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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Högforsin ruukki, Karkkila 

Tutkimuksen tyyppi: kohteen historiaselvitys ja arkeologinen inventointi 

Tavoite: selvittää alueen käyttöhistoria arkisto- ja kirjallisuuslähteistä sekä arkeologisen inven-
toinnin avulla etsiä jäänteitä rakenteista 

Kenttätyöaika: 4.–5., 8.7. 2022 

Tutkijat: FT Hannu Takala, FM Riku Kauhanen 

Tilaaja: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

Aiemmat arkeologiset inventoinnit: ei tiedossa 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: – 

Tulos: Alueella on säilynyt 1800–1900-lukujen toimintaan liittyneitä rakenteita, joita kaikkia on 
uusittu tai otettu uusiokäyttöön. Yksi suojeltavaksi esitetty kivimuurin osa sekä raamisahan pe-
rustus löytyi Karjaanjoen länsirannalta. Muiden säilyneiden rakenteiden kohdalla päätös mah-
dollisesta suojelusta jää suojeluviranomaisen tehtäväksi. Arkisto- ja kirjallisuusselvityksen avulla 
luotiin yhteenveto ruukin historiasta. 

 
Tutkimusalueen sijainti punaisella ympyröitynä. Kartta Siiri Tuomenoja, Maanala Oy. Pohjakartta: Maan-
mittauslaitos. 

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 

Kansikuva: Kivistönkosken nykyinen pato alavirran suunnasta kuvattuna.  
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1. Tausta ja tutkimustehtävä  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry koordi-
noi Karkkilassa ”Nousu onnistuu Karkkilassa” 
hanketta, jonka tavoitteena on tarkastella ja 
tehdä selvitys siitä, miten vaelluskalojen es-
teenä oleva Högforsin pato saataisiin vael-
lusesteettömäksi. Hankkeeseen liittyi sekä ar-
kistoselvitys että arkeologinen maastoinven-
tointi. 

Arkistoselvityksen tavoitteena oli tarkentaa 
tietoa alueen käyttöhistoriasta ja erityisesti 
vaikutusalueella sijaitsevista arkeologisista ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakenteista 
ja kulttuurimaisemasta, joilla voisi olla eri to-
teutusvaihtoehtojen kannalta rajoittavaa vai-
kutusta tai jotka tulisi ottaa huomioon uusien 
rakenteiden toteutuksessa tai olemassa ole-
vien rakenteiden purkamista suunniteltaessa.  

Högforsin ruukin alue on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön 
(rky) alue ja maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue. Koskireittiä on kunnostettu virkis-
tyskäyttöön ja alueella sijaitsee Suomen Vali-
momuseo. 1990-luvulla vanhoja rakennuksia 
restauroitiin ja otettiin museokäyttöön Museo-
viraston johtamassa hankkeessa.  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tilasi ar-
kistoselvityksen ja siihen liittyvän arkeologisen 
maastoinventoinnin Maanala Oy:ltä 8.4.2022. 

Toimeksiannossa määriteltiin työn lähdeai-
neistoksi eri arkistoista löytyvät lähteet, kirjal-
lisuus ja mahdolliset haastattelut. Arkistotyön 
alettua sovittiin vielä siitä, että työhön liitetään 
arkeologinen maastoinventointi rakenteiden 
dokumentoimiseksi. 

2. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Selvitystyö aloitettiin tausta- ja arkistotutki-
muksella, jossa käytiin läpi aiheeseen liittyvät 
historialliset kartat, kirjallisuus ja erilaisia arkis-
toaineistoja. Kartta-aineiston keräsi ja tutki 
pääosin FT Ville Laakso, joka kävi läpi myös kir-
jallisuutta sekä Kansallisarkiston verkkoon digi-
toitua materiaalia ja arkistoluetteloita. Histori-

allisten karttojen tarjoamaa tietoa täydennet-
tiin Maanmittauslaitoksen historiallisten ilma-
kuvien avulla. Muun arkistoaineiston keräsi FM 
Riku Kauhanen, joka teki myös kirjallisuustutki-
muksen.  

Taustatutkimusvaiheessa todettiin, että kes-
keisimmän kohteen vaiheita valottavan aineis-
ton muodostaa Kansallisarkiston eri arkistojen 
materiaali. Aineiston avulla kohteen käyttöhis-
toria oli varsin tarkasti selvitettävissä 1800-lu-
vun alkupuolelta eteenpäin. Valkeakoskella 
oleva teollisuuslaitoksen historiaa käsittelevä 
arkistoaineisto selvitettiin, mutta kävi ilmi, että 
se koskee huomattavasti nuorempaa aikaa 
eikä ollut sisällöltäänkään käyttökelpoista 
tässä hankkeessa. Suomen Valimomuseolta 
saatu arkistoaineisto piti sisällään muissa yh-
teyksissä julkaistuja tutkimusraportteja sekä 
kopioita Kansallisarkiston Vuorihallituksen ar-
kistosta, joita hyödynnettiin.  

Kirjallisuuslähteitä oli runsaasti, ja keskeisim-
män lähteen muodosti Timo Kantosen vuonna 
1995 tekemä Högforsin masuunin rakennus-
historiallinen tutkimus, joka oli pohjana mui-
den muassa Museoviraston restaurointihank-
keelle.  

Varsinaisia haastatteluja ei tehty, sillä arkisto-
aineisto ja kirjallisuus antoivat riittävän pohjan 
alueen käyttöhistorian selvittämiseen. Hannu 
Takala kävi 5.7.2022 museonjohtaja Tommi 
Kuutsan kanssa läpi Valimomuseon aineistoja, 
joita Kuutsa luovutti Maanala Oy:n käyttöön. 
Samassa yhteydessä Kuutsa ja Takala tekivät 
maastokatselmuksen selvitysalueella. 

3. Arkistoselvitys (Riku Kauhanen)  

3.1. Högfors tutkimuskirjallisuudessa 

Vanhin kirjallinen julkaistu esitys Högforsin 
ruukin historiasta on Eevert Laineen Suomen 
vuoritoimen historiassa (1948 ja 1950). Högfor-
sista on etenkin osassa II (1948), joka käsittelee 
historiallisten ruukkien toimintaa Suomessa. 
Melko pian Vuoritoimen historian julkaisemi-
sen jälkeen Karl Ekman ja W. E. Nordström jul-
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kaisivat tehtaan silloin omistaneen Kymi-yh-
tiön toimeksiannosta ruukin kaksiosaisen his-
toriikin Masuuni josta tuli suurvalimo: Högfor-
sin tehdas kaksiosaisena niteenä (I osa 1953, II 
osa 1954). Teos julkaistiin suomeksi ja ruot-
siksi. Teosta varten hyödynnettiin oletettavasti 
kaikki Kymi-yhtiön hallussa ollut arkistoai-
neisto ruukista. Ruukin historiaa oli tätä ennen 
käyty läpi joissakin teollisuuden alan aikakaus-
lehdissä lyhyissä artikkeleissa. 

Ruukin vaiheista on 1990-luvulta kaksi tutki-
musta. Vuonna 1991 julkaistiin Teollisen yhdys-
kunnan murros. Tapaus Högfors: vanha pe-
rinne ja uudet visiot, joka kokosi yhteen alueen 
teollista perintöä käsitteleviä artikkeleita Hög-
fors-projektin puitteissa. Högforsin tehdas oli 
siirtynyt syksyllä 1986 JOT-Yhtiöille, joiden ra-
tionalisointitoiminnat muuttivat tehtaan orga-
nisaatiota ja samalla tilankäyttöä. Näiden yh-
teydessä tyhjeneviin tiloihin ideoitiin uutta 
käyttöä, joita varten Högfors-projekti perustet-
tiin yhdessä JOT-Yhtiöiden ja Karkkilan kaupun-
gin kanssa. Timo Kantonen Museovirastolta 
teki vuonna 1995 tutkimuksen Karkkilan Hög-
forsin masuuni. Rakennushistoriallinen esitut-
kimus, joka käsittelee ruukin säilyneitä raken-
teita. Selvitys on nimestä ”esitutkimus” huoli-
matta perusteellinen ja selkeä katsaus ruukin 
rakenteisiin ja niiden historiaan. Ruukin vai-
heita on käyty läpi myös Seppo Aallon ja 
Kimmo Rentolan Karkkilan historiassa Karkki-
lan eli Högforsin ja Pyhäjärven, entisen Paha-
järven ihmisten historia (1992). 

Vanhempi kirjallisuus keskittyy monissa kohdin 
ruukin rahoitukseen, taloudellisiin vaikeuksiin 
sekä sen johtohenkilökunnan yksityiselämään 
yms., mutta myös varsinaisen ruukin konkreet-
tisesta toiminnasta on niissä paljon tietoa. 
Henkilökohtaiset suhteet Suomen poliittisessa 
ja taloudellisessa elämässä vaikuttivat joka ta-
pauksessa jatkuvasti ja huomattavasti ruukin 
vaiheisiin. Seppo Aalto ja Kimmo Rentola ovat 
tutkimuksessaan keskittyneet hyvin paljon työ-
väestön olosuhteisiin. Joissakin kohdin histo-
riateoksia on pieniä ristiriitoja, mutta ne eivät 
haittaa kokonaiskuvan muodostumista. 
 

3.2. Högfors arkistoissa 

Högforsia koskevaa viranomaisaineistoa säily-
tetään pääasiassa Kansallisarkiston Helsingin 
toimipisteessä, missä sitä on koottu Vuorihalli-
tuksen arkistoon. Valtaosa aineistosta käsitte-
lee säännöllisiä ilmoituksia ruukin tuotanto-
määristä, mutta mukana on myös kuvauksia 
ruukin rakenteista. Timo Kantonen on käynyt 
nämä läpi omassa tutkimuksessaan, ja tämän 
tutkimuksen yhteydessä saatiin käyttöön hä-
nen muistiinpanojaan. Lähteet tutkittiin vielä 
Kansallisarkistossa, asiakirjat kuvattiin sekä 
käytiin kertaalleen läpi verraten aikaisempiin 
julkaisuihin. Tässä yhteydessä ei tavattu uutta 
aineistoa. Läpikäyty arkistoaineisto on luette-
loitu lähteissä. 

FT Hannu Takala oli tutkimuksen aikana yhtey-
dessä UPM:n arkistoon ajanjaksolta, jolloin 
Högfors oli Kymi-yhtiön omistuksessa, mutta 
arkiston ilmoituksen mukaan arkistossa ei ole 
olennaista arkistoaineistoa tutkimuksen koh-
teena olevalta ajanjaksolta tai aiheista, vaan ai-
neisto on 1940-lukua myöhäisempää. 

Kansallisarkiston digitoidun sanomalehtiarkis-
ton käyttöä Högforsin tutkimisessa haittaa se, 
että eri lehdet ovat julkaisseet 1800-luvun lo-
pusta alkaen valtavan määrän Högforsin valin-
tuotteiden mainoksia. Karkkilan paikallisleh-
dissä Högforsin valimon historiaa on esitelty 
useina vuosina tiuhaan, esimerkiksi Karkkilan 
Tienoolla on valmiiksi koottu kainaloartikkeli, 
joka on julkaistu toistuvasti Högforsia käsitte-
levien kirjoitusten yhteydessä (ks. esim. Karkki-
lan Tienoo 14.1.2016 ja 23.11.2017). 

Sanomalehtien digitaalisen tutkimuksen tulok-
sina löytyi julkaisuissa vähemmän käytettyjä 
valokuvia digitoiduista teollisuuslehdistä 1920- 
ja 1930-luvuilta. Tekijänoikeudellisista syistä 
kuvia ei liitetä tähän raporttiin. Kotimainen 
työ: Kotimaisen työn liiton äänenkannattaja 
numerossa 9/1922 (17.9.1922) on sivuilla 624–
627 valokuvia Högforsista 1920-luvun asussa: 
yleiskuva tehdasrakennuksista, sisäkuva vali-
mosta, sisäkuva radiaattoritehtaasta, ulkoa 
otettu valokuva työlaisasunnoista sekä sisä-
kuva silitysrautavarastosta. Suomen Teollisuus 
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lehden numerossa 10/1924 sivuilla 250–252 
on käytetty osaa samoista kuvista.  

Kotimainen tuotanto -lehden numerosta 6-
7/1937 löytyy vastaavasti valokuvia 1930-lu-
vun Högforsista sivuilta 19–23: yleiskuva 
osasta tehtaan rakennuksista, kuva kylpyam-
meiden kokoamislinjalta, kuva emaliosastosta 
emaliuuneineen, kuva lämpökattilan osien val-
mistuksesta sekä kuva uunista valuvasta su-
lasta raudasta, kuva työväenasunnoista, kuva 
radiaattoriverstaasta, kuva kaavaamisesta, 
kuva konttorirakennuksesta, kuva Siro-liesien 
kokoonpano-osastolta, kuva vuonna 1822 ra-
kennetun masuunin jäänteistä, kuva kapteeni 
Bremerin haudasta sekä kuva yhdestä virka-
miesasuntolarakennuksesta. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei noussut 
esille uutta aineistoa ruukin varhaisvaiheista, 
jota ei olisi jo käytetty aikaisemmissa julkai-
suissa. Kuvaavaa aineistolle on, että Kymi-yh-
tiön kustantama Masuuni josta tuli suurvalimo 
käyttää useissa kohdin muiden aikalaisruuk-
kien kuvia ja piirroksia kuvituksena. Todennä-
köisesti varhaisempaa arkistoaineistoa on tu-
houtunut ruukin toimistorakennuksen tulipa-
lossa. Samoin 1940-luvulla isännöitsijä poltti 
tehtaan vanhempaa arkistoa (Kantonen 1995, 
28). Suurimman aukon muodostavat ruukin 
raastuvan ja kranssin interiöörit ja varustukset, 
joista ei ole säilynyt kuvauksia (Kantonen 1995, 
28). 

3.3. Högforsin historiaa ruukin ja kosken ra-
kenteiden valossa 

Högforsin ruukki syntyi läheisen Kulonsuon-
mäen kaivoksen vuoksi, sillä siinä nähtiin mah-
dollisuus käyttää pelkästään kotimaista rauta-
malmia, sillä Ruotsissa malmin vienti oli kiel-
letty (Aalto & Rentola 1992, 327).  

Heti Högforsin masuunia 1810-luvun lopulla 
kaavailtaessa Karkkilan kosken tilasta ja käy-
töstä syntyi riitaa. Ruukin perustamisen yhtey-
dessä Högforsin omistajat joutuivat kiistaan 
Mustion ruukin, Suomen vanhimman rauta-
tehtaan kanssa koskesta. Mustion ruukin omis-
tajat olivat 5.9.1780 hankkineet oikeuden 

Karkkilan koskessa olevaan myllynpaikkaan 
jauhomyllyineen, ja oli rakentaneet sinne 
vuonna 1782 uuden jauhomyllyn. Mylly mylly-
paikkoineen ja oikeuksineen oli myyty 2.5.1795 
Lopen Pilpalan sahan pitäjälle. Myyjä, vuori-
mestari ja ruukinpatruuna Magnus Linder oli 
tosin sisällyttänyt kauppaan ehdon, ettei kos-
keen saanut rakentaa mitään vedellä käyviä 
laitteita myllyä lukuun ottamatta ja että ylä-
maasta Mustioon tulevat tukkipuut saatiin es-
teettömästi kuljettaa kosken kautta. Kun sa-
malla haluttiin kasvattaa Mustion ruukin sahan 
tuotantoa, uhkasi Högfors monella tapaa Mus-
tiota (Ekman & Nordström 1953, 63–64). 

Ennen ruukkia koskessa sijaisti ylemmän kos-
ken eli Kivistön kosken kohdassa isäntä Heikki 
Närön tamppilaitostaan varten rakentama 
pato, jonka pohjoisrannalla oli Närön tamppi-
laitos kuivaamoineen sekä tilan päärakennus. 
Tamppilaitos oli saanut privilegion vuonna 
1819. Karkkilan kosken myllypadon kohdalla ja 
Kivistön ja Karkkilan patojen välissä eteläran-
nalla sijaitsivat mylly, myllärin asunto ja na-
vetta (Ekman & Nordström 1953, 73; Aalto & 
Rentola 1992, 260). Ruukki perustettiin näistä 
alajuoksuun etelärannalle hieman myllypadon 
jälkeen. Sekä ruukki että Närö halusivat raken-
taa koskialueelle oman sahansa, mutta kum-
mankin anomukset hylättiin vuonna 1826 ja ai-
noastaan ruukille jäi oma ”kotikäyttösahansa” 
(Aalto & Rentola 1992, 260). Seppo Aallon 
Karkkilan historian mukaan sahaustoiminta to-
dellisuudessa ylitti kotitarvesahauksen, sillä 
varsinainen ruukkitoiminta oli pitkään tappiol-
lista ja sahatavaran myynnillä peitettiin kuluja 
(Aalto & Rentola 1992, 328). 

Kiistan yhteydessä tehtiin vesistöihin tarkas-
tusmatka syyskuussa 1819. Tässä yhteydessä 
Karkkilan koski katsottiin välttämättömäksi 
masuunilaitokselle. Alempi putous, Karkkilan 
koski oli 17 jalan ja 6 tuuman mittainen (noin 5 
metriä) eikä sitä olisi pidettävä 14,5 jalkaa 
(noin 4,3 metriä) korkeampana, jotta vesi riit-
täisi jaettavaksi masuunilaitosta varten.  

Ylempi putous oli 11 jalan ja 1 tuuman korkui-
nen (noin 3,27 metriä).  Tarkastushetkellä kos-
ken vesimäärä katsottiin riittäväksi masuunia 
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varten ”vaikka se tällä haavaa olikin niin vähäi-
nen, ettei ainoakaan paikkakuntalainen voi 
moista muistaa” (Ekman & Nordström 1953, 
71). 

Högforsin masuuni oli ensimmäinen rauta-
ruukki, joka piti perustaa kokonaan kotimaisen 
rautamalmin varassa toimivaksi. Senaatti 
myönsi masuunille perustamisluvan 17.5.1820 
ja masuunin, valimon ja rakennusten piti alus-
tavasti olla valmiita ennen kesän 1822 loppua. 
Masuuni rakennettiin vuorimestari Sahlmanin 
piirustusten mukaisesti. Ammattimaisen työ-
voiman pulan vuoksi masuuni valmistui vasta 
vuonna 1823. Varsinainen masuuni oli 16 kyy-
närää korkea ja leveimmältä kohdaltaan 2 kyy-
närän mittainen. Yksi kyynärä vastaa 59,4 sent-
timetriä, eli masuuni oli 9,5 metriä korkea ja le-
veimmillään 1,18 metriä leveä. Ruukkiin raken-
nettiin lisäksi valimohuone ja asuinrakennuksia 
työväelle. Samalla paikalla ollutta saharaken-
nusta täydennettiin ja myllyä korjattiin sekä 
tehtiin muita vastaavia parannuksia. Masuuni 
aloitti toimintansa heinäkuussa 1823 (Laine 
1948, 447–450). Timo Kantosen tutkimusten 
perusteella tähän varhaiseen 1820–1823 ra-
kentamisvaiheeseen kuuluivat myös Karkkilan 
kosken pato, Kivistön kosken pato ja vesisaha, 
takkirautavarasto, hiilihuone ja ruukinhoitajan 
asuinrakennus (Kantonen 1995, 2). Ruukin yh-
teyteen haluttiin perustaa myös kankirautava-
sara, mutta hanke raukesi (Laine 1948, 452).  

Karkkilan koskeen rakennettiin alempaan pu-
toukseen vesistön yli 42 kyynärää (24,78 met-
riä) pitkä siltapato, jonka veteen ulottuva lau-
taseinä tuettiin hirsipukeilla. Mittaan sisältyi 
10 kyynärää (5,9 metriä) leveä tulvakannen 
aukko. Kansi oli rakennettu hirsistä, ettei kos-
kesta Muistion ruukille uitettava puutavara va-
hingoittaisi sitä (Ekman & Nordström 1953, 
99). Rakenteisiin kuului myös 45 kyynärän 
(26,6 metriä) mittainen vesikouru masuuniin, 
palkeiden vesipyörä (halkaisija 6 metriä) sekä 
rouhinvasaran vesipyörä (halkaisija 3,5 metriä) 
(Kantanen 1995, 30). Mustion ruukille uitetta-
via tukkeja varten valmistui Karjaan joen vasta-

rannalle 9 kyynärän levyinen uittoränni samoi-
hin aikoihin masuunipadon kanssa (Kantanen 
1995, 30). 

Vuonna 1824 Högforsin ruukki kärsi vahinkoja, 
kun uusi, Ruotsista palkattu masuunimestari 
aiheutti taitamattomuudellaan masuunille va-
hinkoja muun muassa tärvelemällä palkeet. 
Vuonna 1827 tehdyssä tarkastuksessa aiem-
mat vauriot masuunissa todettiin korjatuiksi. 
Ruukin hiilisuojaa tai takkirautavarastoa ei ol-
lut suurennettu, mutta uusista rakennuksista 
mainittiin hienotakomo, mylly, viljamakasiini ja 
valimo. Valimosta puuttui vielä kupoliuuni. 
Asuntotilaa oli kuudelletoista työläisperheelle. 
Asunnoista yhdeksän oli kaivoksella, ja masuu-
nilla oli seitsemän vanhan Karkkilan kylän mök-
kiä (Laine 1948, 453; Ekman & Nordström 
1953, 147, 159; Aalto & Rentola 1992, 347). 

Masuunin pesän kanssa oli myöhemminkin on-
gelmia, sillä vuonna 1828 ei siinä haluttu käyt-
tää kalliimpaa ja parempaa Reposaaren hieta-
kiveä vaan sen sijaan käytettiin paikallista kiil-
leliusketta. Vuonna 1829 masuunin pesä oli 
mennyt jo 17½ päivän käytön jälkeen pilalle 
(Laine 1948, 453–454). Kaikkiaan 1820-lukua 
leimasi vähäinen ja kehno tuotanto, joka ei ol-
lut lähelläkään luvattuja määriä ja laatua. 
Ruukki tuotti etupäässä takkirautaa, joka oli 
kallista ja huonolaatuista (Laine 1948, 454–
455). Jo vuonna 1830 ruukki vuokrattiin tiloi-
neen, kaivoksineen ja myllyineen entiselle vuo-
rikadetille, filosofian maisteri Carl Henrik Joh-
nille (Laine 1948, 455). 

Vastoinkäymiset jatkuivat myös Johnin aikana. 
Vuonna 1831 masuunin perä muurattiin pariin 
kertaan Högänäsin tulenkestävistä tiilistä, 
mutta ne sulivat. Pahimpana vuotena vuonna 
1832 huhtikuun 13.–14. välisenä yönä tulipalo 
tuhosi ruukin, jolloin masuunirakennuksesta 
jäi pystyyn vain piippu, pahoin vioittuneet ul-
komuurit ja rouhinratas. Tulipalossa tuhoutui-
vat myös valinmallit ja kaksi hiilihuonetta. Uu-
det laitteet saatiin rakennettua hitaasti, ja 
ruukki jatkoi toiminnassaan vasta keskikesällä 
1834 (Laine 1948, 455). 
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Carl Henrik John yritti käynnistää Högforssissa 
putlaamoa ja valssilaitosta vuodesta 1834 al-
kaen, mutta laitokset epäonnistuivat. John 
myös rakennutti Högforsiin Suomen ensimmäi-
sen pasutusuunin vuonna 1831 (Laine 1948, 
456). Taloudellisista vaikeuksista johtuen 
ruukki siirtyi Jokioisten ruukin ja tilojen omista-
jalle Joseph Bremerille vuonna 1836. 

Bremerin aikana Högfors keskittyi valantatöi-
hin käytettyjen malmilähteiden osoittauduttua 
huonolaatuisiksi ja riittämättömiksi. Ruukkiin 
uusittiin valimot vuosina 1838 ja 1840. Sen yh-
teyteen rakennettiin kaksi kupu-uunia ja Vid-
holmin puhalluslaite, joiden ansiosta valimossa 
voitiin tehdä myllyjen ja sahojen vaihtolait-
teita, vesipyöriä ja akseleita. Bremer hävitti 
”kelvottoman” valssauslaitoksen ja rakensi ti-
lalle 1841–1842 kaksikerroksisen konepajan 
ahjoineen, poraus- ja sorvauskoneineen, viilaa-
moineen ja mallipajoineen. Konepajalle myön-
nettiin privilegio vuonna 1846. Laitoksessa oli 
kolme kaksitoimista takkiraudanpuhallinta, 
keskipakoispuhaltimia, takkiraudan vasarateli-
neitä ja otsavasaroita sekä valutyöt saksalais- 
ja lancashire-ahjoihin sekä harkkohytteihin 
(Laine 1948, 459–460; Aalto & Rentola 1992, 
331–332).  

Varsinaista masuunia parannettiin vuonna 
1842 valmistamalla niin kutsuttua Baggen me-
netelmää noudattaen puhalluskone ja järjestä-
mällä Holmgrenin menetelmän mukaisesti 
lämminilmapuhallus. Puhalluslaitteessa oli 
vuoden 1843 selvityksen mukaan ”kolme yksi-
toimista takkirautasilinteriä, jotka ovat 35 ½ 
tuumaa läpimitaten (= 90,17 cm) ja 32 tuumaa 
korkeita (= 81,28 cm), joista ilma pakotetaan 
yhteenruuvatuista takkirautalevyistä laitet-
tuun ilmalaatikkoon eli reservoaariin”. Vuonna 
1853 masuunia muokattiin hietakivestä tehtyä 
pesää laittamalla se Pusulan kvartsista ja ulko-
maalaisesta savesta tehdystä massasta (Laine 
1948, 461–462). 

Ruukki sai lokakuussa 1849 senaatilta oikeu-
den perustaa Högforsiin kaksi putlausuunia, 
yhden hitsausuunin, vasaran, valssilaitoksen, 
uunin levyaineiden kuumentamista varten ja 

levyvalssin. Suurin osa koneistoa ja rakennus-
aineista tuotiin ulkomailta, etenkin Englan-
nista. Putlaamo aloitti työt vuonna 1853. Sitä 
varten rakennettiin 108 jalkaa pitkä ja 60 jalkaa 
leveä tiilirakennus (32 X 17,8 metriä). Put-
lausuuneja tuli lopulta vain yksi ja levyvalssi uu-
neineen jäi rakentamatta (Laine 1950, 470–
471). 

Patoa paranneltiin vuonna 1852 rakentamalla 
kokonaan uusi, 70 kyynärän (41,3 metriä) pitui-
nen siltapato, johon kuului puhallinlaitoksen 
3,5 metrin kokoinen vesipyörä ja rouhinlaitok-
sen 4,2 metrin kokoinen pyörä. Samalla vesi-
kouru pidennettiin 128 kyynärän (75 metriä) 
mittaiseksi (Kantanen 1995, 23, 30). 

Bremer rakennutti heti omistuskautensa 
alussa vuonna 1838 kaivokselle ison kahdek-
sanhuoneisen asuinrakennuksen. Varsinai-
sessa Karkkilassa oli myllärin tuvan ja vanhojen 
mökkien lisäksi otettu käyttöön vanha kaksi-
kerroksinen talo, mahdollisesti Yli-Karkin enti-
nen päärakennus. Putlaamon rakentamisen 
yhteydessä 1840-luvun lopulla rakennettiin il-
meisesti läheiseen ruukin takaiseen mäkeen 
Fagerkullaan uusia taloja. Putlaamon rakenta-
misen jälkeen alue joen äärellä masuunin ja 
myllyn yhteydessä oli likimain täyteen raken-
nettu. Fagerkullan viiden talon alue laajeni sit-
temmin suureksi asuinalueeksi. Kesällä 1853 
ruukille valmistui vielä kaksi suurta kahdeksan 
huoneen rakennusta. Työväkeä varten Bremer 
rakennutti vielä tehtaan paakarin eli leipomon 
sekä saunan. Ruukki muistutti näin entistä 
enemmän kyläyhteisöä (Aalto & Rentola 1992, 
347–348). 

Högforsissa käytettiin aluksi hiekkakuoppia pa-
sutukseen. Parannuksena vuonna 1828 
kuoppa varustettiin tiilimuureilla. Vuonna 
1831 rakennettiin varsinainen pasutusuuni, 
josta tosin ei ole tarkempia tietoja. Lisäksi 
vuonna 1851 rakennettiin höyrypasutusuuni, 
joka oli katkaistun kartion muotoinen. Pohjas-
taan se oli 6 ½ jalan mittainen (= 1,93 m) ja ylä-
osasta kuuden jalan (= 1,78 m) mittainen ja 
korkeudeltaan 12 jalan (= 3,564 m) korkuinen 
alaosassa oli kolme poistoaukkoa (Laine 1948, 
461, 471; Kantanen 1995, 30). Viimeistään 
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vuonna 1851 pasutusuunille rakennettiin pa-
nostussilta (Kantanen 1995, 30). 

Vuonna 1858 peräti kolme tulipaloa hävittivät 
ruukkia, joista kaksi aiheutti pahoja tuhoja. 
Heinäkuussa salamasta syttynyt tulipalo tuhosi 
konttorin, sen lähistön asuinhuoneet sekä 
rauta- ja jyväaitat. Lokakuussa tuli tuhosi ”wa-
laushuonetta” eli valimoa (Aalto & Rentola 
1992, 335). Samana vuonna Joesph Bremer ra-
kennutti Högforsiin huvilan (Ekman et al. 1954, 
8). 

Näiden muutostöiden ja vaiheiden jälkeen 
Högforsista ei ole merkintöjä uusien rakennus-
ten rakentamisesta 1800-luvun loppua koh-
den, ja suurimmat muutokset tapahtuivat tuo-
tantolinjoissa sekä omistussuhteissa. Merkittä-
vämpänä muutoksena Walfrid Bremer, Joseph 
Bremerin poika, laajensi mekaanista verstasta 
ja valssilaitosta. Näin tehdas laajensi maanvil-
jelyskoneiden ja -työkalujen valmistamistoi-
mintaansa. Vuonna 1875 ruukista muodostet-
tiin osakeyhtiö, Högforsin Tehdas Osakeyhtiö. 
Walfrid hankki kaikki tehtaan osakkeet omis-
tukseensa vuonna 1885, mutta kuoli samana 
vuonna. Perikunta myi tehtaan kaikkine maa-
omaisuuksineen Wolter Ramsay nuoremmalle 
22.9.1885. Tuolloin tehtaassa oli masuuni, sii-
hen liittyvä pasutus- ja rouhintalaitos, kone-
paja, valimo, putlaus- ja valssilaitos sekä juuri 
perustettu pultti- ja niittitehdas (Ekman et al. 
1954, 9, 14, 20–21).  

Ramsayn aikana Kulosuonmäen kaivos lakkau-
tettiin vuonna 1888 ja masuunin käyttö loppui 
1890-luvun lopulla. Vuonna 1894 perustettiin 
uusi osakeyhtiö. Högforsin Tehdas ja Wattolan 
Puuhiomo Osakeyhtiö. Samalla yhtiö muuttui 
käytännössä rautaruukista manufaktuuriksi eli 
tehtaaksi, ja oma raudantuotanto korvautui 
ostoraudalla. Valimon yhteyteen rakennettiin 
työpaja- ja puhdistamosiipi ja vuosisadan lo-
pulla perustettiin lämpöteknillinen osasto 
(Huuhtanen & Schulman 1991, 56).  

Vuonna 1898 ruukin ydinalueen rakennuskan-
taan kuuluivat masuuni, pasutusuuni, rouhin-
vasara ja puhallin sekä hiilivarasto. Valimoon 

kuului kaavausosasto, asennustyöpaja, puhdis-
tamo, koksivarasto sekä valutavaravarasto. Ko-
nepajakompleksissa oli pulttitehdas, manufak-
tuuripaja ja kankirautavarasto. Varastoraken-
nuksia oli tässä vaiheessa jouduttua rakenta-
maan joen molemmille puolille, koska rintei-
den rajaama ruukkialue oli käynyt ahtaaksi. Ki-
vistön koskessa sijaitsi saha ja mylly. Bremerin 
talo ja uusi Ramsayn rakennuttama pääraken-
nus muodostivat oman pihapiirin viljamaka-
siineineen ja aittoineen. Turuntien puolella si-
jaitsivat lisäksi puotirakennus ja saunat (Huuh-
tanen & Schulman 1991, 56).  

Ruukin aluetta ryhdyttiin 1900-luvun alussa 
uudistamaan voimakkaasti. Valimoon raken-
nettiin vuodesta 1907 alkaen uusia osastoja, 
kuten verstas- ja puhdistamotiloja. Samalla 
paljon vanhaa alettiin purkaa. Esimerkiksi pa-
sutusuuni purettiin 1800–1900-lukujen vaih-
teessa, ja sen paikalla oli ilmeisesti jonkin aikaa 
varastorakennus. Paikalle jäi mahdollisesti kivi-
jalka (Kantanen 1995, 30).  

Uusi vuosisata toi muitakin muutoksia. Rauta-
tie Högforsiin valmistui vuonna 1912 (Ekman et 
al. 1954, 88). Useiden lähteiden mukaan ma-
suunia käytettiin viimeiset kerrat vuosina 1906 
ja 1915. Masuuni purettiin vuonna 1926, mutta 
sen harmaakiviosa säästettiin, kuten myös suu-
rin osa tiilivuoratusta piipusta. Sen kohdalle 
kasvoi koivikko. Myöhemmin muistomerkki 
siistittiin risuista ja varustettiin huopakatolla. 
Rakenteen vahvistamiseksi kylmämuuratun ki-
vimuurin saumat oli jo tätä ennen täytetty laas-
tilla (Kantanen 1995, 6–7, 30). 

Högforsin ruukki koki muitakin suuria muutok-
sia vuonna 1926. Tuolloin raastupa, rouhin, pu-
hallin, panostussilta sekä pato purettiin Kanta-
sen mukaan. Betoninen uudempi pato puret-
tiin mahdollisesti kokonaan vasta vuonna 
1940, ja siitä oli vuonna 1995 nähtävillä kivira-
kenteita (Kantanen 1995, 23, 30).  

Samaan aikaan ruukkiin valmistui 600 m² laa-
jennus ja Fagerkullan puoleinen lisäsiipi ja 
vuonna 1928 valimo siirtyi uuteen betonira-
kenteiseen, joen rannan suuntaiseen siipeen, 
jonka tieltä Bremerin rakennuttama putlaamo 
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purettiin. Ennen toista maailmansotaa lisää 
vanhoja rakennuksia purettiin laajennusten 
tieltä, muun muassa vuonna 1908 rakennettu 
valimosiipi. Laajeneminen jatkui heti toisen 
maailmansodan jälkeen (Huuhtanen & Schul-
man 1991, 69).  

Ruukin historiaa valottavien teosten ja tutki-
musten valossa 1800–1900-luvun vaihde sekä 
1900-luvun ensimmäisen puoliskon laajenta-
mis- ja muutostyöt hävittivät valtaosan 1800-
luvun ruukin rakenteista, lukuun ottamatta 
masuunista muistoksi jätettyä masuunin har-
maakiviosaa. Ilmeisesti monen kokonaan pure-
tun vanhemman rakennuksen kivijalkaa hyö-
dynnettiin vielä uudemman varastorakennuk-
sen tai muun vastaavan perustana, mutta 
täyttä varmuutta tästä ei ole, eli kivijalat voivat 
olla myös 1800-lukua myöhempiä. 

4. Arkeologinen inventointi (Hannu Takala) 

4.1. Yleistä  

Arkeologiset maastotarkastukset tehtiin 4.-5. 
ja 8.7.2022. Maastossa työskentelivät Hannu 
Takala ja Oskari Sairanen. Kohteet dokumen-
toitiin valokuvaamalla ja sanallisesti sekä GPS-
paikantimella kartoittaen.  

Maastokairauksiin tai koekuopituksiin ei selvi-
tysalueella ollut edellytyksiä Kivistönkosken ja 
Tiilisillan välisellä alueella tiheän kasvillisuuden 

ja puuston sekä rantojen jyrkkyyden vuoksi. 
Rannat olivat tällä välillä paikoin jopa vaaralli-
sen jyrkät. Maata oli läjitetty runsaasti molem-
min puolin uomaa rinteisiin, jolloin jätemaata 
oli kasautunut eripaksuisiksi kerroksiksi alku-
peräisen maan päälle muokaten rannoista 
omanlaisensa ympäristön. Varsinkin Tiilisillan 
pohjoispuolella jokiuoman itäranta oli paikoin 
paksun tuhkan ja kuonan muodostaman pak-
kaantuneen kivikovan maa-aineksen peitossa. 
Turuntien sillan ja Pyhäjärven välisellä alueella 
maasto oli huomattavasti loivapiirteisempää, 
vaikkakin osin rakennettua aluetta, mutta 
siellä päästiin maastoa kairaamaan ja teke-
mään muutamia lapionpistoja. Havainto-olo-
suhteet olivat kenttätöiden aikana hyvät. 

 
Karjaanjokea Kivistönkosken yläpuolella heinä-
kuussa 2022. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy.  
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Tarjouspyynnössä esitetty arkeologinen selvitysalue Karjaanjoen ympäristössä Pyhäjärveltä ruukkialueen 
keskelle. 
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4.2. Maastohavainnot 

4.2.1. Turuntien ja Pyhäjärven välinen alue 

Maastotyö jaettiin kahteen alueeseen, joista 
ensin tutkittiin Turuntien sillan ja Tiilisillan väli-
nen alue ja toiseksi Turuntien sillan ja Pyhäjär-
ven välinen alue. Jokiuoman molemmat rannat 
käytiin tarkasti läpi kahden arkeologin toi-
mesta, kaikki havainnot kirjattiin ylös ja havai-
tut rakenteet mitattiin.  

 
Turuntien sillan kaarirakenteita. Kuva Hannu Ta-
kala, Maanala Oy.  

Turuntien sillan ja Pyhäjärven välisellä alueella 
joen länsiranta oli kokonaan muokattua 
maata. Rannan länsipartaalla kulki pengerretty 
hiekkapohjainen kevyen liikenteen väylä ja 
ranta oli kokonaan muutettu veneiden säilytys-
alueeksi. Muutaman kymmenen metrin päässä 
länteen alkoi viljelyksessä ollut pelto. Alkupe-
räistä maata ei ollut havaittavissa eikä merk-
kejä alueella mahdollisesti olleista rakennuk-
sista ollut säilynyt. 

Joen itäranta oli samalla kohdalla pahasti pusi-
koitunut muutaman metrin kaistaleella ran-
nasta ja oli kokonaan vesijättömaata. Joen 
pientareita kairattiin useasta kohdasta ja suu-
aukon itäpuolelle tehtiin kaksi lapionpistoa 
kooltaan 40x50x40 senttimetriä. Kaikissa kai-
rauksissa ja lapionpistoissa heti 5-15 sentti-
metrin karikkeen alta alkoi puhdas savi/hieta. 
Merkkejä ihmistoiminnasta ei ollut. Sen sijaan 

geologiset havainnot osoittivat, että koko suu-
alue ja joen itäranta on toistuvasti jäänyt ve-
den alle, jolloin maa oli kokonaan huuhtoutu-
nutta. Suuaukon lähettyvillä oli yksi pienikokoi-
nen peltoröykkiö, minkä lisäksi lähialueelta 
löytyi kaksi rengaskaivon paikkaa. Läheltä Tu-
runtien siltaa paikannettiin kivettyä penger-
rystä, jonka ikää ei ollut mahdollista määrittää. 

 
Oskari Sairanen kuopittaa Karjaanjoen itärantaa 
lähellä joen suuaukkoa. Kuva Hannu Takala, Maan-
ala Oy.  

Suuaukon itäpuolelta paikannettiin myös suu-
rikokoinen lohkokivien läjitysalue, josta ei kui-
tenkaan löytynyt rakennusten perustuksia. Pi-
kemminkin paikalle on eri aikoina siirretty 
muualta käyttöä vaille jääneitä suurikokoisia 
rakennusten kivijalkoihin sopivia lohkottuja ki-
viä. 

Arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä ra-
kenteita ei löytynyt Turuntien ja Pyhäjärven vä-
liseltä alueelta. 
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Turuntien ja Pyhäjärven väliseltä alueelta tehdyt havainnot, joilla ei kuitenkaan ole arkeologisen kulttuu-
riperinnön kannalta suojeluarvoa. Myöhempi maanmuokkaus ja vedenpinnan korkeuden vaihtelut sekä 
rantojen muokkaus ovat tuhonneet kaikki historialliset jäänteet alueelta. Erilaisia moderneja jäänteitä 
alueella oli sen sijaan runsaasti. Kartta Hannu Takala ja Siiri Tuomenoja, Maanala Oy. Pohjakartta: Maan-
mittauslaitos.

 

4.2.2. Turuntien ja Tiilisillan välinen alue 

Turuntien sillalta Kivistönkoskelle jokiuoman 
molemmat rannat on rakennettu, eikä arkeolo-
gisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
rakenteita ollut nähtävissä. Alueen kairaus tai 
koekuopitus ei ollut mahdollista modernin ra-
kennustoiminnan vuoksi, joka oli muuttanut ja 
muokannut alkuperäisen maanpinnan koko-
naan. 

Kivistönkoskelta Tiilisillalle olevalla alueella ei 
myöskään ollut mahdollisuuksia tehdä koe-
kuoppia tai kairauksia, sillä alue oli paikoin voi-
makkaasti rakennettu ja toisekseen selvitysalu-
een jyrkkiin ja pahasti vesakoituneisiin rintei-
siin ei koekuoppien kaivaminen yrityksistä huo-
limatta onnistunut. Kaikki havainnot perustu-
vat maan päälle näkyviin rakenteisiin. 

 

 

 
Jokiuoman jyrkkiä rantoja Kivistönkosken alapuo-
lella. Vasemmalla olevaa itärantaa on muokattu 
vahvasti läjittämällä maata ylärinteestä alapäin. 
Kuva Hannu Takala, Maanala Oy. 
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Kivistönkosken silta/pato oli valettu betonia ja 
uusittu kokonaan vanhan padon paikalle. 
Aiemmista silloista tai patorakenteista olevia 
jäänteitä ei ollut havaittavissa. Padon itäpuo-
lella oli aiemmin tulipalossa tuhoutuneen myl-
lyn jäännökset sekä siihen liittyvä betonista va-
lettu, kolme metriä leveä vesiränni. Kaikki ra-
kenteet olivat lautavuorauksen avulla valettua 
betonia, jotka olivat hävittäneet täydellisesti 
paikalla aiemmin olleet rakennukset.  

Myllynraunio oli pahoin umpeenkasvaneessa 
metsikössä. Paikalla oli jäljellä hiiltyneitä hirsiä 
ja ikkunanpokia sekä maahan kasattuja pala-
neiden hirsien kasoja. Koko mylly ympäristöi-
neen oli kasvanut umpeen, ja paikkaa oli käy-
tetty jätteen ja maa-aineksen läjitysalueena 
pitkään. Raunion keskellä oli jäljellä kaksi rau-
taista ja kookasta akselia.  Vesirännin päällä ol-
leessa kannessa oli 170 x 70 senttimetrin ko-
koinen kulkuaukko alas vesirajaan. Rakentee-
seen liittyvät puuosat olivat hyvin nuoria, ehkä 
muutaman kymmenen vuoden ikäisiä. Mitään 
merkkejä vanhempiin rakennuksiin liittyneistä 
rakenteista ei löytynyt. 

Jokiuoman itäranta Kivistönkoskelta Tiilisillalle 
oli paikoin vahvasti vedenkulutuksen muok-
kaamaa. Maata oli myös kaivettu ja tasattu, ja 
rantoihin oli läjitetty jätemaata. Mitään arkeo-
logiseen kulttuuriperintöön liittyviä rakenteita 
ei itärannalta havaittu tällä välillä.  

 

 
Myllyn betonisia seinärakenteita pahasti pusikoitu-
neessa metsikössä joen itärannalla, Kivistönkosken 
alapuolella. Korkeat betoniseinät erottuivat kas-
vuston keskellä.  Kuva Hannu Takala, Maanala Oy.   

Uoman länsirannalla veden partaalla kulki yh-
tenäinen betonisten tukien ketju, joista osaa 
käytettiin inventointihetkellä Componenta 
Oy:n lauhdeputken tukina. Rannalta löytyi yh-
teensä 30 erilaista betonista tukirakennetta, 
joiden koot vaihtelivat 180 x 40 cm ja 145 x 40 
senttimetrin välillä. Tukien keskimääräinen 
paksuus oli 70 senttimetriä. Kaikki olivat vala-
malla tehtyjä, ja laudoituksen jäljet olivat sel-
västi näkyvissä. Näiden lisäksi rinteessä oli 
kaksi yksittäistä betonipylvästä. Pylväiden ja 
tukien ikää on vaikea arvioida. Tuet olivat sel-
västi eriaikaisia ja sijaitsivat limittäin toisiinsa 
nähden. Osa betonituista saatiin mitattua in-
ventointikartalle. 

 
Lauhdeputki hyödyntää rinteessä olevia betonitu-
kia. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy.  

Joen länsirannalla on aiemmin toiminut saha-
laitos, jonka raamisahan paikka löytyi rinteestä 
(ks. liitekartta 4, s. 25). Raamisahan betonituki 
oli kooltaan 170 x 220 cm ja sen keskellä oli 
kaksi 95 x 70 senttimetrin kokoista aukkoa. Ra-
kenteen itäpäässä oli 85 x 110 senttimetrin ko-
koinen betoninen uloke. Ylärinteen puolella 
betonituki oli 95 cm korkea ja alarinteen puo-
lella 230 cm.   

Raamisahan paikkaa voi pitää alueen käyttö-
historian kannalta ja selvitysalueella säilynei-
den alkuperäisten rakenteiden vähäisyyden 
vuoksi suojeltavaksi esitettävänä kohteena. 
Koordinaatit:  
N 6714075; E 346374. 
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Raamisahan tuki joen puolelta kuvattuna. Kuva 
Hannu Takala, Maanala Oy.  

Hiukan raamisahasta etelään oli rinteen ylä-
osassa 650 senttimetriä pitkän ja korkeimmil-
laan alarinteestä mitattuna 190 senttimetriä 
korkean tukimuurin jäänteet. Muuri oli tehty 
lohkokivistä, luonnonkivistä sekä irtomaasta. 
Muuri oli yhtenäinen, mutta osittain sortunut 
rakennelma. Koordinaatit pohjoispäässä:  
N 6714063; E 346385 ja eteläpäässä:  
N 6714059; E 346390. 

Muurin yläpuolelta erottui myös kellarin rau-
niot, jonka keskellä oli halkaisijaltaan 90 sent-
timetrin kokoinen pyöreä betonirengas. Kella-
rin ikää on mahdoton arvioida, mutta betoni-
rengas osoittaa ainakin sen käytön jatkuneen 
pitkään lähelle nykyaikaa. Muuri on sen sijaan 
autenttinen rakenne ja vanhalle kartalle teh-
dyn asemoinnin perusteella kyseessä lienee 
pasutusuuniin liittyneen muurin paikka (ks. lii-
tekartta 4, s. 25). Tukimuuria voi esittää säily-
tettäväksi rakenteeksi yhdessä sen päällä ole-
van kellarinraunion kansa, vaikka kellarin 
käyttö onkin ollut osittain hyvin nuorta. Kella-
rin keskikoordinaatit: N 6714058; E 346391. 

 
Yksityiskohta tukimuurista. Kuva Hannu Takala, 
Maanala Oy.  

Aivan selvitysalueen etelärajalta löytyi vielä 
betonista valetun kellarin suuaukko. Aukon 
etuseinän koko oli 115 x 135 senttimetriä ja ko-
valevyllä peitetty sisäänmenoaukko oli kool-
taan 49 x 68 senttimetriä. Aukon vieressä näkyi 
kahden teräsputken suljetut päät. Suuaukon 
molemmin puolin oli 140 senttimetriä pitkät 
ulospäin aukeavat siivekkeet.  

Kellarin ulkopuolen valu oli hyvin nuorta ja kel-
lari on ollut pitkään uusiokäytössä ja sen raken-
taminen on hävittänyt paikalla aiemmin sijain-
neet kerrostumat. Arkeologisen kulttuuriperin-
nön kannalta kellarilla ei ole suojeluarvoa.  
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Valetun kellarin suuaukko selvitysalueen etelära-
jalla. Inventointipäivien kirkas auringonpaiste vai-
keutti valokuvaamista aiheuttaen voimakkaita 
kontrasteja. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy. 

 

Kivistönkosken alapuoliset ja suojeltaviksi inventoinnin perusteella esitettävien raamisahan ja tukimuurin 
sekä siihen liittyvän kellarin paikat suhteessa muuhun rakennuskantaan. Kohteiden tarkemmat sijainnit 
löytyvät tekstissä olevien koordinaattien perusteella. Kartta Siiri Tuomenoja, Maanala Oy.  
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Jokiuomaa Tiilisillalta pohjoiseen. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy. 

 
Tiilisillan pohjoispuolen itäranta oli kuonan ja muun jätemaan peitossa useiden kymmenien metrien mat-
kalla. Alkuperäinen maanpinta näkyy pakkautuneen kerroksen alla. Kuva Oskari Sairanen, Maanala Oy.  
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Betonisia tukirakenteita limittäin joen länsirannan tasaisella osuudella Tiilisillan pohjoispuolellla. Osa on 
uusiokäytössä, osa on käyttämättä. Päällä kulkee Componenta Oy:n lauhdeputki. Kuva Hannu Takala, 
Maanala Oy. 

 

 
Kivistönkosken pato taustalla. Etuoikealla myllynrauniota ja vesikouru, jonka päähän on myöhemmin 
tehty lautakate. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy.  
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Joen itärannan betonirakenteita ja puutukia kourun päällä Kivistönkosken eteläpuolella. Kuva Hannu Ta-
kala, Maanala Oy.  

 

Karjaanjoen rannat kohti Pyhäjärveä Turuntien suunnasta kuvattuna. Taustalla länsirannan veneval-
kama. Kuva Hannu Takala, Maanala Oy.  
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4.3. Suojeluesitykset 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta selvitys-
alue on erittäin ongelmallinen, koska lähes 
kaikki vanhat rakenteet ovat kadonneet tai 
otettu uusiokäyttöön tai samalle paikalle, 
missä on ollut esimerkiksi 1800-luvulla raken-
teita, on myöhemmin tehty kokonaan uusi vas-
taava rakenne. 
 
Olemassa olevien rakenteiden suojelupäätös 
on viranomaistyötä. Rakenteiden säilyttämistä 
arvioitaessa on mietittävä autenttisuutta ja 
sitä, mikä arvo annetaan uudelle rakenteelle 
silloin, kun se sijaitsee yli sata vuotta vanhan 
vastaavan rakenteen paikalla. Kolmanneksi on 
mietittävä edelleen käytössä olevien vanhojen 
rakenteiden suojeluarvoa.  
 
Inventoinnin ja siihen liittyneen arkistotutki-
muksen ja kartta-analyysin perusteella suojel-
taviksi voidaan tässä raportissa esittää Kivis-
tönkosken eteläpuolella, länsirannalla sijain-
nutta raamisahan perustusta sekä kivimuuria 
ja siihen liittyvää kellaria.  
 
Sen sijaan samalla rannalla oleville betonituille, 
jotka ovat osittain edelleen käytössä, on mah-
dotonta nähdä suojeluarvoa, ellei niiden mer-
kitystä koeta paikallisesti niin suureksi, että 
kaikki tai osa niistä halutaan säilyttää  
 
Kivistönkosken pato ja sen yhteydessä olevat 
myllynrauniot ovat moderneja rakenteita, 
joilla ei itsessään ole suojeluarvoa, mutta tie-
toisuus siitä, että samalla paikalla on sijainnut 
vastaavat rakennelmat, joiden merkitys koko 
ruukkimiljöölle on ollut ratkaiseva, jättää mah-
dollisuuden niiden kokonaiselle tai osittaiselle 
suojelulle. Suojelupäätöstä tehtäessä viran-
omainen joutuu punnitsemaan tarkkaan eri 
vaihtoehtoja ja perustelemaan päätöksensä 
kestävästi. 
 
Kaikki muut inventoinnissa havaitut rakenteet 
ovat sellaisia, joille on Muinaismuistolain 
(295/1963) tai Rakennusperintölain 
(498/2010) perustella mahdotonta määrittää 

suojelustatusta (ks. myös Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999). Paikallisesti rakenteita 
sen sijaan voi pyrkiä säilyttämään, mikäli se 
nähdään ruukkimiljöön historian kannalta pe-
rustelluksi.  
 
5. Lähteet 

 
Kansallisarkisto, Helsinki 
Vuorihallituksen arkisto 
 
C PÖYTÄKIRJAT, Ca:8 Vuorikäräjien pöytäkirjat 
1821-1840 
C PÖYTÄKIRJAT, Ca:14 Vuorikäräjien pöytäkir-
jat 1853-1854 
D TOISTEET, De:1 Alivuorimestarin kertomuk-
set 1828-1857 
D TOISTEET, Dd:2 Vuorimestarin kertomukset 
1827-1866 
E SAAPUNEET ASIAKIRJAT, Ee:1 Ruukkeja ja 
vuorikaivoksia koskevat kertomukset ja ilmoi-
tukset 1824-1879 
 
Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja piirus-
tukset (kokoelma), ad Ad -aktikartat ja -piirus-
tukset 
 
sto ad 828/14 1845 2. Karta öfver Karkila eller 
Högfors strömdrag från öfra till nedra 
Lugnvattnet med uti sagde Strömdrag anlagde 
Wattenverk, upprättad vid hållen syn. 
 
sto ad 828/14 1845_1 1. Karta öfver Karkila el-
ler Högfors wattendrag och dess närmaste om-
gifningar med trakterne nedan och ofvan an-
läggningsstället upprättad vid hållen syn. 
 
Museovirasto, Helsinki 
 
Kantonen, Timo. Karkkilan Högforsin masuuni. 
Rakennushistoriallinen esitutkimus. Museovi-
rasto, 1995. 
 
Tutkimuskirjallisuus 
 
Aalto, Seppo & Kimmo Rentola. Karkkilan eli 
Högforsin ja Pyhäjärven, entisen Pahajärven 
ihmisten historia. Karkkila: Karkkilan kaupunki, 
1992. 
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Ekman, Karl &W. E. Nordström. Masuuni josta 
tuli suurvalimo: Högforsin tehdas. 1, (1820-
1874). Karkkila: Kymin osakeyhtiö, Högforsin 
tehdas, 1953. 
 
Ekman, Karl et al. Masuuni josta tuli suurva-
limo: Högforsin tehdas. 2, 1874-1950. Karkkila: 
Kymin osakeyhtiö, Högforsin tehdas, 1954. 
 
Huuhtanen, Matti & Harry Schulman. Teollisen 
yhdyskunnan murros: tapaus Högfors: vanha 
perinne ja uudet visiot. Helsingissä: Otava, 
1991. 
 
Laine, Eevert. Suomen vuoritoimi 1809-1884. 1, 
Yleisesitys. Helsinki: Suomen historiallinen 
seura, 1950. 
 
Laine, Eevert. Suomen vuoritoimi 1809-1884. 2, 
Ruukit. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 
1948. 
 
Sanoma- ja aikakauslehdet 
 
Karkkilan Tienoo 
Kotimainen tuotanto  
Kotimainen työ: Kotimaisen työn liiton äänen-
kannattaja 
Suomen Teollisuus 
 
Muut lähteet 
 
UPM:n arkistonhoitaja Jaana Piriseltä 1.6.2022 
saatu tiedonanto 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
 
Muinaismuistolaki (295/1963) 
 
Rakennusperintölaki (498/2010) 

6. Yhteenveto 

Karkkilan Högforsin ruukkia on tutkittu run-
saasti aiemmin historian ja arkistolähteiden 
avulla. Tässä tutkimuksessa aiemmat tutkimus-
tulokset koottiin yhteen ja alkuperäisaineisto 
käytiin läpi arkistoista.  

Arkeologista inventointia ei ruukin alueella ol-
lut tehty ennen tätä. Nousu onnistuu Karkki-
lassa -hankkeen kannalta löytyneiden ja säily-
tettävien rakenteiden arvottaminen on vaativa 
työ. Arkeologinen inventointi yhdistettynä his-
torian tutkimukseen ja arkistotyöhön antaa 
mahdollisuuden ehdottaa tässä yhteydessä 
suojeltaviksi kolmea rakennetta: raamisahan 
perustusta, kivistä tukimuuria ja siihen liittyvää 
kellaria. Näidenkin kohteiden suojeluarvo tai 
muiden paikallisesti merkittäviksi koettavien 
rakenteiden suojelu jää lopulta suojeluviran-
omaisten tehtäväksi. 

 

Lahdessa ja Helsingissä 22.7.2022 

 

 

Hannu Takala & Riku Kauhanen 

Maanala Oy 
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LIITEKARTAT 

 

 
Kartta 1. Karkkilan ja Kivistön kosket vuoden 1819 tarkastuksessa. Ylemmän kosken eli Kivistön kosken 
kohdassa isäntä Närön tamppilaitostaan varten rakentama pato c). Pohjoisrannalla Närön tamppilaitos 
kuivaamoineen (n ja o). Rakennus m) on Närön päärakennus. Karkkilan kosken myllyn pato kohdassa d. 
Etelärannalla mylly l, myllärin asunto ja navetta (k ja h) Kuva: Ekman &Nordström 1953, 73. 
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Kartta 2. Varamaanmittari B.W. Nordbergin vuonna 1842 laatima piirros Högforsin ruukista. Rakennuk-
set: A) Karakters byggnaden (päärakennus); B) Såg Huset (saha); C) Kontors bygnaden (konttori); D) Ma-
sugns byggnaden (masuuni); E) Mekaniska Wärkstaden (konepaja); F) Qvarn Huset (mylly); G) Kål huset" 
(hiilihuone). Vastarannalla niin kutsutun Närön talon kehräämö ja tamppilaitos. Kuva: Kansallisarkisto. 
Senaatin talousosaston kartta AD 828/14 1845. 1. Karta öfver Karkila eller Högfors wattendrag och dess 
närmaste omgifningar med trakterne nedan och ofvan anläggningsstället upprättad vid hållen syn. 
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Katta 3. Ote vuonna 1842 Karkkilan ja Pyhäjärven alueesta piirretystä kartasta. Kartta samassa yhtey-
dessä kuin edellisen sivun kartta vuodelta 1842. Kuva: Kansallisarkisto. Senaatin talousosaston kartta sto 
ad 828/14 1845 2. Karta öfver Karkila eller Högfors strömdrag från öfra till nedra Lugnvattnet med uti 
sagde Strömdrag anlagde Wattenverk, upprättad vid hållen syn. 
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Kartta 4. Högforsin ruukin asemapiirros 10.3.1853, täydennettynä 25.2.1852 eli ruukin historiikkia kirjoi-
tettaessa tehdyillä merkinnöillä. Kuvassa A) Walsverket (valssilaitos); B) Qvarnen (mylly); C) Mak. Werks-
taden (konepaja); D) Bläst Huset (Puhallinhuone); E) Masugnen (masuuni); F) Bokar Huset (rouhinhuone); 
G) Gas Rostugnen (pasutusuuni); H) Kolhuset (hiilihuone); I) Prov. Gjuteri (koevalimo); K) Förl. Magazinet 
(mallivarasto); L) Nya Gjuteri (uusi valimo); M) Arb. Bostad (työväenasunto); N) Magazin (varasto); 0) 
Magazin (varasto); P) Gjutgods Magz. (valutavarain varasto); Q) Bakstugan (leivintupa); R) Cont. Bygg-
ning (konttori); S) Förv. Lider (varastoliiteri); T) Min. Magaz. (pienempi varasto); U) Stallet (talli); W) Stall 
Byggn (talli); X) Sågen (saha) ; Y ja Z) Bod. Lokalen (asuntoja); Å) Bad Stugan (pesutupa). Kuva: Kantanen 
1995, Kuva 22 < Valimomuseo. 

 

 

 


