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Opasta lukiessa nousevat mieleen lapsuuden ja nuoruuden maisemat; paja, 
puimala, aittarakennus monine toimintoineen, pihapiiri perinteisine kasvei-
neen sekä nuorkarjan ja lampaiden laiduntamat hakamaat, joita ympäröivät 
taidolla tehdyt aidat. 

Tarkoitus ei ole nostaa vain nostalgisia muistoja, vaan herättää katso-
maan, mitä perinteistä ja säilyttämisen arvoista on vielä tallella. Maaseudun 
vanhat rakennukset ovat aikansa tyylinäytteitä, historiaa ja kertovat vanhoista 
työtavoista, rakennusperinnöstä ja taitajista. Kunkin ajan toivoisi näkyvän 
myös tuleville sukupolville. 

Nykyaika vaatii maataloudelta tehokkuutta ja suuria yksiköitä, mikä näkyy 
tämän päivän rakentamisessa ja maaseutumaisessa. Vanhat rakennukset, mai-
semassa vuosikymmeniä tai vuosisatoja olleet historian ja rakennusperinteen 
merkit, eivät ole kuitenkaan ristiriidassa nykytehokkuuden kanssa. Arvokas, 
vanha rakennuskanta pitää vain oppia ottamaan huomioon uudisrakentami-
sessa entistä paremmin. 

Opas kuvaa oivallisella tavalla eteläsavolaista rakennusperintöä ja antaa 
konkreettisia ohjeita, kuinka vanhoja rakenteita voidaan hoitaa ja kunnostaa. 
Moni vanhan rakennuksen ja ympäristön omistaja voi osoittaa kunnioitusta 
aikaisempien sukupolvien työlle vaalien vanhaa ja säilyttämisen arvoista.

Ajatus oppaan tekemisestä syntyi rakennusperintövuoden 2003 innoitta-
mana. Opas on toteutettu Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuk-
sen hankkeena. Hankkeeseen on saatu rahoitus Etelä-Savon TE-keskuksen 
maaseutuosaston ympäristötuen koulutusvaroista. Oppaan valmistumisesta 
on vastannut Leena Lahdenvesi-Korhonen Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnais-
ten piirikeskuksesta ja  kirjoittamisessa ovat avustaneet Kirsti Kovanen Etelä-
Savon ympäristökeskuksesta sekä Maria Luostarinen Etelä-Savon maakuntalii-
tosta. Oppaan sisältöä muokkaavassa työryhmässä ovat toimineet myös Ossi 
Tuuliainen sekä Kaija Siikavirta Etelä-Savon TE-keskuksesta.  Oppaan taitto 
on Taru Kokkosen, ProAgria Pohjois-Savon Maaseutukeskus, käsialaa. Kaikille 
heille haluan esittää lämpimät kiitokset tärkeän asian esille nostamisesta.

Toivon, että opas kuluu lukijoidensa käsissä!

Riitta-Leena Jantunen
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S SISÄLLYSLUETTELO

jossa on erityisen hieno lukko. Joskus 
vilja-aittojen seinistä tehtiin kaksin-
kertaisia hirsiseiniä tai ne muurattiin 
kivistä, ettei kalliiseen viljaan olisi 
päässyt helposti, valvomatta käsiksi. Ristiina

Eteläsavolaisen maatilan rakennukset 
ovat ryhmittyneet aikojen kuluessa 
yhden tai useamman pihan ympärille. 
Vanhimmissa taloissa oli paljon ra-
kennuksia ja useita pihoja, nuorim-
milla tiloilla on molempia paljon vä-
hemmän.  Miespiha on ollut pihoista 
edustavin, sen varrella ovat olleet asu-
mista palvelevat rakennukset. Tuo-
tannon kannalta tärkein on ollut kar-
japiha monine talousrakennuksineen.

Pihamaata on jaettu - tai raken-
nuksia yhdistetty - osa-alueiksi usein 
myös erilaisilla aidoilla. Miespihalla 
tehtiin työtä ja lepäiltiin. Se sijoittui 
kuivaan ja lämpimään paikkaan, kar-
japiha ja takapiha olivat hieman si-
vummalla, myös hygienisistä syistä.

Aitta 
Aitat ovat maatalojen monista raken-
nuksista parhaiten säilyneitä. Niitä 
on rakennettu koko rakentamishisto-
rian ajan monien eri tavaroiden ja ai-
neiden säilyttämistä varten sekä ke-
säaikaisiksi nukkumapaikoiksi.

Kaikkein yleisin on ollut yksi-
näisaitta, pohjaltaan neliömuotoi–
nen hirsikehikko, jossa on ovi yhdellä 
sivulla katonharjan alla. Ikkunoita ei 
yleensä ole, vain pieniä, kiinteitä, yk-
sinkertaisia laseja tai helposti peitet-
tävissä olevia aukkoja. Vanhoissa 
aitoissa ovi aukeaa sisäänpäin eikä 
siinä ole ollenkaan karmia, vain ka-
mana.

Kullekin varastoitavalle oli oma 
aittansa: tavallisimpia ovat vilja-aitta, 
vaateaitta, liha-aitta, kala-aitta, riis-
ta-aitta ja jauhoaitta. Tärkein niistä 
on ollut vilja-aitta, jonka yksityiskoh-
dat ja viimeistely ovat hiotuimmat ja 

MMIESPIHA 
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Vilja-aitoissa on laarit. Orsia tai 
naulakoita lukuunottamatta muissa 
aitoissa ei kiinteitä sisustuksia ole juu-
rikaan ollut. Liha-aittojen lattialaudat 
saattoivat olla kauan käytön päätty-
misen jälkeenkin suolaisia ja kosteita 
sekä suolan irrottaman nukan peitos-
sa.   

Joskus kaksi aittaa tehtiin rinnak-
kain pariaitaksi. Komeimpia ovat veis-
tokauden kaksikerroksiset yksinäis-
luhdit, joissa on pitkä otsa tai etu-
räystäs ja sen alla porras yläaittaan. 
Luhdissa saattaa olla koristeelliset 
patsaat nurkissa kannattamassa ai-
tan otsaa ja konsolimaiset sivujen 
kannatinhirret saattavat olla muo-
toon veistettyjä. Melkein yhtä komei-
ta ovat 1800-luvun lopun pitkät ja 
koristeelliset luhdit, joissa saattaa olla 
tusinan verran aittoja samassa raken-
nuksessa.

Aittoja on saattanut olla pihassa 
parikin kymmentä. Aluksi ne sijoitet-
tiin sirotellen miespihan reunoille ja 
sen tuntumaan. 1800-luvun lopulta 
lähtien, kun pihoista alettiin tehdä 
säännöllisen muotoisia suorakaiteita, 
vanhat aitat siirrettiin vierekkäin ri-
veiksi ja katettiin uudestaan yhtenäi-
sellä, pitkällä harjakatolla ja uusilla 
päreillä vanhanaikaisten tuohien sekä 

Maaseutukeskusten 
liitto on myöntänyt su-
kutilaviirejä ja -kun-
niakirjoja aina 1930-
luvulta alkaen. Lisätie-
toja ProAgria Maa-
seutukeskusten liitto,  
www.proagria.fi

Koska aitoilla on ollut käyttöä varas-
toina ja makuuaittoina aina nykyai-
kaan asti, niitä on säilynyt muita pi-
hapiirin erillisrakennuksia enemmän. 
Aittojen vaivat alkavat näkyä, kun ve-
sikate alkaa vuotaa. Katon pitäminen 
ehjänä, hirsikehikon pitäminen kuiva-
na sekä nurkan alta pois vierineiden 
nurkkakivien asettelu takaisin paikal-
leen riittävät yleensä takaamaan aitan 
säilymisen. Joskus on maata siirrettä-
vä pois, jos maakerros on kasvanut 
hirsien korkeudelle asti.

Parhaat männyt kasvavat niukkaravinteisessa 
metsässä ja laadultaan parhaimmat kuuset 
suon laidassa.

Puun kasvun tulee olla lähes päättynyt eli 
viimeisten vuosirenkaiden mahdollisimman 
ohuita.

Puun oikeisiin kaatoaikoihin liittyy paljon 
erilaisia kansanuskomuksia: vuodenajat, nou-
seva ja laskeva kuu, viikonpäivät, tuulen suun-
nat sekä kaatosuunnat ovat saattaneet olla 
merkittäviä. Talvikaadettu puu on yleensä 
kestävämpää kuin kasvukaudella kaadettu, ja 
paras aika puun kaatoon on marraskuun 
alusta maaliskuun alkuun. 

Männyn latvuksesta ja kaarnasta voi pää-
tellä puuaineksen kuntoa. Hyväkuntoisessa 
rakennuspuussa ruskea ja halkeillut kaarna 
saisi ulottua vain noin kolmen metrin korkeu-

teen, siitä ylöspäin kaarnan tulisi olla keltai-
nen ja verkkomaisesti täynnä ohuita kuoren-
liuskoja.

Hyvä kuusi on tervelatvainen ja suora. Sen 
alimmat oksat ovat tiheässä metsässä kuivu-
neet ja riippuvat melkein suoraan alaspäin. 

Lahoa ja tuholaisvaurioita ei hyvässä ra-
kennuspuussa sallita.  Kelot ovat eteläisessä 
Savossa tavallisesti pinnaltaan hyönteisten 
vaurioittamia.

Kun puu on kaadettu, se sijoitetaan suo-
jaan auringon paahteelta ja kovalta viimalta.
Lehtipuut kuoritaan heti kaadon jälkeen. Ha-
vupuut voidaan jättää joksikin aikaa kuori-
matta, jos ne eivät jää makaamaan maahan.

Kuorittua puuta kuivatetaan katoksen al-
la vähintään kaksi vuotta.

Hyvän rakennuspuun ominaisuuksia

Rakennuspuuksi seinähirsiin, ikkunoihin ja 
lattialankkuihin on valittu mahdollisimman 
suoraa, tiukkasyistä ja sydänpuuvoittoista 
mäntyä, mutta kuustakin on käytetty lattiois-
sa ja vuorauksissa. Männystä on saatu myös 
tervaa, purupihkaa ja tärpättiä.
Kuusesta on tehty kattopäreitä, aitatarpeita 
ja vaarnatappeja.

Pärepuuksi on valittu suorasyistä ja vähä-
oksaista mäntyä, kuusta tai haapaa.

Aitoihin on käytetty  nuorta kuusta tai 
haapaa. Aidakset on usein sidottu seipäisiin 
tuoreina halkaistuilla kuusen taimilla. Kata-
jan puuaines on melko kovaa, tuoksuvaa ja 
hyvin lahonkestävää. Siitä on tehty mm. vit-
saksia.

Nuoren kuusen ja männyn juurakoita on 
käytetty mm. malkakattojen räystäslautojen 

kannatukseen sekä järeää juurakkoa saunala-
vitsojen ja tuvan pöytien kannatuspuina. Sopi-
va juuripuu löytyy kallioilta. 

Koivun tuohta on käytetty mm. vesikatto-
jen vesieristeenä. Tuohen kiskomiseen sovel-
tuu parhaiten hieskoivu, jonka kuori on mah-
dollisimman ehjä ja sileä. Tuohta ei voi irrot-
taa ennen kuin mahla juoksee puusta, eli kun 
ns. ”tuohikuu” kesäkuun alussa alkaa. 

Haapaa on käytetty myös paneeleina, 
saunan lauteina, hirsiseinissä  sekä kattopaa-
nuina.

Pihlaja soveltuu hyvin sorvattavaksi ja sii-
tä on tehty mm. haravanpiikkejä.

Korjatessa on parasta käyttää saman 
puulajin puuta kuin korjattavassa rakennus-
osassa on aikaisemminkin käytetty, yhtä ti-
heäsyisenä ja samansuuntaisena.

Eri puulajien perinteisiä käyttötarkoituksia

lautojen sijaan. Vanhat pintalaudat 
saatettiin käyttää uudestaan päreka-
ton pohjalautoina, missä käsin höy-
lättyjä, leveitä ja paksuja uralautoja 
näkee vieläkin.

Myös veistettyjä hirsiä pidettiin 
arvokkaina. Erityisesti isojaon ja pe-
rinnönjakojen seurauksena, 1800-lu-
vulla, aittoja siirrettiin käytettäväksi 
toisessa pihassa. Hirsikehikkojen siir-
to on jatkunut nykyaikaan asti ja mei-
dän aikanamme ovat monet aitat siir-
tyneet maatilan pihapiiristä kesämö-
keille ja asuintonteille. Joskus vanhoja 
hirsiä käsitellään ”metritavarana” ja 
niin, että hirsiaitan käsityön hienou-
det katoavat purkamisen ja siirron yh-
teydessä. 

Aittarivin päätyyn oli hyvä sijoit-
taa työpäivien rytmin kannalta tärkeä 
vellikello. Tuuliviiri ei täällä ole ollut 
kovin yleinen, mutta jos sellainen teh-
tiin, sijoitettiin se yleensä aitan pää-
tyyn. Tuuliviirin kuvina on käytetty 
kukkoa, jotakin muuta tunnusta tai 
jotakin merkkivuosilukua. Joskus vii-
rin pystyttäjä on ikuistanut siihen 
omat nimikirjaimensa. Vuosilukuviirit 
ovat nykyisin jo yleisiä vanhoilla suku-
tiloilla. Niitä myöntävät mm. Talon-
poikaiskulttuurisäätiö sekä Maaseu-
tukeskusten liitto. 

Juva

Hirvensalmi

Mikkeli
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Sulkava

Kellari 
Savossa riitti kiviä kellareidenkin ra-
kentamiseen, ja kivirakentamisen 
ammattitaitojen levittyä myös taitajia 
oli riittämiin. Kylillä saattoi liikkua 
1800-luvun lopulla yhtäaikaa monta-
kin mestaria, jotka navettatyömaiden 
ohessa rakensivat kellareita.

Kivikellarit ovat olleet välttämät-
tömiä jokaiselle maatilalle. Kylmäsäi-
lytykseen soveltuivat myös maakuo-
pat, jotka sijoitettiin ennen rintee-
seen, kuten kellaritkin. Joskus, har-
vemmin, tehtiin kellari tasamaalle ja 
sen päälle maakumpu. Kooltaan kel-
larit vaihtelevat suurista sadankin ne-
liön kellareista muutaman neliön pe-
runakellareihin. 

Myös holvaustavoissa on eroja. 
On tynnyriholveja ja kupoliholveja se-
kä näiden yhdistelmiä. Holvikaaren 
muoto saattaa kertoa tekijän. Joku 
muotoili holvin puolipalloksi, jonkun 

Keittomaalit
Keittomaali on edelleenkin, satoja vuosia yh-
täjaksoisen käyttöperinteen kokemuksiin pe-
rustuvana, erinomainen ratkaisu höyläämät-
tömän puupinnan sekä ennestään keittomaa-
lilla maalatun pinnan maaliksi. Pinnan puh-
distukseksi riittää likaisempien kohtien harja-
us. Öljytyn pinnan tai öljymaalin päälle keit-
tomaalilla ei kuitenkaan voi käyttää.

Keittomaalien värivalikoima on nykyisin 
laaja. Tuttujen punaisten sävyjen lisäksi voi-
daan valmistaa valkoista ja erilaisia harmaita, 
keltaisia, ruskeita, vihreitä ja jopa sinisiä keit-
tomaaleja.  Keittomaali vanhenee tasaisesti 
ohentumalla, jolloin väri haalistuu. Maali on 
halpaa. Itse valmistetun maalin litrahinta on 
noin 70 senttiä ja litralla maalaa noin 5 m² 
sileää pintaa tai 1-2 m² halkeillutta hirsisei-
nää.

Punamultamaali
50 litraa vettä
2-3 kg  rautasulfaattia eli -vihtrilliä
2-4 kg  hienoa vehnä- tai ruisjauhoa
8-10 kg  punamultaa
  jäteöljyä, traania
  sillin suolavettä
2-3 litraa vernissaa eli keitettyä 
 pellavaöljyä
1 kg  karkeaa merisuolaa
 
Keltamultamaali 
50 litraa  vettä
2 kg  sinkkisulfaattia
4 kg  hienoa vehnäjauhoa
3-4  litraa vernissaa
12 kg  titaanioksidia, 
 valkoiseen maaliin tai
12 kg  keltamultaa, 
 keltaiseen maaliin

Taidolla tehdylle maakellarille ei löydy 
vertaista kotitalouden säilytystilana 
nykypäivänäkään, ja ratkaisu on ener-
giaa kuluttamaton. Vanhojen kivikel-
lareiden pahimpia vihollisia ovat 
isoiksi kasvavat puut ja niiden juuris-
to: Se saattaa myllätä holvin ja seinät 
sekaisin, sillä seurauksella, että lakiki-
vet luiskahtavat pois paikoiltaan. Kel-
lari on siinä tapauksessa menetetty. 

Tärkeää on siis pitää kumpu 
puuttomana. Tarvittaessa se voidaan 
poistaa ja tehdä kellari vedenpitäväksi 
esimerkiksi bitumoimalla betonihol-
vin yläpinta. 

Kun kosteusolosuhteet pysyvät 
kellarissa kohtuullisina, ei myöskään 
homeita esiinny. Kellareiden seiniä on 
perinteisesti kalkittu  sisältä aika ajoin 
ja se voidaan yhä nytkin tehdä.

Maalin keittäminen
Tiilistä tai kivistä ladotaan tulipesä, jonka 
päälle asetellaan keittoastia. Keittoastiaksi 
soveltuvat esimerkiksi tynnyri tai muuripata. 
Keittoastiaan veden joukkoon sekoitetaan 
vihtrilli. Jauhot sekoitetaan erillisessä astiassa 
pieneen määrään kylmää vettä ja jauhovelli 
lisätään höyryävän vihtrilliseoksen joukkoon. 
Myös tämä erillinen vesimäärä on hyvä huo-
mioida laskettaessa seoksen kokonaisvesimää-
rää. 

Maalia keitetään hiljaisella tulella joita-
kin tunteja aina välillä huolellisesti sekoittaen. 
Maalin ei saa antaa palaa pohjaan. Keiton 
loppuvaiheessa joukkoon lisätään maalin väri-
aine varovasti, ettei keitos kuohu yli. 

Maalin valmistumista voidaan testata si-
velemällä keitosta sileälle puupalalle ja kuivat-
tamalla sitä tulen lämmössä. Jos kuivaamisen 
jälkeen pinnasta ei irtoa enää väriä, maali on 
valmista. Jos väriä vielä irtoaa, maalin keittä-
mistä on  jatkettava.

toisen päätyessä suippoon kaareen. 
Oikean holvin ohella oli käytössä 
myös valeholvi ja puoliholvi ja  lakiki-
vet. Eipä siis ihme, jos muutama kel-
lari on sortunut.  Joskus käytettiin kel-
larin seinissä myös tiiltä. 

Betonin vallatessa rakennusaine-
markkinoita 1900-luvulla sai moni ki-
vikellari uuden, betoniholvauksen. 
Raudoitetun betonilaatan ja pilarei-
den käyttö mahdollisti sen, että pie-
niä kellareita laajennettiin ja uusien 
kellareiden koko kasvoi. Tällä teknii-
kalla voitiin rakentaa kylmätiloja eri-
koistuotannolle. 

Hirvensalmi

Mäntyharju
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Mikkeli

Kangasniemi

 Mikkeli

Ristiina

Kaivo 
Kivikaivojen rakentaminen vaatii pe-
rinteisen kivirakentamisen taitoja. Sy-
vimmillään kaivot saattavat ulottua 
yli 10 metrin syvyyteen, eikä kaivon 
muodon levittäminen alhaalta pussi-
maiseksi ole tehnyt työtä helpoksi. 
Helteisimpinä aikoina, jos kellarin te-
ho ei riittänyt, kivikaivot olivat säily-
tyspaikkoja nopeasti pilaantuville 
elintarvikkeille. Kaivoja on tehty myös 
hirsirakenteina.

Kaivon paikaksi on etsitty vesisuo-
nen kohtaa mm. taipuvan pajunvit-
san avulla. Sauna ja kaivo sijoitettiin 
usein lähekkäin. Huolella rakennettu 
kaivo on ovaalimainen, pohja on ku-
pera tai pussimaisesti levenevä, ja 
suuta on kavennettu holvaten. Varsi-
nainen latomis- ja muuraustyö tehtiin 
maaliskuussa maan ollessa vielä rou-
dassa. Kaivokuopan reunat suojattiin 
tuohilla maasta tihkuvalta pohjave-
deltä ja suodatinkerroksena käytettiin 
pieniä pyöreitä kiviä. 

Kaivon muuraamiseen 
soveltuvia litteähköjä 
kiviä on etsitty mm. 
Saimaan rannoilta, 
koska pyöreät peltoki-
vet eivät sovellu kaivon 
tekoon.

Kaivon suu ja reunat 
suojattiin ennen hirsi-
kehikolla ja puukan-
nella. Veden nostoon 
käytettiin puupump-
pua ja vinssiä eli vint-
tiä.   

Yksinkertaisimmil-
laan vinttikaivossa on  
puunrungosta tehty vi-
puvarsi ja sen päässä 
peltiämpäri. Vipuvarsi 
lepää haararungon va-
rassa. 

Kivikaivot ovat kestäviä rakenteel-
taan, eikä ongelmaksi  ole muodostu-
nut romahtamisvaara vaan kaivove-
den laatu. Nykyisten normien mukai-
sia suodatinkerroksia on vaikea enää 
jälkikäteen rakentaa, mutta veden 
laatua voi parantaa puhdistamalla ki-
viseinämät kiehuvalla vedellä tai nat-
riumhypokloriitilla. Desinfioimiseen 
sopii myös vetyperoksidi. 

Ennen puhdistusta kaivo on tyh-
jennettävä vedestä. Pesu on syytä 
suorittaa kaivon ulkopuolelta, koska 
maanpaine kasvaa kaivon ympärillä 
sen ollessa tyhjänä. Natriumkloriittia 
käytetään noin 2 dl vesikuutiota koh-
den. Käytettäessä voimakkaampia ai-
neita kaivo tulee huuhdella pesun jäl-
keen kerran tai kaksi. Desinfiointiai-
neiden haju häviää parissa viikossa.

Ulkohuussi 
Huussi on melko nuori rakennus 
maatilan pihassa. Satoja vuosia käy-
tiin vain pellon puolella tai nurkan ta-
kana, ja vasta 1800-luvun julkisten 
rakennusten ja mallipiirustusten käy-
mälät antoivat malleja maatilojenkin 
käymälöille. Käymälä sijoitettiin lä-
helle lantalaa tai sen yhteyteen ja jos-
kus navettaan. Käynti sinne oli mies-
pihan puolelta, usein portaiden kaut-
ta. Säätyläisten huviloissa ja taloissa 
saattoi olla jo tuolloin eteistiloissa 
makki. 

Jo 1900-luvun alussa maatalou-
den rakentamisen opaskirjat antoivat 
ohjeita erillisen käymälän rakentami-
sesta, myöhemmin 1900-luvulla käy-
mälät sijoitettiin muiden tilojen kans-

Ristiina
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Pihamaa
Kesäisin piha ja puutarha olivat eten-
kin suurten perheiden jäsenille arvo-
kasta oleskelutilaa. Ruohottuneella 
alueella pidettiin ruokalepoja, sun-
nuntaisin pihalle kokoonnuttiin leik-
kimään. Pihamaalla otettiin vieraat 
vastaan ja lehtimajassa saatettiin vih-
kiä nuoret avioliittoon. 

Piha- ja puutarhasuunnittelun 
tyylit sekä kasvilajivalikoima siirtyivät 
kartanoista ja pappiloista maaseu-
dun pihapiireihin mm. palvelusväen 
mukana ja kasvinvaihdon myötävai-
kutuksella. Mahdollisesti myös kan-
sanopistot toimivat herätteen antaji-
na. Kaikki varakkaan väen suosimat 
lajit eivät olleet kuitenkaan viljelyk-
sessä rahvaan puutarhoissa ja päin-
vastoin. 

1850-luvulla kartanon salin ikku-
nan alla, pyöreässä penkissä, saattoi 
kasvaa pionia, akileijaa, keisarinkruu-
nua, samettiruusua ja neilikkaa. Kun 
samalla rahvas saattoi suosia pihas-
saan  maahumalaa, takiaista, kehä-
kukkaa ja kannusruohoa. 

Maaseudun pihamaat olivat vielä 
1800-luvulla hyvin avoimia ja vähäi-
nen kasvillisuus muodostui pääosin 
hyötykasveista. Yksittäisiä koristepui-

”Punaisen aidan yli pil-
kottavat vihreät kasvit 
tekevät iloisen vaikutel-
man” valisti kasvitie-
teilijä Pietari Kalm 
1700- luvulla. 

Parterri l. tulee ransk. 
sanoista par terre l. 
maan myötäinen. 

Ihmisiä kehotettiin istuttamaan tonteilleen puita jo 1700-luvulla, koska ne suojelivat rakennuk-
sia tulipaloilta. Juva.

sa yhteiseen talousrakennukseen. Ta-
lousrakennukseen sijoitettiin pienillä 
tiloilla halkovajan ja aittojen lisäksi 
myös tilat pienelle navetalle ja saunal-
le. Navettaan mahtui tarpeen mu-
kaan yksi tai muutama lehmä, sika ja 
vasikka, muutama kana, lantala ja re-
hulato. Talousrakennuksen muoto on 
perua 1920- ja 50-luvun tyyppipiirus-
tuksista.

Vesijohto ja viemäri yleistyivät 
maatiloilla myöhään, vasta 1900-lu-
vun jälkipuoliskolla, ja nykyisin on ul-
kohuussin korvannut rakennusten si-
sätiloihin sijoitettu vesiklosetti. Huus-
si on säilynyt vaatimattomien kesä-
mökkien ja muitten kausiluontoisten 
paikkojen käymälänä. Sillä on monta 
nimeä: hyyskä, puusee, pikkula, pik-
kukamari.

 

ta saatettiin kasvattaa sekä pieniä ryy-
ti- eli kasvimaita ja perennapenkkejä 
perustaa. Eläintenkulun rajoittami-
seksi pihaa ja lähinnä ryytimaata oli 
rajattu ainakin osin puuaidalla. 

Puutarhatalouden ja -taiteen vir-
tauksia seurattiin vauraimmilla tiloil-
la, ja vaikka kartanopuutarhojenkin 
istutukset vielä 1800-luvun alussa 
muodostuivat pääosin hyötykasveis-
ta, ne ajan muodin mukaan, muoto-
puutarhaa tyylitellen, istutettiin sän-
tillisiin geometrisiin ryhmiin. Hyöty-
kasveista mm. iisopista muotoiltiin 
kuvioistutuksia eli parterreja, syree-
nistä, orapihlajasta ja marjapensaista 
tiiviitä aitoja. Muotoon leikattu kuusi 
saatettiin istuttaa puutarhakäytävien 
leikkauskohtaan. 

Käytettävissä oleva kasvivalikoima 
ja etenkin koristekasvien määrä li-
sääntyi oleellisesti vapaamman mai-
semapuutarhatyylin vakiinnuttua 
1800-luvun puolivälissä. Vaikka 
useimpien tilojen ja torppien pihojen 
kasvillisuus oli edelleen hyvin vähäis-
tä, vauraiden tilojen puutarhoissa oli 
puistomainen runsaus suosittua.  
Puutarhat saivat myös uutta väriä, 
kun voimakkaan leikkaamisen sijaan 
kasvien annettiin kukkia ja kasvaa va-
paasti. Vähitellen alettiin myös luon-
nonvaraisia puita istuttaa rakennus-

ten lähelle. Perennapenkkien, pensas-
istutusten, köynnösten ja ruohokent-
tien tuleminen rakennusten äärelle loi 
niiden ympärille uudenlaiset pehmeät 
kehykset.

1800-luvulla nurmikkoa kutsuttiin mm. eng-
lantilaiseksi turveparterriksi. Kylvönurmikot 
yleistyivät varsinaisesti vasta 1900-luvulla.  
Mikkeli

Mäntyharju

Juva
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Koriste- ja hyötypuutarhojen 
yleistyminen ei silti tapahtunut het-
kessä. Torppareiden, pienviljelijöiden 
ja myös vauraampien tilojen pihoja 
sanottiin vielä 1920-luvullakin auti-
oiksi ja synkän näköisiksi, sillä piha-
kuusi saattoi olla pihan ainoa näyttä-
vämpi istutus ja nurmi oli usein kaut-
taaltaan kulunut ja monien polkujen 
pirstoma.  

Monet 1900-luvun alussa istute-
tut yksittäiset pihakuuset kaunistavat 
edelleen maatilojen pihapiirejä. 
1950-70-lukujen muotilajit: Terijoen-
salavat, tuijat, sembramännyt ja ho-
peapajut ovat nekin edelleen näkyvä-
osa eteläsavolaisen maatilan pihapii-
riä. 1960- ja 70-luvuilla leikattavia 
pensasaitoja istutettiin runsaasti, niis-
tä monet ovat jo ränsistyneet ja villiin-
tyneet hoidon puutteessa. 

Vaikka vauraimmissa kartanoissa oli ollut hedelmätarhoja jo 1600- luvulla, omenapuista tuli maalaista-
lon hyötypuutarhan olennainen osa vasta 1900-luvulla.  Juva.

Nykyaikaiselta pihalta odotetaan se-
kä esteettisiä elämyksiä että helppo-
hoitosuutta. Jälkimmäinen on kuiten-
kin enemmän haave kuin realistinen 
tavoite, sillä kaunis piha on kuitenkin 
aina nimenomaan säännöllisen ja ah-
keran huolenpidon tulos.

Tilan toiminnot ohjaavat ja pihan 
rakenteet tarjoavat tyylisuunnan, mi-
ten tilan viherympäristöä voidaan ke-
hittää. Houkuttelevan sekä kauniin 
pihan   salaisuus ei ole vain hoidetuis-
sa istutuksissa, vaan on tärkeää muis-
taa, että pihapiiri on:
 ● selkeä
 ● siisti
 ● rakenteiltaan hyväkuntoinen.

Perinneperennat ovat kokeneet 
1990-luvulla uuden tulemisen, ja 
myös rakenteelliset aidat, jopa portit, 
ovat tulleet taas muotiin. Nyt istutuk-
sia käytetään tehokkaasti luomaan 
erilaisia toimintojen  tiloja ja valais-
tuksen avulla maatilan pihalle luo-
daan jopa tilateoksellisia ulottuvuuk-
sia. 

Tiedätkö, miltä 
oma kotiympäris-
tösi näyttää naa-
purin pihasta tar-
kasteluna?

Mikkeli

 Juva
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Humalaa viljeltiin joko risu-, keko- tai seivästarhoissa. Avomaalla humalasalot asetettiin vinoon, jotta 
kasvustot saivat mahdollisimman paljon ja tasaisesti valoa. Juva.

Koirankoppi on nuorehko 
tulokas pihan rakennusten 
joukossa. Monet kotieläi-
met elivät asuinhuoneissa 
muiden asukkaiden kanssa 
vielä 1900-luvun alkupuo-
lella. Vahtikoiran koppi si-
jaitsi aina hyvällä näköala-
paikalla, mistä koko piha 
ja tulotie oli valvottavissa.

Lehtimajat
Syreenimajaa on pidetty perinteisenä suoma-
laisena lehtimajana. Vaikka niitä on ollut 
puutarhoissa jo 1700-luvulla, maaseudulla 
syreenit ja syreenimajat yleistyivät kuitenkin 
vasta 1900-luvulla. Sitä ennen lehtimajat is-
tutettiin syreeniä helpommin istutettavista la-
jeista kuten pihlajista, koivuista ja tuomista. 
Majoja istutettiin 1800-luvulla myös jopa 
kuusista. 

Kun pihakalusteet alkoivat yleistyä 
1920-luvulla, lehtimajojakin alettiin kalustaa 
penkillä, pöydällä ja joskus myös keinulla. 
Majan pohja tehtiin ympäröivää maa-aluetta 
koreammaksi niin, että sinne ei jäänyt lammi-
koita sateellakaan. 

Varakkailla tiloilla oli puutarhoissaan leh-
timajojen ohella myös huvimajoja. Useimmat 
niistä olivat paikallisten puuseppien suunnitte-
lemia ja rakentamia. 

Humalamajat olivat 
ennen erittäin suosit-
tuja. Kasvimateriaalia 
oli runsaasti tarjolla 
sillä humalan kasvatus 
oli lakisääteinen rasite 
aina 1400-luvulta 
vuoteen 1915 saak-
ka.  Kuvassa moderni 
muunnelma vanhan 
ajan humalajamasta.

Humalaa ei kasvatet-
tu vain mausteeksi. 
Nuoria versoja käytet-
tiin myös vihanneksina 
ja leivonnassa. Huma-
la oli myös lääkekasvi, 
sillä tuoreista humala-
kävyistä puristetun 
mehu oletettiin helpot-
tavan mm. korvasä-
ryssä.
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Vanhat kujat ja tiet ovat tärkeä osa 
kulttuurimaisemaamme. Ne kertovat, 
miten yhteys kylien ja tilojen välillä 
muodostui ja miten eläinten reitit kul-
kivat tiloilta laidunmaille. Vanhojen 
kulkuväylien parasta hoitoa on niiden 
käyttö. Turhia teiden levennyksiä ja 
oikaisuja tulee myös välttää.

Kujat ja tiet 
Vanhastaan tiet kulkivat pihojen 
kautta. Ihan alkuun saattoi olla vain  
polku, joka sitten kului ja leveni tiek-
si. Jalankulkijalle ja hevoselle tien 
mutkaisuudella ja mäkisyydellä ei ol-
lut juurikaan merkitystä. Maastoes-
teet kierrettiin ja tie hakeutui luon-
nostaan helpommin kuljettaville pai-
koille: harjujen ja selänteiden kor-
keimmille kohdille sekä alavassa 
maastossa tasaiselle penkereelle, ran-
noille tiet kulkivat yleensä suorinta 
reittiä. 

Merkittäviä vaiheita teiden histo-
riassa ovat olleet vakituisten ratsu-
reittien syntyminen 1500-luvulla, 

pääreittien kunnostaminen kärryteik-
si 1700-luvulla ja 1900-luvun moot-
toriliikenteelle ja muun muassa maa-
talouden raskaalle kalustolle soveltu-
neiden teiden rakentamisen alkami-
nen. 

Vielä 1900-luvun alussa taloihin 
johtavat tiet muodostivat korkeine ai-
toineen viehättäviä kujia. Pihan poikki 
kulki polkuja aitaan, kaivolle, talliin, 
navettaan, hakaan, saunalle ja ran-
taan. Tiet säilyivät aina 1960-luvulle 
saakka samanlaisina mutkaisina ja 
maastoa myötäilevinä.  

Puukujanteita ja etenkin koivuku-
janteita alettiin rakentaa eteläsavo-
laisten pihateiden varsille 1800- ja 
1900-luvun taitteessa. Aluksi niitä is-
tutettiin suuremmille tiloille, pappi-
loihin ja kartanoihin mutta myöhem-
min myös tavallisille maatiloille johta-
vien teiden varsille. Kujanteet raken-
nettiin yleensä suoriksi väyliksi, joiden 
molemmille sivuille oli tasaisesti istu-
tettu puita tai pensaita. Kujanteella ja 
sen mittasuhteilla pyrittiin korosta-
maan myös kujan päätepisteessä ole-
van rakennuksen arvoa ja juhlallisuutta. 

Nykyaikaisille 
maatalousko-
neille ahtaiksi 
käyneet kivi- ja 
särentäaidoin 
kehystetyt karja-
kujat ovat pää-
osin hävinneet, 
mutta monet 
puukujat ovat 
edelleen tärkeä 
osa eteläsavo-
laista maisemaa.   
Pertunmaa.

Puukujanteet ja kiviset karjakujat 
tarjosivat myös elinympäristöjä ja 
suojapaikkoja lukuisille eliölajeille. 
Kujanne myös muutti avoimen alueen 
pienilmastoa haihduttaen vettä, suo-
jaten auringon paahteelta ja pienen-
täen tuulen sekä tuiskun vaikutuksia. 

Juva

Hirvensalmi

Juva



18 Koppelj, sarani ja kokkitalli        19Koppelj, sarani ja kokkitalli 

Maitolaituri
Maantieverkoston laajetessa 1950-luvulla 
maidon kuljetusmahdollisuudet meijeriin pa-
ranivat ratkaisevasti. Alkuaikoina tien varres-
sa ei ollut maitolaituria, vaan maitotonkat 
jätettiin maahan, lautojen tai esimerkiksi pai-
kalle vedyn perunalaatikon päälle. Myöhem-
min maitotonkkia varten rakennettiin koroke. 
1950-luvulla Valio kehotti tiloja rakenta-
maan tyyppipiirustusten mukaisia, katettuja 
maitolaitureita.

Maitolaitureiden teko oli paikallisvärit-
teistä, mutta perusrakenteeltaan kaikkialla 
kuitenkin samanlaista. Maitolaiturikausi syn-
tyi synnyttämättä ja hävisi hävittämättä mai-
don kuljetusmenetelmien kehittyessä ja teh-
dessä maitolaiturit tarpeettomiksi.

Maitolaitureilla tavattiin muutenkin kuin 
maidon keruun merkeissä. Niillä vietettiin 
aikaa ja parannettiin maailmaa. Maitolaituri 
oli puolueetonta maaperää. 

Mikkeli

Hirvensalmi (ylh.), Mäntyharju (alh.)

Kujanteiden hoitoon on mahdollista saada myös maa-
talouden ympäristötuen erityistukia. Juva.

Koivukujan uudistaminen
Onnistunein lopputulos syntyy, kun kujan puut uudiste-
taan kaikki yhtäaikaa. Vanhat huonokuntoiset kujanne-
puut kaadetaan aikaisin keväällä, kannot pilkotaan ja 
poistetaan. Vanhat kujat ovat usein liian ahtaita nykyai-
kaisia koneita ja kulkuvälineitä ajatellen, siksi uudet 
puut on syytä istuttaa niin kauaksi tien keskilinjasta 
pientareelle kuin suinkin vain mahdollista. Istutuksia ei 
kuitenkaan pidä sijoittaa ojan pohjalle. Puu on hyvä 
myös istuttaa hieman eri kohtaan kuin missä aikaisempi 
oli, ja istutustiheyttä on usein syytä entisestä harventaa. 
Sopiva puiden istutustiheys on yleensä viidestä kymme-
neen metriä. 

Kevät on paras aika istuttaa puita. Puut tuetetaan 
heti istutuksen yhteydessä, sillä tuenta mm. auttaa puita 
kasvamaan suorarunkoisina. Puiden tukemiseen käyte-
tään kahta tukiseivästä. Tukiseipäät isketään istutuksen 
yhteydessä syvälle istutuskuopan alapuoliseen pohjamaa-
han siten, etteivät ne pääse hankaamaan puun runkoa 
ja oksia. Sidonnan on oltava tiukka, mutta ei liian tiuk-
ka, ettei se kurista tai hankaa puuta. Tukiseipäät poiste-
taan parin vuoden kuluttua, kun puu on juurtunut pai-
kalleen. Hyvän kasvuun lähtemisen takaamiseksi istu-
tuksia tulee alkuun kastella runsaasti. 

Kujannepuiden hoidoksi riittää vioittuneiden, kuivi-
en ja sairaiden oksien säännöllinen poisto. Puita ei pidä 
muotoilla leikkauksin. Kujanteen pientareet ovat usein 
varsin otollinen kasvualusta ketokasveille, ja pientarei-
den niitto ja niittojätteen poiskeruu edesauttavat moni-
muotoisen ketokasvillisuuden menestymisessä.  
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Karjapiha on ollut aina tärkeä toimin-
nallinen ja tuotannollinen osa taloa ja 
sitä ovat ympäröineet talon varsinai-
set tuotantorakennukset. Sillä on lyp-
setty lehmiä, kengitetty ja valjastettu 
hevosia ja hoidettu muitakin koti-
eläintalouden asioita. Sen varrella 
ovat olleet navetta lehmille, talli hevo-
sille, lampola, sikala ja kanala. 

Sikala, lampola ja kanala
Pitkälle 1800-luvulle asti tehtiin eri 
kotieläimille omat erilliset rakennuk-
sensa.  Rakennustekniikka oli sama 
kuin muissakin rakennuksissa, lama-

Navetta
Vanhimmat navetat olivat nekin hirsi-
salvoksia tai pystyrunkojen, ”patsait-
ten”, väleihin ladotuista hirsistä teh-
tyjä. Puurakenteet eivät ole olleet yh-
tä pitkäikäisiä karjasuojissa kuin 
asuinrakennuksissa ja kivirakenteit-
ten käyttö navetoissa yleistyi 1800-lu-
vun kuluessa. Suuret kivinavetat ra-
kennettiin 1800-luvun loppupuolella. 
Ne olivat ammattimaisten kansanra-
kentajien tekemiä. 

Kun koviakin kiviä pystyttiin hal-
kaisemaan ja lohkomaan kiilojen 
avulla, voitiin rakentaa sileitä muuri-
pintoja. Seinän ulkopinta ladottiin  ja 
muurattiin sileäksi, sisäpinta saatet-
tiin latoa kokonaisista kivistä muu-
raamatta. Usein kivimuurin päälle 
tehtiin vielä hirsikertoja, joskus jopa 
puolet seinän korkeudesta, joskus 
vain pari varvia. Ammattisuunnitteli-
joiden piirtämät rakennukset alkoivat 
tulla maaseudulle samaan aikaan. 

Näissä suunnitelluissa navetoissa 
on seinä koko korkeudelta kivestä, 
myös tiili saattoi olla käytössä nave-
tassakin, vaikka vain ikkunoiden pääl-
lä koristeena. 

Suuria kivinavettoja on vielä jonkin 
verran aktiivikäytössä karjasuojina 
taikka muussa maatalouskäytössä, 
osa on jäänyt maatalouden rakenne-
muutoksen jaloissa tyhjilleen. Käyttä-
mättömiä kivirakennuksia saattaa 
vaivata routiminen, jos kivimuuri on 
päässyt aukeamaan yläreunasta tai 
saumoista. Saumaaminen onkin tär-
keä muurin ehjänä pitämiseksi. Sortu-
nutta kivimuuria voi paikata muuraa-
malla sitä uudestaan.  

salvos. Ensimmäiset kivistä rakenne-
tut karjasuojat olivat ilmestyneet jo 
1700-luvun lopulla, kun valtiovalta 
alkoi suosia ja suositella kivirakenta-
mista. Näistä yksihuoneisista karja-
suojista, olivatpa ne rakennettu puus-
ta tai kivestä, muodostui kujamainen 
tai joskus suorakaiteen muotoinen 
karjapiha. Suljettu se oli joka tapauk-
sessa: mikä jäi rakennusten seiniltä 
sulkematta, suljettiin aidalla. 

Varhaisista yhden huoneen karja-
suojista, sikaloista, lampoloista tai 
talleista, on jäljellä nykyisin vain kivi-
muureja tai raunioita, kokonaisia ra-
kennuksia on enää aniharvassa talos-
sa. 

Kanat ovat saaneet omat tilat 
maatiloilta vasta 1900-luvulla. Erilli-
siä kanaloita on 1900-luvun alun 
mallisuunnitelmissa, vanhoja kanaloi-
ta ei tunneta Etelä-Savosta. 1920-lu-
vulta lähtien on navetoissa ollut jo 
oma tila kanoille saman katon alla 
kuin muillekin kotieläimille.  

Juva

Suurin osa eteläsavolaisnavetois-
ta on ollut kansanrakentajien tekemiä 
harmaakivinavetoita. Kivinavetassa 
on melko jyrkkä ja suuri harjakatto, 
joka tuohon aikaan katettiin päreillä, 
myöhemmin 1900-luvulla on päreit-
ten päälle pantu muu kate, useimmin 
sementtitiilistä, kattohuovasta tai 
pellistä.

Sulkava

Ristiina

Mänty-
harju

Juva

KKARJAPIHA 
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Maaseudun rakennuksien kattamiseen käy-
tettiin yleisesti sementtitiiliä erityisesti 
1950-luvulla ja 1960-luvun alussa. Tiilet val-
mistettiin värjäämättömästä sementtimassas-
ta ja pinta käsiteltiin pigmenttiseoksella. 
Huoltamalla sementtitiilikattojen käyttöikää 
voidaan jatkaa monilla vuosilla ja kattoa kan-
nattaa kunnostaa, kun pinnan rapautuminen 
on vasta muutamia millejä syvä. Kattoa huol-
letaan tehokkaimmin poistamalla  painepesu-
rilla pintaa kosteana pitävät sammaleet ja 
jäkälät. Ennen pesua katto voidaan harjata  
irtoroskista ja sammaleista puhtaaksi esimer-
kiksi katuharjalla ja saumat sekä tiilien päät 
teräsraapalla. Sammaleiden uudelleenkasvua 
hillitsee myös katon harjalle asennettu kupari-
lanka sadeveteen liukenevien metallien avulla. 
Puhdistuksen jälkeen tiilet voi käsitellä väriä 
kirkastavalla kaseiinimaalilla. Sideaineena 
toimivan maitovalmisteen kaseiini ja sementti 
muodostavat kevyen suojakalvon tiilien pin-
taan. Tämä maaliohje on tuotu Suomeen 
Ranskasta 1900-luvun alussa, joten kyseessä 
ei ole suomalainen perinnemaali.

Kaseiinimaalinohje:
50 l  rasvatonta maitoa tai piimää 
 (hiukan vanhentunutkin käy)
10 kg  pigmenttiä (italian- tai 
 faluninpunainen tai näiden sekoitus)
10 kg  sementtiä

Maito tai piimä kaadetaan saaviin, johon 
lisätään sekä pigmentti että sementti lastalla 
voimakkaasti sekoittaen. Maali sivellään ker-
tasivelynä, melko paksuna kerroksena jäykäh-
köllä luonnonharjas- tai muovipensselillä. 
Maalauksen jälkeen tulisi olla ainakin yksi 
sateeton  päivä, jotta maalin sideaineet ehti-
vät reagoida ja suojakalvo syntyä. Maali säilyy 
viileässä säilytettynä käyttökelpoisena yhden 
vuorokauden ajan. Maalista saattaa ensim-
mäisenä talvena tai sadekautena irrota hiu-
kan väripigmenttiä. 

Työaika loivalle 100 m² sementtitiilika-
tolle  pesuineen ja maalauksineen on noin yksi 
viikko kahden henkilön työpanoksella.

Vanhojen sementtitiilikattojen kunnostus

Navettarakennus on 1900-luvulla 
kokenut monia muutoksia tilojen, ra-
kennusmateriaalien ja ulkoasun suh-
teen. Toiminnallisesti siitä on tullut 
tuotantorakennus, uudet materiaalit, 
tiili, sementtitiili, betoni, erilaiset ra-
kennuslevyt, pelti ja teräs, ovat vuo-

rollaan tulleet käyttöön sekä kantavissa 
että pintojen rakenteissa. Jyrkkä ja kor-
kea satulakatto on laskenut loivaksi, jo-
pa pulpettikatoksi. 

Pohjaltaan navetta on edelleen 
suorakaiteen tai L-kirjaimen muotoi-
nen. Sen kylkeen on rakennettu 

1920-luvulta lähtien torneja, siiloja ja 
säiliöitä. Navetan taakse rakennettu-
jen virtastornien rakennuskausi kesti 
useita kymmeniä vuosia, niiden jou-
kossa on paljon persoonallisia tulkin-
toja tyyppipiirustuksista ja maaseutu-
maiseman kiintopisteitä.

Talli 
Monia rakennuksia on kutsuttu Sa-
vossa talliksi: varsinkin niittylato saat-
toi olla talli tai pihan heinävarasto 
heinätalli. Tallilla on ennen tarkoitet-
tu maapohjaisia, yksinkertaisia hirsi-
salvoksia. Niissä saattoi olla ylinen, 
jossa säilytettiin heiniä tai muita tava-

roita. Jos ylinen oli alakertaa isompi, 
muodostui siitä katos tallin oven pääl-
le. Kokkitallissa oli yläkerrassa luhti-
käytävä ja ylisten huoneita käytettiin 
vaikka makuuaittoina.

Hevonen on ollut tärkeä kotieläin 
niin maatalouden harjoittamisessa 
kuin sodankäynnissä ja liikenteen hoi-
dossa. Hirsisessä hevostallissa oli ta-
vallisesti kaksiluukkuinen ovi ja heiniä 
säilytettiin ylisillä tai tallin vieressä la-
dossa. Uuden ajan suurissa karjara-
kennuksissa hevostalli on osa navetta-
rakennusta, mutta sielläkin talli on ol-
lut yleensä miesten aluetta.

Malkakattorakenne, hevostalli, 
1938, Pien-Toijola, Ristiina

Ristiina
Savonlinna
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Talon energiahuoltoa ja polttopuun 
säilytystä varten tarvittava puuliiteri 
on sijoitettu metsän puolelle pihaa. 
Hirsirakenteisena se on harvahko sal-
vos, mutta useimmin harvaksi laudoi-
tettu rankorakenne. Siellä varastoi-
daan polttopuut, vastat ja monet 
muut tarvikkeet. Puupihassa oli en-
nen vanhaan myös pärehöylä ja ka-
toksia. Muita liitereitä ovat vanhas-
taan vaunu- tai ajokaluliiteri, joka ny-
kykäytössään auton liiterinä on peri-
nyt nimensä hevosten tallilta. Uusim-
mat autotallit ovat jo kivirakenteisia.

Vapaamuotoiset puupihat erillisi-
ne harmaantuneine puuvajoineen ja 
katoksineen ovat jo melkein kadon-
neet, koska viime sotien jälkeen mah-
dollisimman monet pihatoiminnat on 
sijoitettu yhteen talousrakennukseen. 
Sen hahmo on nykyisinkin tuttu: pitkä 
ja melko jyrkkä harjakatto, mahdolli-
sesti vielä omatekoisilla sementtitiilil-
lä katettuna, seinissä punainen sau-
marimavuorilaudoitus, valkeat nurkat 
ja kaksiosaiset ikkunat. 

Pihan ulkopuolelle sijoitettiin tilat 
paljon tilaa vieville tuotteille ja tava-
roille, palon vaaraa aiheuttavat ra-
kennukset ja ne, joiden sijainti riippui 
kokonaan edullisista luonnon omi-
naisuuksista.

Lato 
Latoja on tarvittu karjan ja hevosten 
ruokinnassa käytetyn heinän varas-
toimiseen. Aluksi ne olivat pieniä, 
pohjaltaan suorakulmaisia ja pienio-

visia niittylatoja, joihin varastoitiin 
luonnonniityiltä korjattua heinää, jos 
sitä ei säilytetty aumassa. Pienessä ja 
harvaseinäisessä, käsin veistetyssä 
hirsikehikossa oli ovi päädyssä toisel-
la lyhyellä sivulla ja kynnys korkealla. 
Seinät saattoivat Savossakin levetä 
ylöspäin, Pohjanmaalla se oli tapa. 
Harmaiksi patinoituneita niittylatoja 
on vielä jäljellä entisillä niityillä. Sa-
manmallisia ovat turpeen säilyttämi-
sessä käytetyt ladot.

Ristiina

Juva

Juva

PPUUPIHA

PPELLONLAITA
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Kun heinää alettiin kasvattaa pel-
lolla, kasvoivat sadot ja ladon koko. 
Ovi leveni kaksilehtiseksi ja siirtyi pit-
källe sivulle harjan alle, jotta latoon 
voitiin peruuttaa hevosella. Joskus 
tehtiin pariovet molemmin puolin, et-
tä voitiin ajaa ladon läpi peruutta-
matta. Nämäkin heinäladot ovat har-
maita, harvoja hirsikehikoita, ja nii-
den nurkat yksinkertaisia, kenties vie-
lä koirankaulasalvoksia. Hirsilatoja 
oli yksi peltoaukeaa kohti.

Kun heinäsadot entisestään kas-
voivat, alettiin ladot rakentaa ranko-
rakenteisina ja lautaseinäisinä. Lau-
dat sahattiin sirkkelissä tai sahalla. 
Useimmiten ne maalattiin ulkoa pu-
namullalla. Nytkin rakenteet olivat 
aluksi luonnon puista veistettyjä, jän-
nevälit ja korkeudet kasvoivat pitkiksi 
ja niissä käytettiin myös erilaisia vino-
tukia. Suurimmat ladot ovat jopa 40 
metriä pitkiä, 15 metriä leveitä ja kah-
deksankin metriä korkeita. Niissä ovet 
ovat suurten maatalouskoneitten va-

rastoimiseen ja käyttöön sopivia, sa-
ranallisia pariovia, lähempänä nykyai-
kaa toteutettuina jo liukuovia. 

Suurten latojen suuret rankora-
kenteet ovat jo harvinaisia, koska uu-
sia yhtä suuria ei enää rakenneta. 
Suuria latoja tehtiin 1900-luvulla ta-
loon vain harvoja, tavallisesti vain yk-
si, ja ne sijoitettiin silloin riihen tai na-
vetan yhteyteen. Heinälatoa kutsu-
taan vieläkin moni paikoin saraniksi, 
varsinkin Itä-Savossa. 

Suurempien latojen rakennuskau-
si oli pärekattojen aikakautta, mutta 
vähitellen lisättiin päreitten päälle uu-
sia katemateriaaleja, huopaa, se-
menttitiiliä tai peltiä.

Suuria latoja on säilynyt käytössä 
edelleen heinän, mutta myös koneit-
ten ja muun tavaran varastoina. Elo-
kuvista tunnettu kulkurin yösija saat-
taa olla nykyisin muiden kulkijoiden 
käytössä matkailureitin levähdyspaik-
kana tai muuten vain maisemaa ko-
ristamassa. 

Riihi 
Metsän reuna on riihen tavallinen si-
jaintipaikka. Riihi on usein suurin ta-
lon hirsisalvoksista, se on huolellises-
ti tehty ja hyvin rivetty, koska sen piti 
palvella tärkeässä viljan puintitehtä-
vässä. Vaikka uutispuuro ja -leipä 
ovatkin tuttuja syksyn tuotteita, on 
syksyinen uunin lämmitys ja toimelias 
puinti riihen lattialla nykyisin äärim-
mäisen harvinainen tapahtuma.

Ladon säilymisen kannalta tärkein 
osa on pitävä vesikatto. Rankoraken-
teisten latojen uhkana on seinän vie-
reen vuosien mittaan kertyvä maa-
aines, joka puuosat tavoittaessaan al-
kaa lahottaa niitä. Samoin käy hel-
posti hirsiladon pulikkalattialle ja 
nurkille, varsinkin jos nurkkakivi on 
päässyt kierähtämään sivuun paikal-
taan.

 Ohuet puurakenteet saattavat 
kärsiä suurten koneitten painosta ja 
puurunkoon kuuluvien vaaka-, pysty- 
tai vinojen osien poistamisesta ovi-
aukkoja ja sisätiloja avarrettaessa.

Heinävesi (vas),
Ristiina (oik.)

Ristiina

Pertunmaa
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Aidat 
Vielä 1900-luvun alussa eteläsavolai-
sen maatilan ympäristöjä kehystivät 
monet perinteiset aidat. Piha- ja eten-
kin ryytimaita aidattiin riuku- tai risu-
aidoilla, peltojen laidoilla ja haka-
mailla kulkivat kivi- ja särentäaidat, 
samoin myös lehmikujat olivat mo-
lemmin puolin aidatut. 

Kiviaita syntyi sivutuotteena pel-
toraivioilta kerätyistä kivistä. Se oli 
luonnollisesti kestävin aitatyyppi, kun 
se rakennettiin huolellisesti. Aluskivet 
upotettiin osin maan sisään, jolloin 
routakaan ei kallistellut aitaa. Aidan 
muoto oli yleensä keilamainen.

 Tukevissa aidoissa molemmat 
kyljet ladottiin suuremmista kivistä, 
jotka kiilattiin liikkumattomiksi pien-
ten kivensirujen tai kivien avulla. Kylki-
en välinen tila täytettiin pienemmillä 

Riihiä uhkaavat vesikaton vuodot, vie-
rusten maakerrosten kasvu liian kor-
kealle ja liian suurien koneitten sijoit-
taminen sinne, jolloin ovia suurenne-
taan suruttomasti sahaten hirsisalvos 
rikki.

Riihet ovat meillä yleensä yksi-
näisriihiä, vain harvoissa taloissa on 
kahden uunin riihi. Korkea hirsisalvos 
on huolellisesti rivetty varsinkin al-
haalta. Paksuista lankuista tehty lat-
tiakin on tiivistetty, vanhemmissa rii-
hissä vaikka olkipunoksella, nuorem-
missa riihissä on ponttilautalattia tai 
ainakin kaksinkertainen ponttaama-
ton lattia. Puintihuoneen kalusteet 
ovat kiuastyyppinen, päältä umpinai-
nen kiviuuni, kaksi ortta, parret ja pe-
räseinän ahdinlauta. Puintihuoneesta 
vie ovi ruumenkoppelj-nimiseen tilaan.

Riihen seinät ovat sisältä mustat 
ja ulkoa tummiksi patinoituneita. 
Katto oli aluksi tehty päreistä, myö-
hemmin saatettiin päreitten päälle 
asentaa huopa. 

kivillä. Ylöspäin ohenevat, kyljiltään 
sileät ja yläpinnoiltaan mahdollisim-
man ehjät aidat ovat olleet pitkäikäi-
siä. 

Aitoja tehtiin sekä pyöreistä pel-
tokivistä että lohkotuista kivistä. Kun 
kiviä alettiin kerätä pelloilta koneelli-
sesti, ei niitä enää ladottu aidaksi 
vaan kaadettiin kasoiksi metsäreu-
naan ja peltojen metsäsaarekkeisiin.

Pisteaita oli tavallisin aita sekä 
pelto- että raja-aitana. ”Lyhytjuoksui-
sen” pisteaidan aidakset olivat sa-
manpituisia ja ulottuivat maasta vi-
nosti aidan selkään asti. Tällainen ai-
ta oli kestävä, jos sen seipäät tehtiin 
aisatuista nuorista kuusista tai kata-
jista. Seipäitten alapäitten hiillosta-
minen lisäsi niiden ikää. 

Ristiina

Mäntyharju
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Savusauna 
Miespihasta lähtee vanhoissa taloissa 
hyvin tallattu saunapolku, jonka 
päässä on sauna ja kota. Sauna on 
neliön muotoinen hirsisalvos (noin 
3,5 metriä kanttiinsa) ja sen vieressä 
on joko hirsi- tai rankorakenteinen 
kota patoineen, penkkeineen ja nau-
lakoineen. 

Vanhemmat saunat ovat har-
maaksi patinoituneita ja nuoremmat 
punaisia, mutta parhaiten savusau-
nan tunnistaa puisesta lakeistorvesta 
ja ovensuun nokijäljistä. Vanhanmal-
lisia riuku- tai lautakotia ei enää näe 
arkikäytössä olevissa saunoissa. Ko-
dan kautta pääsee saunaan, missä on 
heti oven suussa kiilakivistä holvattu 
kiuas, sen takana takaseinällä lava 
vastakkain istuttavine penkkeineen, 
ikkunan alla pesupenkki ja penkin 
päällä orsi pyykin tai tavaroiden kui-
vaamista varten. 

Hoikista kuusista tai halkaistusta 
haavasta tehdyt aidakset ladottiin lat-
va alaspäin ja sidottiin vitsaksilla eli 
pannoilla. Vitsoiksi halkaistiin nuoria 
kuusia pituussuuntaan ja tarvittaessa 
niitä liotettiin vedessä. Kataja oli 
myös hyvä vitsasaines, nykyajalla on 
käytetty vitsaksina myös rautalankaa. 
Pieniä laitumia aidattiin myös riuku-
aidoilla. 

Kulkutien kohtaan aitaan oli teh-
tävä veräjä. Vähäkäyttöisille metsä- 
tai viljelyteille riitti sivuunsiirrettävillä 
orsilla suljettava hila. Saranoilla 
kääntyviä portteja rakennettiin lä-
hemmäksi pihapiiriä.  

Etelä-Savossa rakennettiin myös 
seka-aitaa, jolloin matalaa tai van-
huuttaan painunutta kiviaitaa koro-
tettiin sen päälle rakennetulla puuai-
dalla. Pitkäikäiset aidanseipäät pysty-
tettiin kuitenkin jo ennen kivipohjan 
kokoamista ja kiviaidan laelle tehtiin 
ns. ”pitkäjuoksuinen” riuku- tai sä-

Aitojen säilymiseksi on aidan vierus-
tan vesakkoa ja korkeaa kasvillisuutta  
hyvä raivata säännöllisesti. Kiviraken-
nelmat tulisi pitää avoimena myös 
siksi, että niillä asustava moninainen 
kasvi- ja eläinlajisto hyötyy valosta ja 
lämmöstä. Kivien välejä voidaan puh-
distaa myös roskista, mutta työsken-
nellessä on varottava vahingoittamas-
ta aitaa. Raivaustähteet ja roskat vie-
dään aina pois. 

Sortumia voi kunnostaa latomal-
la sortuneet kivet takaisin aidan muo-
toon. Jos aitaa ei käytetä enää aitana, 
eikä ladontatavasta ole varmuutta, 
sortumat kannattaa jättää nostamat-
ta paikoilleen.

Kuva: 
raivaita_ristiin.jpg

rentäaita, jossa eripituiset aidakset 
olivat loivassa kulmassa eivätkä ylet-
tyneet maasta aidan selkään asti.  

Vaikka hyvin tehty aita kesti pari-
kymmentä vuotta, aitojen kunnossa-
pito teetti keväisin paljon työtä. Sen 
lisäksi aidat verottivat nuorta metsää 
ja piikkilanka-aidat alkoivat yleistyä 
1920-luvuilla. 

Perinteiset puu- ja kiviaidat sisäl-
tävät paljon maatalouden historiaa ja 
kertovat aikaisempien sukupolvien 
kovasta työstä, niillä on suuri kulttuu-
rihistoriallinen ja maisemallinen arvo. 
Ne ovat myös maatalousluonnon 
monimuotoisuuskohteita, sillä niissä 
viihtyvät muuten jo harvinaistuneet 
hyönteis-, jäkälä- ja sammallajit. Kivi-
aitoja ja korotettujen aitojen jalkoja 
on vielä paljon, mutta monet ovat 
jääneet metsään tai muun kasvillisuu-
den alle.

Lyhytjuoksuisen 
(jyrkkäkulmaisen)  
puuaidan eli pisteai-
dan rakentaminen
Kahden hehtaarin lam-
maslaitumen ympärille 
tehtävään lyhytjuoksui-
seen aitaan, jonka pi-
tuus on reilut 600 met-
riä, tarvitaan aineita 
seuraavasti:
● 2-3 metrin pituisia 
pystyseipäitä noin 800 
kappaletta
● samanpituisia tuki-
seipäitä noin 200-300 
kappaletta
● suhteellisen tasa-
mittaisia 3-4 metrin pi-
tuisia aidaksia 1200- 
2400 kappaletta 
● vitsaksia noin 1500 
kappaletta 

Ristiina
Risitina
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Tuulimylly 
Useissa vanhoissa taloissa on tallella 
käsikivet, joilla jauhot tehtiin  käsivoi-
min. Kivien paikka on yleensä aitassa 
omalla vankalla, reunallisella pöydäl-
lä, josta jauhot kerättiin käytettäväk-
si. Ne talot, joiden mailla oli vähänkin 
vesivoimaa ainakin keväisin korkean 
veden aikana, saattoivat rakentaa 
pienen vesimyllyn raskaan jauhami-
sen helpotukseksi ja kylät saattoivat 
rakentaa yhteisiäkin vesimyllyjä. 
Avoimilla paikoilla voitiin ottaa käyt-
töön tuulivoima.

Ylävien ja avoimien peltojen mai-
semissa on säilynyt joitakin tuulimyl-
lyjä,  täällä ne ovat yleensä kaksiker-
roksista varvasmylly-tyyppiä. Pitkä-

häntäiset harakkamyllyt, missä vain 
myllyn ylähuone on kääntyvä, ja le-
veähelmaiset mamsellimyllyt, missä 
kartionmuotoinen helmakin kääntyy, 
ovat harvinaisempia. Siipiä on tuuli-
myllyissä täällä tavallisesti neljä, lait-
teistoon kuuluu jauhamiseen tarvitta-
vien kivien, välitysten ja ohjaimien li-
säksi tavallisesti kyljessä oleva päre-
höylä. Tuulimyllyjä on säilynyt melko 
lyhyeltä rakennuskaudelta 1800-lu-
vun puolivälin tienoilta 1800-luvun 
lopulle. Silloin sähkö alkoi yleistyä ja 
se korvasi nopeasti pienitehoiset tuu-
limyllyt. Toimivat tuulimyllyt ovat ny-
kyisin todellisia harvinaisuuksia, mu-
seoesineisiin verrattavia rakennuksia 
ja laitteita. Käyttämättömätkin myllyt 
ovat nähtävyyksiä, jotka kiehtovat 
tekniikallaan ja monipuolisella puun 
käytöllä.  

Tuulimylly tarvitsee puurakenteiden ja 
-pintojen kuivina pitäviä tuulia säily-
äkseen tuleville polville. Siksi sen ym-
päristö on pidettävä avoimena ja sii-
piä on pyöräytettävä silloin tällöin. 
Jos ei niin tehdä, lahoavat avoimena 
olevat vaakaosat, napa, siivet ja kyn-
net, liian nopeasti. Myös koneiston 
selkäranka, tukki, alkaa lahota, jos 
pintavedet pääsevät peruskuoppaan. 
Korjauksista selviää puuosia paikkaa-
malla ja vaihtamalla.  

Samalla tavalla kuin muissakin pihan 
hirsirakennuksissa, on saunan alim-
pia hirsiä joskus kengitettävä. Maan 
pinta on pidettävä seinustalta pois-
päin viettävänä. Samoin on vesikatto 
pidettävä ehjänä ja tarkistettava ikku-
nan ja puuosien kuntoa vaikka kerran 
vuodessa, jotta saunomisen perinteet 
voivat jatkua vielä pitkään.

Ikkuna on neliruutuinen ja ovi 
matalahko tukipienaovi. Seinässä on 
puuluukku, josta voidaan säädellä il-
mankiertoa. Ikkunan alla on laudois-
ta ladottua lattiaa, lauteitten alla 
saattaa olla vielä maalattia. Oven 
poskessa on vesisaavi, lämmin vesi 
noudetaan kodan puolelta padasta. 
Saunomista varten tarvitaan vasta, 
joka odottaa kodassa sitten kun sau-
na on valmis kylpemiseen.

”Kun nokisen löylyn kuumuudes-
sa ei voi hevin pukeutua eikä myös-
kään viimaisessa saunakodassa, on 
saunaan mentävä ja sieltä tepastelta-
va paljaspintaisena”, opastaa Walter 
Mandelin vielä 1950-luvulla saunan 
rakentajaa. Savusaunan lämmitys ja 
saunomisen ilot ovat satoja vuosia 
vanhoja ja yhä jatkuvia perinteitä.

Lähellä saunaa on kaivo, josta ve-
si kannetaan sangoilla tai saaveilla 
saunaan, joissakin taloissa on ollut 
puusta tehty putki kaivolta suoraan 
saunaan.

Sauna on ollut pihapiirin tärkeim-
piä ja käytetyimpiä rakennuksia aina 
ensimmäisten paikalle asettuneiden 
esi-isien ajoista lähtien. Siellä on pe-
seydytty ja pesty pyykki, valmistettu 
ruokia ja tarveaineita. Nykyisinkin sa-
vusauna toimii samassa tarkoitukses-
sa, mutta myös rentoutumisen paik-
kana. Toisissa taloissa on savusaunan 
tilalle rakennettu uloslämpiävä sauna 
tai sen lisäksi toinen, nopeampiläm-
mitteinen, sisäsauna.

Juva

Kuivuri 
Viljankuivuri korvasi riihen, kun sadot 
kasvoivat ja tekniikka kehittyi ja moni-
puolistui. Samalla tavalla kuin riihi, se 
sijoitettiin pellon reunaan. Jyvien kui-
vaamiseen käytettiin lämmitys- ja kul-
jetuslaitteistoa, joka korvasi ihmis-
työn. Yhden tilan laitteet saatettiin si-
joittaa vanhaan riiheen, koko kylän 
viljoja varten rakennettiin kuivuri. Sen 
laitteiston kehitys on sanellut raken-
nuksen muodon: Rankorakenteisissa 
rakennuksissa on kivirakenteinen sy-
dän ja jopa neljä erikokoista kerrosta 
päällekkäin. Mikkeli

Juva
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Paja 
Hevoskauden - miksei myös traktori-
kauden - tärkeä rakennus maatilalla 
on paja. Siinä on hyvin tuulettuva 
harva hirsisalvos tai rankorakenne se-
kä tietysti peltikatto ja itse tehdyt he-
lat. Pajoista on säilynyt vain muuta-
ma esimerkki, koska työkoneiden ja 
-kalujen teko ja  korjaaminen on siir-
tynyt talon väeltä sepille ja muille am-
mattimiehille. Vanhassa pajassa on 
vain yksi huone ja siellä ahjo palkei-
neen. Perinteiset sepän taidot ovat jo 
harvinaisia, mutta eivät kuitenkaan 
kokonaan kadonneet.

Kiviojat 
Ylävillä moreeniharjanteilla ei ollut sa-
laojituksen tarvetta. Kun peltoja alet-
tiin raivata alaville suomaille, kaivet-
tiin niille maan kuivattamiseen sovel-
tuvat pellon ympärysojat. Jo 1800-lu-
vulla julkaistut maatalouden oppikir-
jat sisältävät ohjeet kivi- ja risusalaoji-
en tekemistä varten. Niitä myös teh-
tiin, ja ensimmäisten salaojien jään-
teitä on vielä olemassa, mutta useim-
milta pelloilta ne on poistettu tai ri-
kottu modernimpia putkisalaojia 
asennettaessa.

Kuppikivet 
Kuppikivet liittyvät rautakautiseen 
(500 eKr.-1150/1300 jKr.) ja osin 
myöhempäänkin, jopa 1800-luvun, 
maatalouskulttuuriin. Niissä on uh-
rattu uutisviljaa kiitokseksi sadosta 

Kuppikivet ovat muinaisjäännöksinä 
osa historiaamme, korvaamattomia 
ja ainutlaatuisia. Ne ovat muinais-
muistolailla suojeltuja ja laki kieltää 
niiden kaivamisen, peittämisen tai 
muunlaisen niihin kajoamisen. Aluei-
den hoidosta on aina sovittava Mu-
seoviraston kanssa.

tai ternimaitoa onnistuneesta leh-
män poikimisesta. Myös kuppeihin 
kertyneellä sadevedellä on oletettu 
olevan erilaisia parantavia vaikutuk-
sia. Kuppikivet ovat liittyneet taikuu-
teen, jota kirkko ei ole aina katsonut 
kovin suopeasti.

Kuppikivet ovat yleensä suureh-
koja irtokiviä tai loivia kalliopintoja 
keskellä vanhaa viljelymaisemaa, pel-
tojen ja niittyjen keskellä tai laidalla. 
Niiden tuntumassa on usein rauta-
kautisia kalmistoja sekä muita mui-
naisjäännöksiä. Niitä on löydetty Ete-
lä-Savosta runsaasti etenkin Kerimä-
eltä ja Savonlinnasta, mutta niitä on 
myös mm. Kangasnimellä, Mäntyhar-
jussa ja Mikkelissä. 

Kuppikivien lisäksi tunnetaan 
myös uhrikiviksi kutsuttuja kiviä, joi-
hin ei kuitenkaan ole tehty kuppeja tai 
muita merkkejä. Uhraamiseen ja 
muuhun taikuuteen liittyvä perimätie-
to kytkee uhrikivet kuitenkin kuppiki-
viin. Niiden sijainti on myös yleensä 
samankaltainen kuin kuppikivillä ja 
ne ovat maatalousmaisemassa sijait-
sevia, yleensä kauaksi näkyviä, suu-
rehkoja maakiviä.

Muinaismuistolaki (295/63) rauhoit-
taa kiinteät muinaisjäännökset ja kiel-
tää niiden säilymistä uhkaavat toimen-
piteet. Muinaisjäännösten hoidon tar-
koituksena on tuoda esiin ja korostaa 
nykymaisemassa näkyviä kulttuurihisto-
riallisia elementtejä ja turvata niiden 
säilyminen tulevaisuuteen. Maanomis-
taja voi osallistua hoitoon mm. laidun-
tamalla muinaismuistoalueita. Hyvin 
hoidetut muinaisjäännökset ovat moni-
puolisia käyntikohteita, joita voidaan 
hyödyntää niin virkistyskäytössä, ope-
tuksessa kuin matkailussakin.

Juva

Rajakivet 
Kiviin hakatut merkit kertovat vuosi-
satoja sitten käydyistä rajankäynneis-
tä. Keskiajalla merkityt rajamerkit 
saattavat kuvastaa jopa varhaisia 
rautakautisia hallintoalueita. 

Tilusten rajapaikat olivat vielä 
1700-luvulla hyvin epämääräisiä. Ra-
jamerkit olivat kiviin tai kallioihin ha-

Kupit ovat hakkaamalla 
tai hiomalla tehtyjä, 
muodoltaan pyöreitä ja 
halkaisijaltaan noin viisi 
senttimetriä sekä syvyy-
deltään muutama sentti-
metriä. Yleensä kupit 
ovat kiven tai kallion la-
kialueella, vaakapinnal-
la. Joskus niitä esiintyy 
myös viistoilla pinnoilla.

toisiaan. Jos paikalla oli jo iso maakivi, 
pienempiä kiviä luonnollisesti kasattiin 
se läheisyyteen. Rauniot syntyivät silloi-
sen viljelykäytännön seurauksena, eikä 
niiden sijoittelua tai muotoilua juuri-
kaan erityisesti suunniteltu. 

Kaskirauniolla oli todennäköisesti 
myös pienilmastoa hetkellisesti muutta-
via vaikutuksia. Varsinkin isoimmat kivi-
rauniot varastoivat päivisin lämpöä ja 
öisin sitä luovuttaessaan ne saattoivat 
suojata viljelyksiä hallalta.  

Kaskiraunioita löytää täkäläisistä 
metsistä edelleen paljon. Ne sijaitsevat 
keskeisillä maa- ja metsätalousmailla ja 
näkyvät usein nykyisten koivikoiden kes-
kellä isompina ja pienempinä kiviröyk-
kiöinä. Ne ovat tärkeä osa maatalou-
temme historiaa, kaskiviljelyn näkyviä 
merkkejä. Raivaamisesta jääneet jäljet, 
kuten muutkin muinaiset kivilatomuk-
set ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Maatalousyrittäjien rooli on keskeinen 
niiden säilymisen turvaajina. 

kattuja merkkejä; kirjaimia, nume-
roita ja rajaristejä sekä muita sym-
bolisia merkkejä. Yleensä tilusten 
rajakiveksi valittiin jokin maaperäki-
vi, johon hakattiin risti (+) tai kol-
mikanta (-I) osoitin siihen suuntaan 
mistä rajan piti kulkea.  Rajapaik-
koina käytettiin myös vanhoja pui-
ta, lähteitä, lampia, saaria ja muita 
luonnonpaikkoja. 

Ison vihan jälkeisenä aikana, 
1700-luvulla, rajat kävivät sekaviksi.  
Rajamerkit hävisivät, merkkikivi oli 
painunut suohon tai sammaloitu-
nut, kulo poltti tai laho oli tuhon-
nut merkkipuita. Etelä-Savossa Iso- 
jako valmistui pääosin 1820-luvul-
la. Samalla se lopetti alituiset maa-
riidat, joita monin paikoin oli käyty 
jopa 1500-luvulta asti. Maatila sai 
ympärysrajansa ja ne merkittiin 
myös maastoon.  Isojaon jälkeenkin 
rajat merkittiin usein kiviin ja kallioi-
hin. 

Kaskirauniot 
Uudisasutus eteni koko Itä-
Suomessa kaskiviljelynä, koska ki-
vikkoisilla moreenimailla mahdolli-
suudet kiinteään peltoviljelyyn oli-
vat etelää ja merenranta-alueita hei-
kommat. Peltoviljely alkoi Savossa-
kin yleistyä 1800 -luvun alussa, 
mutta kaskiviljelyä harjoitettiin pai-
koin jopa 1870-luvulle asti. 

Kaskimaita raivatessa kiviä ei 
kuljetettu pitkiä matkoja ja siksi eri-
tyisen kivisillä paikoilla raunioita, 
kivikasoja syntyi usein hyvin lähelle 

Kangasniemi

Monet rajapisteet ovat olleet hyvin 
pysyviä ja samoja pisteitä on käytet-
ty monissa myöhemmissäkin rajan-
käynneissä. Jos rajakivi ei ole merk-
kinä nykyisestä rajasta, se luokitel-
laan kiinteäksi muinaisjäännöksek-
si. Muinaismuistolaki kieltää sen 
säilymistä uhkaavat toimenpiteet.
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Vesillä liikkumisen ja kalastuksen 
vuoksi ovat asutus ja maatilat sijoittu-
neet suurten vesistöjen rannoille iki-
muistoisista ajoista asti. Vaikka tila-
keskus olisikin siirretty kaskikautena 
ylös mäkien rinteille, suuntautuvat 
rantavyöhykkeen pihat edelleen järveä 
kohti ja autolla tullaan pihaan taka-
kautta. 

Venevaja 
Rannan rakennuksista venevajat, 
verkkokodat ja laiturit ovat säilyneet 
käytössä nykyisinkin. Vanhanaikai-
seen kalastukseen liittyvät laitteet ja 
rakennukset , mm. liistekatiskat, ovat 
kadonneet jo rannoilta. Yhteisten ky-
lärantojenkin rakennukset ovat pal-
jolti kadonneet, vain joitakin veneva-
jojen ryhmiä ja perinteisiä laitureita 

VVESILLE  

on säilynyt, kirkkoveneitten katokset 
ovat siirtyneet museoihin. Venevajo-
jen sisustukseen ovat kuuluneet ka-
lastusvälineet. Soutuveneitä varten ei 
ennen rakennettu vajaa, ne on säily-
tetty tavallisesti avotaivaan alla. 

Venevajat sijoitettiin kokonaan 
maan puolelle, aivan vesirajaan tai 
kokonaan veden päälle. Vajojen puu-
rungot lepäävät joko hirsiarkkujen tai 
juntattujen pystypaalujen varassa. 
Yläosan rakenteet ovat joko hirsitek-
niikalla tai pystyrunko-vinotuki -tek-
niikalla koottuja. Seinä on harva ja 
hyvin tuulettuva. Runkorakenteisten 
vajojen verhous on raaka- tai pinta-
lautaa pystyyn asennettuna. 

Metsäyhdistysten ja -teollisuuden 
venevajat erottuvat maisemasta ja 
muista rakennuksista kauas järvelle 

Vajojen herkin kohta on vedessä ja il-
massa oleva runkorakenteen osa, sen 
lahoamista on hidastettu tervaamalla 
parruja rakentamisvaiheessa, mutta 
aika ajoin on niitä jouduttu uusi-
maan. Tärkeintä on huolehtia vesika-
ton kunnosta, kuten niin monen 
muussakin rakennuksessa.

näkyvän yhdistyksen tai yhtiön tun-
nuksen avulla. Merkki on lasiton ’ik-
kuna’ oven yläpuolella. Sahojen ja yh-
distysten vajat ovat muita vajoja suu-
rempia. Vanhoissa venesuojissa kat-
tomateriaali oli puuta, nuoremmissa 
teollisia materiaaleja huopaa tai pel-
tiä. Seinät jätettiin ennen harmaantu-
maan tai maalattiin punamullalla ja 
listat valkoisella öljymaalilla. 

Erillisissä nuottakodissa säilytet-
tiin pyydykset, nuotan lisäksi mertoja, 
verkkoja, katiskoita ja sumppuja. 

Silta 
Maatiloihin liittyvät vanhat sillat oli-
vat usein pienehköjä kärrypolkujen 
yhteyteen liittyviä ojien ja purojen yli-

tyssiltoja. Yksinkertaisimmillaan silta 
on kahden parrun päälle ladottu ka-
pulasilta. Tätä mallia noudattavat 
vielä yksinkertaiset karjasillat. Yhtei-
set mylly- tai maantiesillat ovat suu-
rempia ja kestävämpiä - niissä on 
käytetty myös kivirakenteita ja hirsi-
arkkuja. Moderni aika on tuonut ti-
loille peltirummut ja betonisillat.

Perinteisiä puusiltoja saattoivat 
kannattaa puuarkut tai -paalut ja sil-
takantta ansas- ja ristikkorakenteet. 
Arkkujen lisäksi, etenkin virtapaikois-
sa, käytettiin lohkokivisiä pylväsra-
kenteita. Kiviarkut muotoiltiin päis-
tään kapeneviksi, näin edistettiin vesi-
en ohivirtausta, ja samasta syystä hir-
siarkut tehtiin alaosaltaan leveäm-
miksi. Kannet koottiin tiiviisti toisiinsa 
kiinni asetetuista lankuista molem-
piin suuntiin viettäväksi. Sillan kai-
teina käytettiin joko harvaan asennet-
tuja vaakapuita tai ristikkoa.

Kivisillat rakennettiin joko holvaa-
malla tai aukon ylityksessä käytettiin 
kivestä muotoiltua palkkia tai luon-
nonkivipaasia. 

Sulkava

Anttola, Mikkeli
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Rantasaunat ovat erityisen alttiita ku-
luttaville olosuhteille. Rakenteita 
saattavat heikentää sisäilman suuret 
kosteuspitoisuudet, kauan märkinä 
pysyvät kohdat ja höyryn tiivistyminen 
seinien yläosaan. Hirsi- ja muita puu-
rakenteita korjataan perinteisesti 
vaihtamalla puuosia. Lisäksi saunojen 
mantereen puoleisen takaseinän 
maanpinnan pitäminen riittävän al-
haalla on tärkeää.

Jatkaaksemme pitkää ja taidokasta 
puurakentamisen perinnettä, tulisi sil-
lat rakentaa yhä puusta. Rakenteiden 
kasvaneisiin kantavuusvaatimuksiin 
voidaan vastata lisäämällä kanta-
vuutta erilaisin puuliitoksin, vaarnoin 
ym. puurakenteiden omin tekniikoin. 

Rantasauna 
Rantasauna on niin yleisenä kesäsau-
nana, kuin me sen tunnemme, melko 
nuori ilmiö, se on yleistynyt vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen. Raken-
nuksena se on samanlainen kuin pe-
rinteinen pihasauna.  

Rakennustekniikaltaan rantasau-
noissa ovat edustettuina 1900-luvun 
jälkipuoliskon monet rakennustavat 
hirsisalvoksista ranko- ja betoniraken-
teisiin, monia teollisia materiaaleja ja 
rakenteita on myös kokeiltu. Suuret 
maisemaikkunat ja muutkin uudet ra-
kennusosat ovat tulleet vuorollaan 
myös rantasaunoihin. Perinteiset kä-
sityötavat ovat kuitenkin juuri sau-
noissa edelleen käytössä. Perinteisinä 
saunarakennusten väreinä kulkevat 
käsikädessä puna- ja keltamultakäsit-
telyt, ikkunan pielissä ja kaiteissa val-
koinen öljymaali. Moderni aika arvos-
taa myös sellaisia vanhoja rakenteita 
kuin turvekatot ja harmaantumaan 
jätettävät puupinnat. 

Laituri 
Soutu- ja höyrylaivakaudella oli laitu-
ri tärkeä paikka ja rakenne. Taloja lä-
hestyttiin rannalta käsin, monet ra-
kennukset ovatkin parhaimmillaan 
vesiltä katsottaessa. Laiturilta lastat-
tiin karjaa saarilaitumille tai voita ja 
halkoja Viipuriin meneviin höyrylai-
voihin, niille purettiin päivän kalasaa-
lis, niillä odotettiin yhteysaluksia tai 
kesävieraita ja rupateltiin kuulumisia 

Mikkeli

työn ohessa. Yleisiäkin laitureita on 
ollut, mutta talojen laiturit olivat yh-
teiskäyttöisiä. 

T-kirjaimen muotoinen laituri oli 
tavallinen, siihen oli syvälläkin uivan 
aluksen rantautuminen kylki edellä 
vaivatonta. Matalille hiekkarannoille 
rakennettiin myös I:n muotoisia laitu-
reita, joihin alus rantautui kokka edel-
lä. Tätä mallia on tehty myös taittei-
sena, joskus jopa kolmion muotoise-
na. 

Tilojen omia, pienempiä kotilai-
tureitakin tehtiin, ne olivat kevytra-
kenteisempia kuin yhteysaluslaiturit. 
Pukkilaituri oli helposti säädettävissä 
vedenpinnan vaihteluiden mukaan, 
kun sen sijaan hirsiarkku- ja paalulai-
turit kestivät paremmin veden pinnan 
vaihteluita ja keväisiä jäitä. 

1900-luvun laitureihin saatettiin 
salvoa veteen hirsiportaat ja sivustoil-
le  penkkejä tai kaiteita. Kaiteissa käy-
tettiin yleisesti ristikkoa. Huviloiden 

Joroinen

Sillan rakenne.
Porrassalmi, Mikkeli.
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joko kevyesti toistensa selkään tai hir-
sien väliin jätettiin reilu vedenmentä-
vä rako ja nurkkia jäykistettiin läpipul-
tatuilla nurkkapaaluilla. 

Vesimylly 
Yksinkertaisessa vesimyllyssä oli vain 
virtaavassa vedessä pyörivä ratas, vä-
litysakseli ja jauhinkivet. Sillä saatiin 
talon viljat jauhettua, mutta vain ke-
vät- ja syystulvien aikaan. Muuna  ai-
kana jauhoivat yhteiset myllyosuus-
kunnat tai yksityiset myllärit. Näissä 
myllyissä oli tehokkaampi koneisto 
monine rattaistoineen. Pystyvesiratas 
syrjäytti vanhat pienet vaakarattaat, 
teollisen ajan  tuote oli turbiiniko-
neisto metallirattaineen. Vesimyllyis-
tä luovuttiin jauhatuksessa vähitel-
len, kun sähkökäyttöiset myllyt yleis-
tyivät 1900-luvun alussa. 

Myllyrakennuksessa on vankat pe-
rustukset luonnonkivestä, betoniakin 
niissä on käytetty. Runko on salvottua 
hirttä  yksi- tai kaksikerroksisena. Kor-
keissa  myllyissä on puinen silta, joka 
johtaa viljan syöttötasolle. Turbiini-
myllyt ovat yleensä kaksikerroksisia, 
hierrin- ja ratasmyllyt yksikerroksisia. 
Vanhimmissa myllyissä oli lauta- tai 
tuohi-malkakatto, nykyisin päre- tai 
huopakatto. Katon muoto on satula-
katto. Suurissa myllyrakennuksissa on 
isoja, moniruutuisia ikkunoita. Ra-
kennuksen ulkopuoliset osat, rattais-
tolle vettä johtavat puiset rännit ja sil-
lat sekä puiset padot, ovat tärkeä osa 
myllyä. Joskus uomia jouduttiin teke-
mään kallioon ja louhimiseen käytet-
tiin jäätyvää vettä.  Koneiston raken-
taminen ja huolto vaati puusepän tai-
toja. Myllynkivien hakkaaminen työl-
listi aikoinaan myös kivityön tekijöitä, 
koska jauhinkiviä kului paljon. Käyt-
tämättömäksi jääneet myllynkivet 
ovat löytäneet uuden sijoituspaikan 
pihakiveyksissä tai porraskivinä.

laitureihin saattoi liittyä uimakoppi 
tai huvimaja. Saaristolaitureihin saat-
toi liittyä rantakivistä koottu edusta-
silta, jolla korvattiin perinteiset  lank-
kusillat. Laitureita ei pintakäsitelty, 
mutta ristikkokaiteita korostettiin 
maalaamalla ne vaalealla öljymaalil-
la. Laiturissa oli usein myös pysähdys-
paikan, talon, nimi.

Laitureiden rakentamiseen vali-
koitiin tiivissyistä mäntyä, vesiraken-
teisiin sopivat myös haapa ja leppä. 
Tapitukset tehtiin kestävästä katajas-
ta. Arkut koottiin talvella järven jäällä 
lopullisen sijoituspaikan kohdalla, 
jolloin ne keväällä, jäiden sulaessa va-
lahtivat paikalleen. Jos arkku tehtiin 
pyöreistä puista, salvottiin ne silloin 
koirankaulasalvoksella. Mutta myös 
lyhyitä nurkkia ja lohenpyrstö- tai ha-
kasalvoksia on tehty. Hirret varattiin 

Vanhoja laitureita ei ole enää monta 
jäljellä, joskus vain rippeitä vedenalai-
sista arkuista. Vanhan ajan puulaitu-
reita voitaisiinkin alkaa rakentaa uu-
delleen tai ainakin hyödyntää vanhoja 
tekniikoita uusien laitureiden teossa. 
Koska vedenalaiset laiturin osat ovat 
miltei ikuisia, voidaan vanhan veden-
alaisen arkun päältä rakentaa uudel-
leen. Veden ja ilman rajapinnassa ra-
kenteiden rasitus on huomattavasti 
suurempi ja näitä osia on aika ajoin 
uusittu ennenkin.  

Myllyrakennusten ongelma-
kohdat ovat  rakennuksen ala-
osassa, jossa höyrystyvä ja jää-
tyvä vesi kuluttaa puuosia ja 
koneistojen kuluttavat vaiku-
tukset on suurimmillaan. Kau-
an käyttämättömänä olleen 
myllyn korjaaminen alkaa 
yleensä kivijalan ja alimpien hir-
sien korjauksilla. Alimpien hir-
sien uusimisessa kannattaa 
käyttää talvikaadettua, vähin-
tään kevättalven ajan  kuivatet-
tua, tiivissyistä puuta, joka on 
kooltaan sama kuin vaihdetta-
va hirsi. Hirren pinnan viimeis-
telyssä käytetään piilukirvestä, 
näin pinta saadaan vettä hylki-
vämmäksi kuin käsittelemättä.

Hirvensalmi

JoroinenMyllykoneisto, Kolvonjoki.
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Eteläsavolainen kulttuurimaisema on 
monipuolinen ja rikas. Siihen liittyy 
monien toimintojen synnyttämiä osia 
ja rakennuksia. Maataloudessa muo-
katut luonnon muodot ja rakennuk-
set ovat useissa maisemissa pääosas-
sa, mutta myös yksittäisillä pihapii-
reillä ja pellonreunojen talousraken-
nuksilla on maisemassa huomattava 
merkitys.

Eteläsavolaisten maatilojen ra-
kennusperintö on moni-ilmeinen. 
Joukossa on kymmeniä erilaisia ra-
kennustyyppejä pienistä koppeleista 
suuriin saraneihin tai niitä yleisem-
mistä kivinavetoista tuiki harvinaisiin 
kokkitalleihin. Niillä on arvoja, jotka 
liittyvät maatalouden, tilojen ja ym-
päristön historiaan. Lisäksi niillä on 
taloudellisia arvoja, vaikkei kaikilla 
enää olisikaan käyttöarvoa. Pihapiirit 
ovat vielä monin paikoin ”kerrokselli-
sia” niin, että yhdellä tilalla on usein 
monen ikäisiä rakennuksia.

Vähäarvoisina pidetyt talousra-
kennukset ovat tärkeä osa maatalou-
den kirjoittamatonta historiaa. Mo-
net niistä sisältävät sellaista rakenta-
misen, viljelyn ja karjanhoidon tietoa, 
jota ei ole dokumentoitu tai kirjoitet-
tu historiaan. Erityisesti tämä koskee 
itsenäisyyden ajan maataloutta. 

Myös tieto näiden rakennusten käyt-
töön liittyvistä kokemuksista on vaa-
rassa kadota.

Rakennukset ovat materiaaleja, 
rakenteita ja tiloja sekä siten myös 
pääomaa. Niillä on taloudellista ar-
voa rakentamiseen laitetun työn ja ta-
varan ansiosta. Vaikka rakennuksen 
käyttö lakkaisi tai käyttötarkoitus 
muuttuisi, voi sen taloudellinen arvo 
laskea mutta ei kokonaan hävitä. Uu-
della käytöllä on mahdollisuus korot-
taa arvoa ja samalla hyödyntää ole-
massa olevia rakenteita uusiokäytön 
hengessä. Joskus jo pelkästään raken-
nuksen olemassaolo luo taloudellista 
arvoa.

Maatilojen rakennusperintö ei 
säily tuleville sukupolville ilman tah-
toa ja taitoa. Tässä tehtävässä on 
roolinsa eri osapuolilla; omistajilla, 
viljelijöillä, viranomaisilla ja järjestöil-
lä. 

Maatalous-, ympäristö- ja kult-
tuuriperintöviranomaiset voivat luo-
da edellytyksiä  maatalouden raken-
nusperinnön säilyttämiselle, järjestöt 
huolehtia tarpeellisen ja tuoreimman 
taito-tiedon välittymisestä kaikille 
osapuolille, omistajilla ja viljelijöillä 
on kaikessa tässä säilyttämistoimin-
nassa keskeinen toimijan rooli.

Verkko-kota, koppelj 
tai koppeli 
Verkkovaja on kuulunut saariston 
maatilojen rakennuksiin. Tärkein 
ominaisuus tälle pienelle rakennuksel-
le on hyvä tuulettuvuus, niinpä se on 
sijoitettu tuuliselle paikalle rantapel-
lolle tai rantakallion laelle. Vajoissa 
säilytettiin verkkojen lisäksi kalastami-
seen liittyviä tarvikkeita, kuten merto-
ja, kalasaaveja, tuohisia verkkopaino-
ja jne. Tavaroita ripustettiin seinille 
kuusesta ja katajasta tehtyihin oksa-
koukkuihin. 

Pienen kokonsa, rakenteissa käytetyn 
hennon puutavaran sekä kulumiselle 
alttiin sijoittelun vuoksi verkkovajat 
ovat olleet lyhytikäisiä. Elinkeinoka-
lastuksen vähentyessä ja kalastuksen 
muotojen muuttuessa ei uusien verk-
kovajojen rakentamiseen ole ollut 
enää tarvetta. Perinteistä koppelia voi 
vieläkin suositella hyvänä ratkaisuna 
rannan varastoille.

Koppelien tekotavoissa ja materi-
aaleissa on suurta vaihtelua. Ne ra-
kennettiin joko hirsi- tai runkotolppa-
vinoreiva -tekniikalla. Pyöreästä puu-
tavarasta tehdyt rankorakenteiset 
koppelit vuorattiin pintalaudoilla tai 
tuppeensahatuilla laudoilla. Hirsira-
kenteisissa verkkovajoissa  sivuseinillä 
on tuulettuvuuden vuoksi vähintään 
yhden hirsikerran korkuiset tuuletus-
aukot. Usein verkkovajat ovat harja-
kattoisia, mutta myös pulpettikattoa 
on käytetty. Katteena oli alun alkaen 
lauta, haljakset ja sitten päre. Ristii-
nan Norssin tilan pientä, pyöröhirsis-
tä koppia suojasi loiva palkkikatto, 
jossa jyhkeät haljakset olivat 25 cm 
leveitä. Verkkovajoja ei erityisesti suo-
jakäsitelty, vaan auringon säteet, sa-
teet ja vihmat hoitivat pinnan pati-
noinnin kauniin harmaaksi ja ruske-
aksi.

Mikkeli
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Huoli katoavasta kulttuuriperinnöstä ja 
elinvoimaisesta maaseutumaisemasta on 
kaikille yhteinen.  Rakennusten kunnos-
taminen ja hoito ovat omistajien vastuul-
la, mutta yhteiskunta ja eri organisaatiot 
osallistuvat kulttuuriperinnön hoitoon 
neuvonnan, koulutuksen, tukien ja eri-
laisten hankkeiden kautta. Keskeisiä 
avustusten myöntäjiä ovat alueellinen 
ympäristökeskus, TE-keskus, Museovi-
rasto. Myös säätiöt jakavat avustuksia 
kulttuuriperinnön hoitoa varten. 

Avustus perinne-
ympäristöjen vaalimiseen 
Perinneympäristön kunnostamiseen on 
mahdollista hakea avustusta TE-
keskuksesta. Tuki on tarkoitettu maaseu-
tu- ja maatalouskulttuuria edustavien yk-
sittäisten rakennusten tai rakennusryhmi-

Korkotukilaina kulttuurihis-
toriallisten rakennusten 
kunnostamiseen
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteel-
lisesti arvokkaan rakennuksen kunnosta-
miseen voi hakea korkotukilainaa TE-
keskuksesta. Korjauksen tavoitteena on 
säilyttää rakennukseen liittyvät arvot ja 
rakennuksen alkuperäinen henki. Kult-
tuurihistoriallisesti tai rakennustaiteelli-
sesti arvokkaaksi katsotaan rakennus, jo-
ka sisältyy esimerkiksi Museoviraston, 
maakuntamuseon tai muun vastaavan 
asiantuntijaorganisaation laatimaan ar-
vokkaiden rakennusten luetteloon tai jo-
ka on otettu kaavoituksessa arvokkaana 
rakennuksena huomioon.

Kuka tukea voi hakea
Maatilayrittäjät

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja
Tukea ei myönnetä hankkeeseen, jonka 
toteuttaminen on aloitettu jo ennen ha-
kemuksen vireille tuloa. 

Hakuaika
Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. 

Lisätietoja
Etelä-Savon TE-keskus, maaseutuosas-
to, www.te-keskus.fi 
Maa- ja metsätalousministeriö, 
www.mmm.fi 

Rakennussuojeluavustus
Rakennusperinnön hoitoon voidaan 
myöntää avustuksia sellaisten kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten 
hoitoon, jotka on suojeltu asema- tai ra-
kennuskaavan suojelumerkinnällä tai jot-
ka sisältyvät luetteloon kunnan arvok-
kaasta rakennetusta ympäristöstä tai joi-
den rakennushistoriallisesta arvosta mu-
seoviranomainen on antanut myönteisen 
lausuntonsa. 

Avustuksia myönnetään sellaisiin kor-
jauksiin, missä edistetään rakennusten 
säilymistä. Avustuksia käytetään yleensä 
rakennusten ulkovaippojen korjauksiin ; 
esimerkiksi vesikaton, ulkoseinien, ikku-
noitten, ulko-ovien, perustusten ja kanta-

en kunnostukseen ja niiden lähiympäris-
tön kuntoon saattamiseen. Tuettavia 
kohteita ovat muun muassa tuulimyllyt, 
koskimyllyt, kalavajat, riihet, luhdit, aitat 
ja perinteiset aidat. Tuen kohteena voi ol-
la myös useamman maatilan yhteinen 
hanke.

Kuka tukea voi hakea
Maatilayrittäjät

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja
Tukea ei myönnetä hankkeeseen, jonka 
toteuttaminen on aloitettu jo ennen ha-
kemuksen vireille tuloa. Tukea voidaan 
myöntää enintään 20% kustannuksista. 

Hakuaika
Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
 
Lisätietoja
Etelä-Savon TE-keskus, maaseutuosasto, 
www.te-keskus.fi 
Maa- ja metsätalousministeriö, 
www.mmm.fi 

vien rakenteitten korjauksiin, mutta myös 
kohteiden säilyttämisen edellyttämät sel-
vitykset voivat olla avustusten kohteina.

Kuka tukea voi hakea
● kunnat ja kuntayhtymät 
●  yksityiset kulttuurihistoriallisesti ar- 
vokkaan rakennuksen omistajat 
● rakennusperinnön hoitoa edistävät  
yhteisöt 

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja 
● rakennuksen tai alueen ominaisluon-
teen ja historiallisen aitouden tulee säilyä 
● korjattaessa sallitaan vain mahdol- 
lisimman pienet muutokset 
● rakennuksen käyttö on sopeutetta- 
va oleviin tiloihin 
● työ tulee tehdä perinte isin työme- 
 netelmin ja rakenteellisin ratkai- 
 suin, alkuperäisin tai niitä vastaavin  
materiaalein

Tukea Ei myönnetä rakennuksen siir-
tämiseen, samannäköistämiseen, koriste-
maalausten kunnostamiseen, käyttömu-
kavuuden lisäämiseen, väliaikaisiin toi-
menpiteisiin tai toistuvaluonteisiin ylläpi-
tokorjauksiin, eikä muihin ei -antikvaari-
siin korjauksiin.

Tukea voidaan myöntää enintään 50 
% kustannuksista.

Hakuaika
Hakuaika on vuosittain lokakuun lop-
puun mennessä. 

Lisätietoja
Etelä-Savon ympäristökeskus ja Ympäris-
töministeriö www.ymparisto.fi.

Mikkeli
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Mihin kohteisiin tukea myönnetään
● rakennussuojelulain (60/1985) nojalla 
suojeltuihin rakennuksiin 
● autiokirkkoihin tai niihin verrattaviin 
rakennuksiin
● muihin kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaisiin rakennuksiin 

Mihin työhön tukea myönnetään
● entistämiseen 
● rakennuksen konserv ointiin, kunnosta-
miseen tai historiallisen asun palauttami-
seen 

Tukea ei myönnetä perusparannuk-
seen (lisälämmöneristys, vesijohto, vie-
märi, sähkö, kylpyhuone tms.). Avustuk-
sen määrä harkitaan tapauskohtaisesti.

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja
● rakennuksen tai alueen ominaisluon-
teen ja historiallisen aitouden säilyminen 
● korjattaessa vain mahdollisimman pie-
net muutokset sallitaan 
●rakennuksen käyttö sopeutetaan oleviin 
tiloihin ja työ tehdään perinteisin mene-
telmin ja rakenteellisin ratkaisuin, alkupe-
räisin tai niitä vastaavin materiaalein 

Hakuaika 
Vuosittain lokakuun loppuun mennessä  
 
Päätöksenteko ja siirtomenettelyt
Museoviraston päätös perustuu yhteis-
työhön opetusministeriön, Museoviras-
ton museotoimen kehittäminen -yksikön, 
maakuntamuseoiden, ympäristökeskus-
ten, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
Kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen 
kirkollishallituksen ja tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Museovirasto 

Saariston ympäristön-
hoitoavustus
Saaristokunnan tai -alueen ympäristön-
hoitoon voidaan avustusta myöntää kun-
nalle tai kuntalaiselle saariston eläimis-
tön, kasviston tai maiseman suojeluun 
liittyviin hankkeisiin. Saaristokuntia ovat 
Puumala ja Sulkava, saaristokunnan osia 
ovat Anttolan Hirvensalo, Keljunniemi, 
Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkä-
lahti, Saukonsalo ja Ylivesi, Enonkosken 
Ihamaniemi, Hirvensalmen Puulasalo - 
Vahvaselkä - Kilkinkylä - Väisälänsaari se-
kä Savonlinnan Pellossalo - Pitkälä, Loi-
kansaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, 
Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi - Ahven-
salmi ja Sorsasalo.

Avustusta voi hakea myös yhdistys tai 
säätiö, jonka tarkoituksena on luonnon-
suojelun tai ympäristönhoidon edistämi-
nen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppa-
uksiin.

Hakuaika
Hakuaika on vuosittain lokakuun lop-
puun mennessä.

Lisätietoja
Etelä-Savon ympäristökeskus ja Ympäris-
töministeriö, www.ymparisto.fi

Museoviraston
entistämisavustus
Kuka voi hakea
● yksityiset ja yhteisöt
● kunnat vain jos kohde on rakennussuo-
jelulailla (60/1985) suojeltu

voi harkintansa mukaan siirtää hakemuk-
sen yllämainitun viranomaisen käsiteltä-
väksi, jos kohde ja hanke on ensisijaisesti 
muuhun hallinnonalaan kuuluva 

Lisätietoja
Museovirasto www.nba.fi

Maatalouden ympäristö-
tuen erityistuet
Ympäristötuen erityistuet perustuvat 
maatalouden ympäristötukijärjestel-
mään. Maiseman ja niiden sisällä myös 
maatalouteen liittyvien rakenteiden hoi-
toon liittyviä sopimuksia ovat:
● Perinnebiotooppien hoito, 5-vuotinen 
sopimus
● Maiseman kehittäminen ja hoito, 5- tai 
10-vuotinen sopimus
● Luonnon monimuotoisuuden edistämi-
nen, 5- tai 10-vuotinen sopimus

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja
● viljelijän on hänen sitouduttava ympä-
ristötukeen
● hänellä tulee olla viljelyksessään vähin-
tään 3 hehtaaria tukikelpoista peltoa
● sopimusalan on oltava vähintään 0,15 
hehtaaria

Hakuaika
Hakuaika on huhtikuussa. Hakemus jäte-
tään TE-keskukseen. 
Lisätietoja
Etelä-Savon TE-keskus www.te-keskus.fi
Maa- ja metsätalousminister iö 
www.mmm.fi
Kuntien maataloustoimet
ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskus 
www.proagria.fi

Työllistämistyöt ja yty-työt
Etelä-Savon ympäristökeskus työllistää 
vuosittain pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin 
kunnostus-, korjaus- ja raivaustöihin. 
Työllistäminen perustuu työvoimaviran-
omaiselta saatuun projektirahoituk-
seen, ESR-rahaan.

Tavoitteena on tarjota koulutusta ja 
työtilaisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja 

lisätä puurakentamisen ja korjausraken-
tamisen tietotaitoa. Käytännössä ympä-
ristönhoitotyöt käynnistyvät siten, että 
kunta, yksityishenkilö tai esimerkiksi maa-
seutuseura, kylätoimikunta tai muu yhtei-
sö, jättää hanke-esityksen Etelä-Savon 
ympäristökeskukselle. 

Ympäristökeskus tarkistaa hankkeen 
soveltuvuuden ja tavoitteet. Etusijalla 
ovat hankkeet, jotka perustuvat suunni-
telmaan tai ovat osa suurempaa kokonai-
suutta. Myös kohteen julkisuus on yksi 
valintakriteereistä.

Töistä aiheutuvat kustannukset jae-
taan siten, että hakija maksaa materiaalit 
sekä konekulut, ympäristökeskus huoleh-
tii palkkakustannuksista.

Myös muilla valtion viranomaisilla, 
kunnilla ja järjestöillä on usein käynnissä 
maisemien ja ympäristön hoito- ja kun-
nostushankkeita.

Lisätietoja
Etelä-Savon ympäristökeskus  ja Ympäris-
töministeriö, www.ymparisto.fi

Juva
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Hirvensalmi

Etelä-Savon maakuntaliitto
Hallituskatu 3 A
50100 MIKKELI
(015) 321 130
www.esavo.fi

Etelä-Savon TE-keskus
Mikonkatu 5, 
50100 MIKKELI
(015) 466 4011
www.te-keskus.fi

Etelä-Savon ympäristökeskus
Jääkärinkatu 14
50100 MIKKELI
(015) 744 41
www.ymparisto.fi/esa

Maa- ja metsätalousministeriö
Liisankatu 8, 
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO 
(09) 16 001 
www.mmm.fi

Mikkelin maakunta-arkisto
Pirttiniemenkatu 8A
50100 MIKKELI
(015) 321 310
www.narc.fi/ma/mma

Museovirasto
Nervanderinkatu 13,
PL 913, 00101 HELSINKI
(09) 40 501
www.nba.fi

ProAgria Etelä-Savon 
Maaseutukeskus
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
Mikonkatu 5,
PL 173, 50101 MIKKELI
(015) 415 512
www.proagria.fi

Rakennusluuppi
Käytettyjen tai ylijääneiden rakennusosi-
en, purkumateriaalin ja ylijäämämaiden 
kauppapaikka. Palvelu on tarkoitettu ra-
kennuttajille, urakoitsijoille, suunnitteli-
joille, kierrätysyrityksille ja kuluttajille.
www.rakennusluuppi.fi

Ympäristöministeriö
Kasarmikatu 25,
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO 
(09) 16 007
www.ymparisto.fi
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