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TIIVISTELMÄ

Tutkielmani aiheena on Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset ja niiden merkitykset

paikallisen rakennusperinteen valossa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Kolarin

markkinakentän tulisijoja, millaisia puretut tulisijat olivat ja miten ne oli rakennettu.

Tutkimuksessa on käytetty aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua ja aineiston

analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia sekä aineiston teemoittelua eri

aihepiireittäin. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksan henkilöä ja toisena

tutkimusaineistonani oli markkinakentän vuoden 2018 kaivausten perusteella

kaivausraportti, arkeologinen aineisto. Lisäksi dokumentoin Sieppijärven

kotiseutumuseon tulisijan. Haastattelujen, kaivausraportin tulosten ja tulisijan

dokumentoinnin perusteella tutkimustuloksista selvisi, että Kolarin alueen tulisijat ovat

rakennettu perinteiseen kolarilaiseen tyyliin luonnonkivistä ja savesta lisäämällä

hiekkaa muurauslaastin joukkoon. Muurauksen suoritti yleensä muurari, jolla oli

kokemusta luonnonkivillä muuraamisesta.

Tutkimuksen mukaan Kolarin markkinakentän ja Kolarin seudun ihmisille tulisijat ovat

olleet merkittävässä roolissa aikoinaan 1800–1900-luvuilla. Tulisijat ovat toimineet

valontuojina, lämmöntuojina sekä mahdollistaneet ruoanlaiton. Tulisijat ovat toimineet

myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäjinä, tulisijaa kuvattiin talon sydämeksi.

Markkinakentällä tulisijat ovat olleet tärkeässä asemassa, koska markkinatuvat olivat

vain väliaikaisessa käytössä osan vuodesta ja tulisijoja lämmitettiin vain silloin, kun

niissä asuttiin markkinaväen voimin. Tulisijat ovat samoin markkinatuvissa

mahdollistaneet lämmön, valon ja ruuanlaiton.

Tutkimuksesta selvisi myös, että kansanusko on vaikuttanut merkittävällä tavalla

ihmisten elämässä 1800–1900-luvun vaihteessa Kolarin alueella. Kansanusko ilmeni

niin, että perustuskätköesineillä haluttiin tuoda onnea rakennuksille ja suojautua

pahoilta voimilta vastaan. Puretun markkinakentän tulisijajäännöksistä löytyi kirves,

joka on todennäköinen perustuskätköesine. Lisäksi selvisi, että kolikot ovat olleet

yleisin perustuskätköesine, niitä on piilotettu talon kurkihirren alle tuomaan onnea.

Asiasanat: kansanusko, perustuskätkö, taikuus, tulisija



SUMMARY

The topic of my dissertation is the fireplace remains of the Kolari market area and their

significance in the light of the local building tradition. The purpose of the study is to

look at the fireplaces in the Kolari market area what the demolished fireplaces were like

and how they were built.

Thematic interviews have been used as the data collection method, and data-based

content analysis has been used as the data analysis method, as well as thematic planning

of the data by different topics. For my research, I interviewed eight people and my

second research material was an excavation report based on the 2018 excavations in the

market field, archaeological material. In addition, I documented the fireplace of the

Sieppijärvi Local History Museum. Based on the interviews, the information in the

excavation report and the documentation of the fireplace, the research results showed

that the fireplaces in the Kolari area were built in the traditional Kolar style from natural

stone and clay by adding sand to the masonry mortar. Masonry was usually carried out

by a mason with experience in masonry with natural stones.

According to the study, fireplaces have played a significant role for people in the Kolari

market area and the Kolari region, in the 19th and 20th centuries. Fireplaces have acted

as lighters, heaters, and cooking. Fireplaces have also served as maintainers of social

relations; it was described as the heart of the house. In the market field, the importance

of fireplaces has been emphasized, as the market rooms were only in temporary use for

part of the year and the fireplaces were heated only when they were inhabited by market

forces. Fireplaces have also made heat, light and cooking possible in marketplaces.

The study also revealed that folk religion has had a significant impact on people’s lives

at the turn of the 19th and 20th centuries in the Kolari region. Folk religion manifested

itself, in the fact that the objects of the foundation were to bring happiness to buildings

and to protect oneself from evil forces. An ax was found in the remains of a fireplace in

a demolished marketplace, which is a probable foundation cache. In addition, it turned

out that coins have been the most common foundation cache, they have been hidden

under the cuckoo log to bring good luck.

Keywords: folk belief, foundation cache, magic, fireplace



SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ
SUMMARY
1 JOHDANTO .................................................................................................................. 4

1.1 Tutkimuksen tausta.................................................................................................. 4
1.2 Tutkimuskysymykset .............................................................................................. 4
1.3 Kolarin markkinakentän historia noin 1800–1880-luvulla ..................................... 5

2 VARHAISTEN TULISIJOJEN HISTORIA JA MERKITYS ........................................ 9
2.1 Suomalaisen asumustyypin ja tulisijan kehitys ....................................................... 9
2.2 Tulen ja tulisijojen merkitys ihmisille ................................................................... 12

3 KANSANUSKO SUOMESSA .................................................................................... 16
3.1 Perustuskätköperinne maailmalla.......................................................................... 20
3.2 Perustuskätköperinne Suomessa ........................................................................... 22

4 AINEISTO JA MENETELMÄT .................................................................................. 27
4.1 Etnoarkeologia ...................................................................................................... 27
4.2 Materiaalinen kulttuuri .......................................................................................... 28

4.2.1 Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset .................................................... 29
4.2.2 Sieppijärven kotiseutumuseon tulisija............................................................ 31

4.3 Haastatteluaineisto ................................................................................................ 34
5 TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................................ 36

5.1 Tulisijan rakennusprosessi ja erityispiirteet .......................................................... 36
5.2 Tulisijan toiminta ja lämmitys aikoinaan .............................................................. 43
5.3 Tulisijan merkitys ennen ihmisille ........................................................................ 46
5.4 Perustuskätköjen ilmeneminen Kolarin alueella ................................................... 47

6 TUTKIMUSTULOSTEN TULKINTA ........................................................................ 50
6.1 Kolarin seudun tulisijarakennusperinne ................................................................ 50
6.2 Kolarin tulisijojen merkitys paikallisille ............................................................... 61
6.3 Kansanusko ja perustuskätköt Kolarissa ............................................................... 68

7 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 77
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 80

Liitteet



4

1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Tutkimusaiheenani on Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset ja niiden merkitykset tulkittuna

paikallisen rakennusperinteen valossa. Kolarin entisellä markkinapaikalla järjestettiin 25.7.-

3.8.2018. Oulun yliopiston arkeologiset kaivaukset, jotka liittyivät Oulun yliopiston

tutkimusprojekteihin. Kaivausten löytöjen perusteella voitiin päätellä siellä sijainneen

markkinatupien tulisijoja ja niiden jäännöksiä. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella ja tulkita

Kolarin markkinakentän tulisijoja paikallisen rakennusperinteen valossa, millaisia puretut tulisijat

olivat ja miten ne oli rakennettu. Tutkimushaastattelujen kautta yritän selvittää myös, millaisia

merkityksiä kotien tulisijoilla on ollut paikallisille ihmisille, etenkin markkinakentän tulisijat ovat

tarkastelun kohteena.

Kolarin tulisijarakentamista ei ole tietojeni mukaan tutkittu aiemmin, joten tutkimuksen tehtävänä

on saada tallennettua perinteisestä tulisijarakentamisesta tietoa myös nykypolville, koska tietoa on

suullisesti ainoastaan vanhemmalla sukupolvella. Tulisijoja on tutkittu Suomessa ylipäätään melko

vähän. Tulisijatyyppejä on kyllä tutkittu joiltakin osin niiden kehityksen ja leviämisen osalta, mutta

merkitykseen painottuvaa tutkimusta on tehty vähemmän Suomessa. Kansantieteilijä Ilmari Talve

on esimerkiksi tutkinut jonkin verran liesityyppejä vuonna 1979 ilmestyneessä kirjassaan Suomen

kansankulttuuri.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa etenkin Lapin Kolarin alueen

tulisijaperinteestä ja innostaa myös muita tutkimaan suomalaista tulisijaperinnettä. Yhdistelemällä

arkeologista tietoa ja haastatteluaineistoa, tutkimus auttaa ymmärtämään tulisijarakentamisen

perinnettä, niihin liittyviä uskomuksia sekä sosiaalisia suhteita.

1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin:

Tutkimuskysymys 1. Miten tulisijat on rakennettu markkinatuvissa Kolarin vanhalla

markkinakentällä?

Tutkimuskysymys 2. Millaista muistitietoa tulisijoihin ja niiden rakentamiseen liittyy?

Tutkimuskysymys 3. Millaisia merkityksiä tulisijoilla oli ihmisille?
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1.3 Kolarin markkinakentän historia noin 1800–1880-luvulla

Koska tutkimusaiheenani on Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset, on tärkeää taustoittaa,

millainen historia paikalla on ollut aiemmin. Kolarin markkinoita on alettu pitää Kolarinsaaressa jo

1800-luvun alkupuolelta saakka. Markkinat olivat osa Lapin markkinoita, joilla puolestaan oli pitkä

perinne markkinoiden järjestämisessä jo 1600-luvun alkupuolelta, jolloin Ruotsin Kruunu rakensi

kauppaverkostoa Lappiin. Lappi oli silloin osa Ruotsia, ja Ruotsin Kruunun entisiä

markkinakauppapaikkoja olivat esimerkiksi Arvidsjaur, Jokkmokk, Jukkasjärvi, Lycksele, Markkina

sekä Sodankylä. Kruunu määräsi näin virallisesti, että sen perustamilla kauppapaikoilla tuli käydä

kauppaa joka vuosi sovittuina markkinapäiväaikoina.1

Ruotsi kävi sotaa vuonna 1808 Venäjän kanssa ja kun se hävisi sodan Venäjän keisarikunnalle,

Venäjä määritti uuden rajan kulkemaan Ruotsin ja Venäjän välillä Tornio- ja Muonionjoen rajaa

pitkin niin, että Köngäsessä pidetyt markkinat päätettiin siirtää Kolariin. Tämä silloinen raja on

nykyinen Suomen ja Ruotsin välinen rajaviiva. Uusi raja tuli vaikuttamaan mm. niin, että Kolari

irtautui Pajalan kunnasta, joka jäi Ruotsille, ja Pajala jakaantui kahteen osaan. Itäpuolen asukkaat

saivat oman kirkon, jonka yhteyteen sitten perustettiin markkinapaikka. Näin sai alkunsa Kolarin

markkinapaikka 1800-luvun alkupuolella.2

Samuli Paulaharju on kuvaillut kirjassaan Kolarin markkinoita ja markkinakenttää niin, että sen

kauppapaikat oli jaettu eri lohkoihin niiden kauppiaiden kesken, jotka tulivat markkinapaikalle eri

suunnista. Markkinapaikalla oli selkeästi jaoteltu kauppapaikat niin, että kirkon lähettyvillä, etelä -

ja länsiosassa kenttää, kauppaa saivat käydä torniolaiset markkinamiehet, jotka tulivat etelästä käsin

paikan päälle. Itäpuolelle markkinakenttää oli koottu alue idästä päin tulleille karjalalaisille ja

venäläisille kaupustelijoille, kun taas puolestaan saamelaisille kauppamiehille oli varattu kentän

pohjoisosa kauppapaikaksi. Paulaharjun mukaan saamelaiset mukaan lukien muu maaseutuväki

kävi kauppaa ulkosalla myymällä markkinatavaraa reestä ja ahkioista, mutta ainoastaan

torniolaisten sekä joidenkin karjalaisten kauppiaiden käyttöön oli osoitettu vakiintuneiksi

kauppapaikoiksi markkinatupia ja niiden varastoaittoja.3

1  Salmi, Äikäs, Nurmi, Hakamäki, Jääskeläinen & Kuvaja 2019: 2–3.

2  Salmi et.al. 2019: 3.

3 Paulaharju 2010: 85.
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Markkinoilla on pitkät juuret Suomen historiassa. Ihmiset kävivät kauppaa esihistoriallisella ajalla

tietyissä paikoissa tiettyine sovittuine aikoineen, keskiajalla markkinat kuuluivat puolestaan

kaupunkien etuoikeuteen eli kaupungit saivat itse päättää, milloin järjestivät markkinoita. Vuonna

1617 kaupungit alkoivat taistella omista markkinaoikeuksistaan, kun julkaistiin kauppasääntö.

Tämä myötävaikutti siihen, että kaupunkien kauppa-alueet syntyivät markkinaoikeuksien pohjalta.

Markkinoita alettiin kuitenkin radikaalisti vähentää kaikkialta 1800-luvulle tultaessa, niin

rannikoilta kuin sisämaan kaupungeistakin niin, että vuonna 1821 maaseutumarkkinoiden määrä oli

vähentynyt viidestäkymmenestä vain yhdeksään markkinapaikkaan. Markkinoiden

kokonaislukumäärä oli kuitenkin vielä tuolloin noin 60, kunnes vuoteen 1866 mennessä oli päätetty

lakkauttaa edelleen vielä 40 markkinat.4

Isoille markkinoille matkustettiin kauempaakin yleensä hevosilla, syksyisin myös veneillä.

Markkinoilla myös myytiin hevosia ja markkinoita saattoikin luonnehtia siihen aikaan

karjatalousvoittoisiksi, kun siellä myytiin lisäksi muita kotitaloustavaroita, kuten lihaa, voita ja

viljaa. Käsityötavarat, kuten kulta- ja hopeaesineet sekä teollisuustuotteista astiat olivat myös

suosittuja markkinatuotteita, mutta kaikesta markkinatavarasta piti maksaa ns.” pikkutulli ” valtion

kassaan. Tullimaksu suoritettiin aina kaupungin rajalla ja saatavat menivät valtiolle suoraan, vaikka

toki kaupungit itsessään saivat vuokratuloja markkinoilla muun muassa myyntipaikoista ja

markkinatupien vuokrista.5

Markkinoiden yhteiskunnallinen merkitys on ollut 1800-luvulle tultaessa merkittävä tietyllä tapaa.

Markkinahumuun alkoi ilmestyä kaupustelijoiden rinnalle myös esiintyjiä, jotka viihdyttivät

markkinakansaa tempuillaan, muun muassa atleetteja, erikoisia eläimiä ja taitavia silmänkääntäjiä

alettiin seurata markkinoilla. Lieveilmiöt, kuten juopottelu ja siihen liittyen tappelunnujakat ja

hevosvarkaudet alkoivat kuitenkin samalla lisääntyä markkinoilla. Markkinoiden luonne alkoikin

muuttua vähitellen niin, että markkinaväen viihdyttämisestä alkoi tulla tärkeämpää kuin itse

tavaroiden myynnistä.6

Markkinoita pidettiin Kolarissa lähes vuosisadan ajan, kunnes niiden merkitys alkoi vähentyä

paikallisen väestön keskuudessa, ja ne lakkautettiin 1800-luvun lopussa. Tämä oli täysin

ymmärrettävää, koska Rovaniemen markkinat alkoivat kerätä väestöä laajemmalta alueelta, myös

Kolarin alueelta, 1880-luvulta alkaen, jolloin pienempien markkinoiden kauppapaikat alkoivat

4 Talve  2012: 132–133.

5 Talve 2012: 133.

6 Talve 2012: 133.
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hiipua samanaikaisesti.7

Vuoden 2018 tutkimusten kaivausalue rajautui niin, että markkinakenttää tutkittiin kaivaen

hautausmaan länsipuolelta sekä pohjoispuolelta. Kaivauksissa tuli esille, että entinen

markkinakenttä on sijainnut nykyisellä paikalla sijaitsevan hautausmaan luoteisalueella, sillä sieltä

löytyi kaivauksien edetessä rakennejäännöksiä, joiden voidaan päätellä toimineen markkinatupina

Kolarin markkinoiden aikana tällä alueella. Markkinapaikan sijainnista on väännetty kättä jo

aiemmin, sillä paikalliset ovat mieltäneet markkinapaikan sijainnin olleen etelämpänä

Muonionjokisuun rannalla. Kaivauslöydöt ja Kolarin vuoden 1845 kartta kuitenkin osoittavat, että

markkinapaikka on sijainnut juuri hautausmaan länsiosassa. Harmittavasti osa markkinapaikasta oli

jo tuhoutunut aiemmin, kun hautausmaata oli laajennettu aikoinaan 1930-luvulla länteen päin.

Hautausmaata kiertävän aidan sekä sen luoteiskulmassa olevan parkkipaikoitusalueen ja hiekkatien

välisellä alueella oli säilynyt samaa markkinakentän kulttuurikerrosta, jota oli löytynyt jo

pohjoispäädyn kaivetuista koeojista 1 ja 2 sekä koekuopista 2, 4, 7 ja 8.8 Pohjoisosassa

markkinakenttään liittyvä kulttuurikerros oli vain ohuempaa, mikä voi kertoa juuri siitä, että

markkinakenttä oli ollut käytössä vain melko lyhyen ajanjakson ajan Kolarin seudulla.

Kaivauksissa löydettiin markkinatupien jäännöksiä, joiden sisäpuolelta löytyi muun muassa savi - ja

muurauslaastin palasia. Lisäksi entiseltä markkina-alueelta, nykyisen hautausmaan aidan

ulkopuolelta kaivausalueelta löydettiin muun muassa keramiikkaa, lasia, erilaisten eläinten luita

sekä kirveenpään terä, minkä voi arvella olleen perustuskätkö tulisijassa.9

Esinelöytöjen määrä markkinakentällä oli vähäinen, vaikkakin se on historiallisen ajan tyypillinen

kohde ja sieltä olisi voinut olettaa löytyvän suhteellisen hyvin ajan kuvalle tyypillisiä käyttöesineitä.

Tämän voidaan olettaa johtuvan kuitenkin markkinoiden suhteellisen lyhyestä käyttöiästä. Kaikki

ajoitettavissa olevat esineet ovat ajoittuneet markkinoiden oletettavissa olleelle ajanjaksolle, joka oli

molemmin puolin 1800–luvun puoliväliä.  Suurin osa löydetystä esineistöstä oli käyttöesineitä tai

osia niistä. Kaivauksilta löytyi muun muassa pii-iskoksia, tulusrauta, keramiikkaa eli valkoista

piiposliinia, muutama pullolasin katkelma, neljä messinkinappia, nuppineula, lasimassahelmi sekä

 ainoa rahalöytö vuoden 1845 viiden kopeekan kolikko, joka on ollut siihen aikaan käytetty

rahatyyppi. Lisäksi löydettiin korvaton teekuppi, joka voitiin määritellä ainoaksi määritetyksi

7 Salmi et.al 2019: 3.

8 Salmi et.al 2019: 2–3, 6.

9 Salmi et.al. 2019: 7, 11.
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astiatyypiksi.10

Kaivauksilta tehdyt löydökset ovat olleet melko tyypillisiä 1800-luvun käyttöesineitä.11

Löytöesineistö on kuitenkin niin vähäistä, että näiden löytöjen pohjalta on todella haastavaa

arvioida, miten löydetyt esineet ovat olleet yhteydessä markkinoilla myytäviin teollisuustuotteisiin

tai käsityöläistavaroihin. Tuon ajan markkinoilla myytävät tuotteet koostuivat enimmäkseen

kotitaloustuotteista ja kotieläimistä, mutta toki käsityöläistavarat olivat markkinoilla myös hyvin

suosittuja. Tämän pohjalta voisi päätellä, että markkinoilla olisi voitu myydä miesten vaatteita

löydettyjen kansanpuvun nappien perusteella. Lasimassahelmi viittaisi myös käsityöläistavaroihin,

markkinoilla on hyvin voitu myydä erilaisia koruja, kuten kaula - ja rannekoruja.

Valkoinen piiposliini voi kertoa siitä, että markkinatuvissa on ollut käyttöesineistöä ruokaa ja

juomaa varten, kun tuvat olivat käytössä aikoinaan kauppiailla. Toki keramiikkaa on voinut olla

markkinoilla myös myynnissä, mutta tuvissa on mahdollisesti ollut paikan päällä ruoka-astiastoja,

koska niissä on hyvin todennäköisesti leivottu ja keitetty ruokaa. Epätodennäköisempää olisi, jos

kauppiaat olisivat joutuneet kuljettamaan markkinapaikalle itse omat astiastonsa. Myyntiä varten

toki keramiikkaa on voitu kuljettaa paikan päälle, mutta koska markkinat kestivät jopa yöhön

saakka, on tuvissa hyvin mahdollisesti myös ruokailtu samalla. Tulusrauta ja pii-iskokset viittaisivat

siihen, että niillä on hyvin todennäköisesti sytytetty tulia markkinatupien tulisijoihin, kun ne olivat

käytössä ja niitä lämmitettiin markkina-aikoina.

Kaivauksilta löytyi yhdessä rautakirveen kanssa myös muita tunnistamattomia rautaisia esineitä

sekä pari lyijyn katkelmaa. Sieltä löydettiin myös ruotsalaisvalmisteinen savi- eli liitupiipun koppa,

ns. tähtileimapiippu, joka voidaan ajoittaa 1700-luvun lopulle. Tästä ei voida kuitenkaan vetää

mitään johtopäätöksiä itse kaivauskohteen ajoitukseen, sillä piippu ei ajoita kaivauskohdetta, koska

liitupiippujen käyttö vähentyi radikaalisti noin 1800-luvun alusta alkaen, kunnes ne poistuivat

kokonaan käytöstä 1900-luvulle tultaessa. Liitupiippuja löytyikin vain vähän itse kaivauskohteesta,

joten tämä sopii siinä mielessä markkinakentän ajoituksen kanssa yhteen, sillä savisia

tupakkapiippuja ei enää ollut juuri ihmisten käytössä markkina-aikana Kolarin markkinoilla.12

10 Salmi et. al. 2019: 10–11.

11 Salmi et. al. 2019: 10.

12 Salmi et al. 2019: 11.
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2 VARHAISTEN TULISIJOJEN HISTORIA JA MERKITYS

Seuraavassa kappaleessa käsittelen suomalaisen tulisijan kehitystä osana menneiden

asumismuotojen kehitystä. Kummankin kehitys on tapahtunut yhtäaikaisesti, mutta koska ihmisen

elämisen kannalta tulentekotaito on ollut välttämätöntä, on perusteltua olettaa, että varhaiset

asuintyypit ovat alkaneet kehittyä vasta tulentekotaidon jälkeen.

2.1 Suomalaisen asumustyypin ja tulisijan kehitys

Ihmiset ovat jo aikojen alusta saakka rakentaneet asumuksiinsa tulisijan, koska se on ollut

selviytymisen kannalta välttämätöntä. Tulisijat ovat Suomessa toimineet lämmön, valon ja

ruoanlaiton valmistuspaikkana ja mahdollisesti myös ritualistisissa tarkoituksissa. Esihistorialliseen

aikaan asumukset ja tulisijat ovat vaihdelleet suuresti sekä kooltaan, käyttötarkoituksiltaan että

rakenteeltaan. Aloitan tulisijatyyppien tarkastelun noin 800–1100 - luvulta, jolloin ensimmäiset

pirtit rakennettiin Lounais-Suomeen.13

Ensimmäiset pirtit on rakennettu Lounais-Suomeen Satakunnan alueelle Kaarinaan jo noin 800–

1100-luvulla sekä Lietoon noin vuosina 1000–1100-luvulla. Pirtti oli selkeästi majaa huomattavasti

kehittyneempi asumismuoto, joka oli ollut pitkään asumismuotona aiemmin. Pirtin myötä myös

suomalaiset tulisijat alkoivat kehittyä. Pirtin tulisija ei sijainnut enää asumuksen keskellä kuten

majassa, vaan sen luonnonkivistä ladottu lämpöä varaava kiuas oli sijoitettu joko seinustan edustalle

tai nurkkaan. Tämä yhdessä oli hyvin iso ero majan avotuleen verrattuna, joka ei ollut varaava,

kuten pirtin kiuas. Kiukaan seinustalle sijoittelun vuoksi pirtin sisällä liikkuminen oli tämän vuoksi

myös helpompaa. Ruoan valmistustavat erosivat hiukan toisistaan eri alueilla, Itä-Suomessa yleisin

ruoanlaittotapa oli hauduttaa ruoka saviruukussa, kun taas puolestaan Länsi-Suomessa ruokaa

valmistettiin yleensä paistinpannulla.14

Kiukaassa oli kuitenkin eräs huono puoli. Vaikka tulisijan edessä olevalla avoimella liedellä voitiin

valmistaa ruokaa kattilassa, niin sen avonaisella tulella ei voinut paistaa leipää. Keittokodat eli

umpiainaiset ulkouunit syntyivät selkeästi tähän ruoanlaittotarpeeseen, joten ulkona kesäisin leivän

13 Kalinitchev 2016.

14 Kalinitchev 2016.
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paistaminen ja myös ruoanlaitto kodassa onnistui. Keittokodan uunit on arveltu muuratun kivistä ja

savesta, niin kuin savupirtin sisälläkin käytettiin kiukaan kivinä luonnonkiviä. Umpinaisia

ulkouuneja käytettiin vielä 1900-luvulle tultaessa Suomessa mm. Lapin alueella sekä

Torniojokilaaksossa että Kemijokilaaksossa.15

Tulisijojen seuraava kehitysvaihe tapahtui noin 1200-luvun puolivälissä, kun tupa asumismuotona

alkoi vakiinnuttaa paikkansa Suomessa, se sai vaikutteita yhtä lailla sekä idästä että lännen

puolelta.16 Nykyisten suomalaisten tulisijojen juuret ulottuvatkin aina varhaiskeskiajalle 1100–

1200-luvuille saakka, jolloin Lounais-Suomessa alkoi yleistyä tämä keskieurooppalainen uuni. Uuni

sai mitä todennäköisemmin vaikutteita lännestä Ruotsista päin. Tämänkaltainen liesiuuni erosi

kiukaasta siten, että se oli umpinainen ja siihen kuului uunin suun edessä ollut liesipankko. Uunin

edessä oli myös torvi eli savuhormi, joka johti savun umpinaisesta katosta ulos pihalle. Koska uuni

toimi samalla sekä lämmönlähteenä että keittopaikkana, umpinaiset ulkouunit jäivät vähitellen pois

käytöstä niiden tarpeettomuuden vuoksi. Keittokodat eivät kuitenkaan hävinneet kokonaan, sillä

niissä voitiin yhä kesäisin laittaa ruokaa. Tällainen savutupa uutena asumismuotona alkoi yleistyä

keskiajalta lähtien ensin lounaisosissa maata, josta se sitten levisi myös lopuksi itään ja

pohjoisimpaan osaan maata. Sen hyvänä puolena oli juuri liesipankon suhteellisen nopea

lämpeneminen, johtuen uunin savuhormista.17

Tämä savujohdoton uuni aiheutti muun muassa infektioita ja silmäsairauksia, kun savua jouduttiin

hengittämään päivittäin ja oleskelemaan jatkuvasti samassa huoneessa. Vaikka tuvassa oli korkea

välikatto, se ei poistanut savua sisältä tehokkaasti, sillä lämmityksen aikana muodostuvan savun

ulosvienti tapahtui lakeistorven kautta, joka meni väli- ja vesikaton läpi. Torvi oli koverrettu puun

rungosta, ja sen huoneenpäisen alaosa piti sulkea aina lämmityksen jälkeen, jotta lämpö ei olisi

karannut ulos. Vielä kun lämmitys tapahtui aina ulko-oven ollessa auki, niin lämpötilaerot olivat

valtavat, ja se altisti ihmisiä juuri monille muillekin sairauksille, kuten keuhkokuumeelle ja

reumalle.18

Torvi ei millään muotoa ollut samaa tasoluokkaa savupiippujen kanssa, joka veti savut hyvin

katolle. Onkin ymmärrettävää, että ihmisten terveys on reistaillut savutupa-asutuksen aikana

Suomessa paljon ja tämän vuoksi savutupien runsas yleisyys aikoinaan johti myös tarpeettoman

15 Talve  2012: 44–45.

16 Kalinitchev 2016.

17 Talve  2012: 45.

18 Kalinitchev 2016.
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ennenaikaisiin kuolintapauksiin Suomessa. Savutuvissa oli myös tietysti se huono puoli, että uuni

sotki tuvan ja tiloja on täytynyt pestä jatkuvasti ja siltikin se on ollut varmasti vaikea puhdistettava

vedellä, koska noki on yleensäkin todella haastavaa puhdistaa seiniltä vielä nykyäänkin erilaisilla

pesuaineilla, koska se pinttyy pintaan kiinni niin herkästi.

Myöhäiskeskiajalle 1300–1400-luvulle tultaessa alkoi läntisestä osasta maata levitä uusi uunityyppi

savupiipullinen tulisija, joka alkoi pikkuhiljaa syrjäyttää lämmityksessä sisälle päin savuttavat

tulisijat. Näitä tulisijoja alettiin ensin rakentaa linnoihin sekä kartanoihin Länsi-Suomessa.

Merkittävänä erona savutupien savuhormiin takassa oli nyt savupiippu, ja se oli edestä avonainen.

Sillä oli myös toinen nimitys, piisiuuni.19 Tämä tulisija oli tyypillinen talonpoikaisuuni, koska siinä

yhdistyi avotakka ja savu-uuni.20 Hiukan myöhemmin 1500-luvun lopulta aina 1600-luvun alkuun

saakka saatiin lännestä päin uusia vaikutteita, kun leivinuunin ja takan yhdistelmä alkoi yleistyä.

Tätä yhdistelmäuunia kutsuttiin takkauuniksi eli muuriksi. Uunissa oli nyt savupiipun lisäksi myös

pelti, jolla säädettiin uunin lämmitystä. Tämä uunityyppi alkoi yleistyä Etelä- ja Länsi-Suomessa

maalaistaloissa leviten myös muualle maahan, mm. Keski-Suomeen ja Pohjanmaalle saakka. Uuden

asumistyypin parituvan leviäminen vaikutti hyvin todennäköisesti takkauunin leviämiseen.21

Keskiaikaa voi luonnehtia vielä kuitenkin savutuvallisten tulisijojen aikakaudeksi.22

Avotakat alkoivat yleistyä ensin läntisessä Suomessa, kunnes ne levisivät sisämaahan, vaikkakin

hitaasti, ja vasta noin 1800-luvun lopulle tultaessa ne olivat lopullisesti syrjäyttäneet savutupien

tulisijat itäisimmässäkin osassa Suomea. Savupiipullisten tulisijojen käyttöönottoon vaikutti hyvin

paljon taloudelliset seikat, koska savutuvallisiin tulisijoihin ei tarvinnut käyttää lämmityspuuta niin

paljon kuin savupiipullisiin tulisijoihin. Tämä oli siis varallisuuskysymys. Savupiipullisten

tulisijoihin käyttöönottoon vaikutti myös se, että savuhormit uuneineen tai takka savukanavineen oli

rakennettava tiileistä ja ne olivat varsin hintavia. Tulisijat piti osata muurata, muuraaminen vaati

käsityöläistaitoa ja piti olla varallisuutta myös maksaa näistä palveluista muurarille, joka uunin

muurasi. Tiilitehtaiden yleistyminen 1800-luvulla vaikutti savujohdollisten uunien leviämiseen

Suomessa, kuten myös varakkuus. Ensimmäisinä savupiipulliset tulisijat tulivat käyttöön aatelisilla

noin 1600 - luvulle tultaessa, sen jälkeen myös papiston ja kaupunkilaisten talot alkoivat muuttua

vähitellen savupiipullisiin tulisijoihin. Maaseudulle savujohdolliset uunit levisivät viimeisenä.23

19 Talve  2012: 45.

20 Museovirasto 2000: 2.

21 Talve  2012: 45.

22 Kalinitchev 2016.

23 Kalinitchev 2016.
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Tiilitehtaiden kehitys onkin voitu nähdä edellytyksenä ulospäin lämpenevien tulisijojen kehitykselle

ja yleistymiselle, koska tulisijojen ja savuhormien muuraus on ollut helpompaa tiileillä, kuin

luonnonkivellä ja savella, jota käytettiin tulisijojen muurauksessa aiemmin. Lisäksi tulisijoista

voitiin tiilimuurauksella tehdä kestävämpi varsinkin uusien savupiipullisten tulisijojen yleistyttyä.

Köyhillä talonpojilla ei kuitenkaan ollut varaa kustantaa savupiipullisia tulisijoja tai ikkunallisia

tupia aluksi, joten tämän vuoksi kaikki uudistukset lähtivät leviämään ensimmäisenä aateliston ja

papiston piirissä, josta ne sitten vähitellen alkoivat levitä myös maaseudun piiriin. Tiilien kysyntä

oli toisaalta myös edellytys tiiliteollisuuden kasvulle. 24

2.2 Tulen ja tulisijojen merkitys ihmisille

Tulella on joitakin sellaisia ominaisuuksia, joita voidaan pitää universaaleina kaikkialla maailmassa.

Ihminen on havainnut jo varhain, että tuli voi muuttaa muotoaan. Kaikista suurin muutos on

kuitenkin koskenut veden muuttumista höyryksi. Tulisijan äärellä on tehty aikoinaan myös muita

tärkeitä havaintoja tuleen liittyen, savi on voitu polttaa kiinteämpään muotoon ja jos siitä ei tullut

tarpeeksi kuivaa, se halkeili ja saattoi myös räjähdellä. Myöhäis-paleoliittisen ajan asutusalueilta on

löytynyt esimerkkejä juuri tällaisesta toiminnasta. On mahdollista, että rituaalinen toiminta on ollut

alkusysäyksenä keramiikan tekemiselle. Tulta on käytetty myös muihin rituaaleihin, piikiviä sekä

fossiileja on käsitelty tulessa, että ne räjähtäisivät. On huomattu myös jo kauan sitten, että tulen

avulla voidaan muuttaa monen ainesosan olomuotoa. Tietyissä kivissä olevat metallit, kuten kupari

sulaa tulessa ja ihmisen ruumis muuttuu polttohautauksessa. Myös kalkkikiven olomuoto muuttuu

palaessa. Siitä tulee sammutettua kalkkia, jos sen päälle kaadetaan vettä.25

Tulisijoilla on ollut monia erilaisia merkityksiä ihmisten elämässä. Niiden alkuperäinen ja tärkein

merkitys on tietysti ollut toimia lämmön- sekä valonlähteenä aikoina, jolloin muita valonlähteitä ei

ollut. Tulella ja etenkin tulisijoilla on ollut suuri merkitys kodin tilojen määrittämisessä ja

jakamisessa, ne ovat sijainneet asumusten sisällä keskeisillä paikoilla, jolloin ne ovat

automaattisesti hallinneet asumuksen tilaa. Kuitenkin tulisijoja on pidetty enemmänkin kodin

itsenäisinä sydäminä, niillä on ollut oma identiteetti, ja ne on nähty tärkeänä osana kodin henkeä.

Rituaalisuus on näkynyt etenkin monilla alkuperäiskansoilla, tulelle ja tulisijoille on uhrattu, ja

annettu lahjaksi ruokaa. Ruoan uhrauksen välityksellä pystyttiin näin kommunikoimaan omien esi-

24 Kalinitchev 2016.

25 Westerdahl 2002: 191-192, 193.
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isien kanssa. Rituaalisuus ei kuitenkaan ole ollut vain alkuperäiskansojen ominaispiirre, vaan

tulisijojen on uskottu olevan yleisestikin eläviä olentoja.26

Pelkällä tulen sytyttämisellä tulisijaan on ollut eri merkityksiä ihmisten arjessa, tulen sytyttämiseen

on liittynyt monenlaisia toimintoja. Tulisijojen tulella on nähty olevan yhteyksiä myös toisiin

ulottuvuuksiin, näkymättömiin maailmoihin, ja ihmisten koteja on pidetty eräänlaisina keskipisteinä

näiden yhteyksien solmimisessa. Ihmiset ovat yhteydessä tulisijojen kautta maailmankaikkeuteen,

jolloin ne voivat toimia ikään kuin siltoina ihmisten jokapäiväisessä elämässä, rituaalisuus tulee tätä

kautta hyvin esille.27 Tulisijoihin liittyy myös kaikenlaisia uskomuksia, ja niihin liittyvillä

toiminnoilla on nähty olevan vaikutuksia sekä ihmisten että eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

Tämän takia tulisijoihin liittyy todella paljon erilaisia sääntöjä ja kieltojakin.28

Esimerkiksi Siperiassa asuvilla evenkeillä on monia hyvin vahvoja sääntöjä, miten tulta pitää

käsitellä. Teltan sisällä sijaitsevaan tulisijaan ei saa sylkeä, heittää sinne roskia tai sammuttaa tulta

vedellä koskaan. Sen sijaan evenkien käsitysten mukaan tulelle on tärkeää uhrata lihaa tai rasvaa,

jotta tulen henki pysyy tyytyväisenä. Tulta on kohdeltava kunnioittavasti, koska tulella uskotaan

olevan sellainen ominaisuus tai kyky, että se kykenee kommunikoimaan muista ulottavaisuuksista

olevien henkien kanssa ja välittävän heidän viestejään ihmisille. Evenkeillä on myös muita

uskomuksia tuleen liittyen, heillä on tapana sytyttää tuli yleensä lehtikuusella, koska pihkapuuta on

vältettävä sen vuoksi, että se voisi haljeta tai kipinöidä tulessa. Lisäksi on tärkeää, että tuli

sammutetaan hiekalla.29

Monien alkuperäiskansojen suhtautumista tuleen ja tulisijoihin vaikuttaa yhdistävän samanlainen

käsitys, jonka mukaan tulella on erityinen suhde ihmiseen tuonpuoleisen, henkimaailman kautta.

Ihmisten tulisijat ovat keskeisessä roolissa tulen ja ihmisten kommunikoinnissa. Kaikki nämä edellä

mainitut säännöt ja kiellot mitä tuleen liittyy, kertovat hyvin vahvoista uskomuksista tuleen liittyen.

Tulen henki on täytynyt pitää tyytyväisenä varhaisesta ajasta saakka. Mikäli näissä

rituaalitoiminnoissa on jättänyt menettelemättä edellä mainituilla tavoilla, tulen henki on ollut

epäonninen sille perheelle, jonka tulisijaan tuli on sytytetty. Yleensä ihmisillä on ollut niin vahva

usko yliluonnolliseen, että mikäli tiettyjä rituaaleja ei suoritettu, seurauksena on voinut olla

mahdollista epäonnea ja sairauksia sekä eläimille että ihmisille itselleen. Sen vuoksi rituaaleja ja

26 Anderson 2013: 272–273.

27 Wishart 2013: 2, 8.

28 Vate` 2013: 192–193.

29 Oetelaar, Anderson & Dawson 2013: 223, 246.
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sääntöjä on noudatettu hyvin uskollisesti niitä juuri kyseenalaistamatta.

Saamelaisten kodat ovat toimineet aikoinaan rituaalisissa menoissa, joissa tulisijat ovat olleet

rituaalien keskipisteinä. Esimerkiksi saamelaisten karhujuhlissa on ollut rituaalista toimintaa.

Kaikilla pohjoisilla kansoilla on havaittu olleen samanlainen tulisija-asumus keskikäytävineen,

jossa on ollut takka sekä asunnon edessä että takana. Niitä on löytynyt mm. Siperiasta ja Kuolan

niemimaalta. Pohjoisilla kansoilla on ollut samanlaisia ritualistisia toimintoja, joihin on kuulunut

shamanismia ja yhteinen käsitys maailmanpuusta, joka toisilla alkuperäiskansoilla on tarkoittanut

samaa kuin maailmanjoki. Maailmajoella on voinut joissakin kulttuureissa olla myös sama merkitys

kuin kuolemanjoella. Teltan pohjarakenteen on nähty edustavan maailmanpuuta pienoiskoossa,

jossa tulisijalla on ollut tärkeä rooli, koska teltta ja tuli ovat edustaneet eläviä ja siten tulen avulla

shamaani on voinut palata takaisin matkoiltaan. Nimenomaan tulen hengellä on ollut yhteys

jälleensyntymiseen ja hänen on uskottu asuvan tulen tai tulisijan alla.30

Myöskään saamelaisten mukaan uutta tulisijaa ei saa koskaan rakentaa vanhan tulisijan päälle ja

sama koskee myös teltan rakentamista. Sen sijaan uuden tulisijan paikan pitäisi aina olla vanhan

vieressä, missä vanhan voi nähdä lahoavan. Saamelaiset uskoivat, että tulisijassa asui heidän esi-

isiään sekä Sarakka, tämän vuoksi uutta tulisijaa ei voinut rakentaa vanhan päälle. Saamelaisille

Sarakka oli yksi elämänjatkamisen jumalattarista.31

Virginie Vate kirjoittaa artikkelissaan ”Building a home for the heart”, että Koillis-Siperiassa

asuvilla alkuperäisheimokansalla tsuktseilla on yhä ollut käytössä 1990-luvun lopussa tulisijoihin

liittyviä rituaaleja. Teltan tulisijalla on tärkeä tehtävä toimia ihmisten ja porojen välisissä suhteissa

välittäjänä, unohtamatta myöskään maan ja teltan välistä suhdetta. Ritualistisilla toiminnoilla

voidaan siksi sanoa pystyvän vaikuttamaan sekä porojen että ihmisten terveyteen. Tämän vuoksi

tulisijoihin liittyy niin lukuisia sääntöjä ja kieltoja. Tsuktsien käsityksen mukaan teltan tulisijan

tuleen ei saa koskea mikään muu tuli tai tulisijaan ei saa olla kosketuksissa mikään muu, joka on

ollut yhteydessä jonkun toisen tulisijan kanssa, esimerkkeinä ruonlaittovälineet. Seurauksena

sanotaan muulloin olevan sairautta ja epäonnea perheelle, jonka tulisija on kyseessä. Kattilan ei saa

myöskään antaa heilua tulisijan yllä, koska jos sen antaa tapahtua, porolauma voi karata. Kaikkeen

tähän toimintaan kuuluu uskomus, että tulisijojen kautta voidaan vaikuttaa porojen terveyteen ja

käyttäytymiseen positiivisella tavalla.32 Länsimaalaisen ihmisen on huomattavan vaikea käsittää,

30 Westerdahl 2002: 187, 189–190.

31 Westerdahl 2002: 184, 186.

32 Vate 2013: 183. 189, 192–193.
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että joissakin kulttuureissa näin syvälle juurtuvat käsitykset taikauskosta ja epäonnesta ovat vielä

mahdollisia, mutta uskomukset ovat osittain perinteisiin sekoittuneita, joten niitä voi olla vaikea

myös kyseenalaistaa.

Saamelaisten kulttuurissa tulisijat ovat voineet olla taustalla vaikuttamassa saamelaisten

oikeuteen puolustaa omaa maataan kaupankäynnin ja valtioiden vaatimusten keskitulessa, kun

valtiot ovat olleet päättämässä monista saamelaisia koskevista laista ja sopimuksista. Saamelaisten

tulisijojen levittäytyminen yhä laajemmille alueille on vain vahvistanut tätä uskomusta. Halisen ym.

mukaan saamelaisten materiaalinen kulttuuri oli myöhäiselle viikinkiajalle tultaessa eriytynyt

näkyväksi ja levinnyt laajoille alueille Kuolan niemimaalle saakka. Muutos oli ollut suuri

varhaiseen rautakauteen verrattuna ja tämän on arveltu johtuvan sosiaalisista ja taloudellisista

prosesseista, jotka tapahtuivat saamelaisten lähiyhteisöissä. Tulisijojen on voitu nähdä virallistavan

ja yhtenäistävän saamelaisten materiaalista kulttuuria. Tulisijarivistöt voidaankin nähdä

laajemmassa yhteydessä sekä saamelaisten että heidän naapuriyhteisöjensä välillä. Tulisijoilla on

voitu ilmaista vastakohtien välisiä tasa-arvoa ja eroa toisten välillä, mutta myös siirtymää ja

vakautta.33

33 Halinen, Hedman & Olsen 2013: 156, 179–180.



16

3 KANSANUSKO SUOMESSA

Kansanperinteeseen voidaan lukea ihmisen kulttuuri ja perinteet, jotka ovat siirtyneet

vuorovaikutuksessa toisten kanssa sukupolvelta toiselle. Virtanen toteaa, että ” kansanperinnettä

voidaan luonnehtia yleisesti ainakin viiden perustuntomerkin nojalla: folklore on kuvattavissa

anonyymiksi, stereotyyppiseksi, ihmiseltä ihmiselle siirtyväksi, muistinvaraiseksi ja yhteisölliseksi

kulttuurin elementiksi.” 34

Kansanusko puolestaan merkitsee kristinuskon ja kansanomaisen uskon sekoittumista toisiinsa.

Uskontotieteissä tätä on kutsuttu synkretismiksi eli traditiot ovat sekoittuneet toisiinsa. On

huomattava, että kristillisen uskonnon rinnalla kansa on halunnut säilyttää yhteyden omaan

maailmankuvaansa ja omiin uskomuksiin, joten niistä yhdessä kehittyi omanlaisensa muinaisusko.

Kristillisen ajan kansanusko on ollut osa ihmisten maailmankuvaa, ihmiset uskoivat maahisiin ja

menninkäisiin sekä taikuuksiin. Kansanusko on kuitenkin ollut tuohon aikaan luonteeltaan,

tiedollista, eikä niinkään itse uskoon liittyvää. Ihmiset eivät vain uskoneet, että metsässä oli

metsänhaltia tai rakennuksessa kotitonttu, vaan he tiesivät, että metsässä oli haltia tai talossa

kotitonttu. Kristinuskon tehtävä kuitenkin oli kyseenalaistaa sen ajan ihmisten maailmankuva

omalla kilpailevalla ideologialla.35 Kansanusko on ilmennyt Suomessa erityisesti riiteissä ja

tapakulttuurissa, kuten hautajaisissa tai häissä. Myös kertomuksiin ja tarinoihin kuuluu suomalainen

kansanusko hyvin vahvasti. Kansanuskoa ei voi erottaa muusta perinteestä erilleen, se on osa

olemassaoloamme.36

On tärkeää huomata, että kristinusko on jo vuosisatojen ajan elänyt rinnakkain eurooppalaisen

kansanuskon kanssa. Se on näkynyt niin, että heimouskonnosta on omaksuttu tapoja osaksi

kristillisiä juhlia ja kristinuskosta puolestaan on siirtynyt käsitteitä ihmisten arkielämään ja tapoihin.

Kirkko on vaikuttanut Suomessa aiemmin ihmisten elämäntapaan muun muassa järjestämällä

kierto- ja kyläkouluja, sisällyttämällä vuotuisjuhliin, kuten jouluun ja pääsiäiseen, tapakulttuuria ja

vaikuttamalla suomalaisten työpäiviin. Sunnuntai oli lepopäivä ja lauantaina työt piti lopettaa

iltakellojen soitua. Kirkon kasvatustavoitteisiin kuuluikin hyvin vahvasti taikuuden vastustaminen

osana sen yleisiä kasvatuspyrkimyksiä. Kaikkiin uskomuksiin kirkko ei kuitenkaan puuttunut

kansanuskon osalta, mutta se ei hyväksynyt etenkään kirkkoon, eikä hautausmaihin liittyviä magiaa

ollenkaan. Taikuutta pyrittiin kitkemään kansasta kannustamalla tuomaan kirkkoihin taikomisessa

34 Virtanen 1999: 22, 24.

35 Pulkkinen 2014: 15, 17.

36 Virtanen 1999: 230.
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käytettyjä esineitä, ja myös rahan uhraamista alttarille pidettiin hyvänä tapana, kun messussa

rukoiltiin Isä meidän–rukousta.37

Kristillinen kirkko ja oikeuslaitos vaikuttivat Suomessa kansanomaisiin moraalikäsityksiin

vuosisatoja. Voimassa olleen lain, kirkon kymmenen käskyn ja yleisten moraalisääntöjen lisäksi

kansanuskomustarinat ovat olleet vaikuttamassa ihmisten moraalikäsityksiin.38 Kansanuskoon

kuuluvassa maagisessa ajattelussa on tunnusomaista, että se on näkymättömissä. Tutkijat tekivät

päätelmän, että magiaan uskovat harvoin puhuvat siitä ulkopuolisille, mikä on aiheen tutkimuksen

kannalta ongelmallista. Kuitenkin on selvinnyt, että tämänkaltainen maailmankuva on parhaiten

säilynyt niillä ihmisillä, jotka ovat asuneet syrjäseuduilla ja viettäneet eristettyä elämää.39

Magian ja uskonnon välinen ero näkyy siinä, että magiassa ihminen uskoo voivansa vaikuttaa

yliluonnollisten olentoihin ja voimiin magian keinoin, kun taas uskonnossa ihminen on alistunut

näiden voimien tahtoon. Magian harjoittaminen on voitu jakaa valkoiseen ja mustaan magiaan.

Mustaa magiaa eli toisia vahingoittavaa taikuutta on harjoitettu siksi, että sillä on haluttu riistää

onni muilta ja toisaalta mustaa magiaa on käytetty aggressiivisessa mielessä, on ajateltu, että

pahasilmäisyys on ollut sellainen voima, jota henkilö itse ei ole voinut hallita lainkaan.40 Juuri

agraarivaiheessa on alettu käyttää magiaa, jotta oma elanto olisi saatu varmistettua. Ihmisen

maailmankuva on ollut tuolloin animistinen, mikä tarkoittaa, että luonnossa on koettu olevan

elollisia olentoja, joilla on tietynlaisia ominaisuuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia ihmiseen,

mutta näillä olennoilla ei ole kuitenkaan nähty olevan omaa persoonaa tai sielua. Tästä

tuonpuoleisesta voimasta on käytetty nimitystä väki, kun taas sanaa mana on käytetty

antropologiassa.41

Kansanuskoa ei voi erottaa dualistisesta maailmankuvasta, se kuuluu oleellisena osana siihen.

Dualistiseen maailmankuvaan voidaan liittää kaikki mahdolliset symboliset vastakohtaisuudet,

kuten että elämään voidaan katsoa kuuluvan eteläisyys, oikea puoli ja myötäpäivään tekeminen, kun

taas puolestaan kuolemaan ja vainajiin voidaan lukea pohjoisuus, vasen puoli ja vastapäivään

tekeminen. Nämä olivat hyvin selkeitä jakoja dualistisessa maailmankuvassa aikoinaan. Myös

kuulla on ollut merkittävä asema pohjoisen ihmisen maailmakuvassa, siihen liittyy kaksi eri

dualismia; kasvava sekä vähenevä kuu. Kasvava kuu liitetään elämään sekä yliseen/keskiseen

37 Virtanen 1999: 232–233.

38 Virtanen 1999: 234–235.

39 Virtanen 1999: 239.

40 Virtanen 1999: 239.

41 Pulkkinen 2014: 46.
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maailmaan, kun taas pienevä kuu on edustanut kuolemaa ja alista maailmaa. Sen lisäksi että

maailmankuva on voitu nähdä myös tämän – ja tuonpuoleisen väliseksi, niin maailmakuva on ollut

pohjoisessa kolmijakoinen muun muassa saamelaisilla. Alisen maailman symboliikka on kuitenkin

koettu tuonpuoleisen ilmentäjänä, ei niinkään ylistä.42

Tuonpuoleinen on tarkoittanut kaikkea, mikä on ollut pyhää eli ihmisen hallitsemattomissa.

Yliluonnolliseen maailmaan kuului olennot, jotka ovat saattaneet näyttäytyä, mutta ne ovat voineet

myös olla näkymättömissä. Oleellisinta oli, että tuonpuoleisia olentoja piti kohdella ainoastaan

ritualistisella tavalla, koska niillä oli ylivertaiset voimat ihmiseen nähden, eikä niitä haluttu

suututtaa tai kohdella huonosti. Olentojen pelättiin muutoin rankaisevan jollakin katsomallaan

tavalla ihmistä tai vaikeuttavan muuten ihmisen elämää. Mikäli olentoa osasi lähestyä oikealla

tavalla, se palkitsi ihmisen tarjoamalla suojelusta tai elatusta, mutta väärin lähestyessä olento

muuttui rankaisevaksi tai jopa vaaralliseksi, jos ihmisen toiminta ei miellyttänyt sitä. Lahjominen ja

hyvittely olivat yleisimpiä olentoihin vaikuttamispyrkimyksiä, mutta myös uhkailua ja

rankaisemista voitiin käyttää hyväksi.43

Kansanuskoon kuului hyvin vahvasti usko, että henkimaailmalla on erityinen suhde erilaisiin

rakennuksiin, kuten esimerkiksi asuinrakennuksiin, karjansuojiin ja saunoihin. Hengillä katsottiin

olevan kansanuskossa monia erityisiä tehtäviä, kuten ihmisten varoittaminen vaarasta tai pulasta

pelastaminen. Ne saattoivat osallistua kotityöhön ja toimia myös kotitalouksien moraalinvartijoina.

Hengillä uskottiin olevan siis tehtäviä laidasta laitaan ihmisten parissa. Oleellisinta oli kuitenkin,

että ihmiset pystyivät aistimaan henget, ne eivät olleet ihmisten mielikuvituksen tuotetta, vaan ne

yleensä pitivät myös ääntä, joten niiden olemassaolosta tiedettiin. Koska hengillä oli ihmisten

parissa niin suuri merkitys, että niiden uskottiin vaikuttavan jopa ihmisten omaan toimintaan ja

menestymiseen, ne haluttiin pitää tyytyväisinä ja hyvissä väleissä ihmisiin lahjomalla niitä mm.

ruualla ja juomalla.44 Olennot olivat kuitenkin osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja ne saattoivat

auttaa metsästyksessä tai olla myötävaikuttamassa karjan tai viljelyn menestykseen.45

Muinais- sekä kansanuskoa voidaan tarkastella elinkeinorakenteesta käsin. Siinä on ollut silloin

kolme tärkeää vaihetta: pyynti-, kaski- ja agraarikulttuuri, joka on jakaantunut esikristilliseen ja

kristilliseen vaiheeseen. Ennen kristinuskoa Suomessa on vaikuttanut muinaisusko eli pakanausko

42 Pulkkinen 2014: 48.

43 Pulkkinen 2014: 43, 45.

44 Herva 2010: 447.

45 Pulkkinen 2014: 43.
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pyynti- ja kaskikulttuurin aikana sekä agraarikulttuurin alkuaikoina. Myös agraariseen

kulttuurivaiheeseen siirtymisen voidaan nähdä Suomessa olleen merkittävä muutos, vaikkakaan

muutos ei tapahtunut nopeasti. Erilaisissa kulttuurivaiheissa on ollut kullekin vaiheelle tyypillisiä ja

omanlaisia ajattelu- sekä toimintatapoja. Pulkkinen toteaa, että ”pyyntikulttuuriin voidaan yhdistää

ainakin karhukultti, totemismi, samanismi ja luonnonmyytit (kuten maailman synty), kun taas

esikristilliseen agraarikulttuuriin voidaan liittää vainajakultti, hiidet, magia, loitsut, tietämys sekä

viljelyriitit ja kalevalamittainen epiikka.” Kun kristinusko saapui maahamme, vainajakultti alkoi

hiipua vähitellen. Tällöin magia sai kuitenkin uusia virikkeitä myös kristinuskosta.

Kalevalamittainen epiikka puolestaan on yhä voimissaan, ja sen runous perustuukin hyvin vankasti

samanistiseen maailmankuvaan.46

Pyyntikulttuurissa on nimenmukaisesti riistaa tai kalaa ”pyydetty”, tuonpuoleista olentoa piti

lähestyä kunnioittaen ja anoa lupaa saaliin pyyntiin. Koska tuonpuoleisilla olennoilla nähtiin olevan

oma tahtonsa, ihminen pystyi neuvottelemaan niiden kanssa uhraamalla olennolle tai käyttämään

šamaania neuvottelun välittäjänä. Muuna tapana voitiin harjoittaa mekaanisesti vaikuttavaa magiaa.

Myöhemmin agraarivaiheessa magian käyttäminen lisääntyi, koska tähdättiin elannon

varmistamiseen.47

Taikojen tekeminen oli osa magiaa, ja taiat voitiin jaotella hyvää tuottavaan magiaan, ennalta

ehkäisevään magiaan, vahingoittamismagiaan sekä korjaavaan magiaan. Hyvään eli valkoiseen

magiaan kuului muun muassa lemmennostatuksen sekä metsästysonnen hankkiminen ja säämagia,

vahingoittamismagiassa eli mustassa magiassa puolestaan yritettiin pilaustaikojen avulla mm. pilata

naapurin elinkeino-onni ja ottaa se ikään kuin itselle. Pilauksissa yritettiin esimerkiksi hävittää

naapurin karja metsikköihin tai saada pedot karjan kimppuun. Mustaa magiaa käytettiin myös toisen

vahingoittamiseen pelkästään pahantahtoisuudesta.48

Valkoiseen magiaan kuului siis ennaltaehkäisevä magia. Sillä tarkoitettiin kaikkea

ennaltaehkäisevää taikuutta, jolla voitiin varautua pahoja voimia vastaan. Varauksissa käytettiinkin

usein kristillistä symboliikkaa, mikä tarkoitti esimerkiksi, että ristinmerkkiä saatettiin käyttää

monissa toimissa, muun muassa pelto voitiin kyntää ristiin ennen auringonnousua ja uuden navetan

rakentamista. Varaustaikuudesta oli myös kyse silloin, kun haluttiin suojata karjaa pahoilta voimilta

ja laitettiin elohopeaa navetan kynnykseen. Suola oli myös toinen aine, mitä käytettiin

46 Pulkkinen 2014: 20–21.

47 Pulkkinen 2014: 46.

48 Pulkkinen 2014: 287, 306, 304, 302.
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ennaltaehkäisevässä magiassa. Korjaavaa taikuutta käytettiin puolestaan silloin, kun

ennaltaehkäisevä varaustaikuus ei toiminutkaan. Sitä saatettiin tarvita esimerkiksi elinkeinoihin,

kuten karjaan tai viljelyyn liittyvissä toimissa.49

Kansanuskoon on hyvin vahvasti kytköksissä taikuus, joka on vaikuttanut

perustuskätköperinteeseen. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, koska ihmisten maailmankuva on

ohjannut ihmisten toimintoja ja ajatuksia. Perustuskätköt ovat syntyneet juuri ennaltaehkäisevän

taikuuden seurauksena. Seuraavassa kappaleessa kerron lyhyesti perustuskätköistä.

3.1 Perustuskätköperinne maailmalla

Perustuskätköperinne on tunnettua ympäri maailman. Erilaisia ritualistisia perustuskätköjä on

tutkittu kuitenkin vielä suhteellisen vähän aikaa Euroopassa, noin parinkymmenen vuoden ajan,

mutta kiinnostus on silti kasvanut tätä tutkimusalaa kohden paljon. Perustuskätkötutkimus on

suhteellisen nuori ala myös Suomessa. Tutkijoita on kiinnostanut, mikä on saanut ihmisen

kätkemään tietyn esineen tiettyyn paikkaan rakennusta. Kätköt eroavat usein ajalliselta

kontekstiltaan eli minä aikakautena ne ovat tulleet kätketyiksi. Esihistoriallisen ajan kätköt löytyvät

yleensä kattopaaluista ja sieltä tarkemmin juuri kantavien paalujen sijoista, kun taas historiallisten

kätköjen löytöpaikat kohdistuvat muun muassa kattorakenteisiin, savupiippuihin tai katon

välipohjan täytteisiin.  Perustuskätköihin voi törmätä myös varmimmin yleensä lattian alta keskeltä

huonetta taikka rakennusten nurkista, tulisijoista, kynnysten alta tai seinälinjojen yhteydestä.50

Perustuskätkötutkimus otti jättiharppauksia eteenpäin noin 1800-luvun lopulta aina 1900-luvun

alkuun ulottuvalla jaksolla, kun brittiläiset, irlantilaiset sekä skandinaaviset folkloristit alkoivat

kiinnostua, miksi tietyntyyppisiä esineitä oli löytynyt tiettyihin paikkoihin piilotettuna. Niihin

lukeutuivat muun muassa hevosen kallot, kuivatetut kissat, kolikot sekä ukonvaajat. Tutkijoiden

mukaan löydöillä täytyi olla yhteys muinaisiin ritualistisiin toimintoihin. Kätköperinteen kannalta

1950-luku oli käänteentekevä, sillä silloin alettiin kiinnostua vanhoista kengistä, joita oli löydetty

etenkin rakennusten purkutöiden yhteydestä. Kengät olivat enimmäkseen noin 1700–1800-luvun

vaihteeseen ajoittuvia iältään. Löydöistä alettiin pitää lukuja 1950-luvulta alkaen ja tutkia niitä

tarkemmin. Kuitenkin vasta noin 1990-luvun lopulla yliopistojen tutkijat alkoivat kiinnostua

kätköperinteestä ja se tunnustettiin akateemisen vertaisarvioinnin kautta, kun se sai rahoitusta

49 Pulkkinen 2014: 315, 321, 322.

50 Hukantaival 2007: 8.
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laajalta alueelta ja sen tutkimiseen alettiin saada resursseja.51

Olipa kätköjen paikka rakennuksessa mikä hyvänsä, perustuskätköjen piilotuksessa on suunniteltu

hyvin tarkkaan, mitä on haluttu piilottaa ja etenkin, miksi on haluttu piilottaa jokin tietty esine juuri

tiettyyn paikkaan rakennusta. Sonja Hukantaipaleen mukaan perustuskätköihin voi kuulua lähes

vaikka mitä, mutta tietyt esineet erottuvat joukosta, sillä niitä esiintyy lukumääräisesti eniten

tutkimusaineistosta. Isossa-Britanniassa sekä keskisessä Euroopassa löydöt ovat painottuneet

hevosenkalloihin, kissoihin sekä kenkiin, mutta myös rahalöydöt ja teräsesineet ovat olleet

suosittuja perustuskätköesineitä. Tavallisin perustuskätkö Alankomaissa on puolestaan ollut tulisijan

tai kynnyksen alla sijainnut keramiikka-astia.52 Kengät ovat yksi maailman yleisimpiä

perustuskätköesineitä. Niiden kätkemiseen on monia syitä, mutta voidaan ajatella, että niillä on

haluttu yleensä suojautua joltakin tai muistaa jotain. Euroopasta on löytynyt runsaasti rakennuksiin

kätkettyjä kenkiä, joiden tarkoitus on ollut pitää pahat henget loitolla.53

Uudessa-Englannissa kätköperinnettä on tutkittu vastikään ja tutkimuksissa on selvinnyt, että jo

1600-luvulta saakka Uudessa-Seelannissa on harjoitettu taikoja, tästä on todisteena runsas

kansanperinneaineisto ja historialliset lähteet. Nimenomaan erilaiset aineistot ovat olleet apuna

tulkitsemassa arkeologisten kohteiden raportteja.  Voidaan kuitenkin sanoa, että taikuuden

harjoittamiseen on vaikuttanut, onko sen taustalla ollut virallinen uskonto vai kansanusko, sillä

kansanuskoon perustuvassa taikuudessa taikuuksia on harjoitettu yleensä piilossa muilta.

Arkeologian ongelmana on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana taikuudessa käytettyjen

esineiden tai vähänkään poikkeavien esineiden väärintulkinta, milloin esineitä on luokiteltu

tunnistamattomiksi objekteiksi, milloin puolestaan roskiksi tai rituaaliesineiksi. Kolmen

dokumenttilähteen avulla voitiin kuitenkin luoda kriteerit, joilla rituaalisen toiminnan tunnistaminen

on mahdollista.54

Ihmisillä on ollut tapana suojata menneisyydessä omaisuuttaan, itseään ja kotinsa rajoja

taikaesineillä. Tämä ei ole muuttunut siitä miksikään, sillä yhä nykyäänkin ihmisillä on tapana

suojella omia rajojaan rakentamalla aitoja tonteilleen yrittäen suojautua mahdollisilta

vaaranaiheuttajilta. Ihmiset ovat käyttäneet suojaavaa taikuutta yleisemmin silloin, kun

yhteiskunnassa on lisääntynyt sosiaalinen tai poliittinen epävarmuus. Naiset ja miehet ovat myös

51 Davies & Houlbrook 2021: 2.

52 Hukantaival 2007: 8.

53 Ikäheimo, Kuvaja & Äikäs 2016: 323.

54 Auge 2020: 2.
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käyttäneet taikuutta eri tavoin. Kun otetaan huomioon sukupuoli, aika ja paikka, voidaan tehdä

jonkinlaisia johtopäätöksiä, miten taikuutta on harjoitettu, millaista materiaalista kulttuuria siihen

sisältyi, miten he olivat yhteydessä luontoon sekä muiden ympärillä olevien ihmisten kanssa.

Taikojen on ajateltu voimaannuttavan ihmisiä ja tuovan turvallisuutta muuten epävarmoihin

aikoihin.55

3.2 Perustuskätköperinne Suomessa

Perustuskätköperinnettä on tutkittu vielä suhteellisen vähän Suomessa verrattuna esimerkiksi

löytöjen määrään. Hukantaival on kuitenkin tehnyt väitöskirjatutkimuksen perustuskätköistä, jotka

ajoittuvat Suomessa noin 1200–1950-luvuille. Lisäksi Tornion kaupungin perustuskätköihin on

törmätty jo vuonna 2002, jolloin siellä tehtiin kaivauksia Oulun yliopiston toimesta. Tornionlaakson

kansanperinnettä kätköperintöineen on tutkinut sekä julkaissut aiheesta muun muassa Arvid Oukka

1970 - luvulla.56

Juha Tuppi kirjoittaa artikkelissaan, että Tornion kaivauksilla löydettyjen rakennusjäännösten

hirsikehikkojen läheisyydestä löydetyt perustuskätköt osoittivat, että ne oli jostakin syystä laitettu

näille löytöpaikoilleen. Torniosta löytyi muun muassa karhunkynsiä, poron kallo, rautakanki ja

punasavikeraaminen pata hirsiperustusten eri osista.57 Rakennusjäänteiden perustuksista löytyi

myös kirveenpää lattian alta. Kirves löytyi rakennus X:n perustuksista, joka oli rakennettu

myöhemmin osittain rakennus B:n perustusten päälle. Rakennus B:hen oli rakennettu myöhemmin

tulisija, joka oli todennäköisesti muuttanut rakennuksen käytöltään asuintaloksi. Myös luulusikan

varsi löytyi rakennus B:n perustuksista, tulisijan jäänteistä.58 Osan kätköesineistöstä arveltiin

sijoittuvan juuri perustusten päälle ja osan mahdollisesti kahden eri rakennusjäännösten väliin. Yksi

mahdollinen selitys löytöesineille oli ritualistiset toiminnat. Perustuskätköjen merkitystä on usein

haastavaa tulkita oikealla tavalla, koska yleensä mitään muuta arkeologista todistusaineistoa ei ole

olemassa. Kansanuskon avulla voidaan kuitenkin tulkita eri kätköpaikkoja ovatko ne olleet

perustuskätköpaikkoja vai eivät, vaikkakin pienellä varauksella on hyvä suhtautua aina

perimätietoon.59

55 Auge 2020: 4, 6.

56 Tuppi 2009: 279.

57 Tuppi 278–279.

58 Herva 2009: 445–446, 449.

59 Tuppi J. 2009: 278–279.
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Mikäli löytöpaikan esine on hyväkuntoinen ja löytyy paikasta, josta sen ei oletettaisi löytyvän,

kuten rakennusten perustuksista, voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että kyseessä on juuri

perustuskätkö, koska perustusten alle laitetut esineet täytyy laittaa sinne ennen rakennuksen

pystyttämistä. Lisäksi aina kun esineitä tavataan löytökontekstiltaan jossain oudossa, ennalta

arvaamattomassa paikassa, on kiinnitettävä huomiota, millaisessa asennossa esine on ollut, kun se

on jätetty paikoilleen. Esine on voinut jäädä vahingossa löytöpaikalle rakennusvaiheessa, mutta

mikäli ne ovat löydettäessä sellaisessa asennossa, että ne ovat hyvin huolellisesti asetettu

paikoilleen, on silloin hyvin todennäköistä, että esine on jätetty löytöpaikalleen tarkoituksella.60

Hukantaival pohtii vuoden 2016 väitöskirjassaan, että perustuskätköt saavat oman merkityksensä

esiintymis- ja  löytöpaikkansa mukaan, sillä kullakin perustuskätköllä on omanlainen erityinen

merkityksensä, riippuen mihin kohtaa rakennusta ne on asetettu.61

Suomalaista kätköperinnettä on tutkittu vielä varsin vähän suhteessa muuhun Eurooppaan, koska

kätköihin liittyvät löydöt ovat olleet vielä suhteellisen tuntemattomia tutkijoille, ja se on

edesauttanut, että kaivauksilla vastaan tulleet kätköt ovat usein jääneet joko huomioimatta tai niitä

ei ole dokumentoitu, koska ei ole ymmärretty niiden kontekstia täysin. Suomessa oli vuoteen 2007

mennessä ainoastaan yksi laajempi perustuskätköihin liittyvä tutkimus, Turun yliopiston pro-

gradutyö, jossa tutkittiin 21 kätkölöydöstä. Näistä 14 kappaletta oli alkuperältään arkeologisia

kätkölöytöjä. Suomessa on kuitenkin laajat kansanperinnearkistot sekä ymmärretty, että monet

taikuuteen liitetyistä seikoista ovat selittäneet hyvin usein perustuskätköesiintymiä. 62

Hukantaipaleen vuoden 2016 tutkimuksesta selvisi, että löytöpaikat voitiin jakaa kuuteen luokkaan,

riippuen mistä kohtaa rakennusta esineitä löytyi eniten. Suomalaisen kansanperinteen mukaan

yleisin esiintymispaikka oli kynnys, mutta esineitä on löytynyt myös seuraavaksi eniten kulmista,

seinän sisältä, katosta, tulisijasta, lattian alta tai jostain muusta paikasta.63

Noin 1700–1950-luvuilla yleisimmät kätköpaikat ovat olleet Suomessa seinän sisässä ja tulisijan

alla, mutta myös lattian alta sekä muualta kohtaa rakennusta on löytynyt esineitä. Ihmisten

asunnoista esineitä on löytynyt eniten suhteessa muihin rakennuksiin, mutta myös kirkoista,

eläinsuojista ja varastoista. Perustuskätköjä tehtiin Hukantaipaleen mukaan eniten pahalta

suojautumisen takia, sillä yli puolet löytöesineistöstä määriteltiin noituutta vastaan tehdyiksi

kätköpaikoiksi. Toiseksi yleisin syy kätköesineiden piilotukseen oli puolestaan hyvän onnen

60 Tuppi J. 2009: 277, 279.

61 Hukantaival 2016: 394.

62 Hukantaival 2007: 8.

63 Hukantaival 2016: 91.



24

tuominen rakennukselle.  On kuitenkin huomattava, että onni voitiin myös varastaa, jolloin sen

voitiin nähdä myös keinona suojautua pahoilta voimilta.64

Suurin osa perustuskätköistä on tehty rakennuksen perustuksia rakennettaessa. Yleisin kätköpaikka

rakennuksessa oli kynnys, josta on löytynyt eniten elohopeaa ja jonkin verran kolikoita, kun taas

kulmista eniten kolikkoja. Kolikkoja on löytynyt myös katolta suhteessa eniten ja tulisijoista

eläinten jäännöksiä. Mikä on mielenkiintoista, niin kolikkolöydöt ovat painottuneet enimmäkseen

Suomen länsirannikolle ja eteläosiin maata. Lapin alueelta on löytynyt kolikoita suhteellisen vähän

verrattuna muuhun Suomeen, Hukantaipaleen mukaan Kolarin seudulta on löydetty ainoastaan noin

2–5 kolikkoa perustuskätköinä tähän mennessä.65 Voisiko tämä kertoa siitä, että Lapin alueella talot

ovat usein jääneet paikoilleen lahoamaan, eikä niitä ole päästy tutkimaan, kun niitä ei ole purettu.

Toinen mahdollinen selitys on Lapin sota, joka tuhosi rakennuskantaa paljon.

Koska kansanperinnettä on tutkittu Suomessa kuitenkin hyvin laajasti ja otettu huomioon taikuuden

osuus kansanuskossa, se on edesauttanut jatkamaan kätköperinnetutkimusta, koska

rakennuksista löytyneille kätköille on täytynyt löytää jokin selitys, kun niitä on tutkittu. Jos

aiemmin kätkölöytöjä jäi dokumentoimatta tiedon puutteellisuuden vuoksi, niin nykyään

väärintulkinnan osuus on pienempi, ja on kuitenkin olemassa jo valmiiksi olemassa olevat arkistot,

joista voi vertailla löydettäviä kätköjä toisiinsa ja sekä kansanperinteeseen. Tähän seikkaan tulee

kiinnittää jatkossakin huomiota kaivauksilla ja muilla tutkimuspaikoilla. Kaikki mitä kaivauksilta

löydetään kaivausten yhteydessä, tulisi dokumentoida tarkkaan mahdollisten väärintulkintojen

välttämiseksi.

1800-luvulta 1900-luvun alkuun saakka kerätyn kansanperinneaineiston mukaan Suomessa hyvin

yleisiä kätköesineitä on olleet elohopea, metallityökalut ja raha. Muita yleisiä kätkettäviä esineitä

ovat olleet myös kivikautisen ajan työkalut sekä eläinten luut. Kansanperinteestä löytyykin vastaus

siihen, miksi juuri esimerkiksi eläinten luita tai elohopeaa on aikoinaan kätketty eri paikkoihin

rakennuksissa. Myrkyllisen elohopean on todella uskottu elävän, ja sitä kätkettiin yleensä

kynnyksen alle tai kynnyksen sisään porattuun reikään, joka suljettiin puisella tapilla. Sille saatettiin

laittaa mukaan lisäksi ohrajauhoja ”ruoaksi”. Elohopean kätköpaikkoja on ollut myös lattian alla,

nurkissa tai tulisijassa pullon sisälle tai linnunkynäsulan sisälle piilotettuna. Joka oli kätkenyt

elohopeaa kynnyksen alle esimerkiksi navetassa tai tallissa, uskoi että elohopea suojeli näitä

64 Hukantaival 2016: 91, 93–94,101, 102.

65 Hukantaival 2016: 101–102, 108, 114.
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rakennuksia noidilta.66

Koska lääketiede oli tunnistanut elohopean jo keskiajalta saakka sen erikoisten ominaisuuksiensa

takia, kansa uskoi, että elohopea oli hyvin voimakas taika-aine, jolla pystyi harjoittamaan taikuutta.

Muita voimallisia taikaesineitä, kuten kivikautista kirvestä ja muita työkaluja on käytetty

taikuudessa monin eri tavoin ja niillä on uskottu olevan suojaava vaikutus myrskyissä

ukkosenilmalla salamaniskuilta ja tulipaloissa. Tämän vuoksi niiden kätköpaikkoja ovat olleet

erityisesti kattorakenteet, tulisijat ja ullakot, mutta myös muut kätköpaikat ovat olleet mahdollisia

piilopaikkoja. Kansa uskoi ukonvaajojen olleen salamankärkiä, joita ukkosen jumala on paiskannut

taivaasta maahan, siksi niihin on uskottu taikaesineinä. Myös metallisilla teräkaluilla uskottiin

olevan samanlaisia erityisiä voimia. Jos esineessä tai työkalussa oli terä, se oli todella tehokas

pitämään loitolla kaikki pahat voimat, joten siksi niitä kätkettiin etenkin rajapinnoille, kuten

kattoon, ovien ja ikkunoiden pieliin sekä kynnysten alle. Suosituimpia kätkömetalliesineitä ovat

olleet Suomessa viikate, veitsi, ja kirves, mutta myös avain, hevosenkenkä, keritsimet ja sirppi on

ollut yleinen kätköesine aikoinaan.67

Eläinten luista tavallisimmin kätkettyjä ovat olleet kotieläinten luut, joista erityisesti kallon sekä

leuan luut, sarvet ja kylki-sekä raajojen luut ovat olleet yleisiä kätköluita. Niitä on kätketty yleensä

tavallisimmin lattian alle, mutta esimerkiksi kallot on saatettu kätkeä tulisijojen perustuksiin.

Luonnon eläimistä kyykäärme on eläin, jonka kansa on uskonut voivan karkottaa pahoja henkiä.

Käärmeitä on voitu kätkeä kynnyksen alle porattavaan reikään. Hukantaival mainitsee myös, että

ihmisen luita olisi käytetty rakennuskätköinä ja että luita olisi haettu vanhoilta hautausmailta.

Rahaperustuskätköt ovat myös olleet hyvin yleisiä.68

Perustuskätköjä tutkittaessa onkin tärkeää huomioida kätkön ajankohta eli milloin se on kätketty.

Esihistorialliseen aikaan kätketyn esineen merkitys voi olla ollut tyystin erilainen kuin esimerkiksi

historialliseen aikaan, taikka 1900-luvulla, merkitykset ovat voineet saada uusia merkityksiä tai ne

ovat kenties muuttuneet vain aikojen saatossa. Perustuskätköille on löydettävissä luonnolliset syyt,

kun ne on kätketty maahan tai rakennusten sisälle. Yleensä kätköillä on haluttu uhrata jotain omille

esi-isille tai yliluonnollisille olennoille, joita ovat olleet muun muassa maahiset. Kätköt on voitu

liittää myös osaksi hedelmällisyysmagiaa. Historiallisen ajan kätköjen merkitystä pohdittaessa on

kätköjen ajateltu liittyvän ennen kaikkea oman onnen saavuttamiseen ja pahojen voimien

66 Hukantaival 2007: 8–9.

67 Hukantaival 2007: 9.

68 Hukantaival 2007: 9.
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karkottamiseen. Tämän päivän rakennustyömailla puolestaan halutaan nykyäänkin jättää jokin

muisto itsestä tuleville sukupolville ja dokumentoida rakentamisprosessia jollakin lailla,

kätköperinne elää vielä nykyäänkin siis hyvin, sen merkitys on vain muuttunut ajan saatossa.

Joka tapauksessa kaikkia edellä mainittuja esimerkkejä voidaan löytää suoraan kansanperinteen

 taikaesimerkeistä, ylivoimaisesti yleisin on kuitenkin ollut rakennuksen pahojen voimien suojelu,

josta esimerkkinä Hukantaival mainitsee noituuden. Noituus on ollut sen ajan ihmisten mielissä

pahantahtoista taikuutta, jolla on haluttu vahingoittaa toisia.69

On tärkeää osata erottaa ja ymmärtää sen ajan ihmisten maailmankuva, joka on eronnut suurilta osin

meidän nykypäivän ihmisten maailmankuvasta. Jos verrataan kuitenkin keskenään 1500-lukua ja

1800-lukua, niin noitausko on ollut hyvin pitkälle samansuuntaista kummallakin

vuosisadalla. Siihen aikaan jopa pahantahtoisten ajatusten on uskottu vahingoittavan toisia, joten on

ilmeistä, että kaikenlaiseen erilaisuuteen ja vähänkin poikkeavaan on puututtu ja asioihin on

ylireagoitu usein. Kuka tahansa, jopa oma naapuri tai sukulainen on voinut olla noita taikka trulli.70

Ihmiset ovat tuolloin uskoneet noitumiseen ja että ihmisellä voi olla ”paha silmä”. Myöskin

nykypäivän ihmisille luonnolliset vahingot tai onnettomuudet, kuten tulipalot ja sairastuminen, on

noitauskon aikaan ajateltu johtuvan juuri noituudesta, johon ei itse ole voinut vaikuttaa, muuten

kuin luomalla perustuskätköjä suojaamaan rakennusta ja samalla ihmistä itseään. On siis

huomattava, että maailma on ollut täysin erilainen paikka aiemmin ja siksi noitavainot ovat olleet

todellisuutta myös Suomessa.71

Noituutta vastaan tehtyjä ns. kotitaikuuksia ei edes kirkko vastustanut, koska taikuuden muotoa ei

pidetty kiellettynä. Varmasti osittain senkin vuoksi, koska tähän ns. vastataikuuteen kuului

kristillisiä aineksia, kuten rukoilua, ja perustuskätköistä on löytynyt juuri hengellisiä kirjoja, joten

vastataikuutta ei ole yksinkertaisesti pidetty uhkana kristinuskolle.72

69 Hukantaival 2007: 9–10.

70 Hukantaival 2007: 10.

71 Hukantaival 2007: 10.

72 Hukantaival 2007: 10.
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1 Etnoarkeologia

Tutkimukseni linkittyy etnoarkeologiseen tutkimustraditioon. Etnoarkeologian keskiössä ovat

ihmiset ja heidän välisensä suhteet, unohtamatta materiaalista kulttuuria, joka on myöskin osa

kulttuuria. Aikojen saatossa etnoarkeologia on alkanut tutkia enemmän materiaalista kulttuuria

holistisesta näkökulmasta, huomioiden yksilön näkökulman entistä laajemmin. Etnoarkeologista

tutkimusta voidaan pitää järjestelmällisenä, ongelmakeskeisenä tutkimuksena. Etnoarkeologit

voivat käyttää monia erilaisia kenttätyömenetelmiä, he voivat tehdä määrällistä tutkimusta

esimerkiksi keräämällä karttoja, piirtämällä, ottamalla kuvia, tai videoimalla materiaalia. Myös

kaikenlaisen arkistomateriaalin kerääminen on tyypillistä etnoarkeologeille.73 Etnoarkeologian yksi

hyödyllinen puoli tutkimuksessa on, että tutkimuksessa otetaan huomioon mahdollisimman hyvin

tutkittava kohde kokonaisuutena. Lisäksi erilaiset kenttätyömenetelmät mahdollistavat kohteen

tutkimuksen monesta eri näkökulmasta, kun taas jos käyttäisi vain yhtä kenttätyömenetelmää,

tutkittavasta kohteesta tulisi todella suppea tutkimus. Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää

laajojen tietoaineistojen keräämistä. Omassa tutkimuksessani keräsin tutkimustietoa

teemahaastattelun avulla, kuvaamalla sekä hyödyntämällä arkeologisen aineiston eli kaivausraportin

tietoja markkinakentältä.

Kun ihmisiä ja materiaalista kulttuuria tutkitaan arkeologiassa, etnoarkeologiasta on hyötyä siinä

mielessä, että antropologian kautta ihmisen kaikkea kulttuurista toimintaa, kuten hautaamista,

kaupankäyntiä, maanviljelystä ja uskonnon harjoittamista voidaan tutkia erilaisilla

lähestymistavoilla tuottamalla uusia tulkintoja tutkittavasta kohteesta. Etnoarkeologian

tutkimuksessa on otettava kuitenkin huomioon, että johtopäätöksiä tehtäessä tutkimuskohteesta, ei

saisi tehdä ylitulkintoja kohteesta.74 Arkeologiassa on jo kauan käytetty tutkimuslähteinä

etnografisia lähteitä, mutta arkeologia tieteenä ei ole sen enempää taipuvainen tekemään tulkintoja

tutkimuskohteista kuin mikään muukaan tieteenala. Tulkintojen tekemistä on voitu pitää

etnoarkeologian heikkoutena. Päinvastoin arkeologit ovat jo kauan joutuneet tekemään

johtopäätöksiä ja tulkintoja materiaalisesta kulttuurista, joten arkeologiassa johtopäätösten

tekeminen ja tulkitseminen voidaan nähdä vain tieteenalan ja tutkimuksen vahvuutena.75

73 David & Kramer 2001: 64, 66, 69-70.

74 Greene 1983: 171-172.

75 Nicholas & Markey 2015: 288.
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On myös huomioitava, että etnoarkeologian tutkimuksen riskeihin voidaan lukea, jos tutkijat

jättävät huomioitta suullisen perinteen siinä toivossa, että löytäisivät oman tutkimuksensa kannalta

oleellista tietoa vain sellaisista lähteistä, jotka voidaan tieteellisesti todistaa. Muun muassa

alkuperäiskansoilla on nähty olevan paljon nimenomaan ns. hiljaista tietoa, jota he välittävät

eteenpäin sukupolvelta toiselle. Perinteisen tiedon käyttöä on myös kritisoitu arkeologian piirissä

tutkijoiden puolelta. On kyseenalaistettu, onko perinteisellä tiedolla mitään muuta käyttöä kuin vain

tietyssä rajatussa tilassa. Muun muassa alkuperäiskansojen ja antropologian tutkijat ovat alkaneet

käsitellä näitä huolenaiheita kokoamalla alkuperäiskansojen periaatteita tiedoksi. On pystytty

osoittamaan, että alkuperäiskansojen tiedon ja näkökulmien avulla tieteellistä tietoa voidaan

laajentaa ja parantaa. Nykyään alkuperäiskansat nähdään yhä paremmin tasavertaisina kumppaneina

arkeologian piirissä.76 Sama koskee myös perinteisen tiedon käyttöä arkeologian tutkimuksessa,

perinteisen tiedon käyttämisellä voidaan varmentaa sellaista tieteellistä tietoa, jota ei välttämättä

muuten voitaisi varmentaa tutkimuksessa.

Olen käyttänyt itse tässä tutkimuksessa teemahaastattelulla kerättyä perinteistä tietoa. Arkeologiassa

perinteisen tiedon käyttöä tulkinnan apuna on pohdittu erityisesti alkuperäiskansojen tutkimuksen

yhteydessä, mutta samat näkökohdat koskevat kaikkea perinteistä tietoa. Otin omassa

tutkimuksessani huomioon, että haastateltavat kertoivat kokemuksistaan subjektiivisesti tietystä

näkökulmasta eli he välittivät tietoa menneisyydestään kuin ovat sen itse kokeneet. Tutkijana en

yrittänyt vaikuttaa haastateltaviin tai ohjailla heitä. Heidän käsityksiinsä ja maailmankuvaansa on

vaikuttanut kunkin haastateltavan eletty elämä ja kokemukset menneisyydessä. Heidän

elämänkäsityksensä ja maailmankuvansa on myös voinut muuttua, kuin mitä se oli heidän

nuoruudessaan. Kansanuskoon kuuluvia taikoja on pidetty vielä 1900-luvun alussa

normaalielämään kuuluvina toimintoina, kun taas nykyään 2000-luvulla magian harjoittaminen ei

ole enää kovinkaan yleistä. Kansantieteellistä aineistoa voi käyttää hyvin aineistona arkeologiassa,

kunhan vain suhtautuu tietoon kriittisesti, niin kuin kaikkeen tietoon, mitä tulee tutkimuksessa

vastaan.

4.2 Materiaalinen kulttuuri

Tutkimusaineistonani ovat arkeologinen aineisto eli markkinakentän tulisijajäännökset, joita

tarkastelen kaivausraportin tietojen perusteella.

76 Bruhac 2014: 3814, 3820, 3821, 3823.
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Kävin haastattelujen lisäksi tutustumassa 25.4.2019. Sieppijärven kotiseutumuseoon, jossa museon

opas Hilkka Oksala esitteli sekä museota että museon tulisijaa. Museon tulisija on vanhanajan

kolarilainen piisiuuni. Kuvailen, miten uuni on rakennettu.  Dokumentoin paikan päällä uunin

ainoastaan valokuvaamalla sen, koska piirtämiseen aikani ei tuolloin kenttätöiden puitteissa

riittänyt.

4.2.1 Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset

Tarkastelen tutkimuksessani, miten markkinakentän tulisijajäännökset näyttäytyvät kaivausraportin

tietojen perusteella paikallisessa tulisijarakennusperinteessä. Koska Kolarissa ei ole enää jäljellä

markkinatupia, olen pyrkinyt tutkimaan lisäksi liesijäännöksiä myös paikallisia ihmisiä haastatellen.

Haastattelutuloksista kerron lisää luvussa 5. Seuraavassa luvussa kerron kaivausten

tulisijajäännöksistä tarkemmin.

Kaivausryhmä oli kaivanut Kolarinsaaressa pohjoisosaan kenttää 16 neliömetrin

alueelle kahdeksan erikokoista koekuoppaa ja vastakkaiseen etelän suuntaan kenttää yhden

koeruudun (ks.kaivauskartta Liite 1). Koeojista 1 ja 2 sekä koekuopista 2, 4, 7 ja 8 löydettiin jälkiä

markkinakenttään liittyvästä kulttuurikerroksesta, josta myös tehtiin kivi-ja

savilaastiröykkiölöydöksiä. Löydetyillä kuoppa- ja puurakenteilla on puolestaan hyvin

todennäköinen yhteys markkinakentällä sijainneisiin rakenteisiin.77

Markkinakentällä tehtyjen kaivausten perusteella saatiin selville, että paikalla oli kolme erilaista

kiveä ja savilaastia sisältävää kumparetta. Ne sijaitsivat rivissä 3–4 metrin välein toisistaan. Yksi

kumpareista osui koekuoppa 8:n sisälle ja sitä tutkittiin kaivaen. Kumpare oli halkaisijaltaan noin

vajaan metrin mittainen ja syvyydeltään puoli metriä korkea. Tämä kumpare sisälsi enimmäkseen

savilaastin ja muurauslaastin kappaleita sekä palamattomia liuskekiven kappeleita. Toinen kumpare

puolestaan sijaitsi kaivausalueen koeoja 2: n länsiosassa. Sen kuopasta löydettiin kaksiteräinen

kirveen terä (KUVA 1). Lisäksi kuopasta löydettiin myös hiilipitoista maata, jossa oli seassa

liuskekiveä, ikkunalasia, eläinten luita, savilaastia sekä tuohen kappeleita.78

77 Salmi et al.2019: 6.

78 Salmi et al. 2019: 7.
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Kuva 1. Kaksiteräisen kirveen terä in situ koeojassa 2 (Kuva: Anna-Kaisa Salmi)

Näiden löytöjen perusteella voitiin arvioida, että rivissä sijainneet kolme kumparetta sekä koeoja 2:

n kivikerrostuma ovat olleet hyvin todennäköisesti markkinakentältä purettujen tulisijojen

jäännöksiä tai niistä peräisin olleita purkujätekasoja. Tähän johtopäätökseen voitiin tulla, koska

aluekeskittymältä löytyi niin paljon savi-ja muurauslaastia. Myös kivien palamattomuus viittaa

tähän päätelmään, koska paikallisia luonnonkiviä ja savilaastia muurauslaastina käytettiin

Kolarin alueen tulisijarakentamisessa rakennusaineina. Koska kumpareet olivat niin pienikokoisia ja

sijaitsivat niin lähekkäin toisiaan, niitä voidaan pitää ennemmin purkujätekasoina kuin varsinaisten

tulisijojen jäännöksinä. Markkinakentällä ei voinut myöskään havaita ainoan mahdollisen tulisijan

päällepäin huomattavia rakenteita, vaan sen paikalla oli edellä mainittu likamaakuoppa.79

Kaivausten aikana löydettiin myös keramiikkaa, lasia sekä eläinten luita. Kumparelöytöjen voidaan

olettaa viittaavan markkinatupien purettuihin tulisijoihin, niiden jäännöksiin tai purkujätekasoihin,

koska Kolarin alueen tulisijarakenneperinteessä on ollut tyypillisenä piirteenä savilaastin

käyttäminen muurauslaastina tulisijojen muurauksessa. Myös kalkkilaastikiveä saatettiin käyttää

tulisijojen päällystämisessä. Yhdestä koeojasta löytyi hirsien kappaleita, mutta alueelta ei

kuitenkaan löydetty rakennusten perustuksia.80 Tämä löydös viittaa siihen, että markkinatuvat on

purettu varsin nopeassa ajassa silloin, kun markkinat loppuivat Kolarinsaaressa 1800-luvun

79 Salmi et al. 2019: 7–8.

80 Salmi et.al.2019: 7–8, 11.
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lopulla.81

Hirsijäännös löytyi koeojasta 1 ja se oli noin 4 metrin pituinen jatkuen aina koeojan 1 länsiprofiiliin

saakka. Toinen hirren kappale oli noin metrin pituinen pohjoiseteläsuunnassa päättyen

tuulenkaatoon. Hirsien alla ei ollut perustuskiviä ja ne sijaitsivat maassa. On mahdollista, että

kummatkin hirret ovat liittyneet rakennuksen purkamiseen, mutta täyttä varmuutta asiasta ei voi

saada tuulenkaadon estettyä tutkimasta koko aluetta kokonaisuudessaan. Vain tähän koeoja 1:een

saakka alue oli mahdollista tutkia. Koska kuitenkin kaivauksilta tehtiin ikkunalasista löytöjä

koeojista ja -kuopista, voidaan päätellä, että paikalla olleissa markkinatuvissa on ollut lasiset

ikkunat. Ruotsissa sijaitsevalla Könkäisen (Kuva 2) markkinakentällä on säilynyt mahdollisesti

juuri samanlainen markkinatupa kuin Kolarin markkinakentän tupa.82

Kuva 2. Könkään markkinakentän entisöity markkinatupa (Kuva: Anna-Kaisa Salmi)

4.2.2 Sieppijärven kotiseutumuseon tulisija

Nykyisen museopaikan historia kertoo sen olleen perustettu vuonna 1784 kruunun uudistilaksi.

Paikka on nimeltään Rova. Vuoden 1800-luvun lopulla Rovassa on ollut päärakennus monine eri

maatalousrakennuksineen, kuten heinälato, navetta, talli, kala-aitta, kaivo, sauna ja muun muassa

riihi. Tällä tilalla oli aikoinaan useampia omistajia, kunnes Kolarin kunta osti sen vuonna 1931.

81 Salmi et al. 2019: 2–3.

82 Salmi et al. 2019: 8–9.
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Talolla oli monta käyttötarkoitusta, sitä vuokrattiin jopa terveydenhuoltohenkilöstölle. Sotavuosina

talo toimi myös kunnantoimistona, mutta se tuhoutui Lapin sodassa saksalaisten sotilaiden poltettua

rakennuksen, joten alkuperäisen rakennuksen tuhouduttua paikalle on tuotu nykyinen

museorakennus.83

Sieppijärven museorakennuksen (Kuva 3) historia ulottuu pitkälle ajanjaksolle. Museorakennus on

nimeltään Pääkkölä. Museon tietojen mukaan Pääkkölän talon rakentaminen on mahdollisesti

aloitettu vuonna 1885, kuitenkaan mitään virallista asiakirjadokumenttia sen valmistumisvuodesta

ei ole ilmeisesti olemassa. Siellä missä Pääkön talo aiemmin sijaitsi kylällä, sinne oli kuitenkin jo

perustettu tila vuonna 1736. Tilalla ehti olla monta omistajaa, mutta perustajana on pidetty

aikoinaan Köngäksen ruukin kirjanpitäjän poikaa, joka oli nimeltään Olli Ollinpoika Koberg. Hän

oli kotoisin Tornionkoskelta. Pääkkölän talo on rakennustyyliltään peräpohjalainen

parituparakennus.

Tämä rakennustyyli yleistyi 1800-luvulle tultaessa Pohjois-Suomessa maaseudun asukkaiden

keskuudessa. Pääkkölä säästyi Lapin sodassa ja se siirrettiin Sieppijärven kylältä nykyiselle

paikalleen Rovalaan vuonna 1980, kun valittiin museorakennuksen virkaan. Museo avattiin

yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 1986.84

   Kuva 3. Sieppijärven kotiseutumuseo ulkoapäin. (Kuva: Sirpa Savilakso)

83 Kolarin museotiedote 2018.

84 Kolarin museotiedote 2018.
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Museon tulisijan (Kuva 4) on muurannut vuonna 1984 kolarilaiseen perinteiseen tyyliin muurari

Kalle Jussi, apunaan Viljo Jussi. Tulisijassa on halsi eli kirnulle paikka sivussa, piisi eli avotakka ja

leivinuuni.  Luonnonkivet oli haettu aikoinaan läheltä Pohjasenvaarasta. On otettava huomioon, että

tulisija on rekonstruktio alkuperäisestä Pääkkölän tulisijasta, joten pienet poikkeavuudet sen

rakenteessa ovat mahdollisia. Esimerkiksi varmuudella ei voi sanoa, onko tulisijan pankko ollut

sellainen, jonka päälle on voitu kiivetä Pääkkölässä nukkumaan.85

         Kuva 4. Sieppijärven museon pirtin tulisija. (Kuva: Sirpa Savilakso)

Museon muuri on nykyuuneihin verrattuna kovin isokokoinen. En mitannut muurin seinämiä, mutta

se on arviolta noin ehkä 2,5 metriä pitkä ja korkeakin arviolta saman verran kattoon saakka

yltäessään. Muuri on kauttaaltaan rapattu valkoiseksi eli kalkittu. Kirnua säilytetään pirtin ovelta

päin katsottuna muurin vasemmalla laidalla, syvennyksessä eli halsissa. Leivinuuni on muurin

etualalla ja sen vasemmalla puolen avotakka eli piisi. Piisissä ei ole siis luukkua. Piisin tulisijan

kivet on muurattu savilaastilla, muurauslaastin pystyy helposti erottamaan saveksi. Myös muurin

takaa ja leivinuunin edessä voi huomata tulisijan muurauksessa käytetyn savilaastin. Uunien edustat

ovat mustuneet tulisijojen lämmityksen jäljiltä. Leivinuunin oikealla puolella on noin puolen metrin

rako seinään päin, jota kutsutaan solaksi tai loukoksi. Siinä on säilytetty puita todennäköisesti.

Leivinuunin yläpuolella on puolestaan kolme peltiä, joista yksi häkäpelti. Tulisijan takana päällä on

pieni pankko, mutta sinne ei ole portaita. Tulisijan edessä ei ollut yhtäkään suojapeltiä suoraan

uunin edessä.

85 Kolarin museotiedote 2018.
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     Kuva 5. Sieppijärven museon tulisija edestä. (Kuva: Sirpa Savilakso)

Tulisija on kauniin valkoinen väritykseltään (Kuva 5) ja siitä pystyy erottamaan etualalta hyvin

selkeästi erottuvat luonnonkivet, jotka on muurattu kiinni toisiinsa. Tulisijassa on myös uunin

otsalla porrastus yläpuolella. Ylhäällä tulisijaa ympäröi paksut hirret. Muuraustyylin eli

luonnonkivien muurauksen savilaastilla voi erottaa parhaiten uunin takaosasta, leivinuunin edestä

sekä piisiuunin sisäpuolelta.

4.3 Haastatteluaineisto

Toisena tutkimusaineistonani on haastatteluaineisto Kolarista sekä Sieppijärveltä, jossa haastattelin

paikallisia ihmisiä tulisijarakennusperinteeseen liittyen. Tein haastattelut Sieppijärvellä ja Kolarissa

25.4.-26.4.2019. Haastattelin seitsemää henkilöä näillä paikkakunnilla sekä yhden haastatteluista

tein puhelinhaastatteluna Oulussa. Kaksi haastattelua tehtiin Sieppijärvellä ja loput Kolarissa.

Kaikki haastattelut toteutuivat sovitusti, paitsi yksi, joka pidettiin puhelinhaastatteluna myöhemmin

toukokuussa Oulussa. Haastateltavat olivat vuosien 1934 ja 1953 välillä syntyneitä. Sieppijärven

kotiseutumuseon työntekijällä Hilkka Oksalalla oli tietoa, ketkä tunsivat Kolarin

tulisijarakennusperinnettä. Selvitin heidän halukkuutensa osallistua haastatteluun Kolarissa.

Haastateltavista rajattiin siis heti aluksi pois ne, joilla ei ollut tietoa tulisijarakennusperinteestä ja

myöhemmin ne, joihin ei saatu yhteyttä lainkaan. Otin itse selvää haastateltavien yhteystiedoista, ja

ainakin yksi tai kaksi henkilöä jäi tavoittamatta kokonaan, kun en saanut heihin yhteyttä.
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Tein haastattelut teemahaastatteluna eli minulla oli etukäteen mietittynä haastattelukysymykset,

joita esitin haastateltaville. En esittänyt haastattelukysymyksiä samassa järjestyksessä kaikille

haastateltaville, vaan kuuntelin heitä ja pyrin esittämään sellaisia kysymyksiä, mitä tuli eteen itse

haastattelutilanteessa. Haastattelutilanteet olivat siksi joustavia ja muokkaantuivat sen mukaan, mitä

haastateltavat kertoivat tulisijoista ja niihin liittyvistä seikoista. Nauhoitin haastattelut

haastattelunauhurille, nauhurille kertyi matkan aikana haastatteludataa yhteensä viiden tunnin

edestä.

Osa haastatteluista kesti tunnin tai puolitoistakin tuntia, mutta pysyin silti melko hyvin aikataulussa

lyhyiden välimatkojen takia. Toisaalta haastattelurupeama oli melko tiivistahtinen, ja ne olisi voinut

jälkeenpäin miettien ollut hyvä jakaa esimerkiksi useammalle päivälle, mutta koska minulla ei ollut

mahdollista viipyä pitempään Kolarin seudulla, haastattelut piti toteuttaa tiiviissä tahdissa kahden

päivän aikana. Lisäksi huomasin vasta jälkikäteen, että olisi voinut olla hyvä nauhoittaa myös

Oksalan Hilkan kanssa käymää keskustelua tulisijoista, vaikka emme olleet sopineetkaan etukäteen,

että haastattelen häntä. Se olisi voinut tuoda vielä vähän lisää tähän tutkimukseen, vaikka

kahdeksan henkilön haastattelu oli tutkimukseni kannalta tarpeeksi.

Käytin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua (Liite 2) ja aineiston analyysitapana

sisällönanalyysia osittain ja aineiston teemoittelua eri aihepiireihin. Sisällönanalyysitapa ja

teemoittelu ovat laadullisia analyysitapoja, ja koska pyrin tutkimuksessani ymmärtämään ja

selittämään tutkimukseni aihetta laadullisesti, enkä tilastollisia menetelmiä käyttäen, nuo

analysointitavat valikoituivat tutkimusmenetelmäkseni. Otin tutkimukseeni holistisen näkökulman.

Ennen aineiston analyysia, purin haastattelunauhat tekstimuotoon eli litteroin tekstin sanatarkasti.

Litteroinnin suoritettuani analysoin aineistoa etsimällä aineistosta samankaltaisuuksia ja

erilaisuuksia pelkistetyistä ilmaisuista. Koodasin samankaltaisuudet eri väreillä ja myös erilaisuudet

samaan värikoodiin kuuluvaksi samaan aiheeseen liittyen. Tästä koodatusta haastatteluaineistosta,

joissa oli teemoitettu kaikki samankaltaisuudet, muodostin yläkäsitteitä tutkimukselle. Tein

analyysin teemoittelun avulla haastatteluaineistosta, joista muodostui neljä erilaista keskeistä

teemaa tutkimukseni kannalta. Kerron seuraavassa kappaleessa haastattelun ja kaivausten

tulisijajäännösten tuloksista.



36

5 TUTKIMUSTULOKSET

Haastattelujen analyysivaiheen jälkeen tutkimustuloksista muodostui neljä selkeää teemaa

aineistoon liittyen. Nämä aiheet ovat tulisijan rakennusprosessi ja erityispiirteet, tulisijan toiminta ja

lämmitys, tulisijan merkitys ihmisille sekä perustuskätköt Kolarin seudulla. Käsittelen seuraavaksi

näitä aiheita tarkemmin tässä luvussa.

5.1 Tulisijan rakennusprosessi ja erityispiirteet

Haastattelutulosten perusteella Kolarin tulisijauuneista selvisi, että tulisijojen rakentamisessa

Kolarin seudulla käytettiin aikoinaan 1900-luvun alkupuolelta noin mahdollisesti 1950-luvun

tienoille saakka luonnonkiviä materiaaleina, kunnes siirryttiin tehdastiilien käyttöön. Kivien

muuraamiseen käytettiin 1900-luvulla savea, koska se oli halpa materiaali ja piti muurauksessa

kivet koossa toimien kivien välissä pehmikkeenä. Tämä tuli esille lähes kaikkien haastateltavien

puheissa. Saven joukkoon voitiin lisätä myös hiekkaa lisäämään muurauslaastin sitovuutta. Saven

käyttöön on vaikuttanut sen helppo saatavuus luonnosta. Luonnonkivi on ollut aikoinaan hyvin

kestävä ja luja materiaali.

Haastateltava nro. 8: Ja sitte hiekkaahan siihen pantiin siihen saven

mukkaan, --- niin se vaivattiin niinku sekotettiin yhteiseksi massaksi niin se,

sillä sitte muurattiin. --- Ku se oli se, se oli se hintaki, ku se oli rahasta

kiinni, mutta siihen aikaan, ku oli sitä rahhaa niin vähän niin, ka-

kaupastahan kaikki makso, mutta se luonnostahan sai sen saven me, melk,

iliman melkein.

Haastattelutuloksista selvisi myös, että luonnonkiviä on haettu eri kulkuvälineillä sekä Kolarin

alueelta että muilta paikkakunnilta. Kiviä haettiin yleensä hevosilla, mutta myös poroilla, jos niitä

oli taloudessa ja kuorma-autoilla myöhemmin. Yksi haastateltavista, nro. 2, oli hakenut kiviä

myöhemmin veneellä, kun oli kunnostanut eräkämppää Kolarin lähellä. Luonnonkiviä eli laakakiviä

haettiin haastateltavien mukaan eri paikoista, kuten Airivaarasta Ruotsin puolelta, Palorannasta,

Pohjoisenvaarasta, Teuravuomasta, Tapojokivarresta sekä Vittavuomasta. Lisäksi kiviä haettiin

hevosilla ja todennäköisesti myös poroilla yhden haastateltavan mukaan Muoniojokivarresta Aarea-

nimisestä paikasta, joka sijaitsee noin 50 km: n päässä Kolarista. Kivet louhittiin yleensä yhden
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haastateltavan mukaan lähimmästä vaarasta, ei niinkään jokiuomasta.

Haastateltava nro 1: Kyllä ne oli luonnonkiviä, sehän otethiin tuolta,

Pohjosenvaarassa oli yksi. Paikka mistä otethiin, ja sielä Teurajär,

Teuravuoman puolella. Sieltä otethiin paljon kiveä. Täst on noin

kymmenkunta kilometriä.

Haastateltavien mukaan muurari oli yleensä paikan päällä hakemassa kiviä, koska hän osasi valita

sopivanmuotoiset kivet parhaiten itse uuniin. Muurarin mukana kiviä hakemassa oli aina apumiehiä,

mutta muuraamisen hoiti yleensä yksi mies, joko seppä tai yleisrakennusmies, joka rakensi yleensä

koko perheen talon. Tulisijan muuraaminen kesti haastateltavien mukaan yleensä noin pari, kolme

päivää, mutta haastatteluissa tuli esille myös, että uunin muuraus saattoi kestää puoli vuotta taikka

monia vuosia, johtuen ihmisten taloudellisesta tilanteesta. Uunit rakennettiin yhtä aikaa talon

kanssa, ja jos rahaa ei ollut paljon käytössä, talon rakennusprosessi oli pitkäkestoinen.

Haastateltava nro. 7: --- vanhan kansan uuni, sehän, sehän on täytynyt olla

oikea projekti, ku siinähän oli, osa aika painaviaki kiviä niistä, että siinä on

täytyny varmasti olla kaks kolme miestä ja. Ja sitten kun se savilaasti on

tehty etukätteen ja. Se on ollu pitkä prosessi.

Tulisijan rakentamisessa piti ottaa huomioon, että luonnonkivet piti hakea tietyistä paikoista, missä

niitä esiintyi paljon. Muuraukseen sopivia kiviä ei ollut joka paikassa, joten itse rakennusprosessiin

tuli varata aikaa, kun kivet lähdettiin hakemaan kauempaa ja kuljetettiin rakennuspaikalle. Lisäksi

luonnonkivien tuli olla uunin muuraukseen sopivan paksuisia ja samankokoisia, joten siihenkin tuli

varata aikaa, että löysi juuri oikeanmalliset kivet uuniin. Tulisijan edusta voitiin myös päällystää

luonnonkivillä.

Haastateltava nro. 3: --- ja niitä kiviä, luonnonkiviä ja nii, niittei joka,

paikassa ei ollu. Se on määrätyssä paikoissa missä niitä on. Semmosia

laattakiviäki tuom. Niitähän on monen paksukaisia.

Toinen seikka, mikä tuli ilmi haastatteluista oli, että kalkitusta saatettiin käyttää myös uunien

muurauksessa, sitä joko tehtiin itse tai hankittiin kalkkitehtaista. Kolarissa toimi yhden

haastateltavan mukaan Paraisten kalkkitehdas ja toinen kalkkikivitehdas sijaitsi Äkäsjokisuulla,
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noin parinkymmenen kilometrin päässä Kolarissa. Haasteltava nro. 1 kertoi, että muurauksessa

käytettävää kalkkikivilaastia piti liottaa noin vuoden ajan, ennen kuin sillä pystyi alkaa muurata

tulisijaa. Tulisijan muuraus on vaatinut siis huomattavan paljon etukäteisvalmisteluja ja aikaa, jotta

tulisija on päästy muuraamaan.

Haastateltava nro. 1: --- tämä kalkkilaasti, ja. Seki liotethiin, hu-, mut sen

mie muistan, kalkkihomman, niin sitä liotethiin, tuota, vuosipäivät,

suunhilleen puulaatikossa. --- koe - pijettiin märkänä, tai kosteana. Että

tuota, toiset, parhaat tietyn liikutikki, mutta tuota, eihän sitä voinu

liikuttaa ku se kovettu. Taikka jähmetty, oli semmonen. Se oli niin paksua.

Tulisijan muuraukseen käytettävä luonnonkivi ei saanut kuitenkaan olla kalkkipitoinen kivi, tämä

tuli esille haastattelussa.

Haastateltava nro. 8: Joo ja sitte niissäki oli, jos se oli tuota, kalkkipitonen

kivi, niin siihen ei kelvannu. Koska se ei kestänyt tuota, se piti olla

semmonen kivi, --- jossa ei ole kalkkia. Se on semmonen, ku se kuumenee

kylliksi --- ja sitte varsinki, jos se saapi sitte vettä nii, sehän hajoaa.

Haastateltavien vastaukset jakaantuivat hieman tulisijojen sijainnin suhteen rakennuksessa. Yleensä

uunit pyrittiin useimpien haastateltavien mukaan rakentamaan nurkkiin, koska uuni itsessään vei

paljon tilaa, mutta se saattoi sijaita myös keskellä huonetta tai suoralla seinällä, riippuen täysin

huoneen tilavuudesta. Haastateltava nro. 3, joka oli rakentanut tulisijoja paljon työkseen, kertoi että

tulisijoja rakennettiin mihin kohtaan rakennuksessa vain uuni sopi parhaiten. Silloin piti ottaa

kuitenkin huomioon savupiipun ja tulisijan sijainti sekä suunnitella mihin kohtaan savupiippu tuli

katosta ulos. Myös haastateltava nro. 1 kertoi, että tulisija rakennettiin yleensä talon nurkkaosaan,

mutta tärkeintä oli kuitenkin suunnitella etukäteen piipun paikka, mistä kohtaa talonkattoa piipulle

tehtiin ulosvienti.

Haastateltava nro. 3: Ei niitähän on suorilla seinillä, niitä on vaikka missä,

joo. --- No se riippuu minkälainen, mallinen tuo huone nii. Kato se oli,

pienimmän tila, ja se tullee nurkkaan. Taas johonki suoralle seinälle, se

saattaa viiä tillaa paljo enämpi.



39

Tulisijojen sijoittelussa taloon on täytynyt kuitenkin ottaa huomioon myös monia käytännön asioita,

kuten, että puut on sovittu tuomaan helposti uunin eteen, ja että tulisija on lämmittänyt keskeiseltä

paikalta huonetta ja mahdollisimman hyvin myös muita huoneita.

Haastateltava nro. 6: --- tuommonen lämmitysuuni, niin kyllä se on vaikea

kuvitella, että se olis keskellä, sehän veis tilaa koko ajan. --- sehän on

täytyny ottaa huomioon, että se siihen tuohaan ne puut ulkoa, sitte se

lämmitysoperaatio ja ja, sitte ku se on oikein kuuma, niin siinei pysty

oleenkaan kovin lähellä.

Haastattelutuloksista selvisi, että Kolarin alueen tulisijoissa on ollut monia erityispiirteitä, mitä

esimerkiksi nykyisissä tulisijoissa ei enää ole. Tulisijat ovat olleet suurikokoisia, uunissa oli yleensä

pankko ja tulisijat olivat koristeellisia. Tulisijoissa oli yleensä jonkinlainen porrastus, muurissa

kirnulle paikka ja uunit muurattiin luonnonkivillä ja savella. Tulisijat saatettiin joissakin paikoissa

myös muurata puuristikon päälle.

Haastateltavat kertoivat, että yksi selvästi erottuva tulisijan piirre oli uunin massiivisuus, sillä se oli

todella suuri verrattuna huoneen tilavuuteen. Kivimäärä oli tuplasti isompi, mitä nykyajan uuneissa

on. Haastatteluissa tuli myös esille, että vanhat entisajan uunit lämmittivät paremmin sen takia, että

niissä pysyi lämpö pitempään tuplakivimäärän takia. Tulisija saattoikin olla joissakin taloissa niin

suuri, että se vei pirtistä eli yhdestä tupakeittiöstä lähes neljäsosan tilasta. Muita erityispiirteitä

Kolarin seudun tulisijoissa oli, että uunin suuren tilavuuden vuoksi niihin saattoi mahtua jopa

kolmemetrisiä puita, ja uunin päällä eli pankon päällä pystyi säilyttämään tavaraa. Siellä pystyi

myös kuivattamaan tavaroita ja siellä myös nukuttiin. Lisäksi pankko on voinut toimia lasten

leikkipaikkana. Pankko olikin yksi erityispiirre tässä tulisijassa.

Haastattelemillani henkilöillä Kolarin seudulla oli kiitettävästi muistitietoa uuneihin liittyen.

Haastateltava nro. 1 kertoi, että tiesi Sieppijärvellä sijainneen Kuru-nimisen talon paikan, jonka

uuni oli niin massiivisen lämmittävä, että siinä saattoi paistaa joulukinkun kypsäksi jopa toisena

päivänä lämmityksestä. Tämä kertoi juuri siitä, kuinka lämmittävä ja iso tulisija on ollut kyseessä,

koska nykyaikaisen leivinuunin lämmössä voisi paistaa kinkun tai ruokaa korkeintaan samana

päivänä kypsäksi.

Verrattaessa haastatteluja toisiinsa eräs selkeä ero tuli esille tulisijojen erityispiirteissä, kun
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haastateltava nro. 2 kertoi, että hänen aikoinaan rakentamansa tulisija oli pienempikokoisempi kuin

mitä vanhemmat Kolarin alueen tulisijat, joten siinä ei ollut pankkoa. Hänen tulisijansa oli hieman

myöhemmin muurattu eräkämppään makkaranpaistopaikaksi, joten on ymmärrettävää, että ei ole

ollut tarpeen rakentaa massiivista entisajan tulisijaa makkaranpaistoa varten. Eräkämpät ovat myös

verrattain melko pienikokoisia. Tämä eräkämpän pieni tulisija voisi hyvin muistuttaa Kolarin

markkinakentän tulisijoja, ainakin mitä tulee sen kokoon, koska voisi olettaa, että markkinatuvat

eivät ole olleet erityisen suuria kooltaan ja siten myöskään tupien tulisijat eivät ole olleet samaa

kokoluokkaa kuin asuintalojen massiivisen suuret tulisijat, joihin on rakennettu yleensä sekä

leivinuuni että piisiuuni eli avotakka.

Haastatteluaineistosta erottui selvästi myös haastateltava nro. 6:n kertomus koskien tulisijan

rakennetta. Hänen lapsuudenkotinsa tulisijassa ei ollut pankkoa, vaan sen tilalla oli kuin saunan

kiuas. Kiukaasta vähennettiin kiviä kesäksi, ettei se olisi lämmennyt liikaa ja talveksi puolestaan

sen päälle lisättiin kiviä, jotta tulisija lämmitti talvisin enemmän. Kivet olivat tulisijan seinän

laidalla, josta niitä vähennettiin ja lisättiin tarpeen mukaan vuodenaikojen mukaan. Tulisijassa oli

erikoista se, että uunin runko ainoastaan oli muurattu ja loput kivet olivat irtonaisia, joten kivien

lisääminen ja pois ottaminen onnistui helposti. Kukaan muu haastateltava ei kertonut

vastaavanlaisesta järjestelystä, joten tämä lämmitystyyli poikkesi muusta haastatteluaineistosta

merkittävästi.

Haastateltava nro. 6 kertoi lisäksi, että uunin runko oli rakennettu puuarinan, puuristikon päälle,

johon oli ladottu laakakiviä eli luonnonkiviä. Tulikivet eli uunin sisäpuoliset kivet oli myös

muurattu savella ja kivellä, kuten laakakivet, joten uuni ikään kuin ”eli” koko ajan, pysyi kasassa.

Samaa kertoi myös haastateltava nro. 7. Hänen mukaansa Kalle Päätalon kotitalon uuni oli juuri

tällainen puuristikon päälle rakennettu uuni, joka ”keikkui” ja liikkui koko ajan.

Kun taloja laajennettiin ja rakennettiin uusia huoneita eli kamareita, savupiippuja alettiin yhdistää

yhdeksi piipuksi, kun uunitkin lisääntyivät huoneissa. Savupiippujen yhdistäminen ei ollut

kuitenkaan helpoin ratkaisu paloturvallisesti, koska kun savupiipun ulostulo siirrettiin talon harjalle,

oli sisällä sijaitsevan savupiipun osan alle rakennettava kannatustelineet tukemaan savupiippua, ja

jos puurakenteet antoivat periksi aikojen kuluessa, niin siitä oli seurauksena, että piipun makaava

osa murtui. Tästä puolestaan oli seurauksena, että piipun murtumakohdista saattoi lentää kipinöitä,

joiden seurauksena oli tulipalo.86

86 Kolehmainen 1981: 105.
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Kahdessa haastattelussa tuli esille, että talossa saattoi olla useita uuneja, jopa kolmekin, mutta ne

yhdistettiin makaavalla piipulla toisiinsa talon välikatossa yhteen savupiippuun, joka tuli ulos

katosta. Tämä kanava tehtiin eristysten päälle. Sisäpuolisen makaavan piipun kulman piti olla

ainakin 45 astetta, jotta siihen tuli suoraveto, se oli tärkeää tulisijan vetämisen kannalta. Näiden eri

huoneissa sijaitsevien uunien savupiippujen yhdistämiset tehtiin haastatteluissa tulleiden tietojen

mukaan siksi, koska Venäjän vallan aikana veroa maksettiin ulostulevien piippujen määrän mukaan.

Mikäli talon kussakin huoneessa oli uuni, olisi voinut päätellä, että jokaisessa huoneessa asui aina

yksi perhekunta, joten kaikki huoneet olisi varmasti pitänyt erikseen verottaa. Tällä tavalla

yhdistämällä savupiiput makaavalla piipulla välikatossa toisiinsa voitiin säästää todennäköisesti

paljon verojen keruussa. Haastateltava nro. 7 puolestaan kertoi, että hänen lapsuuskodissaan

savupiiput oli keskitetty yhteen piippuun, joten niitä ei tarvinnut välikatossa yhdistää samaan

savupiippuun. Yleensä keskittäminen on tehty talon rakennusvaiheessa.

Kolarin alueen tulisijoissa on käytetty juuri tätä Kolehmaisen mainitsemaa rakennustekniikkaa,

mikä tuli ilmi kahdesta eri haastattelusta. Muiden haastateltavien kanssa aihe ei tullut esille, joten

on vaikea arvioida, kuinka yleistä yllä mainittu rakennustyyli lopulta on ollut taloissa. Mutta koska

vuosisadan vaihteessa on eletty maatalousyhteiskunnassa, jossa eläminen on ollut niukkaa ja toinen

maailmansota on syventänyt ihmisten taloudellista toimeentuloa, niin voisi tulla siihen tulokseen,

että ihmiset ovat tehneet kaikkensa oman toimeentulonsa eteen, että on osattu käyttää hyväksi niitä

tietoja ja taitoja, miten voidaan välttää verojen ylimääräinen maksu, mikäli asuintalossa oli

rakennettu useampia tulisijoja. Kuitenkin samaan aikaan on mielenkiintoista pohtia, että tämän

rakennustavan seurauksena on otettu valtavan iso riski, että makaavien piippujen telineiden

pettäessä ja muurien murtuessa, ovat kipinät voineet sytyttää tulipalon, joka olisi polttanut koko

talon, mikä tarkoitti tuohon aikaan koko elämäntyötä. Haastatteluissa toistui kuitenkin lähes

jokaisen kohdalla, kuinka huolellisia ihmiset olivat silloin ja valvoivat tulisijoja, kun niissä oli tuli.

Tulisijoja ei jätetty vartioimatta hetkeäkään, ja jos jostakin uuninsuusta lensi kipinä, se lakaistiin

hetimmiten pois, jotta tuli ei päässyt leviämään.

Tulisijojen muita erityispiirteitä olivat haastateltavien mukaan uunin koristeellisuus. Uunin

ulkonäköön todella panostettiin, eikä niitä vain muurattu nopeasti, vaan niiden muuraukseen

käytettiin aikaa. Jokainen muurari sai suunnitella minkä näköinen uunista tuli. Uunit olivat yleensä

neliskanttisen muotoisia, mutta muurarista riippuen pienistä uuneista saatettiin tehdä myös

pyöreänmuotoisia. Haastateltava nro. 4 kertoi, että hänen lapsuudenkotinsa tulisijaan oli muurattu

aikoinaan todella kauniisti ja taitavasti uunin porrastus. Uunit olivat yleensäkin erityisen kauniita ja
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jokaisessa uunissa oli ikään kuin oma leimansa, koska muurarit muurasivat niistä omannäköisensä

uunit. Uunin kädenjäljestä voitiin päätellä, kuka sen oli muurannut.

Eräs uunin erityispiirre oli juuri rakennustekniikka. Uunia muurattiin niin, että luonnonkiveä eli

laakakiveä kasattiin kerroksittain niin, että jokainen kerros oli suurin piirtein saman paksuinen, kun

savilaastilla kivet muurattiin yhteen. Kivet piti osata valita tarkasti jo luonnossa valmiiksi, että ne

olivat sopivankokoisia. Savella ja luonnonkivellä muuraaminen oli jo itsessään uunin erityispiirre,

jota nykyään tulisijamuurauksessa ei juuri käytetä enää. Haastateltavan nro. 3:n haastattelussa tuli

esille, kuinka entisajan savella muuraaminen oli ollut todella helppoa, koska savi oli materiaalina

pehmeää ja levittyi hyvin kivien pinnoille. Hänellä oli tulisijojen muuraamisesta noin 50 vuoden

kokemus. Tämän vuoksi uunit oli myös erittäin helppoja purkaa, eikä kiviä tarvinnut kuin kopauttaa

vähän vasaralla, kun ne irtosivat helposti toisistaan irti. Nuohouksessa piti kuitenkin olla erityisen

varovainen, koska kivet olisivat voineet herkästi myös irrota toisistaan. Erityispiirteeksi voidaan

katsoa myös Kolarin alueella muurin pinnan rappaaminen ja liituaminen valkoiseksi eli

kalkitseminen. Muuri oli tapana kalkita etenkin joka kesä juhannukseksi. Yhdessä paikassa tulisijan

muuri kalkittiin jäniksenkäpälällä, koska se oli sopivan pehmeä maalaamiseen, eikä kulunut samalla

tavalla kuin jokin puuvillavaatekappale.

Pohjois-Suomen korkeaotsaisten uunien yksi erityispiirre oli, että valaistustakka saatettiin muurata

umpeen, kun uunin päätyyn haluttiin liittää luonnonkivistä eli liuskekivistä rakennettu hella. Hellan

savukanava piti kuitenkin myös johtaa ulos, joten se johdettiin ylhäälle ulos umpeen muuratun

avotakan päätykanavan kautta.87 Haastatteluissa tuli esille, että sähköhellojen yleistyttyä avotakan

eli piisiuunin tilalle laitettiin usein hella, joten uuneista tuli tuolloin paloturvallisempia ja

helppokäyttöisempiä, kun uunia ei tarvinnut vartioida enää samalla lailla kokoaikaisesti. Samalla

siirryttiin ikään kuin lähemmäksi nykyaikaa, kun sähköuunit saapuivat.

Useat haastateltavat kertoivat, että tulisijassa oli sivussa kirnulle tehty syvennys eli halsi, missä

kuivatettiin kirnua. Kirnulle piti olla uunin vieressä kuivatuspaikka, koska sillä valmistettiin

kirnupiimää ja voita. Voin valmistuksessa kerma hapatettiin ja kirnuttiin juuri kirnussa. Jos kirnu

olisi jäänyt märäksi sen jälkeen, kun se pestiin, se olisi mennyt pilalle ja alkanut homehtua, joten

kirnun pesun jälkeen oli tärkeää saada se kuivumaan hyvin. Osassa uuneista kirnun säilytyspaikka

oli isompi kuin toisissa, se riippui yleensä uunin koosta. Kirnua säilytettiin alaspäin käännettynä

uunin sivussa, että se kuivui hyvin. Kirnun kuivatuspaikalla saatettiin myös istua ja lämmitellä. Sen

87 Kolehmainen 1981: 68.
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ajan Kolarin tulisija oli hyvin monikäyttöinen, koska siinä oli yleensä avotakka eli piisi, leivinuuni

ja myöhemmin myös hellalle oma lähtönsä.

5.2 Tulisijan toiminta ja lämmitys aikoinaan

Uunin lämmitys erosi haastateltavien mukaan kesä-ja talviaikana toisistaan. Kesällä uuneja

lämmitettiin vain harvemmin toisissa taloissa, toisissa taloissa kesälläkin usein, mutta ne olivat

pienempiä uuneja. Isoja kiviuuneja ei voinut lämmittää niin usein kuin pienempiä. Osa

haastateltavista kertoi, että taloissa lämmitettiin kesällä ainoastaan piisiuunia eli avotakkaa, mutta

leivinuunia vältettiin lämmittämästä, muuten talot olisivat kuumenneet liikaa, eikä niissä olisi voitu

asua ja nukkua. Tulisijoja lämmitettiin kesäisin, jos tiedossa oli jotain erityisiä juhlia perheessä,

kuten hautajaiset, joihin piti yleensä leipoa tarjottavaa vieraille.

Kesäaikana piti huomioida myös tulipalovaara, koska useimmissa taloissa oli pärekatot, niin

uuneista oli mahdollista lentää kipinöitä katolle, samalla sytyttää katon ja siten koko talon tuleen.

Osa haastateltavista kertoi, että talojen kattoja oli tapana kesäisin kastella, jotta vältyttiin juuri

tulipaloilta ennakkoon. Vesi nostettiin kaivosta sangoilla katolle saakka, joten se oli varsin raskasta

työtä ollut siihen aikaan. Osa taas ei kastellut kattoa lainkaan, vaikka heillä oli ollut pärekatto

talossa. Silti lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että he eivät muistaneet, että tulisijoista olisi

koskaan syttynyt tulipaloja. Tulipaloja ei syttynyt edes silloin, kun navetassa oli tapana polttaa

päreitä eli pitää avotulta lehmien keskellä. Kun Högforsin hellaliedet tulivat osaksi syrjäyttämään

uuneja myöhemmin, tulipalojen vaara pieneni, koska noissa uuneissa ei ollut enää samanlaista

kipinävaaraa kuin piisiuuneissa ja muissa uuneissa.

Useat haastateltavista kertoivat, että talviaikaan uunien lämmitys oli lähes jokapäiväistä, osa taas

kertoi, että jos talvella ei ollut kovia pakkasia, uunia saatettiin lämmittää harvemminkin, koska se

lämmitti niin pitkään. Kuitenkin haastatteluista tuli ilmi, että taloja oli lämmitettävä senkin vuoksi

lähes joka päivä vähän, koska talojen eristykset eivät olleet nykypäivän tasoisia, vaan talot

kylmenivät automaattisesti, mikäli uuneja ei lämmitetty yhtään. Eräs haastateltavista kertoi, että

heidän talonsa isoa tulisijaa leivinuunia, lämmitettiin vain kerran viikossa ja kovilla pakkaskeleillä

kahdesti viikossa. Hänen lapsuudenkodissaan tulisijan kiukaan kiviä oli lisätty talvisin ja

vähennetty kesäisin, ettei uuni olisi kuumennut liikaa. Lähes kaikki haastateltavat sanoivat, että

uunien lämmitys oli tarkkaa, sillä uuneja piti osata lämmittää niin, etteivät ne kuumenneet liikaa.

Jos oli talviaika ja todella kylmä ilma, niin uuneja piti lämmittää kauemman aikaa päivästä, mutta



44

jos olikin lauha sää, piti uunia osata lämmittää juuri oikealla tavalla.

Haastateltava nro. 8: No se riippu tietenki aivan tuosta, pirtinki ja uunin

koosta ja tuota, ja ja ilmasta, että ko oliko pakkanen, niin se tarvittiin sillon

enempi, pyry lauhempi ilma, niin sillon vähempi, --- Tajuta sen lämmittäjän,

että minkä verran se tarttee puuta. --- sehän niinku työ, työ neuvo tekijäänsä.

Haastatteluista kävi ilmi, että uunin lämmitys oli opittava itse, jotta sen osasi lämmittää oikealla

tavalla. Se oli haastateltavien mukaan kokemuksen tuoma asia, jota ei voinut opettaa toiselle, vaan

uunin lämmitys piti itse opetella, ja ottaa huomioon ilman lämpötila, uunin tilavuus ja muut seikat,

kuten minkäkokoisia puita poltetiin uunissa.  Haastateltava nro. 6 kertoi, että tulisijassa poltettiin

lähes kolmimetrisiä puita. Useimmat kuitenkin kertoivat, että vaikka polttopuut olivat isokoisia,

olivat ne kuitenkin huomattavasti lyhyempiä noin metrin pituisia halkoja, joten tämä eroavaisuus

aineistosta nousi selkeästi esille. Yleisimmät puulajikkeet, mitä uuneissa poltettiin, olivat koivu,

mänty tai kelopuu.

Haastatteluissa selvisi, että Kolarin alueella on ollut kahdenlaisia tulisijatyyppejä. Toiset tulisijat

ovat lämmenneet uunin pesästä niin, että savu kiertää uunin päälle ja sieltä sivuille alas, josta se on

noussut uudestaan savupiippuun. Toiset, mahdollisesti vanhimmat tulisijat puolestaan, ovat

lämmenneet suoraan ylöspäin katolle päin eli ne olivat suoravetoisia tulisijoja. Yksi haastateltava

mainitsi paikan nimeltä Kuru, jossa oli juuri samanlainen tulisija kuin Sieppijärven museon tulisija

on, ja museon tulisija on ilmeisesti juuri samanlainen suoravetoinen tulisija eli siinä ei ole kiertoa

missään, vaan se vetää savut suoraan ylös katolle. Haastateltava nro. 3 arveli, että entisajan

markkinakentän tulisijat ovat hyvin mahdollisesti voineet olla tällaisia suoravetoisia tulisijoja.

Haastatteluissa selvisi, että piisiuunit eli avotakat tehtiin yleensä suoravetoisiksi, mutta

leivinuuneissa lämmitysperiaate oli sellainen, että ne lämmittivät myös sivuilta eli uunin ympäriltä

käsin. Tämän vuoksi ne lämmittivät pitempikestoisesti. Haastateltava nro 4. kertoi, että hänen

lapsuudenkodissaan oli juuri tällainen rakennustapa, että tulisijaan oli tehty ikään kuin mutka. Tämä

rakennustapa esti savukaasuja purkautumasta liian nopeasti, jolloin uuni lämpeni myös sivuilta ja

pitempään, kun lämpö ei karannut ulos saman tien uunin lämmityksen jälkeen.

Tulisijojen turvallisuus oli lämmittäessä tärkeä seikka. Kukaan haastateltavista ei muistanut, että

tulisijoista olisi syttynyt koskaan tulipaloja, vaikka piiseissä ei yleensä ollut mitään suojaluukkuja
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siihen aikaan, eikä kaikissa uuneissa edes ollut mitään kipinäsuojaa, saati verkkoa edessä. Piisiuunit

olivat paloherkempiä verrattuina vaikkapa leivinuuniin.

Haastateltava nro. 8: Eihän kesällä ja ja sitte oli kesällä muutenkaan, täälä

tulenpitoa uunissa. Ku se tuota oli pärekatot, niin se tuota, se se kipinävaara

ja se tulipalovaara niin suuri, että tuota. --- pittää tuli palvelijanna, että eikä

se pääse isännäksi. --- ulkonaki kesäaikaan ne valmisti niistä ruokaa. Niin

kauan, ku sitte tuli nämä, nämä, liedet, nämä hellaliedet niin.

Haastattelutuloksista selvisi, että tulisijojen turvallisuuteen taloissa oli kiinnitetty kuitenkin jollakin

tasolla huomiota, että tulipaloja oli yritetty estää syttymästä. Leivinuunissa yleensä oli käytössä

uuninsuojaluukku, jotta siinä voitiin valmistaa ruokaa ja myös paistaa leipiä. Yksi haastateltava tiesi

kertoa, että tulisijojen eteen saatettiin laittaa isoja luonnonkiviä estämään puista lenteleviä kipinöitä

lentelemästä lattialle, kaksi mainitsi kipinäsuojan tai lattiapellin suojana uunin edessä, samoin kuin

kaksi muuta kertoi, että tulisijojen, erityisesti piisiuunien edessä käytettiin metallista tai teräksistä

verkkoa, joka esti kipinöitä lentelemästä uunista lattialle. Kaikista turvattomimmat ja

paloherkimmät tulisijat olivat juuri avotakat, joiden edessä ei ollut luukkuja tai suojaa.

Yhden haastateltavan tulisijan edessä ei ollut mitään suojavarusteita, mutta hänen kotitalonsa kattoa

kasteltiin vesiämpärein kesäaikaan. Tämä toimintatapa oli ikään kuin varautumista ennakkoon

tulipaloihin, jotta niiltä olisi vältytty. Kaksi muuta haastateltavaa mainitsi myös pärekaton tai

saunan katon kastelun varsinkin kesäaikaan, jotta tulipaloja ei olisi syttynyt talon katolle lentävien

kipinöiden mukana. Lisäksi jos kesällä oli jo tukalan kuuma ilma muutenkin, yksi haastateltava

kertoi, ettei uunia lämmitetty silloin lainkaan juuri kipinävaaran takia.

Kaiken kaikkiaan varautuminen tulipaloihin tehtiin huolella, ja se alkoi jo ihmisten asenteista. Kun

tulisijassa oli tuli, sitä ei jätetty yksin, vaan tulta piti vartioida kaiken aikaa, jottei se olisi päässyt

leviämään uunista talon rakenteisiin. Myös itse tulisijan lämmittäminen oli tarkkaa, kun uunia

alettiin ensimmäisen kerran lämmittämään pitkästä aikaa tai ensimmäisen kerran. Aluksi tulisijassa

piti polttaa vain paperia ja katsoa alkaako se vetämään. Uunin vetoa voitiin testata laittamalla

kynttilä tulisijan sisään. Jos kynttilä paloi normaalilla liekillä, uuni toimi normaalisti. Joka

tapauksessa oli tärkeää, että uunia ei lämmitetty ensimmäisellä kerralla tulikuumaksi, sillä silloin

siinä oli vaarana, että kivet olisivat laajentuneet ja haljenneet rikki. Tämän vuoksi uuni piti osata

lämmittää juuri aluksi miedolla lämmöllä, että se ehti lämmetä sopivasti. Tätä useat haastateltavista
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korostivat.

Haastatteluissa tuli esille monia niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä tulisijoihin liittyen, mistä

ei yleisesti ottaen puhuttu, vaan ne olivat ikään kuin täysin itsestään selviä asioita, joiden mukaan

oli eletty iät ja ajat niitä juuri kyseenalaistamatta. Yksi tulisijan toimintaan liittyvistä säännöistä oli,

että yleensä talon isäntä, perheen isä sai hoitaa tulisijan lämmityksen ja ellei isä voinut hoitaa

lämmitystä jostain syystä, lämmityksen sai hoitaa äiti. Toinen sääntö, minkä haastateltavat ottivat

esille, koski tulisijojen turvallisuusseikkoja, häkäpeltejä. Kolmas tulisijoihin liittyvä sääntö koski

myös turvallisuutta, tulisijan ja talon seinän väliin kuivumaan laitetut puut eivät saaneet vastata

uunin seinämään, jotta ne eivät olisi kuumenneet ja sytyttäneet tulipaloa.

5.3 Tulisijan merkitys ennen ihmisille

Tutkimustuloksista selvisi, että tulisijoilla ja tulella on ollut aikoinaan iso merkitys haastateltavien

elämässä. Tulisijat ovat toimineet haastateltavien elämässä aikoinaan valon ja lämmönlähteenä sekä

mahdollistaneet ruoan laiton uunissa. Tutkimustuloksista selvisi myös lisäksi, että tulisijat toimivat

haastateltavien lapsuudessa ja nuoruudessa talon keskipisteinä, uunien ympärillä on ollut paljon

kaikenlaista toimintaa ja sen ääreen keräännyttiin yhteen. Elämä pyöri siis uunien ympärillä hyvin

paljon siihen aikaan 1900-luvulla ja sen puolivälissä. Tulisijat ovat ylläpitäneet perheen välisiä

henkilökohtaisia suhteita ja vahvistaneet henkilökohtaisia suhteita myös muihin ihmisiin.

Haastateltavat liittivät myös muita merkityksiä lapsuudenperheidensä tulisijoihin, joita tulkitsen

lisää luvussa 6.

Avotakka eli piisi nimenomaan toimi valonlähteenä uunin kulmassa erityisesti talviaikaan, se oli

piisin tehtävä. Useat haastateltavat kertoivat, että avotakkaan oli tapana laittaa aamuisin heti

ensimmäisenä tulet, jotta se alkoi lämmittää taloa. Tulen valon avulla pystyi näkemään pimeässä,

silloin kun ei haluttu polttaa päreitä tai öljylamppuja ei ollut vielä käytössä.

Haastateltavien kertomuksista kävi ilmi, että entisaikaisilla tulisijoilla oli ollut muutakin merkitystä

heidän elämässään. Tulisijojen tuottama lämpö käytettiin ruuanlaiton lisäksi hyödyksi muullakin

tavoin. Perheen vaatteet ja kengät kuivatettiin uunin pankolla tai uunin vieressä olevissa koukuissa,

ja myös eläinten, kuten hevosten ja porojen länget, kuivatettiin samoin uunin vieressä. Kun

ohraleipiä leivottiin, ne laitettiin orsille riippumaan. Uuni toimi joidenkin haastateltavien mukaan

myös ilmastointina, koska uunin veto vei asumisen jälkiä huoneesta vaihtaen ilmaa huoneesta, kun
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ovia auottiin tauotta ja uunissa oli tulet. Uunin ympärille kokoonnuttiin kaikenlaisissa

”puhdetöissä” ja seurustelun merkeissä, kuten naisten ompeluseuroissa sekä isäntien rakentaessa

kelkkoja ja rekiä.

Haastateltavat kertoivat, että kaikki uunin lämpö pyrittiin hyödyntämään leipomalla ja keittämällä

ruokaa uunissa. Tulisijoja on lämmitetty muiden töiden lomassa ja töitä on tehty pirtissä

samanaikaisesti, kun talossa on käynyt vierailulla naapureita ja muita kyläläisiä. Elämä on ollut

haastateltavien mukaan kiireetöntä, vaikka töitä ja tekemistä olikin paljon. Haastatteluista tuli

kuitenkin esille, että muille ihmisille oli aina aikaa, sillä töiden lomassa seurustelu onnistui vallan

mainiosti aina.

Haastateltava nro. 4: --- vieraat tuli kylään, ne jutteli niistä ja isä saatto tehjä

koko aika sitä työtä. --- Ja, ja siinä juteltiin ja se kuulu kaikki siinä ja äiti

keitti kahvit siinä ja, se kuulu ihan normaaliin elämänmenoon.

Haastateltava nro. 3: n mukaan Kolarin vanhan markkinakentän markkinat olivat hänen mukaansa

olleet ainoastaan kesän ja syksyn ajan toiminnassa, koska hän arveli, että uuneja ei olisi käytetty

pelkästään markkina-aittojen lämmitykseen, vaan silloin kun markkinat olivat käynnissä. Tämä

tarkoitti, että tuvissa olisi hänen mukaansa lämmitetty tulisijoja ainoastaan silloin, kun leivottiin ja

laitettiin ruokaa. Paulaharjun mukaan Kolarin markkinoita vietettiin ympäri vuoden

markkinakentällä.88 Tarkastelen markkinakentän tulisijoja lisää luvussa 6.

5.4 Perustuskätköjen ilmeneminen Kolarin alueella

Haastattelutuloksista selvisi, että Kolarin alueella kansanusko on ollut hyvin vahvaa 1800–1900-

luvun molemmin puolin. Näin voidaan päätellä haastattelutulosten perusteella, sillä perustuskätköt

olivat ennen Kolarin alueen ihmisille erittäin tunnettuja asioita. Koska kansanuskoon liittyy hyvin

monia uskomuksia ja taikoja, on ollut hyvin yleisesti tiedossa, miten omaa kotitaloa on voitu

suojella pahoilta voimilta. Kaikki haastateltavista yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta tiesivät, että

perustuskätköjä on laitettu talon rakenteisiin ja kahta haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki

haastateltavat kertoivat, että he ovat joko löytäneet rahakolikon tai kolikoita kurkihiiren alta tai

tiesivät, että kolikoita on ollut tapana laittaa talon harjakaton osaan. Tämä aihe nousi selkeästi

yhdistävänä tekijänä haastatteluaineistossa esille.

88 Paulaharju 2010: 85–86, 88.
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Kolikot ovat olleet siis yleisin perustuskätkö Kolarin seudulla, ainakin tämän tutkimuksen osalta

voidaan näin päätellä. On otettava huomioon myös minkä eräs haastateltava toi esille haastattelussa,

että Lapin sota vuonna 1944–1945 tuhosi lähes kaikki talot Lapista hävityksen ollessa suurta ja näin

ollen ei edes tiedetä, kuinka paljon perustuskätköjä on ollut tapana piilottaa, saati sitten, että ne olisi

löydetty ennen sotaa. Haastateltavien puheesta kävi ilmi, että usealla heistä oli tietoa siitä, että

kätkökolikkoina käytettiin yleensä Venäjän vallan aikaisia kolikoita, joilla ei ollut sinänsä mitään

arvoa, ne olivat siis täysin arvottomia ihmisille siihen aikaan. Yleensä kolikot olivat kuparisia

kolikoita. Yksi haastateltavista toi myös esille, että vielä elettäessä noin 1900-luvun alkupuoliskoa

ihmisillä oli yleensäkin hyvin niukasti varallisuutta, eikä arvokkaita kolikoita ollut muutenkaan

paljon käytössä.

Haastatteluissa tuli esille ainoastaan yhden haastateltavan kohdalla, että tulisijassa on voinut olla

mahdollinen perustuskätkö. Haastateltava nro. 7 kertoi, että kun hän oli ollut purkamassa

lapsuudenkotinsa tulisijaa, sen kivijalasta tai sisältä oli löytynyt luonnonkiviä, johon oli kaiverrettu

hänen mukaansa N-kirjain sekä mahdollisesti vuosiluku. Myös muissa kivissä oli hakattuja

numeroita näkyvillä. Haastateltava näytti yhden kiven, jonka oli säilyttänyt pihalla. Nämä kivet oli

huomattu vasta jälkeenpäin, kun uuni oli jo purettu, joten hän ei osannut sanoa tarkalleen, mistä

kohtaa tulisijaa kivet olivat lähtöisin, mutta mahdollisesti tulisijan sisältä tai kivijalasta.

Kävin dokumentoimassa eli valokuvaamassa yhden kiven (Kuva 6) haastateltavan pihalla, mihin

hän oli kiven laittanut pystyasentoon. Kivi oli noin ehkä puoli metriä korkea ja kapea luonnonkivi,

josta pystyi selkeästi erottamaan kirjaimen H oman arvioni mukaan. H-kirjaimen oikealla puolen oli

puolestaan kaiverrettu pienemmällä kirjainkoolla kirjain Ä sekä mahdollisesti toinen ä-kirjain. Kivi

oli tummunut noesta, mutta se on alun perin ollut tulikivi oman arvioni mukaan, koska oli punertava

pohjaväriltään. Jos tämä olisi ollut perustuskätkö, tulisijan kätköistä olisi Hukantaipaleen mukaan

löytynyt kenties jonkun eläimen kallo tai jokin muu terä- tai metallinen esine, kuten veitsi tai kirves,

koska ne olivat yleisimmät tulisijoihin kätketyt esineet. Haastateltava ei kuitenkaan maininnut

löytäneensä tulisijaa purettaessa mitään noista edellisistä, vaan hän oli ainoastaan huomioinut

erikoiset kivet, joihin oli kaiverrettu. Koska muita kiviä ei ollut enää olemassa, on tietysti

mahdotonta arvioida, mikä niiden lopullinen merkitys on voinut olla, mutta arvioisin, että kivet

eivät ole olleet perustuskätkönä pelkän kaiverruksen perusteella, koska tulisijan sisältä ei löytynyt

muuta esineistöä.
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Kuva 6. Nro. 6 haastateltavan löytämä kivi tulisijan purkamisen jälkeen (Kuva Sirpa Savilakso)

Haastatteluista selvisi myös lisäksi, että yhden haastateltavan lapsuudenkodista oli löytynyt talon

lattiaa purettaessa muun muassa sirpinteriä, vanhoja kenkiä ja lusikoita. Haastateltava kertoi, että

esineet olivat löytyneet multapenkin alta eli talon lattian alta, johon oli siirretty maa-aineksia,

multaa, savea ja hiekkaa. Haastateltavan lapsuuden perheeseen kuulunut henkilö oli ollut hyvin

taikauskoinen, joten on hyvin todennäköistä, että tämä kyseinen henkilö oli esineet laittanut talon

lattialaudoituksen alle aikoinaan hänen siellä asuessaan.
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6 TUTKIMUSTULOSTEN TULKINTA

6.1 Kolarin seudun tulisijarakennusperinne

Tutkimukseni kohteena oleva Kolarin seudun tulisijauuni on sille ominaiseen tyyliin muurattu

luonnonkivillä ja savella, jossa oli käytetty lisäksi muurauslaastin seassa hiekkaa mukana. Kolarin

tulisijarakentamisella on ollut pitkät perinteet jo kauan, 1800–1900-luvulla rakennettujen tulisijojen

alkuperäinen muoto on kehittynyt alun alkaen korkeaotsaisesta uunista. Tällaisessa tulisijassa

kulmat ovat olleet kaarevat. Tulisijan muita erityisiä piirteitä ovat olleet puista tai pyöreistä kivistä

tehty reunus, joka kiersi uunin otsaa ylhäällä. Tämän reunuksen tarkoitus oli estää kivien välissä

olevan muurauslaastin hajoaminen, kun laasti sitoi kiviä kiinni toisiinsa ylempänä. Mitä

pohjoisemmaksi mennään, sitä useimmin tämänkaltainen savu-uunityyppi on esiintynyt

savupiipullisena uunina. Silloin siitä on kadonnut uunille tyypilliset ”sieraimet” yläosassa. Otsa on

noussut tässä uunissa korkeammalle uunin profiilia tarkastellen ja savu on päässyt nousemaan

suoraan ylöspäin savupiippuun.  Tämän kaltainen tulisijan muuraus onnistui yleensä muurarilta tai

tätä ammattia harjoittavalta käsityöläiseltä.89

Korkeaotsainen savu-uuni alkoi kehittyä 1800-luvun alkuun tullessa niin, että uunin toiseen

etukulmaan rakennettiin pieni syvennys, se sijaitsi yleensä uloimmaisessa etukulmassa. Sitä

kutsuttiin valaistustakaksi. Savu kulki normaalisti savupiippuun, kun valaistustakan lakeen

rakennettiin hormi. Hormin kautta savu kulki aluksi muihin hormeihin ja siitä savupiippuun. Tämä

uunityyppi yleistyi pohjoisempana Suomessa Kainuusta aina Kemijärvelle asti ja siitä länteen päin

siirryttäessä Ylitornioon saakka. Myöhemmin, noin 1850-luvulta aina 1950-luvulle saakka,

valaistustakan lisäksi alettiin uuniin rakentaa valaistustakan lisäksi toiseen etukulmaan valetakka,

jotta uuni ei olisi näyttänyt edestä päin epäsymmetriseltä. Samalla myös uunin otsaa alettiin

kaunistaa.90

Uunit ovat eronneet alueittain paikallisesti siinä, miten ne on rakennettu, onko niissä ollut

valetakkaa tai ei. Haastatteluissa ei tullut esille, että kenenkään tulisijassa olisi ollut valetakkaa.

Kolehmaisen mukaan tulisijat ovat myös voineet erota perustaltaan, onko niiden pohjalla rakennettu

hirsikehikkoa. Jos uunin alle rakennettiin puinen hirsikehikko, uunin runko lepäsi tällöin kehikon

89 Kolehmainen 1981: 42.

90 Kolehmainen 1981: 56–57, 75.
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varassa, eikä maassa esiintyvä mahdollinen routiminen päässyt liikuttamaan uunia.91 Toisaalta

raskasrakenteisen tulisijan painuminen maata kohti on voinut johtua maaperän kantavuuden

muutoksista. Siinä tapauksessa talon perustusten vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää.92 Mikä

mielenkiintoista on tässä, että haastatteluissa tuli usean haastateltavan voimin esille, että jos tulisija

oli rakennettu puuristikon eli hirsikehikon varaan, niin se nimenomaisesti oli herkempi liikkumaan

ja ”eli” ristikon päällä, toisin kuin jos sitä ei olisi rakennettu uunin perustuksen alle. Onko sitten

niin, että hirsikehikko on estänyt uunin murenemisen taikka särkymisen, vaikka se on liikkunut?

Asia ei tullut ilmi haastattelussa, mutta hirsikehikon lahottua, tulisija saattoi alkaa keikkumaan.

Haastatteluissa tuli myös esille, että taloa ei rakennettu tarkoituksella roudan päälle, vaan se jäi

talon alle, kun talon pohja oli ilmassa.

Haastateltava nro. 6: --- se mitä, mitä mulla on --- perinnetietoa tästä

uunista, niin on se että, tätä on muurattu se puoli vuotta, koska tämä on noin

iso. Ja se että, että tämä on hirsiariinalle tehty ja. --- se oli minusta yllätys,

että että tosiaanki, tuhatkaheksansattaaluvulla on ollu jo käytössä täälläki.

Se että, että on tehty hi, hirsistä taikka tuommosista jykevistä puista

semmonen ristikko. Ja sen päälle on sitte alettu vasta sitä uunia tekemään.

Sillä Päätalollahan se, se tuota alko se uuni keikkumaan, ku se lahos. ---

oleellista on se, että että tuo lattian olla oleva maa on niin jäässä, että --- jos

ilmasto lämpenee ja se routa alkaa sulamaan, niin nämä talot alkaa

keikkumaan tässä. --- ja siinä ei ole ollu tarkotuksena, että se routa jotenki

niinku sinne säästettäs, että ootettas että ko se routa on niin sitte

rakennetaan, vaan se routa on sinne, ku tämä talo on ilmassa, pakkanen on

menny sinne alle ja pysyny siellä, ja se on jäädyttäny sen maan ja routa on

sitte niinku painunu vain syvemmälle sen.

Haastatteluista kävi ilmi, että Kolarin seudun tulisijan rakentamiseen tarvittavat luonnonkivet

haettiin itsenäisesti yleensä poroilla tai hevosilla, sillä moottoriajoneuvoja ei ollut siihen aikaan

käytössä kuin vasta myöhemmin. Usein muurari saattoi olla mukana hakemassa kiviä matkassa ja

valitsemassa parhaat uuniin muurattavat kivet paikan päällä. Lähes kaikkien haastateltavien mukaan

kivien hakuun osallistui useampi työmies, mutta yksi haastateltava kertoi, että kivet haki talon

isäntä yksin ja muurari tuli myöhemmin muuraamaan itse tulisijan.  Tämä erosi muusta

haastatteluaineistosta.

91 Kolehmainen 1981: 61.

92 Museovirasto 2000.
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Haastateltava nro. 8: --- nämä uuninmuurarit, nehänt oli ammatti-ihimisiä,

niin ne tuli tsitte, ku oli kivet ja kaikki uu, valmista niin tuli sitte

muuraamaan. Olihan niitä useampia, mutta ne, ö. Usiampia muurareita

siihen aikkaan, mutta tuota, niissäki oli muurareissaki oli eroa, toiset oli

parempia, toiset heikompia. Semmosia ammatti, hyviä muurareita, niitähän

jouvuttiin vartomaanki, ettei niitä saanu sillon, ku halusi ko saati sitte ku se

joutaa. --- ja sitte kyllä se kiven käsittely sillon, ku se oli, tuota vasarapelillä

että ei ollu näitä le, leikkureita mittään, niin se. Siinä oli oma taitonsa, että

se halkesi kivi niin kun sitä haluttiin.

Tulisijojen kiviksi ei kelpuutettu mitä tahansa kiviä, vaan ne olivat tarkoin valittuja ja niiden piti

olla hyvin kuumuutta ja käsittelyä kestäviä luonnonkiviä.

Haastateltava nro. 4: No miksi ne on juuri tuosta käyty niin, tuossa on ollu,

pintakivi, kivihän on siitä jännä materiaali, että mitä syvempään mennään

tuonne maan alle, sen pehmeämmäksi se

menee. Ja on-pintakivi, ko siihen on ilma vaikuttanu niin, se on erittäin

lujaa. Ja tämän vaaran

kivet niin olleet erittäin hyviä sen takia, että ku olleet lujia. Että tämmönen

pintakivi ko se on tuommosessa vaarassa. Niin kivihän menee aina ko

mennään, ku kaivoksessaki kerätään, niin se on erittäin hyvä, ja luja. Ja sen

takia se tuota, on käytetty näissä muureissa.

Haastatteluissa selvisi, että Kolarin seudulla tulisijan kivet haettiin lähialueilta, koska siihen aikaan

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuaikoina autoja ei ollut vielä käytössä. On ymmärrettävää, että

hevosilla ja poroilla ei voinut lähteä hakemaan satojen kilometrien päästä kivenlohkareita, koska

vaikka niitä vetojuhtina hyvin paljon käytettiin, ei eläimiä voinut myöskään valjastaa liian pitkille

kivienhakumatkoille. Luonnonkiviä on haettu myös aikoinaan honkalautoilla Kolarin seudulla,

joten niilläkin on pitänyt kuitenkin suhteellisen läheltä hakea kivet. Kolarin alue on ollut

sattumoisin juuri oikeanlainen kivirikas alue, josta on helposti saatu louhittua kiviä tulisijoihin.

Kolarin seudulla on louhittu myös malmia paljon, mutta haastatteluissa ei tullut esille voitiinko

malmia louhiessa hakea kiviä tulisijoihin. Todennäköisempää on kuitenkin, että malmia louhittiin

vain kaivostoiminnassa.
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Haastateltava nro. 6: Nuo la, laattakivet, mitkä on sielä alimmaisina, niin ne

on haettu Palorannalta, se on ykstoista kilometriä tuonne pohjoseen. --- Se

on semmonen jokiranta, missä on

semmonen jyrkänne ja siinä on, siinä on semmosta laakakiveä. --- Ja ne on

kuljetettu honkalaut, lautalla tänne Äkäslompoloon ja sitte siitä on tehty se

pohja. Tulikivet on tuolta Lauvavuomasta, tämän kylän kaikki tulikivet on

haettu sieltä. Se on tuommosta liuskekiveä ---

Kun kiviä haettiin ennen autoistumista, piti huomioida talvella haastateltavien mukaan monia

seikkoja, kuten oliko silloin maassa esimerkiksi kantohanki, joka yleensä on kevättalvella ilman

vuorotellen pakastuessa ja lämmetessä.

Haastateltava nro. 4: No kyllä se sillä tavalla on kestäny tietysti, ---

kesällähän on tehty, talvella tuotu kivet. Hevosillahan ne on tuotu, --- Mutta

poroilla todennäkösesti, on nämäkin kivet, ole hevosia ollu.

Myöhemmin 1900-luvun puolivälin jälkeen luonnonkivien hakeminen jopa pidemmän matkan

päästäkin onnistui autojen yleistyttyä, eikä kivien hakeminen ollut enää niin sidottua esimerkiksi

vuodenaikoihin.

Haastateltava nro. 3: --- kuorma-auton lavoilla ne toi, että siittä se piti ai-na

apumies, että sehän silmä tottuu kyllä. Piti ottaa semmonen, samoin

apurillaki. Että minkälainen kivi aina soppiipi. ---

Haastateltavien mukaan uunin muuraus kesti yleensä muutamia päiviä, mutta haastatteluissa tuli

ilmi myös, että uunin muuraus saattoi olla pitempiaikaisempikin projekti. Vastauksista kävi selville,

että uunin valmistuminen riippui yleensä talonväen taloudellisesta tilanteesta paljon. Jos

talonrakennusprojekti oli pitkäkestoinen ja vei aikaa paljon, myös tulisijan muuraus kesti yleensä

pitempään, koska luonnonkivet piti ensin hankkia kotiin ja vei oman aikansa löytää

sopivanmuotoiset ja -kokoiset kivet. Seuraavaksi muurarin piti joko yksin tai apurin kanssa muurata

kivet paikoilleen. Tämä herättää kysymyksiä, onko itse tulisijan kivien kerääminen vienyt

esimerkiksi vuoden joissakin paikoissa, tai jos niitä ei kaikkia ole saatu kerättyä yhdellä kertaa ja

vietyä kotiin, on pitänyt vasta seuraavana talvena käydä loput kivet hakemassa, mihin ne on jätetty

odottamaan. Kiviä on haettu sekä kesä että talviaikaan eri paikoista.
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Haastateltava nro. 6: Mutta nehän toi --- kaikkiin uuneihin ne tarvikkeet

kerralla, että että ne kuljettamiset ja muut niin ne tapahtus uhteellisen

nopeasti. --- Niitähän haettiin varmasti useampia reissuja --

Mutta kun kivet on haettu talviaikaan poroilla kotiin, ne on pitänyt todennäköisesti kaivaa lumesta

ja olla paikoillaan odottamassa hakemista jossakin suojassa tai merkattuna todella hyvin, että on

tiedetty mistä ne kaivetaan ylös.

Tulisijan rakennusprosessi ja aikataulu vaihteli usein, toisissa se kesti kauemmin, kun taas toisissa

vei vain muutamia päiviä. Useat haastateltavista, numerot 4, 5, 6, ja 7, viittasivat tulisijojen

muurauksessa Päätalon muurariin eli kuinka kauan yleensä uunin muurausprosessi kesti. Päätalon

muurari oli lähtenyt muurauksen välillä jopa seuroihin, joten se kuvasti heidän mukaansa hyvin sen

ajan työntekoa. Haastateltavat korostivat, että tulisijan muuraus tapahtui aina yleensä muurarin

ehdoilla ja omalla ajalla, joten talonväellä ei juuri ollut sananvaltaa jouduttaa työtä, vaan muurari

itse teki työtä omaan tahtiinsa joko ripeästi tai vähemmän kiirehtimättä. Myös tulisijan koko

vaikutti työn keston laajuuteen, mitä isompi muuri oli, sen kauemman aikaa vei tulisijankin

muuraustyö.

Haastateltava nro. 4: Kyllä se kesän, kesän touhu on ollu, --- Se on ollu niin

iso se. Sillä tavalla ennen, työnteko ei ollu hosumista, sitä tehtiin järjellä ja

rauhallisesti. --- ei ollu aikataulua, et se pitää nyt just olla näin ja valmis. ---

ko minun isoisä hakkas tuon, niin se on ollu semmonen, puolentoista

vuojen, kahen vuojen projekti ko on talo tehty ja --- uunit ja kaikki. Se

saman henkilön piti osata muurata ja kaikki, ei sinne tullu erikseen

muuraria. Vaan nämä rakennusmiehet ne osas tehä kaiken.

Haastatteluista kävi ilmi, että tulisijojen muuraamiseen käytettiin luonnonkiviä sekä savea laastina,

joten kaivauslöydöt tukevat teoriaa, että markkinakentän tulisijauunit ovat tehty samoista

materiaaleista, kuten Kolarin ja Sieppijärven paikallisväestön tulisijauunit. Kaivauksilta tehtiin

vuonna 2018 markkinatupien liesijäännöskuopista savikivilöytöjä, joten tulisijoista ei ollut jäänyt

muuta jäljelle, kun markkinatuvat oli purettu aikoinaan pois Kolarin markkinakentältä.

Markkinakentän tulisijat ovat todennäköisesti olleet kooltaan ja muodoltaan pienempiä, koska

markkinatuvat ovat olleet pieniä tupamaisia rakennuksia vieri vieressä. Tämä eroaa haastateltavien

kertomuksista, kun haastatteluissa talojen tulisijat ovat olleet aikoinaan massiivisia ja korkeitakin
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muureja. Markkinakentän tulisijat ovat kuitenkin rakennettu hyvin todennäköisesti samoista

materiaaleista, kuin muut Kolarin seudun tulisijat, jotka rakennettiin luonnonkivistä ja savesta. Tätä

teoriaa tukee kaivausalueelta löydetyt kumpareet, jotka sijoittuivat toisiinsa nähden noin 3–4 metrin

välein ja joiden löydöksinä olivat kivi - ja saviliuskoja (Kuva 7). Liuskepalojen sijainti kumpareiden

pohjalla kertoo siitä, että kun markkinatuvat aikoinaan purettiin pois Kolarinsaaresta, tulisijojen

kivet on kenties jätetty markkinakentälle ja luonnonkivet ovat murentuneet aikojen saatossa kentälle

palasiksi.

                Kuva 7. Puretun tulisijan jäännöksiä koekuopassa 8. (Kuva: Risto Nurmi)

Kaivausalueelta löydetyt hirsirakenteet puolestaan osoittavat, että markkinatuvat oli rakennettu

hirsistä. Hirsistä ei ollut kuitenkaan jäänyt enää paljoa jäljelle, mutta löydetyt pari hirttä pystyvät

kuitenkin todentamaan, että paikalla on sijainnut hirsirakennuksia. Markkinatuvat oli rakennettu

hirsistä aikoinaan.

Paulaharjun mukaan Kolarin markkinakenttä sijaitsi kirkon vieressä. Kenttä sijaitsi nimenomaan

kirkon pohjoispuolella, tasaisella kenttämaalla aidan vieressä, jota kutsuttiin ”siljoksi”.  Paulaharjun

mukaan neliskulmainen kenttä oli ympäröity joka puolelta kauppiaiden myyntipaikoilla ja jokaisella

kauppiaalla oli kentällä omat vakituiset markkina-alueensa. Markkinatuvat sijaitsivat juuri siljon eli

kentän laidalla Kolarinsaaren eteläpäässä, kunnes ne purettiin myöhemmin. Yleensä markkinoita
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järjestettiin Kolarissa keväästä myöhäiseen syksyyn saakka, mutta myös talvisaikaan, Paulaharju

mainitsee joulumarkkinat Kolarissa ennen joulua.93 Paulaharjun tieto markkinakentän paikasta

aidan vieressä kirkon pohjoispuolella vastaa hyvin kaivausryhmän kaivaustuloksia, sillä

markkinakentän oletettuun pohjoispäätyyn tehdyistä koeojista ja koekuopista löytyi juuri edellä

aiemmin kuvattua kulttuurikerrosta, savikivilaastiröykkiöitä, hirsijäännöksiä ja kuopparakenteita,

jotka kaikki ovat liittyneet markkinakenttään. Lisäksi on vielä huomioitava suuren osan

markkinakentän pinta-alasta jääneen nykyisen hautausmaan alle, joten sitä ei voinut tutkia

ollenkaan.

Kaivausalueelta löydetyt kolme savikivilaastia sisältäneet kumparetta ja niiden sijainti toisiinsa

nähden, noin 3–4 metrin päästä toisistaan, kertovat toisaalta, että ne ovat hyvin mahdollisesti olleet

entisten markkinatupien tulisijajäännöksiä. Markkinatuvat sijaitsivat aikoinaan rivissä toisiinsa

nähden ja nyt löydetyt kolme kumparetta sijaitsivat myös rivissä kaivausalueella. Toisaalta ei voi

olla pohtimatta, kuinka lähekkäin markkinatuvat ovat oikein sijainneet 1800-luvulla ja mikä tupien

todellinen koko oli, jos jäljelle jääneet kumparekuopat ovat todellisia jäänteitä tulisijoista.

Markkinatupien seinien on täytynyt kuitenkin sijaita hieman erillään toisistaan, jotteivat tupien

seinät olisi mahdollisesti syttyneet tuleen tulisijoja lämmitettäessä.

Koska Kolarin ja Könkäisen markkinakentät ovat sijainneet suhteellisen lähekkäin toisistaan, vain

reilun 32 km:n päässä, on hyvin todennäköistä, että niillä on ollut myös täysin samanlainen tai

samantyyppinen rakennuskanta ikkunallisine markkinatupineen, missä on ollut ulospäin lämpiävät

savilaastilla muuratut tulisijat.94 Tätä ajatusta ainakin tukisi se tieto, koska kaivauksilla tehdyt

ikkunalasilöydöt ja hirsijäännökset kertovat selkeästi, että ne ovat kuuluneet Kolarin

markkinatupiin, koska markkinatuvat oli rakennettu vieri viereen riviin ja ne olivat ikkunallisia

hirsirakennuksia. Tiedossani ei ole ainakaan, että markkinakentällä olisi ollut jälkeenpäin mitään

muuta rakennuskantaa markkinatupien lisäksi, ellei hautausmaan laajenemista oteta huomioon.

Mutta Paulaharjun kirjassa95 on kuva Kolarin sen aikaisesta markkinankentän markkinatuvasta ja se

eroaa ulkonäöltään sekä kooltaan Könkään markkinatuvasta huomattavasti. Lisäksi kun tarkastelee

Könkään markkinatuvan kuvaa, tuvassa ei näytä olevan lainkaan savupiippua. Savupiippu on

täytynyt olla katossa, koska muuten tulisijaa ei olisi voitu lämmittää, ellei Könkään markkinatupa

ollut aikoinaan savutupa.

93 Paulaharju 2010: 85, 95.

94 Salmi et.al. 2019: 8–9.

95 Paulaharju 2010: 91.
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Toisaalta Könkäisen markkinatupa näyttäisi Lapin viimeinen markkina-artikkelin kuvan perusteella

melko pieneltä mökiltä, jonka leveys voisi korkeintaan olla noin 4 metriä suuntaansa, joten vuoden

2018 löydetyt kumpareet sinällään voivat hyvinkin olla tulisijojen jäännöksiä etäisyyden

perusteella. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisuus, että tulisijojen purkamisen jälkeen,

tulisijojen purkujätteet eli savilaasti ja kivet on voitu siirtää osittain nykyisille paikoilleen. Tämä

vaikuttaa kuitenkin hyvin epätodennäköiseltä, koska tutkitut kumpareet olivat noin puolen metrin

syvyydessä, joten miksi tulisijajäännöksiä olisi siirretty omilta paikoiltaan aikoinaan

markkinakentän purkamisen jälkeen.

Haastateltavat kertoivat lähes yhdenmukaisesti, että talvisin uunien lämmitys oli päivittäistä

kylmien ilmojen vuoksi, mutta kesällä leivinuunia ei lämmitetty enää kuin harvoin, jos talon väen

piti leipoa esimerkiksi juhliin jotakin. Muuten tulisija kuumeni liikaa kesäaikaan ja asunnoissa ei

olisi voitu nukkua ja elää kesäaikaan ollenkaan. Toisaalta haastateltava nro. 6 kertoi, että talon väki

muutti kesäisin navettaan asumaan, kun talon seinät ja tulisija kalkittiin. Sillä välin navetan eläimet,

kuten lehmät elivät metsässä taikka laitumilla. Tämä oli normaali toimintatapa maaseudulla

kesäisin, ja lisäksi navetassa kesäisin nukkumista puolsi viileä ilmasto. Myös navetta pestiin ja

kalkittiin, joten se oli ihan asumiskelpoinen paikka, kun lehmät asuivat toisaalla kesänavetassa

loppukesän ajan. Lisäksi navetassa oli kesällä pimeää, eikä siellä ollut sääskiä, joten se oli

haastateltavan mukaan talon väelle ihanteellinen asumispaikka.

Haastateltava nro. 6: Näin kevhäällä, siinä vaiheessa, ku lehmät saathiin

methään, --- niin mentiin ja pestiin navetta, ja seki kalkittiin ja ihmiset

muutti sinne navettaan asumhaan siks aikaa, että ne pesi nämä seinät ja sitte

ne kalkittiin. Seinät ja. Että suurin piirtein juhannukseksi varmaan oli

niinku. ja sitte maalattiin lattiat ja. --- Monessaki talossa jääthiin siihen

navethaan asumaan koko kesäksi sen takia että se on viileä, pimeä ja siellä

ei ollu sääskiä, --- siellä ei viihtyny sääsket ja muut, pieneliöt niinku täällä. -

-- Tässon ollu vielä sillä tavalla, että nämä hirren raot oli täytetty

semmosella hevosen sonnasta ja savesta ja ruisjauhosta tehdyllä seoksella.

Ja senki

tarkotus oli, oli se, että pieneliöstö ei pystys elämään täällä hirsien raossa. ja

nämä käytti tätä, tämä, sammal, mikä täällä hirsien raossa on, elikkä joen

pohjasta otettua sammalta sen takia että lude ei elä siinä jokisammalessa. Se

on ollu, ollu niinku elossa pysymisen ehto, että tauteja on yritetty välttää
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mahollisimman pitkälle.

Tulisijan lämmitys erosi talvi- ja kesäajan lämmityksestä, niin kuin tämä seikka on otettava

huomioon myös nykyäänkin. Leivin- tai takkauunia ei yleensä lämmitetä kesäaikaan rakennuksissa,

ellei tämä ole ainoa talon lämmitysmuoto, ja sähköistymisen sekä öljyn ja maalämmön aikakaudella

näin harvoin enää on.

Haastateltava nro. 7: --- tämä oli varsinainen hollitalli, että ko tuota,

kyllähän se piti joka päivä lämmittää. Ku eihän ne eristeet ollu samanlaisia,

ku mitä ne tänäpäivänä on että. --- Eihän sitä kesällä, eihän kesällä käytettiin

korkeintaan tuota piisiä, että jos ei sitte leivottu, että sehän lämmitti koko

hörskän sitten niin lämpimäksi, että eihän täällä ollu pirukkaan.

Kesällä Kolarin seudulla otettiin talon lämmityksessä aikoinaan huomioon automaattisesti myös

suurentunut riski tulipaloihin, pärekattojen vuoksi talojen uuneja ei haluttu juurikaan lämmittää,

ettei niistä olisi syttynyt tulipaloja. Jos tulipalo olisi syttynyt, ihmiset olisivat menettäneet samalla

kaiken omaisuutensa, koska tähän aikaan kaikki omaisuus oli kiinni asumuksissa ja maassa. Kun

otetaan vielä huomioon, että 1900-luvun alkupuoliskolla kunnallinen pelastuslaitostoiminta oli vielä

myös lähes olematonta, joko palokuntaa ei ollut olemassa tai välimatkat olivat niin suuria Lapin

alueella, niin palokunta ei olisi ehtinyt paikalle enää sammuttamaan rakennuspaloa ajoissa, mikäli

asuinrakennus olisi syttynyt tuleen. Haastateltavat korostivat, että talon väen piti itse pitää huolta

omista rakennuksistaan ja olla huolellisia tulen käsittelyn kanssa. Haastateltavat korostivat, etteivät

muistaneet tulisijoista syttyneen varsinaisesti rakennuspaloja heidän elinaikanaan.

Uunin toiminta oli Kolarin tulisijoissa kahdenlaista: uunit lämmittivät joko sivuilta alas ja ylös

piippua kohti tai sitten olivat suoravetoisia eli vetivät savun suoraa ylöspäin. Nämä jälkimmäiset

uunityypit eivät jaksaneet lämmittää koko huonetta pitkäksi aikaa, ja kun jo entuudestaan huoneet

olivat vetoisia, eivätkä pitäneet lämpöä etenkään talvisaikaan pitkään asumusten sisällä, niin tämän

vuoksi uuneja lämmitettiin asunnoissa talvisin lähes päivittäin, jotta ne saatiin lämmitettyä ja

asunnoissa voitiin jatkaa normaalielämää. Lisäksi avotakka eli piisi toimi yleisesti ainoastaan

valaisimena talossa ennen talojen sähköistymistä, joten avotakkojen lämmittävyys oli heikkoa

verrattuna esimerkiksi vastaavaan isompikokoiseen leivinuuniin verrattuna.

Haastateltava nro.8: Joo, piisihän oli, se, sehän meni kyllä suoraan, mutta
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jos nuo monen niinku tehtiin semmonen niinku sanottaan leivinuuni,

kivestä. Niin siihen piti kie, tehjä ne. --- kierto, että se lämpesi, se ei saanu

mennä suoraan katolle, se piti kiertää siinä uunissa se savukanava ja tuota,

samalla se lämmitti sen uunin ympäriinsä.

Yleensä avotakat olivat suoravetoisia Kolarin seudulla. Leivinuunit ovat olleet yleensä uunin

ympäriltä lämmittäviä tulisijoja, mutta tulisijoissa on ollut haastateltavien mukaan eroa siinä,

ovatko ne jotkut rakennettu suoraan alhaaltapäin lämpiäviksi vai niin, että lämpö on kiertänyt

ylhäältä alas takaisin ja noussut uudelleen uunin sivua pitkin lämmittäen enemmän uunin seiniä.

Paulaharjun mukaan markkinatupien tulisijoissa oli ainakin piisiuunit eli avotakat. Silloin on

todennäköistä, että ne ovat olleet suoravetoisia tulisijoja.

Haastateltava nro. 3: Mutta niitä oli ennen ko oli nurkassa, mie en tiiä onko

siinä museossa niin se oli nurkassa piisi. Ja ne oli suoravetosia, ne ei

lämmittäneet ollenkaan sitä. Soli, meni niinku suoraan vain katolle, eikä

piippuun.

Jos asuintalossa on ollut useampia tulisijoja, se on aikoinaan helpottanut talon asukkaiden elämistä,

kun kesäisin on voitu lämmittää esimerkiksi talon pientä tulisijaa, eikä talo ole kuumennut liikaa.

Tulisijassa on samalla voitu tehdä ruokaa, esimerkiksi paistaa rieskaa avotakassa Fräntin jalkojen

päälle laitettavan laakakiven päällä. Myös jos talossa on asunut useampia perhekuntia tai perheitä ja

talossa on ollut useampia uuneja, kuten Pääkkölän talossa aikoinaan on asunut Pääkkölän

jälkeläisiä, se on helpottanut muun muassa ruuanlaittoa, kun on voitu laittaa ruokaa omissa

huoneissa (ns. peräpohjalainen parituparakennus). Toisaalta, jos talossa on ollut ainoastaan yksi

tulisija tai yksi ruoanlaittouuni käytössä, mikäli asuinpinta-alaa on ollut vähemmän, on voitu tulla

erittäin hyvin toimeen yhdelläkin tulisijalla. Ihmiset ovat lähtökohtaisesti olleet huomattavasti

paljon sopeutuneempia 1900-luvun puoliväliin saakka asumaan yhdessä pienissäkin huoneissa

lähekkäin, aikaa on leimannut yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Tulisijojen toimintaan ja

lämmitykseen liittyvät säännöt olivat haastateltavien mukaan tärkeitä ottaa huomioon, koska

toiminnot olivat kovasti riippuvaisia siitä, säilyikö talo palamattomana ja ihmiset ennen kaikkea

hengissä.

Haastatteluissa tuli esille kolme tärkeää sääntöä, jotka piti ottaa huomioon tulisijan lämmityksessä.

Yksi tällainen sääntö oli, että perheen isä eli talon isäntä hoiti lähestulkoon aina uunin lämmityksen.



60

Toki perheen äiti joutui joskus lämmittämään myös uunia, silloin kun isä oli poissa kotoa

tukkisavotassa tai muussa ulkotyössä, mutta uunin lämmityksen koettiin olevan asetettu suoraan

perheen isän tehtäviin. Lapset eivät saaneet lämmittää uuneja koskaan, mutta teini-ikäisiin nuoriin

alettiin jo luottaa siinä määrin, että he saivat kantaa myös vastuuta uunin lämmittämisestä.

Haastateltava nro. 7: --- sillon ku tässä asuttiin, niin kyllähän se, --- (isoisä)

niin sen pääsääntösesti sytytti, mutta sitte tietysti, ku tarvetta oli niin se, joka

oli paikan päällä ja pysty sytyttämään että eihän me kakarat kuitenkaan ---

vaikka puita kannettiinki että. Laskee että, tuolakihan on kuuskytviis vuotta

tuota työuraa takana, ko alkaa laskeen, että puunkannosta alotettiin ja

veenkannosta niin. Alle kouluikäsenä paljonni. --- sitähän sillon leikittiin

työntekosta ja sitähän tehtiin mielellään, ---

Toinen seikka minkä haastateltavat ottivat esille sääntöjen suhteen, olivat turvallisuuteen liittyvät

seikat, kuten häkäpeltien merkitys uunin lämmityksessä ja sen jälkeen. Uunin lämmityksessä ei

voinut korostaa liikaa, että uunin peltejä ei saanut laittaa liian aikaisin kiinni, jotta tappavaa häkää ei

tullut asuintalon sisälle. Se oli haastateltavien mukaan elintärkeä seikka, joka oli otettava

lämmityksessä huomioon.

Haastateltava nro. 3: Monestihan pantiin kaksikin peltiä päällikkäin, että se

on varmasti pitävä. Nehän on tärkeä, että ne aukastaan. Jos pellit on kiinni,

se, sieltä saattaa tulla kuolemanhomma, tullee häkä sisälle.

Kuitenkin oli myös tärkeää osata sulkea toiset, lämpöä varaavat pellit ajoissa, että uunin tuottama

lämpö saatiin pidettyä rakennuksessa, ettei lämpö olisi karannut ulos. Peltien oikeanaikainen

sulkeminen oli tärkeää myös itse ruuanlaiton ja leipomisen kannalta, jotta voitiin saada ruoka ja

leipomukset oikeassa lämmössä leivottua ja keitettyä. Kolmas seikka uunin lämmitykseen ja

sääntöihin liittyen oli, että joillakin perheillä oli uunin ja talon seinän viereen jätetty ainakin

neljänkymmenen sentin levyinen rako eli sola nimeltään, jotta uuni ei lämmittänyt seinää ja

sytyttänyt puolestaan tulipaloa. Oli tärkeää, että tähän solaan kuivumaan laitetut puut eivät saaneet

nojata uuniin seinämään, jotta ne eivät olisi kuumenneet ja tulipalovaaraa ei syntynyt. Osalle tämä

oli selvä sääntö ja sitä oli teroitettu jo lapsille silloin, kun heidän tehtävänsä oli hakea puita ja tuoda

ne kuivumaan uunin viereen. Muihin kirjoittamattomiin sääntöihin kuului lisäksi, että poltettavan

puun piti olla kuivaa puuta, joka oli kuivunut vähintään pari vuotta ulkona katoksen alla suojassa.
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Sateessa kastunutta puuta ei voinut polttaa tulisijoissa, koska sen lisäksi, että se palaa huonosti, se

palaa epäpuhtaasti ja rapauttaa tulisijojen hormeja.

Kolarin seudulla tulisijojen polttopuuna käytettiin yleensä koivua, mäntyä tai kelopuuta. Lähes

kaikki haastateltavista kuitenkin kertoivat, että kuusipuuta vältettiin polttopuuna sen vuoksi, koska

se paukkui uunissa ja heitteli kipinöitä, joten kuusipuun polttamisessa oli tulipalovaara. Yksi

eroavaisuus aineistosta tuli ilmi, kun haastateltava nro. 7 kertoi, että hänen lapsuudenkodissaan

kuusipuuta polttopuuna ei vältetty käyttämästä, vaan se oli ihan käypä polttopuu siinä missä

muutkin puut ja sitä käytettiin polttopuuna siksi, koska kuusen sanottiin puhdistavan savukanavia ja

piippuja, kun se paloi kuumana uunissa. Tämä oli mielenkiintoinen eroavaisuus

haastatteluaineistosta, koska kaikki muut haastateltavat kertoivat heidän lapsuudenkodeissaan tai

tiedossaan olevissa paikoissa kuusen olevan ns. hylkypuu yllä mainittujen seikkojen vuoksi.

Haastateltava nro. 5: Mut sehän oli tarkkaa, mikä, millä puulla se

lämmitethiin, eihän sinne pantu -

Haastateltava nro. 4: ei kuusipuuta laitettu.

Haastateltava nro. 5: kyllä ne tiesi mikä puu paukkuu, ---

Vain haastateltava nro. 8 kertoi, että kuusipuuta käytettiin leivontapuuna leivinuunissa, koska se

kuumensi arinan parhaiten eli sopi leivontapuuksi parhaiten.

6.2 Kolarin tulisijojen merkitys paikallisille

Haastateltaville perinteiset entisajan tulisijat olivat merkinneet monia asioita. Tutkimuksessani

selvisi, että uunit toimivat aikoinaan lämmönlähteenä, ne olivat tärkeitä ruoanlaittopaikkoja ja ennen

kaikkea valonlähteitä, koska siihen aikaan ei ollut sähköjä vielä asuintaloissa. Kun tulisijoja

lämmitettiin lisäksi haastateltavien mukaan lähes päivittäin, ne olivat väistämättä silloin tärkeässä

roolissa ihmisten elämässä. Haastateltavat korostivat myös tulisijan merkitystä omassa

henkilökohtaisessa elämässään sekä miten yhteisöllisyys ja ihmisten välinen vuorovaikutus

korostui, kun tulisijat sijaitsivat talossa yleensäkin keskeisillä paikoilla. Haastateltava nro. 7: n

mukaan hänen sukulaisensa oli taitava tarinankertoja, jolla oli tapana viihdyttää erityisesti talon

lapsia omilla tarinoillaan uunin edustalla.

Haastateltava nro. 7: --- siihenhän tultiin, tultiin tuota niin kattoon piisinki,
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varsinki jos piisissä oli tulet, ja tai ne oli monesti yhtä aikaa, että toisesta tuli

valoa ja. --- Ja sitten --- oli oikeasti semmonen tarinankertoja niin. Vaikka se

tietysti kerto ne samat tarinat monneen kertaan, mutta se osasi aina kertua

sen niin että se oli, mielenkiintosta. Me kakarat istuttiin tässä ja kuunneltiin

sen juttuja iltakauet, että ku ei ollu telkkaria eikä ratiota, --- ja se samalla, ku

se kerto niitä juttuja, se sitten tuota, kuto verkkoa ja teki haravoita ja

haravan varsia, viikatteen varsia vuoleskeli ja sitten kerto niitä juttuja ja. ---

siinä leivottiin ja sitten paistettiin ja --- ennen kaikkea lämmitettiin. samalla

ku siihen lisättiin puita, niin siinä seurusteltiin ja että kyllä se semmonen

talon sydän on ollu tuo uuni, eihän siitä päässy yli eikä ympäri.

Kolarin seutu on alkanut sähköistyä noin 1960-luvulle tultaessa. Haastateltavat ovat itse eläneet

noin 1940–1960-luvulla lapsuuttaan sekä nuoruuttaan. Haastateltava nro. 6 vertasi tulisijan

merkitystä televisioon, jonka merkitys kasvoi myöhemmin suomalaisissa kodeissa sen yleistyttyä

noin 1960-luvulta alkaen. Hänelle lapsuudenkodin tulisija oli toiminut noin 1950-luvulla ennen

sähkön tuloa ikään kuin television korvikkeena, kun muita vastaavaa toimintaa ei ollut elämässä.

Myös haastateltava nro. 7 totesi, että perheen tulisijalla oli ollut vastaava merkitys aikoinaan

perheessä kuin televisiolla ja radiolla myöhemmin hänen elämässään.

Haastateltava nro. 6: Kyllä se on aika oleellisesti kuulunu minun elä -, että

esimerkiksi mulla oli tuota, kotona lapsuuven, kod, kodissa oli pi, iso piisi,

joka korvas television kuuskytäluvulle asti. --- Sehän on, talon sydän.

David G. Anderson kirjoittaa artikkelissaan, että tulisijat ovat aina olleet keskeisessä asemassa

pohjoisen maapallon asukkaille, koska tulisijat on nähty oman kodin sydämenä. Tulisijoilla on

keskeinen rooli ihmisten sosiaalisessa elämässä. Andersonin mukaan pohjoisten alueen ihmisille tuli

ja tulisijat merkitsevät myös muuta kuin valon ja lämmönlähdettä. Niihin liittyy monia rituaalisia

toimintoja. Pohjoisilla kansoilla, kuten esimerkiksi monilla siperialaisilla alkuperäiskansoilla, on

tapana uhrata tulelle ruokaa ja myös juomaa, kuten vodkaa. Uhrattava tuli voi olla missä muodossa

hyvänsä; se voi olla sähköliesi, nuotio tai takkatuli. Näissä kulttuureissa uskotaan, että tulella on

oma henki, joka on syytä pitää tyytyväisenä. Tulisijoihin liittyy myös vahva käsitys itsenäisyydestä

ja omavaraisuudesta.96

96 Anderson 2013: 272, 273.
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Nykyajan ihminen ei ajattele uhraavansa tulelle minkään asian puolesta, mutta makkaranpaiston,

ruoanlaiton tai leivänpaistamisen uunissa voidaan nähdä olevan myös nykyään ikään kuin tulelle

uhrausta. Suomalaisilla ei myöskään ole niin jyrkkiä tapoja tai sääntöjä tuleen liittyen, mutta jotain

yhtymäkohtia voisi olla alkuperäiskansojen tapoihin ja rituaaleihin, esimerkiksi tuleen voidaan

jossain määrin vältellä roskien heittämistä. Tämä ei tullut kuitenkaan esille haastatteluissa, vaan

päinvastoin haastateltava nro. 5 kertoi, että kun talon sisällä tehtiin kaikenlaisia töitä, niistä

syntyneet roskat oli tapana heittää tulisijaan. Kun pohditaan aikaa, jolloin on eletty, infrastruktuuri

on ollut maaseudulla aivan toisenlainen kuin nykyään. Jätehuoltoa ei ole käytännössä ollut lainkaan,

vaan elämisestä syntyneet jätteet on pitänyt heittää joko ulos pihalle tai polttaa sellaiset roskat, mitä

voi polttaa. Noin 1800–1900-luvun alkuaikoina ei varmasti ole myöskään pidetty tätä toimintatapaa

vääränä, vaan sekin on ollut elämisen edellytys, ettei olla hautauduttu roskiin.

Haastateltava nro. 5: --- kyllä tietenki meillä ainaki oli semmonen, että

tuota, ettäkö se muuri oli siinä. Äh, siinä pirtissä.  Sehän oli se keskiö, niin

isäki teki reet, kaikki, tehtiin sisällä. Niin sinne ne vaan la, ne kaikki roskat

laitethiin sinne uunhiin sinne ne heitettiin,

Koska tulella on yliluonnollinen voima tai oma henki, jota voitiin kutsua myös ”väeksi”, sillä on

nähty olevan oma tahdonvapaus. Se on siis nähty pohjoisessa ihmisen kaltaisena henkenä, jonka

kanssa ihmisten on pitänyt olla vastavuoroisessa suhteessa. Vastavuoroisuus on ilmennyt tulen ja

ihmisten välisissä suhteissa niin, että tulta on pitänyt syöttää eli uhrata sille tietynlaisilla ainesosilla,

kuten erityisillä puulajikkeilla. Tulen ”syöttäminen” voidaan nähdä vastavuoroisena tulen antaessa

ihmiselle lämpöä ja valoa.97

Haastatteluissa tuli esille myös, että tulella on ollut jonkinlainen henkilökohtaisempi merkitys

joidenkin haastateltavien osalta, ihmisen ja tulen välinen suhde, joka on ollut tuhansien vuosien

aikainen. Tulen ja tulisijan kulttuurinen merkitys on säilynyt yhä näihin päiviin saakka.

Mahdollisesti myös kansanuskosta kumpuavat nämä ihmisen tuleen liitetyt käsitykset tulesta.

Haastateltava nro. 6: Elikkä sehän on, jo armeijassa sen huomaa selkeästi,

että jos mettäjotoksella joku saa aikaseks nuotion, niin koko se porukka,

lössi kertyy sen pikku nyrkinkokosen nuotion ympärille --- ihmiset

kokoontuu siihen, vaikka se ei lämmitä kethään, mutta se on, siinä on jotaki

97 Herva & Lahelma 2019: 167.
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maagista.

Talonpoikaistaloissa sovellettiin perinteistä työnjakoa sekä ulko- että sisätöihin, vaikkakaan tämä

jako ei ollut täysin yhtenäinen kaikkialla. Syynä oli, että haluttiin hankkia osin sivutuloja tai

sopeutua elinkeinojen vuosirytmiin. Naisilla ja miehillä oli monia sukupuolelle ominaisia töitä,

mutta esimerkiksi heinäntekoon osallistuivat sekä naiset että miehet. Myös lapsia alettiin kasvattaa

noin viiden vuoden iästä eteenpäin työntekoon hyödyllisissä töissä, joissa ei kuitenkaan vaadittu

lapsilta liikaa ikätasoonsa nähden.98

Perheenjäsenet ovat osallistuneet talon elämään omalla työpanoksellaan. Isät ovat lämmittäneet

yleensä uuneja, äidit laittaneet ruokaa ja leiponeet, kun lapset on opetettu pienestä alkaen hakemaan

uuneihin lämmityspuut ulkoa. Puiden haku oli lapsille annettu henkilökohtaiseksi tehtäväksi, koska

uunin lämmitys oli liian vaativa tehtävä heille, jottei lämmityksestä olisi päässyt syttymään

tulipaloa, kun se oli aikuisillekin haastavaa ja tarkkaa ollut aikoinaan.

Haastateltava nro. 4: --- muistelen että se oli isän hommaa. Jaa, jaa tuota, ku

mieki olin tuommonen poikanen vielä niin, ei siihen, sillon meihin luotettu

sillä tavalla. Että me saimme tua ne puut, siihen kyllä. Tämmöseen niin

sanottu kakkoshommana, mutta ite siitä niin isä alko ja- suoritti sen

lämmityksen. Kyllä se kuva oli jääny jo sillon lapsuudesta, että se muuri ko

se oli talvella aina lämmin, mm. ja silla lailla, hehku sitä lämpöä siinä- ja se

toi siihen semmosta mukavaa yhteisö-söllisyyttä.

Osalle haastateltavista tulisijat ovat yhdistäneet perheen asukkaita ja myös perheen ulkopuolisia

henkilöitä uuniin liittyvällä lämmitystoiminnalla tai ruuanlaitolla toisiinsa. Uunit ovat luoneet

yhteisöllisyyttä perheenjäsenten, mutta myös muiden ihmisten kesken.

Haastateltava nro. 5: ja siinä oli naapuri, taikka kylän, kaikki kylän miehet

ja (nauraa), kaikki tuota siinä samassa. Ja kyllä sielä sitte kuulu kaikenlaista,

juttuja ti, oliko ne kaikki tottakaan. (nauraa)

Myös etnografinen tutkimus on nähnyt tulisijat itsenäisinä henkinä. Tulisijojen avulla on voitu myös

98 Talve  2012: 198, 201.
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jakaa kulloisenkin asumuksen sisällä tilaa ja määritellä myös rajoja asunnon sisällä.99 Taloon on

voitu joskus ottaa asumaan myös muita asukkaita toiseen huoneeseen, jos se on ollut mahdollista

asuintilan puolesta. Tulisijat ovat jakaneet tietyllä tavalla taloja. On ollut huoneita, joissa on ollut

tulisija ja huoneita, joissa sitä ei ole ollut. Silloinkin yhteiseläminen on sujunut muitta mutkitta ja

talossa on eletty perheen omilla ehdoilla. Ruoanlaittaminen onnistui pirtissä yhdessä muun perheen

kanssa, vaikka kamarissa ei ollut ruoanlaittomahdollisuutta, vaan vain pirtissä.

Haastateltava nro. 4: Joskus oli kamarissa oli vuokralaisia. --- Siihen aikaan,

o, tullii, koo, Torniossa, tuota, Raaheen asti vain oli merenkulku talvella ja

sitte siitä-ylöspäin ei ollu. Ja, ja tuota tullin miehiä oli paljon, tuli sitte, ku

niitä ei tietenkään mitenkään lomautettu siihen aikaan, niin, niitä ripoteltiin

sitte pitkin tätä jokivartta, talveksi ja meilläki kävi hyvin useesti tulli, joku

tullivirkailija vuokralla. Ja jopa oli niinki, että oli tuota perheen kans,

melkeen. Yks vaihojaki oli, niin nuori rouva oli sillä ja pikkupoika, niin ne

asu siellä kammarissa koko talven.  Ja muistan ku minun äiti sano että ko ---

ei niitä vuokrattu rakennuksia --- mitenkä se semmonen homma ko tuota,

siinä ei ole ommaa tulisijaa, että sie joutusit täs pirtissä sitte tekemään ruan.

Kyllä se käy, heille käy kyllä. Ja kävi. Tulit erittäin hyvin toimeen, ei ollu

mittään ongelmia.

Kamarissa oli tosin avotakka eli piisi, mutta siinä ei voinut laittaa ruokaa haastateltavan mukaan.

Haastateltava nro. 4: Joo, toisella puolella oli kamari, se oli kato vasta,

vastaavasti siellä oli muuri, sitte tietenki samalla kohtaa. sinnehän oli

rakennettu. Ja me, siellä oli vain niinkö avotakka. Ja sillähän tää rouva joutu

käymään niinkö pirtin puolella, ku oli hella. Te, tekemässä ruokaa.  Ja sa,

totta kai vei sitte sinne omalle puolelle.

Lähes jokaisen haastateltavan haastattelusta kävi ilmi, että entisajan tulisijat olivat merkinneet heille

aikoinaan merkittävästi. Haastatteluissa selvisi, että yhdelle haastateltavalle eli nro. 3:lle

uuninmuuraus oli ollut elämäntyö, koska hän oli muurannut tulisijoja yli 50 vuotta. Haastateltava

kertoi, että hän oli muurannut kymmeniä vanhoja tulisijoja työuransa aikana. Hänellä oli uunien

muurauksesta laaja kokemus ja tietotaito, miten entisajan uuneja on muurattu, mutta hän oli

99 Anderson 2013: 273.
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muurannut myös 2010-luvun lopulle saakka nykyajan uuneja. Kotitalousuunien lisäksi haastateltava

oli toiminut myös muurarina tehtailla. Haastattelusta kävi ilmi, että hänellä ei ollut kokemusta, että

naisia olisi toiminut muurareina, mutta naisia oli toiminut muurarin apulaisina hänen toimiessa

muurarin työssä. Tämä on mielenkiintoinen tieto, sillä yleensä juuri tämä on ensimmäinen

mielikuva, että muurarina on toiminut aina mies, eikä naismuurareita ole julkisuudessa näkynyt.

Onko naisia todella toiminut muurareina ja missä määrin Suomessa, on sitten toinen kysymys.

Tämä aihe ei tullut esille muiden haastateltavien kanssa.

Kun verrattiin uunimuurarina elämäntyönään tehnyttä haastateltava nro 3:a muihin haastateltaviin,

heidän kokemuksensa erosivat hieman eri tavalla toisistaan. Osalle tulisijat olivat merkinneet

erityisen paljon elämässä ja osalle vähemmän, tai he eivät haastatteluissa maininneet ainakaan

aiheesta mitään. Haastateltaville numeroille 4, 5, 6, ja 7 oman perheen tulisija oli ollut

merkittävässä roolissa heidän elämässään, kun taas puolestaan haastateltavat 1, 2 ja 8 eivät tuoneet

tätä esille, vaikka kertoivatkin uuneihin liittyen paljon omia kokemuksiaan ja että tulisijat olivat

toimineet myös heidän lapsuudessaan valon ja lämmön tuottajina sekä ruoanlaittopaikkoina.

Ainoastaan haastateltava nro. 2 nosti esille haastattelussaan, että tulisijat toimivat nykyisinkin yhä

tietynlaisina seurustelupaikkoina. Hänelle tuli merkitsi myös rauhoittumista tulisijan äärellä.

Haastateltava nro. 2: --- on mukava, jos on tuli, istua ja aina kattoa tulta.

On totta, että yleensä nuotiolla tai tulisijojen ympärillä ihmiset istuvat hyvin mielellään juuri

seurustelun ja makkaranpaiston lomassa vielä nykyäänkin. Jos pohtii nykyajan ihmisen kiireistä

elämää, ne voivat olla juuri sellaisia paikkoja, missä ihminen voi täysin rauhoittua ympärillä

olevilta ärsykkeiltä vain istumalla nuotiopaikan tai tulen ympärillä. Koska tulen äärellä istumisen

voi sanoa olevan melko universaalia, voi pohtia, onko ihmisillä tiedostamatta ollut aina tietynlainen

yhteys tulen ja tulisijojen kanssa, ja kumpuavatko nuo käsitykset ja tunteet tulta kohtaan jostain esi-

isiemme ajoilta, jolloin tulella on ollut täysin erilainen merkitys elämässä? Nykyään tulella ei

kuitenkaan ole samanlainen merkitys länsimaalaisen ihmisen elämisen kannalta kuin ennen, kun se

on tuhansia vuosia sitten ollut elämisen edellytys keittämisen ja ruuanlaiton kannalta. Toki tulen

merkitys korostuu yllättäen, jos saatavilla ei olisi sähköä tai kaasua, joilla voi valmistaa ruokaa.

Nykyaikana tämä olisi mahdollista esimerkiksi sotatilanteessa, jos ainoa ruoanlaittomahdollisuus

olisi avotuli ulkona.

Jos nuotiotuli on tehty luontoon, se voidaan sammuttaa silloin vedellä tai lumella, mutta tulen voi
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myös antaa sammua itsestään, jos nuotiolla vain ehditään istua ja valvoa, että tuli on varmasti

sammunut. Talon sisätilojen tulisijoissa tulen sammuttamista vedellä ei tunneta suomalaisessa

yhteiskunnassa, ellei se ole vaarassa levitä tulipaloksi. Koska tuli on myös vaarallinen ja

arvaamaton, on tulta kohtaan oltava tietynlainen kunnioitus. Mikäli tulta ei käsittele oikealla tavalla,

se voi riistäytyä käsistä. Haastateltaville ja heidän lapsuudenperheenjäsenilleen oli ollut erittäin

tärkeää huolehtia, että tulisijoissa oleva tuli ei päässyt sytyttämään tulipaloa, joten he ovat kyllä

ymmärtäneet, että tulta pitää kunnioittaa, muuten se pääsee ryöstäytymään ja sytyttää tulipaloja

aikana, jolloin tulipalon syttyessä taloja ei olisi voinut sammuttaa kuin itse huonolla menestyksellä.

Tulesta kertova vanha suomalainen sananlasku ” Tuli on hyvä isäntä, mutta huono renki ” on

esimerkki, kuinka tulta on pitänyt aina kunnioittaa, se on ihmiselle elintärkeä, mutta tulen on pitänyt

aina olla käsittelijänsä hallittavissa.

Kolarin markkinatupia lämmitettiin aikoinaan paikkakunnan talollisten toimesta ennen

markkinoiden alkua kauppiaita varten, jotta nämä pääsivät heti valmistautumaan lämpimissä tuvissa

markkinoille. Tupia alettiin lämmittää heti aikaisin aamupimeässä myös kauppiaiden toimesta, kun

he olivat päässeet paikan päälle markkinakentälle ja markkinat oli saatu vauhtiin. Ainoastaan

torniolaisilla ja joillakin karjalalaisilla oli oikeus käyttää markkinatupia. Paulaharjun mukaan

markkinoita järjestettiin vuoden ympäri kesät talvet Kolarissa, jolloin ne kestivät yhtäjaksoisesti

noin kolme päivää, mutta venähtivät usein viikon mittaiseksi. Markkinoiden aikaan kauppiaat

asuivat tuvissa, ja tuvista myös myytiin tavaraa markkinaväelle. Osa kauppiaista yöpyi myös

Kolarinsaaren lähistöllä olevissa taloissa, joten kaikki kauppiaat eivät mahtuneet nukkumaan

pienissä markkinatuvissa.100

Markkinakentän ihmisille tulisijat ovat olleet tärkeässä roolissa, kun markkinatupia on lämmitetty

markkinoiden ajan. Kun varsinkin pitempien matkojen kaupustelijat yöpyivät tuvissa, niitä

lämmitettiin mahdollisesti lähes joka päivä markkinoiden aikaan.  Talvimarkkinoiden tulisijoja on

pitänyt lämmittää varmasti päivittäin, jotta ne olisivat lämmittäneet tupia tarpeeksi. Tupien

tulisijoissa on todennäköisesti tehty ruokaa uuneissa markkinaväkeä varten ja myyjät ovat saaneet

ravintoa itsekin tulisijoissa laittamalla ruokaa, koska markkinat kestivät noin viikon ajan. Tupien

tulisijat ovat luoneet myös valoa markkinaväelle, varsinkin pimeään syys- ja talviaikaan ei ole ollut

juuri muita valonlähteitä kuin päreet ja öljylamput. Tulisijat ovat toimineet siis myös

markkinaväelle valon ja lämmön tuottajina sekä ruoanlaittopaikkoina.

Jos verrataan haastateltavia ja entisten markkinatupien käyttäjiä keskenään, tulisijoilla ja tulella on

100 Paulaharju 2010: 85, 88.
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ollut heidän kaikkien elämään merkittävä vaikutus. Ilman tulta ja tulisijoja ihmiset eivät olisi

voineet valmistaa ruokaa, joten myös markkinapaikalla tulen merkitys on täytynyt olla merkittävä.

Markkinatuvilla on ollut erilainen merkitys siinä mielessä, että niitä ei ole rakennettu vakituiseen

asumistarkoitukseen, mutta niistä on silti huolehdittu ja niitä on lämmitetty markkinoiden ajan

Kolarissa, niin kauan kuin markkinoita siellä järjestettiin.

6.3 Kansanusko ja perustuskätköt Kolarissa

Tässä tutkimuksessa perustuskätköt erottuivat haastatteluaineisosta selkeästi omaksi aiheekseen

Kolarin seudulla. Yleisimmät kätköt ovat olleet haastateltavien mukaan rahakätköjä, yhden tai

useamman kolikon kätköjä, mutta myös muita kätköjä, kuten teräesine sirppi ja kenkiä oli löydetty.

Osa haastateltavista oli törmännyt kätköpaikkoihin yllättäen rakennusta tai uunia purkaessa, eikä

heillä ollut tietoa ollut etukäteen, että rakennuksiin oli piilotettu jotakin. Talossa yleisin kätköpaikka

oli kurkihirsi eli talon katon harjassa kulkevan korkeimman hirren tukirakenne.

Haastateltava nro. 4: --- kurkihiiri on se - mikä harjalla kulkee ja se on siellä

alla. Se on ennen laitettu niin, että se tuo talolle onnea, kun on pantu raha

sinne.

Haastatteluissa tuli ilmi, että kätköt olivat olleet jo vanhan kansan tiedossa erittäin hyvin 1800–

1900-lukujen vaihteessa Kolarin seudulla. Osalle haastateltavista, kuten haastateltaville numeroille

4 ja 5, oli kätköpaikoista kerrottu aikoinaan, jotta he tiesivät missä päin ne sijaitsevat

rakennuksessa.

Haastateltava nro. 5: mummohan tiesikin sen, --- että sielä on rahaa.  (puhuu

kurkihirrestä)

Perustuskätköperinteessä on huomioitava, että vaikka kaikkien piilotettavien esineiden syy

kätkemiseen ei läheskään aina selviä, niin näillä esineillä on ajateltu olevan jokin yliluonnollinen

voima tai ominaisuus, miksi ne on haluttu kätkeä tiettyyn paikkaan. Kätköperinteen voidaan nähdä

kuitenkin saaneen alkunsa varhaisina alkuaikoina, kun ihmisten asumuksien on ajateltu olevan

hyvin haavoittuvia ulkoapäin tuleville ns. pahoille voimille, myös fyysisesti. Kätköperinne syntyi

tähän rajojen voimistamisen tarpeeseen. Lisäksi eri kätköesineillä on voitu haluta eheyttää ja

ylläpitää ihmisten ja talojen välisiä suhteita. Tällainen ajattelu on ollut hyvin yleistä pohjoisella
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pallonpuoliskolla.101

Kaikki haastateltavat kertoivat poikkeuksetta, että tiesivät perustuskätköperinteestä. Rahakolikot

olivat kätköesineinä tuttuja kaikille, ja suurin osa tiesi, että talon kurkihirren alle oli tapana laittaa

onnenlantti tai pari antamaan talon väelle onnea tai suojelemaan taloa pahoilta voimilta. Tällä

tavalla kansanusko on näkynyt ihmisten toiminnassa erittäin hyvin siihen aikaan Kolarin alueella.

On ikään kuin tiedetty, että kolikon kätkeminen tiettyyn paikkaan, kuten kurkihirren alle, tuo

pelkästään hyvää onnea, ja on haluttu uskoa sen suojelevaan voimaan pahuudelta.

Haastateltava nro. 8: Tavallisestihan se pantiin tuonne ne ko tehtiin tulta niin

harjahirren alle pantiin lantti. Se oli semmonen, jonkunlainen, taika, että se

onnenraha sinne pantiin sinne harjahirren ja ja ton päätyseinän, väliin. --- Ei

sitä ollu mittään tuota, arvoahan sillä ei ollu mittään, se on totuus, sama

mikä vaan. Onko se ollu arvoton raha tai joku, mutta se on vain tuommonen

onnenlantti. --- arvokkaita rahoja, siihen aikaan ne on ollu hyvin vähän

olemassakkaan niin. Kyllä se on pantu semmonen, joku semmonen aivan

olematon, niinku ennen ollu noita vanhoja Venäjän vallan rahoja nii. Niin

semmonen kuparilantti sinne.

Kansanuskoa ovat tutkineet muun muassa Jari Eilola (2003) ja Touko Issakainen, (2005) ja he ovat

tulleet perustuskätkötutkimuksessaan tulokseen, että etenkin oman kodin rajoja on pitänyt suojella,

ne ovat koettu heikoiksi kohdiksi. Tärkeintä on ollut suojata omaa reviiriä pahoilta voimilta, ja

koska omaa reviiriä ei ole voinut sulkea kokonaan muilta, siihen on keksitty konsteiksi

perustuskätköt. Heikkoja rajakohteita ovat olleet Eilolan ja Issakaisen mukaan etenkin kaikki aukot

eli ikkunat, ovet ja savupiippu. Kätköpaikat ovat yleensä sijainneet juuri tulisijojen yhteydessä tai

rakennuksessa sijaitsevilla rajapinnoilla. Tämä on aivan luonnollista, sillä tulisijan on ajateltu

olevan kuin talon ”sydän”, ja rajat ovat puolestaan suojanneet ulkoa tulevilta pahoilta voimilta.102

Tämän vuoksi kätköillä on haluttu vahvistaa juuri näitä rajoja, koska rajoja on haluttu ”vahvistaa”,

jotta pahat voimat eivät olisi päässeet talon sisälle, eivätkä talon sydämeen eli tulisijaan.

Haastattelujen aikana ei tullut esille, että talon tulisijoihin olisi ollut tapana kätkeä esineitä, mutta

yksi haastateltava piti mahdollisena, että perustuskätkö on voinut sijaita myös tulisijan sisällä.  Näin

kertoi haastateltava nro. 7, kun hän oli ollut purkamassa lapsuudenkotinsa tulisijaa monia vuosia

101 Herva & Lahelma 2019: 59.

102 Eilola 2003, Issakainen 2005
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sitten. Hän oli huomannut vasta jälkeenpäin, kun uuni oli jo purettu, että tulisijan kiveyksistä löytyi

kaiverruksia, joista pystyi hänen mukaansa erottamaan vuosiluvun sekä kirjaimia. Haastateltava

kertoi yhden kirjaimen näyttäneen hänestä N-kirjaimelta.

Haastateltava nro. 7: Sen mie tiiän, että on niitä Venä-jän aikasia kolikoita

on laitettu hirren välliin ja. Tuostahan löyty sitten semmosia kiviä, missä oli

numeroita, mutta --- Ei niitä kukkaan pystyny selittään, että mitähän ne oli,

että ne oli niinku hakkaamalla tehty ne numerot ja. --- Tästä nimenomaan,

tästä löyty, mutta en mie nyt muista. Muista, muistaakseni ne tuosta

muurista, ku sitä purettiin että. Se on joko kivijalasta tai siitä uunista, että

nyt en muista ennää, ku siitä kuitenki on aikaa --- ku seki huomattiin vasta

jälestäpäin niin eihän sitä siinä vaiheessa huomannu, ku sitä

purettiin niin. --- siinä oli semmonenki kivi, missä oli, oli än (N) ja sitte

jotaki niinku vuosiluku, luvuksi sen voi tulkita mutta. --- sieltä uunista

kuitenki löyty se, se oli luonnonkivi ---

Oma arvioni kivien kaiverruksen suhteen on, että tulisijan muurannut henkilö on voinut merkitä

valmiiksi kiviä kaivertamalla niihin jotain omia merkintöjä, kuten erilaisia kirjaimia, jotta osaa

muurata kivet oikeassa järjestyksessä ja on katsonut jo ennen muuraustyöhön ryhtymistä, että nämä

kivet sopivat yhteen näiden seuraavanlaisten kivien kanssa, ja on merkinnyt ne vaikkapa samalla

kirjaimella kummatkin, jotta osaa ja muistaa ne kivet muurata savilaastilla yhteen. Ainakin jos

miettii, että kivet olisivat vain ladottuina päällekkäin, eikä niitä olisi merkitty ollenkaan, niin itse

muuraustyö olisi ollut paljon hitaampaa ja kun muuraustyö on suoritettu ilman kiireisiä aikatauluja,

niin tämä työskentelytapa, jossa on merkitty jollakin tavalla kivet etukäteen, olisi varmasti

nopeuttanut itse muurausprosessia.

Rahaperustuskätköjä on löydetty monista eri paikoista rakennuksesta, muun muassa hirsien

välisestä salvosta, kivijalasta, kurkihirrestä ja kynnyksen tai nurkkakivien alta. Niihin on tehty kolo

rahakolikkoa varten ja rahoja on voinut olla yksi tai useita. Myös rahapusseja on löydetty.

Kätköpaikkoihin on tavallisemmin haluttu piilottaa arvottomia rahoja, mutta samalla on voitu

soveltaa ajatusta mitä arvokkaampi kätkö, sen arvokkaampi sen antama suoja on ollut.103

Haastatteluissa tuli ilmi, että heidän tietämissään perustuskätköissä oli käytetty ainoastaan

103 Hukantaival 2007: 9.
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arvottomia kuparikolikoita, enimmäkseen ne olivat olleet silloisia venäläisiä kolikoita, jotka olivat

käytössä. Poikkeuksena haastatteluista joukosta erottui yksi rahakätkö, kun haastateltava nro.4

kertoi, että hänen lapsuudenkotinsa rakennuksen kurkihirren alta löytynyt kolikko (Kuva 8) oli

tanskalainen shillinki, joka oli vuodelta 1771. Hän arveli, että hänen lapsuudenperheensä talon

rakennusvuosi ajoittuisi samoihin aikoihin yhdessä kolikon vuosiluvun kanssa, koska se löytyi

kurkihirren alta, mihin se on täytynyt laittaa rakennusta pystyttäessä. Ruotsi on käynyt sotaa

Tanskan kanssa 1700-luvulla eri alueista, joten kun Suomi on ollut osa Ruotsia aina 1809 saakka,

on myös mahdollista, että Kolarin alueelle kolikko on päätynyt ruotsalaisten toimesta.

Todennäköistä on kuitenkin, että alun alkaen kolikko on päätynyt haastateltavan sukulaisen mukana

Suomeen, koska hän muutti Ruotsista aikoinaan Kolarin seudulle. Tästä kolikosta on vaikea

arvioida, onko se muuta kuin löytäjälleen arvokas.

Kuva 8. Haastateltava nro. 4:n kurkihirren alta löytämä kolikko (Kuva: Sirpa Savilakso)

Haastateltava nro. 4: Onnea tuova. Tällä tavalla minun äiti kerto, kerto että

ennen, ennen aikaan

ja- sano että jos olet purkamassa, olette purkamassa niin tuota, katsokaa

sinne kurkihirren alle, onko siellä raha ja, olinhan siellä. --- Ja tämä varmaan

uskosin, että se viittaa jotenki, se oli vanha

pirtti että - tuohon vuosilukuun milloin se on. --- Tämähän on, minun
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mummo asunu siinä sillon ja minun, ja hänen vanhemmat, tä, että molen

neljännessä polvessa jo.

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että osa perustuskätköistä on hyvin mahdollisesti vielä paljon

löytämättä, koska kuten pohjoisessa yleensä, niin Kolarin seudullakin on rakennuskanta vanhaa ja

taloja ei ole läheskään kaikkia remontoitu, vaan ne ovat yhä alkuperäisessä kunnossa. Jotta

kätkölöytöihin voisi törmätä, se edellyttäisi ainakin talojen osittaista purkamista. Yleensä kätköjä

löydetäänkin useimmiten, kun taloja ollaan purkamassa osittain peruskorjauksen yhteydessä tai

koko rakennuksen purku-urakassa.

Haastateltava nro. 1: Talhoonhan pantiin kurkihirren alle aina rahat, joku

raha. Niitä voipi löytyä vieläki ku va, purethaan vanhoja. --- En mie muista,

että uunhiin olis mittään kätketty. Enkä ole kuullukkaan.

Haastateltava nro. 6 kertoi löytäneensä lapsuudenperheen kotinsa multipenkin alta erilaisia

työvälineitä, muun muassa sirpinteriä sekä muita esineistöä, kuten kenkiä ja lusikoita.

Haastateltava nro. 6: --- No tässä talossa esimerkiksi lattian alla oli, oli

tietynnäkösiä, voisin kuvitella, että oisko ne ollu enempi semmosia taikakal,

taikakaluja. Ettei sen, ei ne mithään aartheita ollu. --- Si, sirpinteriä ja, ja

sitte oli, oli tuommosia vanhoja kenkiä ja --- tuota, lusikoita ja tämmösiä.

Sirpinterä on työväline sekä metallinen, joten kun se löydettiin talon lattian alta, sillä on ollut selvä

perustuskätköllinen merkitys. Mikäli Hukantaipaleen mukaan metallinen esine tai työväline

piilotettiin lattian alle, sillä haluttiin suojautua pahoilta voimilta. Jos esineessä oli lisäksi terä, sen

uskottiin olevan entistä parempi suojaamaan taloa ja sen asukkaita pahuudelta. Sirpinterä on

metallinen työväline, jolla on niitetty viljaa aikoinaan pellolla. Sirpinterä on myös teräväreunainen

esine, joten se on ollut perustuskätköksi todella oiva esine suojelemaan taloa. Jos pohditaan,

voisivatko sirpinterät, kengät ja lusikat olla unohtuneet lattian alle rakennusvaiheessa, niin tämä on

hyvin epätodennäköistä, koska esineitä on ollut useampia ja kaikki ovat olleet erilaisia

lähtökohdiltaan, sirpinterät metallia ja kengät luultavasti nahkaa. Tiedossa ei ole missä asennossa

löydetyt esineet olivat löytöhetkellä.

Hukantaipaleen mukaan lusikka on mainittu kansanperinteessä yhden ainoan kerran inkerin kielellä.
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Vastavalmistuneen navetan kynnyksen alle laitettiin elohopeaa, lusikka, villaa mustasta lampaasta ja

voita. Perustuskätköesineenäkään lusikka ei ole mitenkään yleinen. Oulusta on löydetty 1700 -

luvulle ajoittuvan seinäpuun alta hopealusikka ja Tornion kaivauksilta puolestaan lusikan varsi 1600

- luvulle sijoittuvasta tulisijasta.104 Tulisijaan kätkettynä lusikalla voisi olla samanlainen merkitys

kenties kuin kirveellä, mutta koska lusikoita ei ole löydetty kätköesineinä enempää, asiaa on

hankala arvioida. Lusikka on metallinen esine, mutta siinä ei ole samanlaisia teräviä reunoja, kuin

esimerkiksi edellä mainitulla sirpinterällä.

Uno Harvan mukaan Suomessa ja muualla viljeltyä maata on pidetty pyhänä, viljalla on uskottu

olevan oma haltijansa, jonka luonto on itse opettanut ihmisille. Kun toisinaan vilja on kuihtunut

pellossa, on ajateltu, että sen takana on jotain, mikä saattaa johtaa pellosta poistumiseen ja samalla

pellon elinvoima katoaisi. Viljaonnea ei ole haluttu menettää, vaan vanha kansa on huolehtinut siitä,

ettei onnelle käy kuinkaan, eikä se poistuisi pellosta. Yksi yleisin viljaonnea lisäävä tapa on ollut

jättää viimeiset korret leikkaamatta, koska on uskottu niiden olevan viljan haltijan viimeisin

olinpaikka viljellyssä pellossa.105 Koska vanhalla kansalla on ollut hyvin perinne- sekä

uskomustietoa viljaonnen säilymiseksi, on hyvin perusteltua olettaa, että haastateltava nro. 6:n

sukulainen on ohraa kylväessä ja valkoinen vaatetus päällänsä uskonut viljaonnen säilyvän hyvänä

tai jopa paranevan omalla toiminnallaan.

Haastateltava nro. 6: --- tämän talon vanha emäntä, --- oli semmonen suuri,

suuri henki tässä talossa. Ja esimerkiks ku se tuota, ohraa kylvi, niin sillä oli

semmonen vasittu valkea vaate, minkä se puki päällensä, sen kylvön, kylvön

ajaksi ja sillä oli muitaki tämmösiä taikoja. Jotka oli hyvin henkilökohtasia,

että niitä ei, --- muut tiietty mitä ne on. Ja tarkotus oli saaja se ohra

tuleentumaan. --- Ne on ollu, ollu, nimenomasesti, jollaki tavalla suojelevia.

Hervan ja Lahelman mukaan perustuskätköesineillä on ollut monia merkityksiä. Kengät ovat olleet

suosittuja perustuskätköesineitä, koska niillä on ollut henkilökohtainen merkitys ihmisille. Kenkien

avulla ihmiset ovat kautta aikojen ilmaisseet omaa persoonallisuuttaan. Kengät myös yleensä

säilyttävät oman muotonsa aikojen saatossa elleivät ne rikkoonnu, ne ovat käyttäjänsä näköiset.

Mikä tärkeintä, kenkiä voidaan pitää myös liminaalitilan välisinä esineinä, ne ovat ikään kuin

houkutelleet henkiä, koska liminaalitilan on nähty olevan rajaton ns. välitila. Tämän vuoksi kenkiä

on käytetty perustuskätköihin piilotettuina, koska kun ne ovat olleet ihmisten henkilökohtaisia

104 Hukantaival 2016: 87.

105 Harva 2017: 396.
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käyttöesineitä, niiden avulla ihmiset ovat toivoneet näin pääsevänsä osaksi talon henkeä. Kenkiä

kätkemällä on haluttu muodostaa asuintaloon henkilökohtainen side taikka yhteys, kun vaatteita tai

kenkiä, jotka ovat olleet ihmisten henkilökohtaisessa käytössä ja henkilökohtaisia käyttötavaroita,

on kätketty yleensä lattian alle. Tällä tavalla on haluttu tulla osaksi taloa taikka talon elämää.106

Jos puolestaan vainajan kenkä tai kengät kätketään, voidaan vainajan henkeä estää poistumasta

paikalta. Henki voidaan kenkien avulla sitoa tiettyyn paikkaan ja näin toimien on ajateltu

suojautuvan pahoilta hengiltä.107 Tässä kyseisessä tapauksessa esineiden löydyttyä multapenkin alta

todennäköisempää on, että esineet on kätkenyt talon entinen omistaja eläessään. Seuraava on vain

arvuuttelua, mutta onko hän halunnut ajan hänestä jätettyä olla osa taloa ja sen asukkaita

myöhemminkin, jos kätketyt kengät olivat hänen henkilökohtaiset kenkänsä tai sitten hän halusi

jonkun muun henkilön olevan osa taloa ”ikuisesti”. Nykyään kenkiä ei tiedetä laitettavan

länsimaissa lattian alle perustuskätköiksi, kun uusia taloja rakennetaan, joten voisi kuvitella, että se

ei ole kätköperinteenä kovinkaan tunnettua.

Keski - Euroopassa on pitkät perinteet kenkien perustuskätkölöytöjen suhteen. Se että haastateltava

nro. 6 kertoi löytäneensä myös kenkiä multipenkin alta, linkittyy hyvin haastateltavan aiempaan

kertomukseen siitä, kuinka hänen sukulaisensa oli hyvin taikauskoinen ja suoritti monia ritualistisia

toimia liittyen esimerkiksi viljan viljelyyn. Hervan ja Lahelman mukaan kengillä on ollut

henkilökohtainen merkitys perustuskätköllisessä merkityksessä, joten kengät on piilotettu lattian

alle, jotta niillä olisi haluttu muodostaa yhteys taloon. On todennäköistä, että kengät on kätketty

multapenkin alle jo talon rakennusvaiheessa, koska multapenkissä on maa-ainesta mm. multaa,

savea ja hiekkaa.

Oli mielenkiintoista, että nauhoja litteroidessa haastattelunauhalla kuului epämääräisiä ihmisääniä,

aivan kuin jokin muu henkilökin olisi juuri tuossa talossa ollut paikalla (haastateltavan talo nro.6),

vaikka siellä ei ollut muita minun ja haastateltavan lisäksi. Olin itse erottavani nauhalta yksittäisiä

sanoja, mutta en voi varmuudella sanoa, mistä ne johtuvat. Mielestäni kuitenkin osa sanoista ja

”äännähdyksistä” liittyivät haastattelun kysymyksiin. Jälkeen päin kuulin haastateltavalta, että osa

talossa vierailleista henkilöistä on saattanut aistia talossa joitain ”henkiä”.  Tämä voisi mahdollisesti

hyvin linkittyä aiempaan eli kätkettyihin kenkiin multapenkin alla.

Markkinakentän kaivausalueelta löytynyt kirves sijaitsi koeoja 2:ssa, mikä oli tulkittu paikan päällä

106 Herva & Lahelma 2019: 60.

107 Ikäheimo, Kuvaja & Äikäs 2016: 323.
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todennäköiseksi tulisijan purkujätepaikaksi. Kirveen arvioitiin sijaintinsa perusteella voivan olla

perustuskätkö, koska sen löytökonteksti oli mahdollisesti tulisijan yhteydessä tai sen alla. Kirves oli

mahdollisesti jätetty tulisijan yhteyteen tai sen alle tarkoituksellisesti. Jos markkinakentän kirves on

perustuskätköesine, se olisi tämänhetkisen tiedon mukaan toistaiseksi nuorin perustuskätköesine,

mikä on ajoitettu Pohjois-Suomessa.108 Hukantaipaleen mukaan kirveen terä edustaa tyypillistä

perustuskätköesinettä ja myös sekä Jari Eilola että Touko Issakainen ovat kansanuskoa tutkiessaan

tulleet samaan lopputulokseen Hukantaipaleen kanssa, että mikäli tulisijan yhteydestä löydetään

rautaesine, se on hyvin suurella todennäköisyydellä mahdollinen perustuskätköesine sen sijainnin

vuoksi.

Paikalliset tulisijat oli rakennettu savilaastista ja luonnonkivistä, joten voidaan päätellä, että kirveen

terä on ollut mahdollisesti tulisijan perustuskätkö. Kirves löytyi kumparejäännöksestä, jossa se oli

sekoittuneena liuskekiven, saven ja muurauslaastin kappaleiden joukkoon. Mikäli kirveen terää

pidetään perustuskätkönä, voidaan tulkita, että markkinaväki on selvästi uskonut kirveen terän

suojelevaan voimaan tulisijassa. Koska markkinat järjestettiin vain tiettyyn aikaan vuodesta, on

haluttu ehkä suojella tupia silloinkin, kun siellä ei ole voitu olla itse paikalla. Kirves on

perustuskätköesineenä nähty Hukantaipaleen mukaan suojelevan pahoilta voimilta ja sen on uskottu

etenkin tulisijaan piilotettuna suojelevan tulipaloilta ja salamaniskuilta. On hyvin loogista, että

kirveenterällä on haluttu suojella markkinatupia palamasta, koska kansanusko on ollut 1800 –

luvulla hyvin voimissaan Suomessa tuohon aikaan.

Toinenkin mahdollisuus kirveen merkitykselle on. On myös otettava huomioon, että kirveen terä on

vain unohtunut markkinapaikalle ja juuri tulisijajäännösten keskelle. Owen Davies ja Ceri

Houlbrook kirjoittavat kirjassaan Building Magic (2021), että tutkijoiden olisi myös hyväksyttävä

kätköesineitä tutkiessa, että kätköesineiden kätkemiseen voi olla jokin muu realistinen syy kuin

taikuuteen liittyvä, mikä kuulostaisi tutkijoista hyvältä. Tärkeintä on ottaa huomioon kaikki

mahdolliset todisteet kätköön liittyen mitä on tiedossa.109 Houlbrook on kirjoittanut aiheesta jo

aiemmin vuonna 2019 ilmestyneessä artikkelissaan The stone axe from way back, jossa hän pohtii

miten eri aikakautena löytynyt kirves saa aina uuden merkityksen riippuen, kuka sen löytää milläkin

aikakaudella ja minkä merkityksen kulloinenkin löytäjä kirveelle antaa.110

Kirves on hyvin todennäköisesti tulisijan perustuskätköesine. On kuitenkin haastavaa arvioida,

108 Salmi et al. 2019: 11–12.

109 Davis & Houlbrook 2021: 160.

110 Houlbrook 2019: 192-196.
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onko kirves perustuskätkö, koska alkuperäisiä markkinatupia ei ollut enää olemassa silloin, kun

kaivaukset suoritettiin vuonna 2018. Kun markkinatuvat on purettu jo 1800-luvun lopulla, pohdin

onko kirveen terä voinut joutua tulisijajäännösten joukkoon jostain muualta purkujätteen mukana,

vai onko se vain unohtunut jäännösten keskelle. Kirveitä ja muita rautaesineitä on löydetty

tulisijoista, koska niiden on uskottu suojelevan taloa salamaniskuilta ja tulipaloilta. Tämän vuoksi

on kuitenkin hyvin todennäköistä, että kirves on jäänyt juuri purkuhetkellä niille sijoilleen eli sinne,

missä markkinatuvan tulisijaperustus on aikoinaan sijainnut.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen avulla on haluttu tutkia Kolarin liesijäännösten ja haastattelujen avulla millaisia

Kolarin markkinakentän tulisijat ovat 1800–1900-luvun vaihteessa olleet sekä millaista muistitietoa

paikalliseen tulisijarakentamiseen liittyy. Vastaan myös tutkimuksessani kysymykseen, millaisia

merkityksiä tulisijoilla on ennen ollut ihmisten elämässä, mitä ne ovat merkinneet heille.

Tutkimustulosten ja vuoden 2018 arkeologisten kaivausten tulosten perusteella Kolarin alueen

rakennusperinne on koostunut luonnonkivistä ja savesta muurauslaastina. Kaikki Kolarin seudulla

haastateltavat henkilöt kertoivat, että paikalliset tulisijat on rakennettu luonnonkivistä ja savesta.

Mikään ei siis viittaa siihen, että entisen Kolarin markkinakentän tulisijat 1800-luvulla olisi

rakennettu jotenkin poikkeavasti verrattuna muihin paikallisiin tulisijoihin, jotka on rakennettu

suurin piirtein samoihin aikoihin 1900-luvun molemmin puolin.

Kolarin alueen tulisijoista kertyi muistitietoa kiitettävästi. Suurimmalle osalle haastateltavista

tulisijan vaikutus on ollut merkittävä sekä omassa lapsuudessa että nuoruudessa. Tulisijan on koettu

olleen suuressa roolissa perheen silloisessa elämässä toimien sekä lämmön että valon tuottajana ja

ruoanlaittopaikkana. Ne ovat olleet elämisen edellytykset ihmisten elämässä. Haastateltavat

korostivat tulisijan merkitystä heidän elämässään, tulisija yhdisti talon väkeä ja myös perheen

ulkopuolisia yhteen, kun sen ääreen oli tapana kokoontua. Perheenjäsenet kokoontuivat myös

itsenäisesti tulisijan äärelle hoitamaan kaikenlaisia kodin askareita.

Tulisijat olivat 1900-luvun puolivälissä vielä korostetusti siinäkin mielessä isossa roolissa ihmisten

elämässä, että sähköt tulivat useimmille vasta noin 1960-luvulla, ja televisiota, eikä radiotakaan

ollut käytössä vielä kaikilla, kuin vasta sähköistymisen kautta myöhemmin. Kaikilla ei ollut varaa

televisioon edes sähköjen tultua, joten ennen television ja radion yleistymistä, tulisijat toimivat

näiden korvikkeina, joiden ääreen kokoonnuttiin yhdessä ja seurusteltiin yhdessä. Haastateltavat

kuvasivat tulisijaa useissa paikoissa koko talon sydämeksi. Myös markkinakentän kauppiaille

markkinatupien tulisijoilla on ollut todennäköisesti suuri merkitys, koska tupien lämmityksen

ansiosta kauppiaat kykenivät yöpymään tuvissa markkinoiden ajan ja pystyivät laittamaan tupien

tulisijoissa myös ruokaa. Tulisijat myös mahdollistivat valon pimeisiin tupiin pimeinä

vuodenaikoina markkinoiden aikaan. On mahdollista, että markkinakentän tulisijojen äärelle on

kokoontunut myös muu markkinaväki, koska tulisijojen ääreen oli tapana kokoontua myös kodeissa

tutkimustulosten mukaan.
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Tutkimuksessani selvisi myös, että kansanusko on ollut hyvin vahvaa Kolarin alueella 1900-luvulla.

Haastatteluissa tuli toistuvasti esille, että perustuskätköjä on löytynyt useista haastateltavien

asunnoista. Heillä oli hyvin tiedossa, että kätköjä suosittiin ennen siksi, että niiden piilopaikkoihin

haluttiin asukkaiden toimesta kätkeä yleensä hyvinkin arvottomia esineitä, mutta jotka toisivat

onnea taloille tai suojaisivat asukkaita ja taloja pahoilta voimilta. Perustuskätköt toimivat siis

suojaavina voimina ja kaiken perustana oli, että ihmiset eivät ainoastaan uskoneet henkiseen,

”toiseen näkymättömään” maailmaan, vaan he `tiesivät`, että sellainen oli olemassa. Kaivauksilta

löytynyt kirveen terä on myös mahdollinen perustuskätköesine, joka kertoo tulisijan jäännöksistä

löytyneenä, että sillä on haluttu suojella markkinatupaa tulipaloilta ja salamaniskuilta.

Haastatteluaineiston ja arkeologisen aineiston yhdistäminen tutkimuksenteossani oli tietyllä tapaa

haastavaa, koska haastatteluaineisto oli niin laaja ja haastatteluja oli verrattava arkeologiseen

aineistoon koko ajan. Toisaalta haastattelujen avulla sain vahvistuksen arkeologiseen aineistoon,

miten markkinatupien tulisijat oli muurattu ja sekä että Kolarin seudulla voidaan päätellä olleen

hyvin vahvaa kansanuskon ilmenemisen, mistä johtuen ihmiset ovat suojautuneet pahoilta voimilta

ja piilottaneet perustuskätköesineitä varmistaakseen rakennusten hyvän onnen ja suojelun.

Tutkimukseni olisi ollut pelkästään arkeologisen aineiston perusteella ilman haastatteluja vain

mahdollista tulkintaa, onko löytynyt kirves ollut perustuskätköesine ja ovatko tulisijat todella

rakennettu niistä materiaaleista, mitä kaivauksilta oli löytynyt.

Mikäli tätä tutkimusta haluttaisiin tutkia edelleen, olisi perustuskätköt yksi varteenotettava

jatkotutkimusaihe, koska perustuskätköperinnettä ei vielä Suomessa ole tutkittu muihin

tutkimusaiheisiin nähden niin paljon. Perustuskätköjä tulee arkeologisilla kaivauksilla vastaan aina

silloin tällöin, mutta niitä on tutkittu Suomessa vielä suhteellisen vähän. Tietojeni mukaan myös

tulisijaperinteestä pohjoisessa on melko vähän saatavilla tutkimusaineistoa ja oman arvioni mukaan

tulisijojen rakennustapoja on Suomessa ylipäätään tutkittu kovin vähän, joten tämä tutkimusaihe on

vielä sellainen, jota voi hyvin tutkia edelleen. Myös kaikki sosiaalinen toiminta, joka liittyi

tulisijoihin ja niiden lämmittämiseen, voisi olla jatkotutkimuksen arvoinen.

Aihetta vähän kaukaa liipaten esille tuli parissa haastattelupaikassa henkimaailma, yhdessä paikassa

oli nähty ”haamu” ja toisessa oli samantyyppisiä kokemuksia. Tutkija itse kuuli haastattelunauhalla

toisessa näistä mainituista paikoista ylimääräisiä ääniä, joten asia tuli otettua puheeksi

haastateltavan kanssa. Selvisi, että paikassa oli sattunut myös muille ” yliluonnollisia kokemuksia”.

Pohdin voisiko tämä olla myös sellainen aihe, mitä ei ole ehkä paljon tutkittu aiheena arkeologian
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piirissä, sekä millaisia kokemuksia ihmisillä on henkimaailmaan liittyen.
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Liite 1 Kolarin markkinakentän kaivauskartta



Liite 2

Teemahaastattelukysymykset Kolari huhtikuu 2019

Mitä muistikuvia sinulla on vanhojen piisiuunien rakentamisesta?

Miten piisiuunit rakennettiin? Onko sinulla tietoa, mistä materiaalista ne valmistettiin?

Oliko rakentaminen kuinka pitkäkestoinen prosessi? Kauanko uunin muuraaminen yleensä kesti?

Muurattiinko uunit yleensä yksin vai tehtiinkö ne yhteistyössä jonkun toisen henkilön kanssa?

Millaisia merkityksiä tulisijoilla on ollut sinulle?

Millaisia muistoja sinulla on varhaisista piisiuuneista?

Osaatko kertoa tulisijan toiminnasta tarkemmin?

Onko tulisijojen ääressä ollut tapana kokoontua?

Kuinka usein tulisijaa on lämmitetty aikoinaan?

Minkälaista kehitystä on tapahtunut tulisijoissa tämän päivän uuneihin verrattuna, esimerkiksi

turvallisuuskysymykset?

Onko sinulla tietoa perustuskätköesineistä?

Onko uuneihin liittynyt jotain kirjoittamattomia sääntöjä tai kieltoja?

Onko uuneihin liittynyt mitään erityisiä tarinoita?


