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Kauppaneuvos Heikki Peura (1870–1937) 

tehtailija, kartanonomistaja 

 

Heikki Peura aloitti suuren tilan isäntänä Rautalammilla jo parikymppisenä 1891. Hän perusti ensin 

meijerin ja sitten Suonenjoelle sahan, jonka yhteyteen tuli sittemmin lankarullatehdas. Peura 

laajensi toimintaansa Kuopion maalaiskuntaan 1910 ostamalla Haminalahden kartanon ja 

perustamalla seuraavana vuonna Pitkälahden sahan. Sen toimintaa laajensi 1930-luvun alussa 

vientihöyläämö ja puusepäntehdas. 

Laukaalaisen suurtilallisen Adolf Peuran vanhin poika Heikki Peura oli jo nuorena yritteliäs, sillä hän 

hankki parikymppisenä 1891 Rautalammilta Korholan tilan, joka oli aiemmin ollut 

maanviljelysneuvos Birger Westzynthiuksen omistuksessa. Koska Heikki oli aikakauden 

lainsäädännön silmissä vielä alaikäinen, ostettiin tila muodollisesti isän nimiin. Yli 2 000 hehtaarin tila 

oli ajan mittapuun mukaan suuri ja maksoikin 83 000 markkaa. 

Ennen vuosisadan vaihdetta pelkästään kolme vuotta kansakoulua käynyt Peura ehti aloittaa pitäjän 

ensimmäisenä meijerin, jonka tuotteita myytiin ilman välikäsiä viimeistään vuodesta 1894 lähtien 

Englantiin, Saksaan ja Tanskaan. Lisäksi Peura toi viljaa Venäjältä ja muualtakin Euroopasta. Silti 

pitkällä tähtäimellä taloudellisen menestyksen perustan loi Suonenjoen pitäjään rautatieyhteyden 

läheisyyteen 1896 perustettu Iisveden saha, jonka yhteydessä toimi myös mylly. Suunnittelua ja 

rakennustöitä itse johtaneen Peuran Iisveden sahalaitos sai kylkeensä 1908–1909 rakennetun 

lankarullatehtaan, jonka tarvitsemat laitteet tilattiin Britanniasta ja voima saatiin 125-

hevosvoimaisesta höyrykoneesta. Sittemmin Rautalammin Sähkö Oy osti virran Iisveden sahalta. 

Yksin rullatehtaan työntekijämäärä oli tavallisimmin sata, joten laitos oli merkittävä työllistäjä 

seudulla. Teollisuuskompleksin tuottavuus ei aluksi ollut kovin hyvä, minkä lisäksi toistuvat tulipalot 

aiheuttivat vaikeuksia. 

Peuran toinen saha rakennettiin 1911 Kuopion maalaiskuntaan. Pitkälahden asemanseudun sahan 

käyttövoimana oli 1920-luvun alussa 1 200 kilowatin sähkövoimalaitos. Pitkälahteen nousi 1930-

luvun alussa myös vientihöyläämö ja puusepäntehdas. Peuran liiketoiminnan perustana olivat Savon 

radan valmistumisen (1889) myötä parantuneet liikenneyhteydet, jotka mahdollistivat aiempaa 

merkittävästi helpommin tuotteiden kuljetuksen koti- ja ulkomaille. Lisäksi Iisveden sahan tarpeisiin 

ja matkustajaliikennettäkin varten Peura hankki matkustaja-alus Allin ja kolme hinaajaa sekä kaksi 

rautaproomua. 

Heikki Peura ei koskaan luopunut suurimittaisesta maanviljelyksestä, sillä Korholan kartanon lisäksi 

hän osti muun muassa yhteensä 400 000 markalla von Wrightin taiteilijaveljesten suvun 

omistuksessa olevan Kuopion maalaiskunnassa sijainneen 1 500 hehtaarin Haminalahden kartanon 

1910. Haminalahti pystyi tyydyttämään Pitkälahden tehdasyhteisön elintarvikehuollon. Varsinkin 

alkuvaiheessa hyvin hoidettu ja jo varhain teknisesti kehittynyt ja korkealuokkainen maatalous toi 

taloudellista turvaa ja taloudellisia resursseja teolliseen toimintaan. Liikemiehen otteet näkyivät 

myös siinä, että hänen tultuaan Korholan isännäksi alkoi torppareiden määrä nopeasti vähetä, sillä 

tehostunut maanviljelys kaipasi kaiken raivatun pellon omaan käyttöön. Vastaavasti 

metsäteollisuuteen panostaminen vaati puuraaka-aineen varaamisen oman tehtaan tuotantoon. Silti 

yrittäminen ei suinkaan alkuvaiheessa ollut vailla riskejä. Tarvittaessa varakas suku kuitenkin takasi 

lainoja, joten toimintaa voitiin jatkaa, vaikka ensimmäisen maailmansodan aikana laitokset seisoivat 

pitkiäkin aikoja kesään 1918 saakka. Peura teki ennakkoluulottomasti agenttisopimuksia monien 

kansainvälisten toimijoiden kanssa, joten markkinat avautuivat myös Länsi-Eurooppaan. Hän oli 



myös perustamassa Rautalammille säästöpankkia 1892 ja valittiin sen johtokuntaan sekä isännistöön 

(1898) ja hallitukseen. Aikanaan 1930-luvulla hän kuului myös Kansallis-Osake-Pankin 

hallintoneuvostoon, jossa juurevasta maatalousyhteisöstä noussut suomenkielinen tehtailija oli 

arvostettu jäsen. 

Liiketoimintansa ohella Peura ehti toimia kotipitäjänsä Rautalammin kunnanhallinnossa, sillä hänet 

valittiin 1899 kuntakokouksen varaesimieheksi, ja vuosisadan vaihteessa hän oli kolme vuotta 

kuntakokouksen puheenjohtaja. Vuoden 1907 ensimmäisissä yksikamarisen eduskunnan vaaleissa 

hän oli ehdokkaana Suomalaisen Puolueen listalta. 

Heikki Peura perusti vaimonsa Ainan (omaa sukua Kukkonen, 1872–1940) kanssa Rautalammin 

museon, jolle kauppaneuvos luovutti tilat sekä taloudelliset resurssit. Kansanrunoilija Albert 

Kukkosen tytär Aina oli paitsi Heikki Peuran serkku, myös innokas esineistön kerääjä ja museon 

kokoelmien kartuttaja. 

Heikki Peura nousi nopeasti suomalaisen talouselämän huipulle. Hän oli itsenäisyyden ajan alun 

yrittäjistä kenkätehtailija Emil Aaltosen jälkeen toinen suoraan maaseutuyhteisöistä nousseista 

liikemiehistä, joille myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi 1922. Arvostuksesta kertoo myös se, 

kuinka pääkaupungissa ilmestynyt ruotsinkielinen Hufvudstadsbladet kirjoitti heti kauppaneuvoksen 

poismenoa seuraavana päivänä arvostavan nekrologin, jossa korostettiin vainajan olleen "energinen 

ja taitava liikemies". Heikki Peuran veli Samuli Peura (1882–1954) harjoitti laajaa maataloutta ja 

liiketoimintaa Laukaassa ja Jyväskylässä. 

Oskar Henrik Peura, Heikki S 7.3.1870 Laukaa, K 26.11.1937 Rautalampi. V maanviljelijä Adolf Peura 

ja Vilhelmina Monthan. P 1893– Aina Josefina Kukkonen. 

URA. Korholan tilan isäntä Rautalammilla 1891–, omistaja 1906–; perustanut meijerin 1892; 

perustanut Suonenjoelle Iisveden sahan 1896, lankarullatehtaan 1909; Haminalahden kartanon 

omistaja Kuopion maalaiskunnassa 1910–; perustanut Pitkälahden sahan 1911, vientihöyläämön, 

puusepäntehtaan 1933. 

Rautalammin kunnan säästöpankin perustajia 1892, johtokunnan jäsen, isännistön jäsen 1898–, 

hallituksen jäsen. 

Jäsenyydet: Rautalammin kuntakokouksen varaesimies 1899, puheenjohtaja. 

Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvosto 1931–. 

Rautalammin museon perustajia. 

Kunnianosoitukset: Kauppaneuvos 1922. 
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