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KOKKOLAN NAHKATEOLLISUUS

NE MIEHET, JOTKA ENSIMMÄISINÄ 

OVAT ALOITTANEET NAHKAKAUPAN, 

OVAT LUONEET SELLAISET PERINTEET 

KOKKOLALAISELLE NAHKA-ALAN 

YRITTELIÄISYYDELLE, ETTÄ HEILLE 

TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ ON KOHDISTETTAVA

ERIKOINEN KUNNIAMAININTA. 

MITÄ OLISI KAUPUNKIMME ILMAN NAHKAA? 

VARMAANKIN PIENI

PUUTALOJEN KYLÄ, JOSSA KAUPUNKI 

LEPÄISI HILJAISELOSSAAN.   

F.K:nen,
”Kokkolalaiset yksityisyrittäjinä”, Kokkola 

20.3.1947.



Nahankäsittelyllä ja nahkakaupalla on 
pitkät perinteet Kokkolan seudulla. 
Alue tunnettiin nahkatuotteistaan jo 
Kustaa Vaasan aikaan. Toiminta oli
talonpoikaislähtöistä ja se nousi pitkälti
maatilojen nahkuriverstaista, joissa
taidot usein siirrettiin sukupolvelta
toiselle. Jo 1500-luvun lopulla ammatti
näkyi talonpoikaistaustaisten karvarei-
den sukunimissä kuten ”Barkare” ja 
”Skinnare”. 

Tiloilla olikin tavallista valmistaa
nahkatuotteita omiin tarpeisiin
maataloustöiden lomassa. 1600- ja 
1700-luvuilla niin luvallinen kuin
luvatonkin nahanjalostus toimi
talonpojille lisäansiona. Oppia haet-
tiin usein ansioituneilta, Kokkolassa
asuvilta mestareilta. Ansioituneet
nahkakäsityöläiset nimittäin asuivat
ammattikuntamääräysten mukaisesti
kaupungeissa.



Tilanne kuitenkin muuttui, kun
1800–1900-lukujen taitteessa Kokko-
lan maaseudulle nousi useita, yritys-
mäisesti toimivia nahkurinverstaita. 
Yritteliäiden talonpoikien keskuu-
dessa siirryttiin siten kotitarvetuotan-
nosta laajempaan kaupankäyntiin. 
Vilkkaan nahkakaupan aiheuttama
raaka-aineen hupeneminen ajoikin
karvareita etäämmälle nahanosto-
matkoille. Tämä synnytti uuden
ammattikunnan, kiertävät nahka-
kauppiaat. Alueella toimikin Pohjois-
maiden suurin vuotien ja turkisten
vientiliike Vuota- ja Nahkakomp-
pania, joka perustettiin 1911.

1900-luvun alkuvuosikymmeninä
Kokkolan elinkeinoelämää rikastivat
lukuisat uudet nahan jalostukseen ja 
tehdasmaiseen tuotantoon keskit-
tyneet yritykset. Lisäksi moni koti-
ompelija valmisti sivutoimisesti
nahkatuotteita kotonaan. Paikalli-
sen nahkateollisuuden tuotantoon
lukeutuivat kengät, vaatteet ja turkik-
set, mutta erityisesti käsinetuotanto
oli vilkasta Kokkolassa. Vuonna 1950 
Kokkolassa ommeltiin noin miljoo-
na käsineparia.

Hagströmin nahkatehtaan

valmistama käsine . K.H. 

Renlundin museo. 



Paikallisina yrityksinä mainittakoon muun
muassa Kokkolan krominahkatehdas, 
Veljekset Brandt, Kokkolan Käsinetehdas
Oy ja Haka-Käsine. Aikalaisarvion mukaan
neljäsosa kokkolalaisista sai elantonsa
nahkateollisuudesta. Suurin yksittäinen
työllistäjä sekä kokkolalaisen nahkateol-
lisuuden johtotähti oli Oy Hagströmin
Nahkatehdas.

Otto Junnola. Kokkolan kotiseutuarkisto. 



Talonpoikaisesta nahkuriperinnöstä versosi
myös Anders Leander Hagströmin (1876-1962) 
vuonna 1896 perustama nahkatehdas. Anders
Leander syntyi hassislaisen talonpojan ja kar-
varin, Leander Eriksson Hassisen perheeseen. 
Ennen nahkatehdasta ehti kekseliäs, 16-vuo-
tias nuorukainen perustaa ystävänsä kera
pärehöyläämön ja sahan kotipuronsa varteen. 
Myös nahkatehdas Yli-Korpilahden kylässä sai
alkunsa pienimuotoisena ja käsityöläismäise-
nä rukkas-, lapikas- ja varsinahan valmistuk-
sena.

ROHKEIDEN AMMATTILAISTEN TYYSSIJA

HAGSTRÖMIN NAHKATEHDAS –

Hagströmin vanhin verstas 1896.

Hagströmin verstas Hakalahdessa 1903.



Vuonna 1929 tehtiin mittava
laajennus, jolloin Hakalah-
den- ja Pitkänsillankadun
kulmaan rakennettiin suuri
tehdasrakennus. Lisäpinta-
alaa tuli noin 1000 m². 
Tehdasta laajennettiin vielä
1930- ja 1940-luvuilla. Vuon-
na 1936 tehtaassa työsken-
teli jo noin 250 henkilöä. 

Hagströmin nahkatehtaasta
muotoutui yksi kaupungin
mittavimmista työnanta-
jista, jossa suurimmillaan, 
1950-luvulla, työskenteli
jopa 600 ihmistä.

Toiminnan kasvaessa verstas siirtyi 1903 uusiin
tiloihin kaupungin kupeeseen. Toiminimen työ-
rukkasia myytiin pian ympäri maata, jopa Viipu-
rissa ja Pietarissa asti. 1914 yrityksen toiminta
muuttui osakeyhtiömuotoiseksi .
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Suuren toimijan oli oltava rohkea kokei-
luissaan ja mielenliikkeissään aina aske-
leen edellä muita. ”Laboratooriosta on 
tullut se aivo-kammio, missä tärkeä
raakatavarain ja kemiallisten ainesten
erittely tapahtuu” kuvaillaan Hagströmin
toimintaa esittelevässä kirjasessa 1936. 
Hagströmin nahkatehdas ottikin käyt-
töön ensimmäisenä Suomessa kromisuo-
loilla parkitsemisen vuonna 1910. Myös
uusia värimalleja luotiin uutterasti. 
Nahkatehtaan tuotteet tunnettiin
laadukkuudestaan ja nahankäsittelyn
salat pyrittiin pitämään omana tietona.

VAROTTIIN UUDELLE TYÖNTEKIJÄLLE 

KERTOMASTA VALMISTUSAINEIDEN KOOSTUMUSTA. 

ENSIN OLI VARMISTETTAVA, 

ETTÄ TYÖNTEKIJÄ AIKOI TODELLA 

JÄÄDÄ TEHTAASEEN. 

NIITÄ, JOTKA OLIVAT OPPINEET ESIM. 

KROMIKYPSENNYKSEN, EI HALUTTU PÄÄSTÄÄ 

TÖIHIN MUIHIN NAHKATEHTAISIIN. 

ETENKIN VANHEMMAT TYÖNTEKIJÄT HALUTTIIN 

PITÄÄ OMASSA TEHTAASSA. 

NAHKATEHTAASEEN EI HEVIN PÄÄSSYT 

TUTUSTUMAAN, ULKOMAALAISTEN 

KOHDALLA SAATETTIIN TEHDÄ 

POIKKEUS, MUTTA JOS TULIJA TIEDETTIIN

LÄHISEUDUN NAHKURIKSI, 

OLI HÄNELTÄ PÄÄSY KIELLETTY.

Tehtaanjohtaja Sulo Lundin haastattelu. K.H.Renlundin museo.



Hagströmin nahkatehtaan valmistama takki. 

K.H.Renlundin museo. 

Taituruutta ja syvää ammattitaitoa
arvostettiin myös nahkatuotteiden
valmistajissa. Esimerkiksi tarkkuutta
vaatinut leikkaajan työ oli räätäli-
mestari Vistbackan mukaan joillakin
”verissä” kun taas toisista ei kehkey-
tynyt koskaan kunnon leikkaajia. 
Myös malliompelijoilla, jotka räätäli-
mestarin sanoin olivat ”täysiä ammat-
tilaisia”, oli tärkeä rooli. He korjasivat
niin malleissa olevat virheet kuin
valmistivat mallistojen edustuskap-
paleet kauppamatkustajia varten.

Räätälimestari suunnittelikin vuosittain
useita takkimalleja, jotka ammensivat
ideoita niin mallilehdistä kuin Ruotsiin
suunnatuilta muotimatkoilta.

Hagströmin takkiluonnoksia. Kokkolan kotiseutu-

arkisto.



Pukineiden kuten takkien lisäksi
Hagströmin nahkatehtaalla valmis-
tettiin mm. työrukkasia ja hienompia
sormikkaita. 1920-luvun lopulta vuo-
teen 1955 saakka tehtaassa toimi myös
lasten kenkiin erikoistunut jalkine-
osasto. Kengissä hyödynnettiin mui-
den nahkatuotteiden valmistuksesta
jääneitä hukkapaloja. 

Lasten kenkämalleja, Kokkolan kotiseutuarkisto. 

Lasten kengät, K.H.Renlundin museo.



Säntillisyydestä ja tehokkuu-
desta kertoo myös se, että lähes
kaikki nahanvalmistuksen sivu-
tuotteet osattiin jalostaa erilai-
siksi artikkeleiksi. Esimerkiksi
nahasta irrotetuista karvoista
kehrättiin karvalankaa mattojen
valmistukseen. Tehtaalla toimi
lisäksi huoltamo, jossa asiakkai-
den takkeja kunnostettiin. 
Hagströmin pukimen uusi omis-
taja saikin huoltotakuu-kortin, 
millä varmistettiin tuotteen pitkä
elinkaari. 

Näistä kekseliäistä ja kestävistä
toimintamalleista voisi pikamuo-
din aikakausi ottaa oppia.

Kokkolan kotiseutuarkisto.



Suuressa tehtaassa nahkatuotteiden
valmistusvaiheet oli jaoteltu järjestel-
mällisesti eri osastoille. Neljä vuosi-
kymmentä Hagströmin Nahkatehtaalla
työskennellyt värjäri Kirsti Peltoniemi
aloitti työnsä käsineosastolla, josta jat-
koi kenkäosastolle ja sota-aikana nahki-
moon ennen päätymistään viimeiste-
lyosastolle värjäriksi. 

TEHTAAN ARKI TYÖLÄISEN SILMIN

Hänen mukaan työtehtäviä määritti 
sukupuoli – jopa niillä osastoilla, joissa 
työskenteli niin naisia kuin miehiäkin. 
Esimerkiksi viimeistelyosastolla hioma-
ja sträkkäyskoneissa työskentelivät miehet
kun puolestaan pingoittajat olivat aina  
naisia. Sen sijaan miehet toimivat usein 
mestareina – naisten mahdollisuudet 
edetä urallaan päättyivät työnvalvojaksi 
ylenemiseen.

Työvälineitä ja värikarttoja. K.H.Renlundin museo. 



Tehtaalla työntekijän arvostus perustui työn
vaativuuteen. Värjäri Peltoniemi kertoo, että
perustehtävissä työtaito ei juurikaan karttunut
iän myötä, vaan osa työntekijöistä yksinkertai-
sesti koulutettiin muita vaativampiin tehtäviin. 
Työläisperheen lapselle työnteon merkitystä
saatettiin korostaa kotona koulutusta enem-
män ja ansiotöihin jouduttiin jo kouluiässä. Ani 
harva pystyi valitsemaan ammattinsa; useim-
mat mukautuivat siihen toimeen, mistä töitä
oli saatavilla.

Työ tehtaalla oli usein ruumiillisesti rasittavaa 
sekä viimeistelyosastolla myös likaista. Tosin fyy-
sistä ponnistelua ja työstöprosessin hitautta hel-
pottamaan tehtaalla otettiin käyttöön uusia tek-
nisiä ratkaisuja, kuten Ruiskuvärjäyskone ”Isoiita”. 

Uurastuksen lomassa pystyi juttelemaan ja 
vaihtamaan ajatuksia, mikä teki työstä viihtyi-
sää. Uudet työntekijät otettiinkin hyvin mukaan
joukkoon – yhteisöön kuuluminen antoi merki-
tyksellisyyttä. Jokaisella oli tärkeä paikkansa
suuressa tuotantolaitoksessa, sillä eri osastot
sekä työvaiheet oli järkeistetty sopimaan sau-
mattomasti toisiinsa.

Otteita tehtaan kuvastosta vuodelta 1936 



Valokuvaamo Pallas. Kokkolan kotiseutuarkisto.Ote tehtaan kuvastosta vuodelta 1936 



Täsmällisyys oli olennainen ominaisuus tehdastyöskentelyssä. 
Tehtaan pilli pitikin työläiset rytmissään ja sen ajantajuun luottivat
myös kaupunkilaiset, jotka tarinan mukaan ”tiesivät tarkistaa siitä
kellonsa”. Nahkatehdas kellotorneineen, tuttavallisemmin
Hagströmin kulma, muotoutuikin kiinnekohdaksi monen arjelle
sekä maamerkiksi kaupunkilaisille.

Työkortti ja kuva: Kokkolan kotiseutuarkisto. 



Huhtamäen tehtaissa ja Suomen Marjoissa,
jonka hänen poikansa Carl perusti 1932. 
Vuonna 1937 Anders Leander Hagström
vastaanotti talousneuvoksen ja 1951 teol-
lisuusneuvoksen arvonimen. Työntekijöi-
den keskuudessa johtaja Hagström, tai 
tuttavallisemmin Anders, oli pidetty, joskin
maineeltaan tiukka ja tarkka. Kurinpidon
kerrotaan ulottuneen myös Hagströmin
kulman nuorisoon.

apukäsinä yrityksen pyörittämisessä. A.L. 
Hagströmin rinnalla sekä hänen jälkeensä, 
1920-luvulta lähtien tehtaan johdossa
työskentelivät hänen poikansa Carl, Olof ja 
myöhemmin Sven Hagström sekä viimei-
senä pojanpoika Mark Hagström.
Hagström toimi lisäksi merkittävänä
vaikuttajana lukuisissa muissa yrityksissä
kuten Isokosken sähkölaitoksessa,

Suvun nimeä kan-
tanut tehdas oli
vahvasti perhe-
yritys. Useimmat
Hagströmin per-
heestä toimivatA
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ISÄLTÄ POJALLE

Tehtaan kuvastosta, Kokkolan kotiseutuarkisto. 



1960- ja 1970-luvuilla Hagströmin tehtaan
väkimäärä laski noin 300:aan, mutta vienti
ulkomaille oli runsasta kattaen kolmasosan
tuotannosta. 

Vuonna 1981 Hagströmin nahkatehdas
ajautui konkurssiin. Kokkolalaisen nahka-
alan jätin tarinan päättyminen vaikutti ko-
ko kaupunkikuvaan ja pikkuhiljaa nahka-
teollisuus Kokkolan seudulla alkoi hiipua. 
Muutama erikoistunut tekijä jäi kuitenkin
kannattelemaan seudun nahkuriperintöä
uudelle vuosituhannelle. Tehtaan työväkeä 1924. K.H.Renlundin museo. 



• Granholm, Ole 2009: Yritteliästä väkeä
• Hagström, Leevi Sven 1974, haastattelu. Haastattelijana Pirkko Salo
• Hagströmin nahkatehtaan kuvastot Kokkolan kotiseutuarkistossa
• Hagströmin nahkatehtaan työntekijöiden haastattelut 1960-1961, 
K.H.Renlundin museo
• Kauppi, Sanna-Maija: ”Muistoja Hagströmin kulmilta”, Kokkola-lehti 22.8.2012
• Kokkolan kaupungin historia, osa 5
• Nahkamuseo-materiaali, K.H. Renlundin museo
• Oy Hagströmin nahkatehdas, Kokkola, 40 vuotta 1936 

Lähteet: 

Kokkolan kotiseutuarkisto.



RUKKA
Rukan tehdas. K.H.Renlundin museo. 



Kokkolan lähihistorian kukoistava
vaateteollisuus näki päivänvalonsa
maailmansotien välisenä aikana. 
Valmisvaatteiden teollisen tuotannon
kaupungissa aloitti Kokkolan Kauppa-
komppania vuonna 1935 Auran Puku-
tehtaan siirtyessä yrityksen tiloihin. 
Kolme vuotta myöhemmin paikalliset
vaateteollisuuden uranuurtajat, Edvin
Franzen ja Evald Vainio, perustivat
naistentakkeja valmistavan Kappa-
tehdas Oy:n (myöhemmin Master

Coat) ja pian valikoima laajeni mies-
ten puvuilla sisaryhtiön myötä. 
Sotavuodet 1940–44 Kokkolassa
ommeltiin tuhansittain mantteleita
armeijalle muutaman yrityksen ja 
noin kolmensadan työntekijän voimin. 
Tämä vauhditti seudun vaateteolli-
suuden nousua – esimerkiksi Kappa-
tehtaasta muotoutui 1950-luvulla 
maan suurin takkien valmistaja.

KOKKOLAN TEKSTIILITEOLLISUUS



Sodan jälkeen paikallinen valmis-
vaatteiden tarjonta rikastui lasten
vaatteilla sekä sadeasuilla Lasten
Pukutehdas Oy:n (myöhemmin Finn-
Lassie Oy) sekä Rukkan perustamisen
johdosta. 1956 puolestaan SOK:n
vaatetustehdas aloitti toimintansa
kaupungissa. 1970-luvulle tultaessa
se oli noussut Kokkolan toiseksi suu-
rimmaksi teollisuustyöpaikaksi 600 
työntekijällään. Toisin kuin useiden
muiden vaatetehtaiden kohdalla, 
edes yleistyneet automaatiolinjat
eivät vähentäneet työvoiman tarvetta
SOK:lla, joka valmisti niin työvaattei-
ta, vapaa-ajan asuja kuin paitoja.

Työasu, mahdollisesti kylvettäjän puku, 
valmistanut SOK:n vaatetustehdas, Kokkola. 
Kuva: Finna, Lahden kaupunginmuseo, CC BY-
ND 4.0



1960–1970-luvut olivat kokkola-
laisen vaateteollisuuden kulta-
aikaa. Silloin markkinat laajen-
tuivat ulkomaille, esimerkiksi
naistenvaatteistaan tunnetulla
Malli-Marilla oli vientiä Ruotsiin, 
Norjaan ja Englantiin. Rukka oli
puolestaan ulkoistanut valmis-
tustaan Portugaliin saakka. 
Toisaalta länsinaapurista siirret-
tiin valmistusvaiheita Kokkolan
seudulle osaavan työvoiman
vuoksi. Vaateteollisuus antoi työ-
paikan 3 000:lle alueen asuk-
kaalle.

Apu nro 25-26, 20.6.1985

Esite: K.H.Renlundin museo. 



Loistokauttaan eläneen vaateteol-
lisuuden horisontissa sävyt kui-
tenkin tummenivat. Ensimmäiset
merkit hiipumisesta olivat aavis-
teltavissa jo 1970-luvulla, kun vaa-
tevalmistus länsimarkkinoille al-
koi käydä kustannustehottomaksi.  

Alueellista ja koko valtakunnal-
lista vaateteollisuutta kannatteli
pitkään Suomen ja Neuvostoliiton
välinen vaihtokauppa, jossa suo-
malaisilla valmisvaatteilla oli mer-
kittävä rooli. Neuvostoliiton ro-
mahtaminen osuikin kipeästi juuri
vaatevalmistajiin. 

Viimeistään Malli-Marin (1965) 
toiminnan loppuminen vuonna
1995 merkitsi kokkolalaisen suur-
vaateteollisuuden päätepistettä . 
Osaamisen perinnöstä syntyi tilal-
le pienimuotoisempaa yritystoi-
mintaa.

Työntekijöitä Rukalla. K.H.Renlundin museo. 



1950 perustettiin yksi Kokkolan vaateteollisuu-
den valovoimaisimmista tähdistä, erityisesti iko-
nisista keltaisista sadetakeistaan tunnettu Ruk-
ka. Nimellä Urheiluvaatetus Oy aloittanut yritys
otti sittemmin kantaakseen yhden perustajansa, 
Roger ”Rukka” Störlingin (1926–2003) lempi-
nimen. Ensiaskeliaan yritys kokeili Torkinmäellä
sijainneessa pienessä asunnossa, jossa parin
työntekijän voimin ommeltiin urheilu- ja vapaa-
ajan asuja. 

Legendan mukaan kimmoke vesitiiviisiin
vaatteisiin sai alkunsa moottoripyörämatkalla
Helsingin olympialaisiin, jonne saapuessaan 
Störling oli taukoamattoman sateen kastelema. 
Pääkaupungissa hän tutustui muovikankaaseen 
ja idea Rukka-takeista kirkastui.

Rukkan keltaisen sadetakin suunnitteli alun perin 1950-

luvulla tehtaan yksi perustajista, Gunborg Lehmus. 

Rukkan perustajiin kuului Störlingin ja Lehmuksen lisäksi

Gurli ja Henry Simell. Kuva: K.H.Renlundin museo. 

LÄHIKUVASSA RUKKA



Yhtiön tuotanto ei kuitenkaan
rajoittunut sadetakkeihin, vaan
valikoimiin kuuluivat vaatteiden
lisäksi myös kudotut muovima-
tot. Vuonna 1967 valmistettiin
puolestaan ensimmäinen
ylipainehalli. Rukkan kupla-
rakennukset toimivatkin usein
urheilutiloina, niin tennis-, 
jää- kuin uimahalleina. Myös
Kokkolan entinen, vuonna
1970 päivänvalonsa nähnyt
uimahalli oli Rukkan
tuotantoa. 

Kokkolan uimahallin avajaiset. K.H.Renlundin museo.  



Samana vuosikymmenenä yhtiö teki
paluun juurilleen urheiluvaatteiden pariin
valmistaen veneily- ja moottoripyöräasuja. 
Tätä seurasi 1980-luvun golf- ja lenkkeily-
mallistot sekä lasketteluvaatteet. 

Lasketteluvaatteita Rukan esitteestä 1980- ja 90-lukujen taitteesta.. 



Rukka oli jo aikanaan huomattavan
kansainvälinen yhtiö. Skandinavian
ohella myynti kohdistui Länsi-Saksaan, 
Englantiin, Sveitsiin ja Itävaltaan. 
Tavaramerkiksi muotoutunut sade-
takki nähtiin muun muassa Norjan
prinsessan, Märtha Louisen yllä ja 
vuosivalmistus ylsi 10 miljoonaan
keltaiseen anorakkiin. 

Tuotanto laajeni nopeasti ja Kokkolan
lisäksi yrityksellä oli tehtaita Pietar-
saaressa ja Portugalissa. Enimmillään
työntekijöitä oli 800, joista puolet
Kokkolassa. Rukka Products Ab naut-
tikin tunnustusta, mistä vuoden 1969 
valtakunnallinen yrittäjäpalkinto to-
distaa.

Työntekijöitä Rukkan tehtaalla. K.H.Renlundin museo. 



1970-luvulta alkaen yhtiössä
tapahtui muutoksia, kun osak-
keiden suuromistajaksi nousi
Finlayson ja sittemmin kuvaan
astui Turo Oy. 1982 päätti Roger 
Störling puolestaan myydä yri-
tyksensä, josta tuli 1990-luvun 
alussa osa Luhta-konsernia.
Muutoksista huolimatta Rukkan
brändi jatkoi eloaan. 

”LAMAT EIVÄT 

VAIKUTA SÄÄHÄN”. 

Roger "Rukka" Störling



• Granholm, Ole 2009: Yritteliästä väkeä
• Kokkolan kaupungin historia, osa 5 
• Lahden kaupunginmuseo, Finna, (CC BY-ND 4.0)
• Rukkan esitteet ja valokuvat K.H. Renlundin museon

arkistosta
• Rukkan kotisivu osoitteessa

http://www.rukka.com/fi/about/
• Tekstiiliteollisuusmuseon tiedote 14.6.2006: 

http://www.tkm.fi/lehdistokuvat/tekstiiliteollisuusmuseo
/Lue_historia.pdf

• Ylen uutinen 19.3.2013, Kuplahallissa suukko suli suuhun
ja ovi jäätyi kiinni, https://yle.fi/uutiset/3-6543666

Lähteet: 

K.H.Renlundin museo. 


