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Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella Tampereen venäläissyntyisen väestön taloudellista 

toimeentuloa ja asumista 1920- ja 1930-luvuilla ja miten se mahdollisesti erosi kaupungin 

valtaväestöstä. Näille vuosikymmenille ajoittuivat sekä voimakas taloudellinen nousikausi 1920-

luvun lopulla että sitä seurannut taloudellinen taantuma 1930-luvun alussa. Kiivasta rakentamista ja 

toimeentulotason nousua seurasi nopeasti kasvava työttömyys ja siitä aiheutuneet sosiaaliset 

ongelmat. Tutkituista henkilöistä on erilaisia tietoja haettu poliisin osoitekortistosta, veroluetteloista 

sekä vuosien 1930 ja 1940 veroilmoituksista. Myös vuoden 1930 väestönlaskennan 

alkuperäisaineistoa on käytetty laajalti esimerkiksi asumisen tarkasteluun. 

 

Tampereen venäläissyntyinen väestö oli pienilukuinen ja sen vuoksi kaupunki erosi esimerkiksi 

Helsingistä, jossa asui suurempi ja yhtenäisempi venäläissyntyinen väestö. Tampere oli 

naisvaltainen kaupunki ja se näkyi myös tutkitussa venäläissyntyisten ryhmässä, jossa noin 60%  oli 

naisia. Tässä työssä tärkeitä ovat myös perherakenteet. Tutkitussa ryhmässä suurin osa 

venäläissyntyisistä meni naimisiin suomalaisen kanssa, jolloin suurin osa tutkituista perheistä olivat 

niin sanottuja �sekaperheitä�. Tutkittu ryhmä on jakaantunut myös kahteen eri sukupolveen, koska 

tutkimusajanjakso on kaksikymmentä vuotta. 

 

Venäläissyntyinen väestö asui eri puolilla kaupunkia, joten erityisistä �venäläisalueista� ei voida 

puhua. Muuttoliike oli verraten vilkasta sekä kaupungin sisällä että kaupunkien välillä. Tampereella 

yleistyi maailmansotien välisenä aikana myös muutto esikaupunkialueille, mutta venäläissyntyinen 

väestö ei tästä muuttosuunnasta heti innostunut. Esikaupunkialueet tulivat heidän kohdallaan 

suositummiksi vasta aivan 1930-luvun lopulla. Asuinalueiden erilaisuus heijastui myös asuntojen 

varustelutasoon. Hyvillä alueilla asuneilla venäläissyntyisillä oli myös kaupungin keskitasoa 

paremmin varusteltu asunto. 

 

Tampere oli myös vahvasti teollisuusvaltainen kaupunki ja suurin osa sen väestöstä sai 

toimeentulosta tehtaista tai muista teollisuudenalan yrityksistä. Osa tutkitusta ryhmästä työskenteli 



  

myös teollisuuden piirissä, mutta osuus ei noussut aivan koko kaupungin tasolle. Sn sijaan kaupan 

ala oli suosittu, samoin erilaiset ammattitaitoa vaatineet tehtävät. Kahden eri sukupolven välillä oli 

kuitenkin eroja. Nuorempi sukupolvi oli enemmän tehdastyössä kuin vanhemmat. Osin tämä 

selittyy sillä, että nuoremmat olivat vasta työuransa alussa ja tehdas- tai apulaisen työ oli juuri 

nuorille sopivaa. 

 

1930-luvun lama kosketti jokaista kaupunkilaista ja usea heistä joutuikin joko työttömäksi tai 

ainakin tinkimään toimeentulostaan. Samoin kävi myös osalle tutkituista venäläissyntyisistä. 

Työttömyys näytti koetelleen etenkin ryhmän täysin venäläissyntyisiä perheitä, ei niinkään 

sekaperheitä. Jokaista työttömyystapausta on tutkittu erikseen ja työttömyydelle löytyi useita 

erilaisia syitä. Aina ei kyse ollut työn loppumisesta vaan taustalla saattoi olla sairaus tai muu 

vastaava syy. Kaupungin köyhäinhoidon puoleen käännyttiin kuitenkin harvoin.  

 

Kaiken kaikkiaan Tampereen venäläissyntyinen väestö ei juurikaan eronnut valtaväestöstä asumisen 

tai toimeentulon suhteen. Tosin etenkin 1930-luvun laman aikana ja sen jälkeen voidaan nähdä 

joitakin esimerkkejä siitä, että venäläissyntyinen väestö olisi kärsinyt huonosta taloudellisesta 

tilanteesta enemmän. Mutta useimmiten kyseessä oli erilaiset perheiden taloudelliset lähtökohdat ja 

heitä kohdanneet odottamattomat elämäntilanteet.  

 

Asiasanat: Tampere, venäläinen, 1920-luku, 1930-luku, toimeentulo, työttömyys 
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1. JOHDANTO 

1.1 Venäläiset Suomessa ja Tampereella 
 

Maailmansotien väliset kaksi vuosikymmentä olivat vaihtelevia. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen 

Suomessa alkoi taloudellinen nousukausi, joka huipentui 1920-luvun lopulla. Tätä nousukautta 

seurasi kova lama, joka vastaavasti syöksi monet perheet ja yksityiset taloudelliseen ahdinkoon. 

Suomi nousi lamasta hitaasti mutta varmasti 1930-luvun aikana. Lama iski tiukasti etenkin 

työväestöön, johon tehdastyön väheneminen vaikutti palkkojen laskuna, työttömyyden 

lisääntymisenä ja jopa pitkäaikaisena palkkatyöstä syrjäytymisenä. Varsinkin Tampere 

tehdaskaupunkina kärsi kovasti, olihan suurin osa sen asukkaista juuri työväestöä.1 

 

Tässä työssä tutkimuksen kohteena on Tampereen venäläinen väestö. Vaikka Suomi kuului melkein 

koko 1800-luvun ajan Venäjän suureen keisarikuntaan, se ei saanut osakseen mitään 

väestöryntäystä venäläisten taholta. Venäläisten määrä pysytteli Suomessa pienenä koko 

autonomian ajan. Arviolta 4000�5000 venäläistä asui Suomessa ennen vallankumouksia. Tämä 

tarkoitti noin 0,2 % koko Suomen väestöstä.2 Keisarikunnan raja-alueista juuri Suomessa asui 

vähiten venäläisiä. Tämä johtui ennen kaikkea tiukoista ulkomaalaislaeista, ja venäläiset luettiin 

ulkomaalaisiin.3  

 

Kenraalikuvernööri Bobrikovin aikana ryhdyttiinkin toimiin venäläisten kansalaisoikeuksien 

parantamiseksi. Etenkin kansalaisuuden hakeminen piti saada helpommaksi, kun siihen mennessä 

ehdot kansalaisuuden saamiselle olivat olleet varsin tiukat. Toisaalta monet Suomessa elantonsa 

hankkineet Venäjän alamaiset eivät edes hakeneet Suomen kansalaisuutta. Esimerkkinä voidaan 

mainita vaikkapa �laukkuryssät�, jotka olivat pääasiassa itäkarjalaisia ja jotka katsoivat voivansa 

harjoittaa ammattiaan ilman mitään turhia papereita.4 Autonomian ajan venäläinen asutus keskittyi 

eniten Viipuriin ja Helsinkiin.5 

 

Nämä autonomian aikana Suomeen tulleet venäläiset olivat yleensä joko huvilanomistajia 

Kannaksella tai kaupungissa asuneita elinkeinonharjoittajia ja virkamiehiä. Lisäksi Suomessa oli 

                                                
1 Peltola, 5-20. 
2 Haimila, 2; Turpeinen, 27. 
3 Nevalainen, 15; Turpeinen, 27�28. 
4 Polvinen, 214�215. 
5 Nevalainen, 15. 
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etenkin autonomian loppuaikoina reilut 120 000 venäläistä sotilasta, jotka oli sijoitettu 

varuskuntakaupunkeihin (Helsinki, Viipuri, Hämeenlinna). Edellä mainittujen lisäksi Suomessa oli 

kierteleviä kaupustelijoita ja työväkeä. 6 

 

Kannaksen venäläinen kesäasutus oli huomattavaa, sillä juuri venäläiset maanomistajat Viipurin 

läänissä muodostivat suurimman osan Suomessa oleskelleista venäläisistä. Kesäasutus laajeni 1800-

luvun lopulla. Syynä tähän olivat sekä Viipurin�Pietarin radan avaaminen matkustajille vuonna 

1870 että venäläisten parantuneet mahdollisuudet omistaa kiinteää omaisuutta.7 Kannaksen 

maatilanomistajien joukossa oli paljon myös muita ulkomaalaisia.8 

 

Venäläisten sotilaiden kotiuttaminen aloitettiin vuoden 1917 aikana, mutta vielä sisällissodan 

alkaessa heitä oli Suomessa noin 40 000. Kotiuttaminen kuitenkin jatkui myös sodan aikana.9 

Tamperekin sai osansa venäläisistä varusmiehistä, sillä kaupunki sijaitsi strategisesti tärkeän 

rautatien varrella (Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan ja Ouluun).10 Tästä syystä 

Tampereeseenkin kiinnitettiin venäläisen sodanjohdon taholta huomiota, mutta kaupunkiin 

sijoitettujen sotilaiden määrä ei noussut suureksi.11  

 

Venäläiset saapuivat Suomeen suurempana joukkona vasta itsenäistymisen jälkeen, jolloin 

Venäjällä tapahtuneet vallankumoukset ja maan sekava tilanne ajoivat tuhansia pakolaisia Suomen 

puolelle. Pakolaiset saapuivat Suomeen kolmena aaltona: ensimmäiset tulivat vuoden 1918 

tienoilla, toiset vuosien 1919 ja 1920 aikana ja kolmas pakolaisaalto koettiin vuonna 1921 

Kronstadtin kapinan jälkeen.12  

 

Suurin osa pakolaisista ilmoitti rajan ylittäessään määränpääkseen Viipurin läänin. Useilla saattoi 

olla siellä sukulaisia tai muuten vain siteitä siellä sijaitseviin kuntiin. Sen sijaan esimerkiksi 

Hämeen lääniin saapui vain vähän pakolaisia. Itse asiassa ainoastaan Vaasan, Ahvenanmaan ja 

Mikkelin lääneissä oli vähemmän Venäjän alamaisia kuin Hämeen läänissä vuonna 1921.13 Monet 

                                                
6 Haimila, 20; Nevalainen, 15. 
7 16.2.1891 säädetty asetus antoi venäläisille oikeuden omistaa kiinteää omaisuutta Suomessa samalla tavalla kuin 
muuallakin keisarikunnassa. Aikaisemmin heillä ei tällaista oikeutta ollut. Asetus ei kuitenkaan koskenut juutalaisia. 
Kts. Asetus 16.2.1891. 
8 Hämäläinen 1974, 68, 95�98, 216. 
9 Paavolainen, 125. 
10 Luntinen 1997, 202. 
11 Luntinen 1997, 298. 
12 Haimila, 13. 
13 Haimila, 51, 231. 
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varmaankin oleilivat ensin lähellä rajaa toiveena palata vielä takaisin kotiin, mutta ajan kuluessa ja 

oleskelun pidetessä he hakeutuivat myös muualle Suomeen. Suurimpiin kaupunkeihin saavuttiin 

työn perässä ja siellä saattoi jo asua joitakin tuttuja, jolloin muutto oli henkisesti helpompi. Tämä 

oli varmasti tilanne myös Tampereen kohdalla. Kaupunkiin saavuttiin vapaaehtoisesti ja 

suhdanteiden mukaan. Sama tilannehan oli suomalaistenkin kohdalla. Nousukauden aikoina 

hakeuduttiin kaupunkeihin ja ennen kaikkea toimeentulon perässä. 

 

Toive kotiinpaluusta oli monen pakolaisen kohdalla varmasti suuri, olihan Venäjälle jääneet paitsi 

talo ja pellot niin myös sukulaiset ja ystävät. Tämän vuoksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

sovittiin palaavien armahduksista, jolloin he olisivat voineet jatkaa elämäänsä normaalisti. Monet 

eivät kuitenkaan jääneet odottelemaan allekirjoitettuja sopimuksia, vaan lähtivät takaisin 

kotiseuduilleen omalla riskillään. Lisäksi oli myös niitä, joille Suomi oli vain välietappi ja matka 

jatkui muualle Eurooppaan. Kun lopulta alkoi näyttää siltä, että kotiinpaluu jäisi kaukaiseksi 

haaveeksi, ryhdyttiin hakemaan Suomen kansalaisuutta ja näin tehtiin lopullinen päätös jäädä 

asumaan Suomeen.14  

 

Pakolaisista suuri osa oli kauppiaita tai jonkin vapaan ammatin harjoittajia. Alle kymmenesosa 

kuului palvelus- ja työväkeen. 15 Toki täytyy ottaa huomioon se taloudellinen tilanne, johon 

pakolaiset Suomeen tullessaan saapuivat. Huonoina aikoina ei kaikille löytynyt ammattiaan 

vastaavaa työtä, jolloin oli pakko kehittää uusia toimeentulolähteitä. Näin toki tapahtui myös 

suomalaisten kohdalla. Mutta tästä syystä pakolaiset eivät toimineet entisissä ammateissaan enää 

parin kolmen vuoden kuluttua, vaan silloin oltiin hakeuduttu sellaisiin ammatteihin, joissa oli 

mahdollisuus työllistyä. 

 

Sosiaalisessa asemassa voidaan nähdä eroja venäläisten ja heimopakolaisten kesken. Venäläiset 

kuuluivat enemmän keskiluokkaan ja heimopakolaiset vastaavasti työväkeen. Tämä jaottelu on 

tietenkin karkea eivätkä kaikki venäläiset pakolaiset suinkaan olleet tavallista duunaria paremmin 

toimeentulevia. Venäläisten kohdalla eräänlainen stereotypia on sivistynyt emigrantti, joka 

siemailee teetä samovaarista lukiessaan korkeaa venäläistä kirjallisuutta, mutta kaikki venäläiset 

eivät todellakaan sovi tähän kuvioon. Vaikka Suomeen tulikin pakolaisina korkean sivistyksen 

saaneita emigrantteja, oli joukossa myös paljon vaatimattomastikin koulutettua väkeä.16 

                                                
14 Nevalainen, 46�49, 57, 89. 
15 Haimila, 93, 95�96. 
16 Nevalainen, 38�42. 
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Alkuvuosina pakolaiset menivät yleensä maatiloille ja savotoille töihin pohjapalkalla. Riitti, että 

ruoka oli turvattu ja oli jonkinlainen katto pään päällä. Rikkaammat emigrantit myivät yleensä 

omaisuuttaan. Joskus turvauduttiin myös kepulikonsteihin perheen elättämiseksi. Tämä tarkoitti 

yleensä salakuljetusta tai laittomien tuotteiden (esimerkiksi paloviinan) myyntiä. Niukka 

toimeentulo saattoi olla shokki etenkin yläluokkaisille pakolaisille, joiden mahdollinen ammattitaito 

(yleensä valtion virkamiehenä hankittu) ei enää auttanut.17 

 

Venäläisten elo Suomessa ei ollut mutkatonta edes autonomian aikana. 1800-luvulla kaikkia 

ulkopuolisia kansallisuuksia pidettiin jonkinlaisena turvallisuusriskinä ja vaikka Suomi oli osa 

Venäjää, niin venäläisiin suhtauduttiin hieman epäillen. Kansallisuuden lisäksi myös uskonto oli 

vieraannuttava tekijä. Varsinkin mustalaisiin ja juutalaisiin suhtauduttiin hyvin epäilevästi, koska 

heidän uskontonsa oli �väärä� luterilaisten silmin katsottuna.18 Sama saattoi hyvinkin päteä myös 

ortodokseihin, jotka kuitenkin erosivat luterilaisista etenkin uskonnollisilta tavoiltaan. 

 

Suomalaisten suhtautuminen venäläisiin oli paljon nuivempaa kuin suhtautuminen esimerkiksi 

heimopakolaisiin. Näin ollen heitä ei oikein voi tarkastella yhtenäisenä joukkona. Kun venäläisiin 

suhtauduttiin epäillen, niin heimopakolaiset saivat osakseen myös paljon sympatiaa. Heitä pidettiin 

kohtalotovereina, jotka tarvitsivat apua irrottautuessaan sorron ikeestä.19 Toisaalta kaikki idästä 

tullut saatettiin lukea venäläiseksi. Jopa venäjää taitamaton muslimi saattoi muiden silmissä olla 

venäläinen, koska hän oli tullut idästä.20 

 

Sallivampi suhtautuminen heimopakolaisiin näkyi esimerkiksi oleskelulupien myötä. Kaikilla 

maassa oleskelleilla ulkomaalaisilla piti olla voimassa oleva oleskelulupa. Kun venäläisillä piti 

todellakin olla mukanaan kaikki vaadittavat paperit, niin heimopakolaisten suhteen oltiin tässä 

asiassa sallivampia. He saattoivat kulkea ympäriinsä ilman erikoisia lupia eikä heiltä niitä aina edes 

kyselty.21 Tässä saattoi kieli olla varsin merkityksellisessä roolissa. Jos osasi suomen kieltä, niin oli 

helpompi asioida viranomaisten kanssa ja se saattoi hyvinkin käydä todistuksesta, että tässä oltiin 

nyt samansukuista kansaa. 

 

                                                
17 Nevalainen, 128�132, 146. 
18 Nygård, 114. 
19 Nygård, 117; Haimila, 1. 
20 Nevalainen, 37. 
21 Nevalainen, 102. 
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Venäläisetkin nähtiin erilaisina ryhminä. Toisaalta oli venäläisiä sotilaita ja toisaalta erilaisten 

elinkeinojen harjoittajia.22 Niin sortokaudet kuin vuoden 1918 tapahtumatkin jättivät suomalaisten 

mieliin syvän epäluulon venäläisiä kohtaan. Sisällissodan jälkeen vastaisuus kohdistui kuitenkin 

koko venäläiseen väestöön, kun se aikaisemmin oli kohdistunut lähinnä virkamiehistöön ja 

poliitikkoihin. 1920-luvulla vastustettiin jo venäläisyyttä sinänsä.23  

 

Tsaarinvallan kukistumisen jälkeen venäläisiä varusmiehiä tervehdittiin ilolla maan vapauttamisen 

johdosta, mutta tunteet muuttuivat pian. Venäjällä tapahtuneiden vallankumousten jälkeen Suomeen 

jääneitä sotilaita alettiin karsastaa sekä heidän tekemiensä laittomuuksien takia että elintarvikepulan 

vuoksi. Vaikka laittomuudet kohdistuivat yleensä venäläisten omaan upseeristoon, niin silti 

sotilaiden läsnäolo alettiin kokea uhkaavaksi. Lisäksi heitä pidettiin osasyynä elintarvikepulaan, 

koska heidän katsottiin kuluttavan muutenkin vähäisiä elintarvikevarastoja entisestään.24 

 

Sisällissodassa venäläisiä oli sekä punaisten että valkoisten puolella. Punakaartissa toimineet 

venäläiset olivat etenkin kouluttajia ja järjestäjiä. Nämä vapaaehtoiset eivät olleet pelkästään 

sotilaita, vaan joukossa oli myös paljon lähinnä työttömyyden takia joukkoihin liittyneitä työ- ja 

ammattimiehiä. Valkoisten puolella venäläisten määrä ei ollut yhtä suuri, mutta joitakin 

hyväksyttiin mukaan.25 Epäluulo venäläisiä kohtaan oli suurta molemmilla puolilla. Kansallinen 

epäluuloisuus sekä luottamuksen ja kielitaidon puute aiheuttivat kitkaa venäläisten ja suomalaisten 

välillä.26 Venäläinen vaikutus näkyi kuitenkin molemmilla puolilla eniten aseapuna.27 

 

Vuoden 1918 tapahtumien johdosta viha venäläisiä kohtaan purkautui nimenomaan sotilaisiin. 

Toisaalta venäläiset upseerit nähtiin tsaarinvallan kannattajina ja �Suomen-syöjinä�, jotka halusivat 

saattaa Suomen takaisin Venäjän yhteyteen. Toisaalta taas tavalliset rivisotilaat miellettiin etenkin 

oikeiston puolella bolshevikeiksi ja kapinallisten kannattajiksi. Tämän vuoksi venäläiset 

joutuivatkin sisällissodan päätyttyä usein teloitusten kohteiksi. Teloitusuhkaan riitti yleensä jo 

pelkkä venäjän kielen taitaminen. 28 Tampereella tilanne oli sodan loputtua kaoottisin, koska 

                                                
22 Nygård, 118. 
23 Haimila, 110�111; Karemaa, 20, 29. 
24 Karemaa, 41�42, 52�54. 
25 Tanskanen, 67�68, 75, 112�113. 
26 Tanskanen, 67�68, 112�113. 
27 Tanskanen, 105. 
28 Karemaa, 72�77, 81�82. 
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teloituksia pantiin toimeen jopa hetken mielijohteessa. Ilmeisesti kaikki Tampereella olleet noin 200 

punaisten puolella taistellutta venäläistä vapaaehtoista teloitettiin.29 

 

Pakolaiset eivät olleet suosittuja niillä alueilla, joilla heitä oli paljon.30 Tampereella venäläisiä oli 

väkimäärään nähden melko vähän, joten venäläinen asutus ei ollut niin silmiinpistävää kuin 

esimerkiksi Helsingissä. Myös aikaisemmin tulleet eivät välttämättä halunneet olla missään 

tekemisissä pakolaisina tulleiden kanssa.31 Tällä ehkä haluttiin tehdä selvä pesäero pakolaisiin ja 

näyttäytyä enemmän �suomalaisina� kuin �venäläisinä�. 

 

Vaikka kaikkea vierasta karsastettiinkin, niin aina ei kyse ollut suoranaisesta venäläisvihasta. 

Varsinainen venäläisviha nousi pinnalle 1920-luvulla. Silloin ruokittiin jo 1500-luvulta periytynyttä 

käsitystä venäläisten barbaariudesta.32 Esimerkiksi Tampereelle perustettiin Venäläisyyden 

vastustamiskomitea, joka toimi kuitenkin vain pari kuukautta. Tämän komitean tarkoitus ei 

kuitenkaan ollut vastustaa venäläisyyttä pelkästään venäläisyyden vuoksi vaan taustalla olivat myös 

liiketaloudelliset syyt. Edellä mainittu komitea oli syntynyt nimenomaan kauppiaiden toimesta.33 Ja 

useat Tampereellakin asuneista venäläisistä olivat juuri kauppiaita. 

 

Kovimmat venäläisvihaajat olivat aktivisteja, oikeistoradikaaleja, jääkäreitä ja maalaisliittolaisia.34 

Lehdistöä käytettiin runsaasti venäläisvihan ruokkimiseen ja juuri 1920-luvulla nousi pinnalle se 

käsitys, että venäläiset eivät olleet saman sivistystason ihmisiä kuin suomalaiset. Tässä vaiheessa ei 

enää tehty eroa punaisen tai valkoisen venäläisen välillä, vaan kaikki luettiin kuuluvaksi samaan 

sakkiin. Paitsi että muistot sortovuosista ja sisällissodasta olivat tuoreita, niin suomalaisten viha oli 

osaksi myös mustasukkaisuutta. Venäläiset sotilaat kun olivat varsin suosittuja suomalaisten naisten 

keskuudessa.35 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja käytetty lähdeaineisto 
 

Työn suurimpia vaikeuksia on ollut venäläisyyden määrittely. On vaikeaa jakaa ihmisiä varauksetta 

joihinkin ryhmiin, ja tämä jaottelu on etenkin venäläisten kohdalla todella hankalaa. Ongelmia 
                                                
29 Paavolainen, 89�90, 93, 133; Suodenjoki & Peltola, 304. 
30 Nygård, 124. 
31 Nevalainen, 42. 
32 Karemaa, 11�17. 
33 Karemaa, 19. 
34 Karemaa, 118. 
35 Karemaa, 83, 125. 
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tuottaa jo se seikka, että Venäjä itsessään oli, ja on edelleen, hyvin monikansallinen valtio. Lisäksi 

�kansalaisuus�-käsite koki monia muutoksia vuosien kuluessa.36 Suomessa asuneita venäläisiä on 

myös tutkittu hyvin vähän. Tutkimus on yleensä keskittynyt Helsingin seudulle ja siellä asuneisiin 

venäläisiin. Tampereen venäläisasutus oli hyvin vähäistä, mikä osaltaan selittää myös tutkimuksen 

vähyyttä. Tässä työssä käytetty kirjallisuus onkin laaja otos erilaisia aikakauden tutkimuksia, joissa 

on edes hieman käsitelty venäläisiä, venäläisyytta, vähemmistöjä tai aikakauden sosiaalista tai 

taloudellista tilannetta. 

 

Kirjallisuudessa mahdollisiksi kriteereiksi venäläisen määrittelyssä on otettu seuraavat: äidinkieli, 

koulutus ja ura, syntymäpaikka (myös vanhempien kansalaisuus), juridinen kansalaisuus 

(henkikirjoituspaikka) ja uskonto.37 Näistä kriteereistä olen itse käyttänyt kieltä, syntymäpaikkaa ja 

uskontoa. Minkään edellä mainitun kriteerin perusteella ei kansallisuutta voi kuitenkaan 

aukottomasti määrittää. Loppujen lopuksi kansallisuus riippuu täysin siitä, mihin ryhmään toisaalta 

ihminen itse katsoo kuuluvansa ja toisaalta mihin hänet hyväksytään.38 Määrittelyn vaikeudesta 

seuraa myös käytettyjen termien vaikeus. Tässä työssä on vältetty käyttämästä termiä �venäläinen�. 

Sen sijaan työssä viitataan usein tutkimustekniseen termiin �tutkittu ryhmä�, joka käsittää kaikki 

tutkimuksessa mukana olleet henkilöt riippumatta siitä, olivatko he venäläisen kanssa naimisiin 

menneitä suomalaisia tai venäläiseen perheeseen Suomessa syntyneitä lapsia. Perhe onkin 

tutkimuksen kannalta tärkeä, sillä monia osa-alueita on tarkasteltu nimenomaan perheen 

näkökulmasta. 

 

Tässä työssä olen jättänyt heimokansat tarkastelun ulkopuolelle. Ensinnäkin näin sain karsittua 

tutkittavaa ryhmää hieman pienemmäksi ja homogeenisemmaksi. Toiseksi heimokansoihin 

suhtauduttiin Suomessa aina hieman eri tavalla kuin itse venäläisiin. Heidän kohtalostaan kannettiin 

oikeasti huolta ja heidän katsottiin olleen osa Suur-Suomea. Toisaalta joissain yhteyksissä heitä 

pidettiin venäläisinä ja näin ollen he saivat myös osansa ryssittelystä.39 

 

Tässä työssä yritetään selvittää Tampereen venäläissyntyisen väestön taloudellista toimeentuloa ja 

sen muutoksia maailmansotien välisenä aikana. Tärkeimpinä tutkimuksen kohteina ovat 

venäläissyntyisten asuminen ja ammatit. Lisäksi on selvitetty tutkittuihin henkilöihin kohdistunutta 

mahdollista köyhäinhoitoa. Koska tutkimus kattaa kaksi vuosikymmentä, on ollut mahdollista 
                                                
36 Jussila, 18. 
37 Jussila, 19. 
38 Luntinen, 125; Smith, 11�14. 
39 Luntinen, 139. 
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tarkastella toimeentuloa pidemmältä ajalta. Lisäksi 1930-luvun lama tuo tutkimukseen oman 

mielenkiintoisen piirteensä. Tarkoituksena on myös selvittää, miten venäläissyntyiset perheet 

selvisivät laman yli ja miten heidän toimeentulon lähteensä kenties muuttuivat laman seurauksena. 

On myös mielenkiintoista verrata, miten he selvisivät lamasta verrattuna kaupungin 

enenmmistöväestöön.  

 

Käytetty lähdeaineisto on ollut hyvin runsasta. Tämä on myös osoittautunut työn suurimmaksi 

haasteeksi, sillä mittavien aineistomäärien hallinta on vaatinut työtä. Ensinnäkin Hämeenlinnan 

kreikkalais-katolisen seurakunnan pääkirjoja on käytetty etsittäessä tutkimukseen sopivia 

henkilöitä. Alussa mukana oli reilusti yli toista sataa henkilöä, mutta heidän määränsä on 

tutkimuksen edetessä pudonnut syystä tai toisesta. Tutkittujen henkilöiden tietoja on etsitty useista 

eri paikoista ja esimerkiksi Tampereen poliisin osoitekortistoa on tutkimuksessa käytetty ainoastaan 

henkilöiden ja perheiden osoitteiden seuraamiseen. Osoitteet olivat tärkeä osa verotietojen 

kokoamisessa, sillä verotiedot on järjestetty kaupunginosittain. Vuosittain kirjatuista verotiedoista 

näki paitsi henkilön verotetun ansion, niin myös hänen ammattinsa. Näitä tietoja on käytetty 

hyväksi myöhemmin tutkittaessa ryhmän ammattijakaumaa ja sen muutosta kahden 

vuosikymmenen aikana. Valitettavasti vuoden 1926 verotiedot eivät olleet saatavilla. 

 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmat lähteet ovat kuitenkin olleet vuosien 1930 ja 1940 

veroilmoitukset, jotka on säilytetty sellaisinaan Tampereen kaupunginarkistossa. Nämä ilmoitukset 

olivat tutkittujen henkilöiden itsensä täyttämiä ja niissä oli verotettujen tulojen ja ammatin lisäksi 

usein myös erilaisia henkilökohtaisia kommentteja. Taloudellista toimeentuloa on tutkittu myös 

köyhäinhoidon kannalta ja tutkijalla onkin ollut mahdollisuus päästä tarkastelemaan Tampereen 

köyhäinhoidon akteja. Asumisen tarkastelun kannalta tärkein lähde on ollut vuoden 1930 

väestönlaskenta. Tästä laskennasta on säilytetty myös kaikki alkuperäispaperit, joissa hyvin 

yksityiskohtaisesti selvitetään asuntojen koko, kunto ja varustelutaso sekä myös kaikki asunnossa 

majailleet henkilöt.40 

 

1.3 Venäläiset Tampereella 
 

                                                
40 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 
(TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA); Tampereen kaupungin köyhäinhoidon aktit (TKA); Väestön pääkirjat 
1920-1936 (HKS) 
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Venäläiset eivät tulleet suurina joukkoina Tampereen seudulle. Toisaalta heidän kohdallaan päti 

sama kaava siitä, että maaseudulta muutettiin yhä useammin työn perässä kaupunkeihin. Mutta 

esimerkiksi pakolaiset majoitettiin usein ensin erityisille leireille. Tällöin toiveena oli, että he 

voisivat palata myöhemmin takaisin kotiseuduilleen. Tampereelle saavuttiin sitten, kun paluu näytti 

epätodennäköiseltä ja oli pakko ryhtyä rakentamaan uutta elämää.41 

 

Tampereella oli vuonna 1920 noin 200 Venäjällä syntynyttä asukasta. Vuoteen 1930 mennessä 

määrä oli kasvanut lähes 300:aan.42 Noin 40 000 asukkaan kaupungissa he eivät muodostaneet 

suurta ryhmää. Voisi kuitenkin olettaa, että he olisivat hakeutuneet toistensa seuraan. Monet 

puhuivat äidinkielenään venäjää, vaikka puhuivatkin sujuvaa suomea. Lisäksi kulttuuri- ja 

uskontotausta olivat samat. Vieraassa kaupungissa ja erilaisen kulttuurin keskellä muut 

�samanhenkiset� saattoivat luoda turvallisuuden tunnetta. 

 

Tampereella toimi venäläinen koulu ainakin vuoteen 1918, mahdollisesti aina 1920-luvun alkuun 

saakka. Koulu ei ollut kunnallinen tai valtiollinen, vaan sen ylläpitoon ja opettajan palkkaukseen 

saatiin varat Suuriruhtinas Vladimirin rahastosta sekä Viipurin hengelliseltä hallitukselta. Koulun 

oppilasmäärä jäi kuitenkin pieneksi, osittain siksi, että venäläisten määrä yleensäkin oli 

Tampereella kovin vähäinen,43 mutta syynä saattoi myös olla kaupungissa asuneiden venäläisten 

halu kouluttaa lapsensa paikallisen enemmistön mukaan. Suomalaisen koulun käyminen ja tätä 

kautta myös kielitaidon harjaannuttaminen ja yhteenkuuluvuus paikallisten suomalaisten kanssa 

antoi mahdollisuuden päästä ainakin osaksi irti venäläisyyden aiheuttamista negatiivisista puolista, 

siinä määrin kuin niitä oli. Oppilasmäärän pienuuden vuoksi koulun yhteyteen perustettiin myös 

lastenkoti.44 

 

Koska Tampereen alueen venäläinen väestö oli lukumäärältään pieni, niin kaupungissa ei ollut 

omaa ortodoksista seurakuntaa. Tampere kuuluikin kappeliseurakuntana Hämeenlinnan 

ortodoksiseen seurakuntaan. Seurakunta oli maantieteelliseltä alueeltaan laaja ja Tampere oli saanut 

vasta vuosisadan vaihteessa oman ortodoksisen kirkon. Tämä oli kaupungin ortodokseille 

jonkinlaista ylellisyyttä, sillä monilla ei ollut mahdollisuutta käydä kirkossa, joka olisi sijainnut 

                                                
41 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA). Monet olivat saapuneet Tampereelle jostain muusta suomalaisesta 
kaupungista. 
42 SVT VI, 55:4, taulu VI (1920); SVT VI, 71:4, taulu IV (1930). Osa heistä on kuitenkin jätetty tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle. He eivät joko ole täyttäneet venäläisyydelle asetettuja kriteereitä tai he ovat jääneet pois 
tutkimusteknisistä syistä. 
43 Tammerkoski 8/1987, 1. 
44 Sama. 
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edes siedettävän matkan päässä. Paitsi kaupungin siviiliväestön, niin kirkko toimi myös 

kaupungissa ennen itsenäistymistä majailleen venäläisen varuskunnan hengellisenä kotina.45 

 

Uskonto lieneekin ollut yksi merkittävimmistä yhdistävistä tekijöistä Tampereen venäläisen väestön 

kohdalla, mutta muuten he olivat hajaantuneet hyvin eripuolille kaupunkia eikä aktiivisesta 

yhteistyöstä ole merkkejä. Esimerkiksi Helsingissä venäläisillä oli vaikutusvaltaa kaupungin 

hallinnossa ja he toimivat erilaisissa venäläisissä yhdistyksissä. Tampereella samankaltaista 

toimintaa ei ollut. Näin ollen he valitsivat toisenlaisen selviytymisstrategian ja �maastoutuivat� 

enemmän kaupungin valtaväestöön. Useat sukunimien muutokset, suomen kielen opettelu, 

ortodoksisesta kirkosta eroamiset ja avioitumiset suomalaisten kanssa edesauttoivat sopeutumista 

kaupungin elämään eikä oman venäläisen kulttuuri-identiteetin aktiivinen ylläpitäminen ollut 

tarkoituksenmukaista.46 

 

Tällaista toimintatapaa ei kuitenkaan voida yleistää. Oli tapauksia, joissa venäläisellä perheellä oli 

venäläinen palvelija, venäläisen perheen lapsi sai opiskeluajaksi asunnon venäläisen perheen luota 

ja aivan eri osoitteessa asuva venäläinen toi toisen venäläisen veroilmoituksen.47 Toisaalta täytyy 

ottaa huomioon, että tapaukset olivat yksittäisiä. Joillakin oli suomalaisia palvelijoita, suomalaisia 

vuokralaisia ja suomalaisia ystäviä, jotka saattoivat auttaa asioiden hoidossa. Mutta kyseiset 

esimerkit venäläisten keskinäisistä yhteyksistä osoittavat sen, että he eivät eläneet aivan eristyksissä 

toisistaan, joskaan eivät ehkä aktiivisesti hakeutuneet toistensa seuraankaan. 

 

1.4 Uskonto ja koulutus 
 

Uskonto ja koulutus olivat tärkeitä osa-alueita rakennettaessa yksilön identiteettiä. Suomen 

itsenäistymisen jälkeen Suomen ortodoksinen kirkko pyrki aktiivisesti eroon Venäjän kirkosta. Eron 

jälkeen se kuitenkin joutui pahaan rahapulaan, koska rahavirta Venäjältä katkesi.48 Suomen 

ortodoksiset seurakunnat olivat jäsenmäärältään pieniä, mutta maantieteellisesti suuria. Suurimmat 

seurakunnat sijaitsivat Viipurissa ja Karjalassa, mutta myös Helsingin ortodoksinen seurakunta oli 

merkittävä. Sen jäsenmäärä ei juurikaan kasvanut 1920-luvulla, mutta 1930-luvulla se nousi 

2000:lla. 1920-luvulla Helsingin seurakuntaan muutti noin 70 henkeä vuodessa, mutta samalla 

                                                
45 Lintu, 12. 
46 Kirmo, 69�73. 
47 Veroilmoitukset vuosilta 1930 ja 1940 (TKA); Veroluettelot vuosilta 1920�1940 (TKA); Väestönlaskenta 1930 
Tampere (KA). 
48 Koukkunen, 13�16. 
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ihmisiä erosi kirkosta ja kuolemakin otti osansa. Suuri piikki oli vuonna 1931, jolloin muuttaneita 

oli 458.49 Tämä hyppäys saattaa kuitenkin johtua edellisvuonna säädetystä muuttokirjalaista, joka 

vaati ihmisiä muuttamaan kirkonkirjansa asuinkuntaansa.50 Toisaalta Helsinki suurena kaupunkina 

veti puoleensa myös Neuvosto-Venäjältä paenneita emigrantteja. 

 

Vuonna 1906 tuli voimaan asetus, joka salli ihmisten erota kirkosta ja liittyä jonkin toisen 

uskontokunnan jäseneksi. Seurauksena monet ortodoksit vaihtoivat uskontoaan.51 Etenkin nuoret 

vaihtoivat herkästi uskontoaan, koska oma uskonnonopetus oli vähäistä eikä oman uskontokunnan 

pappeja nähty kuin harvoin.52 Tähän oli syynä ortodoksisten seurakuntien maantieteellinen laajuus. 

Jotkut seurakunnat käsittivät useita kuntia ja sielunhoito oli annettu matkapappien tehtäväksi 

eivätkä he tietenkään ehtineet joka paikkaan. 

 

Suomessa oli autonomian ajalla ollut melko laaja venäjänkielinen koululaitos, kun ottaa huomioon, 

että maassa asui kuitenkin vain muutama tuhat venäläistä. Etenkin kenraalikuvernööri Bobrikov 

keskittyi venäjänkielisten koulujen lukumäärän kasvattamiseen. Hänen tarkoituksenaan oli iskostaa 

venäläinen kieli ja kulttuuri nuorten suomenvenäläisten mieliin. Kouluja oli parhaimmillaan 28 ja 

niistä suurin osa sijaitsi Itä-Suomessa.53 

 

Nämä koulut kuitenkin ajettiin alas pian itsenäistymisen jälkeen, joten suuri pakolaismäärä loi 

paineita perustaa uusia venäjänkielisiä kouluja etenkin Itä-Suomeen. 1920-luvulla kouluja olikin jo 

runsaasti ja niissä opiskeli paitsi pakolaisia, niin myös �vanhaa� venäläisväestöä. Monia kouluja 

vaivasi kuitenkin rahapula, sillä niitä pidettiin pystyssä lähinnä yksityisin varoin.54 Emigranttien 

järjestämä koulutus oli voimakkaampaa Euroopan suurissa �emigranttimetropoleissa� kuten 

Prahassa ja Pariisissa. Suomessa perustetut pakolaiskoulut oli tarkoitettu ensisijaisesti karjalaisille 

pakolaisille.55  

 

Kun kävi yhä selvemmäksi, että pakolaisten maassaolo jatkuisi pitempään, heille ryhdyttiin 

järjestämään koulutusta. Emigrantit pitivät yllä omaa kulttuuriaan järjestämällä erilaista koulutusta 

ja erilaisia tilaisuuksia. Myös heimopakolaisille pyrittiin antamaan mahdollisuus lisätä omaa 

                                                
49 Koukkunen & Kasanko, 17�18. 
50 Asetus 28.11.1930. 
51 Koukkunen, 13. 
52 Nevalainen, 187. 
53 Polvinen, 219, 222. 
54 Nevalainen, 168�171. 
55 Nevalainen, 157�158. 
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kulttuurista tietämystään. Kaikki tämä kulttuurityö kuitenkin tähtäsi siihen, että bolshevikkihallinto 

sortuisi ja ihmiset voisivat palata jälleen koteihinsa.56 

 

Venäläisten yhteisötoiminta oli vilkkainta Helsingissä ja Viipurissa, joissa oli myös suuri 

venäläisasutus. Etenkin Helsingissä perustettiin erilaisia yhteisöjä lähinnä emigranttien toimesta 

pitämään yllä vanhaa venäläistä kulttuuria. Yhteisöjä olivat perustamassa myös aikaisemmin 

Suomeen tulleet venäläiset, esimerkiksi kauppiaat, ajamaan omia etujaan. Heimopakolaisille 

tarkoitettuja yhteisöjä perustettiin myös suomalaisten toimesta. 57 Emigranttien toiminta olikin 

vilkasta, mutta lähinnä vain Helsingissä. Kulttuurielämä, kuten ooppera ja baletti, kukoistivat 

venäläisten toimesta vain pääkaupungissa.58 Tampere oli kaupunkina niin erilainen, että tänne ei 

edes muuttanut asumaan merkittäviä määriä vanhaa venäläistä sivistyneistöä. Venäläisväestöllä ei 

Tampereella ollut juurikaan yhdistystoimintaa ja kaupungin ortodoksinen kirkko toimi heidän 

selkeimpänä yhteisenä kokoontumispaikkanaan.59 

 

 

2. VENÄLÄISSYNTYINEN PERHE TAMPEREELLA 
 

Vuosien 1920 ja 1940 välillä Tampereen väkiluku melkein kaksinkertaistui. Tälle ajanjaksolle 

mahtuu monia kaupungin väkilukuun vaikuttaneita asioita, muun muassa vuoden 1918 sodan 

jälkiseuraukset, 1930-luvun alun lama ja alueliitokset. Poikia ja tyttöjä syntyi kaupungissa 

suunnilleen yhtä paljon, mutta Tampere oli kuitenkin naisvoittoinen kaupunki. Naisia muutti muilta 

paikkakunnilta Tampereelle enemmän kuin miehiä, mikä vaikutti merkittävästi kaupungin 

sukupuolirakenteeseen. Kasvavana tehdaskaupunkina Tampere tarjosi paljon työmahdollisuuksia 

naisille tekstiiliteollisuuden piirissä. Kaupunki houkutteli paljon myös etenkin nuorta väkeä, mikä 

näkyi kaupungin ikärakenteessa. 60 

 

Tampereelle muuttaneet olivat pääsääntöisesti lähtöisin lähikunnista tai laajemmin Hämeen 

alueelta. Viipurin läänistä tulleet olivat tietenkin oma ryhmänsä. Tämä karjalaisaines ei ollut 

niinkään tilansa menettäneitä maalaisia vaan aikaisemminkin teollisuuden palveluksessa 

työskennelleitä ja kaupunkioloista muuttaneita. Ulkomaalaisten osuus muuttaneista pysyi yhden 

                                                
56 Nevalainen, 150�153. 
57 Nevalainen, 218�220, 224�225. 
58 Lähemmin venäläisten kulttuuritoiminnasta kts. Nevalainen, 241�243, 257�259. 
59 Kirmo, 62. 
60 Jutikkala, 5; Keskinen et al., 12-16. Tampereen väkiluku saattoi vaihdella eri rekisteröintitapojen välillä suurestikin. 
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prosentin tuntumassa koko tutkimusjakson ajan. Suurin ulkomaalaisten ryhmä oli Venäjältä 

(myöhemmin Neuvostoliitosta) ja Baltian maista tulleet. Toisaalta lukusarjojen valossa vuosien 

1917�1922 pakolaisaalto ei suuremmin koskettanut Tamperetta.61 Saattoi myös olla niin, kuten 

aikaisemmin on mainittu, että monet muuttivat Tampereelle vasta vietettyään ensin aikaa 

pakolaisleireillä ja muilla paikkakunnilla. 

 

Naisvoittoisuudestaan johtuen Tampereella oli myös paljon naimattomia, pääasiassa naimattomia 

naisia. Tähän oli syynä paitsi miespula, niin myös ikä (esimerkiksi monet Tampereelle muuttaneet 

naiset olivat vielä kovin nuoria) ja halu elää yksin.62 Naisten mahdollisuus säännölliseen 

toimeentuloon antoi heille siten myös mahdollisuuden valita itsenäinen elämä ilman aviomiestä ja 

lapsia, vaikka avioituminen oli edelleen yksi tärkeimmistä tapahtumista naisen elämän varrella. 

Naiset menivät myös naimisiin melko myöhäisellä iällä, joka osaltaan vaikutti naisten 

hedelmällisyyteen (syntyneiden lasten määrä tuhatta hedelmällistä naista kohti). Toisaalta 

ikärakenne piti huolen siitä, että luonnollinen syntyvyys oli suurta, koska kaupungissa asui paljon 

juuri lapsentekoiässä olleita aikuisia.63 

 

2.1 Syntyperä ja sukupuoli  
 

Tässä tutkimuksessa ei juurikaan käytetä termiä �venäläinen� kuvattaessa tutkittuja henkilöitä. 

Kuten johdannossa on mainittu, venäläisyys on vaikea määriteltävä. Toisaalta myös tutkittu ryhmä 

on hyvin heterogeeninen, vaikka kaikkia henkilöitä yhdistääkin jokin kontakti venäläisyyteen. 

Tutkittujen henkilöiden joukossa on paljon myös syntyperältään täysin suomalaisia henkilöitä, jotka 

ovat avioituneet venäläisen (tai ainakin venäläiseksi määritellyn) henkilön kanssa. Syntyperältään 

suomalaista otosjoukkoa on osassa tutkimusta käytetty vertailukohtana syntyperältään venäläiseen 

nähden. Mutta tutkimuksen kannalta tärkein yksikkö on perhe. Osa perheistä on täysin venäläistä 

syntyperää olevia ja osa niin sanottuja sekaperheitä, joissa toinen vanhemmista on syntyperältään 

venäläinen ja toinen syntyperältään suomalainen. 

 

Tutkitussa ryhmässä on mukana yhteensä 90 henkilöä. Kuten edellä on mainittu, kaikkia yhdistää 

tietty sidonnaisuus venäläisyyteen, joko syntyperän tai avioliiton kautta. On kuitenkin huomattava, 

                                                
61 Jutikkala, 15�19, 24. 
62 Haapala (1986), 225; Markkola, 42�48. 
63 Haapala (1986), 130�132; Keskinen et al., 23-27; Markkola, 56�57. Vaikka kyseiset tutkimukset käsittelevät aikaa 
ennen vuotta 1920, niin Tampereen väestökehityksessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia seuraavien parin 
vuosikymmenen aikana. 
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että joukossa on sukupuoleltaan, iältään, kansalaisuudeltaan ja siviilisäädyltään hyvinkin erilaisia 

ihmisiä. Kaikki edellä mainitut seikat ovat vaikuttaneet kyseisten henkilöiden selviytymiseen 

maailmansotien välisenä aikana. Erilaiset elämäntilanteet, kriisit ja muutokset ovat omalta osaltaan 

ohjanneet henkilöiden päätöksiä koskien asumista, työelämää ja toimeentuloa. Näin ollen ryhmä on 

tutkimuksellisesti haastava, ja tutkimuksellisia ongelmia onkin käsitelty johdantoluvussa. 

 

Tutkitussa ryhmässä on mukana 52 naista ja 38 miestä, joten naisia oli tutkitusta ryhmästä 58 % ja 

miehiä 42 %. Tampere oli naisvaltainen kaupunki ja naisten osuus tutkitussa ryhmässä ei eroa 

ollenkaan koko kaupungin tilanteesta.64  Useimmat naiset tulivat Tampereelle työn perässä, ja 

kaupungissa olikin suurien tekstiilitehtaiden takia tarjolla paljon juuri naisille sopivia töitä. Osa 

tutkitun ryhmän naisista ei avioitunut ainakaan tutkitun ajanjakson tai sitä edeltäneenä aikana. Syitä 

naimattomuuteen olivat varmasti niin miespula kuin halu elää yksin, mutta toisaalta voi spekuloida, 

kuinka paljon juuri venäläisiä naisia karsastettiin avioliittomarkkinoilla.65 1900-luvun alun 

teollisuuskaupungissa naimattomuus ei ollut ainakaan toimeentulon kannalta ylitsepääsemätön asia. 

Yksin elänyt nainen, jolla ei ollut lapsia tai vanhempia huollettavanaan, saattoi selviytyä 

taloudellisesti verraten hyvin, mikäli työ oli jatkuvaa. Tutkitusta ryhmästä löytyy tästä esimerkkejä. 

Mikäli elätettäviä kuitenkin oli, tilanne muuttui hankalammaksi. Etenkin ilman jatkuvaa ja 

kohtalaisesti palkattua työtä elämä saattoi muodostua hyvinkin hankalaksi. Eräässä tutkitun ryhmän 

tapauksessa tällaiset hankaluudet johtivat lopulta lapsien huostaanottoon.  

 

Seuraavassa taulukossa on eritelty tutkitun ryhmän henkilöt heidän syntymävuosiensa ja 

sukupuolensa mukaan: 

 

Taulukko 1. Tutkittu ryhmä sukupuolen ja syntymävuoden mukaan jaoteltuna 

 � 1900 1900�1919 1920� Yhteensä 

Naisia 29 22 1 52 

Miehiä 23 12 3 38 

Yhteensä 52 34 4 90 
Lähde: Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 

(HKS) 
 

                                                
64 Keskinen et al., 28. 
65 Aiheesta enemmän Kirmo, 40-48. 
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Suurin osa tutkitun ryhmän henkilöistä oli syntynyt ennen vuotta 1900. Näin ollen useimmat heistä 

olivat maailmansotien välisenä aikana parhaimmassa työiässä eli 20�40 -vuotiaita. Toki joukossa 

oli vanhuksiakin, jotka olivat syntyneet 1850-luvun paikkeilla, mutta suurin osa joukosta oli siinä 

iässä, jolloin työura oli hyvässä vauhdissa ja perhe oli monilla perustettuna. Näin ollen työuran 

alkuvaiheiden, avioitumisen ja lasten syntymän aiheuttamat muutokset elämäntilanteessa eivät 

näiden henkilöiden kohdalla olleet ajankohtaisia. Monet muutkin seikat saattoivat toki aiheuttaa 

kriisejä toimeentulon hankkimisen kannalta, kuten esimerkiksi puolison kuolema, sairaus tai 

eläkkeelle siirtyminen, mutta näitä seikkoja tarkastellaan myöhemmissä luvuissa. Joka tapauksessa 

jo syntymävuosia tarkasteltaessa voidaan havaita, että tutkitun ryhmän joukossa on monenlaisia 

henkilöitä. Näin ollen tutkimuksessa tullaan samaan aikaan tarkastelemaan niin juuri työelämän 

aloittaneiden, perheen perustaneiden kuin eläkkeelle siirtyneidenkin henkilöiden toimeentuloa.  

 

Tutkimuksen ehkäpä suurin vaikeus on ollut syntyperän määrittäminen.66 Tutkitut henkilöt onkin 

jaettu neljään eri ryhmään, joissa tulee esiin myös ero ensimmäisen ja toisen sukupolven 

henkilöiden välillä. Koska monet tutkituista henkilöistä saivat lapsia joko ennen tutkittua ajanjaksoa 

tai sen aikana, on ryhmässä mukana kahden sukupolven edustajia. Tutkimuksessa on käytetty 

termejä �venäläinen�, �suomalainen�, �venäläis-suomalainen� ja �venäläis-venäläinen�. Näin on 

haluttu tehdä eroa kahden sukupolven välillä. Venäläis-suomalainen oli sellaisen perheen lapsi, 

jonka isä on venäläinen ja äiti suomalainen tai toisin päin. Venäläis-venäläisen lapsen molemmat 

vanhemmat olivat venäläistä syntyperää. Seuraavassa taulukossa ryhmän henkilöt on jaettu 

sukupuolen ja syntyperän mukaan: 

 

Taulukko 2. Tutkittu ryhmä sukupuolen ja syntyperän mukaan jaettuna 

 

 Venäläinen Suomalainen Venäläis-suomalainen Venäläis-venäläinen Yhteensä

Naisia 18 16 13 5 52 

Miehiä 13 8 7 10 38 

Yhteensä 31 24 20 15 90 
Lähde: Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 

(HKS) 
 

                                                
66 Koska termi �kansalaisuus� käsittää monia eri asioita, ja se voidaan ymmärtää monella eri tavalla, on kyseinen termi 
usein tässä tutkimuksessa korvattu termillä �syntyperä�. 
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Vaikka suurin osa ensimmäisen sukupolven edustajista onkin syntyperältään venäläisiä, on 

suomalaisten osuus huomattava, varsinkin kun otetaan huomioon, että kyseessä on nimenomaan 

venäläisten toimeentulon tarkastelu. Suomalaisten suuri osuus on kuitenkin osoitus seka-

avioliittojen (toinen puolisoista suomalainen ja toinen venäläinen) yleisyydestä tutkitun ryhmän 

keskuudessa. Tämä saattoi johtua siitä, että Tampereen pienestä venäläistäväestöstä ei välttämättä 

löytynyt kaikille puolisoa. Mutta joidenkin kohdalla suomalainen puoliso saattoi myös olla tietoinen 

valinta, joka teki helpommaksi enemmistöyhteisöön sopeutumisen ja kielen oppimisen. Näin ollen 

tutkituista perheistä suurin osa oli niin sanottuja sekaperheitä ja perheiden lapset venäläis-

suomalaisia. Verraten suuri venäläis-venäläisten osuus johtuu oikeastaan vain siitä, että joukossa on 

kaksi syntyperältään täysin venäläistä perhettä, joihin syntyi monta lasta ja heistäkin suurin osa 

poikia. Tämän suuruisessa otoksessa tällainen seikka saattaa aiheuttaa pieniä vääristymiä. 

 

2.2 Perherakenne 
 

Tutkimuksessa on mukana nelisenkymmentä perhekuntaa. Tässä tutkimuksessa omaksi 

perhekunnakseen on luettu sekä normaalit perheet (isä, äiti ja lapset) että naimattomat henkilöt, 

mikäli he ovat asuneet omassa osoitteessa eivätkä esimerkiksi vanhempiensa luona. Jälkimmäisessä 

tapauksessa he ovat luonnollisesti osa vanhempiensa perhekuntaa. Perhekuntien määrä vaihtelee 

tutkitun ajanjakson aikana, aivan kuten yksittäisten henkilöidenkin määrä. Osa toisen sukupolven 

edustajista perusti oman perheen, jolloin heidän toimeentuloaan tarkastellaan omana 

kokonaisuutenaan. Toisaalta taas jotkut perheistä muuttivat pois paikkakunnalta tai, kuten parissa 

tapauksessa kävi, vanhemmat siirtyivät osaksi lastensa perhekuntaa, kun eivät enää pystyneet 

itseään täysimääräisesti elättämään. Näin ollen perheiden lukumäärä vaihtelee eikä kaikkien 

kohdalla voida tehdä koko tutkitun ajanjakson kattavaa selvitystä.67 

 

Tutkitut perheet olivat jo pelkästään syntyperältään hyvin erilaisessa asemassa. Kuten edellä on 

mainittu, tutkitut henkilöt voidaan jakaa neljään osaan syntyperänsä mukaan. Näin ollen tutkituista 

perheistä osa on syntyperältään kokonaan venäläisiä, osa taas niin sanottuja sekaperheitä. Toisaalta 

toinen sukupolvi on oma kohteensa, kun tarkastellaan avioitumista. On huomattava, että osa 

nuoremman sukupolven edustajista, jotka ovat tutkimuksessa mukana, eivät olleet menneet 

                                                
67 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroilmoitukset 1930 (TKA); 
Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS). 
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naimisiin ainakaan tutkitun ajanjakson puitteissa nuoren ikänsä vuoksi. Seuraavassa taulukossa on 

tarkasteltu avioliittoja syntyperän osalta: 

 

Taulukko 3. Tutkittujen perheiden rakenne  

                                                                               Vaimon syntyperä 

 

 

Miehen 

syntyperä 

 

 
Lähde: 

Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Seka-avioliittojen osuus on tutkitussa ryhmässä suuri. Sellaiset avioliitot, joissa kummatkin puolisot 

ovat venäläistä syntyperää, oli yleensä solmittu ennen 1900-lukua tai aivan 1900-luvun alussa 

Venäjällä, ja perhe oli sitten kokonaisuudessaan muuttanut Suomeen jossain vaiheessa 1900-luvun 

alkua. Kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista venäläistä syntyperää ollut henkilö löysi itselleen 

suomalaisen puolison. Voidaankin olettaa, että näissä tapauksissa venäläistä syntyperää ollut 

henkilö saapui yksin Suomeen ja avioitui vasta sen jälkeen suomalaista syntyperää olleen henkilön 

kanssa. 

 

Etenkin venäläistä syntyperää olleet miehet näyttävät avioituneen mieluiten suomalaista syntyperää 

olleiden naisten kanssa. Toisaalta on myös huomattava, että etenkin kaikki vanhemman sukupolven 

venäläistä syntyperää olleet miehet olivat naimisissa, kun taas jotkut saman sukupolven venäläistä 

syntyperää olleista naisista olivat naimattomia. Nuoremman sukupolven kohdalla kaikki venäläis-

suomalaiset tai venäläis-venäläiset henkilöt olivat naimisissa suomalaista syntyperää olleen kanssa. 

Myös tämä tukee sitä näkemystä, että venäläisiä sukujuuria omanneet henkilöt mielellään 

hakeutuivat valtaväestön piiriin ja halusivat sopeutua heidän yhteisöönsä. 

 

Tutkitun ryhmän venäläistä syntyperää olleet henkilöt saapuivat Suomeen eri aikoina, eli toisin 

sanoen kaikki eivät suinkaan olleet esimerkiksi pakolaisia.68 Näin ollen heidän Suomeen tulonsa 

                                                
68 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroilmoitukset 1930 (TKA); 
Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS). 

 Venäläinen Suomalainen
Venäläis- 

suomalainen 

Venäläis- 

venäläinen 

Venäläinen 5 9 0 0 

Suomalainen 6 0 1 2 

Venäläis-suomalainen 0 2 0 0 

Venäläis-venäläinen 0 5 0 0 
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motiivit ovat olleet erilaisia, eikä niitä ole voitu tässä tutkimuksessa käytetyn lähdeaineiston 

perusteella selvittää. Joka tapauksessa on kuitenkin selvää, että kyseiset henkilöt, samoin kuin 

nuoremman sukupolven edustajat, jotka olivat joissain tapauksissa syntyneetkin Suomessa, eivät 

ainakaan aktiivisesti etsineet venäläistä syntyperää ollutta puolisoa. 

 

Seka-avioliittojen suureen määrään tutkitussa ryhmässä saattoi olla useita erilaisia selityksiä. 

Ensinnäkin tutkittu otos on tietyllä tavalla valikoitu. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat henkilöt 

olivat jossain vaiheessa muuttaneet Tampereelle, mikä saattoi tarkoittaa, että he olivat päättäneet 

jäädä asumaan Suomeen pysyvästi. Kuten edellisessä luvussa on mainittu, etenkin monet 

pakolaisista jäivät itärajan tuntumaan odottamaan mahdollista kotiin pääsyä, mutta ajan myötä 

luopuivat ajatuksesta ja jatkoivat elämäänsä Suomessa, mikä usein myös tarkoitti muuttoa 

kauemmaksi länteen. Toinen mahdollinen selitys saattoi olla halu luopua omasta venäläisestä 

identiteetistä. Avioitumalla suomalaisen kanssa henkilö pystyi integroitumaan suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja mahdollisesti kasvattamaan lapsensa täysin �suomalaisiksi�.69 Vaikka 

Tampereen venäläistä syntyperää olleen väestön mahdollinen ryhmäidentiteetti ei olekaan 

tutkimuksen pääaihe, asiaa sivutaan silloin tällöin. 

 

Edellä kuvattu tutkimusaineisto on hyvin heterogeeninen ja tutkittujen henkilöiden toimeentuloon 

vaikuttivat kovin monenlaiset tekijät. Toisaalta aineisto myös tarjoaa mahdollisuuden vertailla 

erilaisia tapauksia keskenään ja esimerkiksi eroja kokonaan venäläistä syntyperää olleiden 

perheiden ja sekaperheiden välillä. Nuoremman sukupolven kohdalla tämä tarkoittaa vertailua 

kokonaan venäläistä syntyperää olleiden lasten ja venäläis-suomalaisten lasten välillä. Samoin 

voidaan tarkastella eroja sukupolvien välillä. 

 

Kuten edellä on mainittu, kaikki tutkitut henkilöt eivät ole mukana koko tutkittua ajanjaksoa. Osa 

saapui Tampereelle jossain vaiheessa 1920-lukua, osa muutti pois ennen toista maailmansotaa. 

Joissain tapauksissa aivan 1920-luvun alussa syntyneet lapset olivat työiässä 1930-luvun lopulla, 

jolloin he luonnollisesti tulevat mukaan toimeentulon tarkasteluun, yleensä osana vanhempiensa 

muodostamaa perhekuntaa. Vaikka tutkimuksessa yritetään etsiä mahdollisia yleisiä piirteitä, jotka 

kuvaisivat juuri venäläisten toimeentuloa maailmansotien välisenä aikana, jokainen tutkittu 

perhekunta on oma erityistapauksensa ja jokainen perhekunta teki omat ratkaisunsa oman 

elämäntilanteensa mukaan. 

                                                
69 Kirmo, 40-48. 
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3. VENÄLÄISTEN PERHEIDEN ASUMINEN 

3.1 Tampereen asuinalueet ja niiden kasvu 
 

Maailmansotien välisenä aikana Tampere kasvoi paitsi väestöllisesti, niin myös alueellisesti. 

Kaupunkiin liitettiin alueita sekä idässä että lännessä. Suurimpana liitoksena oli Pispalan liitos, joka 

kasvatti kaupungin väkilukua melkoisesti. Liitosprosessiin liittyi paljon erilaisia ongelmia, joista 

suurimpia olivat alueen sekava (ilman kaavoitusta rakennettu) asuntokanta, sen vaatima 

infrastruktuurin parantaminen ja väestön köyhyys. Liitoksen arveltiin olevan kaupungille kallista ja 

sitä vastustettiinkin vahvasti. Toisaalta myös Pispalan omat asukkaat vastustivat liitosta. He olivat 

sitä mieltä, että kaupunki ei pysty järjestämään heidän asioitaan yhtä hyvin kuin he itse. Sen sijaan 

Pohjois-Pirkkalan (vuodesta 1937 Nokia) kunta, johon Pispala ennen liitosta kuului, kannatti liitosta 

voimakkaasti. Loppujen lopuksi liitos toteutui vuonna 1937. Pispala ei ollut ainoa Tampereeseen 

liitetty alue, mutta väestöllisesti se oli merkittävin. Idässä merkittävä liitos oli Järvensivun 

liittäminen Tampereen kaupunkiin vuonna 1922. Muutama muu iso liitos, muun muassa idässä 

Messukylän ja lännessä Lielahden liittäminen, tapahtuivat vasta sodan jälkeen.70 

 

Maailmansotien välillä Tampereella myös kaavoitettiin ahkerasti uusia esikaupunkialueita. Asutusta 

siirtyikin yhä enemmän keskikaupungin alueelta uusiin kaavoitettuihin esikaupunkeihin. 1920- ja 

1930-luvuilla asemakaavoitettiin esimerkiksi Härmälä, Petsamo ja Viinikka-Nekala. Syinä olivat 

tietysti kasvava väestömäärä ja etenkin pula kohtuuhintaisista tonteista ja asunnoista. Työväestö ei 

välttämättä pystynyt maksamaan keskikaupungissa asumisen vaatimaa hintaa. Yleensäkin asuminen 

oli perheiden suurin menoerä. Uusien alueiden kaavoittamisella saatiin markkinoille 

kohtuuhintaisempia tontteja. 

 

Rakentaminen oli vilkasta maailmansotien välisenä aikana ja jo 1920-luvun ensimmäisinä vuosina 

rakentamisessa saavutettiin ensimmäistä maailmansotaa edeltäneet huippuluvut. Rakentamisen 

volyymin kasvulla yritettiin helpottaa sodan aiheuttamaa asuntopulaa, mutta vaikka rakentaminen 

elpyikin nopeasti, asuntopula jatkui vielä vuosia. Rakentaminen seurasi lisäksi voimakkaasti yleisiä 

talouden nousu- ja laskukausia. Taloudellinen lama näkyi yleensä ensimmäiseksi juuri 

                                                
70 Keskinen et al., 12-25, 38-41. 
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rakentamisessa. Näin ollen rakentamisen vaihtelut olivat erilaisten talouskausien välillä suuria. 

Voimakas taloudellinen kasvu 1920-luvun lopussa valmistuneiden asuinhuoneiden määrän 

voimakkaana kasvuna, esimerkiksi vuosien 1926 ja 1928 välisenä aikana määrä kolminkertaistui. 

Toisaalta rakennusala reagoi myös tätä taloudellista nousua seuranneeseen laskukauteen 

ensimmäisenä. Jo vuonna 1929 oli havaittavissa selvää laskua esimerkiksi anottujen rakennuslupien 

määrässä, vaikka kyseisenä vuonna asuinhuoneita valmistui vielä runsaasti. Sen sijaan vuonna 1930 

uusia asuinhuoneita valmistui enää noin neljäsosa edellisvuoden määrästä ja seuraavina vuosina 

määrä laski selviin pohjalukemiin. Kun valmistuneiden asuinhuoneiden määrä oli vuonna 1928 yli 

1700, niin huonoimpana rakennusvuotena määrä oli 55. Lasku oli siis huomattava ja kertoo koko 

maata ravistelleen laman voimakkuudesta. 

 

Rakentaminen alkoi elpyä vasta 1930-luvun puolessa välissä. Jo vuonna 1937 valmistuneiden 

asuinhuoneiden määrä nousi reilusti yli tuhannen, ja vuoden 1928 huippuluvun lähelle päästiin 

vuonna 1939. Seuraavina vuosina sodat hieman laskivat rakentamistahtia, mutta esimerkiksi 1930-

luvun alun laman kaltaista laskua ei tullut, vaan itse asiassa rakentaminen pysyi sotatilasta 

huolimatta aktiivisena. Tämä johtui osaltaan karjalaisen siirtoväen saapumisesta ja siten 

kasvaneesta asuntotarpeesta. 

 

Asuinrakennuksen materiaalista tuli maailmansotien välisenä aikana eräänlainen statussymboli. 

Varakkaammat perheet asuivat kivirakennuksissa, kun taas työväestö asui pääasiassa puutaloissa. 

Myös talon koko ja kerrosluku olivat näkyviä merkkejä varallisuuseroista. Kivitaloista rakennettiin 

yleensä isoja ja monikerroksisia, kun taas puutalot olivat pienempiä. Kuitenkin asumistiheys 

pieneni 1920- ja 1930-lukujen aikana. Tampereen erityispiirre, eli yksin eläneiden naisten suuri 

määrä, johti siihen, että yksiöitä rakennettiin runsaasti. Samaan aikaan perheet alkoivat yhä 

enemmän hajaantua, isovanhemmat eivät välttämättä asuneet enää lastensa perheiden luona, vaan 

muuttivat omilleen. Tämä myös kasvatti yksineläjien määrää. Myös perhekoko pieneni, mikä 

osaltaan vaikutti asumistiheyden pienenemiseen. 

 

Nopeasti kasvoivat sekä kahden että kolmen huoneen asunnot. Jälkimmäisen kohdalla kyseessä oli 

yleensä kaksi huonetta ja keittiö, edellisessä saattoi kahden huoneen lisäksi olla osuus keittiöön. 

Yhteiskeittiöt vähenivät tasaisesti, mutta etenkin pienempien huoneistojen kohdalla ne pysyivät 

suosiossa. Näiden hieman suurempien huoneistojen kasvu ei suoraan johtunut työväestön, joka 

kuitenkin oli kaupungin suurin väestöryhmä, kasvaneesta elintasosta. Tosin hekin pystyivät 

asumaan entistä väljemmin, mutta eniten tähän kasvuun vaikutti keskiluokkaisten perheiden 
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lisääntyminen. Pienasunnoissa, jotka siis olivat työväestön suosiossa, asuttiin kuitenkin koko ajan 

keskimääräistä ahtaammin, vaikka niidenkin asumistiheys pieneni maailmansotien välisenä aikana. 

 

Tutkittuun ajanjaksoon mennessä kaupungin keskusta-alue oli jo melko tiiviisti rakennettua, vaikka 

sinnekin myönnettiin rakennuslupia etenkin 1920-luvulla. Nämäkin rakennukset olivat yleensä isoja 

kerrostaloja, jotka poikkeuksetta rakennettiin kivestä. Tämän vuoksi suurin osa rakentamisesta 

suuntautui esikaupunkialueille, jonne rakennettiin etenkin työväestön suosimia pieniä 

puurakennuksia. Nämä talot kasvattivat myös rakennettujen kiinteistöjen määrää, koska niiden 

pienuuden vuoksi niitä rakennettiin määrällisesti runsaasti. Tämä puutaloasutus keskittyi 

ensisijaisesti sellaisille uusille asuinalueille kuin Petsamoon, Härmälään ja Viinikka-Nekalaan. 

Kivitaloja nousi Tammelaan, Kyttälään ja Laukontorin alueelle. Tosin monet ajanjaksolla 

rakennetuista keskusta-alueen kivirakennuksista olivat muuta kuin asuintarkoitusta varten. Etenkin 

suuremmat tehtaat rakennuttivat alueelle uusia tiloja. 

 

Tampereen kaupunki aloitti oman rakennustoimintansa 1920-luvun alussa rakentamalla joitakin 

puurakennuksia Petsamoon. Tämän jälkeen kaupungin oma rakennustoiminta jatkuikin 

vuosikymmenen loppuun, vaikka se ei kovin runsasta ollutkaan. Samaan aikaan se muuttui 

enemmän �puolikunnalliseksi�, mikä tarkoitti, että kaupunki rakensi asunnot, jotka asukkaat 

saattoivat myöhemmin lunastaa itselleen. Näin kunnallinen asuntorakentaminen saatiin enemmän 

yhtiömuotoiseksi, mikä tehosti asuntorakentamista, ja samalla huoneistojen vuokralaiset saivat 

pienissä erissä vähitellen (yleensä kymmenessä vuodessa) lunastaa asunnon kokonaan omaan 

omistukseensa.  

 

Asunto-osakeyhtiöt yleistyivät myös 1920-luvun alussa. Aluksi perustetut asunto-osakeyhtiöt 

rakennuttivat pientaloja, mutta myöhemmin siirryttiin isoihin kivitaloihin. Samoin kaupungin suuret 

tehtaat jatkoivat asuntojen rakentamista. Tehtaat olivat järjestäneet asuntoja työläisilleen jo 1800-

luvulla. Näiden asuntojen vuokrat olivat halvempia kuin yleisillä asuntomarkkinoilla ja ne sijaitsivat 

yleensä lähellä työpaikkaa, jolloin työmatkoihin ei kulunut rahaa ja etenkään aikaa. Kaupunki 

vuokrasi tontteja etenkin esikaupunkialueilta myös yksityisille rakennuttajille. Monet rakensivat 

oman asunnon tai olivat osakkaina asunto-osakeyhtiöissä. Lainarahoilla toteutettu rakentaminen 

saattoi monet taloudellisiin vaikeuksiin 1930-luvun alun laman aikana, koska monen perheen 

taloudellinen tilanne huonontui selvästi, vaikka eivät olisi työttömäksi joutuneetkaan. 
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Väestö- ja asuntokehitys eivät olleet yhtenäisiä kaikissa kaupunginosissa. Kaupunginosat erosivat 

toisistaan paitsi väestömäärältään, niin myös demografisesti ja luokkakohtaisesti. Yleinen suuntaus 

oli se, että väestöä muutti keskusta-alueelta esikaupunkeihin. Toki kaupungin saama 

muuttovoittokin suuntautui suurimmaksi osaksi esikaupunkeihin, mutta toisaalta jotkut keskustan 

kaupunginosat myös menettivät asukkaitaan. Esikaupungeissa eläminen oli halvempaa ja sopi siksi 

paremmin etenkin työväestön edustajille. Näin kaupunginosat jakautuvat myös 

yhteiskuntaluokittain, vaikka täytyy toki ottaa huomioon, että kaupunki oli niin vahvasti 

työläisluokkainen, että työväestöä asui varmasti jokaisessa kaupunginosassa. Samoin kaupungin 

naisenemmistö toi oman lisänsä eri kaupunginosien demografisiin jakoihin. 

 

Maailmansotien välisenä aikana eräät kaupunginosat menettivät paitsi asukkaitaan, niin etenkin 

osuuttaan koko kaupungin väestöstä. Varsinkin kaupungin keskusta-alue oli jo 1920-luvulle 

tultaessa rakennettu melkein täyteen, joten uusia asuntoja sinne ei enää saatu. Näin ollen alueen 

kaupunginosien suhteellinen osuus kaupungin koko väestöstä pieneni tasaisesti koko tutkitun 

ajanjakson ajan, vaikka jotkut jopa hieman kasvattivat absoluuttista väestömääräänsä. Tämä 

väestönlasku johtui paitsi esikaupunkien kasvavasta suosiosta, niin myös siitä, että näihin 

kaupunginosiin ei yksinkertaisesti enää mahtunut uusia asukkaita. 

 

Eniten asukkaita menettivät Amurin pohjoisosa (IV kaupunginosa71), Osmonmäki (XIV) ja 

Tammelan keskiosassa (XV). Näissä kaupunginosissa koko rakennuskanta oli jo rakennettu 

valmiiksi 1920-luvulle tultaessa eikä uusille rakennuksille ollut enää tilaa. Näiden kaupunginosien 

lisäksi myös eräät muut kaupunginosat menettivät suhteellisesti väestömääräänsä, mutta edellä 

mainituissa väestö laski myös absoluuttisesti. Uusia asukkaita ei alueille enää mahtunut ja toisaalta 

kasvava elintaso ja sitä seurannut asumistiheyden lasku aiheuttivat sen, että vanhojakin asukkaita 

muutti pois. 

 

Verraten runsaasti väestömääräänsä kasvattaneita kaupunginosia olivat Kyttälän eteläosa (XII), 

Ratina (XIII) ja Tulli (XVII). Näistä etenkin Kyttälän eteläosa oli kärsinyt pahoja tuhoja vuoden 

1918 sodassa, joten 1920-luvulla sinne saattoi rakentaa taas uudella innolla ja alue kasvattikin 

väestömääräänsä etenkin 1920-luvun aikana. Muissa kahdessa kaupunginosassa väestömäärä 

lisääntyi lähinnä uusien suurten rakennusten myötä, jolloin alueille pääsi muuttamaan uusia 

                                                
71 Tästä eteenpäin kaupunginosan mainitsemisen yhteydessä sulkumerkkeihin merkitty vain kaupunginosan 
järjestysnumero. 
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asukkaita. Kuitenkin sekä Ratina että Tulli olivat vielä 1920-luvulle tultaessa pieniä kaupunginosia, 

joten niillä oli myös kapasiteettia lisätä väestömääräänsä. 

 

Suurin väestönlisäys koettiin kuitenkin esikaupunkialueilla, kuten Petsamossa, Lapissa ja Viinikka-

Nekalassa. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että näillä alueilla ei ennen ensimmäistä 

maailmansotaa ollut merkittävää asutusta. Esikaupunkialueilla oli siis tilaa rakentaa uusia asuntoja, 

ja näitä alueita suunniteltiin etenkin työväen asuntoalueiksi. Näistä alueista tulikin kovin suosittuja 

etenkin työväestön keskuudessa, koska tonttien vuokrat olivat verraten halpoja. Esimerkiksi 

Petsamossa monet yksityiset rakensivat omia asuntojaan, ja alueen asuntokanta olikin hyvin 

pientalovoittoinen. Samaten kulkuyhteydet paranivat 1920-luvun kuluessa, jolloin ihmisillä ei ollut 

suurta kynnystä muuttaa hieman kauemmaksi työpaikoistaan ja keskustan liikealueilta. 

 

Melkein kaikki kaupunginosat ja esikaupunkialueet olivat sukupuolijakaumaltaan naisvoittoisia. 

Suurimmat naisosuudet olivat niissä kaupunginosissa, joissa työväestön ja apulaisten osuus oli 

suuri. Ainoa kaupunginosa, jossa miehet olivat enemmistössä, oli Härmälä, jossa suurin työllistäjä 

oli Lentokonetehdas. Joissakin kaupunginosissa naisenemmistö saattoi nousta jopa yli 60 %:n. 

Tällaisia olivat muun muassa useat keskikaupunkialueen kaupunginosat ja Amurin (IV ja V) 

kaltaiset kaupunginosat, joissa työväestön (etenkin teollisuustyöväestön) ja kauppa- ja muiden 

apulaisten osuudet olivat suuria. Nämä olivat juuri niitä naisvaltaisia aloja, jotka tekivät 

Tampereesta vahvasti naisvaltaisen kaupungin. 

 

Jos melkein kaikki kaupunginosat olivat naisvaltaisia, niin samanlainen tilanne oli myös alueiden 

sosiaalisen rakenteen kohdalla. Melkein kaikki kaupunginosat olivat työväestövaltaisia, eli 

työväestön osuus alueen asukkaista oli yli puolet. Kaupunginosien sosiaalista jakautumaa voidaan 

myös tarkastella sen mukaan, mitkä kaupunginosat olivat koko kaupungin keskiarvon ylä- ja mitkä 

sen alapuolella. Näin voidaan erottaa joitain enemmän keskiluokkaisia kaupunginosia, vaikka on 

siis huomioitava, että näissäkään kaupunginosissa keskiluokan osuus ei noussut missään vaiheessa 

yli 50 %:n. 

 

Suurimmat työväestön osuudet olivat esikaupunkialueilla, kuten esimerkiksi Petsamossa, jossa 

työväestön osuus oli yli 80 %. Myös Amuri (IV ja V), Ratina (XIII) ja Osmonmäki (XIV) olivat 

vahvasti työväkivoittoisia kaupunginosia. Tehtaiden läheisyys edesauttoi etenkin Amurin tilannetta, 

mutta toisaalta myös halpojen ja samalla hieman vaatimattomien asuntojen suuri määrä houkutteli 

asukkaita näihin kaupunginosiin. Sen sijaan keskusta-alueilla, kuten esimerkiksi keskikaupungilla 



 

 24

(II), Nalkalassa (III) ja Kyttälän etelä- ja pohjoisosissa (XI ja XII), asui suhteellisen paljon 

keskiluokkaan kuulunutta ja varakasta väestöä. Varakkain kaupunginosa oli Pyynikinrinne (VII), 

jossa työväestön osuus oli 1930-luvulla alle puolet (samoin kuin Nalkalassa (III)). Kaupunki möi 

Pyynikinrinteen tontteja ja esitti vaatimuksia rakennuksien ulkonäön suhteen, jolloin köyhillä ei 

ollut edes varaa rakentaa alueelle. Toisaalta Nalkala (III) ja keskikaupunki (II) olivat 

varakkuudeltaan suunnilleen samaa tasoa Pyynikinrinteen kanssa. 

 

Työttömyyden, ja etenkin 1930-luvun alun aiheuttaman työttömyyden, esiintyminen jakoi myös 

kaupunginosia. Tämä jako noudatteli suunnilleen sosiaalisen jakaantumisen rajoja, jolloin 

työväkivoittoiset alueet olivat myös työttömyystilastojen kärjessä. Toisaalta myös sellaiset 

kaupunginosat, joissa kaupan ala oli voimakas. Lama koetteli kuitenkin pahoin etenkin pieniä 

kaupan alan yrityksiä, jolloin monet joutuivat varmasti työttömiksi. Näin ollen esimerkiksi 

Kaakinmaalla (VI) ja keskikaupungissa (II) työttömyys nousi koko kaupungin keskiarvon 

yläpuolelle. Muissa keskiluokkaisissa, tai samankaltaiseksi laskettavissa, kaupunginosissa oli myös 

paljon virkamiehistöä, joka selvisi 1930-luvun alun lamasta suhteellisesti paremmin kuin muut 

ryhmät.72 

 

3.2 Venäläisten perheiden asuinpaikat 
 

Tarkasteltaessa tutkitun ryhmän asumista on törmätty ongelmaan siitä, miten perheet joissain 

tapauksessa lasketaan. Erityisen ongelmallista tämä on ollut sellaisten perheiden kohdalla, missä 

aikuiset ja työssäkäyvät lapset ovat välillä asuneet yhdessä vanhempiensa kanssa, välillä kenties 

yhdessä sisarustensa kanssa ja välillä omassa asunnossa. Tällaisissa tapauksissa on otettava 

jokainen tapaus erikseen harkittavaksi, ja katsoa, voidaanko henkilö lukea osoitetilastoihin 

itsenäisenä henkilönä vai osana perhettä. 

 

Alla olevaan kuvioon on koottu kaikkien tutkitun ryhmän perheiden tiedot siitä, missä 

kaupunginosissa he ovat asuneet 1920- ja 1930-lukujen aikana.73 

                                                
72 Jutikkala, 371�388, 482�485, 526�532, 542�545, 552�556; Keskinen et al., 12-41; Markkola, 71. Tilastollisia tietoja 
on haettu myös Internetistä Tampereen kaupungin historia-sivuilta, jotka on tehty yhteistyössä Tampereen Yliopiston 
kanssa [http://www.uta.fi/koskivoimaa] 
73 Joissakin perheissä on ollut aikuisia ja oman palkkansa ansainneita lapsia, jotka kuitenkin ovat ennen mahdollista 
avioitumistaan asuneet vanhempiensa kanssa samassa asunnossa. Näitä asumisia ei ole erikseen laskettu mukaan. 
Samoin, jos perhe on muuttanut saman kaupunginosan sisällä, kaupunginosaa ei ole laskettu uudestaan tilastoon. Näin 
on pyritty välttämään joidenkin tiettyjen kaupunginosien ylikorostumista kuviossa, vaikka luvut onkin laskettu 
osoitetietojen perusteella. 
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Kuvio 1. Tutkitun ryhmän asuminen 
kaupunginosittain
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Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Ensimmäisenä havaintona on todettava, että varsinkin jotkut tutkitun ryhmän perheistä muuttivat 

usein.74 Muuttoja oli paitsi kaupunginosasta toiseen, niin myös kaupunginosan sisällä. 

Muuttamisalttius riippui tietenkin henkilön elämäntilanteesta. Työpaikan vaihto saattoi johtaa 

muuttoon. Samoin yksin asuneen nuoren oli helppo muuttaa osoitteesta toiseen. Muuttamista ja sen 

syitä tarkastellaan kuitenkin enemmän myöhemmin. 

 

Tutkitun ryhmän perheet näyttävät jakaantuneen melko tasaisesti kaupungin alueelle, eikä yksikään 

kaupunginosa nouse selväksi suosikiksi. Tämä osaltaan vahvistaa sitä havaintoa, että tutkittu ryhmä 

tai edes sen täysin venäläistä syntyperää olleet jäsenet eivät aktiivisesti hakeutuneet toistensa 

seuraan. Väestömääriltään varteenotettavista kaupunginosista vain Tullissa (XVII) ei asunut yhtään 

tutkittuun ryhmään kuulunutta perhettä koko tutkittuna ajanjaksona. Lisäksi paria väestömäärältään 

hyvin pientä kaupunginosaa ei ole edes otettu mukaan kyseiseen kuvioon, eikä niissä tietenkään 

asunutkaan yhtään tutkittua perhettä.  

 

Suosituimmat yksittäiset kaupunginosat näyttävät olleen Nalkala (III), Tammelan eteläosa (XVI) ja 

Amurin eteläosa (V). Seuraaviksi tulevat Kyttälän etelä- ja pohjoisosat (XI ja XII). Mutta kuten 
                                                
74 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
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sanottu, erot ovat aika pieniä ja melkein jokaiseen kaupunginosaan riitti ainakin joku asukas 

tutkitun ryhmän piiristä. Vähiten kuvioon mukaan otetuista kaupunginosista ovat edustettuina 

Särkänniemi (VIII) ja Kalevanharju (XVIII). Molemmat ovat kuitenkin kaupunginosia, joissa ei 

muutenkaan ollut paljon asutusta maailmansotien välisenä aikana. Särkänniemi oli enemmän 

tehdasaluetta ja siellä asui lähinnä tehtaiden henkilökuntaa tai muita vastaavia henkilöitä. Sen sijaan 

Kalevanharjun alueella sijaitsi muun muassa sairaala, jonka potilaat laskettiin kaupunginosan 

asukkaiksi. Varsinaista asutusta sielläkin oli Särkänniemen tapaan hyvin vähän.75 

 

Esikaupunkialueita ei ole tässä kuviossa eroteltu toisistaan, joten sen ryhmän osuus nousee 

määrällisesti suurimmaksi. Kuitenkin esikaupungeissa asuneet tutkitun ryhmän perheet sijoittuivat 

eri alueille. Määrällisesti suosituin oli Viinikka-Nekalan alue, mutta muuten perheitä oli niin 

Petsamossa, Lapissa, Härmälässä kuin Järvensivussakin. Tutkitun ryhmän perheet eivät kuitenkaan 

missään vaiheessa tutkittua ajanjaksoa suunnanneet suuremmassa määrin esikaupunkialueille, 

vaikka tällainen muutto tulikin suosituksi maailmansotien välillä ja uusien alueiden liitoksien ja 

asemakaavoituksien myötä.76 

 

Edellä mainituista tutkitun ryhmän keskuudessa suosituimmista kaupunginosista Nalkala (III) ja 

Tammelan eteläosa (XVI) olivat keskiluokkaisia kaupunginosia. Sen sijaan Amurin eteläosa (V) 

voidaan lukea vahvasti työväestön kaupunginosaksi. Nalkalaa voidaan myös pitää yhdessä 

Pyynikinrinteen (VII) kanssa Tampereen varakkaimpana kaupunginosana, eikä siellä sijainnut 

varsinaisia työläiskortteleita. Myöskään 1930-luvun alun laman aikainen työttömyys ei siellä 

kohonnut yhtä suureksi kuin kaupungissa keskimäärin. Tammelan eteläosa oli keskiluokkaisempi 

verrattuna muihin Tammelan osiin ja sen sijainti keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä 

houkutti sinne myös varakkaampaa väestöä. Amurin eteläosastakin voidaan sanoa, että se oli 

elintasoltaan korkeampi kuin Amurin pohjoisosa (IV), vaikka olikin yksi kaupungin 

työväestövoittoisimmista kaupunginosista.77 

 

Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että tutkitut perheet olisivat olleet elintasoltaan ja 

varakkuudeltaan sellaisia, että he hakeutuivat kaupungin parhaimmille alueille. On huomattava, että 

näillä varakkaillakin alueilla asui paljon työväestöä, vaikka niitä voisikin luonnehtia 

keskiluokkaisiksi. Lisäksi varakkailla asuinalueilla tarvittiin myös palvelijoita ylempien luokkien 

                                                
75 Keskinen et al., 43, 243-245. 
76 Keskinen et al., 190-214. 
77 Keskinen et al., 44-45, 131-133, 142-149; Tampereen kaupungin historia-sivut [http://www.uta.fi/koskivoimaa]. 
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perheisiin. Toisaalta tutkitun ryhmän keskuudessa suosituimmat kaupunginosat sijaitsivat hyvin 

lähellä keskusta-aluetta, joka oli kauppa- ja liikealuetta. Lisäksi liikkeet tarvitsivat myös runsaasti 

apulaisia. Joten ei voi suoraan sanoa, että tutkitun ryhmän perheet olisivat kuuluneet kyseisten 

kaupunginosien varakkaimpaan ainekseen. Toki tämä piti paikkansa niiden perheiden kohdalla, 

jotka tulivat hyvin toimeen ja joiden päämiehellä oli hyvin palkattu työ esimerkiksi keskusta-alueen 

liikkeessä. On kuitenkin selvää, että tutkitun ryhmän perheet eivät hakeutuneet asumaan työväestön 

suosimiin kaupunginosiin, vaikka asuminen saattoi siellä olla halvempaa kuin keskusta-alueella. 

 

Toisaalta monien tutkitun ryhmän perheiden sijoittumista juuri keskusta-alueelle ei voi pitää 

pelkkänä poikkeuksena tai selittää sitä palvelijoiden runsaudella kyseisillä asuinalueilla. 

Esimerkiksi runsas tutkittujen perheiden määrä kaupungin varakkaimmaksi arvioidulla 

Pyynikinrinteellä (VII) ei ole pelkkää sattumaa. Suurin osa siellä asuneista tutkituista perheistä oli 

varakkuudeltaan sitä tasoa, että asuminen kyseisessä kaupunginosassa ei ollut mitenkään 

kummallista. Nämä perheet olivat keskiluokkaisia ja ansiotasoltaan varakkaita, mutta toisaalta 

monissa tapauksissa myös venäläis-suomalaisia. Etenkin sellaisia, joissa venäläistä syntyperää ollut 

nainen oli avioitunut suomalaisen tai suomenruotsalaisen kanssa. Toisaalta kaupunginosassa asui 

myös puhtaasti venäläistä syntyperää olleita, jotka toimivat kaupan alalla.78 

 

Joka tapauksessa mitään erityistä venäläistä syntyperää olleiden yhteistä kaupunginosaa ei ollut. 

Tällaiseksi ei siis muodostunut edes kaupungin kreikkalais-katolisen kirkon alue.79 Toisaalta 

Kyttälän eteläosa (XII) ja Ratina (XIII), joiden rajalla kirkko sijaitsi, olivat tasaisen suosittuja 

asuinkohteita tutkitun ryhmän piirissä, mutta eivät nousseet mitenkään erityiseen asemaan. 

Joissakin tapauksissa etenkin Kyttälän eteläosan sopiva sijainti keskusta-alueen tuntumassa saattoi 

olla kirkkoa suurempi syy muuttaa alueelle. Lisäksi keskusta-alueen välimatkat eivät olleet 

toivottoman pitkiä ja liikenneyhteydet olivat melko hyvät, joten kirkossa käynti ei luulisi olleen 

mikään ongelma tutkituille perheille. 

 

Sen sijaan perheenjäsenet hakeutuivat toistensa lähelle. Perheiden aikuiset lapset, joilla saattoi olla 

jo omakin perhe, asuivat usein lähellä vanhempiaan. Tietysti olivat myös ne tapaukset, joissa 

ikääntyneet vanhemmat asuivat jonkun lapsensa luona vanhuuden päivillään. Useiden perheiden 

kohdalla lapset saattoivat asua hyvinkin pitkään vanhempiensa luona, vaikka kävivätkin jo itse 
                                                
78Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 
(TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
79 Kirkko sijaitsi joko Kyttälän eteläosassa (XII) tai Ratinan kaupunginosassa (XIII). Sen sijoittaminen näihin 
kaupunginosiin virallisissa kaupungin lähteissä vaihtelee hieman tutkittujen vuosikymmenten aikana. 



 

 28

töissä. Tämä oli tietysti mahdollista, jos molempien osapuolien työpaikat sijaitsivat lähellä. Samalla 

säästettiin myös asumiskustannuksissa. Myös etenkin suurten perheiden sisarukset saattoivat asua 

yhdessä. Näin oli esimerkiksi eräässä perheessä, jonka lapsista kolmekin saattoi asua samassa 

osoitteessa. Toisaalta joidenkin työ käsitti paljon matkustelua, joten ei edes välttämättä ollut viisasta 

hankkia omaa asuntoa, jos oli muuten paikka, johon mennä, kun saapui jälleen kaupunkiin.80 

 

3.3 Muuttaminen 
 

Tutkitun ryhmän perheet muuttivat usein. Vain yksi perhe pysyi koko ajanjakson ajan samassa 

osoitteessa. Tämä oli kuitenkin todellinen poikkeustapaus, sillä sellaisia perheitä, jotka muuttivat 

kahdesta viiteen kertaa ajanjakson aikana, oli sitten jo enemmän. Toisaalta mukana on myös 

sellaisia tapauksia, joissa yleensä naimaton henkilö muutti reilusti yli kymmenen kertaa kahden 

vuosikymmenen aikana. Tosin näissäkin tapauksissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset 

elämäntilanteesta tai ammatista johtuneet syyt.81 

 

Tutkittujen perheiden muuttamista on vaikea taulukoida, koska ensinnäkin muuttoja suoritettiin 

kovin paljon ja toiseksi koska muutoilla ei vaikuttanut olevan mitään erityistä �kaavaa�. Toisin 

sanoen muutot kaupungin sisällä eivät seuranneet mitään erityisiä valtavirtoja eivätkä ne 

useimmissa tapauksissa seuranneet esimerkiksi työpaikan vaihtoa. Tämän vuoksi on vaikeaa tehdä 

kokonaisvaltaista selvitystä tutkitun ryhmän muuttamisesta yleisellä tasolla. Jokainen perhe ja 

jokainen henkilö oli oma erillinen tapauksensa, ja jokaiseen tapaukseen vaikuttivat erilliset ja 

yleensä perhekohtaiset seikat. Taulukoinnin vaikeus tekee myös hankalaksi vertailla tutkittua 

ryhmää ja kaupungin valtaväestöä. Kaupungin ja etenkin kaupunginosien sisäistä muuttoliikettä kun 

on vaikea seurata. 

 

Muuttoja tapahtui niin kaupunginosasta toiseen kuin saman kaupunginosan sisälläkin. Vielä 1920-

luvulla muuttaminen tapahtui lähes yksinomaan keskusta-alueella tai sen välittömässä 

läheisyydessä, eli silloin eivät tutkitut perheet vielä juurikaan muuttaneet esikaupunkialueille. Sen 

sijaan keskusta-alueella muutettiin monissa tapauksissa lännestä itään ja takaisin. Monilla työpaikka 

                                                
80 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 
(TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
81 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
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sijaitsi juuri keskusta-alueella, ja vaikka ei hakeuduttukaan aivan työpaikan välittömään 

läheisyyteen, niin siedettävän välimatkan päässä haluttiin kuitenkin varmasti pysyä.82 

 

Tutkitun ryhmän perheet muuttivat runsaammin esikaupunkialueille vasta 1930-luvulla, joko 

vuosikymmenen alun laman aikana tai melkein välittömästi sen jälkeen. Silloinkaan ei koettu 

mitään varsinaista ryntäystä esikaupunkeihin, vaan määrät pysyivät maltillisina.83 

Esikaupunkialueet eivät tuntuneet missään vaiheessa olleen tutkitun ryhmän varsinaisessa 

suosiossa, kuten oli laita esimerkiksi kaupungin valtaväestön kohdalla. Muiden kaupunkilaisten 

osalta kasvava muuttaminen esikaupunkeihin alkoi jo 1920-luvun lopulla, joten siinäkin mielessä 

tutkittu ryhmä seurasi yleistä suuntausta hieman jälkijunassa. Esikaupunkiasumisen suosiota 

kasvattivat vapaat tontit ja etenkin niiden vuokrausmahdollisuus sekä pienten puutalojen tulo 

muotiin. Näitä saattoi rakentaa yleensä vain esikaupunkialueille, jossa vielä oli tilaa.84 Tutkittujen 

perheiden muutto esikaupunkeihin noudatti varmaan pitkälti samoja syitä kuin muidenkin 

kaupunkilaisten. Asuminen oli siellä halvempaa, ja kun liikenneyhteydet paranivat maailmansotien 

välillä, oli sieltä helppo tulla vaikka keskusta-alueelle töihin. 

 

Tutkittujen perheiden muuttojen takana ovat varmasti olleet samanlaiset syyt kuin muutoissa 

yleensäkin. Erilaiset elämäntilanteen muutokset, kuten perheen perustaminen, lasten muutto pois 

kotoa, puolison kuolema, ansioiden väheneminen tai mahdollinen työttömyys, ansiotason 

kasvaminen, yleinen taloudellinen tilanne, erilaiset ulkoiset syyt (esimerkiksi asuintalon remontit tai 

muut vastaavat) ja niin edelleen. Syitä on varmasti yhtä monta kuin muuttojakin. Lisäksi jotkut 

ammatit vaativat paljon muuttamista paikasta toiseen. Esimerkiksi palvelijan tai yksityisen 

kieltenopettajan työ saattoi vaatia muuttoa työnantajan perässä asunnosta ja paikasta toiseen. 

Joidenkin ammattien vuoksi saattoi joutua viettämään paljon aikaa myös muissa kaupungeissa, 

jolloin muuttoja tuli lyhyissä sykleissä paljonkin.85 

 

Toisenlaisia tapauksia olivat ne, jotka muuttivat kokonaan pois kaupungista joko jollekin toiselle 

suomalaiselle paikkakunnalle tai jopa ulkomaille. Tutkitussa ryhmässä oli kaksi ulkomaille 

muuttoa. Eräs nuori naimaton venäläistä syntyperää ollut palvelijatar lähti Amerikkaan 1920-luvun 

lopulla. Tampereella ollessaan hänen ansiotasonsa ja työnsä eivät olleet kehittyneet parempaan, 

joten muutto pois oli varmasti hänen kannaltaan yksi varteenotettava vaihtoehto. Toisessa 
                                                
82 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA). 
83 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
84 Jutikkala, 381�384. 
85 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA) 
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tapauksessa erään perheen isä lähti myös Amerikkaan ja otti ilmeisesti toisen tyttärensä mukaansa. 

Lähteissä on viittauksia siitä, että pariskunta olisi ajautunut eroon, sillä miehestä ei sen jälkeen 

kuulunut mitään eikä ilmeisesti enää lähtönsä jälkeen osallistunut muun perheensä (vaimo ja toinen 

tytär) elatukseen.86 

 

Kaikki tutkitut perheet siis eivät viettäneet Tampereella kaikkia tutkittuja vuosia, vaan jotkut 

saattoivat lähteä jo 1920-luvun aikana, jotkut 1930-luvun alussa tai sitten myöhemmin. Yleensä 

muutto suuntautui johonkin toiseen kaupunkiin. Joissain tapauksissa perhe saattoi myös viettää pari 

kolme vuotta jossain muualla, mutta palata sitten takaisin Tampereelle. Suosituin muuttokohde oli 

Helsinki. Pääkaupunki oli luonnollisesti vetovoimaltaan suurimpia maan kaupunkeja. Kaikkiaan 

kolmasosa Tampereelta pysyvästi (ainakin tutkitun ajanjakson kannalta pysyvästi) muuttaneet 

suuntasivat kulkunsa juuri Helsinkiin. Lisäksi se oli esimerkiksi kauppamatkustajien tai liike-

edustajien vierailukohde. Usein nämä lyhyemmät muutot johonkin toiseen kaupunkiin kestivät noin 

puoli vuotta. 

 

Muita muuttokohteita olivat muun muassa Turku, Vaasa, Kulju ja Rovaniemi. Suuret tai kasvavat 

kaupungit olivat tietysti vetovoimaisia kohteita, mutta näiden lisäksi jotkut muuttivat myös 

pienemmille paikkakunnille. Heillä saattoi olla paikkakunnalla sukulaisia tai ystäviä tai olivat 

havainneet paikkakunnalla työmahdollisuuden. Syitä on näissäkin tapauksissa ollut varmasti 

erilaisia. Muuttoja kohdistui myös Tampereen lähialueille, kuten esimerkiksi Pirkkalaan, 

Messukylään ja Pispalaan. Myöhemmin alueliitosten myötä he tulivat uudestaan Tampereen 

asukkaiksi.87 

 

Mielenkiintoisen ryhmän muodostavat myös ne, jotka viettivät Tampereella vain vuoden tai pari. 

Näitä perheitä tai yksittäisiä henkilöitä ei ole otettu mukaan varsinaiseen tutkittuun ryhmään, mutta 

he ansaitsevat kuitenkin tulla mainituiksi. Aikaisemmissa luvuissa on jo mainittu se seikka, että 

Tampere ei esimerkiksi Venäjältä 1910-luvun lopussa tulleiden pakolaisten kohdalla ollut 

ensimmäinen eikä välttämättä vielä toinenkaan sijoituspaikka. Useimpien kohdalla vaikuttaakin 

siltä, että Tampereelle tultiin sitten, kun Suomeen jääminen alkoi varmistua. Tällöin kaupunkiin 

muuttamisen syyt olivat varmaan pitkälti taloudelliset, eli Tampereella oli työpaikkoja. Samat syyt 

                                                
86 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
87 Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
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vetivät myös maaseudulta suomalaissyntyistä väestöä kaupunkeihin. Venäläistä syntyperää olleet 

eivät välttämättä olleet tästä mitään poikkeuksia.88 

 

Tampereelle tultiin työn toivossa. Jos toivottu työura ei auennut, niin aina saattoi muuttaa pois. 

Lisäksi monet pakolaiset saivat 1920-luvun aikana mahdollisuuden palata takaisin Venäjälle. 

Useimmissa tapauksissa Tampere kuitenkin saattoi olla vain yksi mahdollisuus muiden kaupunkien 

joukossa, kun vieraasta maasta tulleet ihmiset yrittivät päästä jälleen kiinni tavalliseen elämään. 

Kaikissa tapauksissa Tampereen tarjoamat mahdollisuudet eivät olleet hyviä, toisille kaupunki taas 

tarjosi kodin ja työtä moneksi vuodeksi ja vuosikymmeniksi. 

 

3.4 Venäläisten perheiden asuminen 
 

Ensimmäisen maailmansodan talouden laskukausi vaihtui 1920-luvulla taloudelliseksi 

nousukaudeksi, jolloin myös ihmisten elintaso alkoi nousta. Tämä näkyi paitsi varallisuuden 

kasvuna, niin myös asumistason parantumisena. Ensimmäinen merkki on asumistiheyden 

pieneneminen. 1920-luvun aikana kaupungin keskimääräinen asumistiheys laski 185:stä 154:än 

henkeen sataa huonetta kohti. 1930-luvun alun lama pysäytti tämän suuntaisen kehityksen hetkeksi, 

kun ihmiset hakeutuivat huononneessa taloudellisessa tilanteessa halvempiin ja samalla pienempiin 

ja vaatimattomammin varusteltuihin asuntoihin. 

 

Vaikka asumistiheys pienenikin maailmansotien välisenä aikana, oli ahtaasti asuttuja huoneistoja 

(asukasmäärä >3 huonetta kohti) edelleen runsaasti. Ahtaasti asuttujen huoneistojen osuus kaikista 

vaihteli kuitenkin suuresti eri kaupunginosien kesken. Köyhemmissä ja työväestövaltaisemmissa 

kaupunginosissa oli myös enemmän ahtaasti asuttuja huoneistoja. Tilanne meni tosin niissäkin 

parempaan päin 1920-luvun aikana, mutta edelleen kyseiset kaupunginosat, muun muassa Amuri 

(IV ja V), olivat jäljessä kaupungin keskiarvoja. Lisäksi pienasunnoissa asuttiin yleensä ahtaammin 

kuin isoissa kerrostaloissa. 

 

Asumistiheyden pienenemiseen vaikutti paitsi perhekoon pieneneminen, niin myös suurempien 

asuntojen yleistyminen. 1920-luvun aikana yleisimmäksi asuntotyypiksi tuli kolmen huoneen, eli 

yleensä kahden huoneen ja keittiön, asunto. Samalla yhteiskeittiöt vähenivät. Aikaisemmin 

                                                
88Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroilmoitukset 1930 (TKA); 
Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
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yhteiskeittiö, eli useamman perheen kesken jaetut keittiötilat, olivat suosittuja etenkin köyhemmän 

väestön keskuudessa. 1900-luvun alussa yhteiskeittiöt alkoivat kuitenkin vähitellen poistua käytöstä 

ja tilalle tulivat huoneen/huoneiden ja keittiön asunnot. Tämä lisäsi huomattavasti perheiden 

yksityisyyttä, koska enää ihmisillä ei ollut mahdollisuutta kurkkia toisten huoneisiin. 

 

Huoneistokoon suureneminen ja samalla asumistiheyden pieneneminen eivät kohdanneet kaupungin 

kaikkia sosiaaliluokkia samalla tavalla. Kolmen huoneen asuntojen yleistyminen ei välttämättä 

johtunut työväestön kasvaneista mahdollisuuksista asua väljemmin, vaan keskiluokkaisten 

perheiden määrän lisääntymisestä. Tämän huomaa siitä, että eri kaupunginosissa erikokoisten 

huoneistojen osuudet vaihtelivat suurestikin. Työväestövaltaisissa kaupunginosissa oli vielä vuonna 

1930 suhteellisesti enemmän yhden huoneen ja yhteiskeittiön tai yhden huoneen ja keittiön 

asuntoja. Näitä suurempia huoneistoja rakennettiin enemmän keskiluokkaisiksi luettaviin ja hieman 

varakkaampiin kaupunginosiin. 

 

Toisaalta esikaupunkialueille rakennettiin paljon jopa vain yhden huoneen asuntoja, joissa ei siis 

ollut edes osuutta yhteiskeittiöön. Esimerkiksi Petsamossa oli vuonna 1930 yhden huoneen 

asuntojen osuus asuntokannasta melkein 40 %. Tämä oli huomattavasti suurempi kuin koko 

kaupungissa keskimäärin. Petsamo oli samalla yksi Tampereen ahtaimmin asutuista 

kaupunginosista yhdessä Amurin (etenkin pohjoisosan, IV) ja Viinikka-Nekalan kanssa. Näissä 

kaupunginosissa pientalojen määrä oli myös suurempi kuin muissa kaupunginosissa, mikä osaltaan 

selittää ahtautta ja huoneistokoon pienuutta. 

 

Kolmen huoneen asuntoja suuremmat asunnot olivat selvästi harvinaisempia koko kaupungissa. 

Neljän huoneen asuntoja oli jonkin verran, joskaan ei läheskään yhtä paljon kuin esimerkiksi 

kolmen huoneen asuntoja. Sen sijaan vieläkin suuremmat asunnot olivat jo harvinaisia. Suurin osa 

neljän huoneen asunnoista sijaitsi sellaisissa kaupunginosissa kuin keskikaupunki (II), Nalkala (III) 

ja Kyttälä (XI ja XII). Kaikki nämä kaupunginosat olivat Tampereen keskiluokkaisimpia. Samoissa 

kaupunginosissa sijaitsi myös suurin osa tätäkin suuremmista asunnoista. 

 

Suurin osa tamperelaisperheistä asui maailmansotien välisenä aikana vuokralla, mutta suuntaus oli 

selvästi omistusasuntojen suuntaan. Kaupunki alkoi yhä enenevissä määrin vuokrata tontteja 

asuntorakentamista varten, jolloin yksityisillä oli myös suuremmat mahdollisuudet rakentaa 

itselleen omia asuntoja. Aikaisemmin tätä rakentamista oli hillinnyt nimenomaan tonttien kalleus, 

jolloin varsinkaan tavallisella työväestöllä ei ollut mahdollisuutta hankkia itselleen rakentamiseen 
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sopivaa tonttia. Kaupunkilaisten omia asuntoja rakennettiin etenkin uusille esikaupunkialueille, 

joissa oli vielä hyvin tilaa rakentaa työväestön suosimia pientaloja. Toisaalta varakkaimmissa 

kaupunginosissa tontit myytiin, jolloin sinne saattoivat rakentaa vain ne, joilla oli siihen tarpeeksi 

rahaa ja suuret lainanottomahdollisuudet. 

 

1930-luvun alun laman aikana monet muuttivat aikaisempaa pienempiin asuntoihin. Tämä tuli heille 

tietenkin halvemmaksi, mutta samalla he joutuivat tinkimään asumisen laadusta. Toisaalta on 

huomattava, että asumiskustannukset vaikuttivat hyvin paljon toimeentuloon, sillä ne olivat yleensä 

perheen suurin yksittäinen menoerä. Näin ollen muuttaminen pienempään, vaatimattomampaan ja 

samalla halvempaan asuntoon taloudellisesti niukkana aikana saattoi muuten helpottaa perheen 

selviytymistä pahimpien talousvaikeuksien yli.89 

 

Tutkittavan ryhmän osalta tarkkoja asumistietoja on saatavissa vain vuodelta 1930, jolloin 

kaupungissa suoritettiin yleinen väestönlaskenta ja jonka alkuperäisaineisto on säilynyt. Näiden 

tietojen kautta voidaan kuitenkin saada melko kattava kuva siitä, missä ja etenkin millaisissa 

asunnoissa tutkitun ryhmän perheet asuivat. 

 

Vuonna 1930 suurin osa eli 45 % tutkitun ryhmän perheistä asui kahden huoneen asunnossa. 

Toiseksi suosituin oli yhden huoneen asunto (23 %) ja seuraavina tulivat kolmen ja neljän huoneen 

asunnot (molemmat 14 %). Lisäksi eräällä perheellä oli asuntona iso kuuden huoneen asunto, joka 

kuitenkin oli selvä poikkeus tutkitussa ryhmässä. Kuitenkin kolmea tapausta lukuun ottamatta 

kaikilla oli oma keittiö. Ne asunnot, joissa yhteiskeittiö oli, olivat kaikki yhden huoneen asuntoja. 

Kahdessa tapauksessa keittiö oli kahden perheen yhteisessä käytössä, mutta kolmannessa 

tapauksessa keittiö oli yhteinen viidelle perheelle.90 Tutkittujen perheiden asuinolot vastasivat hyvin 

koko kaupungin kuvaa. Varsinkin kun tiedot ovat vuodelta 1930, jolloin väljempi asuminen oli 

yleistynyt ja asuntotuotanto saavuttanut huippunsa muutaman edellisvuoden aikana. 

 

Asumistiheys tutkitun ryhmän keskuudessa vuonna 1930 oli 1,42 henkeä huonetta kohti. Se oli 

hieman Tampereen keskiarvoa pienempi (vuonna 1930 1,54). Ero ei kuitenkaan ollut merkittävä, ja 

useimmissa tapauksissa huonetta kohti asui kaksi henkilöä. Toisaalta muutamassa tapauksessa 

asumistiheys jäi alle yhden, minkä voi katsoa olleen todella väljää asumista tutkitulla ajanjaksolla. 

                                                
89 SVT 1920 ja 1930; Haapala (1986), 159; Jutikkala, 482�485; Markkola, 72, 107; Tampereen kaupungin historia � 
verkkosivut [http://www.uta.fi/koskivoimaa]. 
90 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA) 
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Vastapainona näille oli kuitenkin myös pari sellaista tapausta, joissa yhden huoneen asunnossa asui 

kokonainen viiden hengen perhe. Nämä perheet voidaan hyvällä syyllä luokitella ahtaasti asuneiksi. 

Suuret vaihtelut tutkitun ryhmän perheiden asumistiheydessä johtuvat osaltaan perheiden 

varallisuuseroista, mutta sitä ei kannata korostaa liikaa. Esimerkiksi toinen näistä edellä mainituista 

viiden hengen perheistä oli varallisuudeltaan hyvin toimeentuleva, ja perheen ammattitaitoa 

vaatineessa työssä. Perheellä näytti olleen varaa isompaankin asuntoon, mutta jostain syystä he 

pysyivät yhden huoneen asunnossa. 

 

Myös kolmea tapausta lukuun ottamatta tutkitut perheet asuivat vuokra-asunnoissa. Lisäksi yhdellä 

perheellä asunto kuului miehen työetuun, joten heidän ei siitä tarvinnut maksaa vuokraa. 

Omistusasunnon haltijoiden osuus noudattelee suunnilleen kaupungin yleistä keskiarvoa eli oli 

hieman yli 10 %. Koska vielä vuonna 1930 suurin osa tutkituista perheistä asui kantakaupungin 

alueella, on selvää, että asunnon omistaminen vaati hyvää toimeentuloa. Kaikissa kolmessa 

tapauksessa perheet olivatkin tutkitun ryhmän varakkaammasta päästä.91 

 

Toisaalta asumistiheyteen vaikutti myös huoneistojen pinta-ala. Jos huoneet olivat isoja, asuntoihin 

mahtui myös enemmän asukkaita eikä asuminen välttämättä tuntunut ahtaalta. Valitettavasti 

huoneistojen pinta-aloista ei käytetystä lähdeaineistosta saatu tietoja. Kaiken kaikkiaan tutkitun 

ryhmän asumismuodot noudattelevat Tampereen yleisiä linjoja, eikä ole havaittavissa mitään 

suurempia eroja, jotka olisivat voineet johtua syntyperästä tai muusta vastaavasti. Sen sijaan on 

huomioitava, että ryhmän sisällä erot saattoivat olla suuriakin johtuen ryhmän hyvin 

heterogeenisesta luonteesta niin varallisuuden kuin asumispaikankin suhteen. Lisäksi täytyy 

muistaa, että perheen elämäntilanne määräsi pitkälti asumisestakin. Kaikkia perheen 

asumispäätöksiin vaikuttaneita tekijöitä ei millään voi havaita tässä käytetystä virallisesta 

aineistosta. 

 

Kunnollista asuntoa pidettiin kuitenkin tärkeänä hyvän perhe-elämän edellytyksenä. Kaiken lisäksi 

etenkin 1900-luvun alun sosiaalisissa puheissa asunto-oloja pidettiin tärkeinä myös kasvatuksen ja 

siveellisyyden kannalta. Ei siis ollut aivan se ja sama miten perhe asui, etenkin jos kuuluttiin 

keskiluokkaan tai muuten hieman �parempaan� väkeen. Toisaalta myös työväestön asuinoloja 

haluttiin parantaa juuri näiden argumenttien pohjalta. Elintason kasvun myötä asumisen laatuun 

alettiinkin kiinnittää enemmän huomiota. Asumistiheyden pieneneminen oli tästä yksi merkki, 

                                                
91 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA) 
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mutta myös asuntojen varustelutaso alkoi pikku hiljaa nousta. Tämä nousu ei myöskään koskenut 

ainoastaan suurempia, kalliimpia tai keskusta-alueella sijainneita asuntoja, vaikka näillä 

ominaisuuksilla oli oma vaikutuksensa varustelutason kehitykseen. 

 

1900-luvun alussa kaupunki alkoi kiinnittää enemmän huomiota sellaisiin asioihin kuin viemärit, 

vesijohdot ja jätehuolto. Kaikkien kolmen kohdalla saatiin aikaan parannuksia, joilla oli jo 

suoranainen terveydellinen vaikutus. Kuitenkin tällaiset asumistason parannukset vaihtelivat eri 

kaupunginosien välillä. Varakkaammissa kaupunginosissa myös asuntojen varustelutaso oli 

parempi kuin köyhemmissä. Toisaalta tason nouseminen riippui myös rakennuskannan iästä. Jos 

kaupunginosa oli jo melkein täysin rakennettu ennen ensimmäistä maailmansotaa, kuten joissain 

tapauksissa oli asian laita, ei asuntojen varustelutason kehityskään ollut yhtä ripeää kuin niissä 

kaupunginosissa, joissa voitiin rakentaa uusia asuntoja sen aikaisilla mukavuuksilla. Vaikka 

esimerkiksi keskikaupunki (II) oli varsin keskiluokkainen kaupunginosa, asumistaso ei kasvanut 

samaa tahtia kuin esimerkiksi Kyttälässä (XI ja XII), joka oli rakennuskannaltaan uudempi. 

 

Jos varakkaammissa kaupunginosissa asuntojen varustelutaso oli huomattavasti kaupungin 

keskiarvoa parempi, niin vastaavasti joissain köyhemmissä kaupunginosissa oltiin paljon 

keskiarvojen alapuolella. Esimerkkinä tästä on Amuri (etenkin pohjoinen eli IV), joka oli vuonna 

1920 paljon jäljessä kaupungin keskiarvoja esimerkiksi vesijohdon ja sisävessan suhteen. Vuonna 

1930 nämä erot olivat edelleen kärjistyneet Amurin pohjoisosan jäädessä yhä enemmän jälkeen 

kaupungin keskimääräisestä tasosta. Näin ollen vaikkapa lämmin vesi ja keskuslämmitys olivat 

hyvin harvinaista ylellisyyttä. Sen sijaan uudet esikaupunkialueet, joita alettiin rakentaa 

runsaammin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, olivat jo keskimääräistä paremmin 

varusteltuja etenkin vesijohdon ja sisävessan osalta. 

 

Vuonna 1930 koko kaupungissa kolmeen neljästä asunnosta tuli juokseva vesi. Sähkövalo löytyi jo 

miltei jokaisesta asunnosta. Sen sijaan esimerkiksi sisävessa oli vain noin 40 % asunnoista, ja 

kylpyhuone ja keskuslämmitys olivat jo melko harvinaista ylellisyyttä. Molemmat mukavuudet 

löytyivät vain noin joka kymmenennestä asunnosta. Vielä harvinaisempaa oli lämmin vesi, joka tuli 

vain muutamaan prosenttiin asunnoista, ja nämäkin asunnot sijaitsivat yleensä kaikkein 

varakkaimmissa kaupunginosissa ja olivat alueiden uusimpia.92 

 

                                                
92 SVT VI 72:4, taulut VII ja VIII; Haapala (1986), 257; Jutikkala, 484; Markkola, 136, 148; Tampereen kaupungin 
historia � verkkosivut [http://www.uta.fi/koskivoimaa]. 
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Alla olevaan kuvioon on koottu tutkittujen perheiden sekä koko kaupungin väestön asunnoissa 

olleet asumismukavuudet vuonna 1930: 

Kuvio 2. Tutkittujen perheiden ja koko kaupungin 
huoneistojen asumismukavuudet vuonna 1930
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Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS); SVT VI 72:4, taulut VII ja VIII. 
 

Kuten kuviosta voi huomata vertaamalla tutkittujen perheiden asumisen tasoa koko kaupungin 

osalta edellä esitettyihin lukuihin, asuntojen varustelutaso oli jotakuinkin samaa luokkaa kuin koko 

kaupungissa keskimäärin. Sähkövalo oli jokaisessa asunnossa, mikä ei toisaalta ollut mikään ihme 

verrattuna kaupungin muutenkin korkeaan sähkövalon yleisyyteen. Vesijohto oli tutkitun ryhmän 

kohdalla hieman useammassa asunnossa kuin kaupungissa keskimäärin. Samoin sellaiset 

mukavuudet kuin kylpyhuone, vesiklosetti (eli sisävessa) ja keskuslämmitys löytyivät suhteellisesti 

useammin tutkittujen perheiden asunnoista kuin koko kaupungissa keskimäärin. Näistä etenkin 

keskuslämmitys ja kylpyhuone olivat vielä vuonna 1930 melkoista ylellisyyttä. Sen sijaan 

yhteenkään tutkituista asunnoista ei tuona vuonna vielä tullut lämmintä vettä, mikä toisaalta olikin 

vain varakkaiden ja uusissa rakennuksissa asuneiden herkkua. 

 

Joka tapauksessa tutkitun ryhmän perheet asuivat hieman keskimääräistä mukavammin. Tähän 

saattoi olla selityksenä ryhmän sosiaalinen rakenne, jota tarkastellaan seuraavassa luvussa. Samoin 

joukossa oli varakkaita perheitä, joilla oli varaa hankkia asunto, jossa oli käytössä monet 

mahdolliset mukavuudet. Tähän päättelyyn liittyy vielä se, että vaikka tutkitun ryhmän perheet 

olivat jakautuneet moniin eri kaupunginosiin, he kuitenkin asuivat pääasiassa keskusta-alueen 



 

 37

enemmän keskiluokkaisissa kaupunginosissa, jolloin sellaiset varsin alhaisen varustelutason 

kaupunginosat kuin Amuri (IV ja V) jäivät vähemmälle osalle. Vielä vuonna 1930 hyvin harva 

tutkittu perhe asui esikaupunkialueilla, joissa kuitenkin oli keskimääräistä parempi varustelutaso, 

kuten aikaisemmin on mainittu. 

 

Kuitenkin yllä esitetyt osuudet ovat suunnilleen koko kaupungin keskitasoa, ja osuuksien erot ovat 

pieniä. Jälleen on huomautettava siitä, että tutkitun ryhmän sisällä erot saattoivat olla myös suuria. 

Joissakin asunnoissa oli niin sisävessa, kylpyhuone kuin keskuslämmityskin, kun taas toisista löytyi 

vain sähkövalo. Tämä on jälleen yksi esimerkki tutkitun ryhmän heterogeenisuudesta. Tutkitun 

ryhmän sisällä asumistaso saattoi vaihdella erittäin hyvin varustellusta hyvin vaatimattomasti 

varusteltuun, ja kaikkea siltä väliltä. 

 

Vuokratasoltaan tutkittujen perheiden asunnot olivat myös hyvin vaihtelevia. Verrattaessa asuntojen 

vuokria kaupungin yleiseen tasoon, noin puolet asunnoista oli vuokratasoltaan melko alhaisia. 

Vuokrataso määräytyi tietysti asunnon koon ja varustelutason mukaan, ja etenkin keskuslämmitys 

vaikutti vuokraa nostavasti. Koska käytetyssä aineistossa ei ole mainittu asuntojen pinta-alaa, ei 

asuntoja voi pitää suoraan toisiinsa verrattavina, vaikka huonemäärä olisikin ollut sama. Kalliiksi 

voidaan luokitella vain yksi tutkittu asunto. Kyseinen asunto käsitti yhden huoneen ja osuuden 

keittiöön ja vuokra oli 3600 markkaa vuodessa. Samantyyppisen asunnon keskimääräinen vuokra 

oli 3000 markan paikkeilla tai jopa hieman alle. Kyseisessä asunnossa keittiö oli kuitenkin vain 

kahden perheen yhteinen ja se saattoi olla pinta-alaltaan hieman keskimääräistä suurempi, sillä 

asunnossa asui viiden hengen perhe.93 

 

Vaikka tutkitut perheet asuivat kaupungin keskusta-alueella, osa heistä vieläpä varakkaissa 

kaupunginosissa ja asumismukavuuksiltaan hieman keskimääräistä paremmissa asunnoissa, heidän 

asunnoistaan maksamat vuokrat olivat keskimääräistä alhaisempia. Saattaa siis olla, että tutkitut 

perheet eivät kuuluneet varakkaiden kaupunginosien �parhaimpaan� ryhmään. Jokaisessa 

kaupunginosassa oli kuitenkin suuri työväestön osuus, vaikka niitä ei suoranaisiksi 

työläiskaupunginosiksi sanottukaan. Näin ollen jokaisessa kaupunginosassa sijaitsi myös halvempia 

ja vaatimattomampia asuntoja. Saattoi hyvinkin olla, että osa tutkituista perheistä asui juuri näissä 

hieman vaatimattomammissa asunnoissa. Toiseksi asunnot saattoivat olla pinta-alaltaan pieniä, 

jolloin asunnon kokonaisvuokra ei noussut kovin korkeaksi.  

                                                
93 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA) 
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Erityisen mielenkiintoisia perheitä olivat ne, joilla oli asunnossaan vuokralaisia, täyshoitolaisia tai 

jopa palvelijoita. Etenkin palvelija oli osoitus varakkuudesta, varsinkin kun palvelijoiden määrä oli 

vähentynyt 1900-luvun alusta. Tutkituista tapauksista kahdella oli vuokralainen tai vuokralaisia ja 

samoin kahdella täyshoitolaisia. Tosin näistä tapauksista yksi oli sellainen, jossa oli molempia, 

joten periaatteessa kolmessa huoneistossa asui perheen lisäksi vieraita asukkaita. Tämä yksi hyvin 

poikkeuksellinen vuokralaisen ja peräti kuuden täyshoitolaisen tapaus oli edellä mainittu perhe, joka 

omisti kuuden huoneen asunnon. Näin ollen voisi olettaa, että oma perhe ei ole kovin väljästi 

asunut, vaikka asunto iso olikin. Lisäksi perheellä oli yksi palvelija.94 

 

Edellä mainittu tapaus mukaan luettuna kaikkiaan neljällä tutkitulla perheellä oli palvelija vuonna 

1930. Kaikkien näiden perheiden päämiehet työskentelivät kaupan alalla, joko edustajina tai 

liikkeenharjoittajina. Ja itse asiassa yhdessä tapauksessa kyseessä oli yksin asunut venäläistä 

syntyperää ollut nainen, jolla oli kahden huoneen asunto ja siis yksi palvelija. Muut tapaukset olivat 

suurempia perheitä. Nämä perheet eivät kuitenkaan välttämättä olleet varakkuudeltaan aivan 

tutkitun ryhmän kärkipäätä, mutta toisaalta heidän tapauksissaan on saattanut vaikuttaa muun 

muassa taloustöiden suuri määrä, perheen molempien puolisoiden työssäkäynti ja vanhuuden vuoksi 

tarvittu talousapu. Jälkimmäisestä on hyvänä esimerkkinä perhe, jossa asunnon haltija oli perheen 

aikuinen, mutta naimaton, poika. Hänen kanssaan samassa asunnossa asuivat myös vanhemmat, 

jotka olivat jo vanhuksia, sekä osa sisaruksista, jotka kävivät myös töissä.95 Kyseinen perhe oli 

myös hyvä esimerkki perheen merkityksestä tutkitulla ajanjaksolla ja etenkin tutkitun ryhmän 

keskuudessa. Perheenjäsenistä pidettiin huolta, ja jos oli mahdollisuus asua yhdessä samassa 

asunnossa, näin myös usein tehtiin. 

 

 

 

4. VENÄLÄISTEN AMMATIT 

4.1 Tampereen elinkeinorakenne 
 

Tampere oli kiistatta tehdaskaupunki, jossa suurin osa väestöstä sai toimeentulonsa teollisuudesta. 

Maailmansotien välisenä aikana teollisuuden piirissä työskenteli noin 60 % ammatissa toimineesta 

                                                
94 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA) 
95 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 (TKA) 
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tamperelaisväestöstä. Osuus pieneni kyseisenä ajanjaksona tasaisesti, mutta kuitenkin pysyi koko 

ajan reilusti yli 50 %:ssa.  

 

Suurin teollisuudenala Tampereella oli tekstiiliteollisuus, joka työllisti vuonna 1926 41 % ja vuonna 

1936 54 % teollisuudessa työskennelleistä tamperelaisista. Tekstiiliteollisuuden yrityksetkin olivat 

kaupungin suurimpia. Yli 500 työntekijän yrityksiä oli tekstiiliteollisuuden piirissä vuonna 1926 

neljä ja kymmenen vuotta myöhemmin seitsemän. Suurimpia olivat Finlayson, Klingendahl, 

Pellavatehdas, Verkatehdas ja Suomen Trikoo. Näistä suurimpien työntekijämäärät ylittivät 2000 

työntekijän rajan, vaikka 1930-luvulla tehtaissa kiinnitettiinkin yhä enemmän huomiota 

rationalisointiin, joka saattoi johtaa työntekijämäärien laskuun. 

 

Tekstiiliteollisuuden takana tulivat kenkä-, metalli- ja vaatetusteollisuus, jotka kaikki työllistivät yli 

10 % teollisuuden työväestöstä vuonna 1926. Näistä vaatetusteollisuus kuitenkin menetti osuuttaan 

huomattavasti 1930-luvun aikana. Kansainvälinen talouslama koettelikin eniten juuri pieniä ja 

hiljattain perustettuja vaatetusteollisuuden yrityksiä, jotka eivät tästä matalasuhdanteesta enää 

selvinneet. Näin ollen vaatetusteollisuuden osuus teollisuuden työntekijöistäkin oli vuonna 1936 

vain muutama prosentti. Kenkäteollisuuden suurin yritys oli Aaltosen kenkätehdas, mutta etenkin 

1920-luvulla kaupunkiin perustettiin useita pienempiä kenkätehtaita. Kaikki eivät kuitenkaan 

selvinneet lamasta kunnialla, ja osa sulautuikin Aaltosen kenkätehtaaseen, joka näin edelleen 

kasvatti merkitystään kaupungin yritysmaailmassa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

metalliteollisuus kasvoi ripeästi, koska yhteiskunta tarvitsi erilaisia koneita ja laitteita. Toisaalta ala 

oli myös kovin herkkä suhdannevaihteluille, joten lama koettelikin sitä kovasti. Metalliteollisuuden 

suurimmat yritykset Tampereella olivat Tampella ja Lokomo, joista varsinkin jälkimmäinen joutui 

jo 1920-luvun alussa taloudellisiin vaikeuksiin, mutta selvisi kuitenkin omistajavaihdosten jälkeen. 

 

Käsityö voidaan tavallaan laskea osaksi teollisuutta, koska tuotteet valmistettiin yleensä tilauksesta 

eikä myyntiä varten. Osa käsityöryhmistä koki suuria vaikeuksia maailmansotien välisenä aikana, 

mutta toisaalta syntyi joitakin uusia ryhmiä. Jotkut ryhmät menettivät asemaansa tehtaille 

(esimerkiksi vaatturit, ompelijattaret ja puusepät), toisaalta uudet syntyivät palvelemaan 

tehdasteollisuuden rinnalle lähinnä korjaustöissä (esimerkiksi polkupyörien ja radion korjaukset). 

 

Teollisuuden aloista kauppa kasvoi koko 1900-luvun ajan. Tällainen piirre oli yleinen etenkin 

sellaisissa kaupungeissa kuin Tampere, jossa elintason nousu kasvatti myös erilaisten palveluiden 

tarvetta. Tampereella ylitettiin ensimmäistä maailmansotaa edeltäneet vähittäiskauppojen 
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huippuluvut kuitenkin vasta 1920-luvun lopussa (vuonna 1930 kaupungissa oli 715 

vähittäiskauppaa). Hidas kasvu saattoi johtua yritystoiminnan keskittymisestä, joka koski etenkin 

vähittäiskauppaa. Sen sijaan tukkukaupat ja agentuurit eivät olleet yhtä innokkaita toiminnan 

keskittäjiä, ja niiden lukumäärä kasvoikin ensimmäisen maailmansodan jälkeen lähes 

kaksinkertaiseksi. 

 

Muut alat, kuten esimerkiksi liikenne ja julkiset toimet, työllistivät jokainen korkeintaan 

kymmenesosan Tampereen työväestöstä. Kaupungissa ei ollut merisatamaa, lääninhallitusta tai 

hovioikeutta, jotka olisivat osaltaan kasvattaneet mainittujen ammattiryhmien osuutta. Tosin 

yleinen suuntaus hallintobyrokratian lujittumisessa sai aikaan sen, että etenkin julkiset toimet 

kasvoivat maailmansotien välisenä aikana. Samoin julkiset palvelut paranivat ja osaltaan lisäsivät 

viranhaltijoiden ja henkilökunnan määrää. Keskiluokasta oli tullut kuitenkin hyvin heterogeeninen 

joukko, joka samalla nuoreni ja etenkin naisistui. Tämä tulee näkyviin myös myöhemmin 

tarkastellessa tutkitun ryhmän ammattijakaumaa ja etenkin naisten ammatteja. 

 

Tampereen kautta kulki kuitenkin rautatie. Vaikka uusia ratoja ei maailmansotien välisenä aikana 

rakennettu, niin sen sijaan vanhojen ratojen kautta kulkenut liikenne kasvoi. Paitsi että pitkät matkat 

esimerkiksi Helsinkiin kuljettiin pikajunilla, kasvoi myös paikallisliikenne kovaa vauhtia. 

Ympäröivistä kunnista tehtiin Tampereelle etenkin ostos- ja työmatkoja. Myös tavaraliikenne 

kasvoi. Kasvava junaliikenne johti myös ratapihan uusimiseen ja uuden asematalon rakentamiseen. 

1920-luvulla linja-autoliikenne ei juurikaan kilpaillut junaliikenteen kanssa, vaan keskittyi ajamaan 

sellaisille paikkakunnille, joihin rautatieverkko ei yltänyt. Näin se usein korvasikin hevosen 

liikennevälineenä. Toisaalta se oli myös joustavampi liikkumiskeino kuin juna tai laiva, ja linja-

autoliikenne kasvattikin osuuttaan esimerkiksi tavaraliikenteessä maailmansotien välisenä aikana. 

 

Tampereen elinkeinorakenne oli siis kovin teollisuusvaltainen, mikä teki kaupungista koko maan 

mittapuulla erikoisen. Vielä 1920-luvulla moinen teollisuusvaltaisuus oli Suomen suurimmissa 

taajamissa harvinaista. Yleensä kaupungit olivat tiukasti liitoksissa ympäröiviin maatalouspitäjiin ja 

ne olivat keskittyneet julkisiin toimiin, kauppaan ja liikenteeseen. Vaikka Tampereellakin oli 

maataloudesta toimeentulonsa saanutta väestöä, niin sen määrä oli korkeintaan reilun prosentin 

luokkaa. Tämäkin johtui yleensä laskenta-alueen siirtymistä, jotka toivat maatalousasutusta rajojen 

sisäpuolelle.96 

                                                
96 Haapala (1986), 115�116; Jutikkala, 26�27, 390�397, 422�424, 431�440, 455�457, 475. 
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4.2 Venäläisten ammattirakenne 
 

Tutkitun ryhmän ammattijakauma ei ollut mitenkään yksipuolinen, vaan hyvinkin monenlaisiin 

ryhmiin jakautunut. Jos autonomian ajalla suurin osa Suomeen muuttaneista venäläisistä oli joko 

kauppiaita tai virkamiehiä, niin tämä asetelma ei pitänyt paikkansa ainakaan tutkitun ryhmän 

kohdalla. Toki on otettava huomioon, että ryhmässä on mukana myös venäläisen kanssa 

avioituneita syntyperäisiä suomalaisia ja nuoremman sukupolven kohdalla suomalais-venäläisten 

perheiden hyvinkin suomalaistuneita lapsia. Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikkien tutkitun 

ryhmän jäsenten ensimmäiset ja mahdolliset toiset ammatit. 

 

Kuvio 3. Ammatit
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Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroilmoitukset 1930 

(TKA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Kuviosta voidaan todeta, että Tampereen ominaispiirre eli tehdastyön suuri osuus piti paikkansa 

myös tutkitun ryhmän kohdalla. Tämä osuus ei kuitenkaan kohonnut läheskään yhtä suureksi kuin 

koko tamperelaisväestön kohdalla, vaan vain noin joka viides sai jossain vaiheessa työuraansa 

elannon teollisuuden piiristä. Toisaalta tehdastyö sopi niin miehille, naisille kuin lapsillekin ja sen 

piiriin oli helppo ajautua kaupungissa, jossa tehtaat tarjosivat paljon työpaikkoja ja työ oli myös 

suhteellisen pysyvää esimerkiksi laman aikana. 
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Tutkitun ryhmän tehdastyöntekijät olivat pääasiassa tekstiili-, vaatetus- ja kenkäteollisuuden 

piirissä. Varsinkin ompelija on mainittu usein etenkin naisten ammattina. Näissä tapauksissa 

henkilö on toiminut jonkun tehtaan palveluksessa, vaikka onkin saattanut tehdä töitä kotona. 

Toisaalta löytyi myös tapauksia, joissa on syytä olettaa henkilön ommelleen itsenäisesti. Näin 

etenkin eräässä tapauksessa, jossa venäläisellä naisella oli oma ompeluliike. Tällaiset tapaukset 

voidaan kuitenkin lukea poikkeuksiksi ja useimmiten ompelijoiden kohdalla on mainittu jokin 

tehdas työnantajana.97 

 

Ompelijan ammatti voidaan lukea aikaisemmin käsiteltyihin käsityöammatteihin, jotka siis kokivat 

taantuman tehdasteollisuuden vallatessa alaa ja markkinoita. Toinen tällainen käsityöammatti, joka 

esiintyy tutkitun ryhmän keskuudessa, oli turkkuri. Tämän ammattiryhmän kohdalla pätee sama 

kuin ompelijoiden kohdalla, eli työnantajana oli tehdas, jolle henkilö työskenteli. Tosin 

turkkureiden ammattiryhmä oli huomattavasti pienempi kuin ompelijoiden, vain parin henkilön 

ammatiksi on mainittu turkkuri. Ammatti vaati myös suurta ammattitaitoa, joka hankittiin yleensä 

oppipoikana, kuten yksi tutkitun ryhmän turkkuri teki maailmansotien välisenä aikana. Ompelijaa ja 

turkkuria lukuun ottamatta käsityöammatit eivät olleet edustettuina tutkitussa ryhmässä, vaan loput 

teollisuuden piirissä työskennelleet olivat tehtaiden palveluksessa.98 

 

Venäläisiä pidetään yleensä kauppiaskansana, tai ainakin se on hyvin vallalla oleva stereotypia. 

Tutkitun ryhmän kohdalla tämä olettamus pitää osin paikkansa. Toki kaupan alalla työskennelleet 

olivat vähemmistössä tehdastyöläisiin verrattuna. Tämä oli hyvin ymmärrettävää Tampereen 

kaltaisessa tehdaskaupungissa. Tästäkin huolimatta kaupan ala oli runsaasti edustettuna tutkitun 

ryhmän keskuudessa. Tosin on huomattava, että tutkittujen perheiden joukossa on pari sellaista 

perhettä, joissa suurin osa lapsista toimi kaupan alalla. Näin ollen luvut välttämättä kerro sitä, että 

kaupan ala olisi ollut keskimääräistä suositumpaa tutkitun ryhmän keskuudessa. Toisaalta se 

kuitenkin kertoo perheen merkityksestä ammatin valinnassa. Eräässäkin perheessä isä oli ennen 

eläkkeelle jäämistään kauppias, ja suurin osa hänen lapsistaan suuntautui myös kaupan alalle.  

 

Kaupan alalla työskentely ei kaikkien osalta tarkoittanut oman liikkeen omistamista. Itse asiassa 

suurin osa työskentelikin edustajan, kauppamatkustajan tai liikeapulaisen ammattinimikkeen alla. 

Näin ollen heidän työnantajansa oli jokin yritys, jonka tuotteita he saattoivat edustaa. Joidenkin 

kohdalla tällainen työ merkitsi hyvin epäsäännöllistä ja liikkuvaa elämää, mikä näkyi muun muassa 
                                                
97 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroilmoitukset 1930 (TKA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA) 
98  Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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useina osoitteenmuutoksina ja lyhyinä poissaoloina kaupungista. Joissain tapauksissa nämä 

aiheuttivat myös katkoksia saatuihin verotietoihin. 

 

Jotkut kuitenkin toimivat myös itsenäisinä yrittäjinä. Yleensä nämä liikkeet olivat 

vähittäiskauppoja, joissa myytiin esimerkiksi ruokatarvikkeita. Joukossa oli kuitenkin myös 

turkisliike ja asioitsijayritys. Nämä yritykset olivat yleensä pieniä, eikä niiden tarjoama tulotaso 

noussut mitenkään suureksi. Toisin sanoen ainakaan tutkitun ryhmän kohdalla itsenäinen yrittäjyys 

ja palkkatyö eivät eronneet toisistaan tulojen osalta. Yrittäjyys oli myös laajempaa kuin pelkästään 

kaupan alalle keskittyvää. Eräällä henkilöllä oli oma verstas 1930-luvun loppupuolella, mutta se 

joutui sodan aikana pommitusten kohteeksi. Lisäksi eräällä naisella oli metalliliike, joka ainakin 

verotustietojen perusteella oli tutkituista yrityksistä suurin ja tuottavin.99 Toisaalta tutkitun ryhmän 

henkilöt eivät olleet esimerkiksi osakkaina tehtaissa tai muissa suuryrityksissä, ja heidän 

harjoittama yritystoiminta oli hyvin pienimuotoista. 

 

Alempien toimihenkilöiden ja palvelutyöntekijöiden määrä kasvoi 1900-luvulla.100 Tämä johtui 

siitä, että Tampere, vaikka olikin kovin teollisuuspainotteinen, kasvoi myös palvelukaupunkina. 

Ihmiset tarvitsivat enemmän ja monipuolisempia palveluja ja tämä toi lisää työpaikkoja 

palvelualoille. Tutkitun ryhmän osalta konttorityö oli suosittua etenkin nuorten naisten 

keskuudessa. Toimihenkilöt eivät palkkatasoltaan nousseet kovinkaan paljoa työväestön 

yläpuolelle, mutta toisaalta alalle vaadittu koulutus nosti statusta.101 

 

Tässä vaiheessa onkin hyvä tarkastella tutkitun ryhmän koulutusta. Kaikki henkilöt olivat paria 

poikkeusta lukuun ottamatta käyneet vähintään alemman kansakoulun. Toisaalta koulutustaso 

vaihteli etenkin vanhemman ja nuoremman sukupolven kesken, ja perheiden lapset olivat yleensä 

paremmin koulutettuja. Ne vanhemmista, jotka olivat käyneet ylemmän kansakoulun tai olivat 

muuten korkeasti koulutettuja, olivat saaneet koulutuksensa Venäjällä. Sen sijaan nuoremmista 

moni oli käynyt lyseon, jonkinasteisen kauppakoulun tai teollisuuskoulun. Muutama nainen oli 

käynyt useampiluokkaisen tyttökoulun.102 Tutkittu ryhmä ei välttämättä ollut koulutustasoltaan 

koko kaupungin väestöä korkeampi, mutta etenkin niissä tapauksissa, joissa henkilö oli ammatiltaan 

toimihenkilö tai toimi kaupan alalla, koulutus näyttää olleen nimenomaan statusarvoltaan 

                                                
99 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroilmoitukset 1930 (TKA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA). Enemmän 
naisten yrityksistä myöhemmin naisten työllisyyden tarkastelun kohdalla. 
100 Haapala (1986), 212. 
101 Haapala (1986), 114�115. 
102 Kertomukset Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1920-1940. 
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korkeahkoa ammattiasemaa varten hankittua. On myös otettava huomioon, että venäläisillä oli 

aseinaan kielitaitonsa. Joissain ammateissa, kuten sähköttäjänä, vaatimuksena oli laaja kielitaito ja 

tämä vaati laajaa yleiskoulutusta.103 Erään perheen molemmat vanhemmat olivat töissä 

lennätinlaitoksella. 

 

Laaja koulutus oli hyödyksi myös erilaisissa ammattitaitoa vaatineissa töissä. Näiden kohdalla tosin 

ei välttämättä puhuta laajasta kirjasivistyksen vaatimuksesta, vaan ammattiin valmistava koulutus 

oli tärkeämpää. Toisaalta ammattiin saattoi perehtyä myös itse työtä tekemällä. Moni tähän 

ryhmään lasketuista työskenteli jossain tehtaassa, mutta tässä tutkimuksessa heidät on eroteltu 

muusta tehdastyöväestöstä juuri työhön vaaditun erityisen ammattitaidon perusteella. Yleensä 

heidän palkkatasonsa oli myös suurempi kuin tavallisilla tehdastyöläisillä.104 Tutkitun ryhmän 

kohdalla ammattitaitoa vaatineissa töissä oli yhtä paljon henkilöitä kuin kaupan alalla. Jos heidät 

laskettaisiin yhteen teollisuuden työväestön kanssa, huomattaisiin, että noin kolmasosa työskenteli 

teollisuuden palveluksessa. Toisaalta kaikki ammattitaitoa vaatineet työt eivät liittyneet ainakaan 

suoraan teollisuuteen, vaan joukkoon on laskettu muun muassa rautateillä työskennelleet siinä 

määrin kun heidän työnkuvansa vaati selvästi tiettyä ammattitaitoa. 

 

Apulaisen tai palvelijan ammatti oli yleinen varsinkin nuoremmilla henkilöillä, jotka vasta 

aloittelivat työuraansa. Asiapojan tai palvelijan ammatista oli hyvä edetä ikävuosien karttuessa 

muihin ammatteihin. Tutkittujen henkilöiden urakehitystä tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa, 

mutta jo tässä vaiheessa on huomautettava, että kaikki apulaiset ja palvelijat eivät suinkaan kyseistä 

ammattia jättäneet myöhemmälläkään uralla. Paitsi että se oli suosittu ammatti työuran aloittelevien 

nuorten keskuudessa, myös moni vanhus saattoi esimerkiksi leskeyden jälkeen hankkia tienestejä 

palvelijana tai apulaisena. Statusarvoltaan ja palkkaukseltaan tämä ammattiryhmä oli alhainen.105 

 

Tutkitun ryhmän osalta mielenkiintoisin ryhmä oli muut ammatit, joiden joukossa olikin varsin 

erikoisia ammatteja. Toisaalta tähän ammattiryhmään on merkitty myös ne ammatit, joita ei ole 

oikein pystynyt lokeroimaan mihinkään edellä mainittuihin. Näitä olivat muun muassa sekatyömies, 

kielten opettaja ja muusikko. Eräs nuori naisopiskelija ansaitsi kesällä rahaa leikinohjaajana 

                                                
103 Vattula, 79. 
104 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
105 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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kaupungin palveluksessa, kun taas eräs mieshenkilö oli kaupungin kreikkalais-katolisen kirkon 

vahtimestari.106  

 

Kaksi viimeistä kuviossa olevaa nimikettä ei varsinaisesti voi pitää ammatteina, mutta ne 

ansaitsevat kuitenkin tulla huomioon otetuiksi. Eläkeläisen statuksen sai ryhmässä vain kaksi 

henkilöä. Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että he palkkatyön loputtua nostivat eläkettä. Tämä 

seikka on yleensä mainittu verotiedoissa. Joukossa oli toki enemmänkin vanhuksia, jotka olivat 

eläkeiässä, mutta joille ei eläkettä ollut, syystä tai toisesta, työuralla karttunut. Nämä henkilöt on 

luettu osaksi edellä mainittuja ammattiryhmiä, sillä yleensä he tekivät ainakin jotain pientä työtä 

elantonsa ansaitsemiseksi. 

 

Hyvin mielenkiintoinen �ammattiryhmä� on kotona olleiden ja tässä tapauksessa kotirouvien suuri 

joukko. Vaikka maailmansotien välisenä aikana oli vielä osin vallalla ajatus, että mies oli perheen 

elättäjä ja vaimo jäi lasten syntymän jälkeen kotiin, naiset osallistuivat yhä enenevissä määrin kodin 

ulkopuoliseen työhön myös lasten syntymän jälkeen.107 Kuitenkin suurin osa tutkitun ryhmän 

naimisissa olleista naisista jäi ainakin jossain vaiheessa kotiin hoitamaan lapsia ja taloutta. Sen 

sijaan vaihtelua ilmeni siinä, kuinka pitkäksi aikaa, sillä perheistä riippuen vaimo saattoi mennä 

takaisin töihin varsin nopeastikin lapsen syntymän jälkeen tai jäädä lopullisesti kotirouvaksi. 

Naisten koulutus lisääntyi ja etenkin hyvissä ammateissa toimineet naiset eivät aivan vähästä 

työpaikkaansa jättäneet.108 Tätä aihetta tarkastellaan enemmän myöhemmin tässä luvussa yhdessä 

naisten työllisyyden kanssa. 

 

Edellä tarkasteltujen ammattien kautta tulee esille se, että tutkitun ryhmän ammattijakauma oli 

hyvin monipuolinen. Se noudatteli samoja linjoja kuin kaupungin yleinen ammattijakauma, vaikka 

joitain erilaisia painotuksia onkin havaittavissa. Tutkitussa ryhmässä on erilaisia osaajia, jotka 

ansaitsivat elantonsa hyvinkin erilaisissa ammateissa. Tässä mielessä ei voida sanoa, että etenkin 

venäläiset olisivat olleet vain joidenkin tiettyjen ammattien harjoittajia (erilaiset stereotypiat). Toki 

on huomattava, että kaupan ala oli tutkitun ryhmän keskuudessa hieman �yliedustettu� kaupungin 

yleiseen tilanteeseen verrattuna, mutta toisaalta on myös muistettava, että ryhmäjaot eivät 

välttämättä ole aivan vertailukelpoisia. Vastakohtana voisi mainita rakennus- ja sekatyömiehet, joita 

ei tutkitun ryhmän keskuudessa juurikaan ollut. Tällä seikalla on merkitystä kun tarkastellaan laman 

                                                
106 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
107 Vattula, 63, 81. 
108 Vattula, 81. 
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vaikutusta tutkittuihin henkilöihin ja koko kaupungin asukkaisiin. Ei voi sanoa, että tutkitut henkilöt 

olisivat olleet jotenkin syrjittyjä työmarkkinoilla. Näin ollen henkilön ammatinvalintaa ei 

Tampereella määrännyt hänen syntyperänsä, vaan osaamisensa ja kiinnostuksensa. 

 

4.3 Ammatit, sukupuoli ja syntyperä 
 

Edellisessä luvussa on tarkasteltu ammattijakaumaa koko tutkitun ryhmän osalta. Tässä luvussa on 

tarkoitus eritellä ammatit sekä sukupuolen että syntyperän mukaan. Alla olevat taulukot on tehty 

antamaan karkea kuva siitä, miten sukupuoli ja ennen kaikkea syntyperä vaikutti tutkitun ryhmän 

ammattijakaumaan. Tässäkin kohtaa on syytä kuitenkin huomata, että aineiston suppeuden takia 

prosenttiosuudet saattavat antaa hieman harhaanjohtavan kuvan. Jo yksi henkilö saattaa nostaa 

prosenttiosuutta varsin paljon. Selvät poikkeukset ja erikoisuudet tulevat kuitenkin esiin. 

 

Taulukko 4. Ammattijakauma sukupuolen ja syntyperän mukaan 

NAISET 

 Venäläinen Suomalainen Venäläis-suomalainen Venäläis-venäläinen 

Tehdastyö 4 17 % 4 21 % 5 38 % 2 25 % 

Kauppa 2 9 % 2 11 % 0 0 % 0 0 % 

Konttorityö 0 0 % 0 0 % 5 38 % 1 13 % 

Ammattitaitotyö 1 4 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Apulainen 5 22 % 1 5 % 2 15 % 2 25 % 

Muu työ 2 9 % 0 0 % 1 8 % 2 25 % 

Kotona 9 39 % 12 63 % 0 0 % 1 13 % 

Eläkeläinen 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Yhteensä 
23 

100 

% 
19 100 % 13 100 % 8 100 % 
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MIEHET 

 Venäläinen Suomalainen Venäläis-suomalainen Venäläis-venäläinen 

Tehdastyö 1 6 % 2 22 % 2 22 % 1 8 % 

Kauppa 5 31 % 0 0 % 0 0 % 6 46 % 

Konttorityö 1 6 % 2 22 % 0 0 % 0 0 % 

Ammattitaitotyö 3 19 % 4 44 % 3 33 % 3 23 % 

Apulainen 0 0 % 0 0 % 3 33 % 3 23 % 

Muu työ 4 25 % 1 11 % 1 11 % 0 0 % 

Kotona 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Eläkeläinen 2 13 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Yhteensä 16 100 % 9 100 % 9 100 % 13 100 % 
Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Ensimmäinen huomio kiinnittyy tehdastyöhön ja siihen liittyviin painotuksiin. Ei ole erikoista, että 

naiset työskentelivät useammin tehdastyössä. Tampereen teollisuus oli tekstiili- ja 

vaatetuspainotteista, joiden piirissä naisten työpanos oli hyvin merkittävä. Miesten kohdalla 

tehdastyön osuus oli pieni, mutta toisaalta osa teollisuuden piirissä työskennelleistä on tässä laskettu 

ammattitaitotyön joukkoon, jos heidän työnsä on erityistä ammattitaitoa vaatinut. Sen sijaan naisista 

suurin osa oli ompelijoita tai muuten sellaisessa tehdastyössä, jossa ei vaadittu suurempaa 

ammattitaitoa ja jotka sen vuoksi olivatkin etenkin nuorten naisten suosiossa. 

 

Tehdastyössä on havaittavissa eroja etenkin venäläisten ja suomalaisten välillä. Selkeimmin tämä 

ero tulee näkyviin miesten kohdalla. Lukumäärien osalta eroa ei voida juurikaan havaita, mutta 

prosenttiosuuksia tarkastelemalla ero oli suuri. Tietenkin kyse saattaa tässä aineistossa olla puhtaasti 

sattumasta, mutta etenkin venäläisten puuttuminen tehdastyöstä antaa aihetta pohdiskeluun. 

Tehdastyö oli voimakkaasti työläisluokkainen ammatti, mikä saattoi myös tehdä siitä poliittisesti 

arveluttavaa. Olihan vahvana tehdaskaupunkina tunnettu Tampere ollut vuoden 1918 tapahtumissa 

juuri punaisten valtakeskus. Vielä 1920- ja 1930-luvuilla vuoden 1918 tapahtumat olivat tuoreessa 

muistissa, mikä heijastui myös politiikkaan. Venäläistä syntyperää olevilla ei välttämättä tällaisissa 

olosuhteissa ollut kovin mukava olla. Juuri tehdastyön kohdalla tulee esiin mahdollinen politiikan ja 

syntyperän yhteisvaikutus. Poliittiset asenteet saattoivat hyvinkin vaikuttaa venäläisten ammatin- ja 
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etenkin työpaikan valintaan. Toisin sanoen haluttiin välttää poliittisesti arveluttavan leiman 

saamista.  

 

Etenkin venäläis-suomalaiset naiset tekivät työuraa tehtaissa. Tämän kokoisessa aineistossa 

kuitenkin yhden yksittäisen perheenkin merkitys korostuu. Kun ottaa huomioon, että erään venäläis-

suomalaisen perheen tyttäret kävivät töissä tehtaassa, niin näinkin suurelta tuntuva ero selittyy 

ainakin osittain. Sama selitys pätee myös konttorityön kohdalla, kun yhden perheen tyttäret olivat 

kaikki konttoritöissä.109 Toisaalta oma kysymyksensä on lasten ammatinvalinta, eli seurattiinko 

vanhempien jalanjälkiä vai lähdettiinkö etsimään �omaa� ammattia. Tätä asiaa tarkastellaan 

kuitenkin tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

 

Sen sijaan erilaista selitystä on etsittävä apulaisen ammatin epätasaiseen esiintymiseen, varsinkin 

venäläisten ja suomalaisten naisten osalta. Toisaalta myöskään tässä kohdassa ei voida vetää 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä venäläisten naisten suuremmasta apulaisten osuudesta. Suurin 

selitys on tutkimustekninen, sillä suomalaiset naiset ovat mukana tutkimuksessa vasta avioiduttuaan 

venäläisen (myös venäläis-suomalaisen tai venäläis-venäläisen) miehen kanssa. Näin ollen heidän 

osaltaan jää pois se fakta, että apulaiset (ja etenkin tähän ryhmään tässä tutkimuksessa luetut 

palvelijat) olivat useimmiten naimattomia, nuoria naisia. Palvelijattaren tai apulaisen työ sopi hyvin 

nuorelle naiselle, vaikka se olikin statukseltaan alhainen.110 Tämän vuoksi tutkitun ryhmän 

suomalaiset naiset eivät työskennelleet apulaisen tai palvelijattaren ammatissa. Se kuitenkin sopi 

naimattomille venäläisnaisille ja toisaalta nuoremman polven henkilöille, jotka vasta aloittelivat 

työuraansa. 

 

Suurin osa naisista kuitenkin oli kotona. Naimisissa olleet naiset olivatkin tutkitussa ryhmässä 

ehdottomassa enemmistössä, joten on luonnollista, että moni heistä jäi avioiduttuaan ja etenkin 

lasten synnyttyä kotiin hoitamaan taloutta. Tässäkin kohtaa on huomattava, että tutkitun ryhmän 

suomalaisista naisista suurin osa oli naimisissa ja loputkin heistä olivat leskiä, jotka saattoivat olla 

liian vanhoja täyspäiväiseen työelämään. Sen sijaan nuoremman sukupolven edustajat olivat 

tutkitulla ajanjaksolla sen verran nuoria, että he joko eivät vielä olleet naimisissa tai olivat vasta 

avioituneet, mutta lapsia ei vielä ollut syntynyt. Avioitumisen jälkeistä työuraa tutkitaan tarkemmin 

myöhemmin tässä luvussa, jolloin tulevat myös esiin mahdolliset suuremmat erot venäläisten ja 

suomalaisten välillä. 

                                                
109 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
110 Kts. esim. Vattula, 71�72. 
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Miesten kohdalla selityksiä joidenkin ammattiryhmien suuriin eroavaisuuksiin on etsittävä muualta 

kuin tutkitun ryhmän demografisista seikoista. Miesten työssäkäyntiin eivät suuremmin 

vaikuttaneet avioitumiset tai lasten syntymät. Tutkitun ryhmän suomalaiset miehet ovat toki tulleet 

tutkimuksen piiriin avioliiton kautta, mutta miesten ammattijakauman kohdalla sillä ei näytä olevan 

merkitystä, vaan selitykset pariin suurempaan erovaisuuteen on löydyttävä muualta. 

 

Jos verrataan tutkitun ryhmän venäläistä ja suomalaista ainesta, voidaan todeta, että suomalaiset 

hakeutuivat hieman enemmän ammattitaitoa vaativiin töihin. Ero ei ole suuri, mutta kuitenkin 

sellainen, että sille olisi hyvä etsiä selitystä. Ero saattaa hyvinkin johtua koulutuksesta. Suomeen ja 

sitä kautta Tampereelle saapuneilla venäläisillä ei välttämättä ollut juuri tiettyä ammattitaitoa 

vaativiin tehtäviin sopivaa koulutusta. Mahdollinen Venäjällä hankittu työkokemuskaan ei 

välttämättä pätenyt samalla tavalla kuin Suomessa hankittu. Suomalaisilla oli parempi mahdollisuus 

hankkia juuri suomalaisiin työoloihin sopiva koulutus. Samoin oli osin laita toiseen sukupolveen 

kuuluneiden kohdalla, jotka joko olivat syntyneet Suomessa tai tulleet maahan nuorella iällä, jolloin 

heidän oli mahdollisuus päästä osalliseksi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. 

 

Miesten ammattijakaumaa tarkastellessa tulee kuitenkin näkyvimmin esiin tutkitun ryhmän ja 

etenkin sen venäläisen aineksen kaupan alalle suuntautuneisuus. Miehistä kaikki kaupan alalla 

työskennelleet olivat joko venäläisiä tai toisen sukupolven venäläis-venäläisiä. Vaikka edellä on 

mainittu parista kauppiasperheestä, ja on myös todettu yksittäisten perheiden suuri vaikutus 

taulukoiden prosenttiosuuksiin, niin silti ei voida ohittaa sitä tosiasiaa, että juuri venäläiset olivat 

kauppiashenkisiä. Tätä syntyperään pohjautuvaa eroavaisuutta korostaa lisäksi se, että suomalaisista 

tai edes venäläis-suomalaisista miehistä yksikään ei ollut töissä kaupan alalla. 

 

Kuten edellä on mainittu, ei ole selkeästi havaittavissa mitään suurempia erovaisuuksia toisaalta 

tutkitun ryhmän ja kaupungin koko väestön välillä. Toisaalta tällaisia eroja ei ole havaittavissa 

myöskään tutkitun ryhmän sisällä verrattaessa ammattijakaumaa sukupuolen ja syntyperän mukaan. 

Yleensä luvuissa ja osuuksissa havaitut erot voidaan selittää aineiston luonteesta johtuviksi. Näin 

voidaan väittää, että syntyperä ei määrännyt henkilön ammattia. Sama väitehän esitettiin jo 

edellisen alaluvun yhteydessä, ja tarkempi tarkastelu näyttäisi osoittavan, että tämä piti paikkansa. 

 

Yksi erityispiirre kuitenkin nousee esiin aineiston pohjalta. Kaupan ala oli suuremmassa osassa 

tutkitun ryhmän kuin koko kaupungin väestön keskuudessa. Tästä poikkeuksesta tekee lisäksi 
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mielenkiintoisen se seikka, että tässä yhdessä ammattiryhmässä syntyperällä näyttäisi olevan 

suurtakin merkitystä. Tutkitun ryhmän venäläinen aines suuntautui suuressa määrin juuri kaupan 

alalle. Vaikka tämä eroavaisuus on merkittävä, ja osaltaan pitää yllä mielikuvaa venäläisistä 

�kauppiaskansana�, se näyttää jääneen ainoaksi merkittäväksi eroksi. 

 

4.4 Naiset ja lapset 

4.4.1 Naiset 
 

Edellä on jo hieman sivuttu aihetta naisten kotiin jäämisestä avioitumisen jälkeen. Vaikka ajatus 

siitä, että myös naisten tuli osallistua perheen elatukseen nousi esille 1900-luvun alussa, oli mies 

edelleen perheen pääelättäjä. Näin ollen avioituminen merkitsi paljon naisen elämässä ja sen 

vaikutukset työuraan olivat merkittävät. Usein nainen jäi avioitumisen jälkeen kotiin hoitamaan 

taloutta ja lapsia. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkinnyt täydellistä syrjäytymistä työelämästä, 

vaan nainen saattoi tehdä pieniä töitä kotona ja palata takaisin töihin sen jälkeen, kun lapset olivat 

kasvaneet vanhemmiksi. 

 

Vuosisadan alussa yhä useammat naiset kävivät töissä vielä avioitumisen jälkeenkin. Naimisissa 

olevien naisten määrä esimerkiksi teollisuudessa (etenkin itsenäiset yrittäjät ja käsityöläiset) kasvoi 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja kuten edellä on mainittu, hyvää työpaikkaa ei kannattanut 

jättää, vaikka naimisiin olisi mennytkin. Tämä suuntaus oli osoitus naisten siirtymisestä yhä 

enemmän �perinteisestä� kodinhoitajan asemastaan kohti ansiotyön yhä suurempaa merkitystä 

elämässään.111 

 

Vallitsevaa kuitenkin oli, että nainen jäi kotiin ainakin, mikäli se oli taloudellisesti mahdollista. 

Kotona tehty pienimuotoinen työ ei ollut niin hyvin palkattua, että sillä olisi ollut perheen elatuksen 

kannalta ratkaisevaa merkitystä. Sen vuoksi oli naisen kotiin jäämisen kannalta tärkeää, että perheen 

isällä oli turvattu työpaikka ja että hän ansaitsi tarpeeksi. Vaikein tilanne olikin yksinhuoltajilla, 

joiden oli yleensä pakko käydä kodin ulkopuolella töissä turvatakseen riittävän toimeentulon 

lapsilleen ja itselleen.112  

 

                                                
111 Haapala (1986), 46; Markkola, 102�104, 115; Vattula, 63, 72, 77. 
112 Markkola, 106, 113. 
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Alla olevaan taulukkoon on merkitty tutkitun ryhmän naimisissa olleiden naisten tilanne 

avioitumisen jälkeen. On kuitenkin otettava huomioon, että mukana ovat myös lesket ja eronneet, 

joiden oli pakko hankkia tulonsa ansiotyöllä, vaikka heillä olisikin ollut pieniä lapsia. Ensisijaisesti 

huomio kiinnittyy ensimmäisen sukupolven naisiin, sillä toisen sukupolven naisista vain muutama 

ehti mennä naimisiin tutkitun ajanjakson aikana. 

 

Taulukko 5. Naimisissa olleiden naisten avioitumisen jälkeinen työssäkäynti 

 Kotona Työssä Kotoa töihin Töistä kotiin Yhteensä

Venäläiset 5 2 3 1 11 

Suomalaiset 7 3 2 3 15 

Venäläis-

suomalaiset 
0 1 1 0 2 

Venäläis-

venäläiset 
0 1 0 0 1 

 

Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Melkein puolet sekä venäläisistä että suomalaisista naisista jäi kotiin avioitumisen jälkeen ja myös 

pysyi kotona, vaikka lapset olisivat kasvaneetkin jo isoiksi. Vaikka kunnollista vertailupohjaa toisen 

sukupolven naisiin ei tässä oikein saadakaan, niin silti huomio kiinnittyy siihen, että jos 

ensimmäisen sukupolven naisista noin puolet jäi kotiin, niin toisen sukupolven kohdalla kukaan ei 

tehnyt samoin. Tämä saattoi olla sukupolvikysymys siinä mielessä, että nuoremmat naiset olivat 

kasvaneet sellaisessa yhteiskunnassa, jossa naisten avioitumisen jälkeinen työssäkäynti oli, jos ei 

yleistä, niin ainakin hyväksyttävää ja jopa suotavaa. Toisaalta selityksenä saattoi olla koulutus ja 

työkokemus, tai pikemminkin niiden puute. Uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin tulleina ja 

mahdollisesti pitkän aikaa kotirouvina olleina kynnys töihin menolle saattoi olla korkea. Joidenkin 

kohdalla lapsetkin olivat jo aikuistuneet, jolloin perheen elatus ei vaatinut enää kovin suurta 

toimeentuloa. 

 

Toki oli niitäkin, jotka kävivät töissä koko ajan, vaikka olivatkin naimisissa. Samankaltaisia 

tapauksia olivat ne, joissa vaimo vietti vain lyhyen aikaa kotona pienen lapsen kanssa ja palasi 

sitten takaisin töihin. Hyvänä esimerkkitapauksena on perhe, jossa lapsen synnyttyä äiti jäi kotiin 

lapsensa kanssa muutamaksi vuodeksi, mutta meni sen jälkeen takaisin töihin ja ansaitsikin 
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suunnilleen saman verran kuin miehensä. Joidenkin vuosien kuluttua pariskunnalle tuli ero, jolloin 

naisesta tuli lapsensa ensisijainen elättäjä.113 Kuten aikaisemmin on jo mainittu, hyvään 

työpaikkaan kannatti mennä takaisin varsin pian lapsen syntymän jälkeen. 

 

Leskeksi jääminen tai avioero vaikutti myös naisten työssäkäyntiin. Aineiston valossa näyttää siltä, 

että jos naisella tällaisessa tapauksessa oli taloudellisesti mahdollista jäädä kotiin, hän myös teki 

niin. Tietysti ikä vaikutti myös asiaan eikä töihin meno enää ollut terveydellisistä syistä kovin hyvä 

vaihtoehto. Tällöin tuli ajankohtaiseksi toimeentulon turvaaminen muilla tavoin. Tätä tarkastellaan 

enemmän seuraavassa luvussa työttömyyden ja köyhäinhoidon yhteydessä. Kotiin jääminen ei 

kuitenkaan aina ollut mahdollinen vaihtoehto, etenkin erotapauksissa nainen saattoi jäädä yksin 

pienten lasten kanssa, jolloin toimeentulo oli hankittava menemällä kodin ulkopuolelle töihin. 

 

Aineiston osalta ei kuitenkaan voida löytää merkittäviä erovaisuuksia venäläisen ja suomalaisen 

syntyperän välillä. Avioitumisen jälkeinen kotiin jääminen kuitenkin loppujen lopuksi riippui siitä, 

millainen oli perheen taloudellinen tilanne. Tutkitussa ryhmässä oli hyvin erilaisia perheitä, joilla 

oli tämänkin asian suhteen hyvin erilaiset lähtökohdat. Tutkitun ajanjakson puitteissa ei siis ole 

mahdollista tehdä kattavaa vertailua vanhemman ja nuoremman sukupolven välillä avioitumisen 

jälkeisen kotiin jäämisen suhteen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että töitä pyrittiin tekemään niin pitkään 

avioitumisen jälkeen kuin mahdollista. Toisaalta lapsen syntymä oli viimeistään sellainen 

käännekohta naimisissa olleen naisen elämässä, jolloin työpaikka vaihtui kotitalouden hoitamiseksi 

ainakin joiksikin vuosiksi eteenpäin. 

 

4.4.2 Lapset 
 

Lasten ansiotyö nousi teollistumisen myötä kuumaksi puheenaiheeksi. Kiisteltiin siitä, kuinka 

nuorina lasten oli hyvä mennä töihin ja kuinka raskaita töitä heillä saattoi teettää. Esiin nousi myös 

kysymys koulutuksesta ja kansakoulu saatiinkin pakolliseksi kaikille lapsille. Työntekoa ei sinänsä 

vastustettu, mutta tiettyjen töiden soveltuvuus lapsille asetettiin kyseenalaiseksi. Toisaalta 

esimerkiksi tehtaisiin palkattiin mielellään lapsia ja nuoria, joille maksettiin vähemmän, mutta jotka 

soveltuivat hyvin erilaisiin tehtaiden työtehtäviin. Lisäksi koululaisten oli helppo hankkia pieniä 

lisätuloja esimerkiksi myymällä lehtiä tai toimimalla asiapoikana tai -tyttönä. Joissain tapauksissa 

                                                
113 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930  ja 1940 (TKA). 
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lasten työpanos oli perheen toimeentulon kannalta tärkeää. Toisaalta tilanne oli sama kuin naisten 

kohdalla, eli perheessä mies oli ensisijainen elättäjä ja vaimo ja lapset toivat lisätienestejä, jotka 

saattoivat kuitenkin tulla todella tarpeeseen.114 

 

Tutkitun ryhmän kohdalla lasten työuran aloittamista on seurattu verotietojen välityksellä, mikä on 

saattanut johtaa siihen, että nuoremmalla iällä tehdyt kevyet ja lyhytaikaiset palkkatyöt ovat jääneet 

tarkastelun ulkopuolelle. Työuran aloittamisikä on katsottu siitä, milloin nuori on ensimmäisen 

kerran merkitty veroluetteloihin palkansaajana. Nämä iät vaihtelevat hyvinkin suuresti. Toisaalta 

eräs poika aloitti työuransa sukulaisensa yrityksessä 14-vuotiaana. Toisaalta taas vanhimmat ovat 

olleet jo 20-vuotiaita, mikä kuitenkin antaa aihetta epäilykseen siitä, että he ovat tehneet joitain 

pienempiä töitä jo nuoremmalla iällä, mutta eivät syystä tai toisesta ole tulleet merkityiksi 

veroluetteloihin. Yleisimmät työuran aloitusiät olivat kuitenkin 15 ja 19 vuotta. 15-vuotiaina 

työuransa aloittivat kolme poikaa ja kolme tyttöä, kun taas 19-vuotiaina kaikki aloittaneet olivat 

tyttöjä.115 

 

Varsinkin myöhemmällä iällä aloittaneet ovat mielenkiintoisia tapauksia. Joissain perheissä oli ehkä 

paremmin varaa pitää lapsi pitempään kotona ja etenkin antaa tälle mahdollisuus opiskella. Kuten 

aiemmin on jo tuotu esiin, tutkitussa ryhmässä oli paljon koulutettuja henkilöitä, jotka siis jatkoivat 

koulunkäyntiä pitkälle pakollisen kansakoulun jälkeenkin. Tosin osa saattoi tehdä kesätöitä, kuten 

esimerkiksi nuori nainen, joka toimi leikinohjaajana kaupungin palveluksessa. Näin ansaitut rahat 

eivät kuitenkaan millään riittäneet koko vuodeksi, joten on syytä olettaa, että vanhempien 

taloudellinen tuki oli tärkeää. Näin ollen köyhemmistä oloista tulleet eivät välttämättä pystyneet 

jatkamaan koulua niin pitkälle kuin ehkä olisivat halunneet. Tässäkin kohdassa tulee esiin 

perhekohtaiset eivätkä syntyperään tai kansalaisuuteen liittyneet syyt työuran tavallista 

myöhäisemmälle tai aikaisemmalle alkamiselle. 

 

Vanhempien työpaikalla ei näyttänyt olleen suurtakaan merkitystä. Toki oli tapauksia, joissa 

selvästi on käytetty hyväksi vanhemman suhdetta työnantajaan lapsen ensimmäisen työpaikan 

saamiseksi. Sen sijaan sisarusten työpaikoilla näytti olleen enemmän merkitystä. Useissa 

tapauksissa kokonainen sisarusparvi oli hyvin samanlaisissa ammateissa, joskus myös samassa 

työpaikassa.116 Etenkin tyttöjen kohdalla tällainen tilanne oli ymmärrettävä, mikäli äiti ei käynyt 

                                                
114 Markkola, 104, 118�119, 206. 
115 Veroluettelot 1920-1940 (TKA). 
116 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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töissä ja isän ammatti ei oikein tytöille sopinut. Näin sisarusparven ensimmäinen kokelas avasi ovia 

nuoremmille sisaruksilleen. Toki on myös muistettava, että ensimmäinen työpaikka ei aina ollut 

sama, jossa myöhemmin luotiin kunnon uraa. Etenkin nuoremmalla iällä hankitut työpaikat olivat 

selvästi vain lisäansioiden ansaitsemista varten eikä niitä välttämättä ajateltu myöhemmän 

toimeentulon perustana. 

 

4.5 Urakehitys 
 

Edellä on jo hieman sivuttu aihetta tutkittujen henkilöiden urakehityksestä. On luonnollista, että 

tutkittujen kahden vuosikymmenen aikana yksi jos toinenkin henkilö siirtyi ammatista toiseen 

edeten näin sekä omalla urallaan että yhteiskunnan arvoasteikossa. Ylöspäin suuntautunut 

urakehitys ja sosiaalinen nousu olivat toimeentulostaan huolehtivien tavoitteina. Naisten kohdalla 

tämä saattoi toteutua avioitumalla itseään ylempään sosiaaliseen luokkaan kuuluneen kanssa. 

Toisaalta uralla auttoivat eteenpäin sekä ammattitaidon että koulutuksen lisääminen. Etenkin 

jälkimmäinen oli yhtenä merkittävänä erona työläisten ja keskiluokan välillä. Paremman 

koulutuksen hankkiminen antoi hyvän aseen, jos henkilö halusi edetä urallaan ja sosiaaliselta 

statukseltaan ylemmäs.117 

 

Alla oleviin taulukoihin on laskettu tutkittujen henkilöiden ensimmäiset ja toiset ammatit. 

Tarkoituksena on hahmottaa, kuinka paljon oli siirtymistä eri ammattiryhmistä toiseen. Taulukossa 

6 ovat mukana kaikki tutkitut henkilöt, mutta taulukoissa 7 ja 8 heidät on eritelty sukupolven ja 

syntyperän mukaan. Näin pyritään tuomaan, hieman yksinkertaistaen, esiin mahdolliset 

eroavaisuudet eri ryhmien välillä. Sen sijaan eri sukupolvien välinen vertailu ei tämän ajanjakson 

puitteissa ole järkevää. Nuoremman sukupolven osalta mukaan on tullut myös iän tuoma urakehitys, 

eli heidän työuransa on huomioitu aina ensimmäisestä �oikeasta� ammatista lähtien. Vanhemman 

sukupolven kohdalla näin ei ole, koska he yleensä olivat aloittaneet työuransa jo ennen 1920-lukua. 

Yksinkertaistetuista taulukoista ei myöskään näy kehityksen kaikkia vivahteita. Jos esimerkiksi 

tehdastyössä luvut olivat samat, se ei tarkoittanut, etteikö siirtymistä ammattiin ja siitä pois olisi 

tapahtunut, vaan sitä, että sekä ammattiin siirtyneitä että siitä poistuneita oli yhtä paljon.  

 

 

                                                                                                                                                            
 
117 Alapuro, 94; Haapala (1986), 269�270. 
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Taulukko 6. Kaikkien tutkittujen henkilöiden urakehitys 
 Tehdas-

työ 

Kauppa Konttori-

työ 

Ammatti-

taitotyö 

Apulainen Muu 

työ 

Kotona Eläke-

läinen 

Yhteensä 

1. 

ammatti 
19 10 7 11 15 8 20 0 90 

2. 

ammatti 
19 14 8 13 10 8 16 2 90 

Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Taulukko 6 tuo lähinnä esiin niitä seikkoja, joita on jo käsitelty aikaisemmin tässä luvussa. Kaupan 

alan merkitys tutkitussa ryhmässä oli suuri. Se oli ammattiryhmä, johon pyrittiin pääsemään sisään, 

ja kaupan alalla toimiminen oli paitsi toimeentulon kannalta usein hyvä asia, niin myös 

statukseltaan keskiluokkainen. Toinen samalla tavalla arvostettu ryhmä oli ammattitaitoa vaativia 

töitä tehneet. Tietty ammattitaito antoi varmasti henkilölle arvostetumman statuksen kuin 

�tavallisessa� tehtaan töissä toimineella oli. 

 

Toisenlaisia ammattiryhmiä olivat apulaiset ja kotona olleet. Näistä ryhmistä tunnuttiin suuntaavan 

poispäin. Apulaisten kohdalla tämä on hyvin ymmärrettävää. Apulaisen tai palvelijan status ei ollut 

kovin korkea, ja nämä ammatit olivatkin yleensä nuoren henkilön ensimmäisiä ammatteja tai 

sellaisten vanhempien henkilöiden, joiden elämäntilanne vaati nopeaa töihin menoa eron tai 

leskeyden myötä. Kotona olleiden luvut taas kertovat osaltaan sen, että moni nainen meni 

myöhemmin lasten kasvettua mukaan työelämään. Kasvava naimisissa olleiden naisten 

työssäkäyntihän oli 1900-luvun alussa voimistunut ilmiö.118 

 

Nämä huomiot eivät kuitenkaan poikkea yleisestä tilanteesta. Esiin tuli tosin jälleen kerran kaupan 

alan merkittävä osuus, mutta mahdollinen syntyperän vaikutus urakehityksen suuntiin ei vielä tullut 

esille. Seuraavaksi onkin taulukoitu erikseen vanhemman ja nuoremman sukupolvien edustajat ja 

lisäksi eritelty heidät syntyperän mukaan. 

 

 

 
                                                
118 Vattula, 71, 77. 
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Taulukko 7. Vanhemman sukupolven henkilöiden urakehitys syntyperän mukaan 

Venäläistä syntyperää olleet 
 Tehdas-

työ 

Kauppa Konttori-

työ 

Ammatti-

taitotyö 

Apulainen Muu 

työ 

Kotona Eläke-

läinen 

Yhteensä 

1. 

ammatti 
5 6 1 3 4 4 8 0 31 

2. 

ammatti 
4 6 0 3 4 6 6 2 31 

 

Suomalaista syntyperää olleet 
 Tehdas-

työ 

Kauppa Konttori-

työ 

Ammatti-

taitotyö 

Apulainen Muu 

työ 

Kotona Eläke-

läinen 

Yhteensä 

1. 

ammatti 
5 1 1 4 1 1 11 0 24 

2. 

ammatti 
6 2 2 4 0 0 10 0 24 

Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Vanhemman sukupolven urakehityksen kuvaus ei siinä mielessä ole �täydellinen�, että useimpien 

henkilöiden kohdalla ei ole otettu mukaan niitä mahdollisia nuoruuden ajan ammatteja, joissa he 

ovat työskennelleet ennen 1920-lukua. Näin ollen taulukossa 7 ei välttämättä näy urakehitys 

kaikessa laajuudessaan. Toisaalta tällainen iän mukanaan tuoma urakehitys oli hyvin luonnollista, 

sillä harvoin ensimmäinen ammatti säilyi läpi koko elämän. Sen sijaan taulukosta voi päätellä 

aikuisiän aikaisesta urakehityksestä, kun henkilö on jo luonut jonkinlaista uraa työelämässä. 

 

Venäläisen ja suomalaisen syntyperän välillä ei näyttäisi olevan suuria eroja. Molempien kohdalla 

pätivät melko lailla samat huomiot, jotka tehtiin koko tutkittua ryhmää tarkastellessa. Tosin 

esimerkiksi ammattitaitoa vaativien töiden kohdalla ei ole tässä näkyvissä samanlaista vaihtuvuutta 

kuin koko tutkitun ryhmän ollessa kyseessä. Tämä tosin johtuu suurimmaksi osaksi juuri edellä 

selitystä tutkimusteknisestä seikasta, jolloin kyseiset henkilöt varmasti olivat jo suurimmaksi osaksi 

hankkineet sen ammattitaidon, jonka katsoivat tarpeelliseksi. Samalla tavalla voidaan myös selittää 

apulaisen kohdalla oleva vähäinen kehitys. Ne etenkin naimattomat henkilöt (yleensä naiset), jotka 

olivat jo pitempään toimineet apulaisena tai palvelijana yleensä myös pysyivät tässä ammatissa. 
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Näin ollen se ei ollut heille enää väliaikainen nuoruuden ajan ammatti, vaan ammatti, josta he 

ansaitsivat toimeentulonsa koko elämänsä ajan. Apulaisen ammatti oli venäläisten kohdalla 

yleisempi, mikä siis johtui siitä, että tutkitun ryhmän venäläisissä oli myös naimattomia, ja etenkin 

naimattomia naisia. Suomalaisten kohdallahan näin ei ollut. 

 

Pieniä eroja näyttäisi löytyvän tehdastyöstä ja muusta työstä. Venäläisten kohdalla suunta oli 

tehdastyöstä pois ja suomalaisten kohdalla päinvastoin. Sen sijaan muun työn kohdalla tilanne oli 

toisin päin eli venäläiset siirtyivät muihin töihin ja suomalaiset pois. Näiden erojen, vaikkakin 

pienten ja mahdollisesti merkityksettömien, vuoksi on hyvä tarkastella tapauksia hieman 

yksityiskohtaisemmin. 

 

Ammattijakauman tarkastelun yhteydessä tuotiin esiin mahdollinen poliittisten olosuhteiden 

vaikutus siihen, että venäläistä syntyperää olleet eivät hakeutuneet töihin tehtaisiin samaan tapaan 

kuin suomalaista syntyperää olleet. Tämä saattaa toimia ainakin jonkinlaisena selityksenä myös 

urakehityksessä havaituille eroille. Toisaalta taustalla oli myös muita vaikuttavia tekijöitä, kuten 

esimerkiksi muuttunut elämäntilanne. Erään venäläisen naisen ammatti oli ompelija, ja hänen 

mainittiin tehneen töitä kotona, tosin luultavimmin jonkun yrityksen toimeksiannosta. Kuitenkin 

1920-luvun lopussa hän perusti oman yrityksen ja näin hänestä tuli liikkeenharjoittaja, nimike, joka 

hänelle oli annettu verotustiedoissakin. Samalla hänen tulotasonsa myös nousi.119 Tässä tapauksessa 

siis vaikuttaa siltä, että kyseinen nainen katsoi oman toimeentulonsa kannalta parhaimmaksi 

perustaa oma yritys. Mahdollista poliittista selitystä ei kuitenkaan tarvitse välttämättä haudata 

tämän esimerkin vuoksi. Saattoi hyvinkin olla, että jotkut ammattia vaihtaneet välttelivät 

tehdastyötä juuri poliittisen vaikutuksen takia. 

 

Tehdastyölle sopiva vaihtoehto saattoi löytyä muun työn kohdalta. Tosin niissä kahdessa 

venäläistapauksessa, jossa henkilöt ovat vaihtaneet ammattia muuhun työhön, on otettava huomioon 

henkilöiden korkea ikä. Hyvissä ajoin 1800-luvulla syntyneet henkilöt (mies ja nainen) eivät 

välttämättä edes olisi soveltuneet tehdastyöhön. Heille oli kuitenkin toimeentulon kannalta tärkeää, 

että edes pieniä tienestejä tulisi jostain. Tosin molemmat olivat myös köyhäinhoidon piirissä.120 

Nämä pienet erot eivät siis vaikuttaisi olevan millään tavalla merkittäviä ja etenkään syntyperästä 

johtuneita. Erilaiset elämäntilanteet säätelivät myös ammatin vaihtoa ja urakehitystä.  

 
                                                
119 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
120 Köyhäinhoidon aktit (TKA). Enemmän köyhäinhoidosta seuraavassa luvussa. 
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Taulukko 8. Nuoremman sukupolven henkilöiden urakehitys syntyperän mukaan 

Venäläis-suomalaista syntyperää olleet 
 Tehdas-

työ 

Kauppa Konttori-

työ 

Ammatti-

taitotyö 

Apulainen Muu 

työ 

Kotona Eläke-

läinen 

Yhteensä 

1. 

ammatti 
7 0 5 1 5 2 0 0 20 

2. 

ammatti 
6 0 5 4 4 1 0 0 20 

 

Venäläis-venäläistä syntyperää olleet 
 Tehdas-

työ 

Kauppa Konttori-

työ 

Ammatti-

taitotyö 

Apulainen Muu 

työ 

Kotona Eläke-

läinen 

Yhteensä 

1. 

ammatti 
2 3 0 3 5 1 1 0 15 

2. 

ammatti 
3 6 1 2 2 1 0 0 15 

Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Nuorempi sukupolvi ei ollut samanlaisessa asemassa kuin heidän vanhempansa. Useimmissa 

tapauksissa perheiden lapset osasivat suomen kieltä ja olivat muutenkin kasvaneet suomalaisessa 

kulttuurissa. Lisäksi heidän kohdallaan tulee otettua huomioon myös iän mukanaan tuoma 

urakehitys. Tämä näkyy muun muassa siirtymisenä pois apulaisen ammatissa ja toisaalta 

siirtymisenä ammattitaitoa vaativiin töihin. Etenkin venäläis-venäläisten kohdalla tapahtui 

siirtymistä pois kauppa-apulaisen tehtävistä varsinaisiin kaupan alan tehtäviin. Muutenkin kaupan 

ala oli näkyvästi edustettuna venäläis-venäläisten kohdalla. Tämä korostuu entisestään, kun 

venäläis-suomalaisten joukossa ei ollut yhtään kaupan alalla työskennellyttä henkilöä.  

 

Tehdastyön osalta yllä esitetyt spekulaatiot eivät näytä pitävän paikkaansa. Tosin tässäkin 

tapauksessa täytyy ottaa huomioon henkilöiden erilaiset elämäntilanteet. Venäläis-venäläisten 

kohdalla tehdastyöhön siirtynyt oli aloittanut työuransa pakkaajana ja pysyi tässä ammatissa vain 

vajaan vuoden ennen siirtymistään ompelijaksi. Näin ollen kysymys oli iän mukanaan tuomasta 

urakehityksestä, ja kyseinen nainen työskentelikin tehdastyössä ainakin siihen saakka, kun muutti 

perheineen pois kaupungista ja näin putosi pois tutkimuksen piiristä. Sen sijaan venäläis-
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suomalainen miehen kohdalla tehdastyö vaihtui erityistä ammattitaitoa vaatineeseen työhön, joten 

tässäkin on kyse tavallisen oloisesta urakehityksestä ammattitaidon hankkimisen myötä.121 

 

Vaikuttaakin siis siltä, että syntyperällä ei olisi ollut vaikutusta henkilön urakehitykseen. Jos 

syntyperä ei määrännyt henkilön yleistä ammatinvalintaa, niin se ei näyttänyt ohjanneen myöskään 

ammatinvaihtoa. Syntyperää suurempi merkitys oli elämäntilanteella, koulutuksella ja varmasti 

myös henkilökohtaisella kiinnostuksella. Lisäksi perheen vaikutus ammatinvalinnassa ja 

urakehityksessä oli suuri. Etenkin kauppiasperheissä lapset seurasivat isänsä jalanjälkiä. Samoin 

sisarusten vaikutus oli suuri vanhempien sisarusten avatessa työpaikkojen portteja nuoremmille 

sisaruksilleen. 

 

 

5. SOSIAALIPOLITIIKKA 

5.1 Tampereen yleinen tilanne 
 

1900-luvun alussa raja ammattitaitoisen ja ammattitaidottoman työntekijän välillä ei ollut sama kuin 

köyhyysraja. Silloiset toimeentulorajat olivat verraten korkeita ja ainoastaan sosiaalisesti ja 

hierarkkisesti korkeassa asemassa olleet sijoittuivat näiden rajojen yläpuolelle. Näin ollen suurin 

osa työväestöstä, oli kyse sitten ammattitaidottomasta tai ammattitaitoisesta työntekijästä. Tämä 

tilanne jatkui pitkälti samanlaisena aina 1940-luvun lopulle saakka. Toisaalta tietty ammattitaito 

auttoi saamaan pitkäaikaista työtä. Ammattitaidoton työntekijä joutui usein pätkätöiden kierteeseen, 

jolloin toimeentulo oli vahvasti sidoksissa suhdanteisiin ja siksi hyvin haavoittuvainen. 

 

Kun jo vakinainen toimeentulo oli juuri ja juuri riittävä, pienikin häiriötekijä työurassa toi 

mukanaan suuria ongelmia. Perheen pääsääntöisen elättäjän, eli yleensä miehen, sairastuminen, 

vammautuminen, juopottelu tai peräti kuolema saattoi perheen hyvin tukalaan asemaan. Edellä 

mainittujen lisäksi taloudelliset poikkeusolot, kuten esimerkiksi 1930-luvun alun lama tai sota-aika, 

ajoivat monet perheet suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Vaikeudet ajoivat monet etsimään 

vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja, jotka kuitenkin saattoivat esimerkiksi lama-aikana olla vähissä.  

 

Etenkin lapsiperheissä vaikeudet korostuivat, sillä mitä enemmän lapsia oli ruokittavana, sitä 

paremmin piti perheen elättäjän ansaita. Toisaalta lapset olivat myös resurssi, etenkin jos he olivat 

                                                
121 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA); Poliisin osoitekortisto, Tampere (HMA). 
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tarpeeksi vanhoja mennäkseen ansiotyöhön. Tällä tavoin perhe saattoi paikata ansiotason vajetta. 

Mitä useampi perheenjäsenistä oli töissä, sitä parempi oli perheen toimeentulo. Juuri huono-

osaisimmissa perheissä äidin rooli oli merkittävä sekä kodin hoitajana että ylimääräisenä lisätulojen 

hankkijana vaikkapa osa-aikaisesta työstä. On kuitenkin muistettava, että taloudellisina 

laskukausina ei töitä millään riittänyt kaikille halukkaille ja että perheenpään taloudellinen panos oli 

useimmissa tapauksissa kaikista merkittävin muiden tuodessa vain sivutuloja. Lisäksi taloudelliset 

vaikeudet johtivat yleensä kurjistuneeseen asumiseen ja ruoasta tinkimiseen. 

 

Mikäli perhettä kohtasi vaikea taloudellinen puute, joko henkilökohtaisten tai yleisten taloudellisten 

syiden vuoksi, täytyi perheen ottaa käyttöön vaihtoehtoisia selviytymisstrategioita. Toisaalta 

esimerkiksi edellä mainittujen vaihtoehtojen käyttö vaati tiettyjä resursseja. Mikäli perheen lapset 

olivat vielä kovin pieniä, lapsia oli paljon ja äidin täytyi jäädä kotiin heitä hoitamaan, ei perheellä 

juurikaan ollut mahdollisuuksia käyttää useamman ansaitsijan selviytymismallia. Köyhäinhoitoon 

turvautuminen saatettiin kokea nöyryyttäväksi ja leimaavaksi. Ja mikäli mitään muuta keinoa ei 

ollut, saattoi perhe turvautua jopa laittomiin keinoihin hankkiakseen tarvittavan toimeentulon lasten 

elättämiseen. Pahimmassa tapauksessa kurjuudesta muodostui kierre, joka jatkui perheen lapsien 

kohdalla. Taloudellisten olojen kärjistyminen, sairastelu, juopottelu, laittomuudet ja 

mielenterveydelliset ongelmat seurasivat usein toinen toisiaan. Toisin sanoen kurjuus ruokki 

kurjuutta ja köyhän perheen lapset perustivat uusia köyhiä perheitä.122 

 

Vaikka tutkitussa ryhmässä esiintyi työttömyyttä etenkin vaikeimpina lamakausina, ei yksikään 

perheistä ajautunut totaaliseen umpikujaan. Käytetyissä lähteissä ei esimerkiksi näkynyt viitteitä 

siitä, että tutkitut henkilöt olisivat joutuneet tekemisiin poliisin kanssa. Tutkituista perheistä osa 

joutui kuitenkin jossain vaiheessa turvautumaan köyhäinhoidon apuun, syystä tai toisesta. 

Useimmat näistä tapauksista olivat selvästi seurausta sairaudesta, vanhuudesta tai puolison 

kuolemasta, jolloin perheen toimeentulo koki äkillisen muutoksen. Sen sijaan yhdessäkään 

tapauksessa ei voida huomata, että perhe olisi jäänyt aivan vaille välttämätöntä toimeentuloa, vaikka 

vaikeuksia olisi ollutkin. Asumisesta ja elämisestä on varmasti jouduttu eräiden perheiden kohdalla 

tinkimään, mutta pitkälle jatkuvia vaikeuksia tai laittomuuksia ei käytetyn lähdeaineiston puitteissa 

ole havaittavissa.123 

 

                                                
122 Parikka, 58�71; Peltola & Lehtonen, 32�38. 
123 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA); Köyhäinhoidon aktit (TKA). 
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Köyhäinhoitoon turvautuminen oli yksi vaihtoehto, jos perheen toimeentulo ei ollut riittävä. 

Köyhäinhoito kuului ensisijaisesti perheenjäsenille ja sukulaisille. Vuonna 1922 annettu 

köyhäinhoitolaki korvasi vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen ja myös uusi laki lähti siitä, että 

ihmisellä oli velvollisuus huolehtia omasta ja lähiomaistensa toimeentulosta. Jokaisen kunnan tuli 

kuitenkin järjestää avustusta ja hoitoa niille, jotka sitä todella tarvitsivat. Vaikka toisaalta 

korostettiinkin inhimillisyyttä apua tarvitsevia kohtaan, hyvällä ei katsottu sellaisia, jotka 

laiskuuttaan jättivät tämän huoltovelvollisuuden toteuttamatta. Kunnat myös pyrkivät pitämään 

köyhäinhoitomenonsa pieninä, joten perheenjäsenten ja sukulaisten huoltovelvollisuudesta pidettiin 

tiukasti kiinni. Tämän vuoksi perheenjäsenten, sukulaisten ja usein myös ystävien taholta saatu apu 

oli ensiarvoisen tärkeää vaikeina aikoina. 

 

Pääasialliset avustusmuodot olivat kotiavustus ja laitoshoito. Kotiavustus saattoi olla joko tilapäistä 

tai vakituista ja se oli joko suoranaisia raha-avustusta tai tavarana, kuten esimerkiksi polttopuina, 

annettua avustusta. Kotiavustus olikin ensisijainen avustusmuoto, ja lakikin painotti sen merkitystä, 

mutta myös laitoshoito yleistyi koko ajan. Laitoshoidon suurempaa suosimista hankaloittivat sen 

kalleus sekä niitä kohtaan vallinnut varsin kielteinen suhtautuminen. Kunnalle tuli halvemmaksi 

avustaa kotonaan asunutta henkilöä, vaikka avustus olisi vakinaista ollutkin, kuin ottaa hänet 

laitokseen, jossa asumiskustannukset nousivat korkeiksi. Laitokset saatettiin myös mieltää 

henkilökohtaista vapautta rajoittavaksi, jolloin esimerkiksi vanhukset halusivat asua kotona niin 

pitkään kuin pystyivät. 

 

Avustuksen myöntäminen perustui kotikäyntejä suorittaneen köyhäinhoitolautakunnan valvojan 

raportteihin ja suosituksiin. Valvoja tarkasti avunpyytäjän taloudellisen tilanteen, asunnon kunnon 

ja kiinnitti huomiota myös tämän käytöksen nuhteettomuuteen. Hän joko puolsi tai vastusti 

avustuksen myöntämistä, ja sen pohjalta lautakunta teki avustuspäätöksen. Käyntejä suoritettiin 

myös avustuksen myöntämisen jälkeen ikään kuin tarkastuskäynteinä. Näillä kerroilla valvoja 

suositti joko avustuksen (lähinnä siis vakituisen) jatkamista tai lopettamista. Käyntien yhteydessä 

kiinnitettiin huomiota myös perheenjäsenien ja lähiomaisten tilanteisiin. Jos katsottiin, että 

perheenjäsenellä oli mahdollisuus elättää avuntarvitsija, kunnan antamaa avustusta ei myönnetty. 

 

Köyhäinhoito oli tarkoitettu köyhien kansalaisten tilanteen parantamiseksi. Köyhyyden määrittely 

oli tietysti hankala seikka, mutta pääsääntöisesti köyhäksi voidaan lukea henkilö, joka ei tule 

omillaan toimeen. Köyhyyteen, tässäkin tapauksessa joko tilapäiseen ja pitkäaikaiseen, ajauduttiin 

monista eri syistä. Yleisin oli vanhuuden aiheuttama työkyvyttömyys, jolloin yleensä päävastuu 
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heidän toimeentulostaan siirtyi lapsille. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa lapsia ei ollut tai he 

eivät pystyneet vanhempiaan taloudellisesti auttamaan omasta tilanteestaan johtuen, vanhukset 

siirtyivät köyhäinhoidon avustettavien piiriin. Myös sairaus tai tapaturma saattoi aiheuttaa 

väliaikaisen työkyvyttömyyden, jolloin perheen elättäminen oli vaikeata. Tällaiset vastoinkäymiset 

saattoivat iskeä yhtäkkiä ja näin ajaa perheet vaikeaan tilanteeseen. Niissä tapauksissa, joissa 

sairaus tai tapaturma todella johti toimeentulovaikeuksiin, kunta oli velvoitettu tulemaan apuun. 

 

Kaupungeissa kasvu ja työvoiman suurempi liikkuvuus tekivät työttömyydestä yhden yleisimmistä 

avuntarpeen syistä. Etenkin 1930-luvun laman aikana avustettavien määrä nousi huomattavasti, 

vaikka työttömyyden aiheuttamaa vaikeaa taloudellista tilannetta pyrittiin parantamaan myös muilla 

keinoin, muun muassa teettämällä hätäaputöitä. Muutenkin avustusten katsottiin olevan lähinnä 

lainaa, jonka avustettava maksoi tavalla tai toisella takaisin kunnalle. Hätäaputyöt ovat tästä hyvä 

esimerkki, sillä ne olivat yleensä kunnan omia rakennushankkeita ja niistä maksettiin hyvin usein 

alipalkkaa. Lisäksi kunnalla oli oikeus periä avustettu summa myöhemmin takaisin, jos se oli 

mahdollista tehdä avustetun toimeentuloa vaarantamatta.  

 

Kaupunkiperheen taloudellinen toimeentulo oli siis hyvin haavoittuvaista. Tilanne oli vaikea 

etenkin sellaisilla perheillä, joissa vain yksi perheenjäsen kävi ansiotyössä. Äkillinen ja vakava 

sairaus, työkyvyn vienyt tapaturma tai pitempiaikainen työttömyys saattoivat ajaa perheen suuriin 

taloudellisiin vaikeuksiin. Tällöin oli tärkeää, että kunnallinen köyhäinhoito oli valmis antamaan 

edes jonkinlaista avustusta.124 

 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin lyhyesti tutkitun ryhmän toimeentuloa ja sen jälkeen keskitytään 

ryhmässä esiintyneeseen työttömyyteen ja köyhäinhoitoon. Etenkin syntyperän mahdolliseen 

vaikutukseen työttömyyden esiintymisessä on kiinnitetty huomiota. Köyhäinhoitoa tarkastellaan 

paitsi työttömyydestä aiheutunutta ansiotason menetystä korjaavana asiana, niin myös ottamalla 

huomioon muut avustuksiin johtaneet seikat. Tutkitun ryhmän joukossa oli kuitenkin myös sen 

verran vanhoja henkilöitä, että jo vanhuuden aiheuttama työkyvyttömyys oli hyvä avustuksen 

myöntämisen syy. Köyhäinhoitoraporttien kautta tulee mahdollisesti esiin myös syntyperään 

kiinnitetty huomio avustusta myönnettäessä. 

 

                                                
124 Haapala (1989), 89�92; Peltola, 12-14; Markkola, 25�30, 41, 125; Urponen, 177�182; Voionmaa, 224. 
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5.2 Palkkatulot 
 

Tulotasoa tarkastellessa on tässä työssä törmätty useisiin ongelmiin. Ensinnäkin tutkittu ryhmä oli 

ammattijakaumaltaan hyvin heterogeeninen, minkä vuoksi palkkatason tarkastelu 

ammattiryhmittäin on vaikeaa. Vaikka seuraavassa onkin kuvattu ryhmän keskimääräistä tulotasoa 

tutkitulla ajanjaksolla, on muistettava, että joukkoon mahtui sekä verraten hyvin toimeentulevia että 

matalapalkkaisia perheitä. Tutkimuksen alussa on tuotu esiin lähdeaineistoon ja sen moninaisuuteen 

liittyneitä ongelmia, jotka korostuvat etenkin palkkatasoa tarkasteltaessa. Ryhmäkoon pienuudesta 

johtuen tarpeeksi tarkan ja informatiivisen tiedon löytäminen ja työstäminen on osoittautunut 

erittäin vaikeaksi. 

 

On myös huomattava, että palkkojen ohella reaaliseen tulotasoon vaikutti myös hintojen kehitys. 

Tämä on otettava huomioon etenkin lamakautta tarkasteltaessa. 1920-luvun alun vakaan hintatason 

jälkeen hinnat nousivat suhdanteiden ylikuumenemisen seurauksena ja laskivat sitten selvästi 

lamavuosien aikana. Kehitys jatkui myös laman jälkeen hintojen noustessa jälleen suhdanteiden 

nousun myötä vaikka eivät saavuttaneetkaan 1920-luvun lopun huipputasoa. Lisäksi erilaisten 

palveluiden lisääntyminen kasvatti elintasoa. Oppikoulujen, ammattikoulujen ja työväenopistojen 

oppilaiden määrän kasvu johti korkeampaan sivistystasoon ja esimerkiksi lukutaidottomuuden 

vähenemiseen. Lääkintähuollon paraneminen (esimerkiksi koululaisten terveystarkastukset tulivat 

pakollisiksi) ja vuoden 1937 kansaneläkelaki johtivat myös yleisen elintason paranemiseen.125 

 

                                                
125 Ahvenainen, 311. 
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Kuvio 4. Tutkitun ryhmän ja koko Tampereen verotetut 
palkkatulot keskimäärin
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Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Kuviosta voidaan todeta, että ansiotason kasvu jatkui tasaisena aina vuoteen 1929, jolloin se myös 

saavutti huippunsa tutkitun ryhmän osalta. Vuosi 1930 olikin jo huomattavasti huonompi 

palkkatason romahtaessa vuoden 1920 tasolle. Lasku jatkui tasaisena aina vuoteen 1934 saakka, 

jolloin lama ainakin tutkitun ryhmän ansiotason osalta saavutti pohjan. Vuodesta 1935 lähtien 

palkat lähtivät nousuun, joka oli kuitenkin hidasta. Vielä vuonna 1940 tutkitun ryhmän 

keskimääräinen verotettu tulo oli selvästi jäljessä 1920-luvun lopun huippulukemista. Voidaan 

myös olettaa, että Talvi- ja Jatkosodan aikana ansiotaso kääntyi uudelleen laskuun. Huomattavaa 

kuitenkin on, että tutkitun ryhmän keskuudessa palkat nousivat lamakauden jälkeen hitaammin kuin 

koko kaupungin työntekijöiden palkat. Pudotus oli voimakkaampi ottaen huomioon, että tutkittujen 

henkilöiden palkkataso oli 1920-luvulla korkeampi kuin koko kaupungin työntekijöiden 

keskimäärin.  

 

Palkkatason kehityksen erilaisuus koko kaupungin tilanteeseen verrattuna ei välttämättä kerro siitä, 

että venäläistä syntyperää olleet työntekijät olisivat olleet syrjitympiä kiristyneillä työmarkkinoilla 

kuin muut kaupungin asukkaat. Joissakin perheissä vanhemmat olivat tässä vaiheessa sen verran 

iäkkäitä, että he siirtyivät työelämän ulkopuolelle. Kun samaan aikaan nuorempi sukupolvi ei vielä 

ollut aivan työuransa huipulla, oli seurauksena keskimääräisen ansiotason lasku.126 Vaikka 

                                                
126 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 (TKA). 
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työttömyyttä esiintyikin tutkituissa perheissä ja lama iski varsinkin köyhempiin perheisiin kovaa, ei 

palkkatason hitaasta kasvusta voi tehdä hätäisiä johtopäätöksiä.  

 

 

5.3 Venäläisten työttömyys 
 

Työttömyyttä oli toki esiintynyt aikaisemminkin, mutta 1900-luvun alussa siitä tuli vakavampi 

ongelma. Tampereelle muutti koko ajan uutta väestöä ja samalla etenkin ulko- ja sekatyöläisten 

määrä kasvoi. Juuri näitä aloja työttömyys koetteli eniten. Talvityöttömyys kasvoi ja siitä tuli 

vuosisadan alussa jokavuotinen ongelma, jonka hoitoon yritettiin hakea ratkaisua muun muassa 

perustamalla työnvälitystoimisto. 1900-luvun alun taloudellinen epävarmuus, ensimmäinen 

maailmansota, vuoden 1918 sisällissota ja sen jälkeinen taloudellinen epävarmuus, joka �huipentui� 

1930-luvun alun suureen lamakauteen, eivät kuitenkaan tehneet työttömyyden vähentämisestä 

helppoa. 

 

Työttömyys ei jakaantunut tasaisesti väestönosien kesken, vaan tietyt ammattiryhmät selvisivät 

kovista työttömyyskausista helpommin kuin toiset. Edellä mainitut seka- ja ulkotyöläiset kärsivät 

työttömyydestä eniten, ja heidän kohdallaan kausityöttömyys oli yleistä. Lisäksi lama iski yleensä 

ensimmäisenä ja raskaimmin rakennusalalle, jonka piirissä työskenteli ihmisiä, jotka jo ennestään 

kärsivät etenkin talviajan työttömyydestä. Tämä vaikutti myös siihen, että miehet olivat naisia 

useammin työttömyysuhan alla. Toinen työttömyydelle helposti altistunut ryhmä oli 

ammattitaidottomat työntekijät. Taloudellisten vaikeuksien koittaessa he joutuivat yleensä 

lähtemään ensimmäisinä. Toisaalta taas vakinaisessa työssä olleet saattoivat selvitä 

työttömyysuhasta helpommin. Mutta selvää oli, että 1930-luvun alun lama kosketti koko väestöä. 

Työttömyys oli suurimmillaan vuonna 1932. Sekatyöläiset ja ammattitaidottomat kärsivät vaikeasta 

työttömyydestä, ja samalla myös ammattitaitoisen työvoiman ansiotaso laski. Laman jälkeen 

elintaso nousi nopeasti, mutta työttömyydessä ei päästy enää yhtä mataliin lukuihin kuin ennen 

lamaa. Parhaiten lamasta selvisivät virkamiehet, mutta toisaalta heidän ansiotasonsa ei laman 

jälkeen noussut samaa tahtia muiden ammattiryhmien kanssa.  

 

Työttömyyttä yritettiin karsia muun muassa perustamalla työnvälitystoimisto ja järjestämällä 

erilaisia hätäaputöitä työttömille. Työnvälitystoimisto perustettiin vuonna 1904 helpottamaan sen 

hetkistä työttömyysongelmaa. 1930-luvn alussa se olikin ahkerassa käytössä, kun yhä useammat ja 
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useammat työttömät ilmoittautuivat toimistoon työnsaannin toivossa. Tammikuussa 1932 

Tampereella oli yli 1800 toimistoon ilmoittautunutta työtöntä, mikä oli laman ajan huippulukema. 

Yli tuhannen työttömän kuitenkin päästiin vielä alkutalvesta 1934, minkä jälkeen tilanne alkoi 

vähitellen parantua. 

 

Hätäaputöitä pyrittiin järjestämään, jos työttömyys kohosi liian korkeaksi. Hätäaputyöt olivat 

yleensä joko kunnan omia tai valtion rahoittamia rakennus- ja saneeraushankkeita. Nämä työt 

saattoivat olla esimerkiksi rautatie- tai maantiehankkeita tai erilaisia suuria konetilauksia. Työ oli 

fyysisesti hyvin raskasta eikä edes kaikille sopivaa, aikaisempia meriittejä kun ei hätäaputöiden 

yhteydessä liiemmin kyselty. Näin ollen koko elämänsä toimistotyötä tehneelle hätäaputyöt olivat 

lähes mahdottomia suorittaa. Joissain tapauksissa työ oli kaupungin ulkopuolella, jolloin työntekijät 

joutuivat asumaan kehnoissa asunnoissa. Kaiken lisäksi hätäaputöistä maksettu palkka oli hyvin 

alhainen eikä aina riittänyt perheen elatukseen. Naisille oli Tampereella järjestetty erityinen 

työtupa, jossa työttömät naiset saattoivat tehdä esimerkiksi erilaisia käsitöitä. Lisäksi naisille 

pyrittiin järjestämään erilaisia ammattikursseja.127 

 

Tutkitun ryhmän osalta ei ole keskitytty vain laman aikaiseen työttömyyteen, vaan 

työttömyystietoja on kerätty sekä 1920- ja 1930-luvuilta. Koska työttömyystiedot on kerätty 

monesta eri lähteestä ja aineisto on suppea, ei tietoja ole pyrittykään kokoamaan vuosittaisiksi 

työttömyystilastoiksi. Sen sijaan on pyritty tarkastelemaan työttömyyttä kokonaisvaltaisena ilmiönä 

tutkitun ryhmän keskuudessa ja ennen kaikkea selvittämään mahdollisia syntyperän vaikutuksia 

henkilön työttömyyteen.  

 

Lisäksi on omaksi ryhmäkseen erotettu ne henkilöt, jotka ovat olleet pätkätöissä eli työskennelleet 

lyhyissä työsuhteissa (yleensä alle vuoden kestäneissä). Pätkätöiden kohdalla on kuitenkin otettava 

huomioon myös työn luonne, eli aina pätkätöissä ei ollut kyse suoranaisesta työn puutteesta, vaan 

työ oli luonnostaan lyhyisiin työsuhteisiin perustuvaa. Varsinaisen työttömyyden ja pätkätöiden ero 

on tietenkin hyvin häilyvä, ja pätkätyöt ovat usein merkinneet ainakin lyhyitä työttömyysjaksoja. 

Sääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että varsinainen työttömyys on jatkunut useita kuukausia, kun 

taas pätkätöitä tehnyt on varsin nopeasti löytänyt uuden työpaikan edellisestä lähdettyään. 

 

                                                
127 Haapala (1986), 144�146, 216; Jutikkala, 474�475, 566�567; Markkola, 91; Urponen, 191�195. 
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Kuvioon 5 on kerätty kaikki tutkitulla ajanjaksolla esiintyneet työttömyys- ja pätkätyötapaukset, 

jotka on pystytty lähteistä havaitsemaan. Kuviosta, ja koko työttömyyden tarkastelussa, on jätetty 

pois ne henkilöt, jotka ovat olleet kotona koko ajan. Näin ollen moni nainen on tässä yhteydessä 

jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Kuvio 5. Tutkitun ryhmän työttömyys
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Lähde: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 

(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
 

Kun otetaan huomioon, että lukuihin sisältyvät työttömät koko tutkitulta ajanjaksolta, eli he eivät 

olleet kaikki työttöminä yhtä aikaa, oli työttömyys tutkitun ryhmän keskuudessa vähäistä. Kun vain 

kotona olleet on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, oli 76 henkilöstä noin kaksi kolmannesta 

koko ajan töissä. Lopuistakin suurimmalla osalla työpaikkojen välillä oli vain lyhyitä 

työttömyysjaksoja eli heidät voidaan laskea pätkätöiden tekijöiksi. Näin ollen varsinaistaa 

työttömyyttä kokeneiden osuus jäi alle 10 %:n. On myös huomattava, että tässä on tarkasteltu 

työttömyyttä kahden vuosikymmenen ajalta eikä prosenttiosuus ollut yhtä suuri tiettyinä vuosina. 

Työttömistä suurin osa oli miehiä, kun taas naiset tekivät enemmän pätkätöitä.  

 

Työttömyys oli enimmäkseen kausityöttömyyttä, eli syksyllä ja talven tullen työttömyys kasvoi, 

kun ulkotyöt joko vähenivät tai loppuivat kokonaan. Tämän vuoksi työttömyyskin kosketti 

enimmäkseen miehiä, jotka olivat ulkotyöntekijöiden enemmistöä. Työnvälitystoimiston 

vuosikertomuksissa mainittiin usein, että naisten työllisyys pysyi tasaisen hyvällä tasolla koko 

vuoden, kun taas miesten työllisyydessä tapahtui aina heikkenemistä vuoden lopulle tultaessa. Tosin 
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naisiakin työskenteli erilaisissa ulkotöissä ja naistenkin työttömyyteen kiinnitettiin kertomuksissa 

erikseen huomiota.128 

 

Tutkitun ryhmän ammattijakauma oli kuitenkin sellainen, että työttömyydelle herkät ammatit eivät 

juurikaan olleet edustettuina. Vain muutaman henkilön voi katsoa toimineen ulko- tai sekatyöläisen 

ammatissa. Kun muut ammatit olivat verraten säännöllisiä eikä työttömyys ainakaan jokavuotisesti 

niitä pahemmin koskettanut, voidaan alhaista työttömien määrää pitää normaalina. Vakavat 

taloudelliset laskusuhdanteet, kuten 1930-luvun alun lama, olivat tietenkin poikkeusaikoja, jolloin 

monet niin sanottujen säännöllistenkin ammattien edustajat joutuivat kokemaan työttömyyttä. 

 

Tutkitun ryhmän työttömissä ei ollut yhtään tehdas- ja konttoritöiden työskennellyttä. Nämä 

olivatkin niitä ammatteja, joissa lopullisia irtisanomisia pyrittiin välttämään parhaan mukaan. 

Toisaalta työttömyystapauksia oli kaupan alalla, ammattitaitoa vaativissa töissä, apulaisammateissa 

ja muissa töissä. Parissa tapauksessa miestyöntekijä oli kutsuttu sotapalvelukseen eikä hän ollut sen 

jälkeen saanut töitä, jolloin kyseiselle henkilölle on tullut hieman pitempi työttömyysjakso.129  

 

Edellisessä kuviossa henkilöitä ei kuitenkaan ole eritelty syntyperän mukaan. Seuraavassa kuviossa 

on katsottu työttömyystilanne jokaisen syntyperäryhmän mukaan. Saadut diagrammit tuovat esiin 

suuriakin eroja, vaikka jälleen tässäkin kohdassa yhden henkilön vaikutus prosenttiosuuteen on 

suuri. 

 

Kuvio 6. Tutkitun ryhmän työttömyys syntyperän mukaan tarkasteltuna 

 

                                                
128 Tampereen kunnan työnvälitystoimiston vuosikertomukset vuosilta 1920�1940. 
129 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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Edellisessä luvussa väitettiin, että syntyperällä ei vaikuttanut olleen merkitystä ammattien 

valinnassa, kaupan alaa lukuun ottamatta. Muissa ammattiryhmissä erot olivat selitettävissä 

esimerkiksi demografisilla eroavaisuuksilla. Sen sijaan työttömyydessä syntyperällä näyttäisi 

olevan merkitystä siten, että venäläiset ja venäläis-venäläiset joutuivat enemmän työttömiksi kuin 

muut. Suomalaisten joukossa ei ollut yhtään työtöntä ja venäläis-suomalaisissakin työttömyys oli 

vähäisempää kuin kahdessa muussa ryhmässä. 

 

Työttömyystapauksia kannattaa kuitenkin tarkastella hieman tarkemmin. Näin voidaan katsoa, oliko 

työttömyys todella syntyperästä johtunutta vai oliko taustalla joitain muita syitä, jotka olisivat 

voineet sattua kenelle tahansa, mutta jotka nyt sattuivat syntyperältään venäläisille. Tällöin on 

otettava huomioon elämäntilanne ja siinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset sekä henkilön 

ammatti ja aikaisempi työura. 

Venäläiset n=27

Työtön
7 %

Pätkätöissä
26 %

Ei 
työttömänä

67 %

Venäläis-suomalaiset n=20
Työtön

5 %

Pätkätöissä
15 %

Ei 
työttömänä

80 %
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Hyvä esimerkki elämäntilanteen muutoksesta työttömyyden aiheuttajana oli venäläinen nainen, joka 

ilmeisesti erosi miehestään 1920-luvun puolivälissä. Aikaisemmin hän oli ollut kotirouvana, mutta 

eron jälkeen hänen oli hankittava kodin ulkopuolelta töitä elättääkseen itsensä, tyttärensä ja 

appensa. Saatu työ oli hyvin epäsäännöllistä, koostui pääasiassa tilapäisistä palvelutöistä ja näin 

ollen hän oli välillä pitkiäkin aikoja työttömänä. Kaksi syntyperältään venäläis-venäläistä henkilöä 

olivat joutuneet työttömiksi sotapalveluksen tai kertausharjoitusten jälkeen.  

 

Muissa tapauksissa (yksi venäläinen, yksi venäläis-suomalainen ja kaksi venäläis-venäläistä) 

työttömyydelle ei löydy samanlaista selitystä. Kolme heistä oli työttömiä juuri 1930-luvun alussa, 

jolloin lama oli pahimmillaan. Neljäs oli työttömänä 1930-luvun lopulla, ja hän myös vaihtoi 

ammattia. Näyttää siis siltä, että etenkin lama koetteli eniten tutkitun ryhmän syntyperältään 

venäläistä osaa.130 Vaikka koko tutkitun ryhmän työttömyys ei ollut läheskään koko kaupungin 

tasolla, on ryhmän sisällä havaittavissa viitteitä siitä, että syntyperältään täysin venäläiset olisivat 

kärsineet työttömyydestä enemmän kuin ryhmän muut henkilöt. 

 

Toisaalta on myös otettava huomioon, että vaikka työttömyys koetteli eniten työväestöä, niin 

etenkään pienet yritykset ja liikkeet eivät selvinneet lamasta. Tässä vaiheessa onkin hyvä tuoda 

esiin tutkitun ryhmän työpaikat vuosina 1930 ja 1940.131 Vuonna 1930 suurin yksittäinen työllistäjä 

oli Finlayson ja sielläkin työskenteli vain neljä tutkitun ryhmän henkilöä. Muuten työnantajia oli 

melkein yhtä paljon kuin tutkitussa ryhmässä oli kyseisenä vuonna verotettuja työntekijöitä. Lisäksi 

moni työnantaja oli pieni tai korkeintaan keskisuuri yritys, joiden mahdollisuudet pitää kaikki 

työntekijänsä laman aikana palveluksessaan eivät välttämättä olleet kovin suuret. Osa näistä 

yrityksistä saattoi myös joutua lopettamaan toimintansa.132 Kuitenkaan selityksenä venäläistä 

syntyperää olleiden työttömyyteen tämä ei ole riittävä, sillä samanlainen työpaikkatilanne oli myös 

tutkitun ryhmän suomalaisilla henkilöillä. 

 

Pätkätyöt noudattivat samanlaista kaavaa kuin työttömyys, eli venäläisten ja venäläis-venäläisten 

kohdalla pätkätöitä tehtiin enemmän kuin muiden kahden ryhmän kohdalla. Etenkin venäläis-

venäläisten osuudet poikkesivat muista ryhmistä niin suuresti, että syntyperällä voi katsoa olleen 

vaikutusta työttömyyden riskiä lisäävästi. Toisaalta asiaa voidaan myös tarkastella toisesta 
                                                
130 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
131 Näiltä vuosilta ovat veroilmoitukset säästyneet, ja ilmoituksissa näkyy aina henkilön työpaikka/-paikat kyseisenä 
verovuonna. 
132 Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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näkökulmasta ja miettiä, miksi etenkin venäläis-suomalaisten kohdalla työttömyys ja pätkätyöt 

olivat vähäisiä ja etenkin koko ajan töissä olleiden osuus suurin kaikista ryhmistä. Verrattuna 

syntyperältään venäläis-venäläisiin erot olivat todella huomattavia. 

 

Vaikka venäläis-venäläiset osasivatkin yleensä suomen kieltä ja olivat asuneet maassa jo pitemmän 

aikaa, oli heidän kansallinen taustansa hieman erilainen kuin venäläis-suomalaisten. Jälkimmäisillä 

toinen vanhempi oli syntyperältään suomalainen, jolloin suomalaisuus saattoi näkyä jo tavallisessa 

perhe-elämässä voimakkaammin kuin kokonaan venäläistä syntyperää olevassa perheessä. 

Venäläis-suomalaisten lasten koulutuksessa saatettiin kiinnittää enemmän huomiota suomen kielen 

ja kulttuurin opetukseen. Joissakin tapauksissa jo venäläisen henkilön avioituminen suomalaisen 

kanssa voidaan tulkita haluksi päästä eroon venäläisyydestä ja siihen mahdollisesti liittyneestä 

negatiivisesta suhtautumisesta. Lisäksi näiden �sekaperheiden� lapset saattoivat vielä entisestään 

yrittää peittää vierasta syntyperäänsä työskentelemällä ahkerasti pärjätäkseen elämässä. 

 

Suomalaisilla ei tietenkään ollut virallisissa rekistereissä mitään venäläisyyteen viittaavaa, 

korkeintaan puolison entinen sukunimi saattoi kuulostaa venäläiseltä. Venäläis-suomalaisiltakin 

yleensä puuttuivat erilaiset venäläisyyteen viitanneet merkit, kuten nimi tai syntymäpaikka. 

Venäläiset saattoivat vaihtaa sukunimensä suomalaiselta kuulostavaksi, mutta vanha sukunimi kulki 

yleensä virallisissa dokumenteissa uuden rinnalla. Venäläis-venäläisillä tilanne oli pitkälti sama. 

Täysin venäläistä syntyperää olevat perheet eivät myöskään ehkä yhtä innokkaasti pyrkineet 

venäläisyyden piilottamiseen kuin puolivenäläiset perheet. Eroa voisi kuvailla aktiivisena ja 

passiivisena maastoutumisena. Molemmissa tapauksissa syntyperää yritettiin peitellä, mutta 

sekaperheissä se oli aktiivisempaa kuin täysin venäläisissä perheissä.133 

 

Joka tapauksessa syntyperällä oli merkitystä työttömyyden esiintymisessä. Niissäkin tapauksissa, 

missä henkilö ei esimerkiksi sotapalveluksen jälkeen saanut töitä, osasyynä saattoi olla venäläinen 

syntyperä. Toisaalta ilman sotapalvelusta entinen työ olisi saattanut jatkua aivan normaalisti. 

Päätelmää voidaan pitää arvattavana, jos otetaan huomioon esimerkiksi maailmansotien välisen ajan 

poliittinen tilanne, venäläisten osuus vuoden 1918 tapahtumissa Tampereella ja laajemminkin 

autonomian ajan viimeiset sekavat vuodet. Ennakkoluuloja venäläistä syntyperää olevia kohtaan 

varmasti oli, ja ne saattoivat vaikuttaa venäläisten henkilöiden jokapäiväiseen elämään. Toisaalta 

edellisessä luvussa tarkasteltujen ammattien kohdalla ei suuria ja varsinkaan syntyperästä johtuneita 

                                                
133 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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eroja näyttänyt olleen. Poikkeustapauksissa, kuten laman aikana ja muutenkin työnantajan 

harkitessa mahdollisia irtisanomisia, syntyperä saattoi tulla vaikuttavana tekijänä paremmin esiin. 

 

5.4 Avustukset 
 

Työttömyyden aiheuttamia haittoja yritettiin lieventää tutkittavan ryhmän kohdalla samoin kuin 

yleensäkin kaupungissa. Köyhäinhoitolautakunnalta sai joissain tapauksissa kotiavustusta, lisäksi 

työnvälitystoimiston kautta saattoi saada joinakin aikoina hätäaputöitä. Kaikki työttömät eivät 

kuitenkaan ole toimistoon ilmoittautuneet tai anoneet avustusta köyhäinhoitolautakunnalta. Tästä 

osin johtuukin se, että työttömyystietoja on jouduttu etsimään useista eri lähteistä ja ne saattavat 

olla vaillinaisia. Pelkkien työnvälitystoimiston ja köyhäinhoitolautakunnan tietojen pohjalta 

tarkasteltuna työttömyys olisi ollut vieläkin vähäisempää. 

 

Kaksi tarkasteltua henkilöä, molemmat miehiä, oli saanut hätäaputöitä kunnan kautta. 

Ensimmäisellä henkilöllä työt olivat erilaisia rakennustyömaita, muun muassa lentokentän ja 

asemarakennuksen rakennustöitä. Toinen työtön taas teki esimerkiksi tilapäisiä töitä tehtaissa tai 

kunnan palveluksessa. Näissä tapauksissa tulee esiin jo aikaisemmin mainittu seikka välillä 

hyvinkin raskaan työn soveltuvuudesta kaikille töitä tarvitseville. Rakennuksilla työskennellyt oli jo 

aikaisemminkin työskennellyt fyysisissä tehtävissä, kun taas toinen henkilö oli ollut enemmän 

toimistopohjaisissa töissä. Ehkä siksi miesten tekemät työt erosivat toisistaan. Edellinen oli 

syntyperältään venäläis-suomalainen, jälkimmäinen taas venäläinen.134 

 

Sen sijaan vain yksi työtön, itse asiassa toinen edellä mainituista henkilöistä, haki avustusta 

köyhäinhoitolautakunnalta varsinaisen työttömyyden takia. Tässä yhdessä tapauksessa hakija pyysi 

avustusta vuokranmaksuun juuri sen vuoksi, että oli itse työtön eikä vaimon pieni palkka ollut 

tarpeeksi turvaamaan riittävä elanto koko perheelle, jossa mies oli lisäksi velvollinen osallistumaan 

aikaisemmasta avioliitosta syntyneen poikansa elatukseen. Avustusta myönnettiin vuosina 1925, 

1930 ja 1933, mutta summat eivät olleet suuria ja tarkoitettu ilmeisesti vain auttamaan pahimman 

ajan yli.135 Parissa muussa tapauksessa työttömyys oli välillisenä avunpyynnön taustalla, 

esimerkiksi sillä tavoin, että vanhemmat kääntyivät köyhäinhoitolautakunnan puoleen, kun joko 

                                                
134 Tampereen kaupungin työttömyyskortisto (TKA). 
135 Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
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työttömiksi joutuneet tai pienituloiset lapset eivät heitä pystyneet elättämään. Näitä tapauksia 

tarkastellaan kuitenkin myöhemmin muun kuin työttömyydestä johtuneen köyhyyden yhteydessä.  

 

 

Työttömyys oli yksi syy siihen, että henkilö joutui hakemaan avustusta kunnalta. 1900-luvun alun 

monien lamakausien myötä siitä tuli myös yksi suurimmista syistä. Avustuksen hakeminen 

johtuikin yleensä siitä, että henkilöllä ei joko ollut tai ei pystynyt tekemään töitä. Luonnollisesti iän 

karttuessa myös työkyky heikkeni, ja vanhus saattoi joutua turvautumaan köyhäinhoitolautakunnan 

avustuksiin. Oli myös tapauksia, joissa hakija ei varsinaisesti ollut työtön, mutta elämäntilanteen 

vuoksi toimeentulo oli heikkoa. Esimerkiksi äkillinen sairaus tai puolison kuolema ajoivat perheen 

usein taloudellisesti hyvin ahtaalle. Joskus ansiotyöstä saatu korvaus oli yksinkertaisesti niin pieni, 

että sillä ei pystynyt perhettä täysin elättämään. Tällaisissa tapauksissa saattoi hakea etenkin 

tilapäistä avustusta vaikean tilanteen ylitse pääsemiseksi.136 

 

Tutkitun ryhmän jäsenistä kuusi sai jossain vaiheessa tutkittavaa ajanjaksoa jonkinlaista avustusta 

köyhäinhoitolautakunnalta. Näyttää siltä, ja joidenkin hakemusten perusteella näin myös oli, että 

avustusta haettiin vasta, kun mitään muuta ei ollut tehtävissä. Eräs vanha nainen oli käynyt läpi 

monia ystäviään avuntarpeen vuoksi, ja oli viimein �pakotettu kääntymään johtajan 

[köyhäinhoitolautakunnan johtaja Emil Viljanen] puoleen�.137 Köyhäinhoitolautakunnan puoleen 

kääntyminen saatettiin mieltää hieman nöyryyttäväksi. 

 

Näistä kuudesta avustustapauksesta kahdessa syynä oli vanhuus ja sen aiheuttama työkyvyttömyys. 

Sairauden aiheuttama työkyvyttömyys oli syynä yhdessä tapauksessa, samoin kuin varsinainen 

työttömyys suoranaisen työn puutteen vuoksi. Loput kaksi tapausta olivat muista syitä johtuneita 

avustuksia, yleensä kyseessä oli hankala elämäntilanne. Vanhuuden ja sairauden aiheuttamissa 

tapauksissa avustus oli vakinaista, ja sitä saatettiin maksaa pitkäänkin, aina siihen saakka, kun 

avustettava kuoli. Tarkastuksia tehtiin vähintään parin vuoden välein, usein jopa vuosittain. Lasten, 

jos avustettavalla oli lapsia, taloudellinen tilanne tarkastettiin samassa yhteydessä. Jos huomattiin, 

että lapsi tai lapset pystyivät elättämään vanhempansa, kunnan maksama avustus lakkautettiin. Näin 

tapahtuikin yhdessä tapauksessa, jossa lapset olivat taloudellisesti niin hyvässä tilanteessa, että 

tarkastaja ehdotti vakinaisen avustuksen lopettamista. 

 

                                                
136 Urponen, 187. 
137 Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
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Kyseiset kaksi vanhuuden vuoksi avustettua olivat hieman erilaisia tapauksia. Ensimmäisessä 

tapauksessa vanha pariskunta oli todella köyhä, eivätkä heidän lapsensa pystyneet heitä 

avustamaan. Molemmat tekivät joitakin tilapäisiä ja helppoja töitä, jotka saattoivat olla esimerkiksi 

helmien pujottelua. Kyseisen pariskunnan ongelma oli myös huono suomen kielen taito, mikä 

rajoitti sopivien töiden löytämistä, ja he olivat molemmat myös sairaalloisia. Vakinaista avustusta 

heille maksettiin vuodesta 1925 alkaen. Mies kuoli 1937, jonka jälkeen avustusta maksettiin vielä 

vaimolle aina siihen saakka, kun pariskunnan kahden pojan taloudellinen tilanne oli parantunut sen 

verran, että he kykenivät itse elättämään äitinsä.138 

 

Tässä tapauksessa ainakin vaikuttaa siltä, että avustus oli hyvinkin tarpeellinen ja että ilman sitä 

pariskunnan olisi ollut miltei mahdotonta tulla toimeen, koska heidän vähäisestä ansiotyöstä saatu 

palkka ei olisi millään riittänyt. Toinen tapaus oli hieman erilainen, sillä siinä oli kyseessä 

yksinäinen nainen, jolla ei siis ollut elätettäviä, mutta ei myöskään elättäjiä. Vanhuuden vuoksi 

naisen tekemä työ oli tilapäistä eikä kovin hyvin palkattua. Maksettu vakinainen avustus oli siis 

eittämättä hyvin perusteltu ja sitä maksettiin vuodesta 1936 lähtien aina 1950-luvulle saakka, jolloin 

avustettu kuoli. Mielenkiintoinen yksityiskohta kuitenkin on, että tämä korkea-arvoisen venäläisen 

upseerin leski vietti joitakin vuosia ruotsinkielisessä vanhainkodissa, ja kunta maksoi avustusta 

tämän asumisen aiheuttamiin kustannuksiin. Lisäksi hän sai avustusta valtiolta, mutta se ei yksin 

riittänyt asumiskustannusten peittämiseen. Nainen oli hakenut Suomen kansalaisuutta, mutta 

missään ei näkynyt merkintää siitä, että se olisi hänelle myönnetty. Ainakin kuolemaa edeltäneenä 

vuotena tehty tarkastuspöytäkirja mainitsee hänen edelleen olleen Neuvosto-Venäjän kansalainen. 

Tämä ei siis evännyt häneltä avustuksen saamista, jota siis maksettiin sekä kunnan että valtion 

toimesta.139 

 

Kolmas vakinaista avustusta saanut oli ennemminkin sairauden kuin vanhuuden vuoksi menettänyt 

työkykynsä. Kyseisellä naisella oli kolme lasta, mutta vanhin poika oli Venäjällä, tytär oli myös 

sairas ja toisella pojalla oli oma perhe eikä varaa elättää enää äitiään. Avustusta maksettiin aina 

naisen kuolemaan saakka ja viimeisellä kotikäyntikerralla hän pyysikin avustusta arkun ostoon.140 

Tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten sairaus teki koko perheen toimeentulosta hyvin 

haavoittuvaisen. On myös hyvä huomata, että vaikka köyhäinhoitolautakunnan myöntämät 

avustukset pyrittiin perimään myöhemmin takaisin, ainakin edellä mainituissa tapauksissa valtio 

                                                
138 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
139 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
140 Sama. 
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korvasi kunnalle maksetut avustukset, jolloin esimerkiksi avustettavan kuoleman jälkeen lasten 

perillisten ei tarvinnut ottaa huolehdittavakseen kunnan perimiä saatavia.141 

 

Varsinaisen työttömyyden vuoksi avustetun tapausta käsiteltiin jo aikaisemmin työttömyyden 

kohdalla, joten se voidaan tässä ohittaa pelkällä maininnalla. Sen sijaan kaksi viimeistä tapausta 

olivat erinäisistä muista syistä avustusta hakeneita. Molemmissa tapauksissa avustus oli tilapäistä, 

ja käytännössä hakija pyysi avustusta johonkin tiettyyn asiaan, kuten vuokran maksuun tai kenkien 

ostoon. Molemmat hakijat olivat naisia, joilla oli myös lapsia elätettävänään. Maksetut avustukset 

eivät olleet suuria ja käsittivät vain joko yksittäismaksuja tai parin vuoden ajan maksettua hieman 

vakituisempaa avustusta.142 

 

Kuudesta tapauksesta neljässä avustettu oli kokonaan venäläistä syntyperää. Tämän lisäksi yhdessä 

tapauksessa avustettu oli venäläis-suomalainen ja yhdessä suomalainen, mutta venäläisen miehen 

kanssa naimisissa ollut. Jälkimmäinen tapaus on yksityiskohdiltaan mielenkiintoinen, sillä aviopari 

oli vihitty vuonna 1917, poika syntyi alkuvuodesta 1918 ja ilmeisesti juuri näihin aikoihin mies 

lähti takaisin Venäjälle. Jostain syystä vaimoa ei päästetty mukaan. Poikaa pidettiin virallisissa 

asiakirjoissa venäläisenä, samoin kuin naista, vaikka hän yrittikin useasti tehdä selväksi, että oli 

suomalaista syntyperää.143 

 

Joka tapauksessa avustettavien joukko oli hyvin venäläispainotteinen. Esimerkiksi vanhusten 

tapauksissa venäläinen syntyperä näkyi kielitaidon heikkoutena, mikä taas johti siihen, että työtä oli 

vaikea saada. Muutenkin vaikuttaa siltä, että edellisessä alaluvussa esiin tullut venäläistä syntyperää 

olleiden suuremmat vaikeudet toimeentulon hankkimisen suhteen, mikä näkyi siis esimerkiksi 

työttömyytenä, saavat vahvistusta siitä, että tutkitun ryhmän köyhäinavustusta saaneet olivat lähes 

poikkeuksetta venäläistä syntyperää.  

 

Venäläinen syntyperä saattoi aiheuttaa ongelmia tavallisessa toimeentulon hankinnassa, mutta 

toisaalta köyhäinhoitolautakunnan tarkastuspöytäkirjoista ei ole havaittavissa minkäänlaista 

syntyperästä johtuvaa syrjintää. Vaikka virallisissa tiedoissa tuli selvästi ilmi, että hakija oli 

                                                
141 Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
142 Sama. 
143 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA); 
Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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venäläistä syntyperää, se ei tarkastajan lausuntoihin vaikuttanut. Jos hakija selvästi oli varaton, 

eivätkä mahdolliset lapset pystyneet häntä avustamaan, tarkastaja piti avustusta välttämättömänä.144 

 

Näin ollen ainakin Tampereen köyhäinhoitoviranomaiset eivät pitäneet henkilön syntyperää 

vaikuttavana tekijänä. Sen sijaan eräässä venäläistä syntyperää olleen hakijan 

köyhäinhoitotapauksessa tuli esiin, että maaherra ei hyväksynyt sotilasavustuksen maksua, vaikka 

hakija oli taloudellisesti riippuvainen sotapalveluksessa olleesta pojastaan.145 Ei kuitenkaan käy 

ilmi, oliko maaherralla jokin erityinen syy olla myöntämättä avustusta, mutta ainakin Tampereen 

köyhäinhoitolautakunnan mielestä sotilasavustus olisi pitänyt myöntää, ja sen kieltämistä 

ihmeteltiin. Kyse saattoi olla syntyperän vaikutuksesta, mutta taustalla saattoi olla muitakin syitä, 

joita tässä yhteydessä ei tuotu esiin. 

 

Toinen mahdollinen syy venäläistä syntyperää olleiden suureen määrään tutkitun ryhmän 

avustettavien joukossa saattoi olla se, että heillä ei välttämättä ollut yhtä laajaa tukiverkostoa kuin 

suomalaisilla. Voisi hyvin olettaa, että varsinkin suomalaista syntyperää olleet saattoivat kääntyä 

useiden henkilöiden, kuten naapureiden, sukulaisten ja laajemman ystäväpiirin puoleen, jos heille 

koitti jostain syystä taloudellisesti huonot ajat. Sen sijaan useimmilta venäläistä syntyperää olleilta 

puuttuivat lähellä asuneet sukulaiset, ystäväpiiri ei välttämättä muodostunut yhtä laajaksi 

kulttuurierojen ja mahdollisten ennakkoluulojen vuoksi ja samat syyt saattoivat myös pitää naapurit 

etäisinä. Näin ollen he joutuivat kääntymään köyhäinhoitolautakunnan puoleen nopeammin kuin 

suomalaista syntyperää olleet. 

 

Köyhäinhoito ei ollut ihmisten ainoa oljenkorsi, jos perhe joutui taloudelliseen ahdinkoon. Eikä se 

varmasti ollut myöskään ensimmäinen, jonka puoleen tällaisissa tapauksissa käännyttiin. 

Verotietoja tarkastellessa useampien kuin edellä mainittujen kuuden henkilön kohdalla näyttäisi 

siltä, että perhe ei olisi omillaan tullut toimeen. Kuitenkaan heihin liittyviä asiakirjoja ei 

köyhäinhoitolautakunnan arkistosta löydy. Monessa tapauksessa apu on ehkä löytynyt muualta kuin 

kunnan viranomaiselta.146 

 

Edellä mainittiinkin jo joitain vaihtoehtoja mahdollisille avunantajille. Perhe ja sukulaiset olivat 

ensisijaiset auttajat, jo laki velvoitti heidät huolehtimaan omaisistaan, jos näillä oli taloudellisia 
                                                
144 Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
145 Sama. 
146 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA); 
Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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vaikeuksia. Tutkitun ryhmän osalta parhaimmassa tilanteessa olivat tietysti ne perheet, joiden 

puolisoista toinen oli suomalainen ja vielä kotoisin lähiseudulta. Näin lähellä oli sukulaisia, joiden 

puoleen saattoi kääntyä. Eräässä köyhäinhoitotapauksessa avustetun isä asui myös kaupungissa, ja 

henkilö asuikin isänsä luona, mutta tarvitsi silti avustusta. Eli tässä tapauksessa perhepiiri ei 

pystynyt kokonaan auttamaan talousvaikeuksissa ollutta, mutta esimerkiksi asunto järjestyi. 

 

Edullisemmassa tilanteessa olivat myös ne, joilla oli paljon lapsia. Näin oli suurempi 

todennäköisyys, että esimerkiksi vanhuusiässä ainakin joku lapsista pystyi elättämään 

vanhempansa. Lisäksi elatusvelvollisuus jaettiin useamman lapsen kesken, jolloin se myös rasitti 

näitä perheitä taloudellisesti vähemmän. Tutkitussa ryhmässä oli parikin suurta kokonaan venäläistä 

syntyperää ollutta perhettä, joista varsinkin toisen kohdalla lapset pystyivät turvaamaan 

vanhempiensa elatuksen, vaikka osalla lapsista ei olisi taloudellisesti hyvin mennytkään.147 

 

Jos lapsia oli vähän tai ei ollenkaan eivätkä sukulaisetkaan asuneet lähellä, jouduttiin kääntymään 

ystävien puoleen. Tässä tapauksessa tulee esiin kysymys siitä, kuinka vahvaa venäläistä syntyperää 

olleiden henkilöiden yhteistoiminta Tampereella oikeastaan oli. Suomalaista syntyperää olleiden oli 

varmasti helpompi saada ystäviä esimerkiksi naapurustosta kuin venäläisten, joiden kulttuuriset 

tavat varsinkin perhepiirissä saattoivat olla vieraita suomalaisille ja näin aiheuttaa henkisen muurin 

naapurusten välille. Oli siis varmasti helpompaa kääntyä vaikeuksien sattuessa jonkun samaa 

syntyperää olleen henkilön puoleen.  

 

Lähdeaineistossa löytyy joitakin viitteitä siitä, että tällaista yhteistoimintaa venäläistä syntyperää 

olleiden välillä oli. Aikaisemmin on mainittu joitakin tällaisia yksittäisiä tapauksia, joissa on 

jollakin tavalla autettu toista. Apu saattoi olla pientäkin, esimerkiksi veroilmoituksen vieminen, 

mutta myös suoraan toimeentuloon vaikuttavaa, kuten työpaikan tarjoaminen.148 Missä määrin näitä 

tapauksia voidaan pitää yhteisöllisyyden merkkinä, on vaikea sanoa. Kuten aikaisemmassa luvussa 

todettiin, tutkittu ryhmä oli esimerkiksi ammattien osalta hyvin heterogeeninen ja ryhmässä oli 

paljon �sekaperheitä�, joita venäläisyys ei välttämättä koskettanut yhtä paljon kuin kokonaan 

venäläistä syntyperää olleita perheitä. On myös tapauksia, joissa venäläistä syntyperää olleilla oli 

selviä ystävyysyhteyksiä suomalaiseen väestöön. Eräs suomalainen nainen muun muassa maksoi 

venäläisen ystävättärensä vuokran ja sairaanautokuljetukset, kun tämä sairastui eikä pystynyt omia 

                                                
147 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Köyhäinhoitolautakunnan aktit (TKA). 
148 Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA). 
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asioitaan hoitamaan.149 Selviä merkkejä yhteyksistä olivat myös suomalaisten ja venäläisten kesken 

solmitut avioliitot. 

 

Myös muita vaihtoehtoja taloudellisen tilanteen parantamiseksi oli kuin avun pyytäminen. Perhe 

saattoi esimerkiksi ottaa alivuokralaisen tai säästää kuluissa valmistamalla kaikki tarvittavat 

hyödykkeet itse.150 Tutkitussa ryhmässä kolmessa tapauksessa perheellä oli joko alivuokralainen tai 

täyshoitolainen, yksi tai useampia.151 Alivuokralaisten määrä oli tietysti riippuvainen asunnon 

koosta. Jälkimmäinen säästötapa sen sijaan taisi olla yleinen perheessä kuin perheessä. 

 

Elannon hankkimisen kannalta työttömyys tai erilaisten syiden aiheuttama työkyvyttömyys oli 

merkittävä asia. Etenkin sellaisissa perheissä, joissa vain yksi henkilö hankki suurimman osan 

elannosta, tilanne saattoi äkkiä muodostua katastrofaaliseksi. Tulojen äkillinen romahdus johti 

helposti vaikeuksiin maksaa vuokra tai muut pakolliset laskut. Etenkin vaikeudet vuokranmaksussa 

saattoivat johtaa häätöön, mikä taas vuorostaan teki elämisen huomattavasti hankalammaksi. 

 

6. KOLMEN PERHEEN ELÄMÄ 
 

Tässä luvussa on tarkoitus seurata kolmen perheen elämää maailmansotien välisen ajan. Mukana on 

yksi kauppiasperhe, yksi keskiluokkainen perhe ja yksi työläisperhe.152 Kaikkien kolmen perheen 

taustat ovat erilaiset ja heidän elämäänsä ohjailevat erilaiset tilanteet ja ongelmat. Tarkoituksena ei 

ole niinkään todistaa, että tietyn ammattiryhmän edustajilla olisi mennyt paremmin kuin toisilla, 

vaan tuoda esiin mahdollisia ongelmia, joita perheet kohtasivat kyseisten kahden vuosikymmenen 

kuluessa ja etenkin laman ollessa pahimmillaan. Samalla tarkastellaan, miten venäläisyys näkyi tai 

vaikutti perheen elämään vai vaikuttiko se ollenkaan. 

 

6.1. Kauppiasperheen elämä 
 

Koronoffin153 perhe muutti Tampereelle 1800-luvun lopussa. Perheen vanhemmat Georgij (syntynyt 

1864) ja Natalia (syntynyt 1867) olivat molemmat venäläistä syntyperää ja molemmat ilmoittivat 

                                                
149 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Veroilmoitukset 1930 (TKA) 
150 Urponen, 191. 
151 Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA). 
152 Kaikki tiedot on kerätty seuraavista lähteistä: Väestönlaskenta 1930, Tampere (KA); Tampereen poliisilaitos, 
osoitekortisto (HMA); Veroluettelot 1920-1940 (TKA); Veroilmoitukset 1930 ja 1940 (TKA); Köyhäinhoidon aktit 
(TKA); Väestön pääkirjat 1920-1936 (HKS) 
153 Kaikki nimet muutettu. 
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vuoden 1930 väestönlaskennassa pääkielekseen venäjän. Perheessä oli viisi poikaa ja kaksi tytärtä: 

Dimitri (syntynyt 1893), Timofei (syntynyt 1896), Anna (syntynyt 1891), Wladimir (syntynyt 

1900), Sergei (syntynyt 1903), Olga (syntynyt 1906) ja Ivan (syntynyt 1909). Kaikki lapset olivat 

syntyneet Tampereella. 1920-luvulle tultaessa perhe oli siis jo asunut pitkän aikaa Tampereella, 

mikä tarkoitti, että he varmasti olivat jo sopeutuneet suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 

Kuitenkin se seikka, että molemmat vanhemmat ilmoittivat vielä vuonna 1930 pääkielekseen 

venäjän, viittaa siihen, että perhe ei ollut ainakaan kokonaan luopunut venäläisistä juuristaan. 

 

Lapsista vain Anna meni naimisiin ennen vuotta 1920. Hänen aviomiehensä oli suomalainen ja 

parille syntyi tytär vuonna 1919.154 Muista lapsista Timofei ja Wladimir eivät menneet lainkaan 

naimisiin ainakaan tutkitun ajanjakson aikana. Sen sijaan loput lapsista avioituivat 1920- ja 1930-

luvuilla. Kaikki puolisot olivat suomalaista syntyperää. 1920-luvun aikana useimmat lapsista 

vaihtoivat sukunimensä Kuusistoksi. Tämä antaa viitteitä siitä, että ainakin perheen lapset halusivat 

antaa itsestään �suomalaisemman� kuvan. Useimmissa viranomaislähteissä vanha Koronoff-nimi 

seuraa kuitenkin mukana koko ajan. 

 

Perheen isä oli kauppias. Tosin 1920-luvulla vanhuus alkaa jo vaivata ja vuoden 1928 

veroluettelossa hänen mainitaan olevan entinen kauppias. Vaikka eläkkeelle siirtyminen onkin 

ajankohtaista (isä on tässä vaiheessa jo yli 60-vuotias), pienimuotoinen liiketoiminta jatkuu ainakin 

vielä vuonna 1930, jolloin hänellä tiedetään myyneen hedelmiä ja vihanneksia liikkeessään 

Hatanpäänvaltatiellä. Äiti Natalia oli kotona koko ajan. Toimeentulon kannalta liike ei ollut kovin 

merkittävä, mutta saattoi olla ikääntyvälle kauppiaalle henkisesti hyvinkin tärkeä asia. Perheen äiti 

Natalia kuoli vuonna 1934, jonka jälkeen myös isä Georgij jätti liiketoiminnan. 

 

Perhe muutti usein, ja ainakin ne lapset, jotka eivät olleet naimisissa, asuivat yhdessä vanhempiensa 

kanssa. Lisäksi osoitteet olivat eri puolilla kaupunkia, joten perhe tutustui useaan eri 

kaupunginosaan. Joskus perhe asui samassa osoitteessa vain vajaan vuoden. Syitä tällaiselle 

muuttoalttiudelle on kuitenkin vaikea löytää ainakaan käytetystä lähdeaineistosta. Mikään ei viittaa 

siihen, että perheellä olisi ollut sen laatuisia ongelmia, jotka olisivat pakottaneet heidät muuttamaan 

usein. Vuonna 1930 perhe asui neljän huoneen asunnossa Amurin eteläisessä kaupunginosassa (V). 

Asunnossa asuivat perheen isä ja äiti, lapset Wladimir, Sergei, Ivan ja Olga sekä yksi palvelija, 

jonka työnantaja oli Wladimir. Jo pelkästään se seikka, että perheellä oli palvelija, kertoo verraten 

                                                
154 Perheen elämää seurataan seuraavassa alaluvussa, missä tarkastellaan keskiluokkaisen perheen selviytymistä 
tutkitulla ajanjaksolla. 
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hyvästä toimeentulosta. Neljän huoneen asunnossa asumistiheys oli täten 1,75, mikä tarkoitti melko 

väljää asumista.155 Vaikka asunto sijaitsi Amurin kaupunginosassa, joka voidaan laskea kaupungin 

köyhimpiin, perheellä oli käytössään jopa verraten harvinaisia asumismukavuuksia. Vuoden 1930 

asuntolaskennan tietojen mukaan asunnosta löytyi muun muassa kylpyhuone ja keskuslämmitys, 

jotka vielä tuona aikana olivat melkoisia harvinaisuuksia. On kuitenkin huomattava, että perhe asui 

kyseisessä asunnossa vain pari vuotta ja muutti jo vuoden 1930 lopulla uuteen osoitteeseen. 

 

Perheen isän liiketoiminta ei enää 1920-luvulla ollut riittävän suurta elättääkseen koko perheen. 

Tässä vaiheessa suurin osa perheen lapsista olikin jo sen verran vanhoja, että kykenivät hankkimaan 

oman toimeentulonsa. Kun isä Georgij viimein jätti päivätyönsä, siirtyivät molemmat vanhemmat 

lastensa elätettäviksi. Esimerkiksi vuoden 1930 veroilmoituksissa sekä Wladimir että Sergei 

ilmoittivat huolehtineensa myös vanhempiensa toimeentulosta. Samoin on huomattava, että edellä 

kuvailtu asunto oli vuokrattu Wladimirin nimissä. 

 

Lapsista Dimitri oli ammatiltaan kauppamatkustaja. Hän meni naimisiin vuonna 1926 suomalaisen 

naisen kanssa ja seuraavana vuonna heille syntyi poika. Dimitri asui aina avioitumiseensa asti joko 

yhdessä vanhempiensa tai jonkun veljensä kanssa. Tämän jälkeen hänellä olikin oma perhe 

huollettavanaan. Vuonna 1930 Dimitrin perhe asui Amurin pohjoisessa kaupunginosassa (IV) 

neljän huoneen asunnossa. Kun kyse oli kolmen hengen perheestä, he saivat asua todella väljästi. 

Lisäksi asunto oli mukavuuksiltaan kärkipäätä, sillä siellä oli esimerkiksi kylpyhuone, aivan kuin 

Dimitrin vanhemmilla ja veljilläkin. Jostain syystä Dimitrin perhe näytti muuttaneen yhtä nopeassa 

tahdissa kuin vanhempansakin. Vuonna 1934 perhe vietti jonkin aikaa Pirkkalassa, jonne he 

muuttivatkin lopullisesti seuraavana vuonna. 

 

Kaikki Koronoffin perheen lapset olivat käyneet ylemmän kansakoulun. Lisäksi Dimitrin mainitaan 

valmistuneen teollisuuskoulusta. Hyvä koulutus ja vakituinen työpaikka takasivat hyvän 

toimeentulon. Dimitrin ansiot kasvoivatkin tasaisesti aina lamaan saakka, jonka aikana palkkataso 

kuitenkin laski hieman. Joka tapauksessa Dimitrin perhe selviytyi hyvin lamasta ja ansiotaso pysyi 

hyvänä koko ajan. 

 

Koronoffin lapsista Timofei pysyi koko tutkitun ajanjakson naimattomana. Hän asui aina silloin 

tällöin vanhempiensa ja sisarustensa kanssa, mutta oli ilmeisesti paljon matkoilla, sillä hänestä ei 

                                                
155 Ahtaan asumisen rajana pidettiin kolmea henkeä huonetta kohden. 
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ole yhtä paljon merkintöjä kuin esimerkiksi sisaruksistaan. Joka tapauksessa hänellä oli osoite 

Tampereella melkein koko tutkitun ajanjakson ajan, lukuun ottamatta lyhyitä asumisjaksoja 

Helsingissä. Timofein ammateiksi on mainittu kauppa-apulainen, edustaja ja uuttaaja. Ilmeisesti 

ainakin 1930-luvun lopulle saakka hänen ammattinsa liittyi kaupan alaan, aivan kuten useimmilla 

veljilläänkin, mutta vuoden 1940 verotuksessa ammattinimike oli uuttaaja ja työnantajia Epilän 

konepaja OY ja Tampereen autotuonti OY. Samoissa verotiedoissa hänen mainitaan olleen 

seitsemän kuukautta työttömänä. Timofein ansiotaso ei missään vaiheessa ollut yhtä hyvä kuin 

esimerkiksi Dimitrin, mutta toisaalta hänellä ei myöskään ollut perhettä elätettävänään. Tosin hänen 

voidaan olettaa osallistuneen ainakin jollain tavoin vanhempiensa elatukseen. 

 

Wladimir oli toinen Koronoffin perheen pojista, joka pysyi naimattomana ainakin tutkitun 

ajanjakson ajan. Hän oli käynyt ylemmän kansakoulun lisäksi 5-luokkaisen lyseon. Ammatiltaan 

Wladimir oli kauppamatkustaja ja vuonna 1930 hänen työnantajansa oli Maakauppiaitten 

osakeyhtiö. Myöhemmin 1930-luvulla hän siirtyi työskentelemään tehtaan edustajana. Kuten 

aikaisemmin on mainittu, Wladimir elätti myös vanhempiaan ja perheen asunto oli ainakin vuonna 

1930 vuokrattu hänen nimissään. Ansiotaso nousi tasaisesti 1920-luvun aikana, varmasti samalla 

kun työkokemusta karttui enemmän, olihan Wladimir 1920-luvun alussa vasta vähän yli 20-vuotias. 

Vuoden 1933 aikana sen sijaan tapahtui melko raju pudotus ansiotasossa. Mitään erityistä syytä 

tähän ei ole ainakaan käytetyn lähdeaineiston perusteella havaittavissa, joten saattoi olla, että lama 

iski rajusti. Timofein tavoin myös Wladimir muutti 1930-luvun aikana silloin tällöin muutamaksi 

kuukaudeksi Helsinkiin. Syynä saattoivat olla paremmat työmahdollisuudet ja myös se, että hänellä 

ei ollut vaimoa tai lapsia huollettavanaan. 

 

Sergei Koronoffin työura oli hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi veljellään Wladimirilla. 

Valmistuttuaan 5-luokkaisesta lyseosta, Sergei aloitti työuransa kauppa-apulaisena. Hän oli tuolloin 

21-vuotias. Ura jatkui liikeapulaisena, kauppamatkustajana ja edustajana. Ammatit vastasivat 

pitkälti toisiaan. Vuonna 1930 työnantaja oli Lahden Margariinitehdas OY. Ansiotaso kasvoi 

tasaisesti työkokemuksen karttuessa aina 1930-luvun alkuun asti. Laman aikana ansiotasossa 

tapahtui notkahdus, aivan kuten veljilläänkin. Erityisesti vuodet 1932 ja 1933 olivat toimeentulon 

kannalta vaikeita. 1930-luvun kuluessa elämä helpottui, mutta etenkin vuosikymmenen lopulla 

eteen nousi uusia vaikeuksia. Vuonna 1940 Sergei oli reservin harjoituksissa ja jäi sen jälkeen 

työttömäksi. 
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Sergei avioitui suomalaisen naisen kanssa 1930-luvun loppupuolella, mahdollisesti vuonna 1936. 

Parille ei syntynyt lapsia ainakaan ennen vuotta 1940. Tosin Sergei huolehti aktiivisesti 

vanhempiensa elatuksesta ainakin avioitumiseensa asti. Lisäksi hän asui yhdessä vanhempiensa 

kanssa aina vuoteen 1932 saakka.  

 

Nuorempi Koronoffin tyttäristä eli Olga asui yhdessä vanhempiensa kanssa aina avioitumiseensa 

asti. Vuonna 1932 hän avioitui suomalaisen miehen kanssa ja muutti pois Tampereelta. Olga oli 

käynyt ylemmän kansakoulun lisäksi 4-luokkaisen tyttökoulun. Ensimmäisen työpaikkansa hän sai 

19-vuotiaana ja toimi tällöin liikeapulaisena. Ura jatkui konttoriapulaisena ja myöhemmin 

konttoristina. Työ ei aina ollut kovin säännöllistä, sillä ainakin vuonna 1930 hänellä mainitaan 

olleen kaksi eri työnantajaa: Yrjö Kivinen OY ja Kinosto OY. Molemmat työsuhteet kestivät vain 

muutaman kuukauden. Tämä vaikutti tietysti myös Olgan ansiotasoon, joka ei missään vaiheessa 

noussut korkeaksi. Hän ei missään vaiheessa yltänyt lähellekään veljiensä ansiotasoa. Hän näyttää 

kuitenkin olleen töissä joka vuosi, vaikka työsuhteet eivät välttämättä olleetkaan pitkäkestoisia. 

 

Ivan oli Koronoffin lapsista nuorin. Hänet mainitaan veroluetteloissa ensimmäisen kerran vuonna 

1926, jolloin hän oli 17-vuotias. Ylemmän kansakoulun lisäksi Ivan oli käynyt kauppakoulun, joten 

työurakin sijoittui kaupan alalle ja oli pitkälti samankaltainen kuin useimmilla veljillään. Hänen 

uransa ei tosin näyttänyt kehittyneen samalla tavalla kuin esimerkiksi Wladimirin, vaan hän näyttää 

juuttuneen liike- ja kauppa-apulaisen ammattiin. Työnantajat olivat vuonna 1930 W. Sandberg OY 

(sama kuin Dimitrillä) ja vuonna 1940 Suomen maanviljelijäin kauppa OY. Ivan on ilmeisesti ollut 

myös joitakin kuukausia työttömänä, sillä vuoden 1940 työsuhde alkoi vasta huhtikuussa. Koska 

ura ei kovinkaan paljon vuosien varrella kehittynyt, jäi ansiotasokin alhaisemmaksi kuin veljillään. 

Erona on myös se, että Ivan näyttää välttyneen suurilta ansioalennuksilta laman aikana, tosin 

ansiotaso oli jo alkujaankin alhainen. Suurempi pudotus oli vasta vuoden 1936 paikkeilla. 

 

Ivan asui aina vuoteen 1934 asti yhdessä vanhempiensa tai veljiensä kanssa. Sen jälkeen hän muutti 

lyhyeksi aikaa Maarianhaminaan, mutta palasi takaisin jo vuonna 1935. 1930-luvun lopulla hän 

meni naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Parille syntyi tytär marraskuussa 1940, mutta 

valitettavasti tuore äiti menehtyi saman vuoden joulukuussa. Kyseisenä vuonna Ivan onkin 

vedonnut verotuslautakuntaan saadakseen vähennettyä vaimonsa kuoleman aiheuttamia kuluja 

verotuksessa. 
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Koronoffin perhe pysyi hyvin yhdessä koko maailmansotien välisen ajan, vaikka suurin osa lapsista 

meni naimisiin ja perusti oman perheen. Lapset asuivat vanhempiensa kanssa usein pitkälle yli 20-

vuotiaiksi saakka, ja oli myös yleistä, että veljekset jakoivat asunnon keskenään. Perheen isän ja 

äidin vanhetessa lapset huolehtivat heidän elatuksestaan. Etenkin laman aikana useimpien 

perheenjäsenten ansiotaso putosi huomattavasti, mutta missään vaiheessa perhe ei joutunut sellaisiin 

taloudellisiin vaikeuksiin, että se olisi joutunut pyytämään apua esimerkiksi kaupungin 

köyhäinhoitolautakunnalta. Näyttääkin siltä, että Koronoffin perhesiteet olivat vahvat. 

 

Georgij Koronoff oli kauppias ja useimmat hänen lapsistaan suuntautuivat myös kaupan alalle. 

Georgij ja Natalia myös kouluttivat lapsensa hyvin, sillä jokainen jatkoi ylemmän kansakoulun 

jälkeen jossain koulussa. Kenties joidenkin lapsien kohdalla koulutus ja sen mahdollisesti tuoma 

ammattitaito auttoivat heitä pääsemään korkeammalle ansiotasolle. Kuitenkin useimpien kohdalla 

lama näytti vaikuttaneen ansiotasoon melko voimakkaasti ja verotetut tulot putosivat selvästi 

etenkin 1930-luvun alussa. Myös laman jälkeen tulotaso nousi hitaasti ja oikeastaan vain Dimitri ja 

Timofei saavuttivat 1930-luvun aikana lamaa edeltäneen ansiotasonsa. Työttömyys koetteli myös 

Koronoffin perhettä, vaikka yksikään perheenjäsenistä ei kärsinyt pitkäaikaisesta työttömyydestä. 

Muutaman lapsen kohdalla on kuitenkin löydettävissä merkintöjä lyhytaikaisista 

työttömyysjaksoista etenkin 1930-luvulla. 

 

Kaiken kaikkiaan Koronoffit näyttävät kuitenkin selvinneen lamasta hyvin. Perhe ei missään 

vaiheessa joutunut kokemaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia eivätkä he joutuneet kärsimään 

esimerkiksi vakavista sairauksista. Venäläisyys ei näyttänyt juurikaan vaikuttaneen perheen 

elämään. Tosin halu sukunimen vaihdokseen kertoo siitä, että etenkin perheen lapset eivät tunteneet 

oloaan täysin mukavaksi venäläisen sukunimen kanssa. Toisaalta on myös muistettava, että perhe 

oli asunut Tampereella jo vuosien ajan. Näin ollen sopeutuminen oli jo ainakin suurimmaksi osaksi 

tapahtunut. 

 

6.2 Keskiluokkaisperheen elämä 
 

Koronoffin perheen kohdalla on jo mainittu heidän vanhin tyttärensä Anna (syntynyt 1891). Vaikka 

Anna asuikin samassa kaupungissa kuin vanhempansa ja sisaruksensa, hänen elämänsä pysyi 

erillään muun perheen elämästä. Vierailuja varmasti suoritettiin puolin ja toisin, mutta muuten 

Annan päävastuulla oli hänen oma aviomiehensä ja tyttärensä. Anna vihittiin ennen vuotta 1920 
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(ehkä 1910-luvun puolessa välissä) Aleksi Sohlbergin (syntynyt 1888) kanssa. Parille syntyi tytär 

Sonja vuonna 1919. 

 

Aleksin ammattinimikkeet vaihtelivat varastonhoitajasta, liikeapulaisesta ja konttoristista tehtaan 

edustajaan. Perheen äiti Anna oli kotona. Etenkin 1920-luvun alussa Aleksin työura vaikutti 

rikkonaiselta, mutta vuodesta 1924 lähtien hänet mainitaan verotiedoissa edustajana. Vuonna 1930 

työnantaja oli Heikkilä & Kestilä OY. Samalla kun työura eteni, myös ansiotaso kasvoi ja juuri 

ennen lamaa Aleksilla oli verotettavia tuloja yli 40 000 silloista markkaa. Aleksin koulutuksesta ei 

ole saatavilla tietoja, mutta voisi olettaa hänen käyneen ainakin ylemmän kansakoulun ja 

mahdollisesti jatkaneen opiskeluja myös sen jälkeen. Anna sen sijaan oli käynyt ylemmän 

kansakoulun lisäksi myös 6-luokkaisen tyttökoulun. 

 

1920-luvun lopussa perhe asui varsin mukavasti Pyynikinrinteellä (VII kaupunginosa), joka oli yksi 

Tampereen vauraimmista kaupunginosista. Asunnossa oli neljä huonetta ja kolmen hengen 

perheelle verraten iso. Asunnossa oli vesijohto, sähkövalo, vesiklosetti ja lokakulppo, mutta ei 

esimerkiksi kylpyhuonetta tai keskuslämmitystä. Lisäksi ainakin vuoden 1930 väestönlaskennan 

mukaan perheellä oli palvelija ja kaksi täyshoitolaista. Täyshoitolaiset toivat joitakin lisätuloja ja 

tilaahan perheellä näytti asunnossa olleen. 

 

Toukokuussa 1930 perhettä kohtasi tragedia, kun Aleksi kuoli syöpään. Hän oli ollut perheen ainoa 

elättäjä koko edellisen vuosikymmenen ajan, joten kuolema aiheutti paitsi paljon surua, niin myös 

epävarmuutta toimeentulosta. Jo vuoden 1930 verotuksessa Anna ilmoitti lautakunnalle 

sairaalamaksuista ja lääkkeistä, joita oli tarvittu Aleksin syöpähoitoon Helsingissä. Jo samana 

vuonna Anna joutui menemään töihin elättääkseen itsensä ja tyttärensä. Tässä vaiheessa vaikuttaa 

siltä, että äiti ja tytär myös asuivat Annan vanhempien luona jonkin aikaa. 

 

Annan ensimmäinen työpaikka miehensä kuoleman jälkeen oli Tampereen väestönlaskennassa. 

Työsuhde kesti vain puolitoista kuukautta, joten perheen elannon kannalta sillä ei suurta merkitystä 

tainnut olla, mutta toisaalta työ toimi ainakin alkuna uudelle elämänvaiheelle. Myöhemmin samana 

vuonna Annan mainitaan hoitaneen koululaisia, mutta kyseinen työ oli vain tappiollista. Anna 

mainitseekin veroilmoituksessa joutuneensa myymään tavaroitaan elättääkseen itsensä ja tyttärensä 

Sonjan, joka oli tässä vaiheessa 11-vuotias. Seuraavien vuosien aikana ei ole nähtävissä viitteitä 

siitä, että Anna olisi työskennellyt ainakaan vakituisesti. Toisaalta hän näytti kuitenkin tulleen 

toimeen kohtalaisen hyvin, ja vuonna 1936 verotuksessa mainitaan huomattavan suuri rahasumma. 
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Saattaa olla, että Annalla oli korkotuloja tai muuta omaisuutta, jota saattoi hyödyntää vaikeassa 

taloudellisessa tilanteessa. Ainakin vuoden 1940 verotuksessa hänellä mainitaan olleen osinkotuloja 

pankki- ja teollisuusosakkeista. 

 

1930-luvun lopulla Anna aloitti täysipäiväisen työelämän. Etenkin sen jälkeen, kun Sonja aloitti 

opiskelunsa Helsingin Voimistelulaitoksessa, Anna saattoi paremmin keskittyä omaan uraansa. 

Vuonna 1940 Anna oli kreikkalais-katolisen seurakunnan rahastonhoitajana täysipäiväisesti. Kun 

tähän lisätään vielä edellä mainitut osinkotulot, näyttää siltä, että elämä alkoi jälleen hymyillä 

Sohlbergin perheelle vuosikymmenen alun vaikeuksien jälkeen. Sonja työskenteli vuonna 1940 

opiskelujensa ohella kesätöissä Tampereen lastensuojelulautakunnan palveluksessa leikinohjaajana. 

Lisäksi Anna avusti edelleen tytärtään taloudellisesti. 

 

Aleksi Sohlbergin kuolema tapahtui juuri laman kynnyksellä, mikä saattoi tehdä elämän vielä 

hankalammaksi kuin se muuten olisi ollut. Vaikka äiti Anna yritti päästä mukaan työelämään pian 

miehensä kuoleman jälkeen, ei se varmastikaan ollut helppoa. 1930-luvun alun työsuhteet olivat 

lyhyitä ja välillä täysin kannattamattomia. Mahdolliset säästöt ja Annan vanhempien tai sisarusten 

tuki olivat varmasti ensiarvoisen tärkeitä. Huomioitavaa on, että Anna yritti niin pian kuin 

mahdollista löytää uusia toimeentulon lähteitä. 

 

Venäläisyys ei tässä tapauksessa näytä olevan juurikaan merkittävä asia. Toki Anna on 

syntyperältään venäläis-venäläinen, mutta on otettava huomioon, että hän oli asunut jo pitkän aikaa 

Tampereella ja oli naimisissa suomalaista syntyperää olleen miehen kanssa. Hän oli toki edelleen 

ortodoksisen seurakunnan jäsen ja lisäksi hänellä näyttää olleen vahvat perhesiteet vanhempiinsa ja 

sisaruksiinsa. Etenkin Aleksin kuoleman jälkeen nämä siteet tulevat esiin. Lisäksi venäläisyydellä 

saattoi olla ainakin jotain vaikutusta siihen, että Anna 1930-luvun lopulla sai työpaikan kreikkalais-

katolisesta seurakunnasta. Tässä tapauksessa venäläisyys näyttää olleen positiivinen asia. 

 

6.3 Työläisperheen elämä 
 

Työläisperhe Savriloffin tarina on hieman toisenlainen ja samalla myös traagisempi kuin kahden 

edellisen perheen. Perheen äiti Maria (syntynyt 1895) oli suomalainen, mutta oli avioitunut 

venäläisen miehen kanssa vuonna 1917. Parille syntyi poika Reino vuonna 1918. Samana vuonna 

mies matkusti takaisin kotiinsa Venäjälle, mutta jostain syystä vaimoa ja poikaa ei päästetty 
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mukaan. Näin ollen Maria ja Reino jäivät Tampereelle ilman aviomiestä ja isää, joka heitä olisi 

elättänyt. Marian isä asui kuitenkin myös Tampereella ja häneen perhe turvautuikin. Maria oli siis 

syntynyt Suomessa, mutta viranomaisten papereissa hän oli venäläinen. Esimerkiksi vuonna 1930 

Maria mainitsee olevansa Suomen kansalainen, mutta joutuvansa silti maksamaan oleskeluluvasta. 

Myös poika Reino mainitaan venäläiseksi. 

 

Maria ja Reino ilmeisesti asuivat Marian isän luona aina siitä lähtien, kun perheen isä lähti 

Venäjälle. Vuonna 1924 Marian kerrotaan hoitaneen isänsä taloutta ja isä itse oli töissä Lokomolla. 

Marialle on kuitenkin merkitty verotettuja tuloja vuodesta 1922 lähtien, joten voidaan olettaa, että 

hän kävi kodin ulkopuolella töissä ainakin satunnaisesti. Vuonna 1930 Marian työnantajaksi on 

mainittu Huttusen kenkätehdas ja ainakin kyseisenä vuonna työsuhde on ollut ympärivuotinen. 

Vuonna 1940 työnantaja on sama, joten ainakin Marian työpaikka oli verraten turvattu. Ansiotaso 

pysytteli alle 10 000 silloisessa markassa, tosin 1930-luvun lopulla se nousi hieman. Sen sijaan 

etenkin vuodet 1933 ja 1934 olivat vaikeampia. 

 

Reino aloitti työuransa 15-vuotiaana sanomalehtimyyjänä. Seuraava työpaikka oli kenkätehtaassa, 

ja voidaankin olettaa, että työnantaja oli sama kuin Marialla. Vuonna 1939 Reino meni 

sotapalvelukseen, mikä aiheutti katkoksen työurassa. Kuitenkin seuraavana vuonna hän sai 

työpaikan sähkötyömiehenä Suomen maanviljelijöiden kauppa Oy:ssä. Samana vuonna hänen 

mainitaan myös menneen naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Reino on kuitenkin hyvä esimerkki 

siitä, että taloudellisesti niukassa tilanteessa lasten panos perheen elättämiseksi oli tärkeää. 

Verrattaessa Reinoa esimerkiksi edellä kuvattujen perheiden lapsiin, voidaan huomata, että hän 

aloitti työuransa muutaman vuoden nuorempana kuin toiset. Toisaalta hän ei myöskään saanut 

samanlaista koulutusta kuin aikaisemmin mainitut lapset. Tosin sähkömiehen ammatti luultavasti 

vaati ainakin jonkinasteista koulutusta. 

 

Savriloffin perhe joutui kuitenkin vaikeimpina aikoina turvautumaan kaupungin köyhäinhoidon 

apuun. He pyysivät avustusta kuitenkin vain pariin kertaan ja myönnetyt summat olivat pieniä. Näin 

ollen he eivät ole olleet köyhäinhoidon vakituisia asiakkaita. Tämä tarkoittaa joko sitä, että he eivät 

suurempaa avustusta ole tarvinneet, tai sitä, että kynnys avun pyytämiselle on ollut suuri. Täytyy 

ottaa huomioon, että Marian isä työskenteli myös. Vuonna 1924 hän tosin oli jo 66-vuotias, joten 

ainakaan 1930-luvulle tultaessa hänen työpanoksensa ei voida olettaa olleen kovin suuri. Muutenkin 

1920-luvun alussa Reino oli vielä kovin nuori, jolloin Maria oli miltei pakotettu jäämään kotiin 

poikaansa hoitamaan, tai ainakin tekemään vajaata työpäivää. 
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Perhe näytti kuitenkin selvinneen, kaikesta huolimatta. Lama ei iskenyt aivan täydellä voimalla, 

eikä ainakaan pitkäaikaisesta työttömyydestä ole viitteitä. Etenkin Marian vakituinen työpaikka oli 

perheelle tärkeä, olihan Marian isä jo kovin vanha. Venäläisyys ei näyttänyt vaikuttaneen kovin 

voimakkaasti perheen elämään. Tosin on huomattava, että 1920-luvun kuluessa Maria esimerkiksi 

otti takaisin tyttönimensä. Lisäksi hän näyttää useaan otteeseen korostavan sitä, että hän on 

syntyperäinen suomalainen, vaikka hänet viranomaistiedoissa on merkitty venäläiseksi. Joten 

voidaan olettaa, että ainakin Maria koki venäläisyyden eräänlaisena taakkana. Sen ei kuitenkaan 

voida katsoa vaikuttaneen toimeentuloon. 

 

Savriloffin perhe on kuitenkin esimerkki siitä, kuinka tärkeää naisen hankkima toimeentulo on siinä 

vaiheessa, kun perheen isä, syystä tai toisesta, ei perhettään voi elättää.156 Tässä tapauksessa Marian 

isä oli tukena, mutta Marian työpanos oli kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Samalla hänen oli 

kuitenkin huolehdittava nuoresta pojastaan. Se, että perhe joutui vain pariin otteeseen pyytämään 

pientä raha-avustusta köyhäinhoitolautakunnalta, kertoo siitä, että edes laman aikana perhe ei 

vajonnut ylitsepääsemättömiin taloudellisiin ongelmiin. Lisäksi kyseiset avustukset ovat 1920-

luvun alusta, jolloin Maria ei ehkä vielä ollut täysipäiväisesti töissä, vaan hoiti pääasiassa poikaansa 

ja isänsä taloutta. 

 

7. ERILAISET LÄHTÖKOHDAT, ERILAISET SELVIYTYMISTARINAT 
 

Edellisessä luvussa kuvaillut tapaukset ovat jo lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Perheet eroavat 

toisistaan paitsi syntyperältään ja sosiaaliryhmältään, niin myös elämäntilanteiltaan. Siinä missä 

Koronoffit saivat elää varsin rauhallista elämää, kohtasi Sohlbergin ja Savriloffin perheitä 

jonkinlainen tragedia. Perheen pääasiallisen elättäjän, eli miehen, poistuminen perheen elämästä toi 

eteen vaikeita haasteita, jotka perheen äidin oli tavalla tai toisella kyettävä kohtaamaan. Tällaisissa 

tapauksissa turvaverkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä, kuten voidaan molempien tapausten kohdalla 

huomata. Molemmilla perheillä oli �toinen� koti, johon he saattoivat vaikeiden aikojen koittaessa 

turvautua. Perhe ja sukulaiset esiintyvätkin kaikissa tapauksissa tärkeässä roolissa, oli sitten kyse 

vanhemmista, lapsista tai sisaruksista. 

 

Sen sijaan venäläisyys ei näytä olleen mitenkään ratkaisevassa asemassa yhdenkään esitellyn 

perheen elämässä. Anna Sohlbergin tapauksessa sen voidaan katsoa olleen jopa positiivinen asia, 
                                                
156 Kts. esim. Parikka, 65. 
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koska hän sai työpaikan juuri kreikkalais-katolisesta seurakunnasta. Tämä ei välttämättä olisi 

tapahtunut, jos hän ei olisi ollut seurakunnan jäsen. Vain hyvin harvoissa tapauksissa voidaan 

havaita, että Tampereen venäläistä syntyperää ollut väestö olisi ollut yhteisö, johon sen jäsenet 

saattoivat turvautua. Ainakaan ei ole havaittavissa mitään kiinteää ja laaja-alaista verkostoa, vaan se 

yhteisö, mistä voidaan välillä havaita viitteitä, oli pikemminkin ystävyysverkosto eikä niinkään 

kansallisuus- tai kulttuuriverkosto. 

 

Tutkitun ryhmän taloudelliseen toimeentuloon vaikuttivat ennen kaikkea yleiset suhdanteet, 

koulutus, ammatinvalinta ja muut sellaiset seikat, jotka ohjailivat muidenkin kaupunkilaisten 

taloudellista toimeentuloa. Tutkitun ryhmän joukossa oli sekä hyvin että huonosti ansaitsevia 

henkilöitä. Mutta mikään ei viittaa siihen, että huonommin ansainneet olisivat olleet 

�venäläisempiä� ja siitä syystä eriarvoisessa asemassa työmarkkinoilla. Tutkittujen perheiden 

toimeentuloa ohjailivat sen sijaan heidän yksittäiset valintansa ja elämäntilanteiden muutokset. 

Kuten edellä on huomattu, esimerkiksi perheen isän kuolema ajoi perheen uuteen, ja samalla 

varmasti myös vaikeaan, taloudelliseen tilanteeseen. Tilanne oli kuitenkin sama myös täysin 

suomalaista syntyperää olleilla perheillä, joten siinä suhteessa syntyperällä ei tällaisissa tapauksissa 

ollut merkitystä. 

 

Puhtaasti kvantitatiiviselta pohjalta tarkasteltuna ei voida sanoa, että Tampereen venäläistä 

syntyperää ollut väestö olisi toimeentulon osalta eronnut koko kaupungin väestöstä. Vain 

työttömyyden kohdalla voidaan väittää, että täysin venäläistä syntyperää olleet joutuivat herkemmin 

työttömiksi kuin muut. Samoin palkkataso nousi laman jälkeen hitaammin kuin kaupungissa 

yleensä. 
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