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Wikipedian mukaan 1600-luvulla raudanvalmistus nousi 

tärkeäksi sivutuloksi Kannuslaisille talonpojille. Valtiovaltakin 

kiinnitti Lestijokilaakson rautamultaan huomiota ja antoi 

vuonna 1642 privilegiot rautaruukin perustamiseksi alueelle 

Talonpojat valmistivat ankkureita ja muita suurempia 

taontatöitä vesivoimalla käyvien väkivasaroiden avulla, jotka 

olivat yksityisiä tai useampien talojen yhteisiä. 

1600-luvulla syntynyt Roikosen suvun väki Lohtajan ja 

Kannuksen pitäjistä oli mukana tällaisessa konevoimaisessa 

raudantaonta bisneksessä.  

Vasarapajassa sijaitsivat takkiraudan jatkojalostamiseen 

tarvittavat vasarat, jotka toimivat vesivoimalla ja 1800-luvulta 

alkaen myös höyryvoimalla. Masuunissa tuotettu takkirauta 

ei ollut taottavissa ennen kuin sen hiilipitoisuutta ja 

epäpuhtauksia oli poistettu mellotuksen avulla. 

Mellotuksessa takkirauta sulatettiin kankivasarapajassa 

sijainneessa ahjossa uudelleen ja taottiin kankivasaran avulla 

käyttökelpoiseksi ainesraudaksi. Kankivasarapajassa oli yksi 

tai kaksi suurta ahjoa ja raskasta vesivasaraa. Ahjossa oli 

avosuinen tulipesä, joka mahdollisti suurten 

rautakimpaleiden käsittelyn. 

Oheiset linkit selittävät muinaisen vesivasarapajan toimintaa: 
 Kuva1,  Kuva2  Kuva 3 (selaa myös taottuja tuotteita). 
 
Video1, Video2 vesivoimaisen pajavasaran toiminnasta,  
Artikkeli sepän pajan vesivasarasta. Toinen juttu vesivasarasta. 
 
Tuon ajan raudanvalmistusta ja raudanjalostusbisnestä kuvataan tässä artikkelissa. 
 
Lestijoen varrella toimi aikoinaan lukuisia myllyjä, joista vain muutama on säilynyt. 
 
VIDEO Lestijoen Petäjän vesimyllystä, jonka perustukset ovat 1600-luvulta 
 
VIDEO viljan jauhamisesta vesimyllyllä.  
 
Tietoa vesimyllyjen rakenteesta löytyy seuraavista: Linkki 1, Linkki2. 

Wikipedian mukaan isonvihan (1713–1721) orjatyöhön Venäjälle ryöstetyistä ihmisistä pääsi 

palaamaan noin 2 000 henkeä, useimmat joidenkin vuosien, jotkut vasta vuosikymmenten kuluttua. 

Kasakat ilmeisesti ryöstivät myös Hanni-Roikolan tyttären, Lisa Erichzd:r Roikolan, pikkupojan (Erik 

Gustafsson). 

 

Rippikirjan mukaan Erik Gustafsson palasi Venäjältä Roikolaan reilu kymmenkunta vuotta 

myöhemmin. Merkittävä tapaus on päässyt oikein paraatipaikalle rippikirjan lööppiin. Kuitenkin 

kirjauksissa on outo sekaannus. Kirjauksen mukaan naapurikylän Erik Gustafsson Jylhä asettui 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannus_(kaupunki)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauta
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvimalmi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruukki_(varhainen_teollisuusalue)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ankkuri
http://akp.nba.fi/wiki;vasarapaja
http://ruukinsepat.fi/index.html
https://www.facebook.com/ruukinsepat/photos/a.253894284961830/665914853759769/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ruukinsepat/photos/a.253894284961830/928042010880384/?type=3&theater
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/08/17/finlands-enda-fungerande-vattendrivna-smideshammare-bankar-igen-det-betyder?fbclid=IwAR3RBe9J62cYx_Qc_kfOCK063f7aMUv4YIR-vXyCGRtNcBRB5jmoatGm3S0
https://www.facebook.com/watch/Str%C3%B6mforsin-ruukin-pajamuseo-702858923074522/
http://museovirastorestauroi.nba.fi/teollisuuskohteet/stromforsin-ruukki
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/624019-kasityota-jota-kelpaa-esitella-seppa-tiia-riitta-lahti-toivoo-etta-yleiso-paasisi
http://www.kirjastovirma.fi/oilinginvarrelta/myllyrannan_ruukki
https://www.kannus.fi/vapaa-aika/kulttuuri/muut-kohteet
https://www.youtube.com/watch?v=ZW4KZ20j5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=e5X2gEp0MGU
https://tuomjari.wordpress.com/2016/05/21/harkinhierin-ja-jalka-myllyt/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32831/leppanen_lauri.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isoviha
https://www.dropbox.com/s/8wsdduqpgn8kt09/Erik%20ja%20Gustaf%20Roikola-kastettu.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ruukinsepat/photos/a.253894284961830/762680867416500/?type=3&theater
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mukamas asumaan pariksi vuodeksi ventovieraaseen Roikolaan Venäjältä paluunsa jälkeen. 

Roikolassa hänelle syntyi lapsi Erik Erikinpoika *1743. Loogisempaa olisi, että Erik Gustafsson Roikola 

palasi Venäjältä syntymäkotiinsa äitinsä ja veljensä luokse. Lisäksi myöhemmissä rippikirjauksissa Erik 

Erikinpoika *1743 kuluu Roikolan perheeseen eikä Jylhän. 

Erik Gustafsson Roikola meni seppäsukuiseen avioon Kannuksessa. Hänen lastensa syntymäpaikat 

sijaitsevat jokien ja purojen varsilla sukulaisten taloissa, ilmeisesti Erik perusti niihin vesimyllyjä. 

Pikkuvihan aikana ukkini isoukin ukki seppä Eric Gustafsson Roikola perheineen hankki Saarijärven 
keskustan vierestä reilut tuhat hehtaaria maata, jossa oli 3 km Leuhujoen rantaa. Joen vuolaisiin 
koskiin hän rakensi poikineen 1700-luvulla vesimyllykäyttöisiä tuotantolaitoksia (mylly, paja, 
sahalaitos, ehkä pärehöylä). Saarikoskea alettiin kutsua Roikolankoskeksi ja seutua Roikolan kyläksi. 
Eric Gustafsson kuoli 1758. Ericin pojat Erik Erikinpoika ja Gustaf Erikinpoika jatkoivat Saarikoski-
Roikolan tilan hoitoa. 
 
Roikosen sukutaulussa oleva Johan Eriksson Saksholm oli Ruotsissa rautamalmin puhdistamiseen 

oppinsa Meldersteinin ruukissa saanut kovan luokan vasaraseppä, seppämestari.  

Saattaa olla, että paikalla harjoitettiin myös raudan tuotantoa, sillä Tarvaalan seudun kaivauksissa 

löytynyt Rautakuona ja järvimalmi viittaavat paikalla harjoitettuun raudanvalmistukseen. Se tosin 

saattaa olla vanhempaakin perua, mutta ainakin se kertoo, että seudulla on tarjolla järvimalmia. 

 

 

 

Leuhujoen kosket Saarijärvellä  Saarikoski/Roikola Hem, Sotilaskartta 1776 – 1805 

 

Tila halottiin 1783, toisesta puoliskosta tuli Leuhukoski, jonne isännäksi tuli Ericin vävy Mikko 

Matinpoika 1783-1803, jolla puolisona oli Erikin Anna tytär. Leuhukosken talolla oli joen alapäässä 

Heinäahon koskessa mylly ja vesisahalaitos. Ks. Saarijärven rakennuskulttuuriselvitys s. 3-4. 

 

https://www.dropbox.com/s/8wsdduqpgn8kt09/Erik%20ja%20Gustaf%20Roikola-kastettu.pdf?dl=0
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melderstein
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/hae_liite.aspx?id=112435&ttyyppi=pdf&kansio_id=729
http://www.paijannebitti.fi/metsakartat/kuvat/20saarijarvi1.jpg
http://akp.nba.fi/wiki;vesisaha
http://www.saarijarvi.fi/sites/default/files/atoms/files/tarvaala_rakennuskulttuuriselv.pdf
http://www.paijannebitti.fi/metsakartat/kuvat/20saarijarvi1.jpg
http://www.saarijarvi.fi/historia
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Suomessa vesisahat yleistyvät 1600-luvulla, mutta 

tekninen kehitys on hidasta. Vasta vuonna 1708 David 

Seseman perustaa Suomen ensimmäisen 

hollantilaistyyppisen ohutteräsahan. Uuden tekniikan 

avulla sahojen tehokkuus paranee, ja myyntisahat 

alkavat kehittyä teollisiksi tuotantolaitoksiksi. 

Isonvihan jälkeen Ruotsi menettää sahateollisuuden 

kannalta tärkeät Viipurin ja Käkisalmen alueet 

Venäjälle. Hattujen sodassa menetetään vielä Hamina, 

Savonlinna ja Lappeenranta.  Viipuri on tärkeä 

sahatavaran vientisatama. 

Vuoden 1739 metsäasetuksessa taataan 

hollantilaistyyppisten sahojen perustajille etuja 

sahausoikeuksissa ja raaka-aineen hankinnassa. Pelko 

metsien loppumisesta johtaa puuraaka-aineen käytön 

priorisointiin. Sahateollisuuden kasvua hillitään mm. puunhankinta-alueen rajauksilla.  

Aiemmin kielletyt höyrysahat sallitaan vuonna 1857. Uudistus tuo tehtaisiin lisää käyttövoimaa ja 

vapauttaa sahojen toiminnan vuodenaikojen sekä sääolosuhteiden vaihtelusta. Entistä laajempi joukko 

kansalaisia tulee osalliseksi sahateollisuuden kasvusta… ks. Metsäteollisuus 

  
Erään vesisahan rakennepiirustus Tukin sahausta vesisahalla 

Katso tukin sahausta vesisahalla, VIDEO1, Moniteräinen malli, VIDEO 2. 

Roikolan mylläreinä ilmeisesti jatkoivat Elielin serkut, ainakin 1841 syntyneen Eric Gustaf Matinpoika 
Roikosen ammatiksi on merkitty mylläri. Mylläri on myös hänen Anna-siskonsa aviomies Matts 
Björnvik. 
 
Erikin poikien Roikola-Saarikoski ja Leuhukoski talojen hyvin vauhtiin päässeet bisnekset eivät 
kuitenkaan pystyneet laajentumaan esim. turbiini tuotantosahaksi, puuhiomoksi ja paperitehtaaksi, 
kuten muilla vastaavilla koskipaikoilla, sillä Saarijärvelle ei ollut rautatietä. Pienen paikkakunnan oma 
ostovoima oli heikko, sillä ihmiset elivät pääosin omavaraistaloudessa. Laajentuvan suvun nuoriso 
joutui hakeutumaan pelkän maanviljelyn pariin. 1900-luvun alussa kosket myyttiin sähköyhtiölle. 
Uusi isompi voimalaitos 1961 avattiin, joka yhdisti kaikki Leuhujoen kosket, putouskorkeutta kertyi 
9,5 metriä. Se on tuottanut sähköä yli 30 miljoonan euron edestä. 

 
Yksinkertainen ratasmylly, jossa on rakennuksen 

ulkopuolinen vesiratas. 

https://www.terminator.fi/uutiset.html?a2200=10306
http://www.kolumbus.fi/jamikko/Bulldra_vaiheet_rakennepiirustus.htm
https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/KK14S_2
https://www.youtube.com/watch?v=8DRKc10ZHKY
https://www.youtube.com/watch?v=ALrdpQSRlM4
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Leuhunkosken voimalaitos. 1961 Pärehöylä  Katso VIDEO 
 

http://www.leuhunkyla.com/Resources/LEUHUNKOSKEN%20VOIMALAITOS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x8Li_lLPef4

