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Väinö Linna Finlaysonilla 
 

Kirjailija Väinö Linna työskenteli Finlaysonin puuvillatehtaalla vuosina 1938–1955. Hänen vuosistaan 

tehtaalla kertovat jutut on koostettu tähän Seija Miettisen kokoamasta Me finlaysonilaiset -kirjasta sekä 

tehtaan Yhdyslanka-lehdessä julkaistuista Väinö Linnan teksteistä – jotka löytyvät myös Miettisen kirjasta. 

Finlaysonin puuvillatehdas oli 1930-luvun lopulla yksi Suomen suurimpia tehtaita. Tampereen keskustassa 

sijaitsevalla tehtaalla oli siihen aikaan noin 3000 ihmistä töissä. Heistä suurin osa oli nuoria naisia, miehiä 

tehtaalla oli yksi kolmasosa työntekijöistä. Naiset hoitivat langanvalmistuksessa kehruukoneita ja kankaiden 

valmistuksessa kutomakoneita, miehet hoitivat värjäysosastoa ja korjasivat koneita.  

Finlaysonin tehdas oli siinä vaiheessa toiminut jo yli sata vuotta ja tehtaalla oli siinä vaiheessa vielä 

näkyvissä vanha, 1800-luvulla kukoistanut tehtaanpatruunan aikakausi. Siihen aikaan tehdas oli kokonainen 

kaupunkinsa kaupungin sisällä omine kirkkoineen, kouluineen, sairaaloineen ja asuintaloineen. 1900-luvun 

alussa työväki oli kuitenkin järjestäytynyt ja tehtaallakin toimi oma ammattiosastonsa. Tehdas oli monin 

tavoin tiivis yhteisö ja tehtaalaiset kokivat kuuluvansa yhteen. Miesten kohdalla tämä näkyi myös 

aktiivisena työpaikkahuumorin viljelynä. Monet tehtaan työntekijöistä asuivat Amurissa 

yhteiskeittiöasunnoissa. 

 

Tulo tehtaalle 

Nuorelle maalaispojalle, Väpille, oli puhuttu työpaikka Finlaysonin puuvillatehtaaseen Tampereelle. Hän sai 

asunnon eli kortteerin tehtaassa työskentelevältä tädiltään Amurin yhteiskeittiöasunnoista. Oli tavallista, 
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että tehtaaseen tultiin jonkun sukulaisen tai tuttavan suosituksesta. Mitään koulutusta tehdastöihin ei ollut, 

vaan työ opittiin tekemällä. 

 

Väinö Linnan tehdastaival alkoi syksyllä 1938 Puuvillatehtaankadun puuportilta. Sieltä hänet ohjattiin 

karstaamon konttoriin, jossa laitosmies Valkeejärvi merkitsi pojan tehtaan työntekijälistoihin. Väinö 

ohjattiin sieltä Laappihuone-nimiseen rakennukseen. Hänen ensimmäinen työtehtävänsä oli viedä isoja 

puuvillarullia eli laappeja kärryillä rakennuksesta toiseen. Tehtävään perehdytti toinen poika puolen päivän 

ajan. 

 

Väinö Linna muisteli ensimmäistä työpäiväänsä tehtaan Yhdyslanka-lehdessä vuonna 1961 seuraavasti: 

”…olin hieman jännittynyt, kun tehdas oli niin kovin suuri ja minä niin pieni. Kävelin 

Valkeejärvi vainajan perässä pitkin käytäviä karstan konttoriin. Kello ei ollut vielä seitsemää, 

joten työsalit olivat vielä hiljaisia. Kuului vain suihkujen sihinää ja putkiston ääniä. Jostakin 

kauempaa kuului kyllä hiljaista jyminää.  

Muistan Valkeejärven rauhallisen ja raskaan ison miehen kävelytavan, vieläpä työsalissa 

leijailevan hieman tympeän tuoksunkin, joka nähtävästi lähti kosteasta puuvillasta. Jossakin 

kuului parin naisihmisen keskustelua kun he koneitaan harjaten huutelivat toisilleen. 

Valkeejärvi jätti minut erään pojan huostaan joka opetti minua kärräämään laappia, ja jonka 

viran perisin, niin kuin perinkin jo puolilta päivin.” 

 

Finlaysonilla valmistettiin puuvillasta lankoja ja kankaita. Työvaiheita oli useita. Raakapuuvilla tuotiin 

tehtaalle ulkomailta – puuvilla on lämpimien maiden kasvi ja suuri osa tehtaalla käytetystä puuvillasta oli 

peräisin Yhdysvaltojen eteläosista – ja kuljetuksissa puuvilla oli tiukaksi pakattuina paaleina. Tehtaalla paalit 

ensin avattiin, sitten puuvillaa möyhennettiin ja puhdistettiin. Sen jälkeen puuvillasta muotoiltiin 

mahdollisimman tasainen levy. Se käärittiin rullalle eli laapiksi. Laappikärräri kuljetti laapit kärryillä 

laappihuoneelta seuraavaa työvaihetta varten karstaamoon. Karstaamossa puuvillaa muokattiin niin, että 

siitä pystyttiin kehräämössä valmistamaan lankaa. 

Tehtaalla oli oma erityinen kielensä, monet tehtaassa käytetyistä sanoista tuli englannin kielestä. Sana 

laappi tuli englannin kielen sanasta lap, joka tarkoittaa rullaa. Koneissa olevia puolia sanottiin pupiinoiksi, 

se tuli sanasta bobbin. Tehtaalaiset sanoivat säätti kun koneen pupiina tuli täyteen. Taustalla sana set eli 

erä. Puuvillateollisuus oli syntynyt Englannissa ja Finlaysonillakin osastojen johtajat eli mestarit olivat 1900-

luvulle asti englantilaisia. 

 

Väinö Linna totesi ensimmäisestä työtehtävästään samassa lehtijutussa, mistä edellinen sitaatti: 

”Työ ei ollut monimutkaista. Suurin vaikeus oli päästä laappihuoneen ja Seelannin käytävän 

ylämäki ylös nahkapohjaisilla jalkineilla. Maailma on liukas monesta kohdasta” 

 

Talvisodan aika 

Syksyllä 1939 sodan uhka alkoi olla lähellä. Asevelvollisuutensa suorittaneet miehet kutsuttiin ylimääräisiin 

kertausharjoituksiin lokakuussa 1939. Väinö Linna yleni tehtaalla sen ansiosta karstaajaksi. Työ oli 

kevyempää kuin kärrääminen ja paremmin palkattua. Karstaamossa puuvillalaappi syötettiin 
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karstauskoneisiin. Koneissa oli useita vastakkain pyöriviä rullia, jotka oli päällystetty piikeillä. Menetelmällä 

puuvillan kuidut irrotettiin toisistaan ja järjestettiin kulkemaan samansuuntaisesti. Karstauskoneissa 

puuvillasta tuli muodoltaan hahtuvanauhaa ja se kuljetettiin sieltä kehräämöön. 

 

Karstaamo toimi Finlaysonilla kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa. Toista työläiset kutsuivat Seelanniksi, 

toista Puutarhatehtaaksi eli Trekooliksi (väännös ruotsin kielen puutarhaa tarkoittavasta sanasta trädgård). 

Seelannin nimen kerrotaan tulevan siitä, että rakennus valmistui samoihin aikoihin kun Uudessa-

Seelannissa on ollut kahakoita uudisasukkaiden ja alkuperäisasukkaiden välillä. Puutarhatehtaan nimi 

puolestaan tuli siitä, että sen vieressä oli tehtaanjohtajan palatsin komea puutarha. 

Puutarhatehtaassa työskennellessään Väinö opiskeli myös englantia: 

”Olen suorittanut kirjeopiston englanninkielen kurssin, ja aivan häpeämättömästi tehtaan 

ajalla. Tarkemmin sanoen Trekoolivooningin käymälän eteisessä karstauskierrosten 

väliajalla. No, totta puhuen siihen ei liittynyt oikeastaan mitään pinnaamista, sillä nämä 

väliajat hankittiin sillä, että karstaus rationalisoitiin pienintä liikettään myöten ja siten 

ostettiin hieman vapaata. Oikeastaan se aika siis oli minun omaisuuttani moraalisessa 

mielessä.” (Yhdyslanka 1961) 

 

Talvisota syttyi 30.11.1939. Tehtaan toiminta jatkui sodasta huolimatta. Talvisodan aikana Tamperetta 

pommitettiin kolme kertaa ja myös Finlaysonin tehdas sai osumia, muun muassa juuri Linnan työpaikkana 

olevaan Seelantiin osui pommi. 

Väinö Linna oli talvisodan aikana tehtaan väestönsuojeluyksikössä. Hänen tehtävänsä oli olla Amurissa 

työväen asuinalueella niinsanotussa korttelimiehistössä. Pommitusten jälkeen väestönsuojelumiehet myös 

auttoivat raivaustöissä, paikkailivat ikkunoita ja siivosivat lattioita. 

 

Sodan jälkeen 

Talvisodan jälkeen Väinö Linna meni suorittamaan asevelvollisuuttaan armeijaan. Siltä reissulta hän joutui 

jatkosotaan rintamalle ja oli sodassa sen loppuun asti vuoteen 1944. Rauhan tultua hän palasi töihin 

Finlaysonin tehtaalle ja pääsi kehräämöön asentajaksi. Hänen työnään oli korjata vanhoja koneita ja 

asentaa uusia. Linna kuului niinsanottuun kehräämön remonttiporukkaan. Porukkaa johti Rauni Ollikka, jota 

sanottiin Korpiksi, ja siihen kuuluivat myös Kosti Itäluoto, liikanimeltään Hajuherne sekä Reino Siren, jota 

sanottiin Jääkarhuksi. Väinö Linna puolestaan sai lisänimen Lukkari. Lukkari-nimen kerrotaan tulleen 

hyvästä lauluäänestä. Lisänimien antamisen perinne oli erityisesti tehtaan miesten viljelemää 

työpaikkahuumoria. Nimiä annettiin ihmisen jonkin luonteenpiirteen tai ulkoisen olemuksen perusteella. 

Välillä ne olivat myös hurjia ja kurjia, eivätkä kaikki hyväksyneet nimittelyä. 

Sodan jälkeen ei heti saatu uusia koneita, vaan kehräämön ja karstaamon vanhoja koneita korjattiin ja 

niihin asennettiin uusia osia. Remonttiporukka teki myös kehräämön ja rullaamon koneiden vuosikorjaukset 

ja huollot. Vähitellen remonttiporukka sai myös uusia koneita asennettavakseen. Niiden myötä asentajat 

saivat myös kansainvälisiä kontakteja, sillä koneiden mukana tuli englantilaisia tai saksalaisia asentajia 

opastamaan koneen kokoamisessa ja käytössä. Väinö Linnakin pääsi käyttämään kirjekurssilla oppimaansa 

englannin kieltä. 

Kehräämö toimi useassa eri rakennuksessa, joten myös Linna työskenteli eri puolilla tehdasta. 

Satakunnankadun varrella olevaa Siperiaa sanottiin uudeksi puoleksi, Puutarhatehdas ja Seelanti olivat 

vanha puoli. Siperiassa toimi hienoa lankaa tuottava kampalankakehräämö, Puutarhatehtaassa ja 
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Seelannissa tehtiin rengaskehruukoneilla karkeaa karstalankaa. Kuusvooninkisen kolmannessa kerroksessa 

valmistettiin kalalankaa ja neljännessä kerroksessa tehtiin hienompia kerrattuja lankoja. 

Siihen aikaan kehräämössä oli hyvä henki, ”se oli kuin sisäänpäin lämpiävä sauna”. 1950-luvun tehtaalla 

oltiin vanhakantaisen muodollisia, mutta kehräämössä oltiin sinuja keskenään. Insinööriä saatettiin tosin 

sanoa mestariksi. Hyvää henkeä piti osaltaan yllä kehräämön johtaja, diplomi-insinööri Olof (Olle) Hedlund. 

 

Koneasentajasta kirjailijaksi 

Sodan jälkeen Linna aloitti tiiviin itseopiskelun ja kirjoittamisen. Vuonna 1947 ilmestyi hänen 

esikoisteoksensa Päämäärä, joka kertoo nuoresta työmiehestä Valtesta, joka muuttaa maalta kaupunkiin ja 

menee tehtaaseen töihin. Kirjan kolmas luku alkaa tehtaan kuvailulla: 

 

”Tehdas, jossa Valte työskenteli, oli hyvin suuri. Se oli tuollainen valtava punatiilinen kolossi, 

joka jyrisi ja kolisi hirvittävästi. Kun sitä katselee päältäpäin ja kuuntelee sen kohinaa, 

saattaa intoutua puhuman työn laulusta. Mutta sisältä se on Valten mielestä toista. Hänestä 

se on valtava teurastuslaitos, johon tasaisena virtana kulkee maaseudulta nuoria ja terveitä 

ihmisiä, ja yhtä tasaisena käy sieltä virta sairaaloihin, vaivaistaloihin ja hautuumaaille. Sehän 

on kylläkin vain kaiken elämänkohtalon rata. Mutta täällä se tapahtuu ennen aikojaan.” 

… 

”Valtelle työ oli äärimmäisen rasittavaa. Samat konemaiset liikkeet joka hetki. Salissa vallitsi 

kolmenkymmenen asteen kuumuus ja kahdeksankymmenen jyrisevän koneen meteli oli 

korviahuumaava. Sen vaikutukset alkoivat pian tuntua. Valten ennestään heikko hermosto 

joutui liian suuren rasituksen alaiseksi. Päivä kuumassa tehdassalissa ja iltatyö pöydän 

ääressä kirjoittaen. Se kouraisi liian syvältä.” 

 

Vuonna 1948 ilmestyi hänen toinen teoksensa, mustasukkaisuusdraama Musta rakkaus. Kirjan tapahtumat 

sijoittuvat Tampereelle. 

 

Väinö Linna kirjoitti myös tehtaan henkilökuntalehteen Yhdyslankaan. Pakinoiden ja novellien lisäksi hän 

kirjoitti myös runoja. Yksi lehdessä julkaistuista runoista kertoi katusoittaja Hymy-Latesta, joka päivysti 

tehtaan portilla aina palkkapäivänä. Hymy-Late kiersi Tampereella soittamassa monissa paikoissa. Hän oli 

tunnettu siitä, että oli hyvin erikoinen persoona. Hänen soittotaitonsa oli hieman kyseenalainen, mutta 

soittaja kuittasi sen sanomalla ”Tässä kohtaa säveltäjä on tehnyt virheen”. 

Outo sävel. 

Tehtaan portilla soitti 

hän kehnoa viuluaan. 

Vilunjäykin sormin koitti 

sen kieliä koskettaa. 

Ja hitaasti viulun jousi 

yli kielien haparoi 

Sävel särkynyt ilmaan nousi 

ja kitisten soi ja soi. 
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Se sävel ei mollissa soinut, 

eikä duurissa laisinkaan. 

Asteikkoon kuulua voinut 

se ei korvamme tuntemaan. 

Ei sentään se turhaan soinut: 

ropo putosi kilahtaen. 

Sitä korva jos kuulla ei voinut 

- sydän sentään tunsi sen. 

Väinö Linna, 1948 

 

1950-luvun alussa Linna sai apurahan ja jäi pois töistä kirjoittamaan kirjaa, jonka työnimenä oli Messias. 

Teos ei kuitenkaan koskaan valmistunut ja Linna palasi takaisin tehtaalle asentamaan koneita. Päivätyön 

ohessa hän kirjoitti sotaromaaniaan eli ”Solttua”. 

Hänen työtoverinsa seurasivat kirjoitustyön etenemistä mielenkiinnolla. Linnan työparina ollut Reino Siren 

kertoi myöhemmin niistä ajoista seuraavasti: 

Kun Väinö Linna kirjoitti Tuntematonta eli Solttua, hänen taktiikkanaan oli jättää 

loppuratkaisu kirjoittamatta. Edellisenä iltana Rahikainen, Määttä ja Lehto olivat jääneet 

seisomaan kovennettua. Tultuaan iltapäiväneljältä tehtaan portista Väinö oli katsonut 

taivaalle ja sanonut:  

- Päästän jätkät pois, kun on näin komee aurinkoinen päivä. 

Seija Miettinen, Me finlaysonilaiset, s. 160. 

 

Suomen kielen murteilla on Tuntemattomassa sotilaassa erityinen roolinsa. Linna havainnoi erilaisten 

murteiden puhujia myös tehtaalla ollessaan. Työkaveri Reino Siren muisteli 1990 julkaistussa Me 

finlaysonilaiset -kirjassa myös seuraavaa tapausta: 

Oltiin yhdellä osastolla ja varrottiin, että tulis säätti täyteen. Kysyin käyttäjältä olisko ollu 20-

30-vuotias neitonen koska tää kone tulee täyteen. Väinö nykäs mua kylkeen: ”Se puhuu jotain 

tuttua murretta.” Puhuta lisää, hän kuuntelee. Mää juttelin sille ja Väinö kysy, mistä päin te 

ootte kotosin. Tyttö sano ja Väinö, että hän murteesta aatteli. Hänellä oli armeijassa 

ruotukaveri, joka puhu samaa murretta. Plikka paukautti että se on heidän naapuritalon 

isäntä. Väinö lähetti terveisiä. 

Seija Miettinen, Me finlaysonilaiset, s. 160. 

 

Tuntematon sotilas ilmestyi vuonna 1954. Kirjasta tuli myyntimenestys, jonka tuoman taloudellisen 

menestyksen turvin Linna saattoi jäädä pois tehdastyöstä kokonaan. Joulukuun lopulla 1955 Väinö Linna 

erosi tehtaan kirjoista. Myöhempinä aikoina Linna määritteli tehtaalla vietettyjä vuosia näin: 

”Tehdastyö oli välttämätön paha. Minun todellisuuteni alkoi oikeastaan työajan päätyttyä” 

 

 

 


	Väinö Linnan jäljillä – miten minusta tuli minä
	Kirjoituskilpailun oheismateriaalia opettajille
	Väinö Linna Finlaysonilla


