
SIMON RASMUS

Simon Rasmuksen tiilitalon pääty vuonna 2019.



Kirkkoväärti Simon Rasmus (1721–1795) 
oli edelläkävijä, joka rakensi tiilisen 
asuintalon Sokojan Rasmuksenmäelle 
1770-luvulla. Sen johdosta hänelle 
myönnettiin 20 vuoden verovapaus 
vuonna 1779. Tiilestä rakentaminen 
noudatti kansallisia suosituksia varata 
puutavara tervanpolttoon, koska sillä 
nähtiin olevan ratkaiseva merkitys 
valtion kansatalouden kannalta.

KOKKOLASSA AIEMMIN RAPPEUTUNEEN 

RASMUKSEN TILAN OVAT KUNNOSTANEET SEN 

KOLME ASUKASTA JA AHKERAA OMISTAJAA. 

YKSI HEISTÄ ON LISÄKSI RAKENNUTTANUT 

HIENON TIILISEN ASUINKIVITALON. 

SIKSI KUNINKAALLINEN

MAJESTEETTI ON OSOITTANUT HÄNELLE 

ARVOSTUSTA MYÖNTÄEN PATRIOTISKA 

SÄLLSKAPETIN KANNUSTUKSEN PALKINTOINEEN 

SEKÄ VAPAUTUKSIA.

TIETTÄVÄSTI HÄN ON ENSIMMÄINEN TALONPOIKA 

SUOMESSA, JOKA ON RYHTYNYT

(KYSEISEEN RAKENNUS-) HANKKEESEEN…

Ruotsinmaalainen maantieteilijä Eric

Tuneld teoksessaan Geographie öfver

Konungariket Sverige Samt Därunder

hörande Länder, 1794



Rasmuksen tiilitalon pohjoispäädyssä on 
metallinumeroin vuosiluku 1779, jonka
lomassa on reliefinä muurattu medal-
jonki ja teksti PRYDLIG OCH WARAKTIG 
(suom. huoliteltu ja kestävä). Talon raken-
nusvuodesta ei ole tarkkaa tietoa, pää-
tyyn muuratut numerot 1779 tarkoitta-
nevat pikemminkin tilalle myönnetyn
verovapauden myöntämisvuotta kuin
rakennusvuotta. 

Tiilitalo rakennettiin muodikkaaksi sivu-
kamarituvaksi ja se oli alun perin tarkoi-
tus rakentaa kaksikerroksiseksi. Ikkuna-
aukotus oli pyörökaarinen muodikkaan
rokokoon tapaan ja julkisivu rapattiin
sileäksi. Talo lienee ollut komea ja maise-
massaan kartanomainen rakennus.Simon Rasmuksen 1770-luvulla rakentama kivitalo muutettiin 

navetaksi 1912.



Kungliga Patriotiska Sällskapetilla (per. 1766) 
oli oikeus myöntää kivirakentamiseen ryhty-
neille verohelpotuksia. Valtiopäivämies ja 
kirkkoherra Anders Chydenius oli seuran 
jäsen ja tunsi sen tavoitteet. Simon Rasmus 
taas kuului kirkkoherran lähipiiriin. Maanvilje-
lijä Simon Andersson Haukilax (Rasmus)
toimi Kokkolan seurakunnan kirkkoväärtinä 
Chydeniuksen kirkkoherrakaudella. Hän oli 
yritteliäs ja varakas talonpoika, jolla oli mm. 
osuus talonpoikaisaluksesta ja varaa ryhtyä 
rakentamaan tiilitaloa. Hän lienee saanut 
vaikutteita valtiopäivämies Chydeniukselta, 
joka oli erinomaisesti perillä myös valtakun-
nan talouspoliittisista linjauksista.

Hopeinen pokaali, joka myönnettiin Simon 

Rasmukselle tiilitalon rakentamisesta. Kungliga

Patriotiska Sällskapet pyrki edistämään mm. 

maanraivausta, kiviaitojen tekoa ja kivitalojen

rakentamista maaseudulle esim. palkintoja

jakamalla. Pokaali yksityisomistuksessa, kuva: 

K.H.Renlundin museo. 



Kirkkoherra rakennutti 1775 Kaarlelan
pappilan pihalle suunnittelemansa
tiilirunkoisen talousrakennuksen. 
Kaarlelan kirkon laajennusta oli alettu
suunnitella jo 1760-luvulla, mutta se 
valmistui vasta 1789. On mahdollista, 
että talousrakennus oli hanke, jossa
tutustuttiin uuteen materiaaliin tiileen
kirkon laajentamista varten. 

Kaarlelan pappilan tiilinen talousrakennus. 

Kuva: K.H.Renlundin museo.

Tiilitalon rakentaminen 1700-luvulla oli
äärimmäisen harvinaista ja erityisesti
talonpoikaisissa oloissa, se edellytti
mm. tiilitehtaan perustamista. Etelä-
Suomen ulkopuolella vain Vaasan läänin
maaherran residenssi oli tiilirakennus. 
Pohjanmaan ensimmäinen tiilinen kau-
punkitalo, kokkolalaislähtöisen suur-
kauppias Abraham Falanderin tiilitalo
valmistui Vaasaan vasta Rasmuksen
tiilitalon jälkeen vuonna 1781.



Rasmuksen pokaali

(yksityisomistuksessa) 

Kuva: K.H.Renlundin

museo.
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