
Hei hulinaa, Hakalis on sota! 

Hakali syntyi Salvesenin ja sittemmin Kaukaan omistaman Lauritsalan sahan työläisten suureen 
asuntopulaan..  Vaikka sahan perustamisen jälkeen oli Lauritsalan sahan ympäristöön rakennettu 
asuntokasarmeja, niitä ei ollut riittävästi. Niinpä osa sahalaisista rakensi oman mökkinsä 
Hartikkalan kylän maanviljelijöiltä vuokraamilleen pienille maapalasille. Hakali rakentui siis täysin 
ilman asemakaavaa. 1910-luvulla Hakali oli jo syntynyt. 1920-luvulla rakentaminen Hakalissa 
kiihtyi entisestään, kun sahalla työskenteli jo noin 800 henkeä. 

Vanha Hakali on rakennettu pääosin sahan jätemateriaalista, mulikoista.  Sahalta oli lupa viedä 
puutavaraa niin paljon kuin sai kulkemaan kantaen tai pyörän kyydissä.  Rakentaminen eteni 
hitaasti, ja vuosien saatossa - tarpeen tullen - asuinrakennusta ja pihapiirin muita rakennuksia 
laajennettiin ja lisättiin. 

Lauritsalan kauppalan syntyessä 1932 Hakali oli tiheästi asuttu, omaleimainen näyte rakentajiensa 
kekseliäisyysestä ja osaamisesta.  Kauppala kaavoitti useampaan otteeseen Hakalia. Onneksi alueen 
omaleimainen yleisilme säilyi. 

”Hei hulinaa, Hakalis on sota!” -huudahdus kuvaa hyvin menoa, jota Hakalin kujilla ja mökeissä 
kuultiin ja nähtiin. Alue oli tiuhaan rakennettu ja väkeä asui paljon pienissä mökeissä. Lapsia ja 
nuoria oli paljon. Lapsikatraat aiheuttivat mekkalaa, joskus jopa tappeluita ja ilkivaltaa. 

Hakali oli ajan hermolla myös pirtuaikaan, ja vielä kieltolain kumoamisen jälkeenkin, janoiset 
etsivät helpotusta Hakalin kujilta.  
1930-luvulla Hakaliin muuttaneet romanit antoivat myös lisäväriä alueelle hevosineen ja omine 
tapoineen. 

Sota-aikana alue kärsi pommituksista, joiden kohteena oli Saimaan kanavan yli kulkenut 
rautatiesilta. Hakalin asukkaat joutuivat evakkoon.   

Kehitys saavutti Hakalinkin pikku hiljaa. Kauppalan synnyttyä teitä levennettiin ja tasoitettiin. 
1930-luvun puolivälin tienoilla hakalilaisetkin pääsivät Osulan linja-autolla omilta kotikulmiltaan 
kaupunkiin. Kauppoja oli joka tarpeeseen, niin yksityisiä kuin osuusliikkeitäkin.  

Hakali on edelleen väriläiskä Lauritsalassa. Hakaliin ovat asettuneet helposti niin tilapäistä 
kortteeria tarvinneet kuin myös kaupunkiin tiukemmin juurtuneet muuttajat.  

Hakalin kujilla kulkiessaan voi aistia eri sukupolvien jättämiä jälkiä mökkien ja pihapiirien 
ilmeestä. Elämä Hakalissa on rauhoittunut, mutta samalla alue on säilyttänyt idyllisyytensä. Hakali 
on tutustumisen arvoinen miljöö, joka kertoo menneiden aikojen elämästä rakennustensa kautta. 

(Tekstin on kirjoittanut Hakalissa syntynyt, Sirkka Kaksonen, joka on myös ollut mukana 
kirjoittamassa ja ohjaamassa Hakaliin sijoittuvaa draamakierros ta.) 

Hakali-muistoja voi kysyä myös alkuperäiseltä hakalilaiselta, Asmo Knuutilalta, p 0445891168 ja 
Veikko Mäkiältä, p. 0503312704  


