  asunnossa.

Henkilökuntaan  kuului  myös  toimistovirkailijoita  ja  kartanpiirtäjiä,  jotka  asuivat

pohjoispäädyssä. ”Anni” puolestaan muisteli, että meijerillä oli paikallisten isäntien ja

maanomistajien kokous, jossa käsiteltiin maa-alueiden luovuttamista. Nämä vastustivat

omistamiensa  maaosuuksien  luovuttamista  rintamamiehille.  Myös  ”Paavo”  muisti

maanlunastuslautakunnan aikaisia tapahtumia ja erityisesti  lautakunnan kovapintaisen

johtajan. (H1; H4; H5.)

Kyl siel oli niin kova insinööri se Junni et se auko oven hyvin äkkii ja siel se huusi koval

äänel,  et  ”ulos!”.  Se  on  se  maanlunastuslautakunnan  se  päällikkö  sitte,  simonen

insinööri. Hän piti kurii joo. Se oli yläkerras, kyl sielt moni ukko lähti kiroten alas sielt

rappusii. Junni ajo ulos. Moision Oskariki tuli ulos ko oli jottai valittamas. Joo, että

kun on poikii paljon ni ei oteta maata niin paljon. Ja kyl se selvä oli niin et, kyl siit

semmost erimielisyyt sitte tuli. (H5.)

Meijerin  juhlasali  toimi  sotien  jälkeen  monien  tapahtumien  näyttämönä.  Tilassa

järjestettiin iltamia, syntymäpäiviä, häitä, urheilutoimintaa ja kutomakursseja. (H1-H6,

H13,  H21).  Erityisen  lämpimästi  paikallisen  tarkastusyhdistyksen13 iltamia  muisteli

vuonna 1924 syntynyt "Linda". Tarkastusyhdistys järjesti vuoden aikana neuvontaa ja

13 Tarkastusyhdistyksellä haastateltava H3 viitannee johonkin Liedossa 1900-luvulla perustetuista 
viidestä tarkastusyhdistyksestä, jotka toimivat karjanhoidon edistämiseksi (Suistoranta 1988, 160).
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lypsykilpailuja14.  Syksyisin  pidettiin  iltamat,  joissa  jaettiin  lypsykilpailupalkinnot,

tanssittiin,  musisoitiin  ja  esitettiin  pieniä  näytelmiä.  ”Lindakin”  osallistui

lypsykilpailuihin  ja  ansaitsi  niissä  palkintoja.  ”Lindan”  veli  soitti  iltamissa  neljästä

nuoresta miehestä koostuvan Haitaripartio -nimisen yhtyeen kanssa. Myös ”Linda” itse

soitti toisinaan haitaria. (H3.)

Iltamat olivat ennen television aikakautta tärkeää viihdettä monessa yhteisössä. Iltamia

järjestivät  monenlaiset  tahot:  suku-  tai  tuttavapiirit,  työ-  tai  opiskeluyhteisöt,  kylät,

kunnat,  jopa  maakunnat.  Usein  taustalla  oli  yhdistys,  järjestö  tai  liitto.  Iltamat

perustuivat  yhteisöllisyyteen.  Iltamayhteisöä  pitivät  koossa  sukulaisuus-  ja

tuttavasuhteet, yhteiset työt, harrastukset ja aineelliset tai aatteelliset tavoitteet. Iltamat

vaativat  yhteisiä  ponnistuksia  ja  tavoitteena  oli  käyttää  erilaisia  yhteisöstä  löytyviä

kykyjä  kuten  muusikoita,  näyttelijöitä  ja  piirtäjiä.  Tarvittiin  myös  kahvinkeittäjiä,

arvanmyyjiä ja järjestyksenpitäjiä. (Manninen 1984, 11, 17.)

Maaseudun  iltamaperinne  katkesi  lähes  täydellisesti  1960-luvun  aikana.  Perinteiset

kyläyhteisöt  hajosivat  maaltamuuton seurauksena ja television tulo muutti  käsitykset

viihteestä. ”Lindan” ajatuksissa iltamien aikakausi ja siihen liittyvä yhteisöllisyys herätti

lämpimiä  tunteita.  Iltamien  ohjelma  koottiin  paikallisyhteisön  omin  voimin.

Ohjelmaan kuului iltamaperinteen mukaisesti myös pieniä näytelmiä. (Manninen 1984,

14,  43;  Leskinen,  Sanni  & Lauri  1957,  31.)  ”Lindan”  mieleen  oli  erityisesti  jäänyt

kaupunkilaistyttöjen  marjastusmatkasta  kertova  humoristinen  pienoisnäytelmä,  jossa

hän oli mukana nuoremman sisarensa kanssa. Muistikuvan selkeys kertoo tapahtuman

merkityksestä ”Lindalle”. (H3.)

Niih, meki oltiin tota...simmonen ko kaupunkilaistyttöjen marjamatka. Mun nuorempi

sisko sitte, oli ämpärit kädessä ja mentiin sinne sitten. Ja sit oli tehty tämmönen lehmä

sitte kato, viltti tähän ja kaks poikaa menee peräkkäin, se pää on vielä ja sarvet on tuol

vajassa...Ja kuule, kuule, ihmiset ei mittään kuule ku me juteltiin sitte ku ne naurovat.

Mahtaako tämä olla semmonen että siitä saadaan maitoa. Otettiin hännästä kiinni ja

pumputtiin, ei mittään tuu. No sit pistettiin maitoo jos tulee ni tonne alle ämpäri. Sit se

potkasi sen ämpärin. Ihmiset ja yleisö nauro... (H3.)

14 1920-luvulta lähtien järjestettiin eri tahojen toimesta lypsykilpailuja kylä- pitäjä- ja maakuntatasoilla. 
Maakuntien mestarit kilpailivat valtakunnallisesta mestaruudesta (Www15).
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”Lindan” lisäksi ”Annilla” oli merkittäviä kokemuksia liittyen meijerin juhlasaliin. Hän

osallistui kevättalvella 1946 tai 1947 neliviikkoiselle kutomakurssille. Tiedon kurssin

järjestämisestä ”Anni” sai naapurin emännältä, joka lupasi tämän käyttöön kangaspuut

kurssia varten. Kutominen oli ”Annille” jo ennestään tuttua, sillä hänen isänsä äiti kutoi

mattoja. Hän innostui mahdollisuudesta saada lisäoppia kutomisessa ja antoi naapurin

rouvan ilmoittaa itsensä kurssille. Hän muisti kurssitovereistaan muun muassa vuotta

nuoremman  "Helmin",  josta  tuli  myöhemmin  ”Paavon”  vaimo.  Yhteensä  kurssille

osallistui  kymmenisen  nuorta  naista.  Aikaa  seurustelulle  ei  ”Annin”  mukaan  juuri

jäänyt, sillä naiset keskittyivät tarkasti kutomiseen. (H4.)

”Annille”  kurssi  osoittautui  hyödylliseksi,  sillä  hän  teki  sittemmin  pitkän  työuran

Reitalan  mattokutomossa.  ”Annilla”  oli  yhä  haastatteluhetkellä  tallella  Vilkkimäessä

kudottu tyynynpäällinen. Hän kutoi kurssilla myös hetekan peitteen, jota käytti oman

sänkynsä peittona monta vuotta. Kun ”Anni” meni naimisiin ja muutti uuteen kotiin

miehensä kanssa, peitto seurasi mukana. Pariskunta hankki myöhemmin koiran, jonka

pediksi peitto päätyi. Kun lemmikki aikanaan menehtyi, otti ”Anni” sen raskaasti. Koira

haudattiin  Vilkkimäessä  kudottuun  peittoon  käärittynä,  sillä  ”Anni”  ei  halunnut  sen

päätyvän kylmään maahan ilman suojaa. (H4.) 

Kutomakurssien päätteeksi järjestettiin ”Kalevin” mukaan kesällä 1947 tanssit. Tuohon

aikaan  ”Kalevi”  muisteli  osallistuneensa  innokkaasti  tansseihin  aina,  kun  tuli

mahdollisuus. Kutomakurssien päättäjäistansseista hän muisti useita paikallisia nuoria

naisia,  jotka olivat  ottaneet  osaa kursseille.  Kaksi heistä,  ”Anni” ja ”Helmi” on tätä

tutkimusta varten haastateltujen joukossa. Myös ”Helmin” tuleva aviomies ”Paavo” oli

”Kaleville” tuttu. He tutustuivat toisiinsa vuoden 1947 aikana maamieskoulussa. Saman

vuoden  syksyllä  järjestetyistä  ravikilpailun  päättäjäisiltamista  ”Kalevin”  mieleen  jäi

etenkin joidenkin vanhempien isäntien runsas alkoholin käyttö. (H21.)

[K]yl  mä  yleensä  tansseihin  melko  helpost  olin  vapaaehtonen  lähtemään  mut  tuos

tapahtu semmonen viikko et ei ollu yhtään iltaa ilman. Koko viikko. Se oli ilmeisesti

maanantai, tiistai, alkuviikost. Et siin ois vahingos voinu jäädä päivä väliin. (H21.)
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Yhteisöllistä asumista

Ennen  sotia  ja  niiden  jälkeen  meijerin  toisessa  kerroksessa  sijaitsevissa  vuokra-

asunnoissa asuttiin säännöllisesti. ”Paavon” mukaan 1930-luvulla asukkaina oli paljon

nuoria perheitä. Samoin oli ”Marjan” mukaan 1950-luvulla. ”Marjan” täti perheineen

asui  meijerillä  1950-luvulla  ja  ”Marja”  vieraili  tämän luona lähes  joka viikonloppu.

Tädin perhe oli ”Marjalle” lähes kuin oma, sillä hänen isänsä oli kaatunut jatkosodassa

ja äiti menehtyi hänen ollessaan 12-vuotias. Lapsuutensa ”Marja” asui isovanhempiensa

luona  Paattisilla.  Tädin  perhe  asui  ”Marjan”  mukaan  meijerillä  noin  vuodesta  1950

vuoteen 1960.  ”Marja”  itse  asui  yhdessä tätinsä perheen ja  isovanhempiensa kanssa

meijerillä lyhyen aikaa vuosina 1959-1960. ”Marjan” isoisä kuoli  meijerillä keväällä

1960, jonka jälkeen ”Marja” ja isoäiti sekä täti perheineen muuttivat pois. (H5; H13.)

”Marjalle” kokemus Vilkkimäestä oli vahvasti yhteisöllinen. Meijerin asukkaista suuri

osa  oli  lapsiperheitä,  joten  leikkitovereita  löytyi  aina.  Parhaat  ystävät  ”Marja”  löysi

lähitalossa asuneista siskoksista "Seijasta" ja "Eilasta". Ystävyys on jatkunut aina näihin

päiviin saakka. (H13.)

[M]eil oli sieläki niinku ystävyys et me ollaan niinku semmosii ikuisii ystävii. Me ollaan

jo lapsena ihan niinku siinä sitte jotenki niinku. Et heki niinku vaikkei heki asunu ni he

oli aina meijeril kans. Heil oli ihan samanlainen paikka niinku mulla. He ei asunu siel

enkä mä asunu siel, mut siel me oltiin vaan aina. Et siel oli kaikki niinku, koko aika

jotain tapahtus. Se oli semmonen niinku keskus oikeen. (H13.)

”Seija” ja ”Eila” tunsivat ”Marjan” lisäksi muitakin Vilkkimäen asukkaita. Eräs heidän

tuttavistaan  asui  rakennuksen  pohjoispäädyssä.  Käydessämme  meijerillä  syyskuussa

2012 asuntojen kunnostaminen oli yhä kesken ja useimmat pohjoispäädyn tilat olivat

alkuperäisessä  kunnossa.  Sisarukset  ja  ”Marja”  kiinnittivät  huomiota  lukkojen

puuttumiseen  asuntojen  alkuperäisistä  ovista.  Tästä  sisarusten  mieleen  muistui

meijerillä asuneen tuttavan kertomus. Tuttava oli eräänä yönä havahtunut siihen kuinka

joku vieras henkilö oli seissyt keskellä asuntoa. ”Marja” päätteli tämän perusteella, että

ovissa  ei  varmaankaan  ollut  lukkoja.  Lukkojen  puutteesta  kertoo  myös  se,  että

sisarusten  tuttavan  perhe  oli  muuttanut  asunnosta  toiseen  ilmoittamatta  asiasta

kenellekään.  Perhe  oli  alunperin  asunut  yhdessä  huoneessa,  jossa  ei  ollut  lainkaan
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lämmitystä ja talvella vesikin jäätyi ämpäriin. Viereinen huone oli kuitenkin tyhjänä ja

siellä oli hella. Kukaan ei puuttunut asiaan, joten perhe muutti huoneeseen. (H13; H14;

H15.) 

Asuminen meijerillä oli ahdasta. Useimmilla talouksilla oli käytössään pieni hellahuone,

myös suuremmilla lapsiperheillä.  ”Marjan” vieraillessa tätinsä luona viikonloppuisin,

samassa huoneessa saattoi  nukkua kuusikin henkilöä.  Ahtaus ei  kuitenkaan häirinnyt

”Marjaa”.  Se  toi  omalla  tavallaan  turvaa  eikä  yksinäisyys  vaivannut.  Sosiaalisena

lapsena ”Marja” tutustui helposti meijerin muihin asukkaisiin. Hän huomasi asukkaiden

joukossa erilaisia ihmistyyppejä. Eräs perheenisä on jäänyt mieleen "häijynä tyyppinä",

jonka  vaimo  taas  oli  "kiltti"  ja  yritti  tyynnytellä  kiivasta  miestään.  Miehen  ollessa

huonolla  tuulella  vaimo paistoi  tälle  lettuja.  Samoin eräs  yksin asunut  keski-ikäinen

mies koettiin hankalana tyyppinä, "oli semmonen niinku hanttiin pistävä joka asias".

Meijerin isännöitsijä taas oli hyvin tarkka pihalla kasvavista omenapuista ja orapihlaja-

aidasta. Lapsia kiellettiin poimimasta omenia ja orapihlajan marjoja. (H13.)

[S]iin oli kulmas muutama omenapuu ja sit se vahtis niitä, eikä ne mitään hyvii omenii

ollu,  mut  se  oli  semmonen kauheen tarkka pappa kato,  et  ei  kakarat  käyny omenii

viemäs, se halus itte ne omenat noukkii. Ja sama oli sit siin kasvo orapihlaja-aita ni se

noukkis joka vuos ne orapihlajan sit ku ne tuli ne punaset siihen, ne orapihlajat. Se

ilmeisesti myi ne johonkin ne orapihlajan, ne marjat. Ja sitäki vahdittiin, ettei mukulat

syö niitä orapihlajan marjoi. (H13.)

Tiiviissä  yhteisössä  asukkaiden  välille  syntyi  luonnollisesti  välillä  erimielisyyksiä.

Erityiseksi  konfliktiksi  Marja nosti  muutaman miesasukkaan yhdessä suunnitteleman

pontikankeiton. Marjan mukaan juoma oli tarkoitettu vain tekijöiden omaan käyttöön ja

se herätti kateutta ympäristössä. Tämä tapaus on mahdollisesti  sama, josta mainittiin

Turun  Sanomien  artikkelissa  vuonna  2010  (Mattsson  2010).  Mahdollinen  viittaus

tapaukseen löytyi myös ”Jaakon” äidin aikoinaan arkistoimasta lehtileikkeestä. Teksti

tallentui  äänitiedostolle;  luin  lehtileikkeen  ääneen  haastatellessani  ”Jaakkoa”.  Ikävä

kyllä leikkeen ohessa ei ollut säilynyt päivämäärää tai muita tietoja. Teksti on kuitenkin

kiinnostavaa luettavaa: 
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Pontikkameijeri. Turku perjantaina. Liedon Vilkkimäen entisen meijerin rakennuksessa,

jossa nykyään asuu 20 perhettä vuokralaisina,  on todettu  viinankeittotapaus.  Kolme

talon  asukkaista  oli  keittänyt  jouluviinoja  itselleen  ja  talon  muulle  väelle.  Tänään

suoritetussa poliisikuulustelussa ilmeni, että viinaa ei ole myyty talon ulkopuolelle vaan

on järjestetty ainoastaan sen avulla yhteistä iloa tälle 'suurperheelle'. Asia selvitetään

lopullisesti Liedon käräjillä.

Muita  suurempia  konflikteja  Marja  ei  muistanut,  ainoastaan  pientä  arkipäiväistä

kinastelua.  Useimmat  naapureista  olivat  tekemisissä  toistensa  kanssa,  mutta  erään

perheen Marja muistaa olleen enimmäkseen omissa oloissaan, ja kuvaili heitä ilmaisulla

"outo väki". Marja itse oli seurallinen ja vieraili useimpien naapuriensa asunnoissa. Hän

osasi yhä useiden vuosikymmenien jälkeen luetella parisenkymmentä meijerin entistä

asukasta  ja  perhekuntaa.  Hän  muisti  myös  "Mikon",  joka  asui  meijerillä  perheensä

kanssa  lyhyen  aikaa  noin  vuonna 1956.  Tuolloin  noin  neljävuotias  ”Mikko”  itse  ei

juurikaan muistanut kyseistä aikaa, mutta vanhempiensa kertoman mukaan hänellä oli

tapana paeta hiustenleikkuuta ensimmäisen kerroksen jäävarastoon, suuren purukasan

päälle.  ”Mikon”  perhe,  jossa  oli  tuolloin  kolme  lasta,  asui  samanlaisessa  pienessä

hellahuoneessa kuin useimmat muut asukkaat. (H13; H16.) 

No mun muistot  on ainoostaan siitä  mitä vanhemmat on kertonu et  tota me ollaan

asuttu  siel  ja  siel  on  tosiaan  ne  kurkkua  ja  punajuurta  säilötty  ja  sit  tosiaan  siin

pohjoisen puolel meijerin päädyssä on semmonen iso, misä jäitä oli, siin oli puruja ja

isä aina kertos et aina ku piti hiukset leikata ni mä menin sinne purukasan päälle ja

pukin naamarin kans mut aina sieltä kyönättiin alas. (H16.)

”Marjan” elämään meijerillä vietetyllä  ajalla oli  suuri  vaikutus.  Hänen mieleensä on

jäänyt enimmäkseen mukavia muistoja. Meijerillä hän tapasi myös nuoren miehen, joka

ihastui häneen. ”Marja” ei aluksi tuntenut samoin, mutta muutamaa vuotta myöhemmin

hän  päätyi  menemään  miehen  kanssa  naimisiin.  Pariskunta  muutti  yhdessä  meijerin

lähelle,  mistä  ”Marja” seurasi  Vilkkimäen elämää vielä  jonkin aikaa,  kunnes  muutti

uudelle paikkakunnalle. (H13.)

1960-luvun  alussa  meijerin  elämää  seurasi  parin  vuoden  ajan  "Olavi".  Hänen

vanhempansa  toimivat  sikalan  hoitajina  ja  perhe  asui  pienessä  mökissä  meijerin
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pihapiirissä. ”Olavi” ei tuolloin nuorena miehenä kiinnittänyt erityisen paljon huomiota

Vilkkimäen elämään,  vaan häntä  kiinnostivat  enemmän kotipiirin  ulkopuoliset  asiat.

”Olavi” tutustui tuona aikana juuri Lietoon muuttaneeseen "Tapioon", joka työskenteli

”Paavon” maatilalla jonkin aikaa. Sieltä käsin hän seurasi Vilkkimäen elämää. Samaan

aikaan  hän  tutustui  myös  ”Olaviin”.  Vuonna  1964  ”Tapio”  siirtyi  työskentelemään

Liedon  tiemestaripiirille,  jonka  tukikohtana  Vilkkimäen  meijeri  toimi  suunnilleen

vuoteen 1965 saakka. Meijerin elämää ”Tapio” ei juurikaan ehtinyt seuraamaan, mutta

muisteli  toisessa  kerroksessa  asuneen  vuokralaisia,  kuten  meijerin  talonmies  ja

tiemestari. Tiemestaripiirin tilojen siirryttyä muualle ”Tapion” yhteys meijeriin katkesi

lukuun ottamatta satunnaisia ohikulkumatkoja. (H11; H12.)

Emmä siitä sit. Seuras vaan mitä ohi kulki ja katteli et tapahtuks siellä mittään. Mut se

rupes rapistumaan se rakennus sitte pikku hiljaa. Siel oli varmaan jottain oli toimintaa

sen jälkeen mut mä en tiedä mitä toimintaa ko emmä ikään käyny siel oo. (H11.)

1960-luvulta  monet  muistivat  linja-autoliikennöitsijän,  joka  säilytti  linja-autojaan

vanhassa meijerisalissa. Saman liikennöitsijän myötä linja-autot alkoivat kulkea Turun

suunnasta Vilkkimäelle saakka, mitä ”Marja” luonnehti ”suurtapahtumaksi”. (H2; H5;

H10;  H13;  H16).  Linja-autoliikennöitsijän  poika  "Eero"  oli  mukana  yrityksen

toiminnassa  1960-luvun  lopulla.  Yritys  vuokrasi  toimintaansa  varten  vanhan

meijerisalin,  jossa  oli  jo  aiemmin  säilytetty  raskaita  ajoneuvoja.  Samaan

vuokrasopimukseen  kuului  meijerisalin  yläpuolella  sijaitseva  asunto,  joka  oli

meijerisalin  lisäksi  ainoa  tila,  jossa  yhä  toimi  alkuperäinen  keskuslämmitys.  ”Eero”

muutti asuntoon perheensä kanssa neljäksi vuodeksi. (H9.)

Rakennuksessa  asui  paljon  lapsiperheitä.  ”Eeron”  kaksi  lasta  leikkivätkin  pihapiirin

muiden lasten kanssa, mutta ”Eeron” ajasta suurin osa kului töissä. Hänen mukaansa

rakennuksen asukkaat jakautuivat pohjois- ja eteläpäätyihin. Hän itse asui perheineen

eteläpäädyssä,  jossa  asui  rauhallista  väkeä.  Pohjoispäädyssä  sen  sijaan  elettiin

levottomampaa elämää. Jotkut asukkaista kuluttivat paljon alkoholia ja ja väkivaltaakin

esiintyi.  Pohjoispäädyn  ja  eteläpäädyn  asukkaat  eivät  olleet  paljonkaan  tekemisissä

toistensa  kanssa.  ”Eeron”  mukaan  rakennuksella  oli  paikkakunnalla  tuohon  aikaan

huono maine. (H9.)
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Ja täytyy sanoo et se neljä vuotta minkä mäki siin meijeril asusin ni se oli aika värikäst

aikaa. Ko siel oli kaiken kansalaist mitä olla voi. Naiset tappeli välil niin et silmälasit

lenteli pisin pihanurmee, veti toinen toisiis päin nokkaa siel. Osa ryyppäs ja osa rälläs.

Se oli  kato sillon jo simmonen ettei kaikki kato halunnu tulla koko meijeriin. Se oli

vähän simmoses maineessa. (H9.)

”Eeron” mukaan 1970-luvun alussa rakennuksen pohjoispäädyssä syttyi tulipalo lasten

tulikikkuleikkien seurauksena. Nuori tyttö oli lapsenvahtina eikä ollut huomannut lasten

puuhia. Oviverhot syttyivät palamaan ja lapsenvahti poistui nopeasti lasten kanssa. Palo

ei onneksi levinnyt laajalle ja vahingot rajoittuivat pienelle alueelle. ”Eero” arveli, että

vielä vähemmällä olisi  selvitty,  jos lapsenvahti olisi vetänyt verhot alas heti,  kun ne

syttyivät. Tulipalo ei kuitenkaan vaikuttanut eteläpäädyn asukkaiden elämään. (H9.)

Kuva 13. Vilkkimäen meijeri mahdollisesti 1970-luvulla. Etualalla Vanhan 

Tampereentien bussipysäkki. Nautelankosken museo. Kuva: Erkki Paakki

Yhteisöllisyys hiipuu ja tekee paluun

Suurin  osa  1960-1970-lukuja  muistelevista  haastateltavista  on  viettänyt  aikaa

Vilkkimäessä lähinnä työtehtävissä. Näistä muisteluista puuttuu aikaisemman kaltainen

yhteisöllisyyden tunne.  Meijeri  kuvautuu heidä kertomuksissaan enää tavanomaisena

työpaikkana.  1970-luvun  alussa  meijeri  tyhjeni  asukkaista  ja  asuinkerroksen  täytti

insinööritoimiston  toiminta.  Juhlasalissa  ei  haastateltavieni  mukaan enää  1950-luvun

jälkeen järjestetty suurempia tilaisuuksia. (H8-H12.) 
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1970-luvulta  2000-luvulle  meijerin  omistanut  diplomi-insinööri  keskittyi  meijerillä

voimakkaasti työhönsä ja kaipasi omaa rauhaa. Yhteydet paikallisiin asukkaisiin jäivät

vähäisiksi  ja  etenkin  2000-luvulla  paikka  vaikutti  monien  mielestä  autiolta.  Monen

vuosikymmenen jälkeen tietynlainen yhteisöllisyys näyttää palanneen meijerille uusien

omistajien myötä. Kiinteistö on saanut uusia asukkaita toisen kerroksen vuokralaisista.

Ensimmäisen  kerroksen  tilat  on  remontoitu  liikehuoneistoiksi.  Etenkin  entisen

meijerisalin  kohdalla  toimiva  kahvila  vaikuttaa  lisäävän paikallisten yhteisöllisyyden

tunnetta.  Se  on  paikka,  jossa  voi  tavata  tuttuja  ja  vaihtaa  kuulumisia.  Yleensä

vieraillessani  meijerillä,  pihan  paikoitusalue  on  täynnä  ajoneuvoja,  jotka  kuuluvat

meijerin  asukkaille  ja  yritysten  asiakkaille.  Tästä  tulee  ohikulkijallekin  tunne,  että

meijeri ei ole enää tyhjä vaan täynnä elämää. (H18.)

Meijeriin  liittyvät  yhteisölliset  muistot  tuntuivat  olevan  tärkeitä  monille

haastateltavilleni. Aineistosta nousi esille, että Vilkkimäki koettiin etenkin 1920-1950-

luvuilla paikkana, jossa tavattiin muita paikallisia niin arjen kuin juhlankin merkeissä.

Yhteisöllisyyden  tunne  rakentui  pienistä  arkipäiväisistä  kohtaamisista  sekä

harvinaisemmista  juhlatilaisuuksista.  Haastateltavat  muistivat  vielä  monien

vuosikymmenien jälkeen meijerillä kohtaamiaan ihmisiä.  Haastateltavistani useimmat

tuntevat  toisensa  jotain  kautta,  eivätkä  aina  meijeriin  liittyen.  Joukosta  löytyy

rippikoulututtuja, vanhoja ystäviä, työtovereita ja sukulaisia.  

5.2. Arkea ja työtä Vilkkimäessä

Työnteolla on Suomessa aina ollut keskeinen merkitys. Työ on merkinnyt toimeentuloa

ja  asemaa  yhteisössä.  Työllä  oli  erityisen  suuri  merkitys  omavaraisessa

maatalousyhteisössä ennen viime sotia, kun suuri osa Suomesta, Lieto mukaanlukien,

sai elantonsa maatalouselinkeinoista. Elämänkulkua sääteli työnteko oman perheen tai

talouden  hyväksi.  Työnteko  oli  itsestäänselvää  aikuisuudessa,  mutta  myös  lapset  ja

nuoret  olivat  tärkeä  osa työvoimaa,  kuten ilmenee etenkin 1920-luvulla  syntyneiden

haastatateltavieni kertomuksista. (H1-H7; H21; Laaksonen, Junnila & Nirkko 1995, 9;

Korkiakangas 1996, 76-77; Talve 1990, 198-202.)

Liedon Osuusmeijeri  syntyi  1920-luvulla  aikaan,  jolloin  karjatalouden osuus Liedon
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elinkeinorakenteessa  oli  merkittävä.  (Suistoranta  1988,  156,  180-181.)  Meijerin

toimintaa  piti  yllä  lähialueen  asukkaiden  uurastus  maidon  tuottamisen  eteen.

Lypsykarjan ylläpito vaati jatkuvaa työtä. Lehmät oli lypsettävä ja ruokittava joka päivä,

mikä  oli  nimenomaan  naisten  ja  tyttöjen  tehtävä.  Töitä  riitti  myös  muissa

kotitaloustöissä, kuten ruoanlaitossa. Tällainen työnteko oli arkipäivää myös ”Lindan”

ja ”Ainon” lapsuudessa ja nuoruudessa. (H1; H3.)

”Linda” oli suuren tilan tytär Haagan kylästä. Tilan emännän apuna oli omien perheen

jäsenten  lisäksi  kotiapulainen  ja  karjakko.  ”Lindan”  tehtäviin  kuului  muun  muassa

perheen  lehmien  hoitaminen.  Aamun  ensimmäinen  lypsy  oli  jo  kuudelta,  jolloin

talouden naisväki,  ”Linda” mukaanlukien,  lähti  navettaan.  Töitä riitti  vielä yhdeksän

jälkeen  illalla,  kun  navettaan  tehtiin  iltatarkastus.  Kesäisin  lapset  harvensivat

kasvimaata ja koko perhe oli mukana heinätalkoissa. ”Lindan” isä, kunnanhallituksen

puheenjohtaja, palkkasi myös kunnan vähävaraisia lapsia kesätöihin pientä korvausta

vastaan. (H3.)

”Ainon” mukaan työnteko oli maatalouspaikkakunnan lapsille luonnollista. Hän kertoi

olleensa  lapsena  äitinsä  apuna  kotitaloustöissä  ja  hieman  vanhempana  hoitaneensa

perheen lehmiä, sikoja ja lampaita. Teini-ikäisenä, 1930-luvun lopulla, hänen tehtäviinsä

kuului  myös  maidon  kuljettaminen  Vilkkimäen  meijerille  pikkukärryillä  ja  talvisin

vesikelkalla.  (H1.)  Myös  ”Martti”  auttoi  perhettään  kuljettamalla  maitotonkkia

polkupyörällä  kotoaan  Vilkkimäen  meijerille.  Muutaman  kerran  hän  ajoi  myös

hevoskärryillä  maitokuorman  setänsä  tilalta  Vilkkimäkeen.  (H2.)  ”Kalevi”  kuljetti

samoin perheen maitokuorman hevoskärryillä joitakin kertoja, ei tosin Vilkkimäkeen,

vaan  Liedon  asemalle,  josta  maito  lähetettiin  Turkuun,  ”Kalevin”  perheen  maito

maitokauppa Lehtoon Puutarhakadulle. (H21.)

Vintalast  ollu  kaks  taloo  ku  veivät  Turkuun,  lähetettiin  maitoo  junassa  aamusin,  ja

muistaakseni Lehto-maitokauppa jossain Puutarhakadul, semmonen maitokauppa oli.

Sinne vietiin Yli-Kirriltä ja Yli-Pirilästä.  Mut toiset  veivät sit  taas, kuskasivat tänne

meijeriin, olikse sitte se Valio...--- Et tosiaan niin neljäkymmentluvul määki muutaman

kerran maitokuormaa joutusin asemal kuskaamaan hevosen kans sit et. Ja sit siinä oli

Vintalan  niin  sanottu  joppitori,  siit  lähti  sit  tonne  meijeril  myöskin  samalta  lavalta

maidot. (H21.)
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Lapset  myös  seurasivat  vierestä  aikuisten  työn  tekoa.  Meijerillä  käydessään  ”Aino”

seurasi  juustolan  työntekijöiden  toimia.  Hänelle  jäi  mieleen  kuinka  suuria

juustokiekkoja suolattiin pudottamalla ne kookkaaseen altaaseen. Hänelle kerrottiin, että

valmiita juustokiekkoja säilytettiin erillisessä huoneessa juustolan takaosassa.  ”Aino”

muisteli  myös  naapurin  rouvaa,  ahkeraa  ja  sinnikästä  naista.  Hän  kulki  usein

maidonvientimatkat rouvan kanssa,  joka kuljetti  perheensä omistaman yhden lehmän

maidon meijerille. Hänen miehensä oli kirvesmies ja perheellä oli vain yksi sarka maata.

Lisätäkseen  perheen  tuloja  rouva  niitti  lähiseutujen  ojanpientareita  usean  kilometrin

matkalta. Aino kertoi ihailleensa rouvaa, koska tämä onnistui kouluttamaan kaikki viisi

lastaan aikana, jolloin koulutus oli maksullista. Kaikilla lapsilla oli "joku pieni tutkinto".

(H1.) 

Oksaskalla oli yks sarka vaan maata siinä, mutta hän niitti ojan reunoilta vaikka kuin

pitkälle  Turkuun päin ja Mäkkylään päin hän niitti  ja  sit  pikkukärryil  toi  ne heinät

kotiin ja seipääseen siihen yhdelle sarallensa. Hän piti yhtä lehmää ja hän toi aina

kans, Oksaskan kans me yhden mentiin sinne meijeril monta kertaa. Hän toi sen maidon

sinne ja ajatella, heil oli viis lasta ja mies oli kirvesmies, hyvä kirvesmies kyl oliki. Mut

he koulutti ne kaikki lapsensa, joku pieni tutkinto niil kaikil oli ku sillonhan ei mikään

vielä ollu ilmasta, kaikki koulut piti maksaa. Ja se nainen, mä olen ihmetelly sitä ja

ajatellu, et oli se aika nainen ku sillä lailla he saivat vaan niin paljon rahaa et voi

lapset kouluttaa. (H1.)

Sota-aika  nousi  esiin  useimpien  1920-luvulla  syntyneiden  kertomuksissa.  Tuolloin

meijeri  ei  enää  toiminut  alkuperäisessä  tarkoituksessaan  vaan  oli  suojeluskunnan

varustevarastona.  Useimmilla  paikallisilla  ei  ollut  pääsyä  rakennukseen,  sillä  sitä

vartioitiin ympäri vuorokauden. Kaksi haastatateltavistani, suojeluskuntapojat ”Paavo”

ja  ”Kalevi”,  auttoivat  rakennuksen  vartioinnissa.  Tämän  lisäksi  ”Paavo”  pakkasi

varusteita  rintamalle  lähteville  sotilaille.  Erityisesti  hänelle  jäi  mieleen  jalkarättien

pakkaaminen. (H5; H21.)

Me laskettiin sit niit jalkarätei et jokainen sai rätit jalkaas, ku lukumäärä ja nipun pääl

et kuin pal niit sit on ja sit tehtiin, narulla sidottiin kiinni se, ja samaten kaikki muutki

varusteet.  Jalkarätit  on  kaikkein  enempi  jääny  mieleen,  kun  ne  oli  kaikkein  niinku

inhottavampii  pakattava.  ---  Ne  oli  simmost  flanellii,  simmost  kankasta,  flanelliks
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sanottiin, simmonen joku kolmekymment kertaa kuuskymment, simmonen. Kun ei sukkia

ollu niin simmonen kierrettiin jalan ympäri ja sitten jalka saappaaseen. (H5.)

Talvella 1942 tuolloin noin 14-vuotias ”Kalevi” oli vartiovuorossa yhden lauantain ja

sunnuntain välisen yön Vilkkimäessä. Tätä varten hän pääsi lähtemään koulusta hiukan

aikaisemmin.  Lauantai  oli  ollut  koulupäivä ajan tavan mukaisesti.  ”Kalevi”  muisteli

suurimman  työn  olleen  rakennuksen  lämmityksessä.  Keskuslämmitys  vaati  puiden

lisäämistä  jatkuvasti  pannuhuoneen  polttouuniin.  Lämmityksessä  käytettävät  halot

sahattiin pienemmiksi paikan päällä. (H21.) 

Tää oli tosiaan ni sillon ei ollu käytännös kattoen sillon neljäketkaks ni ei ollu muuta

hommaa ku se,  et  siinähän joutu kävelemään ympäri  tän talon ku täältä meni  alas

toisest  kerroksest  ja  siel  oli  se  huone misä me kortteerattiin  sen aikaa ja  sit  käytii

vuorotellen pannuhuonees lämmittämäs, et  siinä oli, olisko siinä ollu noin tunti väliä

ollu ku siel piti käydä lisäämäs puita. --- Siin on aika taval hommaa sillon kun, jollei ne

oo puut koneellisesti pistetty pieniks. Et täs oli  metrin mittast  halkoo ja se mitä mä

muistan niin ne poikki sahattiin. (H21.) 

Sotien  jälkeen  alkanut  rakennemuutos  aiheutti  suuria  muutoksia  Suomen

elinkeinorakenteeseen, mikä vaikutti myös Lietoon. Maa- ja metsätaloudesta elantonsa

Liedossa  saavien  osuus  laski  vuoden  1940  noin  60  prosentista  noin  11  prosenttiin

vuoteen  1980  mennessä.  (Suistoranta  1988,  355.)  Iäkkäimpien  haastateltavien

kertomuksissa  välittyy  kuva  Liedosta,  joka  eli  maataloudesta  (H1-H8,  H21).

Nuorempien,  1940-luvulta  alkaen  syntyneiden  haastateltavien  kertomuksissa

maataloustyö  tuntuu jääneen  taka-alalle;  hyvin  harva  heistä  sai  aikuisiällä  elantonsa

maataloustyöstä (H9-H18).

Sotien aikana ja  niiden jälkeen syntyneet  haastatateltavat  eivät  juurikaan maininneet

lapsuuden töitä enkä niistä myöskään erikseen kysynyt. ”Marja” (H13) kuitenkin kertoi

ansainneensa  taskurahaa  Vilkkimäen  lähellä  sijaitsevalla  perunamaalla  12-vuotiaana.

Työstä maksettiin kymmenen markkaa päivässä ja lisäksi sai vielä perunoita, mikä oli

Marjan  mielestä  reilu  palkka.  Ansaitsemillaan  rahoilla  Marja  hankki  ensimmäisen

permanenttinsa. 
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Sinä vuonna ku mä oon ollu kahdentoista, ni mä oon ollu sillon syksyllä ni, siit Sipilä

oli semmonen talo siin mistä mä olin kuullu sillon ku mä olin perunamaalla ja sit tota

mä muistan mä otin ensimmäisen permanentin niillä perunamaarahoilla, itelleni. Et se

on siit vähän niinku Turkuun päin, Sipilän talo, siihen aikaa oli et siel oli perunii. Mä

muistan et se oli kympin päivä. Ne anto viel perunii päälle. Et se oli niinku hirveen

reiluu. (H13.)

1950-  ja  1960-luvuilla  Vilkkimäessä  majaansa  pitivät  monenlaiset  yritykset.  Monet

haastateltavat mainitsivat Mamen, yrityksen, joka valmisti Vilkkimäessä vihannes- ja

juuressäilykkeitä 1950-luvulla. Lähellä asunut ”Paavo” vuokrasi navettaansa yritykselle

kurkun  säilöntätynnyrien  säilytystä  varten.  ”Paavon”  mukaan  yrityksellä  olisi  ollut

parisenkymmentä työntekijää. Eräs työntekijöistä oli ”Eeron” äiti, jonka töihin kuului

porkkanoiden ja punajuurien purkittaminen. Myös ”Seijan” ja ”Eilan” vanhemmat olivat

yrityksen palveluksessa.  Eilan mukaan perheen isä  kärsi  reumatismista,  johon auttoi

yrityksen  säilömien  hillosipulien  syöminen.  Tällä  tavoin  hän  kykeni  jatkamaan

työntekoa vaivoistaan huolimatta. (H5; H9; H13- H16.)

Monet  haastatelluista  työskentelivät  aikuisiällään  tavalla  tai  toisella  Vilkkimäessä.

Paikallinen  isäntä  ”Pertti”  osti  vuonna  1969  huutokaupasta  nimiinsä  Vilkkimäen

naapurissa  sijainneen  tilan,  jonka  asuinrakennuksen  hän  kunnosti.  Ensin  hänen

tyttärensä ja myöhemmin poikansa muutti tilalle asumaan. Tilalle saatiin vettä meijerin

kanssa  jaetusta  kaivosta.  Isäntä  totesi  kaivon  olevan  likainen  ”ku  sinne  oli  heitelty

kaiken näköst”. Hän puhdisti  kaivon ja asensi siihen uppopumpun. Hänen mukaansa

kaivon pohja oli täynnä sinistä savea ja vesi laadultaan niin kovaa, että kotitalouskoneet

menivät  sen  vuoksi  tukkoon.  Niinpä  hän  haki  kuorma-autolastillisen

kalkkikivimursketta ja kaatoi koko lastin kaivoon. (H8.)

”Olavi”  asui  1960-luvun  alussa  kanssa  meijerin  naapurissa  perheensä  hoitaessa

Vilkkimäen sikalaa. Tuohon aikaan Liedon tiemestaripiirillä oli toimitilat Vilkkimäessä

ja  ”Olavi”  kuuli  piirin  tarvitsevan  autonkuljettajaa.  Hän  kertoi  asiasta  tuttavalleen

”Tapiolle”, johon oli tutustunut jo aiemmassa työpaikassa. Tuohon aikaan ”Tapio” teki

”Paavon” tilalla töitä renkinä. Hän otti yhteyttä tiemestaripiiriin ja sai työpaikan vuonna

1964. ”Tapio” ei työpäivänsä aikana juurikaan viettänyt aikaa Vilkkimäessä. Hän haki

aamuisin tarvitsemansa ajoneuvon autotallista ja palautti sen työpäivän lopuksi samaan
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paikkaan.  Jo  seuraavana  vuonna,  1965,  tiemestaripiiri  siirsi  toimitilansa  muualle.

”Tapio” pysyi kuitenkin saman työnantajan palveluksessa koko lopun työuransa ajan.

(H10; H12.)

Tiepiiri  siinä  oli  sillon,  tiemestaripiiri,  alottanu,  se  ilmeisesti  hiukan  aikasemmin

alottanu  ku  mä tulin.  Ja  mä tulin  siihen  yhteen  maataloon  töihin  siihen  viereen  ja

seurasin sitä elämää mitä siellä oli. 64 syksyllä mä menin sit sinne itäiselle tiepiirille,

pääsin töihin. Sillon siel tuli vähän käytyy, paikan päällä. Siel oli tukikohta sillon ja siel

oli autot ja koneet ja kaikki ja tiemestari asu siinä. --- Vuoden verran siin oltiin ja sitte

muutettiin pois. (H10.) 

”Eero” on tehnyt työuransa autonkuljettajana. Vuosina 1966-1970 hän työskenteli isänsä

linjaliikennöintiyrityksessä,  jolla  oli  toimitilat  Vilkkimäessä.  ”Eero”  ajoi  Liedon  ja

Turun  keskustan  välistä  linjaliikennettä  yhdessä  isänsä  ja  muutaman  muun  kuskin

kanssa. Lisäksi hän ajoi tilausajoja ja huolsi ja korjasi yrityksen linja-autoja. Naapurissa

asuva  ”Jaakko”  oli  myös  jonkin  aikaa  yrityksen  palkkalistoilla,  ei  tosin

autonkuljettajana vaan hän auttoi yrityksen toimitiloihin tehtävässä remontissa muiden

töidensä ohessa. ”Eeron” tavoin hän teki varsinaisen työuransa ammattiautoilijana. (H9;

H11.)

Työtahti  linjaliikenneyrityksessä  oli  kova,  etenkin  yrityksen  omistajalla  ja  tämän

pojalla. Eräänä vuonna ”Eero” muisteli olleensa vapaana ainoastaan vapunpäivän. Isän

jäätyä eläkkeelle ”Eero” ei halunnutkaan enää jatkaa yritystä koska, ”mä näin mitä se

touhu on”. Hän jatkoi sen sijaan autonkuljettajana muiden tahojen palveluksessa. (H9.)

Yksiki vuos oli simmonen ko en ollu ku vapun päivän koton. --- Se oli sitä aikaa, kilpailu

oli kovaa sillon, totta kai määki sit palkkani tarvittin mut jos sinne pisti niinku sanotaan

palkkamiehet ni ei siit jääny mittään käteen. (H9.)

1970-luvulta  alkaen  rakennus  oli  Alpo  Mäkisen  insinööritoimiston  hallussa.

Haastateltavieni  kertomusten  perusteella  Mäkinen  suhtautui  intohimoisesti

tutkimustyöhönsä puujalosteiden parissa. Meijerirakennus sopi hyvin hänen yrityksensä

tarkoituksiin; siellä oli tilaa tehdä erilaisia kokeita ja säilyttää tarvittavia materiaaleja.

Mäkisen yrityksessä oli vaihtelevia määriä työntekijöitä palkattuna, Tauno Keskisarjan
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mukaan enimmillään kuusi, muun muassa teknikoita ja insinöörejä. Yksi työntekijöistä

oli ”Jaakon” jo edesmennyt vaimo. Hän oli 1970-luvulla kolme ja puoli vuotta Alpo

Mäkisen yrityksessä  palkollisena.  Hänellä  oli  useita  työtehtäviä,  joihin kuului  muun

muassa  yrityksen  kirjanpitoa.  Hän  auttoi  myös  Mäkistä  erilaisten  kokeiden

valmistelussa ja siivoamisessa. (H11; H17; H19.) 

Alpo  Mäkinen  tutustui  1970-luvulla  Tauno  Keskisarjaan,  joka  oli  tuolloin  töissä

turkulaisella  telakalla.  Heillä  oli  yhteisiä  kiinnostuksen  kohteita;  molemmat  olivat

innokkaita  keksijöitä.  Keskisarja  perusti  oman  yrityksen  Vilkkimäkeen  ja  palkkasi

muutaman  työntekijän.  Yrityksen  työntekijät  valmistivat  Keskisarjan  kehittämää

laivanrakennustyökalua ja  tekivät  tarvittaessa  töitä  myös  Mäkisen yrityksessä.  Tämä

aika jäi Keskisarjan ja hänen vaimonsa Sirkan mieliin hyvin vaativana, sillä molempien

työpäivät  venyivät  usein  niin  pitkiksi,  että  aviopuolisot  ehtivät  hädin  tuskin  nähdä

toisiaan.  Sirkan  siskon  aviomies  oli  myös  palkollisena  Keskisarja  Oy:ssa  autellen

vaihtelevissa työtehtävissä. Keskisarjan pariskunta muisteli kuinka mies muun muassa

maalasi  meijerirakennuksen  katon  ilman  varmuusköysiä;  ”hullunrohkea  mies,  aina

ollut”, kuten Sirkka totesi. (H19; H20.)

Keskisarjan  yrityksen ajauduttua  konkurssiin  hän palasi  töihin  entisen työnantajansa

palvelukseen turkulaiselle telakalle. Myös Mäkisen yritystoiminta supistui ja hän joutui

irtisanomaan useita  työntekijöitä.  Tämän jälkeen hänellä ei  ilmeisesti  juurikaan ollut

apunaan muita työntekijöitä vaan hän paneutui ideoidensa kehittämiseen omin voimin.

Niinpä  1970-luvun  alun  jälkeen  ei  juurikaan  löydy  enää  kertomuksia  työnteosta

Vilkkimäessä.  Edellä  mainittujen  kertomusten  lisäksi  ”Mikko”  kertoi  käynneistään

työtehtävien  parissa  Vilkkimäessä.  Hän  aloitti  vuonna  1973  työt  paikallisessa

puhelinyhtiössä,  Liedon  puhelimessa.  Työ  vei  hänet  1970-luvun  lopulla  ajoittain

Vilkkimäkeen, sillä meijerirakennuksen tontin kautta kulki puhelinlinjoja. Hän ei ollut

tekemisissä rakennuksen omistajan kanssa,  mutta  oli  kiinnostunut  siitä,  mitä  tontilla

tapahtui. (H16; H19.)

Linjoja meni siellä sun täällä ni niit olen ollu sit siin. Varsinaises rakennuksessahan niit

ei ollu mut olen ollu niit siinä purkamas et sen takia olen tosiaan ollut ihan tontilla

useastikin  ku  siinä  on  puhelinlinjat.  ---  Se  oli  70-lukuu,  mä oon 73 menny Liedon

puhelimeen, semmost ei enää olekaan. Se oli 70-luvun ehkä loppua. Mut sillohan siel
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oli jottain,  mä olin puhelinyhtiöl hommis. Oli jotain toimintaa mut...  Ja tosiaan siel

meijerirakennuksen takana siellähän oli jotain tämmösii elevaattorikuljettimii tämmösii

ja sillon vaan puhuttiin et ruvetaan pellettiä tekemään siel... Koskaan mä en nähny et

sitä ois tehty siel missään vaihees. (H16.)

5.3. Naisten ja miesten rooleista 

Sukupuolittunut tila on nähty tärkeänä tekijänä perinteisissä maatalousyhteiskunnissa.

Sekä tilaa että sukupuolta on voitu pitää määräävinä tekijöinä. Ympäristömme nähdään

usein  miesten  aikaasaannoksena,  poikkeuksena  kodin  tila,  jonka  pääkäyttäjiä  naiset

ovat.  (Olsson  & Ruotsala  2009,  11.)  Perheen  omaisuus,  kuten  maatila,  oli  yleensä

isännän  nimissä  ja  tilan  oli  tapana  siirtyä  isältä  pojalle.  Erittely  näkyy  myös

perinteisessä työnjaossa – yleistäen voi sanoa, että naisten töihin ovat kuuluneet tietyt

sisätiloissa  tehtävät  työt,  kuten tekstiilikäsityö,  ruoanlaitto,  leipominen sekä voin-  ja

juustonvalmistus. Pihapiirissä naisten tehtävänä on ollut karjanhoito, eli navettatyöt ja

lypsäminen.  Hevosten  ja  vetohärkien  hoitaminen  sen  sijaan  oli  miesten  vastuulla.

Peltotöissä  tarvittiin  kummankin  sukupuolen  työpanosta.  Kylvö,  viljan  kuivatus  ja

puhdistaminen olivat yleensä miesten vastuulla. Naisten töihin kuului muun muuassa

haravoiminen,  sitominen  ja  lyhteiden  asettaminen  seipäille.  Pihapiirin  ulkopuoliset

alueet,  kuten pellot,  voidaan kuitenkin laskea osaksi maatilan yksityistä tilaa,  jolloin

ulkotyötkin kuuluvat kotitalouden piiriin. (Heikkinen 2007, 29; Sireni 2005, 7-12; Talve

1990, 199-200.)

Helga  Lähdemäki  (2016,  31-32)  on  kansatieteen  pro  gradu  -työssään  päätellyt,  että

”[j]aottelu miesten hevosiin ja naisten lypsykarjaan on mitä ilmeisimmin pätenyt myös

Liedossa”. Hän tekee päätelmänsä vanhan valokuva-aineiston perusteella. Valokuvissa

miehet  poseeraavat  yleensä  hoitamiensa  hevosten  kanssa,  kun  taas  naiset  esiintyvät

lypsykarjan tai siitossonnien kanssa. Jos kuvassa on koko perhe, hevonen on yleensä

sijoitettu isännän läheisyyteen ja sen selkään on joskus nostettu joku talon pojista. 

Vilkkimäen meijerin historia kertoo omalta osaltaan erilaisista sukupuolirooleista alkaen

aivan  osuuskunnan  perustamisesta  vuonna  1905.  Osuuskunnan  perustamiskirjan

allekirjoittajat  olivat  paikallisia  isäntiä.  Osuusmeijerin  toiminnan  lopulta  päästessä
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käyntiin 1920-luvun lopulla,  osakkaat  olivat  edelleen miehiä,  samoin kuin hankkeen

rahoittajan  Länsi-Liedon  Osuuskassan  perustajajäsenet.  Suurin  osa  heistä  oli

maanviljelijöitä, mutta joukkoon mahtui myös maanmittausinsinööri, kaksi opettajaa ja

seppä. (Suistoranta 1988, 183; Kujanen 2002, 46-47.) 

Osuusmeijerin ajauduttua konkurssiin vuonna 1931 moni osakas oli vaarassa menettää

kotitilansa.  Tila  yritettiin  pelastaa  monessa  perheessä  siirtämällä  tilan  omistus

nimellisesti  isännän  nimistä  naispuolisellle  sukulaiselle,  kuten  esimerkiksi  ”Pertin”

perheessä.  Tämä  ei  kuitenkaan  pelastanut  perheen  tilaa,  vaan  heidän  oli  jätettävä

kotinsa. Perheen uusi kotitila ostettiin emännän nimiin, sillä isäntä ei saanut omistaa

mitään  oltuaan  osallisena  konkurssissa.  Myös  ”Kalevin”  isä  oli  ollut  osakkaana

osuuskunnassa  ja  konkurssi  vaikutti  perheen  taloustilanteeseen.  Perheen  isä  ja  äiti

sopivat kuitenkin pesäerosta, minkä ansiosta konkurssin aiheuttama velka koski vain

isän  osuutta  perheen  omaisuudesta.  Sotien  jälkeen,  kun  maatiloista  lohkottiin  osia

siirtokarjalaisille  ja  rintamamiehille,  pesäero15 säästi  perheen  omaisuuden  tältä

toimitukselta. (H8; H21.) 

[S]en konkurssin tähden ku isä oli  hallitukses ja  ne hallituksen jäsenet  oli  vetäneet

nimes  niinku  tota  paperil.  Ja  sit  tota  noin  ja  meki  jouduttiin  sit  lähtemään  sielt

[kotitilalta] --- Isä teki sit sisares kans tämmöset niinko leikkikirjat vaan sit et tota. Ja

mut  et  ei  ne  sanoski  sit  et  kyl  ne  sit  ottaa  tän  talon  kuitenki.  Me  jouduttiin  sielt

lähtemään ---. [T]ä ostettiin sit äitin nimiin ja isä ei saanu mittää omistaa. Isä olis

pystyny maksamaan sen oman osuutes siitä velasta tai takauksesta mut tota noinni mut

ku toiset teki ittes tyhjäks nii tota noinni sit oli pakko sit tehä samal taval koska siltä

kenel on ni otetaan kaikki ja see saa sit reppii irti jos saa. (H8.)

[S]e itte asias tavallaan pelasti maanlunastustoimituksen aikana se et isäl ja äitil oli

tän meijerin konkurssin tähden pesäero jota ei ollu sit taas erotettu niitä tiloja. (H21.)

Omaisuus oli, kuten yllä todettiin, yleensä miesten käsissä ja kodin piirissä tehty työ oli

naisille  palkatonta  (Heikkinen  2007,  29).  1800-luvun lopulta  alkaen  naisille  avautui

15 Pesäeroa voitiin soveltaa ennen vuotta 1930 voimaan tulleissa avioliitoissa. Vaimo saattoi hakea 
oikeuden määräystä pesäeroon avioliiton aikana jos puoliso oli velkaantunut eikä velkaa kyetty 
suorittamaan puolisoiden yhteisen omaisuuden avulla. Tällöin vaimo sai hallintaansa oman osuutensa 
perheen yhteisestä omaisuudesta, joka oli normaalitilanteessa miehen hallinnassa. (Hakkila et al. 
1929, 746-753.)
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kuitenkin uusia kotipiirin ulkopuolisia opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksia (Mikkola

2009,  176).  Esimerkiksi  vuonna 1869 perustetussa  Kurkijoen maatalousopistossa  oli

vain  naisille  tarkoitettu  karjakko-  ja  meijerikoulu.  Ensin  opiskeltiin  vuoden  aikana

karjakon tutkinto ja edelleen meijerinhoitajaksi aikovat opiskelivat vielä vuoden. Tästä

johtuen tuon ajan meijerinhoitajat olivat usein naisia. (Mäkinen 2004, 17.) Esimerkiksi

1860-luvun  lopulla  niin  sanottuja  lääninmeijerskoja  palkattiin  kaikkiin  Suomeen

lääneihin  useiden  maanviljelysseurojen  aloitteesta.  Suuntaus  jatkui  vielä

myöhemminkin; tästä kertovat muun muassa meijerinhoitajasta yleisesti käytetyt sanat

meijerska ja meijerikkö16. (Mäkinen 2004, 54-58; Anttila 1974, 42; H5.) 

Liedon  osuusmeijerin  perustamisaikaan  1920-luvun  lopulla  oli  edelleen  mahdollista

saada monipuolista koulutusta meijeritalouden alalla (Hokkanen 1980, 72.) Meijeri oli

jäsenenä Varsinais-Suomen osuusmeijeriliitossa,  kuten  muutkin alueen osuusmeijerit.

Liitto  järjesti  myös  harjoittelua  meijerialan  opiskelijoille.  Vilkkimäessä  ehtikin

osuusmeijerin  aikana suorittaa harjoittelua  kymmenen opiskelijaa.  Suurin  osa  heistä,

kahdeksan  henkilöä,  oli  naisia.  (Kertomus  1930,  43,  47;  Kertomus  1931,  67,  70;

Kertomus  1932,  46.)  Liitto  järjesti  jäsenilleen  myös  palveluita,  kuten

neuvontatoimintaa.  Liiton  puolesta  Vilkkimäessä  kävi  vuosina  1928  ja  1929

maidonhoidonneuvoja Anna Wikström pitämässä esitelmiä ja jäätarkastuksen. Wikström

oli yksi liiton kolmesta naisvirkailijasta. Kaksi muuta virkailijaa olivat toimistonhoitaja

ja maidonarvostelija. (Kertomus 1929, 9, 35; Kertomus 1930, 29-30.) 

Naiset saattoivat saavuttaa arvostusta meijerialan työllään. Esimerkiksi ensimmäisessä

Valion voikilpailussa vuonna 1923 palkittiin viisi voinvalmistajaa, joista neljä oli naisia.

Auralainen  Miina  Saari  oli  1920-luvulla  ensimmäisten  voikilpailun

kolmivuotiskunniamaininnan saaneiden joukossa.  Vuonna 1938 Kyrön osuusmeijerin

voinvalmistaja  Aina  Suomalainen  (myöhemmin  Peltola)  ylsi  ainoana  Suomessa

nelinkertaiseen  kolmivuotiskunniamainintaan.  Hän  toimi  meijerialalla  vuosina  1911-

1938  ja  muisteli  haastattelussa  vuonna  1957,  että  aikoinaan  voinvalmistuksen

onnistumisen  katsottiin  olevan  pelkästään  meijerskan  vastuulla.  Vikaa  ei  etsitty

navetasta eikä lehmistä, vaan meijerskasta. (Mäkinen 2004, 54-58.) 

16 Meijerikkö oli ”naispuolinen meijeriammattihenkilö, joka on suorittanut meijeriopetusta koskevan 
asetuksen mukaisen käytännöllisen harjoittelun ja senjälkeen saanut päästötodistuksen tietopuolisesta 
meijerikoulusta. Meijerikkö vastaa aikaisemmin suomen kielessäkin yleisesti käytettyä 'meijerska' 
sanaa.” Vastaava sana miespuoliselle meijeriammattilaiselle oli meijeristi. (Hendell et al. 1929, 1052-
1053.)
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Naiset saattoivat loistaa voinvalmistuksen taidoillaan, mutta juustonvalmistus sen sijaan

oli  miesten  alaa.  Sen  voi  päätellä  esimerkiksi  lukemalla  teosta  Suomen

juustonvalmistajat 1856-1948  (Salomaa et  al.  1949), johon on kerätty tiedot kaikista

tuona ajanjaksona toimineista juustonvalmistajista. Satojen miesten joukosta löytyy vain

neljä  naista.  Kenties  tästä  johtuu  se,  että,  kun  Vilkkimäessä  siirryttiin  Valion

aikakautena voin valmistuksesta juuston valmistukseen, harjoittelijoista ei enää löytynyt

naisia. Näin kertovat ainakin sisarukset ”Aino” ja ”Paavo”, jotka seurasivat Vilkkimäen

elämää 1930-luvun loppupuolella. Heidän mukaansa harjoittelijat olivat nuoria miehiä,

mitä ”Aino” muisti kummastelleensa. (H1; H5.)

[S]iel  oli  harjottelijoita,  semmosia  meijeriharjoittelijoita,  miehiä.  Mä  en  muista  et

yhtään naista et siel olis ollu, kaikki poikia, niit oli ihan seitsemän, kahdeksan aina

kerralla ku ne työskenteli tietysti siellä, laittivat niitä juustoja. --- [H]arjottelijatki oli

kaikki poikia. --- Kuin ne kaikki poikia oli? (H1.)  

”Ainon” veli ”Paavo” kertoi myös harjoittelijoiden kanssa viettämästään ajasta17. Hän

törmäsi  yhteen  harjoittelijoista  vuosikymmeniä  myöhemmin  Ruissalon  kylpylässä.

Vilkimäessä harjoittelua suorittaneesta nuoresta miehestä oli myöhemmin tullut suuren

meijerin isännöitsijä. (H5.)

Ja sit pelattiin korttii niitten poikaitten kans siel. Niil oli jokasel oma huone siel. Ne asu

siel vintis. Ja kyl viel nytteki tuol Ruissalos oli yks ko tuli siel juttuu jossain ni hän

kertos et hän on ollu harjottelijan tääl meijeril ja kyl mä hänet sit muistin ja hän olikin

iso herra sitten. Hän on Säkylän meijerin isännöitsijä ja sit siel Satakunnas liittys ne

meijerit,  monta meijerii yhteen ni siit tuli semmonen, olikse Euras vai Eurajoella se

meijeri ni hän on sen isännöitsijä. (H5.)

Meijerin juustomestarina oli Valion toiminta-aikana Gunnar Rinne, joka siirtyi vuonna

1939 Valion Turun meijeriin.  Hän toimi myös meijeriosakeyhtiön tilintarkastajana ja

”Ainon”  mukaan  meijerin  isännöitsijänä.  (Salomaa  et  al  1949,  121;  H1.)

Meijerinhoitaja, meijerskaksi kutsuttu nainen, oli ainoa naispuolinen työntekijä, jonka

haastateltavani  mainitsivat.  Hän  muun  muassa  punnitsi  tuodun  maidon  ja  merkitsi

määrän  kunkin  maidon  tuottajan  mukanaan  pitämään  kirjaseen.  Toisinaan  hän  otti

näytteitä tuodusta maidosta laadun tarkkailua varten. (H1.) 

17 Katso alaluku 5.1.
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Mut semmonen oli, meijerska sanottiin. Kun maidon vei niin se punnittiin siinä ja sitten

se  meijerska,  se  oli  nainen,  ainakin  siihen  aikaan  siellä  Vilkkimäen  meijerillä,  ku

merkitti sen et kuin monta litraa, vai olikse kiloissa, en muista sitä enää mut... Ja sit

hän otti näytteitä myöskin, ei aina otettu näytteitä mut et se oli ihan et koska otettiin ja

koska ei, siit maidost kato näytteitä, et mimmost maitoo se oli. (H1.)  

Kuva 14. Meijerin henkilökunta vuonna 1934. Takarivissä vasemmalla Mourits Rasmussen,

kolmas vasemmalta Gunnar Rinne. Eturivissä rouvat Hurme, Rinne ja Rasmussen. Lähde: 

Lasse Raustelan kotialbumi; Raustela 2009, 167.

Valion vuonna 1933 meijerin pihapiirin rakennuttaman sikalan hoitajana toimi 1930-

luvulla ”Ainon” ja ”Paavon” mukaan Pohjanmaalta kotoisin ollut nainen, jota kutsuttiin

Sika-Fiinuksi. Hän asui yhä edelleen paikallaan olevassa pienessä punaisessa mökissä

sikalan  vieressä.  Fiinu  oli  yhden  lapsen  yksinhuoltaja  ja  tunnettiin  ahkerana

työntekijänä.  ”Ainon”  ja  ”Paavon”  nuoremmalla  siskolla  oli  tapana  leikkiä  Fiinun

tyttären kanssa. (H1; H5.)

Siin oli sikoja ja sitten siin pihalla oli semmonen, mä en tiedä onkse vielä semmonen

pieni  mökki,  jossa  asu  semmonen,  sanottiin  sika-Fiinuks,  pohjalainen  nainen,

mahdottoman touhukas ja  mukava ihminen.  Ja hänel  oli  yks tytär,  Leila,  tämmönen

yksinäinen tytär sitte. Ja se oli taas sit mun sisareni kans, oli yhtä vanhat se Leila ja

Raili. Et Leila aika paljo asu meillä sitte, kun he tota tietysti leikki yhdes, kun oli saman
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ikäsiä. (H1.)

Kuva 15. Entinen sikalanhoitajan mökki elokuussa 2011. 

Kuva: Timo Hakkarainen. Kuvan rajaus:Sari Turpeinen.

Naispuolisten työntekijöiden ja meijerin asukkaiden lisäksi monella ympäristön naisella

oli  yhteys  Vilkkimäkeen  erityisesti  maidon  kuljettajina.  Lähialueelta  maito  tuotiin

yleensä käsikärryillä. Kauempaa tuotava maito taas kuljetettiin usein hevosen avulla.

Hevosten  ajaminen  oli  perinteisesti  miesten  alaa,  mutta  joskus  naisetkin  pääsivät

hevosen ohjaimiin, kuten ”Paavon” vaimon ”Helmin” kotikylän Moision Mirjam. (H1;

H5; H7; Talve 1990, 200.)

Joo, kyl hänen kottoos maitoo tuotiin. Simmonen Mirjam ajo hevosta, simmonen. (H5.)

Vuorotellen ne ainakin Moision kylän ne talot kokosivat sitä sitten ja veivät meijeriin.

(H7.)

Sotien aikana Vilkkimäki oli haastateltavieni kertomusten perusteella hyvin miehinen

paikka.  Meijerin  vartijat  olivat  suojeluskuntaan  kuuluvia  alaikäisiä  poikia  tai

iäkkäämpiä  miehiä.  Naisia  ei  haastateltavieni  mukaan  meijerillä  juurikaan  käynyt.

Naisille,  kuten  ”Ainolle”  rakennus  oli  salaperäinen ja  jopa  pelottava  paikka.  Hänen

mukaansa  pelättiin,  että  Vilkkimäki  voisi  olla  varuste-  ja  ammusvaraston  vuoksi

vihollisen pommituksen kohteena. (H1; H5; H21.)
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Mut pelottava se oli kyl mun täytyy sanoo et kyl me kaikki pelättiin sitä kauheesti sitä

meijerii sillon siihen aikaan. Se oli niin, kun ei sitä tietäny oikeen, et mitä siel oli. (H1.)

Vartijana toiminut ”Ainon” veli ”Paavo” ei sen sijaan muistanut pelänneensä. (H5.)

Mahtoks sitä niin kauheasti osata peljätä. (H5.)

Sotien  jälkeen  meijeritoimintaa  ei  enää  jatkettu.  Rakennusta  käytettiin  sen  sijaan

monenlaiseen  muuhun  toimintaan.  1950-luvulla  Vilkkimäessä  paikallisia  työllisti

vihannesten  säilömiseen  keskittynyt  yritys,  Marja  ja  Mehu,  jonka palkkalistoilla  oli

myös naisia, kuten siskosten ”Seijan” ja ”Eilan” sekä ”Eeron” äidit. Yhä toiminnassa

olleen sikalan hoitajana toimi Siiri-niminen nainen ja kiinteistön isännöitsijänä viereisen

talon  omistaja,  hieman  iäkkäämpi  mies.  Tuohon  aikaan  meijerillä  asui  monia

lapsiperheitä, kuten ”Mikon” perhe. ”Mikon” äiti oli kotiäitinä pienten lastensa kanssa.

Lasten hoito kuului myös monen muun rakennuksessa asuneen naisen arkeen. ”Marja”

muisti monia meijerin asukkaita, joiden joukossa oli muiden muassa perhe, joka koostui

vaimostaan eronneesta miehestä ja hänen lapsistaan, joiden hoitajana toimi miehen äiti.

Aina lastenhoitaja ei kuitenkaan ollut nainen, kuten ”Marjan” tädin perheessä. Tädin

käydessä  töissä  perheen  isoisä  piti  usein  huolta  nuorimmasta  lapsenlapsestaan.  (H9;

H13; H14; H15.)

[M]un serkku on mua viis vuotta nuorempi, ni mun pappa oli siel sit aika paljon niinku

lapsenpiikana ku täti meni töihin. (H13.)

Marja ja Mehu -yrityksen toiminta päättyi ja 1950-luvun loppupuolella, ja 1960- ja 70-

luvuilla  rakennuksessa  toimineet  yritykset  olivat  hyvin  miesvaltaisia.  Ainoa

haastateltavieni  mainitsema  naispuolinen  työntekijä  oli  Alpo  Mäkisen

insinööritoimiston  palkkalistoilla  ollut  naapurin  rouva,  "Jaakon"  vaimo.  Hän  hoiti

yrityksen  kirjanpitoa  ja  oli  mukana  valmistamassa  laivanrakennuksessa  käytettävää

työkalua. Hän auttoi myös Mäkistä erilaisten kokeiden valmistelussa ja siivoamisessa.

1970-luvun  alussa  Mäkisen  yhteistyökumppanina  oli  lyhyen  aikaa  omaa  metallialan

yritystään  Vilkkimäessä  pitänyt  Tauno  Keskisarja.  Keskisarjan  yrityksen  kaikki

työntekijät  olivat  miehiä.  Samaan  aikaan,  1970-luvun alkuvuosina,  rakennus  tyhjeni

asukkaista, minkä jälkeen suurin osa tilojen käyttäjistä oli miehiä.(H11; H19.)
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Alpo  Mäkinen  omisti  kiinteistön  kuolemaansa,  vuoteen  2009,  saakka.  Kiinteistön

ostivat kuolinpesältä kaksi paikallista miestä, Timo Hakkarainen ja Risto Vilo, joiden

ansiosta Vilkkimäessä on taas asukkaita  ja liiketoimintaa.  2010-luvulla Vilkkimäessä

toimivat  yritykset  ovat  aiempaa  naisvaltaisempia.  Kahvilan,  suuhygienistipalvelun,

terveysalan hoitolan ja sisustus- ja käsityöliikkeiden johtajat ovat naisia. Nämä yritykset

ovat hyvin näkyvässä osassa; niillä on toimitilat julkisivun Tampereentien puoleisella

sivulla. Miesten johtamat yritykset olivat tammikuussa 2015 vähemmistössä ja niiden

tilat  olivat  rakennuksen  länsipuolella,  hieman  piilossa  katseilta.  Niihin  lukeutuivat

kiinteistön omistajien oma urheilu- ja ulkoiluvarustemyymälä ja teknisen tukkukaupan

yritys. (H18; Www9; Www11; Www12; Www13; Www17.)

Erilaisista  naistoimijoista  huolimatta  Vilkkimäen historiasta  löytyy hieman enemmän

kertomuksia miesten toimijuudesta. Meijerihankkeen takana olivat paikalliset  miehet.

Sotien aikana rakennusta vartioivat ja huolsivat miehet. Kiinteistön omistajat ovat olleet

miehiä, samoin siellä toimineiden yritysten omistajat ja suurin osa niiden työntekijöistä

aina 2010-luvulle saakka. Asukkaissa on ollut kuitenkin sekä miehiä että naisia ja osa

meijerillä  1900-luvulla  toimineiden  yritysten  työvoimasta  oli  naisia.  Suuria  rajan

ylityksiä Vilkkimäessä ei aineistoni perusteella kuitenkaan ole tehty. Vilkkimäkeen ja

laajemmin  paikkakuntaan  liittyvissä  kertomuksissa  suurin  osa  kertojista  on  elänyt

sukupuolelleen  melko  tyypillistä  elämää.  Nykyään  Vilkkimäessä  sijaitsevat,  naisten

johtamat yritykset edustavat naisille sopiviksi miellettyjä aloja, kuten kodin sisustusta ja

terveydenhuoltoalaa.  Miesten  johtamat  yritykset  taas  ovat  toimineet  miehille

tyypillisiksi katsotuilla aloilla, niin nykyään kuin aiempina vuosikymmeninä. 
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6. TEOLLISUUSLAITOS YHTEISKUNNAN MUUTOKSEN HEIJASTAJANA

Tutkimukseni aikana olen perehtynyt Vilkkimäen meijerin elinkaaren moniin vaiheisiin,

jotka  samalla  heijastavat  oman  aikansa  yhteiskunnallista  kehitystä.  Elinkaaren

kuvaaminen  muodostaa  tutkimuksen  ensimmäisen  osan.  Lähdin  tutkimaan

meijerirakennuksen  vaiheita  keräämällä  laajan  haastatteluaineiston,  johon  kuuluu

kaksikymmentäyksi  henkilöä.  Täydensin  aineistoani  Kansallisarkistosta  ja  Valion

arkistosta löytämälläni materiaalilla sekä kirjallisuudella. Apuna olivat myös meijerin

alkuperäiset  rakennuspiirustukset  sekä  itseni  ja  muiden  ottamat  valokuvat.  Meijerin

alkuvaiheista  1920-1930-lukujen  vaihteessa  saamani  kuva  perustuu  suureksi  osaksi

kirjallisuuteen,  arkistoaineistoon,  rakennuspiirustuksiin  ja  Nautelankosken  arkistossa

sijaitseviin  valokuviin.  Kansallisarkistosta  löytämäni  aineisto  auttoi  muutaman

haastattelun  ohella  valottamaan  sota-ajan  tapahtumia.  1930-luvun  puolivälin

tapahtumista aina nykypäiviin saakka merkittävin tietolähteeni ovat olleet haastattelut. 

Meijerihanke  sai  alkunsa  tulevaisuuteen  toiveikkaasti  katsovasta  osuustoiminta-

aatteesta,  joka  synnytti  maatalousvaltaiseen  Suomeen  satoja  uusia  meijereitä  1900-

luvun  ensimmäisinä  vuosikymmeninä.  Meijeriosuuskunnan  toiminta  ei  kuitenkaan

Vilkkimäen kohdalla kantanut muutamaa vuotta pidemmälle. Osuuskunnan konkurssin

jälkeen  meijeritoiminta  sai  vetoapua  maitoteollisuusalan  jätiltä  Valiolta,  joka  on

edelleen yksi Suomen merkittävimmistä elintarvikealan yrityksistä. Oltuaan muutaman

vuoden  Valion  vuokraamana  rakennus  päätyi  keskelle  toisen  maailmansodan

kriisiaikoja. Viime sotien ajan rakennus palveli suojeluskunnan ylläpitämänä ammus- ja

varustevarastona, josta jaettiin tarvikkeita rintamalle lähteville miehille. Sotien jälkeen

Suomessa  koettiin  teollisuusalan  merkittävä  nousukausi.  Samaan  aikaan  perinteisen

maatalouden  merkitys  elinkeinona  väheni.  Vilkkimäessä  ei  enää  harjoitettukaan

meijeritoimintaa  vaan  sen  sijaan  tiloja  käyttivät  muun  muassa  erilaiset

pienteollisuusyritykset. 

Rakennuksen  toisessa  kerroksessa  oli  ollut  vuokra-asunto  meijeritoiminnan  alusta

saakka. Asunnot tyhjenivät sota-ajaksi, mutta sotien jälkeen niihin muutti taas asukkaita.

1970-luvun alkuun tultaessa asuntojen kunto oli kuitenkin heikentynyt eikä rakennuksen

uusi  omistaja  kyennyt  satsaamaan  niiden  kunnostukseen.  Asunnot  tyhjenivät

toistamiseen  ja  tilat  jäivät  uuden  omistajan  insinööritoimiston  käyttöön.  Seuraavien
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vuosikymmenien  aikana  Vilkkimäessä  kehiteltiin  uudenlaisia  rakennuslevyjä

rakennusteollisuuden  käyttöön.  Tuote  ei  kuitenkaan  menestynyt  toivotulla  tavalla.

Resurssien puutteessa myös rakennuksen kunto kärsi.  Sen pelastukseksi koitui 2010-

luvulla uudet omistajat, joiden ansiosta vanha meijeri kunnostettiin perin pohjin. 

Tutkimukseni  toinen  osa  muodostuu  haastatteluaineineistosta  nousevien  teemojen

ympärille. Aineistoa lähemmin tarkasteltaessa voi huomata muutaman teeman toistuvan

useasti.  Moni  haastatelluista  kertoi  yhteisöllisyyteen  ja  työntekoon  liittyvistä

kokemuksistaan.  Yhteisöllisyyttä  koettiin  rakennuksen  asukkaiden  ja  sitä  muuten

käyttävien  paikallisten  kesken.  Juhlasalissa  järjestettiin  1960-luvulle  saakka  erilaisia

tapahtumia,  joissa  oli  mahdollisuus  kohdata  muita  paikallisia.  Yhteisöllisyyden

kokemus liittyi myös työntekoon. Meijerirakennus ja sen vieressä sijaitseva sikala ovat

vuosikymmenien varrella tarjonneet monelle paikalliselle työpaikan ja tilaisuuden olla

osa yhteisöä. 

Aktiivisen meijeritoiminnan aikana 1920- ja 30-luvuilla Vilkkimäen meijeri oli paikka,

jossa lähiseudun asukkaat saattoivat kohdata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Sota-aika

katkaisi useimpien paikallisten siteet rakennukseen, sillä pääsy tiloihin oli rajattu vain

suojeluskuntalaisille,  jotka  vastasivat  rakennuksen  vartioinnista.  Sotien  jälkeen

rakennus avasi ovensa jälleen paikkakuntalaisille. Juhlasalissa järjestettiin tilaisuuksia,

kuten iltamia, jotka koettiin hyvin yhteisöllisiksi tapahtumiksi. Samaan aikaan sota-ajan

poissa  olleet  asukkaat  palasivat  rakennukseen  ja  muodostivat  oman  pienyhteisönsä.

Erilaiset yritykset löysivät toimitiloja rakennuksesta ja toivat oman lisänsä yhteisöön.

1960-luvulla  meijerirakennus  toimi  muun  muassa  linjaliikenneyrityksen  päämajana.

Tämän  ansiosta  julkinen  liikenne  ulottui  Vilkkimäkeen  asti  mikä  lisäsi  paikallisten

yhteyksiä  Turkuun ja  Liedon asemalle.  Nyt  oli  mahdollista  lähteä  Turun keskustaan

vaikka elokuviin tai viettämään iltaa ravintolassa. 

Asukkaiden  muutettua  pois  rakennuksesta  1970-luvun  alussa  paikallisten  yhteydet

Vilkkimäkeen vähenivät. Elämä rakennuksessa erkani paikkakunnan muusta elämästä;

harvalla  lietolaisella  oli  enää  asiaa  Vilkkimäkeen.  Tämä  muuttui  2010-luvulla.

Vilkkimäki  on  taas  paikka,  jossa  lähiseudun  asukkaat  voivat  tavata  toisiaan.

Kunnostetussa  Vilkkimäen  meijerissä  on  nykyään  monipuolisia  toimintoja.

Rakennuksessa  on  toimitiloja  erilaisille  yrityksille,  kuten  sisustustavaraliikkeille  ja
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kauneus- ja terveysalan yrittäjille ja kiinteistön omistajien omille yrityksille.  Etenkin

viihtyisä kahvila on paikallisten suosiossa. Kunnostettuihin asuntoihin muuttaneet uudet

asukkaat tuovat oman lisänsä Vilkkimäen pienyhteisöön. 

Vilkkimäen  meijeri  on  vuosikymmenien  varrella  toiminut  monen  paikallisen

työpaikkana.  1920-30-lukujen  maatalousvaltaisessa  Liedossa  meijeri  työllisti  arviolta

kymmenisen henkilöä kerrallaan. Sota-aikana Vilkkimäessä tehtiin työtä talkoohengessä

sotaponnistusten  eteen.  Sotien  päätyttyä  Vilkkimäkeen  sijoitettiin

maanlunastuslautakunta,  jonka johdolla lohkottiin paikallisten tilojen maista osuuksia

karjalaissiirtolaisille  ja  rintamalta  palaaville  miehille.  Joitakin  vuosia  myöhemmin

rakennuksesta löysi  tilat  toiminnalleen pienen mittakaavan elintarviketeollisuusyritys,

Marja ja Mehu. Yritys työllisti parhaimmillaan parisenkymmentä henkilöä, joista moni

asui  muutaman  kilometrin  säteellä  Vilkkimäestä.  1960-luvulla  rakennuksessa  oli

vuokralaisena  Liedon  tiemestaripiiri,  joka  vastasi  paikallisen  tieverkoston

kunnossapidosta. Tiemestaripiirin muutettua uusiin toimitiloihin alakerran hallissa toimi

linjaliikenneyritys 1960-luvun loppuun saakka. 1970-luvun alusta saakka rakennuksen

omisti  diplomi-insinööri,  jonka pienteollisuutta  harjoittanut  yritys  työllisti  muutaman

henkilön. Insinööritoimiston kanssa 1970-luvun alussa yhteistyössä toiminut metallialan

yritys työllisti Vilkkimäessä niin ikään muutamia henkilöitä. 

Vähemmän  näkyvä  teema  on  sukupuolen  vaikutus  liittyen  yksilön  suhteeseen

työntekoon  ja  yhteisöön.  Tähän  teemaan  liittyvää  aineistoa  löysin  lähes  jokaisesta

haastattelusta, kun tutkin aineistoa tarkemmin. Aineistoni perusteella voi havaita kuinka

lietolaiset  1920-1960-luvuilla  syntyneet  miehet  ja  naiset  ovat  suuntautuneet  eri

tyyppisen  työn  tekemiseen.  Haastattelemani  miehet  ovat  suuntautuneet  etupäässä

miehille  sopivaksi  koetulle  tekniselle  alalla.  Naisten  työurista  puhuminen  jäi

vähemmälle  haastattelujen  aikana.  Joukosta  löytyi  kuitenkin  käsityöammatilainen,

tarjoilija ja maanviljelijä. 

Vilkkimäen  meijerin  ja  monen  muun  vanhan  teollisuuskiinteistön  elinkaarissa  on

nähtävissä  samankaltaisia  piirteitä.  Rakennus  on  perustettu  tiettyä  teollisuuden  alan

toimintaa  varten.  Sittemmin  teollinen  toiminta  teollisuuskiinteistössä  on  hiipunut

tuotannon keskittyessä suurempiin yksiköihin tai viimeistään teollisuuden työpaikkojen

vähentyessä Suomesta. Moni vanha ja heikkoon kuntoon päätynyt teollisuuskiinteistö
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on kuitenkin saanut Vilkkimäen meijerin tavoin uuden elämän viime vuosikymmeninä.

Iäkkäät  teollisuusrakennukset  ovat usein näyttäviä,  rakenteiltaan laadukkaita  ja aikaa

kestäviä  jolloin  niiden  kunnostuskin  on  kannattavaa.  Niillä  on  myös

kulttuurihistoriallista  arvoa;  ne  ovat  esimerkkejä  oman  aikansa  arkkitehtuurista  ja

rakentamisesta ja kytkeytyvät kulloiseenkin yhteiskunnallisen kehityksen vaiheeseen. 

Tutkimukseni  tarkoituksena  oli  selvittää  meijerirakennuksen  elinkaaren  erilaisia

vaiheita. Melko suuresta aineistomäärästä huolimatta täysin kattavan kuvan saaminen

elinkaaresta  on  mahdotonta  rakennuksen  pitkän  iän  ja  monien  vaiheiden  vuoksi.

Keräämäni aineisto ei ikävä kyllä kerro kovinkaan paljon meijerityöntekijöiden arjesta,

sillä  meijeritoiminnan loppumisesta  on tätä  kirjoitettaessa lähes  kahdeksankymmentä

vuotta.  Tutkimukseni  ei  enää  tavoittanut  henkilöitä,  jotka  olivat  1920-1930-luvuilla

töissä  meijerillä.  Toinen  kysymysmerkki  rakennuksen  elinkaaressa  ovat  1980-1990-

luvut,  jolloin rakennuksen pääasiallinen käyttäjä oli  sen omistanut  diplomi-insinööri.

Tästä  ajasta  haastateltavani  eivät  osanneet  kertoa  paljonkaan.  Diplomi-insinööri  itse

olisi ollut paras tiedonlähde, mutta häntäkään tutkimukseni ei enää tavoittanut. 

Oman haasteensa toi haastateltavien määrä. Tutkimuksen loppuvaiheessa tietooni tuli

vielä joitakin potentiaalisia haastateltavia, jotka päätin rajata tutkimuksen ulkopuolelle

ajanpuutteen  vuoksi.  Haastattelun  tekeminen  itsessään  ei  vie  kauan  aikaa,  mutta

tallenteen  litterointi  ja  analysointi  sen  sijaan  vie.  Pois  rajattujen  haastateltavien

kertomukset olisivat voineet valottaa jotakin rakennuksen elinkaaren vaihetta eri tavalla.

Tekemäni  työ  saattaa  kuitenkin  saada  jatkoa,  sillä  meijerillä  asioivien  paikallisten

keskuudesta on tullut tietooni toive saada julkaistua Vilkkimäen meijeristä kertova kirja.

Meijeri  on  kuulunut  olennaisesti  Hakulan  kylän  maisemaan  jo  vuodesta  1928 ja  se

herättää  yhä  edelleen  kävijöiden  ja  ohikulkijoiden  keskuudessa  mielenkiintoa.

Rakennusta  ei  voi  olla  huomaamatta  Vanhan  Tampereentien  varrella.  Siitä  on  tullut

pysyvä maamerkki, jolla on juuret menneisyydessä ja katse kohti tulevaisuuttta. 
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Kuva 16. Vilkkimäen meijeri helmikuussa 2016. Kuva: Sari Turpeinen
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LIITTEET

Liite 1

Taulukko haastatteluaineistosta.

Informantin tunniste Syntymä-
vuosi

Haastattelun kesto Haastattelun päivämäärä

H1 "Aino" 1922 35:29, 47:52 11.11.2011, 24.10.2012

H2 "Martti" 1923 01:03:53 15.8.2011

H3 "Linda" 1924 01:06:46, 50:23 30.8.2011, 27.8.2012

H4 "Anni" 1925 27:59:00 17.11.11

H5 "Paavo" 1925 01:20:04 11.1.2012

H6 "Elina" 1927 01:03:53 15.8.2011

H7 "Helmi" 1927 01:20:04 11.1.2012

H8 "Pertti" 1930 30:53 14.11.2011

H9 "Eero" 1940 45:54 6.9.2012

H10 "Tapio" 1942 18:16 21.11.2011

H11 "Jaakko" 1942 01:03:08 20.11.2012

H12 "Olavi" 1943 33:37 10.11.2011 

H13 "Marja" 1944 01:00:21, 37:34 31.8.2012, 10.9.2012

H14 "Seija" 1945 37:34 10.9.2012

H15 "Eila" 1941 37:34 10.9.2012

H16 "Mikko" 1952 22:20 24.11.2011

H17 Katriina 1957 23:54 3.9.2012

H18 Timo 
Hakkarainen

1962 01:00:16, 01:06:01 11.1.2012, 28.2.2016

H19 Tauno 
Keskisarja

1933 52:38 23.3.2015

H20 Sirkka 
Keskisarja 

1937 52:38 23.3.2015

H21 "Kalevi” 1928 01:02:21 13.1.2015
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Liite 2

Alkuperäiset julkisivupiirrokset. Liedon asemaseudun osuusmeijeri. Keskusosuusliike 
Hankkija r.l.
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Liite 3

Alkuperäiset pohjapiirrokset. Liedon asemaseudun osuusmeijeri. Keskusosuusliike 
Hankkija r.l. 8.7.1927. Helsinki. 
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Liite 4

Ulkohuonerakennuksen piirrokset. Rakennusmestari Onni Touru18.1928. Turku.
Kuva: Timo Hakkarainen.

18 Rakennusmestari Onni Touru oli yksi 1900-luvun alun tuotteliaimpia maaseuturakennusten 
suunnittelijoita (Teppo-Pärnä 2010, 36).
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Liite 5

Muutospiirustukset vuodelta 1992. Piirtäjä: Alpo Mäkinen. Kuvat: Timo Hakkarainen
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Liite 6

Aikajana meijerirakennuksen elinkaaren tapahtumista. (Katso tarkemmat tiedot luvusta 
4.) Graafinen toteutus Robert Storm.
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Liite 7

Vilkkimäen meijerin sijainti. Vilkkimäki sinisenä pisteenä. (Www1.)
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