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1 JOHDANTO
1.1 JOHDATUS TUTKIMUSAIHEESEEN
Pukeutuminen kertoo, keitä me olemme. Se suojaa ja lämmittää, mutta kertoo myös
identiteetistämme: sukupuolesta, iästä, perhesuhteista, sosiaalisesta asemasta, työstä,
uskonnosta ja etnisiteetistä. Yksi silmäys henkilön asuun riittää luomaan mielikuvan
siitä, kuka tämä on. Tekstiilien valmistus, käyttö ja kauppa on ollut merkittävä osa
ihmisyhteisöjen toimintaa ainakin 10 000 vuotta. Arkeologisia tekstiililöytöjä on paljon,
mutta ne ovat pieniä, fragmentaarisia ja niiden tulkitseminen vaatii erikoisosaamista.
Kuitenkin niillä on valtava potentiaali kertoa meille menneiden kulttuurien sosiaalisista
ja kulttuurisista oloista, ja auttaa myös hahmottamaan eri löytöyhteyksien keskinäisiä
kronologisia suhteita. Samalla tekstiilitutkimus tarjoaa mahdollisuuden lähestyä myös
menneisyyden yksilöä. (Andersson Strand, Frei, Gleba, Mannering, Nosch & Skals
2010: 150.)
Suomalaiset tekstiililöydöt ovat Euroopan mittakaavassa merkittäviä.
Niistä on maamme tieteellisen arkeologian alkuajoilta 1800-luvun lopulta lähtien varsin
innokkaasti valmistettu ennallistuksia, niin sanottuja muinaispukuja. Näiden
ennallistushankkeiden taustalla on ollut erilaisia vaikuttimia. Ensimmäinen kaikista,
Aino-puku, valmistettiin teatterikäyttöön Wiipurilaisen osakunnan kuvaelmaa varten.
Perniön emännän asusta pyrittiin tekemään tieteellinen ennallistus Kansallismuseossa
esiteltäväksi, Tuukkalan ja Muinais-Karjalan puvut taas suunniteltiin alun perinkin
juhlakäyttöön. 1980-luvulla valmistunut Euran puku oli ensimmäinen nykymittapuulla
käsitettävä tieteellinen rekonstruktio, jota ennallistettiin Pirkko-Liisa LehtosaloHilanderin johdolla euralaisten puuhanaisten laajassa joukossa. Sen jälkeen valmistuivat
vielä Maskun ja Kaarinan puvut sekä uudelleentarkasteltuja versioita vanhoista
puvuista, kuten valkoinen Perniön puku ja Mikkelin muinaispuku. (Riikonen 2003: 18–
35.)
Muinaispuvulle suunniteltu käyttötarkoitus on tietenkin vaikuttanut
suuresti siihen, millaiseksi ennallistusprosessi on muodostunut. Tekstiililöydöt itsessään
ovat lähinnä satunnaisia tilkkuja, jotka Suomessa säilyvät pronssikoruston ja esineiden
yhteydessä. Ruumishautaus alkoi Suomessa Euran ja Köyliön alueella 500-luvulla, ja
levisi kattamaan suuren osan eteläisestä Suomesta ja Karjalasta ristiretkiajalle tultaessa.
Tärkeitä tekstiililöytökalmistoja ovat Kaukolan Kekomäki, Mikkelin Tuukkala, Perniön
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Yliskylä, Halikon Rikala, Raision Ihala, Maskun Humikkala, Kaarinan (nyk. Turun)
Kirkkomäki ja Ristimäki, Euran Luistari ja Tampereen Vilusenharju. (Riikonen 2003:
9.) Löytöaineisto painottuu vauraiden naisten pukineisiin, sillä nämä ovat saaneet
mukaansa hautaan eniten koruja.

1.2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tämän pro gradu – työn tekeminen on ollut pitkä ja opettavainen prosessi. Ensimmäisen
kerran käsittelin osin samoja teemoja proseminaarityössäni Muinaispukujen värit
löydöissä ja rekonstruktioissa (Sahramaa 2005), ja jatkoin teema selvittämällä
värianalyyseja seminaarityössäni Arkeologisten tekstiilien värianalyysit (Sahramaa
2009). Varsinainen gradun aihe kuitenkin tarkentui vasta alkuvuodesta 2011. Monet
vuosien aikana pohditut seikat päätyivät nyt kootusti osaksi tätä tutkielmaa.
Selvitän ensiksi luvussa 2 sitä, millaisia muinaispukuennallistuksia
Suomessa on tehty, ja mitkä ovat olleet ennallistusprojektien päämäärät. Koska tarkoitus
ei ole varsinaisesti esitellä suomalaisia muinaispukuja, niiden valmistusta ja
kokoonpanoa koskevat tiedot löytyvät kootusti liitteestä 1. Luvussa 3 yritän luoda
kokonaisesityksen siitä, miten ne nuoremman rautakauden tekstiilit, joista meille on
säilynyt jäänteitä, on valmistettu. Selvitän, millaisia arkeologisia jäänteitä
tekstiilinvalmistusprosessista on jäänyt, ja miten näistä saatuja tietoja on etnografisen ja
kokeilevan tekstiilitutkimuksen avulla täydennetty. Luvussa 4 käsittelen tarkemmin
kokeellista tekstiiliarkeologiaa ja arkeologisten rekonstruktioiden valmistusta. Pyrin
myös hahmottelemaan suomalaisten muinaispukurekonstruktioiden sijoittumista
kokeellisen arkeologian kentälle. Luku 5 kokoaa yhteen työtä tehdessä syntyneet
huomiot. Mikä on ennallistusprojektien anti tutkimukselle, tutkijoille, museoille,
harrastajille ja suurelle yleisölle? Miten työläät ja monimutkaiset ennallistusprojektit
edistävät menneisyyden ihmisten ymmärtämistä? Luku 6 sisältää yhteenvedon työn
aikana syntyneistä huomioista. Tekstissä käytetyt erikoistermit selitetään liitteessä 2.

1.3 KÄYTETTY KIRJALLISUUS
Suomalaisista muinaispuvuista on 2000-luvulla julkaistu kaksi runsain värikuvin
varustettua suhteellisen yleistajuista esitystä: Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin Euran
puku ja muut muinaisvaatteet vuonna 2001 ja Helena Luoman toimittama Sinihameet
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kultavyöt – Suomalaisia muinaispukuja vuodelta 2003. Jälkimmäisen kannaltani tärkein
osuus on ollut Jaana Riikosen (2003) artikkeli Arkeologiset tekstiililöydöt – tutkimusta
ja tulkintaa, johon sisältyy myös ylimalkainen osuus rautakauden lopulla käytössä
olleista tekstiilityömenetelmistä. Näitä olen käyttänyt pääasiallisina lähteinä erityisesti
Euran, Kaarinan ja Mikkelin muinaispukuja koskevissa kirjoituksissa. Lisäksi olen
hyödyntänyt runsaasti myös muita julkaisuja ja artikkeleja molempien tutkijoiden
laajasta tuotannosta.
1800-luvun alun ja 1900-luvun alkupuolen muinaispukuprojekteista ei
pääsääntöisesti ole julkaistu työselostusta tai sellaista dokumentaatiota, jossa
rekonstruktiotyössä tehdyt ratkaisut olisi perusteltu. Näistä kertoessani olen pääosin
seurannut Lehtosalo-Hilanderin (2001) ja Riikosen (2003) käsityksiä. Lähdeaineistoa
käsittelevissä seikoissa olen tarkastellut myös Theodor Schwindtin (1893) ja A.O.
Heikelin (1889) julkaisuja sekä erityisesti Hjalmar Appelgren-Kivalon (1907) mahtavaa
teosta Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta. Derek Fewsterin (2006)
aatehistoriallinen väitöskirja on avannut ikkunan siihen aikakauteen ja aateympäristöön,
jossa ensimmäiset pukuennallistukset ovat syntyneet. Maskun pukua koskien lähteenäni
ovat olleet Leena Tomanterän artikkeli Tekstiililöytö – muinaispuku (1982) ja saman
kirjoittajan Maskun muinaispuvun dokumentaatio Ken kantaa Kalevalaa näyttelyjulkaisussa (1984). Seija Sarkki (1979) on perehtynyt ristiretkiaikaisiin
nauhoihin, ja Anna-Liisa Hirviluoto (1973) puolestaan julkaissut Raision Ihalan
kaivausten tekstiilimateriaalia, myös vesivärimaalauksen Raision emännän
muinaispuvusta (1987).
Runsaasti rautakautistakin tekstiililöytöaineistoa läpikäyneen Tyyni
Vahterin (1928; 1933; 1934; 1945; 1954) ja toisen kansatieteilijän, Toini-Inkeri
Kaukosen (1962; 1972), kirjoitukset ovat tuoneet lisätietoja erityisesti 1900-luvun alun
ajattelun ja kansatieteellisen lähdemateriaalin suhteen. Lisäksi olen hyödyntänyt Ildikó
Lehtisen ja Pirkko Sihvon (2005) kansanpuvun kehitystä Kansallismuseon kokoelmien
valossa esittelevää teosta Rahwaan puku, Toivo Vuorelan (1975) Suomalaista
kansankulttuuria ja joitakin Bo Lönnqvistin (1978) ajatuksia.
Arkeologisten tekstiilien tutkimus on erityisesti pohjoisessa Euroopassa
ollut viime vuosikymmeninä hyvin aktiivista. Tälläkin tutkimuksella on pitkät juuret, ja
Margarita Haldin, Marta Hoffmannin, Agnes Geijerin sekä Grace ja Elisabeth
Crowfootin pioneerityötä on jatkanut laaja joukko tutkijoita.
Skandinavian ja Suomenkin vuoteen 1990 mennessä kaivetun
tekstiiliaineiston on läpikäynyt ja selostanut Lise Bender Jørgensen (1990).
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Vertailumateriaalia kotimaisille löydöille ovat tarjonneet erityisesti Eva Anderssonin
(2003; myöhemmin Andersson Strand) tutkimukset Ruotsin viikinkiaikaisten asuin- ja
kauppapaikkojen tekstiilityövälinelöydöistä. Iso-Britannian tilannetta valottavat
Penelope Waltonin (1989; myöhemmin Walton Rogers) seikkaperäinen tutkimus Yorkin
tekstiili- ja työvälinelöydöistä ja Crowfootin, Pritchardin ja Stanilandin (1992) tulkinnat
Lontoon keskiaikaisista löydöistä. Näihin julkaisuihin sisältyy yleisluontoinen esitys
käytössä olleista tekstiilitekniikoista, samoin Margarita Haldin (1980) teokseen
tanskalaisista löytötekstiileistä. Näiden lisäksi olen hyödyntänyt myös Else Østergårdin
grönlantilaisia Herjolfnesin tekstiililöytöjä esittelevien tuoreiden teosten (2004 ja
Fransen, Nørgaard & Østergård 2011) vastaavia kuvauksia niiden tarkkuuden ja
kokemusperäisen tiedon hyödyntämisen vuoksi.
Erikoisaloista loimipainoisten pystykangaspuiden ymmärtämisessä on
Marta Hoffmanin (1964) etnografista, arkeologista ja historiantutkimusta yhdistävä
klassikkoteos The Warp-weighted loom ollut ylittämätön. Lampaiden historiaa ovat
valottaneet erityisesti kuitututkimuksen pioneeri Michael Ryderin (1991) kirjoitukset ja
sekä tuoreemmat kotimaiset tutkimukset (Häggblom 2007; Niemi, Harjula, Tourunen,
Iso-Touru, Taavitsainen, Kantanen 2010; Tapio & Kantanen 2000). Lautanauhoihin
liittyen olen viitannut myös tekstiiliopettaja Maikki Kariston (2010) tuoreeseen
teokseen.
NESAT – North European Symposium for Archaeological Textiles on
vuodesta 1981 lähtien kolmen vuoden välein eri Euroopan maissa kokoontunut
tekstiilitutkijoiden symposium. Sen seminaariraporteista on löytynyt monta
mielenkiintoista artikkelia ja tutkimusaihetta. Laajempia tekstiili- ja naishistoriallisia
kehityskulkuja on luonnostellut Elisabeth Wayland Barber (1992; 1994).
Näiden lisäksi olen hyödyntänyt muutamia kotimaisia opinnäytetöitä,
kuten Riikosen (1990) pro gradua Kirkkomäen haudan 1 tekstiililöydöistä ja Krista
Vajannon (2003) rekonstruktiotyötä Euran emännän neulakintaiden parissa. Silja PennaHaverinen (2009) teki pro gradu -työnsä lautanauhojen rekonstruoimisesta ja
pohdiskelee käytännön työn esittelyn ohessa runsaasti tekstiilirekonstruktioiden ja
kokeilevan tutkimuksen problematiikkaa. Hänen lisäkseen ennallistusten
problematiikkaa ja käyttöä museonäyttelyissä on pohtinut Mikko Moilanen (2009).
Kimmo Kyllönen puolestaan tarkastelee pro gradu -työssään (2003) ja sitä seuranneessa
Muinaistutkijan artikkelissa (2005) kokeellista arkeologiaa Suomessa sekä sen alalajien
suhdetta toisiinsa. Sittemmin Kyllönen (2006) on käsitellyt erityisesti materiaaliteknisiä
haasteita.
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James R. Mathieu (2002) on pyrkinyt luomaan jaottelua kokeellisen
arkeologian eri osa-alueista termin laajan sateenvarjomerkityksen alla. Alan K. Outram
(2008) on käsitellyt kokeellisen arkeologian eri osa-alueita ja ansiokkaasti eritellyt
hyvän ja huonon tutkimuksen kriteerejä. Eva Andersson Strand (2010) puolestaan
esittelee lyhyessä mutta hyvin valaisevassa artikkelissaan kokeellisen
tekstiilitutkimuksen periaatteita ja perusteita. Teoreettista pohjaa olen käsitellyt Alison
Wylien (2002) esseiden ja Bruce G. Triggerin (2003) arkeologian tieteenhistorian
kautta.

1.4 KÄYTETYT METODIT
Tutkimusmenetelmä on ensisijaisesti tutkimushistoriallinen. Käsityömenetelmien
tuntemuksen mennessä kuitenkin ensisijaisesti kokemusperäisen taidon alueelle,
toimivat tutkimuksessa tehtyjen arviointien lähteenä osin myös kirjoittajan omat
kokemukset materiaaleista ja tekniikoista. Yksi mahdollisista tutkimuskysymyksistä
onkin arkeologisen tiedon ja kokemusperäisen taidon suhde. Missä määrin luotettavana
kokemusperäisesti, esimerkiksi kokeilevan arkeologian menetelmin, saavutettua tietoa
voidaan pitää? Voitaneen olettaa, että negatiivinen tieto on jossain määrin
luotettavampaa kuin positiivinen: jos jotakin ei yksinkertaisesti ole mahdollista tehdä, se
tuskin on ollut mahdollista aiemminkaan. Toisaalta voi olla vaikeaa arvioida, onko jokin
itselle mahdoton suoritus mahdoton toiselle.
Työssä on myös sukupuolentutkimuksellinen, tässä tapauksessa voimakas
naisnäkökulma. Tekstiilityö on ollut ja on edelleen leimallisesti naisten työtä. Tämä
pätee varhaisia pioneeriherroja lukuun ottamatta myös suomalaisen
muinaispukututkimukseen: keskeiset tutkijat ja pukuennallistusten toteuttajat ovat
kaikki naisia. Ennalllistusprojektit eivät todellakaan ole syntyneet missään tieteellisobjektiivisessa tyhjiössä, vaan niissä on usein ollut mukana runsaasti vapaaehtoistyötä
ja naisjärjestöjä. Mikä on ollut näiden rooli pukuprojekteihin liittyviä
ennallistusratkaisuja tehdessä.
Elizabeth Wayland Barber esittelee Judith Brownin (1970) teorian siitä,
miksi tekstiilityö on useimmiten ollut nimenomaan naisten työtä. Koska useimmissa
perinteisissä kulttuureissa työikäiset naiset ovat lähtökohtaisesti olleet myös äitejä ja
imettäneet lapsiaan tavallisesti parivuotiaiksi asti, on heillä ollut mahdollisuus osallistua
parhaiten sellaisiin yhteisön töihin, joita tehdessä on mahdollista samaan aikaan vahtia
lapsia. Tällaiset työt eivät voi vaatia liikaa keskittymistä, niiden täytyy olla suhteellisen
8

tylsiä ja itseään toistavia, ne täytyy kyetä keskeyttämään helposti, ne eivät saa vaarantaa
lasta, ja ne täytyy kyetä suorittamaan melko lähellä kotia. Tekstiilityöt, kehrääminen,
kutominen ja ompeleminen täyttävät nämä vaatimukset oikein hyvin. Kun tähän lisätään
vielä päivittäinen ruoanlaitto, ja naisen perustehtävät useimmissa kulttuureissa onkin
lueteltu. (Barber 1994: 29–30.)
Tekstiilityö ei ollut vain yksi naisten elämän osa-alue muiden joukossa,
vaan yksi aikaa vievimmistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Erityisesti kehrääminen oli työ,
joka ei loppunut koskaan, ja sitä tehtiinkin lähes kaikissa mahdollisissa tilanteissa:
kotona ja paimenessa, matkaa tehdessä ja kylässä käydessä. Tietenkään kaikki
tekstiilityö ei kuulunut yksinomaan naisille: Barberin mukaan miehet auttoivat
tyypillisesti ainakin lampaiden keritsemisessä, pellavan viljelyssä ja
ylituotantotapauksissa myös ylimääräisten tekstiilituotteiden myynnissä. Tekstiilityön
aikaavievyys selittää myös sen harjoittajien konservatiivista asennetta uusia keksintöjä
kohtaan: kun koko perhe piti vaatettaa, ei varaa tulokseltaan epävarmoihin kokeiluihin
juuri ollut. (Barber 1994: 31–33.)
Jos asioita tarkastelee nimenomaan työn, ajankäytön ja yleisesti
vaatteidenvalmistuksen näkökulmasta, ei välttämättä ole järkevää erottaa tekstiilitöitä ja
nahan ja turkisten käyttöä toisistaan. Nahka ja turkikset ovat näytelleet kylmässä
Suomessa käytetyssä vaatetuksessa merkittävää osaa, ja myös nahan parkinta ja
muokkaus vaatteiksi ovat olleet osa samaa lämpimänä pysymisen ja identiteettien
rakentamisen prosessia kuin tekstiilityö. Tämän tutkimuksen varsin rajallisissa
puitteissa keskityn kuitenkin tekstiilityön menetelmiin, joihin myös ensisijaisesti
lähteenä käyttämäni aiempi tutkimus on pääasiassa keskittynyt.
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2 SUOMALAISEN MUINAISPUKUTUTKIMUKSEN HISTORIAA
Suomalaisen muinaispukututkimuksen historia on pitkä, ja sen varrelle mahtuu
monenlaisia ennallistuksia. Kaikkia ennallistusprojekteja on yhdistänyt yksi yhteinen
päämäärä: halu popularisoida Suomen nuoremman rautakauden tekstiilitutkimusta
muotoon, joka heti ensisilmäyksellä luo katsojalle mielikuvan muinaisesta
pukeutumisesta.

2.1 ENSIMMÄISET PUKUKUVAT
Ensimmäiset runsaat tekstiililöydöt tehtiin jo 1800-luvun lopulla Karjalassa, Savossa ja
Varsinais-Suomessa kaivetuista kalmistoista. Theodor Schvindt kaivoi vuonna 1885
Laatokan Karjalassa Kaukolan Kekomäessä ja J.R. Aspelin 1886 Mikkelin Tuukkalassa.
Karjalan ristiretkiaikaisten löytöjen perusteella Schvindtin luonnoksiin pohjautuen piirsi
A. Reinholm kuvat muinaissuomalaisesta miehestä ja vaimosta, jotka julkaistiin
Kalevalan kolmannen, helppohintaisen painoksen kuvituksena vuonna 1887. Tuukkalan
löydöt julkaisi puolestaan A.O. Heikel (1889), joka liitti selostuksen mukaan piirrokset
miehen, vaimon ja tytön puvusta kertomatta kuitenkaan, mihin hautoihin luonnokset
perustuivat. Tuukkalan tytöllä oli yllään olkaimellinen liivihame, jota soikeat
kupurasoljet kiinnittävät. (Lehtosalo-Hilander 2001: 20; 23; Riikonen 2003: 17–18.)
Hjalmar Appelgren-Kivalo kaivoi vuosina 1893 ja 1895 Perniön Yliskylän
kirkkomaalta 11 ruumishautausta, ja julkaisi 1907 näiden ja muutamien aiempien
löytöjen perusteella kirjan Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta. Kirjassa
Appelgren-Kivalo kuvaili löytöaineistoaan varsin tarkasti, ja esitti myös arveluja siitä,
minkälaisia muinaiset puvut olisivat voineet olla. Kirjaan sisältyy Jenny Nummelinin
erinomaiset piirrokset löydöistä, mutta rekonstruktiopiirustuksia niiden joukossa ei ole.
Appelgren-Kivalo laati kuitenkin joitakin päiväämättömiä Museoviraston arkeologian
osaston arkistossa säilyneitä pukuluonnoksia, jotka esittävät Perniön ja Euran löytöjä
(Lehtosalo-Hilander 2001: 32–33).

2.2 POPULARISOINTIA JA JUHLAPUKUJA
Ensimmäiset suomalaisen muinaispuvun konkreettiset ennallistukset olivat
Wiipurilaisen osakunnan juhliin 1890-luvulla valmistetut muinaissuomalaisen miehen,
vaimon ja tytön asut. Asuja käytettiin osana useamman kerran vuosina 1893–1894
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esitettyä kuvaelmaa, joka esitteli tärkeitä hetkiä Karjalan historiasta: yksi näistä oli
karjalainen savupirtti vuonna 1293, kun mies palaa metsältä kertomaan ruotsalaisten
hyökänneen maahan. Ensiesityksessä 13.11.1893 kuvaelman taustalla soitettiin
Sibeliuksen musiikkia, ja karjalaisemäntänä esiintyi itse runonlaulaja Larin Paraske.
Näistä ensimmäisistä pukuversioista on säilynyt kaksi hieman erilaista valokuvaa.
(Lehtosalo-Hilander 2001: 25; Fewster 2006: 196–199.)
Myöhempi tutkimus on leimannut nämä näyttämölle valmistetut
pukuennallistukset lähinnä rooliasuiksi. Ne herättivät kuitenkin suurta kiinnostusta, ja
vuonna 1900 julkaistiin Schvindtin laatimat ohjeet Aino-puvuksi (LIITE 1:1) nimetyn
naisenasun valmistamiseksi osana Koti ja Yhteiskunta -lehden liitteenä ilmestynyttä
kansallispukuohjeiden sarjaa. Itse tekemisen lisäksi Aino-puvun saattoi hankkia myös
valmiina. Puku saavutti suurta suosiota, ja sitä kopioitiin varioiden sen kummemmin
alkuperäisistä ohjeista välittämättä. Aino-pukua ei enää ennen toista maailmansotaa
pidetty varsinaisena muinaispukuna. (Fewster 2006: 210–213; Riikonen 2004: 18–19;
Lehtosalo-Hilander 2001: 29–31; Kaukonen 1972.)
Derek Fewster on kuitenkin korostanut Aino-puvun suosiota ja merkitystä
1900-luvun alun nationalistisen liikehdinnän osana. Kansallispuvut olivat nousseet
suureen suosioon kansallisesti heränneen nuorison parissa, ja Aino-puvun valinta liitti
käyttäjänsä tietyn maakunnan sijaan yhteiseen suomalaiseen muinaisuuteen, aikaan
ennen vieraita valloittajia. Aino-puvun suurin suosio osui myös samaan aikaan kuin
keskustelu naisten äänioikeudesta vuosina 1905–1906. Aino-puvun hankkineet ja sitä
käyttäneet naiset ottivat aikakautensa poliittisessa ilmapiirissä selvän kannan: Suomen
kansallinen menneisyys kuului myös naisille. (Fewster 2006: 212; 215–216.)
Theodor Schwindtin tutkimukset ja pukuluonnokset esittelivät Karjalan
ristiretkiaikaa, mutta ensimmäinen Kansallismuseoon päässyt ennallistus oli läntinen
Perniön puku (LIITE 1:2). ”Yliskylän emännän” puku valmistettiin vuoden 1925
Pohjoismaista arkeologikonferenssia varten Appelgren-Kivalon pukuluonnoksiin
pohjautuen, ja se jäi puutteistaan huolimatta vuosikymmeniksi edustamaan tieteellistä
totuutta muinaissuomalaisesta puvunparresta. Puvusta valmistettiin myös
käyttöversioita, mutta se ei koskaan saavuttanut Aino-puvun kaltaista suosiota.
(Lehtosalo-Hilander 2001: 35; Riikonen 2003: 19; Fewster 2006: 377.)
Vuonna 1935 vietettiin Suomessa Kalevalan julkaisun 100-vuotisjuhlia
monin kansallistuntoa kohottavin tavoin. Pääasialliset juhlallisuudet päättäneessä
illanvietossa 3.3.1935 vain yksi naisosallistuja oli pukeutunut kansallispukuun, mihin
juhlan pääpuhujakin kiinnitti huomiota. Tätä ammottavaa epäkohtaa korjaamaan lähti
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kirjailija Elsa Heporauta, jonka käyttöön ensimmäinen Tuukkalan puku (LIITE 1:3)
valmistettiin 1930-luvun lopussa. Heporauta esiintyi Tuukkalan puku yllään useissa
juhlatilaisuuksissa, ja muun muassa esitteli asuun kuulunutta puukkoa Yhdysvaltain
presidentin rouva Eleonor Rooseveltille kertoen, että suomalaiset naiset käyttivät sitä
kotiensa puolustukseen. Heporauta oli keskeisin vaikuttaja Kalevalaisten naisten ja sen
projekteja rahoittamaan syntyneen Kalevala Korun synnyssä. Tuukkalan puvun käyttö
levisikin erityisesti Kalevalaisten naisten keskuuteen, mutta suomalaisista
muinaislöydöistä mallia ottaneet kalevalakorut saavuttivat paljon laajemman suosion.
(Riikonen 2003: 20–21, Lehtosalo-Hilander 2001: 38–39; Fewster 2006: 379-390.)
Tuukkalan pukua seurasi sotien jälkeen Karjalaisen Kulttuurin Säätiön ja
Karjalan Kannaksen Säätiön rahoittama Muinais-Karjalan puku (LIITE 1:4), joka oli
myös tarkoitettu varakkaiden naisten juhlapuvuksi. Sen tieteelliseksi vastineeksi aiottu,
Kansallismuseoon itäsuomalaisia pukuja edustamaan valmistettu Kaukolan puku
(LIITE 1:5) oli rekonstruktiona epäonnistunut sekä suunnittelun että valmistuksensa
osalta, eikä vastannut sille asetettuja odotuksia. Kansallismuseosta Kaukolan
pukuversio siirrettiin Lappeenrantaan Etelä-Karjalan museon näyttelyyn. (LehtosaloHilander 2001: 41–46; Riikonen 2003: 22–22.)
Aino-puku oli vielä nuorisonkin suosiossa, mutta myöhempien
pukuennallistusten kantajat eivät ole mitään hentoja tyttösiä vaan mahtiemäntiä, jotka
ylväänä esittelevät kalliita korujaan ja suunnattomasti aikaa ja vaivaa vaatineita
vaatteita, kättensä töitä. Mikä siis on ennallistusten valmistuksen päämäärä? Ei liene
epäilystäkään siitä, etteikö varhaisimpia ennallistusprojekteja olisi innoittanut halu
esitellä ja korostaa oman maan ja kansan loistavaa menneisyyttä sekä niin
menneisyyden kuin nykyisyydenkin naisten asemaa ja osaamista. On myös aiheellista
erottaa toisistaan varsinaisten pukurekonstruktioiden ja yksittäisten pukuversioiden
valmistamiseen johtaneet syyt – työlään ja kalliin muinaispuvun valmistus tai hankinta
merkitsevät varmasti kunkin pukuversion omistajalle erilaisia asioita.

2.3 MUINAISPUKUJEN UUSI TULEMINEN: EURAN PUKU JA SEN SEURAAJAT
Artikkelissaan ”Puvustoaineksia Maskun Humikkalan kalmistosta” vuodelta 1928
Sakari Pälsi toteaa, että ”Humikkalan kalmiston naisten hautojen löydöt eivät tarjoa
uutta pukuhistoriallista aineistoa. Ne vain vahvistavat Perniön Yliskylän muinaispuvun
oikeaksi ja osoittavat sen olleen laajemmaltakin käytännössä.” Vielä vuonna 1952
runsaasti rautakautisia tekstiililöytöjä virkatyönsä ohella läpikäynyt kansatieteilijä Tyyni
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Vahter oli samaa mieltä. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander ruoti vuonna 1973
Kalevalaisten naisten vuosikirja Vakkasessa varhempien pukurekonstruktioiden
puutteita ja virheitä, ja kyseenalaisti useiden satojen ruumishautojen
kaivauskokemuksellaan erityisesti Perniön puvun leikatut, lautanauhalla reunustetut
olkakielekkeet. Hän viittasi jo Schwindtin (1893) esittämään ajatukseen
leikkelemättömästä neliskanttisesta hamekankaasta, joka on kiinnitetty olkapäiltä
soljilla ja kenties käännetty yläreunastaan kaksinkerroin. (Lehtosalo-Hilander 1973: 26–
27).
Kun sekä Appelgren-Kivalon julkaisemat löydöt että Schwindtin
pohdinnat hameen mallista eroavat niin selvästi ennallistuksiin päätyneistä ratkaisuista,
lienee syytä pohtia, miksi näin on toimittu. Kielekkeellisen olkainhameen taustalla
lienee aikansa pukuhistoriallinen tietämys kansanpuvuista yhdistettynä itäsuomalaisille
puvuille tyypillisiin parillisiin olkasolkiin. Vahter (1933: 182) puhuu ”hameen
liivipuolesta”, mikä vie ajatukset kansallispuvuista tuttuihin hame ja liivi -yhdistelmiin
– muinaispuvut lienee käsitetty melko lailla kansallispukuja vastaaviksi. Elisabeth
Wincott Heckett esittää, että kunakin aikana vaikuttavat tietyt yleiset käsitteet siitä,
miten tietynlainen vaate pitäisi valmistaa. Nämä toimivat eräänlaisina mentaalisina
kaavoina tai etukäteismielikuvina, jotka rajoittavat vaatteen valmistajan
valinnanvapautta käytettävissä olevien mallien suhteen. (Wincott Heckett 2007: 208.)
Tätä ajatusta voinee soveltaa myös tutkijoihin, kun nämä pohtivat mahdollisia
rekonstruktiomalleja. Lehtosalo-Hilanderilla oli jo käytettävissään esimerkkejä peplostyyppisestä vaatteesta tanskalaisista löydöistä (Hald 1980: 359–366 - teoksen
tanskankielinen versio ilmestyi jo 1950), vaikkei hän niitä mainitsekaan kuin hyvin
ohimennen (Lehtosalo-Hilander, Sarkki & Tomanterä 1982: 26).
Lehtosalo-Hilander pääsi julkaisemaan oman näkemyksensä, kun Euran
puku (LIITE 1:6) vuonna 1985 valmistui. Tätä edelsivät poikkeuksellisen tarkat
tutkimukset lähtien siitä, että Luistarin hautaa 56 kaivoi kesällä 1969 vain LehtosaloHilander itse aviomiehensä Rauno Hilanderin avustuksella iltaisin, jotta haudan herkät
tekstiilit eivät vahingoittuisi. Tekstiililöytöjä oli haudan runsaan koruston ansiosta
säilynyt niin paljon, että Lehtosalo-Hilander arveli jo niitä konservointitoimenpiteitä
varten läpikäydessään, että uusi muinaispukurekonstruktio olisi mahdollista toteuttaa
vain tämän haudan löytöjen perusteella. Aluksi syntyi kuitenkin vain pienoismalli, ja
varsinainen Euran muinaispuvun rekonstruktioprosessi käynnistyi vasta vuonna 1976
Euran maatalousnaisten aloitteesta. Euralaiset naisjärjestöt muodostivat Euran
muinaispukutoimikunnan, joka rahoitti sekä tarvittavat tutkimukset että ensimmäisen
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pukuversion valmistuksen. Kehräys- ja värjäyskokeilut, kankaiden kudonta ja ompelu
jäivät Euran muinaispukutoimikunnan jäsenten vastuulle. (Lehtosalo-Hilander 1982a;
Lehtosalo-Hilander 1983.)
Euran pukua voidaan pitää ensimmäisenä tieteellisesti perusteltuna
arkeologisena pukuennallistuksena. Sen merkitys oli kuitenkin huomattavasti suurempi
kuin suomalaisen muinaispukututkimuksen akateemisen uskottavuuden luominen ja
vanhojen, virheellisiksi osoittautuneiden käsitysten korjaaminen. Lehtosalo-Hilander on
kirjoittanut suomalaisista muinaispuvuista laajalti sekä suomeksi (Lehtosalo-Hilander,
Sarkki & Tomanterä 1982; 2001) että englanniksi (1984). Näihin teoksiin sisältyy
kattava esitys Euran puvun rekonstruktioprosessista, minkä lisäksi Lehtosalo-Hilander
on julkaissut aiheesta myös useita lyhyempiä artikkeleja (1982; 1983). Koko kansan
tietouteen Euran puku tuli vuonna 2001, kun presidentti Tarja Halonen pukeutui lahjaksi
saamaansa Euran pukuun itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Siihen mennessä Euran
pukuversioita oli valmistettu jo satakunta, sen mallia jäljitteleviä historianelävöittäjien
rooliasuja vielä paljon enemmän. Puvun syntysijoille Euraan oli perustettu esihistorian
opastuskeskus Naurava lohikäärme ja Härkänummelle rakennettu viikinkiaikaisen kylän
ennallistus.
Maskun puku (LIITE 1:7) valmistui hieman Euran puvun jälkeen vuonna
1984, tulevan Kalevalan juhlavuoden näyttelyyn. Tarkoituksena oli ennen kaikkea
osoittaa, kuinka moniulotteinen käsite muinaispuku on, sillä Maskun löytöaineiston
pohjalta rekonstruoidut vaatekappaleet poikkesivat monessa kohtaa euralaisista.
Maskun pukuun rekonstruoitiin myös uusi versio niin sanotusta varsinaissuomalaisesta
kaarihunnusta, jonka Tyyni Vahter oli esitellyt artikkelissaan vuonna 1952.
Tämäntyyppisen päähineen jäännöksiä oli esiintynyt useissa varsinaissuomalaisissa
haudoissa, mutta Vahterin rekonstruktiopiirroksen toteuttaminen oli osoittautunut
käytännössä mahdottomaksi. (Ken kantaa Kalevalaa 1984: 36–38; Lehtosalo-Hilander
2001: 66–68; Riikonen 2003: 24–27.)
Uudet tulkinnat antoivat pontta hankkeelle uudistaa Perniön muinaispuku,
jonka värit olivat jo pitkään herättäneet keskustelua. Tyyni Vahter oli
muistiinpanoissaan huudahtanut uskovansa enemmän siniseen esiliinaan kuin punaiseen
hameeseen, ja uudistettuun Perniön pukuun tulikin valkoinen hame ja sininen esiliina.
Tämä väriyhdistelmä ynnä valkoinen vaippa ja huntu olisivatkin mahdollisesti löytyneet
Yliskylän haudasta 6, johon Perniön puku enimmäkseen perustuu. Sen sijaan haudan 1
vainajalla olisi mahdollisesti ollut yllään punaruskea hame ja huntu, sininen vaippa ja
valkea esiliina. Valkoisen Perniön puvun hame noudattelee Euran puvun mallia, mutta
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Appelgren-Kivalon mukaan haudoissa 1 ja 6 hame oli kiinnitetty olkapäiltä ilman
käännettä: haudassa 1 ompelemalla, ja haudassa 6 niin, että hevosenkenkäsolki lävisti
kankaan reunusnauhan. Valkoisessa Perniön puvussa otsakoriste on myös vaihtunut
huntuun ja paremmin uusia tutkimustuloksia vastaavaan malliin. (Appelgren-Kivalo
1907: 33–34; 48–49; Lehtosalo-Hilander 1973: 26–27; Riikonen 2003: 19.)
Jaana Riikonen tutki Kaarinan Kirkkomäen jo vuonna 1950 löytyneen
haudan 1 tekstiilit 1980-luvun lopussa, ja ensimmäinen Kaarinan puku (LIITE 1:8)
valmistui vuonna 1991. Heinolan seudun Kalevalaisten naisten valmistaman
ensimmäisen pukuversion rinnalle alettiin kesällä 1990 Turun maakuntamuseon Kuralan
kylämäen arkeologisessa kokeiluverstaassa valmistaa tekstiiliopettaja Hannele Könkään
johdolla toista pukuversiota mahdollisimman tarkoin rautakautisia työtapoja käyttäen.
Kyseessä on ehdottomasti mittavin Suomessa tähän mennessä valmistunut kokeilevan
tekstiiliarkeologian projekti, joka kesti lähes kymmenen vuotta: muinaisin menetelmin
tehty Kaarinan muinaispuku valmistui 1999. (Riikonen 2003: 27–32.)
Riikosen tulkinnat Kirkkomäen haudan 1 tekstiileistä on julkaistu Turun
yliopiston Karhunhammas-sarjassa 1990, ja hän käy ne läpi myös vuoden 2003
artikkelissaan Sinihameet, kultavyöt -kirjassa. Turun maakuntamuseon monisteita sarjassa on julkaistu Kaarinan muinaispukuprojektin osana valmistuneet
pystykangaspuilla kudontaa (Raitio 1991) ja morsinkovärjäystä (Hannusas & Raitio
1997) käsittelevät kokeilevat tutkimukset. Ilmeisesti olemassa on myös Sari Raition
laatima raportti Kylämäen muinaispukuprojekti vuodelta 1999, mutta tätä en ole
onnistunut saamaan käsiini. Täydellistä selostusta rekonstruointityöstä ei ole julkaistu.
(Riikonen 2003. 32; Lehtosalo-Hilander 2001: 69-71 viitteineen.)
Muinaispukuprojektin aikana Kuralassa kasvatettiin
ahvenanmaanlampaita, joiden villa muistuttaa kuitututkimuksissa havaittua
muinaislampaiden villaa. Pukuun tarvitut 30 km lankaa kehrättiin värttinällä, ja kankaat
kudottiin loimipainoisissa pystykangaspuissa. Sinisen värjäämiseen tarvittava morsinko
kasvatettiin itse, ja puvun tekstiilien värjäystä edelsivät lukemattomat kokeilut.
Riikonen (2003: 32) kirjoittaa:
”Kuralan Kylämäen pukuprojekti opetti käsityöläisille ja arkeologeille,
että suuri määrä tekstiilien valmistukseen ja esim. kasvivärjäykseen
tarvittavaa tietotaitoa on kadonnut ja että se tieto on uudelleen etsittävä
yrityksen ja erehdyksen sekä tutkimuksen kautta. Projekti myös opetti
entistä enemmän arvostamaan niitä tietoja ja taitoja, jotka aikanaan ovat
luontevasti siirtyneet sukupolvelta toiselle. Tuskin parhaimmatkaan
aikuisena käydyt koulut ja kurssit voivat kädentaidoissa vastata sitä, että
on jo pienestä pitäen harjoittanut näitä taitoja kokeneempien
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ohjauksessa.”
Kaarinan pukuun liittyneet tutkimukset eivät kuitenkaan päättyneet
Kuralan muinaispukuprojektiin, sillä vuonna 2009 julkistettiin uusi versio Kaarinan
muinaispuvun viitasta. Aiemman pukuversion viitan langat oli värjätty veriseitikkisuvun sienillä, mikä oli herättänyt keskustelua sienien värjäyskäytön iästä. Uudessa
versiossa punaruskean loimilangan värjäämiseen oli käytetty saksanpähkinän kuoria.
(Vajanto 2010: 50).
Tähän mennessä viimeisin Suomessa julkaistu muinaispukurekonstruktio
on Mikkelin seudun muinaispuku (LIITE 1:9) vuodelta 1994. Kyseessä oli LehtosaloHilanderin ja Riikosen tekemä Tuukkalan haudan 26 uudelleentulkinta, joka erotettiin
edelleen vankkaa suosiota nauttivasta Tuukkalan puvusta uudella nimellä sekaannusten
välttämiseksi. Näin myös itäsuomalaisia pukuja edustaa nyt yksi tieteellinen
rekonstruktio, vaikka Riikonen on sen värivalintoja kritisoinutkin. (Lehtosalo-Hilander
2001: 72–76; Riikonen 2003: 32–35.)

2.4 PUKUREKONSTRUKTIO JA SEN LUOJAT AIKAKAUTENSA EDUSTAJINA
Useimmat suomalaiset muinaispukuprojektit ovat yhdistäneet tutkimusta ja tulkintaa,
jossa välillä hyvinkin vähäisten tekstiilinjäänteiden perusteella on luotu kokonaisia
vaatekappaleita ja pukukokonaisuuksia. Kukin muinaispukurekonstruktio sekä
heijastelee aikansa käsityksiä ja tutkijan ja toteuttajien mieltymyksiä että sisältää
käytännön resurssien sanelemia kompromissiratkaisuja. Ken kantaa Kalevalaa näyttelyjulkaisussa (1984: 35) asia on tiivistetty oivallisesti:
”Sanallisesti tekstiilitutkimuksen tuloksia kerrottaessa pitäydytään
yleensä siihen, mitä on saatu selville; sillä, mikä puuttuu, ei spekuloida.
Kun tuloksia rekonstruoidaan kuvallisesti, voidaan yksityiskohdista
'vaieta' ja moni yksityiskohta jättää epäolennaisena huomiotta.
Yleishahmo on tärkein. Jos taas lähdetään konkreettisesti
rekonstruoimaan tekstiilitutkimuksen tuloksia, on kaikkeen –
vaatekappaleiden kangaslaatuun, väriin, muotoon ja kokoon – otettava
kantaa. Jokaisella ratkaisulla on vaikutuksensa lopputulokseen ja
kokonaisuuteen. Jälkimmäinen tapa esitellä löytöjä on ehkä vaikea ja
vaarallinenkin, mutta Suomen myöhäisrautakautisten tekstiilien
tutkimuksen historiassa sillä on jo perinteitä. Onhan sitä paitsi
hauskempaa visualisoida tuloksia kuin esittää kylmiä taulukoita loimien,
kuteiden ja kuitujen olemuksesta, tiheyksistä ja niiden vaihteluista,
hulpioista ja poimuista ja muunnella näitä pylväiksi ja prosenteiksi.
Tilastoiminen on toki tärkeää, mutta se puhuttelee vain harvoja.”
Muinaispukurekonstruktioita tarkastellessa tulee muistaa, etteivät niiden valmistamiseen
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ole missään vaiheessa johtaneet vain tieteelliseen kiinnostukseen liittyvät syyt.
Kalevalaisilla naisilla on tärkeä osuus suomalaisten muinaispukujen historiassa, ja
järjestön aatteet vaikuttavat myös pukurekonstruktioiden taustalla. Monet
rekonstruktioprojektit on toteutettu Kalevalaisten naisten toimesta tai tuella, ja järjestön
edustajat ovat myös vastanneet useimpien pukuversioiden valmistuksesta ja käytöstä.
Edelleenkin muinaispukujen koruja valmistaa järjestön omistama Kalevala Koru oy.
Kalevalaisilla naisilla on pitkät perinteet vanhojen käsityömenetelmien
harrastamisessa, ja muinaispukurekonstruktiot onkin ollut tapana valmistaa käsityönä.
Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita muinaisia menetelmiä: ainoa mahdollisimman
autenttisin menetelmin valmistettu muinaispukurekonstruktio on Kaarinan puvun
versio, jonka tekemiseen meni melkein kymmenen vuotta.

2.5 KANONISOIDUT MUINAISPUVUT JA UUDEN TUTKIMUKSEN MERKITYS
Tuorein muinaispukukirja, Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:n Opintotoiminnan
keskusliitto ry:n ja Kalevala Korun kulttuurisäätiön tuella julkaisema Sinihameet,
kultavyöt - Suomalaisia muinaispukuja vuodelta 2003 sisältää Riikosen ja Tomanterän
artikkelien sekä presidentti Tarja Halosen Euran puvun käyttöä käsittelevän osuuden
lisäksi aukeaman kokoiset esittelyt kustakin suomalaisesta muinaispuvusta. Mukaan
tähän ovat päässeet Perniön, Tuukkalan, Muinais-Karjalan, Euran, Maskun, Kaarinan ja
Mikkelin seudun puku, ja näistä luetellaan puvun osat, korusto ja hankintapaikat –
lisäksi kustakin pukurekonstruktiosta on useampi hyvälaatuinen valokuva. Ei liene
kovin rohkeaa olettaa, että tämä osuus on tarkoitettu muinaispuvun hankintaa
harkitsevien varakkaiden rouvien käyttöön. Sanon varakkaiden, koska muinaispukujen
koruja valmistavan Kalevala korun kotisivuilta voi saada jonkinlaista käsitystä pukujen
hintatasosta: pelkkien korujen hinta liikkuu useissa tuhansissa euroissa.
Kun Perniön puku oli laitettu esille Kansallismuseoon, sen katsottiin
vuosikymmenien ajan riittävän kertomaan nuoremman rautakauden puvuista
yleensäkin. Kun Lehtosalo-Hilander julkaisi Euran puvun, hän esitti toiveen, ettei siitä
tulisi estettä tutkimuksen tielle (Lehtosalo-Hilander, Sarkki & Tomanterä 1982: 7). Näin
ei toki olekaan käynyt, mutta Euran puvun saama laaja julkisuus on kyllä
”kanonisoinut” puvun, ja erityisesti peplos-mekon suomalaisen muinaispuvun mallina.
Peplos hieman eri muodoissaan esiintyy kaikissa Euran puvun jälkeen julkaistuissa
muinaispukurekonstruktioissa, vaikka Lehtosalo-Hilander (2001: 57–58) kertoo, ettei
tämä malli suinkaan ollut ainoa mahdollinen haudan 56 tekstiiliaineiston pohjalta
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tehtävissä oleva rekonstruktio - hän viittaa ylläkäsiteltyyn Perniön haudan 1
etusaumalliseen hameeseen. Ehkä hieman ironisesti Perniön puvun uudisversioon
valittiin kuitenkin nimenomaan peplos, vaikka Appelgren-Kivalon esittelemät löydöt
eivät tätä ratkaisua tuekaan.
Vaikka muinaispuvut ja kansallispuvut nykyisin erotetaankin toisistaan,
niiden historia on suurelta osin yhteistä. Kansallispuvut ovat voimakkaasti
standardisoituja malleja, joiden valmistusta ja käyttöä valvoo Suomen
Kansallispukuneuvosto. Muinaispukuja ja niiden ohjeita myyvät tahot ovat suurelta osin
samoja kuin kansallispukujenkin tapauksessa, ja ehkä juuri tästä johtuen myös
muinaispuvut ovat joitakin tarkistuksia lukuun ottamatta jääneet julkaisunsa aikaiseen
asuun. Esimerkiksi Euran pukuun ei päänseudun vähäisten tekstiilijäännösten pohjalta
rekonstruoitu varsinaissuomalaista kaarihuntua, vaikka sellaisen jäänteitä haudasta 56
mahdollisesti olisikin löytynyt – syyksi Lehtosalo-Hilander (1982: 30–32; 2001: 63)
kertoo, ettei kyse ole täysin samanlaisesta päähineestä kuin Vahterin (1952) piirtämä.
Tällainen hyvinkin standardisoiduksi ajateltu päähine rekonstruoitiin Maskun ja
sittemmin myös Kaarinan pukuun, mutta Euran pukuun sitä ei myöhemminkään ole
lisätty.
Poikkeuksena tästä kanonisaatioprosessista näyttäytyy Kaarinan puku, jota
koskevat tutkimukset ovat tuottaneet uusia pukuversion osia. Penna-Haverinen (2009:
62) mainitsee, että Jaana Riikosen uudet tutkimukset ovat johtaneet Kaarinan puvun
valmistusohjeiden tarkistamiseen ja korjaamiseen Turun suomenkielisen työväenopiston
muinaispukukurssin yhteydessä.

2.6 SUOMALAINEN TEKSTIILITUTKIMUS NYKYÄÄN
Mikkelin seudun muinaispuvun jälkeen ei ole julkistettu uusia pukurekonstruktioita,
mutta tekstiilitutkimus on mennyt eteenpäin erilaisissa yksityiskohdissa. Jaana Riikonen
ja Heini Kirjavainen ovat perehtyneet sekä Turun (Kaarinan) Kirkkomäen tuoreempien
kaivausten hautalöytöihin että Turun kaupunkikaivausten runsaaseen tekstiili- ja
työvälinemateriaaliin (Kirjavainen 2003; 2005; 2007; Riikonen 2005b; Kirjavainen &
Riikonen 2005). Kirjavainen (2005) on perehtynyt erityisesti kuitututkimukseen, kun
taas Riikonen (2005a) on hahmotellut artikkeleissaan muinaispukeutumisen symbolisia
ulottuvuuksia.
Krista Vajanto on rekonstruoinut Euran emännän neulakintaat (Vajanto
2003) ja tekee nyt väitöskirjatyötä rautakautisista värjäystekniikoista (Vajanto 2010).
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Silja Penna-Haverinen (2009; 2010) on etsinyt ristiretkiajan nauhankudonnan
ammattilaista perehtymällä monimutkaisiin geometrisiin lautanauhoihin, joita on
löytynyt esimerkiksi Maskun Humikkalasta ja Kaarinan Kirkkomäestä. Monille uuden
sukupolven tekstiilitutkijoille on yhteistä perehtyminen sekä kokeilevan arkeologian
teoriaan että käytäntöön, ja esimerkiksi Penna-Haverinen on valmistunut paitsi
arkeologiksi Turusta, myös muinaistekniikan artesaaniksi Lounais-Suomen käsi- ja
taideteollisesta oppilaitoksesta Mynämäeltä (Penna-Haverinen 2005).
Vaikka jo Theodor Schwindt julkaisi Aino-puvun ohessa vuonna 1902
myös ”muinaiskarjalaisen miespuvun” ohjeen, ei yhtään miehenhautaan perustuvaa
kokonaista muinaispukurekonstruktiota ole 1800-luvun jälkeen tehty. Euran
esihistoriakeskus Nauravassa lohikäärmeessä ja Suomen Kansallismuseossa miesten
vaatetusta edustaa Erja Valtosen artesaanintyönään tekemät rekonstruktiot sinisestä
villaviitasta. Tämä työ pohjaa Luistarin hautoihin 844 ja 348, joista jälkimmäisestä
löytyi myös jäänteitä keltaisesta silkkimekosta hopeanauhakoristeineen. Toisin kuin
herkästi mainitaan, myös miesten vaatetukseen viikinkiajalla kuulunut
pronssispiraalikoristusta ja näihin liittyviä tekstiililöytöjä on Suomesta säilynyt. Into
lähteä muinaisisäntien asuja laajemmin rekonstruoimaan ei kuitenkaan ole tutkijoiden
tai naisjärjestöjen parissa ollut suurta. (Lehtosalo-Hilander 2001: 29; 77–81.)

2.7 KÄYTETYISTÄ TERMEISTÄ
Vakiintunutta termistöä ei kokeellisen arkeologian alalla useista määritysyrityksistä
huolimatta (esimerkiksi Coles 1973; 1979; Mathieu 2002; Penna-Haverinen 2009: 28–
31) varsinaisesti ole. Itse käytän sanoja ennallistus ja rekonstruktio hierarkkisesti:
ennallistus on arkeologisen esineen tai esinetyypin pohjalta tehty uudisesine, jonka
tarkoitus on ensisijaisesti esittävä tai opettava, rekonstruktio puolestaan tieteellisesti
perusteltu ennallistus yhdestä esineestä tai vaikkapa yhden haudan
pukukokonaisuudesta, jonka valmistuksessa on pyritty myös valmistusmenetelmien
jäljittelyyn (vrt. Penna-Haverinen 2009: 29–30; Moilanen 2009: 1-2). Muuhun alalla
käytettyyn termistöön otan kantaa tarpeen mukaan.
Reynolds (1999: 159) kritisoi sanan rekonstruktio (myös re-enactment ja
reproduction) käyttöä siitä, ettei mennyttä kokonaisuudessaan voida tuntea eikä sitten
re-konstruoida. Osan ennallistuksia valmistettaessa tehdyistä ratkaisuista täytyy olla
kokeellisia, joten kyseessä on uusi - jos kohta menneisyyttä tulkitsemaan pyrkivä konstruktio. Vaikka Stone & Planel (1999: 1-2) ovat huomauttaneet rekonstruktio19

termin pitävän sisällään todellisia väärinkäsityksen mahdollisuuksia, pitäydyn silti sen
käytössä muinaispukututkimusta käsittelevässä lähdekirjallisuudessani vakiintuneeseen
tapaan (Riikonen 2003: 9; Lehtosalo-Hilander 1984: 65).
Erottaakseni toisistaan muinaispukututkimuksen tuottamat yleiset
rekonstruktiot ja yksittäiset muinaispukuversiot hyödynnän Jenny Kangasvuon
proseminaarityössään tekemää erottelua:
Käytän työssäni varsin usein sanoja 'pukurekonstruktio' ja 'pukuversio'.
Työssäni 'pukurekonstruktio' tarkoittaa tieteellisesti tehtyä selvitystä siitä,
millainen muinaispuku olisi voinut olla. 'Pukurekonstruktio' on sellaisen
tekstiilejä sisältävän ruumishaudan aineiston selvitys, analyysi ja
tulkinta, jonka perusteella voi tehdä oletuksia muinaisesta vaateparresta.
'Pukurekonstruktio' on myös ohjeisto siitä, miten kyseinen vaateparsi
tulisi tehdä. 'Pukuversio' on puolestaan rekonstruktion pohjalta tehty y k
s i ennallistus. (Kangasvuo 1997: johdanto.)

20

3 TEKSTIILIEN VALMISTUS
Kolmas luku käsittelee tekstiilien valmistamisen menetelmiä Suomessa nuoremmalla
rautakaudella ja varhaisella keskiajalla painottuen villaan, mutta mainiten myös
rautakauden Suomessa ja lähialueilla käytetyt selluloosakuidut eli pellavan, hampun ja
nokkosen. Lähdemateriaalina ovat nimenomaan vaatteiden jäänteiksi tulkitut
tekstiilijäänteet. Vertailumateriaalia suomalaisille löydöille haetaan muualta PohjoisEuroopasta. Työtapojen pohdinnassa on apuna myös etnologinen materiaali, ja
selvyyden vuoksi vertailuja tehdään nykyisin käytössä oleviin käsityömenetelmiin.

3.1 LAMMAS JA VILLA
Tämä luku keskittyy lampaanvillaan, koska muut kuidut ovat suomalaisessa
arkeologisessa löytöaineistossa hyvin harvinaisia. Kasvikuidut tuhoutuvat happamassa
maaperässä proteiineista koostuvia eläinkuituja nopeammin. Toisaalta voidaan myös
olettaa, että pellava, nokkonen ja hamppu ovat nuoremman rautakauden oloissa olleet
jossain määrin ylellisyystavaraa. Kasvikuitujen muokkaus on jokseenkin pitkällinen ja
työläs prosessi, eivätkä ne pohjoisen oloissa sovi talvikäyttöön samalla tavoin kuin villa.
(Riikonen 1996: 10.) Vielä 1600- ja 1700-luvulla kansanpuvun kaikki osat olivat paitaa
lukuun ottamatta villaa (Sihvo 2005: 13).

3.1.1 SUOMALAISET LAMPAAT
Suomessa elää nykyisin kolme alkuperäisroduksi määriteltyä lammasrotua:
suomenlammas, kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas. Näistä suomenlammas on
ehdottomasti yleisin, kaksi muuta rotua sen sijaan hyvin harvinaisia. Kaikki kolme
kuuluvat pohjoiseen lyhythäntäiseen lammastyyppiin, joka morfologian perusteella on
peräisin rautakaudelta (Ryder 1991: 161; 168). Lampaiden pitämisen tärkein päämäärä
on ollut villantuotanto (Häggblom 2007: 72). Suomenlammas virallisesti määriteltynä
rotuna syntyi 1900-luvun alussa, mutta lammaskannat olivat paljon tätä vanhempia.
Suomenlampaaseen ei ole juurikaan sekoittunut muiden rotujen perimää, vaikka
Suomeen onkin 1500-luvulta alkaen tuotu myös muita lammasrotuja. Tärkeitä syitä
suomenlampaan menestykseen ovat sen suuri sikiävyys, varhainen sukukypsyys ja
nopea karitsoinnin jälkeinen tiinehtyvyys. (Tapio & Kantanen 2000: 21–22; Maijala
1985: 7.) Sekä kainuunharmasta että ahvenanmaanlammasta pidettiin aiemmin
21

suomenlampaan alatyyppeinä, mutta geenitutkimukset ovat osoittaneet ne omiksi
roduikseen (Tapio & Kantanen 2000: 22–24).

Kuva 1. Kainuunharmas.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on esitetty, että lammas levisi Lähi-Idästä Eurooppaan
kahteen otteeseen. Lammas kesytettiin villistä Urial-lampaasta ja muflonista noin 11
000 vuotta sitten Lounais-Aasiassa (Ryder 1991: 157). Eurooppaan tätä lähes
yksinomaan lihantuotantoon käytettyä lammaskantaa tuotiin niin, että noin 6000 vuotta
sitten se oli jo levinnyt laajoille alueille. Muutama tuhat vuotta myöhemmin LounaisAasiasta levisi uusi lammaskanta, joka oli jalostettu tuottamaan villaa – samalla
kulkeutui Eurooppaan myös villan hyödyntämiseen tarvittava teknologia. Suurin osa
nykyisistä eurooppalaisista lammasroduista on tämän myöhemmin levinneen kannan
jälkeläisiä. DNA-merkkitutkimukset kuitenkin paljastavat, että varhaisemmasta
leviämisestä polveutuvia lammaskantoja on säilynyt syrjäseuduilla, kuten Välimeren ja
Skotlannin rannikon saarilla sekä Pohjois-Euroopassa. Myös Suomen
alkuperäisroduissa on todettu tätä varhaisempaa geeniperimää. (Niemi, Harjula,
Tourunen, Iso-Touru, Taavitsainen, Kantanen 2010: 9-10; Chessa, Pereira & Arnaud.
2009.)
Lampaita on pidetty lähinnä kotitarpeiksi. Katraskoko on Suomessa aina
1950-luvulle asti ollut yleensä pieni, usein vain muutamia lampaita taloutta kohti.
Lammas on helppohoitoinen, vähään tyytyvä ja erittäin monikäyttöinen kotieläin, josta
hyödynnettiin kaikki: maito, liha, veri ja sisäelimet ruoaksi, suolet ja mahalaukku ruoan
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säilöntään, lanta lannoitteeksi, vuodat nahoiksi ja turkiksiksi, tali, luut, sorkat ja sarvet
käyttöesineiksi moneen eri tarkoitukseen. Vanhin säilynyt islantilainen lakikokoelma,
Grágás, sisältää tietoa eläinten arvosta varhaisella keskiajalla. Lammas ja vuohi olivat
samanarvoisia, ja kuusi vuohta kileineen vastasi yhtä normaalikokoista lehmää, joka
myös syö kuusi kertaa enemmän rehua kuin vuohi. (Häggblom 2007: 70–71; Østergård
2004: 37–39.)

3.1.2 ALUS- JA PÄÄLLYSVILLA
Tärkein tuote oli kuitenkin villa. Suomen nykyisistä alkuperäisroduista
suomenlampaalla ja kainuunharmaalla on lyhyehkö, usein varsin kihara ja tyypiltään
yhtenäinen villapeite. Muita alkuperäisrotuja pienikokoisemmalla ja primitiivisemmällä
ahvenanmaanlampaalla sen sijaan on kaksoisvillapeite, eli toisistaan selkeästi erottuvat
pitkä päällisvilla ja pehmeä alusvilla (Häggblom 2007: 74).

Kuva 2. Ahvenanmaanlammas.

Mikroskoopilla kuitututkimuksen menetelmin tutkitut suomalaiset löytötekstiilit on
valmistettu juuri tällaisesta villasta, jossa on sekä pitkiä, karkeita päällyskarvoja että
pehmeää alusvillaa (Kirjavainen 2005: 250–251). Oletus onkin, että myös nykyisten
suomenlampaiden esivanhemmilla on ollut kaksoisvillapeite, mutta se on jalostuksen
myötä hävinnyt. Tähän viittaa esimerkiksi se, mitä Maamiehen ystävä -lehdessä
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kirjoitettiin vuonna 1850 ”Lampaista”:
”Suomessa tawalliset lampaat jakaantuvat jo ensi katseesta kahteen eri
lajiin: muutamilla on enemmän tai wähemmän järeä, suora ja pitkä
willa. Heitä keritään tawallisesti kahdisten wuodessa ja sanotaan
tawallisessa puheessa Suomalaisiksi lampaiksi. Toisia taas, joilla on
hienompi, lyhyempi ja kiharainen willa, nimitetään yhteisellä nimellä
Saksalaisiksi: waikka kohtakin ne eiwät kaikki ole saksalaisia, waan
osaksi hispanjalaisia ja englantilaisiakin. Näitä wiimeksi mainittuja
tawataan wielä enemmäkseen ainoastaan herraskartanoista, waikka ne
jo alkawatkin siirtyä talonpoikain huostaan...” (lainattu Häggblom 2007:
73.)

3.1.3 VILLAN VÄRIT
Villien lampaiden turkki on pääosin ruskea, mutta jo rautakaudella esiintyy mustia,
harmaita ja valkoisia lampaita ruskean lisäksi. Lampaiden kehityshistoriaa laajalti
tutkinut M. L. Ryder (1991: 162) toteaa, että tarve jalostaa valkoisia lampaita on
syntynyt vasta värjäämisen keksimisen myötä. Jaana Riikonen ja Heini Kirjavainen ovat
vertailleet länsisuomalaisia nuoremman rautakauden löytötekstiilejä Turun
kaupunkiarkeologisista kaivauksista löytyneihin myöhempiin tekstiileihin, ja
havainneet, että villakuitu kertoo suorasta lammasjatkumosta. Turun seudun
tekstiililöydöistä tehdyssä tutkimuksessa valkoinen oli yleisin väri, kun taas ruskeita ja
harmaankirjavia kuituja oli molempia karkeasti neljännes aineistosta. Rautakautisissa
näytteissä oli hieman vähemmän valkoisia ja enemmän harmaankirjavia näytteitä.
Tutkimuksen aineisto ei ollut kovin suuri, 48 näytettä yhdestä rautakautisesta haudasta
ja 21 keskiaikaiselta tontilta, mutta tulosta voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavana.
(Kirjavainen & Riikonen 2005: 31; 37–38.)
Turun seudulta löydetyn aineiston kuitututkimuksissa on käynyt ilmi, että
niin rautakautiset kuin keskiaikaisetkin kuitunäytteet kuuluvat M.L. Ryderin jaottelua
noudattelevissa vertailutyypeissä karkeaan ja keskikarkeaan villaan. Rautakautisista
näytteistä löytyi myös keskihienoa villaa, oletettavasti karitsanvillaa. (Kirjavainen &
Riikonen 2005: 36–37.)

3.2 VILLAN NYHTÄMINEN JA KERITSEMINEN
3.2.1 VILLAN LUONNOLLINEN IRTOAMINEN
Kaikkein primitiivisimmistä lammasroduista villa irtoaa tukkoina. Oletettavasti
varhaisin villan hyödyntäminen on tapahtunut nimenomaan irronnutta villaa keräämällä.
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Tämä ei kuitenkaan ole villanhaluisen kasvattajan kannalta kovin käytännöllinen tapa,
sillä villan luonnollisen irtoamisen hyödyntäminen vaatii toimimista juuri oikeaan
aikaan. Tähän aikaan vuodesta, yleensä keväällä, muuten vapaana laiduntavat lampaat
oletettavasti koottiin aitauksiin villan keräämistä ja keritsemistä varten (Østergård 2004:
42). Villan ajoittainen leikkaaminen eli lampaiden keritseminen on oletettavasti aloitettu
jo varsin varhain, rautaiset keritsimet keksittiin Lähi-idässä noin 3000 vuotta sitten.
(Ryder 1991: 162.) Toisaalta villan leikkaamisen ei tarvitse kytkeytyä keritsimiin
työkaluna. Esimerkiksi Färsaarilla, jossa yhä kasvatetaan villansa pudottavia lampaita,
nyhtämisen apuna käytetään veistä ja lampaan koko vuoden villasato irrotetaan kerralla
(Christiansen 2004: 12–13).
Nämä menetelmät ovat voineet olla käytössä myös rinnakkain: Turun
seudulta tutkituista tekstiileistä on sekä rautakautisesta että keskiaikaisesta aineistosta
löydetty sekä lampaasta nyhdettyä tai nypittyä että leikattua villaa (Kirjavainen &
Riikonen 2005: 37). Myös Grönlannista löydetyistä 1200–1300-luvun tekstiileistä on
selvitetty, että niihin oli käytetty sekä nypittyä että leikattua villaa (Østergård 2004: 42).
Kaarinan Kirkkomäen tekstiileistä on myös löytynyt hien irrottamia villakuituja, jotka
Heini Kirjavaisen (2005: 248–250) mukaan kertovat lampaiden pitämisestä sisällä
talvisaikaan.

3.2.2 KERITSIMET JA KERITSEMINEN
Keritsimiä eli ilman niittiliitosta valmistettuja saksia on löytynyt pohjoismaista paljon.
Suomesta Euran-Köyliön ruumishauta-alueelta on tehty paljon keritsinlöytöjä, jotka
ajoittuvat koko rautakauden lopun ruumishautaperiodiin merovingiajalta ristiretkiajalle.
Yli puolet näistä keritsinsaksista on löytynyt miesten haudoista, kun taas esimerkiksi
Birkasta löytyneet keritsimet ovat nimenomaan naisten hauta-aineistoa. Erikokoisia
keritsinsaksia on varmasti käytetty eri tarkoituksiin pienistä ompelusaksista suurempiin,
myös villan leikkuuseen käytettyihin keritsimiin. (Lehtosalo-Hilander 1976: 145–152.)
Nykyisten lampaiden villa kasvaa ihmisen jalostustyön tuloksena
jatkuvasti, muttei irtoa itsekseen, joten eläinsuojelulaki velvoittaa keritsemään lampaat
säännöllisesti. Lihantuotantoon käytetyt lampaat keritään vähintään kerran, villan
vuoksi pidetyt useimmiten 2-3 kertaa vuodessa. Kesä- ja talvivilla ovat olosuhteista
riippuen laadultaan varsin erilaisia, talvivilla yleensä rasvaisempaa ja sisätiloissa talven
yli pidettyjen eläinten kohdalla myös likaisempaa. Kansatieteellisen aineiston
perusteella aiemmin oli tapana keritä lampaat kolme tai Itä-Suomessa jopa neljä kertaa
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vuodessa. Syksyllä keritty kesävilla oli parasta, niin sanottua loimivillaa. Joulua ennen
kerityt villat sopivat paremmin kudelangoiksi. Laskiaisaikaan kerittiin laskiaistakku ja
myöhään keväällä varputakku, kaikkein huonolaatuisin villa. Kerintä piti tehdä
yläkuulla, muuten ”ei villa sikiä”. Usein lampaat pestiin ennen keritsemistä. (Vahter
1934: 322; Vuorela 1975: 472.) Kirjavainen (2003: 275) arvelee, että keskiajan myötä
lampaita alettiin Turun seudulla nyhtää tai keritä useammin kuin aiemmin oli tapana,
koska lisääntynyt tekstiilienvalmistus vaati lisää villaa.
Kerittäessä villa pyritään leikkaamaan mahdollisimman tyvestä tekemättä
kuitenkaan haavaa lampaan ohueen, helposti venyvään ihoon. Niin sanottuja
tuplaklippauksia yritetään välttää, sillä ne tuottavat lyhyitä tupsuja kehräämisen
kannalta käyttökelvotonta villaa. Useimmiten pyritään keritsemään koko lammas
suhteellisen yhtenäisenä ”turkkina”. Villoja voidaan jälkikäteen jaotella niiden laadun ja
likaisuuden mukaan, esimerkiksi erotella pitkät selkävillat likaisemmista ja
huopuneemmista vatsavilloista (Hackman 1985). Villaa voitiin lajitella myös
käyttötarkoituksen mukaan: karkeammista villoista valmistettiin päällysvaatteita,
pisimmistä ja vahvimmista kuiduista ompelulankaa, ja pehmeimmistä villoista
hienoimpia kankaita (Riikonen 2003: 14; Østergård 2004: 44).

Kuva 3. Vasemmalla on keritty, oikealla vielä keritsemätön suomenlammas.

3.2.3 VILLANTUOTANTO
Täysikasvuinen suomenlammasuuhi antaa vuodessa 2-3 kg villaa, ja karitsa syksyyn
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mennessä 0,5-0,75 kg villaa (Inkovaara 1967: 290). Ahvenanmaanlampaat tuottavat
pienemmästä koostaan huolimatta kilomääräisesti enemmän villaa kuin suomenlampaat.
Grönlannissa kustakin lampaasta saatiin nyhtämällä ja keritsemällä kerralla noin 1,5-2
kg villaa, pässeistä enemmän kuin uuhista (Østergård 2004: 42). Hedebyn
tekstiililöytöjen perusteella tehdyt miehen ja naisen rekonstruktioasut, yhteensä 10
vaatekappaletta, vaativat noin 30 kg raakavillaa (Andersson 2003: 47).
Myös kuolleiden lampaiden villaa käsiteltiin ja käytettiin vaatteiden
tekoon. Villa irrotetaan vuodasta nahanparkinnan yhteydessä kaapimalla – yleensä
vuotaa on ensin liotettu emäksisessä aineessa, kuten kalkkiliuoksessa tai tuhkalipeässä.
Kuolleiden lampaiden taljasta kaavitut villat näkyvät kuitututkimuksissa siten, että
kuitunäytteessä esiintyy sekä kuidun päitä että juuria. Kuolleen lampaan tai karitsan
vuodasta irrotettu lyhytkuituinen villa oli sekoitettu pidempikuituiseen elävästä
lampaasta kerittyyn villaan. Vuodasta irrotetun villan ominaisuudet eivät ole yhtä hyvät
kuin elävästä eläimestä leikatun – esimerkiksi villakuidun suomut eivät enää avaudu,
joten se värjäytyy huonosti. (Kirjavainen & Riikonen 2005: 37-38; 44; Østergård 2004:
39.)

3.3 VILLAN KÄSITTELY ENNEN KEHRÄÄMISTÄ
3.3.1 KARSTAAMINEN
Lampaanvilla jakaantuu luonnostaan kärjistä yhtenäisiin villatukkoihin, joita kutsutaan
tapuleiksi. Ennen kuin villa voidaan kehrätä, täytyy nämä tapulit avata tavalla tai
toisella. Kansankulttuurin perusteella perinteiseksi mielletty menetelmä tähän työhön on
villan karstaaminen tähän tarkoitukseen valmistetuilla karstoilla, leveillä puisilla
harjoilla, joihin on nahkapohjaan kiinnitetty ohuita, lyhyitä piikkejä. Karstatessa
villatapulit aukeavat, iso osa roskista putoaa pois ja lopuksi muodostetaan pehmeä,
höttöinen, lepereeksi tai hahtuvaksi kutsuttu villalevy. Karstatun villan kuidut sijaitsevat
sikin sokin suhteessa toisiinsa, ja karstalangan pinnassa on nähtävissä paljon eri suuntiin
sojottavia kuidunpäitä, jotka tekevät langasta hieman karvaisen oloista.
Ei ole selvää, milloin karstat ovat Euroopassa tulleet käyttöön, mutta
todennäköisesti tämä on tapahtunut aikaisintaan keskiajan lopulla (Hoffman 1964: 287
viitteineen). Suomessa ne voivat hyvinkin olla vielä uudemmat: karstat olivat Vahterin
(1933: 323) mukaan olleet Etelä-Karjalassa käytössä noin sata vuotta, eli 1800-luvun
alkupuolelta. Turun keskiaikaiseen löytömateriaaliin sisältyy kuitenkin pari ilmeisesti
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karstattua villalevyä (Kirjavainen 2003: 269).

Kuva 4. Vasemmalla villakammat, oikealla karstat ja niiden päällä lepere.

3.3.2 KAMPAAMINEN
Varhemmaksi villankäsittelymenetelmäksi Hoffman mainitsee villakammat, jotka
tunnetaan niin antiikin kuin keskiajankin kirjallisista lähteistä ja joita Islannissa ja
Färsaarilla käytettiin villan käsittelyyn vielä 1800-luvulla. Näiden rautaisista piikeistä ja
usein puisesta tai luisesta kahvasta valmistettujen käsityökalujen piikkejä on, joskus
virheellisesti pellavan käsittelyyn liitetyiksi kammoiksi tai häkilöiksi luetteloituina,
löytynyt merovinki- ja viikinkiaikaisista hautakonteksteista Norjasta (Hoffman 1964:
285) ja Birkan kauppapaikan kaivauksilta (Andersson 2003: 89). Villakampojen
jäänteitä on löytynyt myös useilta brittiläisiltä viikinkiaikaisilta asuinpaikoilta
(Crowfoot, Pritchard & Staniland 1992: 16).
Kampaaminen työmenetelmänä soveltuu erityisesti pitkän villan
puhdistukseen ja erotteluun, ja Hoffmanin (1964: 287) mukaan niistä tuli jo keskiajan
kuluessa läntisessä Euroopassa ammattilaisten työpajoissa käyttämä erikoistyökalu.
Molempia kampoja voitiin pitää kädessä, tai toinen niistä voitiin kiinnittää alustaan ja
liikuttaa vain toista (Crowfoot et al. 1992: 16). Brittein saarilta mainitaan myös, että
kammat voitiin kuumentaa ja kastaa rasvaan, mikä helpotti kampaamista (Crowfoot et
al. 1992: 15–16). Kampaamalla on mahdollista erotella toisistaan pitkät karkeat
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päällyskarvat ja pehmoinen alusvilla (Nørgaard 2011: 19), mutta myös haluttaessa
sekoittaa nämä toisiinsa. Villan kampaamista opetetaan Mynämäellä Lounais-Suomen
käsi- ja taideteollisuusopiston muinaistekniikkalinjalla, ja se on noussut jossain määrin
uuteen suosioon kehruuta harjoittavien käsityöharrastajien parissa.

Kuva 5. Villatapulit. Vasemmalla suomenlampaan, oikealla ahvenanmaanlampaan
villaa.

3.3.3 VILLAN PIEKSEMINEN
Kampaamisen ohella melko lailla unohdettu työtapa on ollut villan lyöminen kepillä tai
karttajousella eli savitsimella. Kepillä hakkaaminen tunnettiin Suomessa koko maassa,
ja se säilyi Karjalassa käytössä pitkälle 1800-luvulle. Villat nypittiin ensin käsin, ja
sitten piestiin eli vavattiin. (Vahter 1934: 323; Vuorela 1975: 473.) Hald (1980: 132)
kertoo, että pieksemisen jälkeen villa oli levinnyt ohueksi kerrokseksi, ja roskat olivat
pudonneet pois.
Karttajousia tunnetaan myös itäisestä aineistosta ja sukukansojen parista,
mutta myös jostakin länsisuomalaisesta kirkkomaalauksesta. (Vahter 1934: 323.)
Brittiläisessä aineistossa mainitaan, että karttajousi olisi siellä tullut käyttöön kampojen
jälkeen, mutta korvautunut pian karstoilla (Crowfoot et al 1992: 17). Hoffman (1964:
288) katsoo karttajousen saapuneen Eurooppaan arabien mukana ja liittyneen alun perin
erityisesti puuvillan käsittelyyn. Sittemmin sen käyttö vakiintui osaksi lyhytkuituisen
villan käsittelyprosessia. Hoffmann (1991: 228) liittää karttajousen käytön erityisesti
ammattimaiseen villankäsittelyprosessiin, ja ilmeisesti Norjassa ja Venäjällä
karttajousen käyttäjät olivatkin kierteleviä ammattimiehiä (Vuorela 1975: 473). Turun
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keskiaikaisilta kaivauksilta on löytynyt kaksi mahdollista karttajousta, jotka on tosin
tulkittu myös lelujousiksi. (Kirjavainen 2003: 269.)

3.3.4 VILLAN EROTTELEMINEN KÄSIN
Kaikkein yksinkertaisimmillaan villan voi puhdistaa ja erotella yksinkertaisesti käsin.
Suomesta ei ole löytöjä villakampojen piikeistä. Kuitututkimuksia tehnyt Heini
Kirjavainen (2005: 248-251) arvelee, että ainakin Kaarinan Kirkkomäen useimpiin
tekstiileihin olisi käytetty melko karkeaa lankaa, jossa eri kuitutyyppejä ei ole eroteltu
toisistaan. Vahter (1934: 322) mainitsee myös, että villat sekoitetaan ja vatvotaan
moneen kertaan ennen kehräämistä. Hald (1980: 132) kertoo, että lampaiden pitkiä
selkävilloja voitiin kehrätä suoraan tapulista. Omat kokeilut ahvenanmaanlampaan
villan parissa ovat osoittaneet, että villatapulin voi melko helposti avata käsin
nyppimällä ja aloittaa kehräämisen suoraan siitä.
Usein törmää vielä nykyisinkin ihmisiin, jotka kertovat lapsena
karstanneensa villoja äidilleen tai mummolleen kehrättäviksi. Karstaaminen onkin
monesti ollut perheen lasten työtä. Ei ole vaikea kuvitella, etteivätkö lapset olisi voineet
toimia villan esikäsittelijöinä, erottelijoina ja roskien poisnyppijöinä jo ennen karstojen
käyttöönottoa. Konkreettista todistusaineistoa tästä on kuitenkin vaikea esittää.
Kansatieteellisestä aineistosta tiedetään myös, että karstausta ja kehräystä tehtiin monin
paikoin talkootyönä ja yhdessä (Vilkuna 1946: 151-153).

3.4 KEHRUU
Suomalaiset arkeologiset tekstiilit on yleensä valmistettu tiukkakierteisestä
villalangasta. Villan kehrääminen langaksi on Suomessa nuoremmalla rautakaudella
tapahtunut värttinällä. Huomattavasti värttinää nopeamman kehräämisen mahdollistavat
rukit ovat saapuneet Turun porvarien käyttöön vasta 1500-luvulla ja levinneet
kansanomaisiksi Länsi-Suomessa 1700-luvulle tultaessa. Itä-Suomessa kehrättiin
paikoin värttinällä vielä 1900-luvun alkupuolella. (Vahter 1933: 186; Vuorela 1975:
479–481; Sirelius 1989: 70; Riikonen 2003: 14).
Langanvalmistuksen yksinkertainen periaate on, että kierteen avulla
toisiinsa liitetyt kuidut muodostavat langan. Riippuen siitä, kumpaan suuntaan värttinää
on pyöritetty, lankaan muodostuu joko s- tai z-kierre. Lanka voidaan hyödyntää joko
yksisäikeisenä tai kertaamalla useampia säikeitä yhteen. Länsisuomalaisissa
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myöhäisrautakautisissa kangaslöydöissä kudelangat ovat usein kertaamattomia, kun taas
loimissa on S-kerrattu yhteen kaksi z-kierteistä lankaa (Riikonen 2003: 14).

Kuva 6. Langan z- ja s-kierre.

3.4.1 KEHRÄT
Kehriä eli värttinänpyöriä on löytynyt Suomesta ilmeisesti melko paljon (Vahter 1933:
181), mutta niistä ei ole olemassa mitään kokoavaa tutkimusta. Esimerkiksi Raision
Ihalasta Mullin asuinpaikalta on tunkiolöytöinä useita luisia värttinänkehriä sekä
muutamia, jotka on valmistettu savesta ja kivestä (Vuorinen 2009: 196). Kivikoski
esittelee yhden sarvesta valmistetun 1000-luvun alkuun ajoitetun kehrän Kangasalalta
Tiihalan Juveniuksen kalmistosta, sekä kivisen litteän kehrän Euran Osmanmäestä
(Kivikoski 1951: 25 ja kuvataulu 114: 927 ja 928).
Tekstiilejä sisältäneistä kalmistoista Euran Luistarista tunnetaan yhdestä
haudasta kaksi vuolukivistä kehrää, jotka on ajoitettu 1000-luvun alkuun (LehtosaloHilander 1982b: 61–62). Tampereen Vilusenharjulta on löydetty viisi luista kehrää
(Nallinmaa-Luoto 1977: 231), ja ristiretkiajalta Mikkelin Tuukkalan haudoista viisi
kehrää (Heikel 1899: 189; Kivikoski 1951: 40 ja kuvataulu 152) sekä Räisälästä
muutamia (Schwindt 1893: kuvataulu 10). Keskiajan Turusta kehriä on löytynyt 33
kappaletta, joukossa sekä kivisiä, puisia että luisia. Turusta on löytynyt myös kolme
kehrävartta eli värttinän keppiä, joista on päätelty, että nämä värttinät ovat olleet
alapainoista, koukutonta tyyppiä. (Kirjavainen 2003: 271–272.)
Kehriä on eri painoisia. Esimerkiksi Turun löydöissä värttinänkehrien
paino vaihtelee 2 ja 42 gramman välillä. Kevyemmällä värttinällä voi kehrätä ohuempaa
lankaa sitä katkaisematta, ja painavammalla on taas helpompi kerrata kaksi yksisäikeistä
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lankaa yhteen. (Kirjavainen 2003: 273.) Ruotsalaisilta asuinpaikkakaivauksilta löydetyt
saman kerroksen värttinänkehrät ovat usein keskenään eri painoisia (Andersson 1996:
48–49). Värttinä voi olla ylä- tai alapainoinen tai kokonaan ilman kehrää. On myös
mahdollista poistaa kehrä siinä vaiheessa, kun värttinän varteen on kertynyt riittävästi
lankaa ja värttinän painoa tahdotaan keventää (Vuorela 1975: 479).

3.4.2 YLÄ- JA ALAPAINOISET VÄRTTINÄT
Kehriä on säilynyt, koska niitä on valmistettu kovista materiaaleista, kuten savesta ja
kivestä. Muita mahdollisia kehrämateriaaleja ovat sarvi, luu, puu ja metalli (Vuorela
1975: 479). Värttinän oletettavasti puusta valmistettuja varsia on säilynyt vain harvoin.
Pelkän kehrän perusteella on vaikea sanoa, ovatko käytetyt värttinät olleet ylä- vai
alapainoisia vai onko kenties käytetty molempia tyyppejä. Norjasta Osebergin
viikinkiaikaisesta laivahautauksesta tunnetaan kivinen kehrä värttinän yläosasta, ja
Bergenista kaksi keskiaikaista värttinää, joiden kehrä on alaosassa.
Kehrän sijoitus ja paino vaikuttavat aikaansaatavan langan paksuuteen ja
kierteeseen, mutta valmiista tuotteesta voi olla hyvin vaikea sanoa, millä menetelmällä
se on tehty. (Østergård 2004: 45.) Kirjavainen liittää Hukkiseen (1995: 48) tukeutuen
yläpainoiset värttinät lyhytkuituisen villan s-kehräämiseen ja väittää alapainoisella
värttinällä saatavan helpommin z-kierteistä lankaa pitkäkuituisesta sekavillasta
(Kirjavainen 2003: 270). Tämän jaottelun hyväksyminen liittäisi myös rautakautisten
tekstiilien tiukkaan kehrätyt z-kierteiset loimilangat nimenomaan alapainoisiin
värttinöihin. Kansatieteellisestä aineistosta tunnetaan sekä ylä- että alapainoisia
värttinöitä (Vallinheimo 1956: 130–131). Omat kokemukset ovat osoittaneet, että
ainakin alapainoisella värttinällä voi kehrätä yhtä hyvin s- kuin z-kierteistäkin lankaa –
kyse on ehkä enemmän tottumuksesta kuin työvälineen ominaisuuksista.
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Kuva 7. Värttinällä kehrääminen.
.

3.4.3 KEHRÄPUUT JA KUOSALIPUIKOT
Värttinällä voi kehrätä yksinkertaisesti sellaisenaan, mutta kansatieteellisestä aineistosta
tunnetaan kehräämisen apuvälineenä toimineita kehrä-, kuontalo- tai kuosalipuita, johon
kehrättävä materiaali, kuten pellavatukko, sijoitetaan. Vuorela (1975: 480) kertoo, että
myös villakuontalo sidottiin kuosalipuuhun, kun taas suoraan lepereestä kehrääminen
tuli tavaksi rukkien yleistymisen myötä. Tällaisesta yksinkertaisesta tikusta kertovat
jotkut pohjoismaisten kirkkojen kattomaalaukset ja Olaus Magnuksen kirjan piirrokset
(esim. Østergård 2004: 46–47). Kehräpuuta voitiin pitää kainalossa, vyön alla, polvien
välissä, maahan tuettuna tai telineessä kehrääjän vieressä (Vuorela 1975: 480).
Arkeologisesta löytömateriaalista näitä on tunnistettu vain Turun
keskiaikaisilta kaivauksilta yksi spiraalimaiseksi veistetty kehräpuu ja mahdollisesti
1500-luvulle ajoittuva harkki (Kirjavainen 2003: 271). Puusta valmistettuina nämä
työvälineet olisivat kuitenkin maahan joutuessaan olleet todennäköisesti kovin alttiita
hajoamisprosesseille, joten voi myös olla, että niitä ei vain ole säilynyt tai
kaivauslöydöistä tunnistettu.
On myös esitetty, että ainakin osa niin sanotuista paimensauvaneuloista
olisi toiminut kuontalo- eli kuosalipuikkoina. Tämä työväline tunnetaan
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kansatieteellisesti neulana, jota käytetään yhdessä sen päähän kiinnitetyn lauta- tai
pirtanauhan kanssa kuontalon kiinnittämiseen kehräpuuhun. Kuosalipuikko on ollut
käytössä nimenomaan värttinällä kehrättäessa. Erityisesti Paimion Spurilasta löydetty
vanhemmalle roomalaisajalle ajoittuva pronssinen paimensauvaneulapari tuntuisi
tukevan ajatusta kuosalipuikosta: parillisia neuloja on ilmeisesti käytetty naisen hameen
kiinnittämiseen, mutta toiseen neulaan pujotettuun pronssiketjun niveleen oli kiedottu
lautanauhan katkelma. Tätä neulaa olisi voitu käyttää paitsi puvun, myös kuontalon
kiinnittämiseen silloin, kun kehrätessä on haluttu liikkua. (Luoto 1991: 80–85.)

3.4.4 LANGAN VALMISTUS
Kokeellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että kehrän paino on tärkein
valmistettavan langan paksuuteen vaikuttava tekijä. Andersson on ruotsalaiseen
löytöaineistoon tukeutuen osoittanut, että eripainoisia kehriä on valmistettu erilaisista
materiaaleista, eikä kehrän materiaali ole painon kannalta määräävä seikka. Kehrän
halkaisija vaikutti langankierteen syntymisnopeuteen, mutta keskeistä tiukkakierteisen
langan saamiselle on antaa langalle riittävästi kierrettä pyörittämällä värttinää riittävän
kauan. Kuitumateriaalin valinta vaikuttaa langan laatuun, muttei juurikaan sen
paksuuteen. (Andersson 2003: 25.)
On arvioitu, että langan kehrääminen on ollut vaatteiden valmistuksen
aikaa vievin osuus (esim. Riikonen 2003: 13). Kehrän paino vaikuttaa langan
paksuuteen, joka puolestaan vaikuttaa kehruunopeuteen. Kokeiden perusteella kokenut
kehrääjä voi 4 gramman painoisella kehrällä tuottaa 35 metriä lankaa tunnissa; 8
gramman kehrällä tulos on 40 metriä ja 18 gramman kehrällä 50 metriä lankaa tunnissa
(Mårtensson, Nosch & Andersson Strand 2009: 378). Kaarinan muinaispukuversion
valmistamiseen meni Riikosen (2003: 14) mukaan 30 km lankaa – hän arvioi tottuneen
kehrääjän nopeudeksi 40–60 m lankaa tunnissa. Østergårdin (2004: 45) arvion mukaan
langan kehräämiseen menee 5-10 kertaa enemmän aikaa kuin kankaan kutomiseen.
Turun seudun rautakautisista löydöistä tehty tutkimus osoittaa, että
lankaan on tosiaan kehrätty yhteen hyvin erilaisia ja eripituisia kuituja, mutta jälki on
silti ollut tasalaatuista. Kerrattuihin loimilankoihin on voitu jopa käyttää toisena
säikeenä hienoa karitsanvillaa. Keskiaikaisissa tekstiileissä taas on lajiteltu
kertaamatonta kudelankaa varten hienoimmat ja pisimmät kuidut. Yksisäikeinen
loimilanka on myös kehrätty paksummaksi kuin rautakaudella oli tavallista.
(Kirjavainen & Riikonen 2005: 37–38.)
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3.4.5 KERRATTU JA KERTAAMATON LANKA
Kerrattu lanka valittiin kankaan loimeksi kestävyytensä takia. Vuorelan (1975: 485)
mukaan värttinällä kertaaminen tapahtui kahdelta kopassa olevalta kerältä kattoon
kiinnitetyn koukun tai naulan kautta painavampaan kertausvärttinään.
Kertaamattomalla langalla on suoraan värttinältä otettuna voimakas
taipumus kiertyä itsensä ympärille. Jotta lankaa voitaisiin järkevästi hyödyntää
kankaankudonnassa, täytyy sen kierteet tasata. Tämä tapahtuu joko kertaamalla lanka,
kuten länsisuomalaisten tekstiililöytöjen loimilankojen suhteen oli tapana, tai
esimerkiksi kiertämällä lanka viipsin- eli vyyhdinpuun ympärille ja antamalla sen olla
siinä tiukalla parin päivän ajan. Tällainen vyyhdinpuu on löytynyt Osebergin
laivahautauksesta. (Ingstad 2006: 187.)

Kuva 11. Vyyhdinpuu Osebergin laivahautauksesta.

Østergård (2004: 52) kertoo norjalaisista tavoista ”tappaa” langan kierre
höyryttämällä lanka, upottamalla se kylmään veteen tai hautaamalla se pussissa
lantakasaan. Oma kokemus on osoittanut vyyhdetyn yksisäikeisen langan pesun tai
kastelun ja kuivaamisen jännityksessä painon avulla olevan toimiva ja yksinkertainen
keino (myös Hukkinen 1995: 23–24). Mistään näistä prosesseista ei kuitenkaan jää
arkeologisia jälkiä.

3.5 KANKAANKUDONTA
Kudottu kangas syntyy lankapunoksesta, jossa kudelanka liittää loimilangat yhteen
lomittuvien loimien muodostamassa viriössä. Kudottua kangasta valmistetaan
kangaspuissa, joissa loimilangat ovat jännityksessä. Oletetaan, että ainakin
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arkivaatetukseen käytetyt villakankaat on valmistettu nuoremman rautakauden
Suomessa kotitarvekudontana. Muutamat silkkikangaslöydöt lienevät tuontitavaraa.
(Riikonen 2003: 13.) Suomalaistyyppisiä kankaita on myös löytynyt kahdesta haudasta
Ruotsin puolelta, Järvstasta Gästriklandista, joka sijaitsee vastakkaisella puolella
pohjanlahtea kuin Eura (Bender Jørgensen 1990: 97).

3.5.1 PYSTY- JA VAAKAKANGASPUUT
Kangaspuita on useita erityyppisiä, mutta tekstiilejä on nuoremmalla rautakaudella ja
vielä keskiajallakin kudottu Suomessa ja Pohjoismaissa ainakin loimipainoisissa
pystykangaspuissa. Pystypuut ovat rakenteeltaan varsin yksinkertaiset koostuen
sivupuista, ylä- ja alatukista sekä niisivarren kannattajista. Kangasta kudotaan ylhäältä
alas, ja kudonta tapahtuu enimmäkseen seisten. Pystykangaspuista tekee loimipainoisen
se, että loimet roikkuvat ylätukista alas jokin painoinaan. Loimipainoina käytettyjä
pyöreitä savikiekkoja on löydetty Suomesta ainakin Maskusta ja Raision Mullin
asuinpaikalta (Vuorela 1975: 489; Vuorinen 2009: 196). Niitä tunnetaan runsaasti
skandinaavisen viikinkiajan kulttuurin piiristä (esim. Andersson 2003: 80–82; 12-124)
ja myös keskiajalta enimmäkseen kotitarvevalmistukseksi tulkittavista paikoista (esim.
Østergård 2004: 54–55). Myös kansanrunon "Seinän kuttoo seisovillaa, puoli seinää
polvisillaan" (SKVR IV:1 789) kertoo Lehtosalo-Hilanderin (1987: 64) mukaan
pystykangaspuilla kutomisesta.
Kankaita on voitu kutoa myös tukillisissa pystykangaspuissa. Tämän
kangaspuutyypin tiedetään olleen käytössä jo esihistoriallisella ajalla, mutta kokonaan
puusta valmistettuna siitä on jäänyt loimipainopuihin verrattuna hyvin vähän
arkeologisia jälkiä. (Andersson 2003: 29-30; Hald 1980: 205; 210-217.) Osebergin
laivahautauksesta on löydetty pienet tukilliset pystypuut, joita olisi voitu käyttää
esimerkiksi kuvakudoksen valmistamiseen (Ingstad 2006: 192). Kirjavainen (2003: 274)
on tulkinnut eräät Åbo Akademin tontin keskiaikaiset tekstiilivälinelöydöt mahdollisesti
tukillisiin pystypuihin liittyviksi.
Polkuselliset vaakakangaspuut ilmestyivät Eurooppaan 1000-luvulla –
niiden alkuperä on ilmeisesti Lähi-idässä, josta ne levisivät Välimeren alueen kautta
(Vuorela 1975: 490). Koska kutominen polkuspuissa on merkittävästi
pystykangaspuissa kutomista nopeampaa, yleistyivät ne nopeasti ammattikutojien
käytössä. Åbo Akademin tontilta on löytynyt myös polkuspuiden ja niihin liittyneiden
kudontavälineiden osia. Kirjavainen arvelee polkuspuita käytetyn Suomessa rinnan
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pystykangaspuiden kanssa ainakin 1350-luvulta 1400-luvun loppuun asti. (Kirjavainen
2003: 275–276.)

3.5.2 LOIMIPAINOISET PYSTYKANGASPUUT
Loimipainoiset pystykangaspuut tunnetaan hyvin antiikin ajan kuvaesityksistä, ja
kirjallisia mainintoja niistä tunnetaan esimerkiksi islantilaisissa saagoissa (Østergård
2004: 53). Puut säilyivät syrjäisillä seuduilla Länsi-Norjassa, Islannissa, Färsaarilla ja
saamelaisten parissa käytössä pitkälle 1900-luvun puolelle, mikä on mahdollistanut
elävän kudontatradition tutkimisen (Hoffman 1964). Modernina aikana
pystykangaspuissa valmistetut kudonnaiset poikkeavat kuitenkin selvästi arkeologisesta
aineistosta tunnetuista tekstiileistä: 1900-luvulle säilynyt kudontaperinne käsitti
enimmäkseen erilaisia palttinasidoksisia raanuja ja peittoja, kun taas ennen
vaakakangaspuiden saapumista pohjoiseen myös hienoimmat vaatetuskankaat ja
monimutkaisemmat sidokset kudottiin pystykangaspuissa. Nykyisin on kokeilevan
arkeologian ja muinaistekniikan harjoittajien parissa syntynyt uusi pystykangaspuilla
kutomisen kulttuuri, joka pyrkii rekonstruoimaan vanhoja työmenetelmiä.
Pystykangaspuilla kudotaan ylhäältä alaspäin avaamalla ensin viriö,
pujottamalla sitten kudelanka läpi ja lyömällä sitten kude paikoilleen. Historiallisesti
tiedetään kuteen lyömiseen käytetyn puusta, luusta tai raudasta valmistettuja
kudontamiekkoja, ja samoista materiaaleista valmistettuina niitä tunnetaan myös
arkeologisista löydöistä (Hoffmann 1964: 279–282; Østergård 2004: 56-57). Turun
kaivauksista on löydetty yksi puinen lyöntilasta eli kudontamiekka, joka on ajoitettu
1400-luvun alkupuolelle. Tämän kokonaisena säilyneen, miekkamaisen ja kädensijalla
varustetun lastan pituus on 42 cm ja sen molemmat sivut on veistetty teräviksi.
(Kirjavainen 2003: 273.)
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Kuva 8. Loimipainoisilla pystykangaspuilla kutominen.

Kuteen tiukkaamiseen on voitu käyttää myös pientä luukampaa. (Raitio
1991: 16; Nørgaard 2011: 27.) Tuoreessa tutkimuksessa (Pástókai-Sze ke 2011)
lyöntikampa on kuitenkin liitetty erityisesti sellaisiin pystykangaspuihin, joissa ei
käytetä loimipainoja. Islannissa ja Färsaarilla käytettiin historiallisena aikana kamman
sijaan pientä luista tai puista tikkua, jolla kudetta painettiin paikoilleen, ja jota voitiin
myös käyttää loimilankojen setvimiseen (Østergård 2004: 54; Hoffman 1964: 126–127).

3.5.3 LAUTANAUHAHUOLITTELUT JA PUTKIHULPIOT
Pystykangaspuissa kudottu kangas aloitettiin kutomalla lautanauha, jonka kudelangat
jätettiin pitkiksi. Näistä muodostuivat kankaan loimilangat. Kutomisen lopuksi kangas
huoliteltiin lopetuslautanauhalla, jonka kuteina käytettiin kankaan loimien loppuja.
Nämä huolittelulautanauhat luotiin limityskuosisiksi eli siten, että mallin keskiosan
laudoissa on vain kaksi lankaa vastakkaisissa rei'issä. Loimilankojen sitoutuminen on
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harvempaa kuin nelilankaisessa laudassa, ja kuteen saa painettua tiukempaan, mistä on
etua kudottaessa nauhaa tiheän kankaan reunaan. Limityskuosi muistuttaa pinnaltaan
tiiliseinää. (Riikonen 2003: 15, Karisto 2010: 101). Lautanauhan lisäksi aloitus on
historiallisella ajalla voitu tehdä pirta- tai niisinauhaan. Färsaarilla ja Islannissa
pystykangaspuiden kankaat on historiallisesti aloitettu yksinkertaisella nyörialoituksella.
(Hoffman 1964: 13; 106–108; 128; 154; 165; 175; 392.)

Kuva 9 ja kuva 10. Aloituslautanauha ja putkihulpio.

Nämä lautanauha-aloitukset ovat tyypillisiä suomalaiselle nuoremman
rautakauden tekstiililöydöille, samoin kuin kankaan reunojen vahvistukseksi kudotut
niin sanotut putkihulpiot. Nämä muodostuvat, kun kude ohittaa kankaan reunimmaiset
langat vain toiselta puolelta, jolloin kudetta tiukattaessa kankaan reunaan muodostuu
kaksinkerroin kääntynyt hulpioreuna. Muun muassa Ingstad (2006: 196) pitää
putkihulpioita tyypillisinä pystykangaspuissa kudotuille tekstiileille, mutta mikään
varmana merkkinä kudontatavasta niitä ei voida pitää.
Putkihulpioita oletetaan kudotun kankaan reunaan nauhalaudoilla
(Riikonen 2003: 15), mutta tämä on Raition (1991: 35) mukaan hyvin työläs tapa. Yksi
mahdollinen tapa kutoa putkihulpio on niisiä kankaan reunat palttinasidoksisiksi, ja
kutoa putkihulpio viemällä sukkula aina päässä kaikkien reunalankojen yli tai ali (Raitio
1991: 22). Tätä tapaa käytetään pystykangaspuiden lisäksi myös kudottaessa kankaita
muinaispukurekonstruktioita varten vaakapuissa (Riikonen 2003: 15).

3.5.4 LOIMEN LUOMINEN JA SIDONTA
Loimen voi luoda yhdeltä tai kahdelta kerältä. Kahdelta kerältä luomisella on useita
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etuja: kankaan reuna tulee tukevammaksi, ja mahdolliset epätasaisuudet langan
kierteisyydessä tasoittuvat paremmin. Mikäli käsinkehrätyt loimilangat ovat kovin
epätasaisia, on vaarana kankaan hyvin epätasainen kutistuminen pesun tai kastumisen
yhteydessä. (Raitio 1991: 18; Nørgaard 2011: 21.) Historiallisesti loimi luotiin
Suomessa usein seinään pistettyihin tappeihin. Saamelaiset käyttivät pystykangaspuiden
loimen luomisen apuna kolmetappista telinettä, jonka ympärille pirtanauhaan aloitettu
loimi luotiin. Työskentely tapahtui tällöin yleensä lattialla istuen. (Hald 1980: 157–158;
163–163; Hoffmann 1964: 63–65.)
Kankaan sidos riippuu siitä, millaisia viriöitä kudelankoja varten avataan.
Pystykangaspuilla on mahdollista kutoa perussidoksia palttinasta erilaisiin
toimikkaisiin. Kun pystykangaspuut ovat nojallaan seinää vasten, syntyy alatukin eri
puolin olevien lankojen välille luonnollinen viriö. Toiset viriöt saadaan aikaan
nostamalla niisivarsia kannattajien haarukoihin. Niisiminen suoritetaan yhdellä langalla
ja työn valmistuttua se keritään takaisin uutta käyttöä varten. (Raitio 1991: 10; 12;
Hoffmann 1964: 35.)

3.5.5 KANKAAN SIDOKSET SUOMESSA
Kudontatavoissa on havaittavissa alueellisia ja ajallisia variantteja. Suomalaisissa
viikinkiaikaissa arkeologisten löytöjen kankaissa tavallisimpia ovat 2/2 z/z toimikas,
jossa on 7-14 loimilankaa/cm ja 5-13 kudelankaa/cm, ja erityisesti 2/2 Sz/z toimikas, eli
sellainen, jonka loimilangat on kerrattu (Bender Jørgensen 1990: 95). 2/2 toimikkaasta
käytetään suomalaisessa kirjallisuudessa usein nimitystä batavia- tai neliniitinen
toimikas. Löydöistä tunnetaan myös palttinaa ja murtotoimikasta. Ahvenanmaalla
tyypillisin sidos oli z/z 2/2 toimikas, jolle löytyy runsaasti vastineita Gotlannista.
Muualla Skandinaviassa z/z palttina oli viikinkiajalla tyypillisin sidos. (Bender
Jørgensen 1990: 96–97.)
Ristiretkiajalla 2/2 Sz/z toimikkaan kudontaperinne Länsi-Suomessa
jatkui. Itäisiltä alueilta, Kaukolan Kekomäen ja Mikkelin Tuukkalan löydöt oli
enimmäkseen kudottu kertaamattomilla loimilla z/z. Tavallisin langantiheys oli 9/9 tai
20/15. Myös 2/1 toimikasta on löytynyt muutamista ristiretkiajan haudoista.
Ristiretkiajalla palttinasidosta on löytynyt hieman aiempaa enemmän, ja ainakin kaksi
näistä kankaista on valmistettu pellavasta. (Bender Jorgensen 1990: 98–99.)
Eri vaatekappalaisiin on käytetty erilaisia sidoksia. Hameissa on useimmin
käytetty 2/2 toimikasta eli bataviasidosta. Päähineissä, Maskun puvun hurstut-hameessa
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ja Kirkkomäen haudan 27 säärisiteissä on käytetty murtotoimikasta. Aluspaidoista tai mekoista löytyy palttinasidosta, joka on ollut tavallisempi pellava-, hamppu- ja
nokkoskankaissa, mutta esiintyy myös villaisena Euran puvussa ja Mikkelin seudun
puvussa. (Riikonen 1990: taulukko 2; Lehtosalo-Hilander 1984: 67–68.)

Kuva 12, kuva 13 ja kuva 14. Kankaan sidokset. Vasemmalta oikealle palttina, 2/2
toimikas ja murtotoimikas.

Rautakautisissa toimikkaissa toimiviiva on nykyisistä kankaista poiketen yleensä
laskeava. Jos katkennutta loimilankaa ei ole korjattu, murtotoimikkaasta on kesken
kutomisen voinut tulla kärkitoimikasta. Koska kutoessa ei käytetä pirtaa, kankaan tiheys
voi muuttua kesken kutomisen. Toisaalta juuri pirran puute mahdollistaa hyvinkin
tiheät kankaat, ja kankaan leveyden muuttamisen kudonnan aikana. (Raitio 1991: 6-7;
14.) Tätä ominaisuutta on hyödynnetty esimerkiksi niin sanotuissa
varsinaissuomalaisissa kaarihunnuissa, jotka ovat kankaan molemmista päistä
kapeampia kuin keskeltä.

3.5.6 KANKAAN MITAT
Loimipainoisissa pystykangaspuissa loimilangat kiinnitetään ylätukkiin, jonka leveys
määrittää loimen maksimileveyden. Koska löytötekstiilit ovat yleensä vain pieniä
tilkkuja, niiden perusteella on yleensä vaikea arvioida alkuperäisen kankaan
mittasuhteita. Suomalaisessa muinaispukukirjallisuudessa elää käsitys (esim. LehtosaloHilander 2001: 14; Riikonen 2003: 15), mahdollisesti Hoffmanin (1964) etnografiseen
tutkimukseen perustuen, että pystykangaspuut soveltuivat parhaiten lyhyiden ja leveiden
kankaiden kutomiseen. Koska pystykangaspuissa kuitenkin kudottiin löytöaineiston
perusteella myös hyvinkin kapeita kankaita, tarkoituksenmukaisempaa lienee korostaa,
että pystykangaspuissa kudottiin pääasiassa määrämittaisia kankaita tiettyä
vaatekappaletta varten.
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Suomalaisten löytötekstiilien mitat ovat usein valistuneiden arvausten
varassa. Perniön Yliskylässä hyvin säilyneiden reunakoristelujen perusteella
ristiretkiaikaisen viitan pituudeksi on saatu noin 150 cm ja leveydeksi 90 cm
(Appelgren-Kivalo 1907: 29). Norjasta Teglen suosta löydetyn lautanauha-aloitetun
loimen leveys on vain 68 cm (Hoffmann 1964: 280). Grönlannin keskiaikaisista
asuinpaikkakaivauksista tunnetaan 188 cm pitkä pystypuiden yläpalkki. Kavennukset
molemmissa päissä kertovat, että palkkia on voinut pyörittää pystypuiden päällä.
Palkissa on 34 reikää loimilankojen kiinnittämiseen 140 cm alueella. Loimen
kummallakin puolella on oltava 30–40 cm "kyynärpäätilaa". (Østergård 2004: 59–60.)
Itävallasta on löydetty jopa 4 metriä leveä rivi loimipainoja Hallstatt-kaudelta
(800/750–400 eaa): nämä ovat painaneet yhteensä 84 kiloa (Belanová Štolcova &
Grömer 2010: 17). Vaikka nämä löydöt kertovat hyvinkin leveiden kankaiden
kutomisesta, useimpiin museoissa nykyisin esillä oleviin pystykangaspuihin on laitettu
varsin kapea loimi.
Leveän kankaan kutominen yksin on vaikeaa, mutta esimerkiksi
kreikkalaisista vaasimaalauksista tunnetaankin kuvia useammasta naisesta
työskentelemässä saman loimen äärellä (esim. Hoffman 1964: 307). Kun Lejren
arkeologis-historiallisessa kokeilukeskuksessa kudottiin rekonstruktiota tanskalaisesta
Huldremosen naisen puvusta, loimen leveys oli 185 cm. Kolmen eri viriön
muodostamiseen tarvittiin jopa neljä ihmistä, ja neljän aikuisen työskentely saman
loimen äärellä oli jokseenkin hankalaa. Karen-Hanne Stærmose Nielsen (1990: 207)
kertoo anekdootin Lejreen koululaisvierailulle tulleesta nuoresta turkkilaistytöstä, joka
kommentoi nähneensä kotimaassaan samanlaisen kudontatilanteen - kaksi keskimmäistä
työskentelijää vain oli ollut lapsia. Paitsi tilankäytön kannalta järkevää, tämä järjestely
mahdollisti myös kudontatekniikan oppimisen pienestä pitäen.
Grönlannista on merkkejä siitä, että pystykangaspuut sijaitsivat omassa
kudontahuoneessaan, jonka lattia oli madallettu. Näin voitiin kutoa pitempiä kankaita
esimerkiksi aluksi jonkin penkin päällä seisten. Kudontahuoneita, joissa kangaspuut on
asetettu ovesta nähden vastapäiselle seinälle ilmeisesti valon määrän maksimoinnin
takia, on tunnistettu myös Oslosta ja Skånesta. (Østergård 2004: 59–60.) Etruskien
kankaankudontametodeja esittävässä kuvassa näkyy kaksi kutojaa saman loimen
ääressä, toinen ylhäällä istuen (Stærmose Nielsen 1999: 58). Saman loimen kutominen
kahdesta kohtaa yhtäaikaisesti ei ole mahdollista, mutta jos on kudottu hyvin korkean
loimen ääressä, on apulainen viriöiden selvittelyyn voinut olla tarpeen. Tavallisempaa
lienee kuitenkin kääriä kudottua kangasta ylätukin ympärille, ja siten kutoa sivupuiden
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pituutta pidempiä kankaita. Ruotsissa tehtyjen kokeilujen mukaan loimen pituus voi olla
2-2,5 kertaa kangaspuiden korkeus (Springe & Sydberg 1986: 2).
Pystykangaspuissa kudottaessa ei ilmeisesti ole käytetty erityistä
pingotinta, jolloin kangas on kudottaessa saattanut kaventua alaspäin edettäessä. Tämä
käy ilmi joistakin esiliinalöydöistä, joissa leveämpi aloituspää on valmiissa vaatteessa
käännetty esiliinan helmaksi: näin on esimerkiksi Kirkkomäen haudassa 27 ja Luistarin
haudassa 56 (Riikonen 2005a: 35; Tomanterä 1978a: 51). Samaan loimeen on kenties
voitu myös kutoa useampi vaatekappale, sillä Humikkalan haudassa 30 esiliinan
molemmissa päissä on viimeistelylautanauha (Tomanterä 1974).
Pingottimen sijaan kolttalappalaiset ovat historiallisesti sitoneet
loimilangat hulpioista kiinni sivupuihin. Färsaarilta löydetyistä puista taas tunnetaan
hulpioon kiinnitetyt neulat, joihin sidotaan sivupuihin kiinnitetyt lankalenkit. Näitä
neuloja voi tarvittaessa siirtää, jos kangasta kiertää tukille. Kolttasaamelaiset ovat myös
kiinnittäneet sivupuihin mittalangan, jonka avulla seurata kankaan leveyttä. Raition
mukaan kankaan leveyttä on kuitenkin helppo kontrolloida. (Raitio 1991: 14; 34;
Hoffman 1964: 89; 111.)

3.5.7 KUDE
Kudelanka pujotettiin pystykangaspuiden viriöön sormin. Kudelangan voi kieputtaa
sormiolle, saamelaisten uddolle, tai kiertää kepin ympäri (Raitio 1991: 14–15).
Kudelankakepistä on useita esimerkkejä kreikkalaisista lähteistä, muttei ilmeisesti
pohjoismaisista etnografisista lähteistä (Hoffman 1964: 321). Turun kaivauksista on
löytynyt kolme kudelankakeppiä (Kirjavainen 2003: 174). Historiallisesti PohjoisNorjasta tiedetään käytetyn kudelangalle verkonsitomiskäpyjä, mutta tämän tavan
oletetaan periytyvän vaakakangaspuista (Hoffman 1964: 62–63). Raitio (1991: 37)
kertoo kudelankakepin osoittautuneen omasta mielestään uddoa käytännöllisemmäksi.
Tanskalaisissa leveissä löytötekstiileissä kudelangat menevät silloin tällöin
ristiin viriöstä toiseen. Tämä kertoo useamman kuin yhden kutojan työskennelleen
samaan aikaan loimen ääressä: kun kaksi eri suunnista omaa kudelankaansa
kuljettanutta kutojaa on kohdannut, on viriötä vaihdettu ja kudelangat siirtyneet
seuraavaan viriöön. Tämä ilmiö esiintyy suolöydöissä, muttei haudoista löytyneissä
tekstiileissä – tämä ero voi kuitenkin johtua vain siitä, että haudoista löytyneet
tekstiilijäänteet ovat usein hyvin pieniä fragmentteja. (Hald 1990: 151–154.)
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3.5.8 LOIMIPAINOT
Nykyisin pystykangaspuissa käytetään loimipainoina usein hiekalla täytettyjä pusseja
(Raitio 1991: 11; Springe & Sydberg 1986: 10). Jos vastaava innovaatio olisi ollut
käytössä aiemminkin, siitä ei luultavasti olisi jäänyt arkeologisia jälkiä. Sen sijaan
yksittäisiä loimipainoja ja kokonaisia loimipainorivejäkin on löytynyt runsaasti eri
puolilta Eurooppaa. Tällaisten rivien leveyttä on käytetty todisteena loimien leveydestä.
Kankaan laadun kannalta on tärkeää, että painot ovat tasakokoisia, mutta
toisaalta eri painoisiin painoihin on voitu kiinnittää myös eri määrä lankoja. Loimen
luomisen kannalta on varmasti käytännöllistä, että loimipainot ovat olleet
mahdollisimman standardisoituja. Reunoihin on kuitenkin tarkoituksella voitu laittaa
raskaammat painot. (Raitio 1991: 11–12.) Löytötekstiileistä löytyy viitteitä siitä, etteivät
loimipainot historiallisesti ole aina olleet samankokoisia, mikä on aiheuttanut
kangasjäänteisiin epätasaisuuksia ja vaatinut jopa korjauskiilojen käyttöä (Hald 1980:
154; 157).

3.5.9 LOIMIPAINOJEN MERKITYS KANKAANKUDONNASSA
Erilaisia loimipainoja on testattu systemaattisesti Tanskassa vuonna 2005 ja 2006
tehdyissä kokeissa, jossa kudottiin erilaisia palttinasidoksisia kankaita loimipainoisissa
pystykangaspuissa (Mårtensson, Nosch & Andersson Strand 2009: 379). Kokeet
osoittivat, että erilaiset painot sopivat erilaisten kangastyyppien kutomiseen: muuttujia
olivat langan paksuus, lankaluku/cm ja kankaan loimi- tai kudevaltaisuus. Langan
paksuus on pääasiallinen tekijä sen määrittelyssä, kuinka painava paino loimien suorana
pitämiseksi tarvitaan: paksummassa langassa on enemmän kuituja kuin ohuemmassa, ja
siksi se tarvitsee suuremman jännityksen. (Mårtensson et al. 2009: 377–378.)
Loimipainojen leveys määrittää, kuinka tiheää kangasta niillä on järkevä
kutoa. Testien perusteella toimiva määrä loimilankoja on 5-30 per paino. Löyhää
kangasta paksusta langasta on kätevintä kutoa painavilla ja leveillä loimipainoilla,
tiheämpää taas painavilla mutta kapeilla painoilla. Ohuemmille langoille valitaan
kevyemmät painot, ja jos lankaluvusta ja siten kankaan tiheydestä halutaan suuri,
painojen tulee myös olla kapeat. Parasta on käyttää sellaista painoriviä, jonka
kokonaisleveys on sama tai hieman suurempi kuin loimen aloitusnauhan. (Mårtensson
et al. 2009: 390; 396)
Näitä laskelmia voidaan hyödyntää erilaisten loimipainojen tutkimiseen ja
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sen arvioimiseen, millaista kangasta niillä olisi ollut hyvä kutoa (Mårtensson et al.
2009: 391–392). Suomalaiseen löytömateriaaliin tätä ei voida suoraan soveltaa. Raision
Mullin asuinpaikan loimipainojen massa vaihteli 0,3-1,1 kilogramman välillä, mikä
vastaa hyvin Ruotsista tehtyjä löytöjä. Painot olivat kuitenkin vaihtelevista
löytöolosuhteista, eikä yhtään kokonaista riviä ole säilynyt. Osa loimipainoista oli
valmistettu poltetusta, osa polttamattomasta savesta. (Vuorinen 2009: 196.) LehtosaloHilander (2001: 71) mainitsee, että Kaarinan muinaispuvun rekonstruktioprojektissa
kankaat kudottiin pystykangaspuilla, joiden painojen mallit saatiin Liedon Vanhalinnan
löydöistä.

3.5.10 KUDONTATEKNIIKAN KEHITYSKULKUJA
Kudottavan kankaan sidoksen yhteydestä muuttuviin valmistustekniikoihin on
vähintäänkin esitetty arveluja. Varhemmassa kirjallisuudessa esiintyy oletus, että
ristiretkiajalla suomalaiseenkin löytömateriaaliin ilmaantuva 2/1 toimikas olisi liittynyt
vaakakangaspuiden tuloon (Tomanterä 1978: 111–112; Bender Jørgensen: 98–99).
Marta Hoffmann (174; 201–204) väitti, ettei pystykangaspuissa olisi mahdollista kutoa
2/1 toimikasta, mutta myöhempi tutkimus on todistanut tämän ajatuksen vääräksi
(Batzer & Dokkedal 1991: 151–152). Kolmivartisen toimikkaan sidos on
epäsymmetrinen, ja siksi vaikeampi toteuttaa pystykangaspuilla kuin muut sidokset.
Oikea ja nurja puoli eroavat selvästi toisistaan, eikä mahdollisesti huonolaatuisempi
kudelanka näy oikealle puolelle ollenkaan - toisaalta, jos kuteeseen on valittu
pehmeämpi lanka, se voi tuntua mukavammalta ihoa vasten. (Raitio 1991: 6; Walton
1989: 388–389.)
Kirjavainen ja Riikonen ovat luonnostelleet kehityskulun, jossa vaaka- eli
polkuskangaspuut tulivat ensin Turun kaupungissa ammattimaisten saksalaisperäisten
kutojamiesten käyttöön 1300-luvulla – samaan aikaan kudottiin vielä ainakin
kotitarpeiksi pystykangaspuissa. Vaakapuissa kudotun kankaan leveydeksi vakiintui
noin metri, reunoihin riittivät yksinkertaiset hulpiot ja kankaiden tiheydet vakiintuivat.
Kangasta ei enää kudottu määrämittaisena yhtä vaatekappaletta varten, vaan myyntiin
menevänä metritavarana. (Kirjavainen & Riikonen 2005: 39.)

3.5.11 KANKAAN VIIMEISTELYTEKNIIKAT
Kansatieteellisesti Suomessa kotitarvekudontana valmistettua ja vanutettua
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villakangasta on kutsuttu nimityksellä sarka, joka lienee alun perin merkinnyt suikaletta
tai kaistaletta (esim. tuohta: vrt. sarkajako). Pohjoismaissa samantyyppisestä kankaasta
on käytetty nimitystä vadmal. Vakka-Suomessa ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla saran
murteellinen nimitys oli kangas, kun taas muun tyyppiset kankaat olivat vaatetta. Sarkasanan merkitys ohuena kangaskaistaleena palautunee polkuspuissa kudottujen kapeiden
kangaskaistaleiden aikaan: saraksi tarkoitettu kangas voitiin kutoa nelivaaksaiseksi ja
kutistaa vanuttaessa kolme vaaksaa leveäksi (vaaksa on peukalon ja etusormen välinen
mitta, noin 15–20 cm). (Kaukonen 1962.)
Kankaan viimeistely vanuttamalla oli kuitenkin käytössä ainakin
Karjalassa jo ristiretkiajalla (Schwindt 1893: 138), ja myös Kirkkomäen haudasta 27
löytyy vanutettua kangasta (Kirjavainen & Riikonen 2007: 136).

3.6 VÄRJÄYS
Hautalöydöistä löytyy runsaasti tietoa siitä, että villaa on nuoremmalla rautakaudella
värjätty luonnosta saatavilla ollein ja mahdollisesti myös tuontivärein. Maassa pitkään
olleiden tekstiilien värien tutkimus on monimutkaista ja usein myös varsin
tulkinnanvaraista työtä. Muinaispukurekonstruktioihin valitut värit ovat viime kädessä
valistuneita arvauksia, ja heijastelevat pukurekonstruktioiden suunnittelijoiden ja
valmistajien näkemyksiä ja mieltymyksiä. (esim. Riikonen 2003: 35.)

3.6.1 VÄRIANALYYSIN MENETELMIÄ
Varhaisimmat arkeologisten tekstiilien värien tutkimukset tehtiin silmämääräisesti ja
mikroskoopilla. Suurin osa maasta löytyneistä tekstiileistä näyttää ruskeilta, mutta
sävyeroja on usein mahdollista erottaa. Helpoiten erotettavissa olevat värit ovat
sinisävyisiä, ja sininen onkin yleisin tekstiililöydöistä tunnistettu väri. Historiallisten
lähteiden perusteella voidaan olettaa, että sinisen värjäämiseen olisi käytetty
värimorsinkoa (Isatis tinctoria), vaikka varsinaisen indigokasvin (Indigofera sp.)
mahdollisuutta ei kokonaan voida sulkea pois. Molemmissa kasveissa esiintyvä väriaine
on indigotiini, joka on tunnistettavissa kankaille tehtävissä liotuskokeissa. (Riikonen
2003: 11; Lehtosalo-Hilander 2001: 13.)
Muutamat muut väriaineet, kuten historiallisesti värjäyskäyttöön viljellyn
krapin (Rubia tinctoria) ja sen Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän sukulaiskasvin
mataran (Galium sp.) antrakinonit sekä kuorivärien sisältämät tanniinit ovat myös
46

tunnistettavissa spektrometrian ja kromatografian keinoin (Walton Rogers 2004: 79–80;
89–91). Spektrometria on fysikaalinen mittaustapa, jolla tutkitaan eri liuottimilla
kuitunäytteestä liuotettujen väriaineiden tuottamaa spektrikuviota, ja verrataan sitä
tunnettujen värien tuottamiin käyriin. Eri väriaineet liukenevat eri aineisiin ja jo tästä
voidaan tehdä alustavia päätelmiä siitä, mikä aine on kyseessä (Bender Jørgensen &
Walton 1986: 178). Kromatografian avulla määritellään tekstiilin värjäytymisen
aiheuttanut kemiallinen aine, ja verrataan tätä tietoa tunnettujen värikasvien sisältämiin
ainesosiin (Walton 1991: 139).
Keltaisten värisävyjen kohdalla tutkimus on ongelmallisempaa, sillä sitä
tuottavat väriaineet ovat hankalammin tunnistettavissa käytössä olevilla
testimenetelmillä. Lisäksi useimpien kasvien lehdet ja varret sisältävät flavonoideihin
kuuluvia aineita, jotka tuottavat värjätessä keltaisia tai kellanvihreitä sävyjä. Pelkän
värjäävän aineen tunnistamisen perusteella on siis mahdoton sanoa, mikä kasvi on
käytössä ollut. (Cardon 2007: 167.) Flavonoideja on ilmeisesti niiden huonosta
valonkestosta johtuen tunnistettu arkeologisista löytötekstiileistä vain harvoin, mutta
tuoreessa tutkimuksessa niitä on HPLC-kromatografian avulla kyetty havaitsemaan
joukosta tanskalaisia suolöytöjä. Flavonoidien yhteydessä on usein havaittu myös
indikotiinia, mikä viittaisi jälkivärjäämiseen vihreäksi. (Vanden Berghe, Gleba &
Mannering 2009: 1911; 1913–1919.)

3.6.2 VÄRIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Väriaineen tunnistaminen voi antaa suuntaa alkuperäisen tekstiilin väristä, mutta valittu
värikasvi ei suinkaan ole ainoa tekstiilin väriin vaikuttava tekijä. Samastakin kasvista
saadaan eri vuosina, erilaisina annoksina ja vaihtelevin menetelmin erilaisia sävyjä.
Lisäksi vaikuttavat värin kiinnittämiseen käytetyt puretusaineet: esimerkiksi
metallisuolat yleensä tummentavat ja himmentävät väriä, ja voivat myös muuttaa sävyjä
vihertävämmiksi. (Riikonen 1990: 41.)
Lopputulos riippuu myös siitä, millaista ja erityisesti minkä väristä
käytetty villa on, sillä sama väriliemi valkoiseen, harmaaseen ja ruskeaan villaan tuottaa
erilaisen lopputuloksen. Joistakin suomalaisista löytötekstiileistä on havaittu punertavia
sävyjä värjätyn alun perin ruskeaan villaan (Kirjavainen & Riikonen 2005: 40–41),
jolloin lopputulos on ollut selkeästi tummempi kuin valkoisen villan tapauksessa. Myös
villan esikäsittelyllä on merkitystä, sillä lanoliini saattaa haitata värin kiinnittymistä
lankaan. Yleensä se pyritäänkin pesemään pois lämpimässä vedessä saippuan
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avustuksella. (Cardon 2007: 10–11.)

3.6.3 VÄRJÄÄMINEN VILLANA, LANKANA JA KANKAANA
Useimpien löytötilkkujen perusteella ei ole mahdollista selvittää, missä vaiheessa
tekstiilinvalmistusprosessia villa värjättiin. Englannista Yorkista on löytynyt jäänteitä
ennen kehräämistä värjätystä villasta (Walton 1989: 400). Tämän toimintatavan eduksi
mainitaan ajansäästö, jos värjäys sattuukin epäonnistumaan. Lisäksi syntyvä sävy on
parhaimmillaan hyvin intensiivinen, ja on myös mahdollista sekoittaa kehräysvaiheessa
erivärisiä villoja toisiinsa erilaisten sävyjen aikaansaamiseksi (Cardon 2007: 6-7).
Värjääminen villana aiheuttaa kuitenkin käytännön ongelmia erityisesti
kuumavärjäysmenetelmien kanssa, sillä kuumassa liemessä sekoitetulla villalla on
voimakas taipumus huopua. Lisäksi villan lievä rasvaisuus on kehrätessä eduksi, ja jos
lanoliini on ennen värjäystä pesty pois, vaatii värjätyn villan kehräys todennäköisesti
jonkin rasvan lisäämisen. Kuitenkin Yorkin löytöaineisto todistaa, että kehräämätöntä
villaa on viikinkiaikana värjätty, eivätkä nämä ongelmat ole mitenkään
ylitsepääsemättömiä. Mainittu villa oli värjätty krapilla, eli käytössä oli mahdollisesti
vähemmän kuumentamista ja sekoittamista vaativa fermentointimenetelmä (Vajanto
2010: 49-50).
Nykyisin tavallisin menetelmä on värjääminen lankana isohkoissa
kattiloissa. Lankana värjäämisestä on myös todennäköisimmin ollut kyse silloin, kun
kankaassa on raitoja, ruutuja tai on värjätty esimerkiksi vain koristenauhojen langat.
Tämän menetelmän etu on erityisesti se, että koska pienikin määrä väriainetta riittää
lankavyyhdin värjäämiseen, voi muuten luonnonväristä tekstiiliä elävöittää
vähäiselläkin määrällä värjättyä lankaa. (Cardon 2007: 7.)
Keskiaikaisissa kuvalähteissä kuitenkin kuvataan yleensä kokonaisten
kankaiden värjäämistä suurissa sammioissa. Tämä menetelmä toimiikin oikein hyvin,
jos värjäysastia on riittävän suuri, mutta pienemmässä astiassa värjäystulos jää helposti
läikikkääksi. Kankaan värjääminen olikin erityisesti laajamittaisen tekstiiliteollisuuden
käytössä keskiajan Euroopassa ajalla, jolloin tuotettiin jo merkittävissä määrin
standardisoituja villakankaita. Paksut ja osin huovutetut kankaat värjäytyivät vain
pinnalta, mikä säästi väriainetta. (Cardon 2007: 8.)
Värjäysastian koko on muutenkin merkittävä tekijä yhtenäisen
värjäystuloksen aikaansaamisessa, sillä myös samassa suhteessa keitetyt väriliemet
samaan määrään lankaa voivat antaa toisistaan silmämääräisesti selvästi eroavia
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värjäystuloksia. Perinteisesti värjäyskirjallisuudessa annettu ohje on, että samaan
työhön tarkoitetut langat pitäisi kyetä värjäämään kerralla. Useammassa liemessä
värjätyt langat voivat kankaan kude- ja loimilankoina käytettäessä tuottaa lievästi
raidallisen lopputuloksen. Tätä raidallisuutta voidaan tasoittaa sotkemalla useamman
värjäyserän lankoja toisiinsa, mutta sillä tavoin työskentely ei välttämättä ole loimen
luomisen kannalta järkevää. 1200-luvun englantilaisista lähteistä tiedetään, että
kalliimpi "värjätty" tekstiili, joka oli värjätty kankaana, erotettiin halvemmista
tekstiileistä, jotka oli kudottu värjätyistä langoista. Jotkut tekstiilit voitiin myös värjätä
kahteen otteeseen: ensin lankana ja sitten kankaana. (Crowfoot et al. 2001: 18; Munro
1983: 53–55.)

3.6.4 KEITTOVÄRJÄYS
Luonnonväreillä värjätään nykyisin lähinnä keittovärjäysmenetelmällä, ja useimmat
oppikirjat antavatkin ohjeita nimenomaan siihen. Yleisimmin sovelletussa
menetelmässä keitetään ensin värikasvista tai -kasveista liemi, annetaan sen jäähtyä,
upotetaan pestyt langat liemeen löyhinä vyyhteinä, kuumennetaan liemi uudelleen ja
pidetään lämpötila jonkin verran kiehumispisteen alapuolella noin tunnin ajan
sekoittaen lankoja säännöllisesti. Värin kiinnittämiseen käytetään tavallisesti alunaa
sekä joskus myös muita puretusaineita kuten rauta- ja kuparisulfaatteja tai viinikiveä.
(Vajanto 2010: 48.) Useimpien suomalaisten muinaispukurekonstruktioiden, joiden
valmistuksessa on käytetty muita luonnonvärejä kuin indigotiineja, langat lienee
värjätty suunnilleen vastaavin menetelmin (esim. Lehtosalo-Hilander 2001: 61; 68).

3.6.5 MORSINKO JA KYYPPIVÄRJÄYS
Suomalaisissa löydöissä niin tavallisen sinisen värin aikaansaaminen morsingosta vaatii
kuitenkin kyyppivärjäyksen. Morsingon kasvatus ja sinisen värjääminen morsingon
lehdillä olivat keskiajan Euroopassa laajalle levinneitä ja tärkeitä elinkeinoja, joita
pyrittiin säätelemään runsaalla lainsäädännöllä. (Cardon 2007: 365; 374–377.)
Suomessa ja Skandinaviassa on morsinkovärjätty ainakin nuoremmalta rautakaudelta
asti. Morsinkokasvi (Isatis tinctoria) on Suomessa mahdollisesti jo muinaistulokas,
mutta värjäykseen käytetty morsinko oli todennäköisemmin tuontitavaraa kuin täällä
laajalti viljeltyä. (Riikonen 2004: 11; Peets 1998.)
Vanhin kirjallinen maininta morsigosta Suomessa on 1600-luvulta.
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Suomenkielinen nimi tulee mahdollisesti kukkien kuvailusta morsiamen kruunuksi muissa kielissä morsinkoa tarkoittaa yleensä germaaninen kantasana kuten englannin
woad, saksan waid ja ruotsin vejde. Euroopassa sinivärin lähde oli ensisijaisesti
morsinko, kunnes indigokasveja alettiin viljellä laajamittaisesti siirtomaissa ja tuoda
Eurooppaan 1500-luvulta alkaen. Protektionistinen kauppapolitiikka suojeli eri maiden
morsinkoviljelijöitä jonkin aikaa, mutta 1700-luvulla sinisen värjääminen tuontiindigolla oli jo yleisin käytäntö. Niinpä morsinkokyyppivärjäysmenetelmät pääsivät
enemmän tai vähemmän unohtumaan. (Cardon 2007: 365; 369–371.)
Morsinkovärjäyskokeiluja on luonnonväreillä värjäämisen suosion
kasvaessa tehty maailmalla runsaasti, ja Suomessakin Kuralan Kylämäessä 1990-luvulla
(Hannusas & Raitio 1997). Vanhoja reseptejä on tutkittu ja kokeiltu uudestaan erityisesti
kokeilevan arkeologian ja käsityöharrastuksen tarpeisiin. Samalla on pyritty
ymmärtämään tarkemmin sitä, miten morsinko- ja indigovärjäys kemiallisesti toimii ja
mitkä seikat lopputulokseen vaikuttavat. Keskiaikaisten lähteiden ja nykyaikaisten
kokeilujen perusteella tehty "perusresepti" morsinkopallokyypille antaa 6 tunnin
keittoajan ja sitä seuraavan 20–37 tunnin tekeytymisen, jonka aikana kyyppiä täytyy
sekoittaa, pH:ta tarkkailla ja emästä lisätä tarvittaessa. Morsinkokyyppi tuottaa väriä
noin 3 päivää. (Cardon 2007: 345–347.)
Morsinko- ja indigovärjäyksen kohdalla puhutaan paljon virtsakyypistä.
Urean käyttö ei ollut niinkään ammattivärjärien menetelmä kuin sellainen varsin
yksinkertainen tapa tuottaa sinistä, jota kotivärjärit suosivat taloudellisista syistä.
Virtsakyypillä saadaan erityisesti vaaleita vihreän ja sinisen sävyjä, jotka ovat hyvin
kestäviä. Sen huono puoli on mahdollinen karmea haju, jota saa pestä ja tuulettaa
valmiista langoista pitkään pois. (Cardon 2007: 349–351.) Toisaalta Vajanto (2010: 53)
mainitsee oman ruisleipää, hunajaa ja hiivaa sisältäneen morsinkokyyppinsä haisseen
lähinnä ruistaikinalta.
1870-luvulla kehitettiin tehokas hydrosulfiittikyyppi, jossa
natriumditioniitin ja soodan käyttö tuottavat indigon erittäin nopean liukenemisen ja
pelkistymisen. Tämän kyypin heikkouksia ovat vahvojen emästen eläinkuituja,
erityisesti villaa vahingoittava vaikutus ja isossa mittakaavassa prosessin saastuttavuus.
Lisäksi molemmat mainitut kemikaalit ovat vaarallisia aineita. (Cardon 2007: 351–352.)
Nykyään morsingolla värjäävät käyttävät kuitenkin yleisesti tätä menetelmää sen
nopeuden ja yksinkertaisuuden vuoksi.
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3.6.6 VÄRJÄYSASTIAT
Värjäykseen käytetyistä astioista ei ole rautakaudelta juuri mitään tietoa. Modernissa
luonnonväreillä värjäämisessä käytetään yleensä suuria (yli kymmenen litran) kattiloita
tai rautapatoja. Jälkimmäiset olisivat periaatteessa mahdollisia rautakaudellakin, mutta
ärjäyskäyttöön viittaavia löytöjä niistä ei juuri ole. Rauta- ja kuparipadoista myös irtoaa
metallisuoloja, jotka vaikuttavat värjäyksen lopputulokseen samentaen ja tummentaen
sitä. Vaikka tämä vaikutus voi olla myös toivottu, kaikkea värjäystä ei todennäköisesti
ole toteutettu rautapadoissa. Vajanto (2003: 43–44) spekuloi mahdollisuudella värjätä
suurissa keraamisissa astioissa, mutta mitään löytöaineistoa tämän ajatuksen tueksi ei
ole. Kyyppivärjäys ja fermentoimalla värjääminen voidaan toteuttaa esimerkiksi
suurissa puuastioissa, koska kumpikaan menetelmä ei juuri vaadi kuumentamista.
Puuastioissa värjääminen voisi olla mahdollista myös kuumien kivien avulla.

3.6.7 PUNAISET SÄVYT: KRAPPI, MATARA JA TANNIINIT
Suomalaisten löytötekstiilien punaisten sävyjen lähteeksi on kirjallisuudessa laajalti
Euroopassa arveltu kaupallisesti viljeltyä krappia (Rubia tinctoria) tai sen kotimaisia
sukulaiskasveja mataroita (Galium sp.) (Lehtosalo-Hilander 2001: 61; Riikonen 2004:
11–12). Turun seudun tekstiililöydöistä tehdyt väriaineanalyysit paljastivat kuitenkin
muuta: vain yhdestä ristiretkiaikaisesta tekstiilistä, Kirkkomäen haudan 27
säärikääreiden sitomiseen käytetyistä nauhoista, löytyi kaupallisen krapin käyttöön
viittaavaa alitsariinia. Sen sijaan muut mikroskoopissa punaisilta näyttäneet tekstiilit
olivat joko värjäämätöntä ruskeaa tai tanniineilla värjättyä villaa. Tanniinipitoisiksi
paljastuivat myös Kaarinan muinaispuvun pohjana olleen Kirkkomäen haudan 1 viitan
ja Mikkelin muinaispuvun taustana olleen Tuukkalan haudan 26 vaippahameen
loimilangat. (Kirjavainen & Riikonen 2005: 40–41.)
Tanniineja sisältävät erilaiset puun- ja pähkinänkuoret, mutta tarkemmin
väriaineen lähdettä on nykyisillä menetelmillä mahdoton selvittää (Kirjavainen &
Riikonen 2005: 40). Vajanto (2010) on ehdottanut rautakauden kotitarvevärjäykseen
fermentoimismenetelmää, jota hän on myös kokeellisesti testannut. Hänen mukaansa
paatsaman kuorilla käymismenetelmällä saavissa värjäämällä oli mahdollista
aikaansaada tiilenpunaisia sävyjä, jotka olivat hyvin lähellä krapista keittomenetelmällä
saatavaa punaista. Fermentoimismenetelmä, jossa lientä käytetään saavissa, ei vaadi
liemen varsinaista kuumentamista, joten puuastiat ovat soveltuneet tähän hyvin. Lisäksi
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tiedetään, että tanniinivärjäys rauta-astiassa tuottaa mustaa väriä, mutta tanniineja
sisältäneet löytötekstiilit eivät kuitenkaan ole olleet mustia. (Vajanto 2010.) Myös
Barber (1991: 235–236) on ehdottanut, että yksinkertaisehko fermentoimismenetelmä
olisi voinut olla käytössä värjäyksen alkuajoista asti.
Turun keskiaikaisten kaivausten löydöistä havaittiin runsaasti esimerkkejä
krappi- tai matarakasvien käytöstä, ja punainen oli samaan aikaan suosittu väri myös
muualla Euroopassa, kun taas värimorsingosta ja sinisestä oli paljon vähemmän
havaintoja (Kirjavainen & Riikonen 2005: 40). Sekä Kirjavainen ja Riikonen (2005: 41)
että Vajanto (2010: 50; 54) ovat analyysitulosten perusteella arvioineet, että krappi- ja
mataravärjäys kuuluisivat pikemminkin keskiaikaiseen ammattimaiseen tuotantoon kuin
sellaiseen kotitarvevalmistukseen, jollaiseksi rautakautinen vaatteidenvalmistus
mielletään. Fermentoimalla suoritetut kuorivärjäykset olisivat siten väistyneet
ammattimaisten värjärien kuumavärjäyksen, kaupallisen krapin ja alunapuretuksen
tieltä. Toisaalta rautakaudella runsaasti käytetty värimorsinko on kuitenkin ilmeisesti
ollut tuontitavaraa, ja esimerkiksi Walton (1989: 402) olettaa Yorkin aineiston pohjalta
morsingon ja krapin runsaan ja tasaisen esiintymisen perusteella, että anglo-saksit ja
anglo-skandinaavit hankkivat väriaineensa mieluummin valmiiksi käyttökelpoiseen
muotoon jalostettuna torilta kuin keräsivät ne luonnosta itse. Varmaa vastausta tähän
kysymykseen ei ole - vanhin Suomesta löydetty hiiltynyt morsingonsiemen on kuitenkin
ajoitettu 300-luvulle (Aalto 1982).

3.6.8 TUTKIMUSHISTORIALLISIA HUOMIOITA
Lisää tutkimustietoa rautakauden Suomessa käytössä olleista värikasveista saataneen,
jos useampia näytteitä tekstiililöydöistä voidaan jatkossa analysoida tarkemmin
menetelmin kuin silmämääräisesti. Kaikilla käytössä olevilla analyysimenetelmillä on
kuitenkin heikkoutensa, joista vähäisin ei suinkaan ole se, että ne usein tuhoavat
analysoitavan näytteen. Referenssimateriaali ei vielä ole kovin kattavaa, eikä se
välttämättä sisällä juuri Suomen luonnolle tyypillisiä kasveja. Aina analyysi ei
myöskään onnistu esimerkiksi näytteen huonon kunnon tai voimakkaan
mineralisoitumisen vuoksi. (Vajanto 2010: 49.)
Sininen on yleisin viikinki- ja ristiretkiaikaisista tekstiileistä tavattu väri
niin Suomessa kuin muuallakin Pohjois-Euroopassa (Walton 1991: 141). Löytöihin
perustuen voisi olettaa, että suurin osa vaatteista on ollut sinisiä. Tulee kuitenkin
muistaa, että vainajat haudattiin juhlavaatteissaan, ja rikkaiden hautausten pronssikorut
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ovat säilyttäneet enemmän kangasta. (Lehtosalo-Hilander 1984: 7.) Hautalöytöjen
perusteella ei voikaan tehdä suoria päätelmiä ihmisten arkipukeutumisesta, ja ainakin
työvaatteet on hyvin todennäköisesti tehty värjäämättömästä villasta tai nahasta. Myös
villan luonnollisia sävyjä on voitu hyödyntää kankaan elävöittämisessä: esimerkiksi
Kirkkomäen haudassa 1 värjätty loimi on yhdistetty värjäämättömään kuteeseen, mikä
2/2 toimikkaaksi kudottuna on tuottanut vinoraidallisen vaikutelman (LehtosaloHilander 2001: 70). Tuukkalan haudassa 26 esiliinan langoissa on sekaisin valkoisia ja
erisävyisiä ruskeita kuituja, mikä on antanut kankaalle meleeratun vaikutelman
(Kirjavainen & Riikonen 2005: 41).

3.7 KASVIKUIDUT: PELLAVA, HAMPPU JA NOKKONEN
3.7.1 KASVIKUITUJEN SÄILYMISESTÄ
Kasvikuitulöydöt ovat Suomessa ja muussakin pohjoisessa aineistossa paljon villaa
harvinaisempia. Tämä johtuu mahdollisesti kasvikuitujen merkittävästi huonommasta
säilymisestä happamassa maaperässä, ja useimmat tutkijat pitävät selvänä, että ainakin
pellavaa ja nokkosta on Suomessakin vaatetustarkoituksiin käytetty (Riikonen 2003:
14). Säilyneet pellavajäänteet voivat myös olla niin vähäisiä, ettei niitä ole varhemmilla
kaivauksilla huomattu (Riikonen 2011: 200–201). Suomi oli historiallisella ajalla
pellavan suhteen omavarainen erityisesti Varsinais-Suomessa ja Savossa (Lehtinen
2005: 35).

3.7.2 PELLAVA
Myöhäisrautakautisista ruumishaudoista on sekä Itä- että Länsi-Suomesta löydetty
pellavapalttinaa, usein jäännöksenä naisten aluspaidoista tai -mekoista. Köyliön
Vanhakartanosta on miehenhaudasta löydetty myös pieniä paloja kuviolliseksi kudottua
pellavapalttinaa (Tomanterä 1978b: 112–113). Vahvaa pellavalankaa on käytetty
Kaarinan Kirkkomäen haudoista löytyneiden veitsentuppien nahan ompeluun, ja
pellava- tai hamppulankaa Mikkelin seudulta löytyneiden spiraaliristikoiden
pujotusnauhana. Myös lautanauhojen kuteena on voitu käyttää pellava- tai
hamppulankaa, mutta nämä ovat yleensä maatuneet olemattomiin jättäen jäljelle vain
villaiset loimilangat. (Riikonen 2011: 199–204; Sarkki 1979: 36; 89.)
Riikosen (2003: 14) mukaan sekä pellavaa että hamppua on viljelty
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Suomessa jo vanhemmalla rautakaudella. Kummastakin kasvista on erilaiset lajikkeet
kuitujen ja siemenöljyn tuottamiseksi, eikä näitä ole esihistoriallisessa mikro- ja
makrofossiiliaineistossa mahdollista erottaa toisistaan (Andersson 2003: 19–20).
Siitepölytutkimusten perusteella pellavaa on viljelty Hämeessä jo 400-luvulla, ja
makrofossiileja on löytynyt Salon Katajamäestä ja Paimion Spurilasta 200–300 -luvuilta
jaa. Lähiseuduilta Ruotsista on Hälsinglandista löytynyt pellavansiemeniä, jotka on
ajoitettu 200- ja 400-luvuille. (Lempiäinen 2011: 193–194)
Viikinkiajalta Birkasta tunnetaan jäänteitä sileistä ja pliseeratuista
pellavamekoista, joita on tosin epäilty myös tuontitavaraksi (Hägg 1974: 101).
Keskiajan Venäjällä pellavapalttina oli tärkeä vientituote, jota tuotiin myös pohjolaan.
Liiviläisalueilta on löytynyt melko paljon pellavaa 600-luvulta lähtien, joukossa
palttinan lisäksi myös 2/2 toimikasta (Žeiere 2010). Suomesta naisten haudoista
tunnetaan ristiretkiajalta jäänteitä pellavapaidoista, joissa on pitkät hihat ja pääntien
kiinnittimenä solki. (Riikonen 2011: 206–209.) Tällainen on myös rekonstruoitu
esimerkiksi Maskun pukuun – haudassa 32, johon puku pääosin perustuu, ei ollut
paidanjäänteitä, mutta sen sijaan hautojen 9 ja 11 yläosista on löytynyt hienoa
pellavapalttinaa (Tomanterä 1984: 37).
Nykyihminen ajattelee helposti, että ihoa vasten olisi miellyttävämpää
pitää pehmoista pellavaa, mutta ainakin historiallisen ajan kansanpuvut todistavat toisin:
alusvaatteisiin voitiin valita halvat ja karkeat kankaat, koska niitä ei yleensä tarvinnut
kenellekään esitellä. Niinpä kansanpuvun paidan näkyviin jäävät yliset ovat hienompaa
pellavaa kuin näkymättömiin katoavat aliset (Lehtinen 2005: 36). Rautakaudella
pellavakangas onkin mitä ilmeisimmin ollut ylellisyystuote. Sitä on luultavasti
valmistettu myös Suomessa kotitarvetuotantona tai erikoistuneiden käsityöläisten
toimesta, mutta kaikkein hienoimmat kankaat lienevät tuontitavaraa. (Riikonen 2011:
214–216).

3.7.3 HAMPPU
Kuituhamppua on jo hyvin varhain käytetty vaatetuskankaisiin ainakin Kiinassa, jossa
sen käyttö on myös kehitetty. Pohjois-Euroopassa on keskiajalla viljelty hamppua varsin
laajalti muun muassa laivojen köysien valmistamiseksi, mutta sen laajempi käyttö
vaatetuskankaisiin on epäselvää. Suomessa viljeltiin historiallisena aikana hamppua
jopa pellavaa enemmän, ja ainakin maan itäosissa siitä kudottiin myös kangasta.
Rautakautisesta löytöaineistosta on tunnistettu jonkin verran hamppunyörejä ja -lankoja.
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(Riikonen 1996: 12.)

3.7.4 NOKKONEN
Myös nokkonen on vanhastaan tunnettu kuitukasvi. Ei ole selvää, kuinka laajalti sitä on
rautakaudella käytetty, sillä löytöaineiston vähäisyyden lisäksi pellava, hamppu ja
nokkonen on myös hyvin helppo sekoittaa mikroskooppitutkimuksissa toisiinsa. On
mahdollista, että osa pellavaksi katsotuista löydöistä on sittenkin nokkoskuitua.
(Riikonen 2003: 14.) Sekä Hald (1980: 125–127) että Riikonen (2011: 199) arvelevat
nokkosen käytön kuitukasvina edeltäneen pellavan käyttöönottoa Pohjois-Euroopassa.
Osebergin laivahautauksesta on löytynyt nokkoskangasta (Rosenqvist 2006: 173). Turun
keskiaikaisesta löytöaineistosta on tunnistettu sekä pellava-, hamppu- että nokkoskuitua,
hamppua eniten (Kirjavainen 2003: 269).

3.7.5 PELLAVAN KÄSITTELY
Pellava kiskotaan maasta juurineen ja siemenet riivitään irti. Sitten pellava laitetaan
likoon, jotta pektiini kuitunippujen ja kovan kuoren välillä hajoaisi. Tämän jälkeen
kuoriosa hajotetaan esimerkiksi nuijalla hakkaamalla tai pellavaloukun avulla.
Rikkoutuneet kuoren osat, päistäreet, poistetaan suurimmaksi osaksi isoa puista veistä
muistuttavalla vitimellä, ja kuitu viimeistellään kehräyskäyttöön sopivaksi häkilöimällä
eli vetämällä sitä rautapiikkisen kamman läpi. Häkilöinnin sijaan pellavakuitu voidaan
sivistellä sianharjaksisella pellavaharjalla. (Andersson 2003: 20; Vuorela 1975: 474–
478.) Hampun ja nokkosen käsittelyprosessi on pääpiirteissään samanlainen.
Pellavan käsittelyyn liittyviä työkaluja on rautakautisesta löytöaineistosta
tunnistettu vähän. Euran Pappilanmäestä, Maskun Humikkalasta ja Käkisalmen
Suotniemestä on löytynyt pellavaharjan jäänteitä – näitä on tosin voitu käyttää myös
hiusten harjaamiseen (Kivikoski 1951: 25; 40 ja kuvataulut 114: 929 ja 152: 1162;
Vahter 1933: 181). Åbo Akademin tontin keskiaikaisista kaivauksista Kirjavainen
(2003: 270) on tunnistanut muutamia pellavanuijia kovan kuoriosan nuijimiseen, ja
kaksi vidintä päistäreiden poistamiseen. Pellavanuijia tunnetaan myös esimerkiksi
Osebergin laivahautauksesta (Andersson 2003: 20).
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3.8 SILKKI
Euran Luistarin haudasta 348 ja Tampereen Vilusenharjun haudasta 8 tunnetaan jälkiä
miesvainajien silkkipaidasta, jälkimmäisessä myös brokadinauhasta. Viikinkiajan
Skandinaviasta on esimerkkejä siitä, että kapeahkoja suikaleita silkkikangasta käytettiin
vaatteiden reunojen koristamiseen (Nockert 2006: 299–304). Silkkikangas, kenties koko
vaate, lienee niin Suomessa kuin Skandinaviassakin väistämättä ollut tuontitavaraa, eikä
sen valmistamiseen liittyviä teknisiä seikkoja siksi liene tarpeen käsitellä tässä.
(Riikonen 2004: 13; Lehtosalo-Hilander 2001: 15; Tomanterä 2003: 44–45.)

3.9 LEIKKAUS JA OMPELU
3.9.1 VAATEKAPPALEIDEN NIMITYKSISTÄ
Vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, että pystykangaspuissa kudottiin kankaat
määrämittaisiksi jotakin tiettyä vaatetta varten. Monet muinaissuomalaisiksi oletetut
vaatemallit, kuten vaippamekot, viitat, esiliinat, säärikääreet ja hunnut koostuvatkin
yhdestä määrämittaisesta palasta kangasta, jonka huolittelut ovat syntyneet joko
kudonnan tai koristelujen valmistuksen yhteydessä. Vertailukohtia näille
vaatekappaleille haettiin antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten kuvamateriaalin
perusteella tunnetusta vaatetuksesta, joka usein perustuu suorakulmaisten kankaiden
kietomiseen ja kiinnittämiseen soljilla. Niinpä esimerkiksi olkasoljilla kiinnitettävän
vaippahameen nimityksenä käytetään usein kreikan sanaa peplos.
Tekstiilitutkimuksen parissa on enenevissä määrin pyritty historiallisesti
korrektiin termistöön keskiaikaisia vaatekappaleita nimetessä (vrt. Dahl 2010).
Suomessakin keskiaikaisissa asiakirjoissa käytetyn latinan- ja ruotsinkielisen termistön
ulottaminen rautakaudelle ei liene missään määrin relevanttia. Suomalaisessa
muinaispukukirjallisuudessa on pääosin omaksuttu muuallakin arkeologisen
löytömateriaalin esittelyssä käytetty kuvaileva, neutraali termistö, jonka pohjalla
vaikuttavat kansanpuvun osien nimitykset. Hihallisesta alusvaatteesta käytetään yleensä
nimitystä paita, paitamekko tai alusmekko. Päällysvaatteen nimityksenä kulkee
vierasperäisen ja sinänsä kontekstistaan täysin irrallisen peploksen rinnalla hame tai
vaippahame, mikä saattaa olla hieman sekavaa, kun myös naisten viitasta käytetään
usein sanaa vaippa, joka maallikon korvaan taas liittyy pikemminkin vauvanvaippoihin.
Leena Tomanterä lainasi karjalaisen kansanpuvun nimityksistä Maskun puvun
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rekonstruktioon termin aanua tähän tarkoitukseen, ja hurstut tarkoittamaan yhdestä
kangaskappaleesta valmistettua vyötäröhametta (Tomanterä 1984: 36–37).

3.9.2 PAIDAT JA PAITAMEKOT
Nuoremman rautakauden vaatetukseen on kuitenkin varmasti kuulunut myös
kappaleiksi leikattuja ja yhteen ommeltuja vaatteita. Hukkapaloja pyrittiin luultavasti
kankaan leikkaamisessa välttämään (Lehtosalo-Hilander 1982: 25). Löytöjen
fragmentaarisuudesta johtuen tietoa leikkauksesta on hyvin vähän, joten vertailukohtia
haettiin kansanpuvuista ja muualta Pohjois-Euroopasta tunnetusta materiaalista. Euran
puvun valmistusta esittelevässä kirjasessa Lehtosalo-Hilander (1982: 24) julkaisi kuvia
erilaisista suomensukuisten kansojen paitamalleista, jotka pääosin koostuvat
neliskulmaisista kappaleista. Euran puvun alusmekon malliksi valittiin kuitenkin
Tanskasta suosta löytynyt nahkamekko, jonka kaavalla edes pääntien kohdalta ei
jouduttu leikkaamaan mitään pois. Lehtosalo-Hilander kehitteli tietyn levyiselle
kankaalle leikkuusuunnitelman, jonka avulla kyseinen mekkomalli voidaan tuottaa lähes
ilman hukkapaloja. (Lehtosalo-Hilander 1982: 25.) Alkuperäiseen nahkamekkoon tämä
leikkuusuunnitelma ei sinänsä päde, sillä sen mallia ovat määrittäneet käytetyt vuodat.
Museokokoelmissa olevista 1800-luvun alun kansannaisten paidoista voi
todeta, että ne on ommeltu noin 50–60 cm leveästä pellavakankaasta. Kangas taitettiin
kaksin kerroin, pääntie leikattiin taitteeseen ja sivuille liitettiin helmaa leventävät kiilat
ja kainalotilkut. Kapeimpiin kankaisiin jouduttiin lisäämään toistakymmentä senttiä
leveä kangaskaistale joko toiseen sivuun tai keskelle. Leikkaustapa on hyvin vanha ja
levinnyt pellavaa viljelevien kansojen parissa laajalle, Egyptistä Keski-Venäjälle.
Pääntie oli usein avara, ja sitä saattoi pienentää soljella. Pääntiehen leikattiin halkio
työpaitoihin ja imetystä varten. Työpaitojen hihat olivat avohihoja ja ulottuivat
kyynärpäihin asti. Paidan alaosa eli alaset ommeltiin säästäväisyyssyistä karkeammasta
kankaasta. Alaset jäivät hameen alle piiloon. (Lehtinen 2005: 35–36.) Kapeista
kangaskaistaleista syntyvä, suomensukuisten kansojen parissa esiintyvä yleisin
paitamuoto voisi Lehtosalo-Hilanderin (1982: 25) mukaan liittyä polkukangaspuihin,
joilla kudottiin pitkiä ja kapeita kankaita.

3.9.3 MUITA VAATEMALLEJA
Muissa muinaispukujen ennallistusprojekteissa on nähty toisenlaisia ratkaisuja. Leena
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Tomanterä valitsi Maskun pukuun paidan ja hurstut-puolihameen. Kaarinan
muinaispuvun alusmekko koostuu kansanpuvuista tutun ratkaisun tapaan kahdesta eri
kankaasta, joista piiloon jäävä helma on karkeampaa. Selkeästi myöhemmäksi
ajoitettuun Mikkelin seudun muinaispukuun otettiin samanaikaisista eurooppalaisista
pukulähteistä tutut yhteen leikattu etu- ja takakappale ilman olkasaumaa, hihat ilman
kaarroksia ja kiiloilla levennetty leikkaus, joka antaa helmalle leveyttä.(Riikonen 2004:
26; 29; 33; Lehtosalo-Hilander 2001: 74.)

3.9.4 OMPELU
Nuoremman rautakauden löydöissä on paikoin säilynyt hieman saumaa, joka voisi antaa
tietoa käytetyistä ompeleista, mutta mitään julkaistua tietoa en ole aiheesta löytänyt.
Kankaan reunaa on Vahterin (1933: 182) mukaan käännetty vain paidan kauluksessa
sekä sepaluksessa ja Karjalassa hameen liivipuolessa – viimeksi mainittu tosin asettuu
myöhempien hametulkintojen perusteella aika epäilyttävään valoon (Riikonen 2004: 19;
21). Perniön Yliskylän haudan 1 hameeksi tulkitussa tekstiilissä on ollut edessä keskellä
sauma (Appelgren-Kivalo 1907: 33–34 ja kuvataulu VII: 4).
Päärmättyjä ja halkiollisia kaula-aukkoja sen sijaan on löytynyt ainakin
Mikkelin Tuukkalasta (Lehtosalo-Hilander 2001: 74). Kirkkomäen haudan 1 tekstiilejä
selostaessaan Riikonen (1990: 45–46) mainitsee kaarihunnun murtotoimikkaan
yhteydessä pari etupistoa, jotka on tehty kaksinkertaisella villalangalla, ilmeisesti
kankaan loimilangalla. Sittemmin hamekankaaksi tulkitussa d-toimikkaassa taas on
paksulla harmaalla langalla pisteltyä koristeruudukkoa. Selkäpuolella taas on kaksi
kangasta ommeltu kiinni toisiinsa ensin pienin pistoin ja sitten vielä paksulla kerratulla
langalla. (Riikonen 1990: 62-64; 69.) Euran mallipuvun saumoista Lehtosalo-Hilander
(2001: 62) mainitsee, että alusmekon kappaleet yhdistettiin toisiinsa katesaumoilla, ja
pääntien reunat, hihansuut ja mekon helma päärmättiin. Ompeleet tehtiin käsin.

Kuva 15. Ompeleet. Vasemmalla etupisto, oikealla katesauma etuviistosta ja suoraan
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sivulta.

Yorkin löytöaineiston anglo-skandinaavisissa tekstiileissä sekä paksujen että yhden
hienomman villakankaan reunoja on päärmätty kääntämällä yhden kerran ja ommeltu
kankaan reunan yli, ei sen suuntaisesti. Pellavakangas puolestaan on käännetty kaksi
kertaa ennen ompelua vinoilla tikeillä reunan yli. Kahta kappaletta yhdistäviä saumoja
on säilynyt lähinnä silkkikankaassa, joita on yhdistetty yksinkertaisilla etupistoilla.
Pellavassa on käytetty myös katesaumaa. Ompelulankana on pääosin käytetty samaa
materiaalia kuin kankaassa, joskus kuitenkin pellavalankaa silkille. Lanka on yleensä Skerrattu kampavillaisista z-langoista. Kaikille mainituille saumoille löytyy vastineita
skandinaavisesta aineistosta. (Walton 1989: 404–410.)

Kuva 16. Päärmeet. Vasemmalla yksinkerroin, oikealla kaksinkerroin käännetty kangas.

Grönlantilaisten löytöjen ompeleista tehdyt tutkimukset kertovat erilaisista ompelu- ja
huolittelutavoista kuin nykyisin tavallisesti käytössä olevat. Näiden käyttöön
vertailuaineistona täytyy kuitenkin suhtautua varauksella, sillä ajallisen ja paikallisen
eroavaisuuden lisäksi Herjolfnesin löytöjen istuva leikkaus on hyvin erilainen kuin
suomalaisilla muinaispuvuille oletettu neliskanttisiin muotoihin perustuva, vaikka
molempien kankaat onkin ilmeisesti kudottu pystykangaspuissa. Herjolfnesin löytöihin
sisältyy sekä oikealta puolelta lähes näkymättömiä että koristeellisia saumoja, ja
saumanvarat ovat useimmiten vain muutamia millimetrejä. Ompelulangat olivat
äärimmäisen hienoja kerrattuja lankoja, jotka olivat valmistettu lampaan pitkästä
päällysvillasta tai vuohen karvoista. Pitkät saumat on usein ommeltu päältäpäin ja
saumavarat ommeltu kiinni toiselle sivulle. Jotkut tekniikat, kuten nauhalaudoilla
kudottu putkireunustus, toimivat paitsi koristeellisina elementteinä, myös reunojen
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vahvistuksina. (Østergård 2004: 95; 97–100.)

3.9.5 OMPELUTYÖVÄLINEITÄ
Keritsiminä mainitut työkalut ovat mitä todennäköisimmin toimineet myös saksina
kankaan leikkaamiseen. Raudasta ja kuparista tai pronssista valmistettuja silmäneuloja
on löytynyt jonkin verran sekä haudoista että asuinpaikoilta – näistä sirompia lienee
käytetty ompeluun ja suurempia taas neulakinnastekniikassa. Ompeluneuloja on voitu
valmistaa myös luusta. (Vahter 1933: 181; Nallinmaa-Luoto 1977: 221.) Kirkkomäen
”gotlantilaisen miniän” haudasta 26 rautainen neulakoteloputki, jonka sisällä oli yksi
neula ja hiuksenkaltaista täyteainetta. Neulakotelo on Suomessa epätavallinen löytö,
Kivikoski (1951: 25 sekä kuvataulu 114: 925) esittelee yhden, joka on löytynyt
Kalannin Kalmumäestä. Sen sijaan Gotlannissa osaksi ketjulaitetta ripustettavat
neulakot olivat hyvin tavallisia. (Riikonen 2005b: 233–234.)

3.10 KORUT JA KORISTELUT
Pronssispiraalikoristelun alkuperä on todennäköisimmin Baltian heimojen parissa 500–
600 -luvuilla. Se tuli Suomessa käyttöön viikinkiajalla ja saavutti huippunsa
ristiretkiajalle tultaessa 1000–1100 -luvuilla. Spiraalikoristellut esiliinat ovat tavallisia
Suomessa Hämettä lukuun ottamatta. Niitä on löytynyt myös Virosta ja Baltiasta.
(Riikonen 2005a: 31–32; Žeiere 2005; Laul & Valk 2007: 49-50.) Spiraalikoristelujen
tekniikassa voidaan havaita ajan mukana tapahtunutta kehitystä ja eroja idän ja lännen
välillä, mutta kuva ei ole niin selvä, kuin Vahter (1928) aikanaan esitti. Esiliinojen
lisäksi spiraalikoristeita tavataan erityisesti päähineistä ja ristiretkiaikaisista viitoista.

3.10.1 PRONSSISPIRAALIKORISTELUT
Varhaisimmat suomalaiset esiliinojen spiraalikoristeet löytyvät viikinkiajan alun Euran
ja Yläneen ruumiskalmistoista. Ne olivat viuhkamaisia kulmakoristeita, joilla oli myös
käytännöllinen merkitys, sillä esiliinan päätylautanauhojen päät viimeisteltiin tekemällä
niistä iskunyöriä, joka sitten koristeltiin spiraaleilla. (Tomanterä 1978a: 51; Riikonen
2005a: 33.) Tavallisin viikinkiajan esiliinatyyppi oli noin 50 x90 cm kangas, joka oli
reunustettu pronssispiraaleilla. Helmaan voitiin sijoittaa erillisiä spiraaliapplikaatioita
tai leveä spiraalireunus. Esiliina oli taitettu yläreunastaan, ja erillinen vyönauha kulki
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tuon taitoksen kohdalta. 1000-luvulla lounaissuomalaiset esiliinat pienenivät ja
lyhenivät niin, että tavallisempi koko oli 35–40 x 75–80 cm. Yläreunaa ei enää taitettu,
vaan nauhat kiinnitettiin esiliinan kulmiin. Esiliina reunustettiin edelleen spiraaleilla,
mutta nämä olivat läpimitaltaan pienempiä kuin aiemmin. Raskaita spiraalireunuksia
tehtiin edelleen Itä-Suomessa, jossa esiliinan alareunassa saattoi myös olla hapsut.
(Riikonen 2005a: 35–36.)
Karjalaisista ristiretkiaikaisista esiliinoista komeimmat lienevät
Kivikoskenkin (1951: 41–42 ja kuvataulu 158: 1201 ja 1202) Kekomäen ja Sakkolan
Patjan kalmistoista löytyneet esiliinanhelmat – jälkimmäinen ajoittuu rahalöydön
perusteella 1200-luvulle. Länsi-Suomessa hienoimmat ja oletettavasti myös kalleimmat
spiraalikoristellut esiliinat löytyivät Kirkkomäen haudasta 27, Humikkalan haudasta 30
ja Halikon Rikalan haudasta 47 - näissä on leveä spiraalikoristelu sekä ylä- että
alareunassa. Kirkkomäen haudan 27 komea esiliina on radiohiiliajoitettu noin vuoteen
1020, mutta samasta haudasta löytynyt yksinkertaisempi esiliina on iältään 40 vuotta
nuorempi – vainaja oli siis saanut mukaansa kaksi eri-ikäistä esiliinaa. Kaikkiin kolme
komean esiliinan kanssa haudattua naista oli peitetty viitalla. Humikkalan ja
Kirkkomäen viittojen reunaa koristi kuviollinen lautanauha, Rikalan viittaa taas
spiraaleista pujoteltu koristereunus jolle on löytynyt vastineita muun muassa Perniön
Yliskylästä ja Raision Ihalasta. Erityisesti Raision löytöjä tutkinut Anna-Liisa
Hirviluoto (1973: 65) ajoittaa molemmat viitankoristelutavat 1000-luvun loppuun tai
1100-luvun alkuun. Näitä esiliinoja ja viittoja voidaan pitää spiraalikoristelun teknisinä
huipentumina. (Riikonen 2005a: 43–44)
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander (2000: 241) on korostanut esiliinojen
merkitystä naisen puvun olennaisena osana, kun taas Jaana Riikonen (2005a: 65–66)
pitää runsaasti spiraalikoristeltuja esiliinoja harvinaisina ja liittää ne etnografisen
vertailuaineiston tavoin suojelu- ja hedelmällisyysmagiaan. Tässä tarkoituksessa
kiiltävillä, geometrisilla pronssispiraalikoristeluilla olisi ollut tärkeä osa kääntämässä
pahan silmän vaikutus ja johdattamalla se pois. Historiallisesti esiliina oli Suomessa
naimisissa olevan naisen merkki, ja sen käyttö oli välttämätöntä tärkeissä tilaisuuksissa,
kuten kirkossa tai oikeudessa todistettaessa. Virossa vaimon piti aina käyttää esiliinaa
työskennellessään pelloilla, ja erityisesti sadonkorjuuaikaan hyvää onnea ei saanut
vaarantaa sopimattomalla pukeutumisella. (Riikonen 2005a: 58–59.)
Keskenään samankaltaisia spiraalikoristeita löytyy varsin laajalta alueelta
Suomesta, Virosta ja Latviasta. Ne ovatkin olleet kauppiaiden levittämiä
puolivalmisteita, jotka ostaja on kiinnittänyt itselleen tärkeään vaatekappaleeseen.
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Kankaan kutoja ja koristeen tekijä eivät välttämättä olleet sama henkilö paitsi silloin,
kun spiraalikoristeet ovat elimellinen osa kankaan viimeistelyä, kuten yksinkertaisten
esiliinojen kulmakoristeiden tapauksessa. Tarkempi selvitys koristeiden valmistuksesta
ja alkuperästä vaatisi metallilankojen koostumuksen analysoimista. Tällä hetkellä
voidaan arvioida, että Euran ja Köyliön alueen sekä Turun Ristimäen spiraalikoristukset
ovat vanhempia, ja Maskun Humikkalan, Turun Kirkkomäen ja Halikon Rikalan löydöt
puolestaan nuorempia. (Riikonen 2005a: 47–48.)

3.10.2 NAUHAT
3.10.2.1 Lautanauhat
Kaikki koristeet eivät ole metallia. Lautanauhoja on hyödynnetty paitsi kankaiden
huolitteluissa osana kudontaprosessia, myös kankaaseen ommeltuina koristenauhoina ja
vyönauhoina. Lautanauhat valmistetaan tavallisimmin neliskanttisilla ohuilla puisilla tai
sarvisilla laudoilla, joiden kaikissa kulmissa on reikä. Suomesta ei ole löytynyt
nauhalautojen jäänteitä, mutta esimerkiksi Osebergin laivahautauksesta on löytynyt 52
neliskulmaista lautaa, jotka olivat edelleen kiinni brokadilautanauhan loimessa (Ingstad
2006: 187; Nockert 2006: 143–147).

Kuva 17. Lautanauhan kutominen.

Lautoja käännellään yksitellen tai ryhmässä tavallisesti neljänneskierros kerrallaan, ja
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kude pujotetaan viriön välistä. Kuvio syntyy joko vain erivärisistä langoista pujotuksen
tuloksena tai lautoja eri järjestyksessä kääntämällä – monimutkaisemmissa kuvioissa
hyödynnetään myös lautojen puolikaskiertoa (Penna-Haverinen 2009: 44–45).
Lautanauha voidaan kutoa myös pyöreäksi, niin sanotuksi tuppilonauhaksi, jolloin
kudetta syötetään vain toiselta puolelta. Suomesta tiedetään, että kansanomaisesti
lautanauhoja on kudottu ainakin sitomalla loimen toinen pää esimerkiksi koukkuun ja
kiristämällä toinen kutojan vyötäisille. Ristiretkiaikaisten nauhojen loimet ovat
villalankaa, kuteet mahdollisesti usein pellavaa, hamppua tai nokkosta. (Sarkki 1979:
10–11; 88–89; Karisto 2010: 10; 16).
Suomalaisista museokokoelmista löytyvät kansanomaiset nauhat ovat
yleensä olleet melko kapeita ja yksinkertaisia, ja sama pätee kankaiden luomisen ja
viimeistelyn yhteydessä kudottuihin limityskuosisiin nauhoihin. Irralliseksi kudottujen
moniväristen ja kuviollisten ristiretkiaikaisten nauhojen tavallisimmiksi aiheiksi Sarkki
(1979: 43) mainitsee erilaiset geometriset kuviot, kuten siksak-linjat, ristiä ja hakaristiä
muistuttavat kuviot sekä vinoneliöt ja kolmiot. Karistolla (2010: 18–19) on kuvia
joistakin ristiretkiaikaisten nauhojen pohjalta rekonstruoiduista nauhoista.
Komeimmat ristiretkiaikaiset nauhat, kuten Maskun Humikkalan nauha ja
Kaarinan Kirkkomäen haudan 27 pronssisia karhunhammasriipuksia kannattanut
vyönauha, koostuvat monimutkaisista geometrisistä kuvioista ja ovat luultavasti olleet
ammattilaisten työtä. Näissä nauhoissa on hyödynnetty erikoistekniikoita, kuten
lautojen puolikaskiertoja ja tuppilohulpiolla vahvistettuja reunoja. (Karisto 2010: 17–
19; Penna-Haverinen 2010.) Sarkin (1979: 10–11) mukaan tällaisilla nauhoilla ei ole
ollut etukäteen määritettyä kudontakaavaa, vaan tottunut kutoja on kyennyt nauhan
loimilangoista näkemään, millaisia kuvioita hänen on mahdollista saada aikaan. PennaHaverinen (2010: 199) on korostanut kunkin kutojan taitoa ja yksilöllistä tyyliä
kuvioiden luonnissa.
3.10.2.2 Kuteettomat nauhat ja nyörit
Lautanauhojen lisäksi suomalaisesta rautakautisesta tekstiiliaineistosta tunnetaan
kuteettomia ristikkonauhoja, palmikkonauhoja ja iskunyörejä. Ristikkonauha on
yksinkertaisehkoa palmikoitua nauhaa, jossa kukin loimilanka on vuorollaan kuteena.
Jos langat pujotetaan yhden yli ja yhden ali, saadaan palttinapintaista nauhaa.
Toimikassidosta muistuttava pinta taas syntyy, jos langat pujotellaan kahden yli ja ali.
Näiden nauhojen valmistamiseen ei käytetä erityisia välineitä, joista voisi jäädä
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arkeologisia jälkiä: tarvitaan vain jokin tuki, johon nauhan toisen pään voi kiinnittää.
(Sarkki 1979: 12). Palmikkonauha on ohuempi ja joustavampi mutta myös heikompi ja
tekniikaltaan vaatimattomampi kuin lautanauha. Palmikoidut nauhat ovat kuitenkin
eläneet kansanomaisina käsitöinä 1900-luvulle asti. (Vahter 1945: 219–220.)
Ristikkonauhoja on löytynyt länsisuomalaisista kalmistoista, kuten
Maskun Humikkalasta, Raision Ihalasta, Liedon Ristipellosta, Perniön Yliskylästä ja
Tampereen Vilusenharjulta. Kaksi- ja kolmivärisiä ristikkonauhoja on käytetty
esiliinojen vyöttönauhoina ja vöinä, yksivärisiä puolestaan naisten spiraalikoristeisissa
otsanauhoissa. Monivärisiin nauhoihin syntyy eriväristen lankojen risteämisen
tuloksena geometrisiä kuvioita, kuten vinoneliöitä ja siksak-kuviota. (Sarkki 1979: 49–
54.)
Yksinkertaisia palmikoituja nauhoja on löytynyt erityisesti Mikkelin
seudulta ja Karjalasta. Ne on usein ommeltu kankaan reunaan, ilmeisesti sitä
vahvistamaan. Nelikulmaiseksi kudottuja nauhoja on käytetty myös esiliinan
vyöttönauhoina (Sarkki 1979: 55–61.) Kaksinkertaisista nauhalenkeistä iskettyä nyöriä
on puolestaan käytetty muun muasssa pronssispiraalien kiinnitykseen ja viittojen
päätyristikoiden valmistamiseen (Tomanterä 1984: 39–41). Perniön Yliskylän haudassa
1 nelisivuinen iskunyöri toimii esiliinan nauhana (Vahter 1945: 216; Appelgren-Kivalo
1907: kuvataulu VIII: 5).
3.10.2.3 Brokadinauhat
Tampereen Vilusenharjun, Räisälän Hovinsaaren ja Kaukolan Kekomäen kalmistoista
sekä Kirkkomäen kalmiston viereisen asuinpaikan kivirakenteesta on löytynyt palasia
kulta- tai hopealankakoristeisesta brokadinauhasta. Vilusenharjun nauha ja toinen
Kekomäen nauha on ilmeisesti ommeltu silkkikankaalle paidan koristeeksi, Kekomäen
toinen nauha ja Räisälän nauhat ovat puolestaan löytyneet naisten haudoista pään
tienoilta ja kaiketi kuuluneet hiusten koristeisiin. Nauhat on kudottu silkkilankapohjalle,
koristekuvioissa on käytetty silkkilankaytimen ympärille kierrettyä hopeasoiroa, joka on
voitu myös kullata. Näille lautanauhatekniikalla valmistetuilla nauhoille löytyy
vastineita Ruotsista ja Tanskasta, vaikka tekniikka ja kuviointi on jonkin verran
vaihdellut maasta toiseen. Brokadinauhoja tai vähintäänkin niiden raaka-aineita on
arveltu tuontitavaraksi Bysantista. (Sarkki 1979: 47–48; Tomanterä 2004: 44–45;
Penna-Haverinen 2009: 80–81; Hald 233–234.)
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3.10.3 KORISTELUN SYMBOLINEN MERKITYS
Vaatetuksen koristelun merkitys ei ole ollut vain esteettinen, vaan sillä on aina ja
kaikissa kulttuureissa ollut myös useita erilaisia symbolisia tasoja. Tietyt kuviot
karkottavat pahoja voimia, lisäävät hedelmällisyyttä tai tuovat onnea. Taidokas koristelu
teki tekijänsä taidot tai kantajansa varallisuuden tiettäväksi, ja heiluvilla tupsuilla,
kilisevillä kulkusilla ja muilla kilkuttimilla oli kenties myös mahdollisuus houkutella
vastakkaista sukupuolta. (Riikonen 2005a: 55.)
Nauhojen kuvioista rombi oli hedelmällisyyssymboli ja siksak-kuvio
puolestaan suojeleva käärme. Jälkimmäinen löytyy myös useamman hautalöydön
viitanreunoista pronssispiraaleilla toteutettuna. Viittoihin ei välttämättä ole applikoitu
spiraalikoristeita tasaisesti koko reunan matkalle, vaan ne on voitu keskittää kohtiin,
jotka viittaa käytettäessä asettuvat kaulan ja rinnan seudulle. Myös lounaissuomalaisen
kaarihunnun spiraalit ja hapsut suojasivat kaulan- ja niskanseutua. Hapsut mahdollisesti
viittasivat myös häpykarvoitukseen, ja Riikonen viekin pään ja alapään välisen
analogian vielä pidemmälle kertoessaan, että erityisesti huntukankaissa käytetyn
murtotoimikkaan kalanruotokuvio symboloi naisen sukuelimiä. Murtotoimikasta
käytettiin päähineiden lisäksi Kirkkomäen haudan 27 säärikääreissä ja Maskun
Humikkalan alushameissa, jotka asettuvat luontevasti samaan ajatteluun. Häärituaalissa
suomensukuisille kansoille oli olennaista peittää morsiamen pää. Huntu olikin
historiallisesti naineen naisen tunnus, mutta Riikonen arvelee, että se olisi vielä
olennaisemmin ollut ylipäänsä hedelmällisessä iässä olleen naisen tunnus, oli tämä
naimisissa tai ei. (Riikonen 2005a: 59; 63–64.) Toisaalta murtotoimikas on ryhdikäs
kudos, jonka valinta päähineeseen on voinut liittyä myös käytännöllisiin seikkoihin.
Vyöllä oli historiallisen ja kansatieteellisen aineiston perusteella suuri
symboliarvo: se kertoi kantajansa sosiaalisesta asemasta ja kuului tärkeänä osana
moniin siirtymäriitteihin. Latvialaisten lauta- ja pirtanauhojen kuvioihin sisältyi
voimakasta symboliikkaa, ja samoja symboleja tavataan jo esihistoriallisissa
tekstiileissä. Aikalaisilla ei luultavasti ollut mitään ongelmia lukea nauhojen kuvioiden
tai esiliinojen ja viittojen spiraalikoristusten symbolista kieltä. (Riikonen 2005a: 57.)
Erityisen suuri naista ja mahdollisesti myös syntymätöntä lasta suojeleva voima oli
punaisesta langasta tehdyillä vyönauhoilla, jollainen sisältyy myös Luistarin hautaan 56
ja Kirkkomäen hautaan 1. Riikonen (2005a: 62–63) korostaa punaisen värjäämisen ja
mataranjuurien keräämisen vaikeutta Suomessa, ja kertoo vähäisenkin punaisen värin
riittävän suojelukseen. Erityisen voimakas suojavaikutus oli vyöllä, joka oli kierretty
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useaan kertaan vartalon ympäri.
Arkaaisessa maailmankuvassa pahat voimat vaanivat joka puolella, ja
erityisesti arimmat ja tärkeimmät kehonosat, kuten pää, kaula, rinnat ja sukuelimet
tarvitsevat varjelusta. Pään- ja kädenteiden ja helman suojeluun voidaan käyttää koruja
ja koristeluja, kuten hapsuja ja punaista lankaa. Erityinen symbolisen suojelun tarve
liittyy naisen hedelmälliseen ikään, avioliittoon ja lasten saamiseen. Imettävä äiti, joka
on vastuussa myös toisen ihmisen elämästä, tarvitsee erityistä suojelusta rinnoilleen.
Mareilla ja udmurteilla tämä tapahtui historiallisena aikana voimakkaasti kirjailluilla
paidoilla, mordvalaisilla suurilla soljilla. Mari-paitojen kirjailut kertoivat aikoinaan
myös kantajansa perhetaustasta. (Riikonen 2005a: 56–57.) Samaan voisivat viitata
rautakautiset rinnan päälle asettuvat raskaat soljet ketjulaitteineen.
Naisten hedelmällisyyden varmistamiseksi, suojelemiseksi ja lisäämiseksi
on koristeltu erityisesti rintojen ja sukuelinten aluetta, ovathan ne ihmisrodun
lisääntymisen kannalta välttämättömimmät paikat. Suomesta ei ole säilynyt kuin
vähäisiä aluspaitojen tai -mekkojen jäänteitä, mutta Siksälän kalmistosta LounaisVirosta tunnetaan 1100–1200 -luvuilta naisten paitoja, joiden ranteet ja hartianseutu on
koristeltu jo kutomavaiheessa sinisellä ja punaisella langalla tehdyin hakaristikuvioin
(Laul & Valk 2007: 58–59). Näille löytyy vastineita viikinkiajan Birkasta ja
myöhemmästä suomensukuisesta etnografisesta aineistosta. Hihansuiden koristelu esti
pahojen henkien pääsyn aukosta vaatteen sisään, ja samaa tarkoitusta saattoivat toteuttaa
myös Luistarin haudoista 56 ja 1260 löytyneet moninkertaisen pronssirannerenkaat,
joissa oli vieläpä käärmettä kuvastava siksak-kuviointi. (Riikonen 2005a: 61.)
Vaatteet ja korut kertoivat jo ammoin kantajansa sosiaalisesta asemasta,
etnisiteetistä ja elämänkulusta. Suomessa luumateriaali säilyy huonosti, joten vainajan
ikää ei yleensä voida määrittää. Sukukansoilta tunnetun etnografisen materiaalin
perusteella nuorten naisten koristukset olivat hautaan laskettaessa kaikkein runsaimmat,
ja vanhemmat naiset saattoivat lahjoittaa vaatteitaan ja korujaan tyttärilleen. Toisaalta
naisten hienoin juhla-asu, usein hääpuku, saatettiin myös säästää hautaa varten.
(Riikonen 2005a: 45; 57–58.) Tästä tuntuisi kertovan esimerkiksi Kirkkomäen hauta 26
eli ”gotlantilainen miniä”, jolla oli puvussaan gotlantilaiset eläinpääsoljet. Naisvainajien
etnisiteettiä tulkitaan korujen perusteella ja erityisesti solkia pidetään melko varmana
merkkinä. Riikonen (2005b: 240–42) spekuloi, että alkujaan gotlantilaissyntyinen
nainen on käyttänyt synnyinpaikkansa vaatteita ja koruja, mutta oppinut sittemmin
paikalliset työtavat ja alkanut myös käyttää paikallisia vaatteita. Hautaan on kuitenkin
laitettu ehkä hääasu ja vanhat korut, jotka ovat olleet säästössä. Kiinteästi vaatteisiin
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kiinnittyvät ja päällä olleet korut olivat luultavimmin vainajan omaisuutta, irrallisina
hautaan laitetut esineet mahdollisesti myös lahjoja.

3.11 NEULAKINTAAT
Useista viikinki- ja ristiretkiaisista haudoista on löydetty jäänteitä
neulakinnastekniikalla valmistetuista kintaista. Neulakinnastekniikka, skandinaavisessa
kirjallisuudessa nålebinding, tunnetaan esihistoriallisella ajalla hyvin laajalta alueelta
Euroopasta, ja sillä valmistettiin kintaiden lisäksi ainakin sukkia ja päähineitä.
Suomalaiset esihistorialliset neulakinnaslöydöt ajoittuvat viikinki- ja ristiretkiajalle.
Kintaat on haudoissa yleensä aseteltu vainajan vatsan päälle, ei välttämättä käsiin
(Vajanto 2003: 22–23). Neulakintaat eivät ole ehkä niinkään kuuluneet osaksi vainajan
juhlapukua, vaan nämä ”manan kintahat kädessä” on tulkittu liittyvän tuonpuoleiseen
liittyviin uskomuksiin (Riikonen 2004: 15–16; Peets 1987). Samasta syystä
muinaispukurekonstruktioihin ei yleensä kuulu kintaita (Lehtosalo-Hilander 2001: 63).
Vajanto (2003) on kuitenkin rekonstruoinut erikseen myös Euran Luistarin haudasta 56
löytyneet neulakintaat.
Erilaisia neulakinnaspistoja on olemassa valtaisat määrät. Näitä on yritetty
luokitella vaihtelevilla tavoilla, joista jokaisella on omat puutteensa. Eri tavoin tehdyt
neulokset eroavat kuitenkin silmämääräisesti selvästi toisistaan. Suomalaisissa
neulakinnastekstiileissä tavallinen on niin sanottu suomeksi neulominen Kaukosen
vuonna 1960 julkaiseman jaottelun mukaan. Lankana on käytetty kerrattua villalankaa,
tosin Luistarin haudan 56 neulakinnasfragmentissa sinistä lankaa ei ole kerrattu, vaan
pisto on tehty käyttäen kahta yksisäikeistä s-kierteistä lankaa rinnan. Kintaat on
mahdollisesti aloitettu tavallisesti sormenpäistä ja edetty ranteeseen päin. Luistarin ja
Kaukolan Kekomäen kintaat ovat koostuneet useista erivärisistä raidoista. Tuukkalan
kintaan pinta on huovutettu ja koristeltu sitten ristikkokirjailulla. (Vajanto 2003: 9-15;
32–42.)
Neulakinnasneuloja on voitu valmistaa puusta, luusta, sarvesta ja
pronssista. Orgaanisesta materiaalista tehdyt neulat ovat enimmäkseen hävinneet, mutta
Euran Pappilanmäestä on löytynyt pronssista valmistettu neula (Vajanto 2003: 53) ja
Räisälän Hovinsaaresta useampia neuloja (Schwindt 1893: kuvataulu 10: 74 ja 75).
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3.12 MUINAISTEKSTIILIEN KÄYTTÖ JA MUODIN MUUTOKSET
Kansatieteellisen aineiston perusteella talon vaatevarasto oli tärkeä pääoma ja naisen
valmistamana myös taidon mittapuu. Bo Lönnqvist mainitsee kansanomaisen arkipuvun
olleen työvaatteena kovan kulutuksen alainen ja perustaltaan pikemminkin
käytännöllinen kuin sidoksissa muotiin. Juhla-asut taas valmistettiin aikanaan
muodinmukaisiksi, mutta säilyivät vähäisellä käytöllä pitkään, jopa sukupolvelta
toiselle. Yhden vaatekappaleen valmistus raaka-aineiden kasvatuksesta ompelutyöhön
jakaantui 2-3 vuodelle. Tytöt valmistivat runsaasti vaatteita myötäjäisikseen ennen
avioitumista, sillä niitä piti riittää koko eliniälle, jopa perinnöksi. (Lönnqvist 1978: 78.)
Suomalaiset muinaistekstiilit ovat hautalöytöjä, ja ainakin osa vaatteista
on puettu vainajille eri tavoin kuin eläville. Päähinettä on harvoin laitettu päähän, viitta
on voitu levittää vainajan ylle, ja erilaisia tarve-esineitä on aseteltu vainajan vierelle.
Joskus hautaan on laitettu useampi kappale samaa vaatetta. (Riikonen 2003: 9; 13.)
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander on Euran pitkään käytössä olleen
kalmiston perusteella luonnostellut euralaisen pukumuodin muutoksia viikinkiajan
alusta ristiretkiajalle. Hän arvioi peruspuvun pysyneen vuosisatojen ajan
samankaltaisena: lähes maahan ulottuva villainen tai pellavainen mekko, ja sitä
täydentäneet vaatekappaleet. Eurasta on löytynyt jo merovingiaikaisista haudoista
joitakin solkipareja, jotka viittaavat olkapäiltä kiinnitettyyn vaippahameeseen.
Lehtosalo-Hilander toteaa kolmannen soljen kertovan viitasta asun täydennyksenä.
(Lehtosalo-Hilander 2000: 222.) Ruotsin (Birkan) löydöissä vastaavassa asemassa oleva
solki on tulkittu takin kiinnittäjäksi (Hägg 1974: 94).
Pyöreät kupurasoljet ja pronssispiraalikoristellut esiliinat ilmaantuivat
euralaiseen aineistoon 800-luvulla. Siitä lähtien spiraalikoristeinen esiliina oli naisen
puvun perusosa, josta löytyy jälkiä sellaisistakin haudoista, joissa ei ole olkasolkia.
Monissa haudoissa olkasoljet olivat keskenään erilaiset. Lehtosalo-Hilanderin
"täydelliseen korustoon" kuuluva keskelle sijoittuva kolmas solki oli 800-luvun
korustossa pyöreä, 900-luvulla tasavartinen. Esiliinan spiraalikoristeet puolestaan olivat
aluksi vain pieniä koristekuvioita kulmissa, sitten alkoi reunustaminen spiraalirivillä, ja
900-luvulla suuret, helmaan applikoidut kuviot. Varhemmat näistä koristeluista liittyivät
itse valmistusprosessiin: kulmakuvioiden pujotuksia käytettiin esiliinan
reunalautanauhojen päättelyyn, kun taas päälle ommelluilla kuvioilla ei ollut
käytännöllistä funktiota. (Lehtosalo-Hilander 2000: 222–224; 241–244.)
Vaikka haudoista löytynyt korusto usein viittaakin samankaltaiseen
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pukeutumiseen, on jokainen löytö kuitenkin yksilöllinen. Osa on varsin ylenpalttisia:
Luistarin haudasta 1260, joka on ajoitettu 900-luvulle, löytyi pyöreät kupurasoljet ja
tasavartinen solki, ketjunkantajat, kolminkertainen ketjulaite ja pronssisilla
helmenkannattajilla varustettu kuusinkertainen helminauha, jossa on yhteensä yli 250
helmeä. Useissa Lehtosalo-Hilanderin teksteissä todetaan, että tämä rouva olisi
pärjännyt komeudessa jopa itselleen haudan 56 emännälle, joka tosin ajoittuu 1000luvulle. Muoti kuitenkin muuttui: raskaiden pronssikorujen tilalle alkoi ilmestyä
kevyempiä hopeisia, ja koristelun painopiste siirtyi korulaitteista spiraaleihin. 1100luvun rikkaalla euralaisemännällä oli olkapäillään pienet hevosenkenkäsoljet ja
viitassaan spiraalein koristetut päät ja aplikoituja spiraalitähdyköitä. (LehtosaloHilander 2000: 222–224; 241–244.)
Euran puvun lisäksi vain Kaarinan puku sijoittuu viikinkiajalle, muut
suomalaiset muinaispukurekonstruktiot edustavat ristiretkiajan pukeutumista. Perniön ja
Maskun puvuissa näkyvät länsisuomalaiset runsaasti pronssispiraalein koristellut vaipat,
yksinkertaisesti reunustetut esiliinat ja pienet hevosenkenkäsoljet hametta
kiinnittämässä. Itäsuomalaisissa puvuissa taas jatkuu lännen viikinkiaikainen tapa
koristella esiliinat raskain pronssispiraalein ja kiinnittää kupurasolkiin, nyt soikeisiin,
komea ketjulaite. Mikkelin muinaispuvun pohjana toimineen Tuukkalan kalmiston
haudan 26 aineisto on rekonstruoiduista tekstiileistä nuorinta ajoittuen 1200-luvulle.
Tämän jälkeen kristillisen hautaustavan leviäminen johtaa vainajien hautaamiseen
yksinkertaisissa vaatteissa ja ilman tekstiiliä säilyttäviä koruja.
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4 KOKEELLINEN ARKEOLOGIA JA ENNALLISTUSTEN VALMISTUS
4.1 JOHDANTO
Kokeellinen arkeologia on muodostunut sateenvarjotermiksi, jonka alle sijoitetaan
helposti hyvin laaja kirjo erilaisia arkeologisesta aineistosta inspiraationsa saaneita
ennallistuksia ja rekonstruktioprojekteja. Näiden merkitys arkeologian popularisoinnissa
on valtava, eikä kiinnostus historiaturismiin tunnu ainakaan olevan vähenemässä.
Historiamatkailun ja elävöitysharrastuksen suosio on synnyttänyt tarpeen tieteellisen
kokeellisen arkeologian erottamiselle enemmän tai vähemmän asiaan perehtyneiden
harrastajien käsityökokeiluista ja esihistoriamatkailukeskusten elämyspaketeista. Tämän
tarpeen taustalla on kokeellisen arkeologian tutkijoiden halu vakiinnuttaa alansa
vakavasti otettavaksi osaksi menneisyyden tutkimusta (Kyllönen 2005: 33; Outram
2008: 3).
Mathieun (2002: 1) laajan määritelmän mukaan kokeellinen arkeologia on
arkeologisen tutkimuksen ala, joka
- hyödyntää useita erilaisia metodeja, tekniikoita, analyysejä ja lähestymistapoja
- kontrolloidun imitoivan kokeen kontekstissa
- replikoidakseen menneisyyden ilmiön (esineistä systeemeihin)
- tarkoituksenaan luoda ja testata hypoteeseja
- lopullisena päämääränään tuottaa tai parantaa analogioita arkeologisen aineiston
tulkinnan avuksi.
Keskityn tässä sellaisiin kokeellisen arkeologian osa-alueisiin, joissa
pyritään ennallistamaan arkeologinen esine, käsittäen myös tekstiilit ja jopa
pukukokonaisuudet esineiksi. Tämä jättää huomiotta esimerkiksi muinaisten
asuinpaikkojen virtuaaliset rekonstruktiot ja asutusmallien simulaatiotutkimukset, jotka
sinänsä mahtuisivat Mathieun (2002: 4-5) kokeellisen arkeologian
sateenvarjomäärittelyn alle.

4.2 LÄHTÖKOHDAT: POSITIVISMI JA KOKEELLISUUS
Kokeellisen arkeologian julkaisuissa on tarkasteltu melko vähän tutkimuksen
teoreettisia lähtökohtia (vrt. Penna-Haverinen 2009: 21–22) - Ian Hodder (1996: 8) tosin
listaa kokeellisen arkeologian ylipäänsä yhtenä välittävänä teoriana (middle range
theory) etnoarkeologian ja kirjallisten lähteiden käytön rinnalla. Kokeellinen arkeologia
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nykymuodossaan on kehittynyt positivistisen tutkimustradition mukana prosessuaalisen
arkeologian kultakaudella 1960- ja 70-luvuilla. Tarkoituksena oli saavuttaa
luonnontieteellisen tutkimuksen ihanteiden mukaisesti objektiivista tietoa arkeologisista
esineistä. (Andersson Strand 2010: 1.) Popperin (1959) hypoteettis-deduktiivinen
prosessi etenee hypoteesin muodostamisesta sen testaamiseen, jonka tuloksena
hypoteesia on mahdollista arvioida. Vääräksi todettu hypoteesi korvataan uudella,
toivottavasti paremmalla, jota puolestaan testataan. Kokeiden perusteella toimivaksi
todettu hypoteesi taas voidaan arvioida päteväksi, ja sitä voidaan hyödyntää tulkinnassa.
Post-prosessuaalinen arkeologia on kritisoinut positivistista ajattelua ja
arkeologista tutkimusta yleensä objektiivisuuden harhasta eli kuvitelmasta, että tutkijan
olisi mahdollista sulkea pois oman aikansa kulttuuriset, ekonomiset ja poliittiset
ideologiat (Trigger 2003: 344–345). Kokeellisen arkeologian alalla positivismin
kokeellinen tutkimustapa kuitenkin puolustaa paikkaansa (Outram 2008: 1), kenties
pienellä oman tutkijaposition tiedostavalla itsekritiikillä höystettynä.
Positivistista suuntausta ja objektiivisen tiedon hankintaa painottaa
Suomessa Kyllönen, jolle kunnollinen kokeellinen arkeologia on luonnontieteellisten
ihanteiden mukaisesti mitattavaa ja toistettavaa. Kyllönen korostaa erittäin perustellusti
riittävien alkuvalmistelujen, toiston ja toistettavuuden sekä dokumentaation ja julkaisun
merkitystä. Hän vaikuttaa kuitenkin ihannoivan mahdollisimman teknisluontoista
koetilannetta, jossa epävarmat muuttujat on minimoitu, ja ideaalitapauksessa jopa
ammuntakokeen suorittaa ihmisen sijaan kone. Tieteellisyyden vaatimuksiksi
muodostuvat tutkimuskysymyksen muotoilu ja mahdollisimman tarkka pidättäytyminen
siinä. Muu kokeileva arkeologinen toiminta määrittyy Kyllösen kirjoituksissa usein
puuhasteluksi. (Kyllönen 2003; 36; 73–74; 2005: 34–37.)

4.3 KOKEELLINEN TEKSTIILIARKEOLOGIA
Eva Andersson Strand (2010: 1) sen sijaan painottaa kokeellisen arkeologian
sateenvarjokäsitteen sisällä varsinaisen kokeellisen arkeologian lisäksi etnografista
tutkimusta ja kokeilevaa tai oikeastaan kokemuksellista arkeologiaa (experience
archaeology). Nämä kaikki lähestymistavat ovat tärkeitä arkeologiselle
tekstiilitutkimukselle, jolla on pitkä historia kokeellisten menetelmien hyödyntämisen
parissa.
Kokeellisen arkeologisen tekstiilitutkimuksen keskeisiä päämääriä on
luoda linkki löydettyjen tekstiilityökalujen ja arkeologisten tekstiilien välille
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kokeilemalla tekstiilityökalujen toimintaa ja tehokkuutta (Peacock 2001). Tämä
mahdollistaa tekstiilien valmistuksen ja sen monipuolisuuden paremman
ymmärtämisen, ja auttaa ymmärtämään eri alueiden ja aikakausien tekstiililöytöjen
erojen merkityksiä. Tällaisesta tutkimuksesta syntyvä ymmärrys auttaa Andersson
Strandin (2010: 2) mukaan myös hahmottelemaan tekstiilien käyttöä myös sellaisilla
alueilla ja aikoina, joilta niitä ei ole säilynyt.
Suomessa nuoremmalla rautakaudella käytössä olleiden
tekstiilityömenetelmien kannalta oleellista kokeellista tekstiilitutkimusta on tehty
erityisesti villan käsittelyn ja kehräämisen (esim. Andersson 2003: 25–26; Grömer
2005a) sekä loimipainoisilla pystykangaspuilla kutomisen (esim. Batzer & Dokkedal
1991; Mårtensson, Nosch & Andersson Strand 2009) parissa. Näissä kokeissa on muun
muassa vertailtu erilaisten työvälineiden ominaisuuksia ja pyritty siten arvioimaan,
millaisia valintoja muinainen kehrääjä tai kutoja olisi työssään voinut tehdä. Samalla on
mitattu tekstiilien valmistuksen eri työvaiheisiin kulunutta aikaa (Andersson 2003: 46–
49). Tässä on huomattava, että näitä kokeita on edeltänyt usein hyvinkin pitkä
perehtymisvaihe, jossa on selvitetty esimerkiksi loimipainoisten pystykangaspuiden
toimintaa ja kerätty kokemusta niiden käytöstä.
Suomessa tehdyistä tutkimuksista Sari Raition (1991) kankaiden aloituksia
ja lopetuksia sekä putkihulpion kutomista tarkastellut tutkielma on laskettava
nimenomaan tällaisen valmistelevan työn piiriin. Raition tutkielmaa varten kutomat
näytekankaat ovat pieniä tilkkuja, eikä kaikkia työn kuluessa tehtyjä havaintoja voida
suoraan soveltaa kokonaisten vaatetuskankaiden kutomiseen. Tämä ei kuitenkaan
vähennä valmistelevien töiden arvoa – niillä voi olla hyvinkin suuri merkitys
esimerkiksi lopulliseen rekonstruktiotyöhön valittavien menetelmien kannalta.
Kokeiden suorittajan kokemus tutkittavan käsityömenetelmän alalta on
tutkimuksen kredibiliteetin edellytys: esimerkiksi Karina Grömer (2005b) voi
tutkimuksessaan Hallstattin suolakaivoksista löytyneistä lautanauhoista vedota
kymmenen vuoden kokemukseensa lautanauhojen kudonnasta. Kudottuaan useita
kymmeniä metrejä kutakin tutkimistaan kuviorekonstruktioista hän kykenee
arvioimaan, miten aikaavieviä erilaiset kuviot ovat olleet kutoa suhteessa toisiinsa.
Nimenomaan kudontakokemuksen perusteella Grömerin tuloksia voidaan pitää
luotettavina arvioina myös siitä, kuinka kauan esihistoriallisilla käsityöläisillä olisi
kyseisten nauhojen kutomiseen mennyt. (Grömer 2005b: 89.)
Erityisen mitattavaa ja luonnontieteellisten menetelmien käyttöä ja
kehittelyä painottavaa tietä on kulkenut väriaineiden tutkimus. Väriaineanalyysien teko
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vaatii voimakasta erikoistumista, ja käytännössä useimmat tutkimusprojektit ostavat
nämä palvelut muutamilta arkeologisten tekstiilien tutkimukseen erikoistuneilta
laboratorioilta. Kokeellisen tutkimuksen merkitys nousee värjäystutkimuksessa esille
erityisesti vertailuaineiston tuottamisen ja värjäysmenetelmien tutkimisen muodossa.
Väriaineanalyysit perustuvat arkeologisista tekstiileistä saatujen tulosten vertailuun
tunnetuilla värikasveilla ja -eläimillä saatuihin tuloksiin, joten vertailuaineiston
kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeässä asemassa tulosten ymmärrettävyyden kannalta.
Erilaisten värjäysmenetelmien tutkimus puolestaan auttaa ymmärtämään paitsi näiden
merkitystä saavutetun värisävyn kannalta, myös sitä, miten värjäysmenetelmä vaikuttaa
tutkittavasta tekstiilistä fysikaalis-kemiallisesti tehtyihin havaintoihin. (Andersson
Strand et al. 2010: 155–156; Wouters 2005: 24.)
Havainnot indikotiinista suuressa joukossa arkeologisia tekstiilejä ovat
johtaneet morsinkovärjäysprosessin tutkimiseen. Tämä on tarkoittanut sekä kokeiluja
erilaisten vanhojen värjäysreseptien parissa (esim. Hannusas & Raitio 1997) että
pyrkimystä morsinkokyypin toiminnan parempaan ymmärtämiseen (Cardon 1992;
Cardon 2007: 345 viitteineen). Kokeellisen arkeologian piirissä on keskusteltu
laboratorio- ja niin sanottujen autenttisen olosuhteiden merkityksestä kokeiden
suorittamisessa. Outram (2008: 2) kuitenkin korostaa, että nämä kaksi lähestymistapaa
eivät ole toisilleen vastakkaisia tai minkäänlaisia kilpailijoita, vaan täydentävät toisiaan
kokeellisen tutkimuksen kentässä.
Outramin (2008: 2) esimerkkiä lainatakseni: todellista tekniikkaa,
esimerkiksi koivuntuohitervan valmistusta tai morsinkokyyppiä, voidaan ensin
tarkastella laboratoriossa muuttuja kerrallaan prosessin fysikaalis-kemiallisen pohjan
selvittämiseksi. Näillä kokeilla voidaan saavuttaa sellaista ymmärrystä, joka voi
hyödyttää arkeologisen löytöaineiston tulkitsemista, mutta menneitä valmistamisen
tapoja ne eivät jäljitä. Seuraava vaihe onkin siirtyä testaamaan laboratoriokokeiden
avulla luotujen hypoteesien pohjalta autenttisia materiaaleja ja sellaisia todellisia
(actualistic) olosuhteita, jotka menneisyyden ihmisillä olisivat olleet käytettävissään.
Näiden kokeiden perusteella voidaan arvioida, millainen tuotantoprosessi saatavilla
olleita materiaaleja käyttäen olisi oletetuissa menneisyyden olosuhteissa ollut
mahdollinen. Väriainetutkimus on jatkanut tästä vielä tämän tuotantoprosessin
vertailuun historiallisesti tunnettuihin resepteihin – toisaalta samaa materiaalia on osin
käytetty jo noiden autenttisten olosuhteiden määrittelyn pohjana.
Tekstiilitutkimus on prosessi, jossa aineiston tutkimus ja
tekstiilityövälineiden käyttökokeet kulkevat käsi kädessä kokonaisvaltaisemman
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ymmärryksen tietä. Niinpä mikroskoopilla suoritetuissa kuitututkimuksissa tehdyt
havainnot ovat johdattaneet tutkijat tarkastelemaan eri lammasrotujen villoja ja näissä
tapahtuneita muutoksia. Havainto erilaisten villalaatujen erilaisista historiallisena
aikoina käytössä olleista käsittelytavoista on puolestaan johtanut paitsi näiden jälkien
etsimiseen arkeologisesta aineistosta (vrt. Hoffmann 1964: 284–285), myös
käyttökokeiluihin villan kampaamisen parissa. Kun suomalaisesta löytöaineistosta
tehdyt kuitututkimukset (Kirjavainen 2005: 250–251) eivät vaikutakaan viittaavaan
skandinaavisen materiaalin (Østergård 2004: 44) tavoin villan kampaamiseen, olisi
seuraavaksi kenties aika kokeilla muita mahdollisia villan esikäsittelyn menetelmiä.

4.4 ANALOGIAN MERKITYS JA KRITIIKKI
Niin kokeellinen ja kokeileva kuin etnoarkeologiakin perustavat selitysmallinsa
analogian hyödyntämiseen. Analogioiden käyttö on arkeologian tieteenhistoriassa ollut
ajoittain varsin villiä, ja niitä on syystä kritisoitu erityisesti sellaisissa yhteyksissä, joissa
analogioiden hyödyntämistä tulkinnan apuna on laajennettu myös sellaisiin seikkoihin,
joilla ei ole suoraa vertailtavuutta tutkimusaineiston kanssa. Tällöin on vaarana
analogiaan perustuen lähtökohtaisesti olettaa juuri se seikka, jonka olemassaoloa pitäisi
tutkia. (Wylie 2002: 137–139).
Kokeellinen arkeologia on kuitenkin tiukasti sidoksissa etnografisiin
vertailukohtiin: tekstiilien tapauksessa tarkasteltaessa esimerkiksi kuitujen käsittelyä,
kehruuvälineitä ja kutomisen menetelmiä, lähdetään yleensä liikkeelle historiallisesti tai
nykyaikanakin tunnetuista tekniikoista. Sekä kokeellinen että etnoarkeologia
hyödyntävät näitä analogioita arkeologisen aineiston tulkintaan. Näiden analogioiden
käyttöä on kritisoitu siitä, että etnografiset lähteet ovat usein sekä ajallisesti että
paikallisesti kaukana löytöaineistosta. Eri paikoissa vaikuttavat toisistaan poikkeavat
traditiot, erilaiset innovaatiot ovat saapuneet eri paikkoihin eri aikoihin eikä erilaisista
tekijöistä aiheutuva variaatio lopputuloksissa aina ole helposti hahmotettavissa ja
paikannettavissa (Coles 1979: 39; Andersson Strand 2010: 2.) Toisaalta silloin, jos suora
jatkumo esihistoriallisen ja etnohistoriallisen kulttuurin välillä on olemassa, voidaan
näiden aineellisen kulttuurin samankaltaisuuksia pitää luotettavammin
vertailukelpoisina. Myös samankaltaisia luonnonolosuhteita ja elinkeinorakenteita on
pidetty analogian käyttöä tukevina seikkoina. (Wylie 2002: 139–140.)
Suomalaisessa muinaispukujen rekonstruoinnissa analogioita on haettu
varsin laajalta alalta. Niin käsityömenetelmiä kuin vaatteiden mallienkin osalta on
74

hyödynnetty kansatieteellistä tietämystä sekä Suomesta että sukukansojen parista.
Vertailukohtia erilaisille löydöille on haettu myös lähiseuduilta Skandinaviasta ja
Baltiasta sekä tarpeen mukaan muualtakin Euroopasta niin arkeologisten löytöjen kuin
etnografisen tutkimuksen parista. Huolettomia analogioita viikinkiajan ja 1800-luvun
välillä on helppo kritisoida, eikä erityisesti Karjalan näkeminen takapajuisena
muinaisajattelun kehtona ole jäänyt nykytutkimuksessa huomiotta (Anttonen 2007).
Vaihtoehtoja analogioiden käytölle on kuitenkin hyvin vaikea nähdä, jos minkäänlaista
kokonaiskuvaa tekstiilityöstä ja pukeutumisesta halutaan muodostaa.

4.5 KOKEILEVA ARKEOLOGIA JA MUINAISTEKNIIKKA
Kokeilevaa arkeologiaa (experiential / experimenting archaeology) on terminä käytetty
eräänlaisesta kokeellisen arkeologian kevytversiosta, johon sisältyy sekä
kysymyksenasettelu että dokumentaatiota, mutta tieteellisyyden vaatimuksia ei seurata
yhtä tiukasti. Suurin osa Suomessa ja maailmallakin tehdystä ja julkaistusta
kokeellisesta tutkimuksesta sijoittuu tällä jaottelulla pikemmin kokeilevan arkeologian
piiriin. Kokeellisen arkeologian tiukan määritelmän kannattajat näkevät tämän
toiminnan arvon ennen kaikkea valmistelevina kokeina ja opetuksen ja oppimisen
välineenä. (Kyllönen 2005: 36–39; Outram 2008: 3-5.)
Kuten yllä on jo korostettu, muinaistekninen osaaminen on lähes
poikkeuksetta kokeellisen arkeologian edellytys (Outram 2008: 3-4; Andersson Strand
2010: 2) – ilman riittävää käytännön perehtymistä ja käsityötaitoja tutkija ei voi olettaa
saavansa kovin luotettavia tuloksia. Perinteisesti tämä ongelma on ratkaistu
hyödyntämällä erilaisten käsityöläisten ammattitaitoa, mutta kokeellisen tutkimuksen
suosion kasvaessa myös moni arkeologi on perehtynyt kädentaitoihin ja
primitiiviteknologiaan, tai käsityöläinen muinaistutkimukseen.
Vaikka kokeilevaa arkeologiaa on usein kritisoitu epätieteelliseksi, koska
se ei välttämättä pyri hankkimaan lisätietoa alkuperäisestä löytöaineistosta, Andersson
Strand (2010: 2) painottaa voimakkaasti kokemusperäisen käsityöteknisen tiedon
merkitystä arkeologian opinnoissa. Valmistusmenetelmien tuntemuksen ja niistä saadun
henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä arkeologisten löytöesineiden ymmärtämiselle
ei ehkä voikaan liikaa korostaa. Tekstiilityön kohdalla henkilökohtainen
kokemusperäinen oivallus vaatteiden valmistamisen työläydestä, vaikeudesta ja
toisaalta kenties myös palkitsevuudesta voi auttaa näkemään tekstiilityön merkityksen
niin yksilön elämässä kuin laajemmin menneessä yhteiskunnassakin (vrt. Barber 1994:
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17–23).
Silja Penna-Haverinen (2009: 27–28) vastaa Kyllösen (2005: 36–37)
kokeilevan arkeologian kritiikkiin nappaamalla edustamansa kokeilevan
rekonstruktiotoiminnan irti kokeellisen arkeologian tiukasta määritelmästä. Hän
painottaa lautanauha- ja kuviorekonstruktion valmistusta sarjana kokeiluja, joita
valmistetaan jatkuvassa vuoropuhelussa alkuperäisen aineiston kanssa. Tutkimus on
prosessi, jossa tutkijan omalla oppimisella ja työn kuluessa syntyneillä oivalluksilla on
suuri merkitys. Penna-Haverinen tulkitseekin kokeellisen arkeologian perustuvan
erityisesti luonnontieteellisten menetelmien hyödyntämiseen kokeiden tulkinnassa, kun
taas hänen kokeileva arkeologiansa painottaa kokeilujen yhteydessä kertyvää
kokemuksellista tietoa. Näiden välinen raja ei välttämättä kuitenkaan ole selvä, ja voi
johtua osin myös erilaisista tutkimuksellisista painotuksista. (Penna-Haverinen 2009:
21; 28.)

4.6 ERILAISIA ESINE-ENNALLISTUKSIA
Tarve ennallistaa arkeologisia esineitä syntyy joko tarpeesta esitellä yleisölle muutakin
kuin usein huonokuntoisia ja menneestä elämänmenosta lopulta melko vähän kertovia
löytöjä, tai halusta ymmärtää löytöaineistoa paremmin erilaisten valmistus- ja
käyttökokeiden kautta (Kyllönen 2005: 34; Moilanen 2009: 2). Kuten luvussa 2
kerrottiin, suomalaisten muinaispukuennallistusten valmistukselle on ollut myös monia
muita syitä. Tässä tarkastelen suomalaisia muinaispukuja nimenomaan arkeologisten
rekonstruktioiden valmistamisen näkökulmasta.
Anna Nørgaard (2011: 17) huomauttaa osuvasti ennallistusprosessin
ensimmäisen valinnan olevan se, ennallistaako tekstiili siinä kunnossaan, jossa se oli 1.
kaivaushetkellä, 2. hautaamishetkellä, vai 3. uutena, kun sen omistaja ensi kerran puki
sen päälleen. Nørgaardin jaottelu on relevantimpi Herjolfnesin lähes kokonaisena
säilyneitä vaatelöytöjä tarkastellessa kuin suomalaisten fragmentaaristen löytötekstiilien
tapauksessa. Esinettä löytökunnossaan esittelevän ennallistuksen valmistus voisi
kuitenkin tulla kysymykseen, jos sellainen haluttaisiin esimerkiksi asettaa näytteille
hyvin huonokuntoisen tai valonaran alkuperäisesineen sijaan. Suomalaisten
muinaispukujen ennallistukset ovat kuitenkin kaikki kohdistuneet tekstiililöytöjen
ennallistamiseen sellaisina, kuin niiden olisi alun perin käyttöön otettaessa voinut
kuvitella olleen.
Museon vitriiniin asetettuina useimmat muinaispukuversiot ovat
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ennallistuksia, joiden tärkein anti on luoda mielikuva jostakin arkeologisesta
löytöesineestä alkuperäisessä muodossaan, sellaisena kuin se olisi uutena voinut olla.
Nämä pedagogisen esimerkkimateriaalin esineet eivät välttämättä ole tarkoitettuja
käytettäviksi, vaikka yleensä niitä saa paitsi katsoa, myös koskea. Niiden
valmistuksessa ei yleensä ole käytetty alkuperäisiä menetelmiä muuten kuin joidenkin
materiaalien ja yleisten ratkaisujen osalta. Tällaista arkeologista ennallistusta voidaan
kutsua myös simulaatioksi, kopioksi tai replikaksi, mutta alkuperäisten työvälineiden
puutteessa ei välttämättä varsinaiseksi rekonstruktioksi (Coles 1979: 36; Mathieu 2002:
2-3; Penna-Haverinen 2009: 29).
Mathieu (2002: 2-3) jakaa tämän replikointitoiminnan visuaalisiin
replikoihin ja funktionaalisiin replikoihin. Visuaalinen ennallistus voi olla varsinaisen
esineen sijaan myös vaikka piirroskuva. Kuvallisen ennallistuksen hyvä puoli on sen
sallivuus: on mahdollista piirtää esimerkiksi muinaispuvun kuvallinen ennallistus
sellaiseksi, että epävarmat yksityiskohdat eivät siinä näy. Toisaalta tällä tavoin on myös
mahdollista paitsi aiheuttaa myöhemmille sukupolville runsaasti pähkäiltävää tehtyjen
ratkaisujen suhteen, myös tuottaa ennallistusehdotuksia, jotka eivät käytännössä toimi.
Käytännössä testattuna kokeellinen tutkimus osoittaa myös mahdottomuuksia:
varsinaissuomalaisen kaarihunnun valmistaminen sellaiseksi kuin Tyyni Vahterin (1952)
piirroksissa ei ollut käytännössä mahdollista (Lehtosalo-Hilander 2001: 68).
Funktionaalisilla replikoilla taas pyritään testaamaan jonkin esineen tai
esinetyypin ominaisuuksia, pyrkimättä edelleenkään välttämättä valmistamaan
mahdollisimman autenttista replikaa. Kyseessä voi olla ennallistus jostakin tietystä
esineestä tai yleisesti jostakin esinetyypistä. Caple (2006: 213) käyttäisi yleisesti jotakin
esinetyyppiä ennallistettaessa sanaa reproduktio, ja Penna-Haverinen (2009: 29) liittäisi
nämä erityisesti jonkin esineryhmän valmistusprosessiin liittyviin kysymyksiin.
Tällaisena funktionaalisen ennallistuksen valmistus lähestyy prosessien
ennallistamista. Tämä puolestaan pyrkii kokeellisesti selvittämään niitä tekijöitä, jotka
ovat vaikuttaneet arkeologisen aineiston muodostumiseen. Hyvin tyypillinen
kokeellisen arkeologian osa-alue on teknologisen valmistusprosessin jäljitykseen
liittyvä tutkimus. (Mathieu 2002: 5.) Tekstiilitutkimuksen alan esimerkki voisi olla
vaikkapa Mårtenssonin, Noschin ja Andersson Strandin (2009) artikkeli Understanding
loom weight, jossa tutkitaan käytettyjen loimipainojen massan ja koon suhdetta
loimipainoisilla kangaspuilla kudotun kankaan muodostumiseen.
Kolmanteen tyyppiin kuuluvat niin sanotut täydet replikat, jotka pyrkivät
olemaan mahdollisimman uskollisia ja mahdollisimman autenttisin menetelmin
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valmistettuja tietyn alkuperäisesineen kopioita. Tällaisia replikoita voidaan käyttää
esimerkiksi käyttöjälkitutkimukseen, kuten Greenfield (2002) tekee. (Coles 1979: 36–
43; Mathieu 2002: 3.) Niistä voidaan myös käyttää termiä rekonstruktio, toki sillä
varauksella, ettei rekonstruoidun esineen voida varmuudella väittää olleen sellainen
kuin alkuperäinen oli (Coles 1979: 36–38). Silja Penna-Haverisen autenttisin
menetelmin valmistamaa rekonstruktiota Kirkkomäen haudan 27 lautanauhasta voidaan
pitää täytenä replikana. Kuitenkin hän itse toteaa, ettei viimeisin valmistettu
nauharekonstruktio kuitenkaan täysin vastaa hänen tuoreimpia tutkimustuloksiaan
Kirkkomäen haudan 27 alkuperäisestä nauhasta. Valmis rekonstruktio ei tarkoita
tutkimuksen päättymistä, eikä välttämättä ole koskaan lopullisesti valmis (PennaHaverinen 2009: 48).
Arkeologisten esine-ennallistusten valmistukseen liittyy kysymys
mittatarkkuudesta: tulisiko arkeologisen esineen rekonstruktion olla joka suhteessa
täsmälleen samankokoinen ja samanlainen kuin alkuperäisesineen? Muinaisteknisessä
lähestymistavassa tämä kysymys on osin absurdi, sillä muinaisteknikko valmistaa
esineen materiaalin ehdoilla, eikä esimerkiksi kiven lohkeamista tai puiden syiden
vaikutusta esine-ennallistukseen voida huolellisista materiaalivalinnoista huolimatta
saada täsmälleen alkuperäisen kaltaiseksi. Kysymys mittatarkkuudesta vaatteiden koon
suhteen on harvoin saanut suomalaisessa muinaispukututkimuksessa huomiota, ehkä
siksi, ettei löytötekstiilien alkuperäinen koko useimmiten ole ollut mitattavissa. Tässä
lienee noudatettu Nørgaardin (2011: 17) auki kirjoittamaa periaatetta: jos pukuversio
tulee museokäyttöön, sen tulisi noudatella alkuperäisen löydön mittasuhteita niin hyvin
kuin mahdollista; jos taas yksittäiselle käyttäjälle, tulee pukuversio sovittaa tämän
mittoihin poikkeamatta kuitenkaan alkuperäisestä tarpeettomasti.
Sen sijaan kankaan tiheyden suhteen mittatarkkuudesta on keskusteltu,
sillä nykyaikaisista tehdasvalmisteisista langoista ei ole mahdollista kutoa yhtä tiheitä
kankaita kuin tekstiililöydöistä tunnetut (Riikonen 2003: 12). Useimmissa
rekonstruktioissa on päädytty joustamaan kankaan tiheyden suhteen, mutta Euran pukua
valmistettaessa päädyttiin kehräämään langat rukilla riittävän ohuen mutta kierteisen
langan saavuttamiseksi. Käsinkehrätyn langan ominaisuuksien kannalta ei liene niin
suurta väliä, kehrääkö langan värttinällä vai rukilla: rukki on paljon nopeampi, värttinä
taas paitsi autenttisempi, myös helppo kuljettaa paikasta toiseen. Sen sijaan
kuituvalinnalla on hyvinkin paljon merkitystä niin villan esikäsittelytoimenpiteiden kuin
aikaansaadun langan ominaisuuksien kannalta. Kangas, jonka lankoihin on käytetty
sekä lampaan päällyskarvaa että alusvillaa, on hyvin kestävä ja lämmin, mutta saattaa
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myös kutittaa nykyihmisen herkkää ihoa. Pelkästä pehmeästä alusvillatyyppisestä
kuidusta valmistettu lanka on pehmeämpää, mutta siitä valmistettu kangas ei laskeudu
samalla tavoin kuin alkuperäinen kangas olisi laskeutunut. (Nørgaard 2011: 20–22.)
Vaikka suomalaisten muinaispukujen rekonstruktioprojekteissa ei suurelta
osin olekaan hyödynnetty alkuperäisiä tekniikoita, monia unhoon jääneitä
käsityötekniikoita rekonstruktioita varten on jouduttu pohtimaan. Lehtosalo-Hilander
(1982a: 3) kertoo valmistaneensa Euran ensimmäisen pukuversion spiraalikoristeet itse,
koska moni seikka täytyi tutkia vielä työn edetessä. Hän kertoo, kuvioiden
valmistamiseen tarvittiin sekä pihtejä että pinsettejä, ja arvelee vaadittavan vielä paljon
kokeiluja ennen kuin suuret spiraalikoristeet alkavat syntyä vaivattomasti. LehtosaloHilanderin kirjoituksista ei selviä, tiesikö hän jo Kansallismuseon Perniön
muinaispukuversion valmistajien huomanneen pronssilangan hehkuttamisen helpottavan
merkittävästi sen kiertämistä spiraaleille ja näiden pysymistä muodossaan. Tämän
seikan mainitsee Jorma Leppäaho (1949) ohimennen Räisälän Hovinsaaren Tontinmäen
pajaa ja langanvetoa käsittelevässä artikkelissaan – Perniön muinaispuvun
rekonstruktioprosessia kun ei ole missään julkaistu.

4.7 KOKEELLISEN TEKSTIILIARKEOLOGIAN OHJENUORIA
Millaisia ohjeita kokeellisen arkeologian projektiin ryhtyvälle voisi antaa? Tutkimusten
julkaisemisen merkitystä ei voine korostaa liikaa. Outram puolestaan listaa kokeellisen
tutkimuksen julkaisujen tavallisimmat ongelmakohdat:

1. Selkeän päämäärän puute, joka ilmenee esimerkiksi selkeän
hypoteesin ja tutkimuskysymyksen puutteena.
2. Riittämätön yksityiskohtaisuus materiaalien ja metodien suhteen: jos
paperista ei käy riittävän yksityiskohtaisesti ilmi, mitä ja miten on
kokeiltu, ei lukija tai tiedeyhteisö kykene arvioimaan myöskään tuloksia.
3. Kompromissit autenttisten materiaalien suhteen, erityisesti silloin, kun
ne ovat merkittävästi heikommin saatavilla kuin modernit vaihtoehdot.
4. Sopimattomat parametrit, tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta
toimimattomalla tavalla valitut muuttujat esimerkiksi mitattavien arvojen
suhteen – Outram liittää tämän ongelman erityisesti kokemuksen
puutteeseen.
5. Akateemisen kontekstin puute erityisesti tapauksissa, joissa
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tutkimuksen suorittaja on esimerkiksi käsityöammattilainen, jolla ei
välttämättä ole riittävää arkeologisen tutkimusaineiston tuntemusta.
(Outram 2008: 4-5.)

Outram (2008: 5) arvioikin optimaaliseksi tutkimusprosessiksi sellaisen, joka
saumattomasti liittyy laajempaan tutkimushankkeeseen ja jossa kokeellinen arkeologia
on vain yksi hyödynnetyistä metodeista. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyödynnetty
eri alojen asiantuntijoita ja niin akateemisten kuin käytännön taitojenkin osaajia.
Tanskalaisessa Textile and Tools – Texts and Contexts research programme
-tutkimusohjelmassa on puolestaan hahmoteltu kokeellisen tekstiiliarkeologian
ohjenuoria, jotka ovat seuraavat:

- Tärkein tutkittava parametri on työkalujen funktio
- Raaka-aineet valitaan perustuen tietoon aikakauden kuiduista ja
työtavoista
- Työkalut rekonstruoidaan tarkoiksi kopioiksi arkeologisista löydöistä
- Jokaisen kokeen suorittaa ainakin kaksi taitavaa käsityöläistä
- Jokaista uutta koetta tulee edeltää harjoitusaika
- Kaikki prosessit dokumentoidaan
- Kaikki lopputulokset arvioi ulkopuolinen asiantuntija. (Andersson
Strand 2010: 2.)

Työkalujen kokeilu auttaa ymmärtämään niiden erityismerkitystä, mutta on olennaista,
että kokeiden tekijä on niiden käyttöön perehtynyt käsityöntekijä – muuten on vaikeaa
arvioida, vaikuttaako lopputulokseen työkalu vai sen käyttäjä. Mikä tahansa
tutkimuksen päämäärä onkin, kokeen kontrollointi ja jatkuva arviointi ovat ensisijaisen
tärkeitä lopputuloksen kannalta. Nämä auttavat ymmärtämään työkalujen etuja ja
rajoituksia ja hahmottamaan erilaisten tekstiilien valmistukseen menevää aikaa.
Vertailemalla työkalurekonstruktioilla tehtyjen systemaattisten kokeiden tuloksia
löytötekstiileihin on mahdollista arvioida, miten hyvin ne suhteutuvat toisiinsa. Näin
voidaan Andersson Strandin (2010: 2) mukaan saavuttaa laajempi ymmärrys
löytöaineiston varianssista, ja mahdollistetaan laajemmat tulkinnat esimerkiksi siitä,
miten kotona ja verstaissa valmistetut tekstiilit eroavat toisistaan ja auttavat
hahmottamaan esimerkiksi taidon ja erikoistumisen konsepteja. Saavutettu tieto on
keskeisesti syvällisempää kuin Kyllösen (2006: 3) kritisoima ”ehkä myös
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muinaisihminen teki näin”.

4.8 AUTENTTISUUSKYSYMYS
Autenttisuus on käsite, joka mainitaan kokeellisen arkeologian kirjallisuudessa useasti,
sitä kuitenkaan useimmiten tarkemmin määrittelemättä. Gummeruksen Sivistyssanakirja
vuodelta 1992 antaa autenttisuudelle synonyymeiksi alkuperäisyyden, aitouden ja
luotettavuuden, missä merkityksessä termiä varmasti ensisijaisesti käytetään. Tässä
valossa autenttisten rekonstruktioiden käsite näyttäytyy paradoksina: voiko
rekonstruktio olla alkuperäinen, aito ja luotettava?
Millä tavoin autenttisuuden voi ymmärtää? Filosofi Walter Benjamin
(1892–1940) käsittelee esseessään Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (1936) autenttista teosta massatuotannon ajalla. Benjamin (1936: II)
määrittelee autenttiseksi teoksen, joka on yksilöllisesti olemassa ajassa ja tilassa. Tähän
olemassaoloon sisältyvät ne muutokset, jotka teoksen fyysisessä kunnossa on
tapahtunut, ja sen omistushistoria. Benjamin toteaa, että kemiallisesti tai fysikaalisesti
jäljitettävät muutokset autenttisessa teoksessa erottavat sen väistämättä kopioista. Hän
painottaa (1936: IV), että autenttisen teoksen arvo perustuu sen syntyprosessille, joka
varhaisten taideteosten tapauksessa on yleensä ollut rituaalinen. Jopa renessanssin ja sitä
myöhempinä aikoina syntynyt sekulaarinen kauneuden kultti tunnustaa taiteen
rituaalisen alkuperän. Benjamin väittää, että massakopioinnin menetelmät muuttavat
ensimmäistä kertaa historiassa taiteen merkityksen rituaalisesta poliittiseksi. Varhaisen
taideteoksen merkitys ei Benjaminin mukaan (1936: V) määrity sen esille asettamisen
vaan sen tuottamisen ja olemassaolon kautta: tämä pätee niin kivikauden ihmisen
luolansa seinälle kuvaamaan hirveen kuin keskiaikaisten katedraalien korkealle
sijoitettuihin patsaisiinkin.
Benjamin puhuu ensisijaisesti taideteoksista, mutta hänen käyttämänsä
autenttisuuden auran käsite on sovellettavissa myös arkeologisiin esineisiin eli
artefakteihin. Autenttisuuteen liittyy tietty arvostettavuuden aura: on eri asia asettaa
näytteille aito etruskiruukku kuin siitä tehty kopio. Benjaminia mukaillen esineen
autenttinen aura muodostuu sen alkuperäisestä valmistuksesta uniikkina käsityönä
aitojen etruskien toimesta jäljitettävissä olevana aikana ja mahdollisesti myös
tunnetussa paikassa. Esineen myöhempi tunnettu historia, esimerkiksi sen löytyminen
kaivauksissa arkeologisesta kontekstista, lisää tätä autenttisuutta. Autenttinen paikka tai
museoon näytteille asetettu esine poikkeaa kopioista tämän auransa kautta.
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Kokeellisen arkeologian ja muinaistekniikan piirissä autenttisuus
ymmärretään yleensä pyrkimyksenä mahdollisimman suureen alkuperäisten (ts.
replikoituna aikana tunnetusti tai oletetusti käytössä olleiden) materiaalien ja
työmenetelmien käyttöön (Mathieu 2002: 3). Esineen aitous syntyy siis edelleen sen
valmistusprosessiin kautta, ja autenttisuus lisääntyy sitä mukaa, mitä paremmin oletettu
mennyt valmistusprosessi opitaan tuntemaan ja toistamaan. Tieto muinaista
käsityötekniikkaa mahdollisimman hyvin jäljitelleistä käsityömenetelmistä synnyttää
myös ennallistuksen ympärille autenttisuuden auran.

4.9 TYÖYMPÄRISTÖN JA YLEISÖN MERKITYS
Monet tekstiiliarkeologiset kokeilut ja muutkin kokeilevan arkeologian tutkimukset
suoritetaan osana jonkin museon tai muun sekä tutkimus-, opetus- että elämyspalveluita
tarjoavan laitoksen toimintaa. Suomessa tässä asemassa on erityisesti ollut Turun
maakuntamuseon Kuralan kylämäen arkeologinen kokeiluverstas, Tanskassa taas Lejren
historiallis-arkeologinen tutkimuskeskus. Näissä laitoksissa työskentely tapahtuu paitsi
tutkimuksen, myös yleisön ehdoilla: esimerkiksi Kaarinan puvun muinaisin menetelmin
valmistettua versiota tehtiin vain kesäisin aukiolevassa Kuralassa yhdeksän vuoden ajan
(Riikonen 2003: 32).
Kokeilevan arkeologian selittävä ja opetuksellinen arvo on laajalti
tunnustettu, mutta yleisön kohtaamisen merkitystä tutkimustyölle ei käsittääkseni ole
juuri pohdittu. Kuitenkin oma kokemus käsityönäytöksistä museoissa ja
yleisötapahtumissa on osoittanut, että interaktio kävijöiden kanssa voi parhaimmillaan
herättää uusia ajatuksia ja haastaa miettimään aiemman tiedon perusteita. Toisaalta
erityisesti keskittymistä vaativissa tehtävissä yleisön läsnäolo on haaste teknisen
suorituksen onnistumiselle. Huomion jakaminen itse käsityön ja yleisön valistamisen
välillä jättää yksityiskohtaisen dokumentaation yleensä vähemmälle huomiolle –
toisaalta dokumentointi on vaikeaa myös yksin pajassa, kuten esimerkiksi Mikko
Moilasen kokemukset ovat osoittaneet (Pälikkö 2006).
Kyllönen (2003: 73–74) kritisoi Suomessa tehtyjä kokeellisen arkeologian
tutkimuksia olosuhteiden heikosta kontrollista ja resurssien ja ajankäytön
mitoittamisesta väärin. Työajan loppuminen klo 1600 on toki huono peruste jättää
mittaukset täysin tekemättä, mutta se on myös realiteetti varsin monessa museossa ja
laitoksessa. Niin kauan, kun kokeellista tutkimusta tehdään ennen kaikkea yleisötyön
ohessa tai esimerkiksi opinnäytetöinä, eivät käytettävissä olevat resurssit ole
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yksinomaan tutkijan itsensä päätettävissä. Tämä ei toki vie pohjaa kritiikiltä sen
suhteen, että vakavasti otettavan tieteellisen kokeen on oltava riittävän hyvin
suunniteltu, dokumentoitu ja julkaistu. Tutkijan omaa oppimista ja kokemuksen
karttumista voivat kuitenkin palvella vähemmänkin kunnianhimoiset kokeilut.
Paikallaan lienee myös pohtia nuoremman rautakauden naisten aikoinaan
suorittamaa tekstiilityötä. Langan valmistus on tekstiilityön aikaa vievin osa, mutta
kehrääminen lienee ainakin osin tapahtunut muun työn ja toiminnan ohessa, värttinää
kun voi helposti kuljettaa mukanaan melkein minne vaan. Suuri osa työskentelystä
lienee tapahtunut yhdessä, sillä käsien työskentely ei estä keskustelua, tarinankerrontaa
tai vaikkapa laulua. Historialliselta ajalta tiedetään, että nuoret miehet kokoontuivat
mieluusti viihdyttämään työskenteleviä naisia (Vilkuna 1946: 151–153). Kehrääminen
oli myös mahdollista hämärässäkin. Kankaan kudonta sen sijaan vaati sekä valoa että
paikoillaan pysyttelyä, mutta ainakaan leveämpiä kankaita ei ollut edes mahdollista
kutoa loimipainoisilla pystypuilla yksin. Historiallisesti iso osa kehruusta pyrittiin
suorittamaan laskiaiseen mennessä, jotta päivien taas pidentyessä olisi mahdollista
hyödyntää valoisa aika kankaan kutomiseen (Vilkuna 2000: 61). Työ luultavasti
keskeytyi helposti, jos esimerkiksi lasten tai kotieläinten tarpeet, ruoanlaitto, tulen
kohentaminen tai lukuisat muut talon tehtävät sitä vaativat.
Elävää tulta, lapsia ja eläimiä ei liene tarpeen lisätä
tekstiilirekonstruktioiden parissa työskentelevän tutkijan haasteisiin. Näiden seikkojen
hahmottaminen voi kuitenkin omalta osaltaan auttaa ymmärtämään sitä ympäristöä,
jossa alkuperäiset tekstiilit ovat syntyneet, ja vaatteiden valmistukseen kulunutta aikaa.
Yksikään pukurekonstruktio ei ole myöskään syntynyt yksin, vaan tutkijan tai
tutkijoiden lisäksi työhön on käynyt koko joukko naisia. Tällä tavoin
rekonstruktiotutkimus voi olla paitsi ”työtä ja tuskaa, epäonnistumisia ja pettymyksiä”,
myös aikamoinen yhteistoiminnan osoitus (Lehtosalo-Hilander 1982b: 2). Ja
parhaimmillaan sitä paitsi hauskaa. Leena Tomanterä (1984: 36) kertoo Maskun puvun
rekonstruoimisesta:
”Vaikka kyseessä on hautalöytö, ei tekstiilitutkimus ole haudanvakavaa.
Tekijöillä on ollut välillä hyvinkin hauskaa. On voinut tuntea löytämisen
iloa, kun yhä uudelleen on saanut huomata muinaisen tekstiilitekniikan
neuvokkaita ratkaisuja, jotka useimmiten ovat sekä koristeellisia että
materiaalia säästäviä.”
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Muinaispukujen rekonstruoiminen tuo meille tietoa muinaisten tekstiilien
valmistuksesta, käytetyistä raaka-aineista ja tekniikoista, käytössä olleista malleista ja
käytöstä ainakin hautaan laskettaessa. Pukeutumisen kokonaiskuvaa ne eivät kuitenkaan
riitä luomaan, vaan löydöt on ymmärrettävä hautakontekstissaan ja pidettävä mielessä
se, että vain pienessä määrässä hautauksista on säilynyt metalliesineitä ja niiden mukana
tekstiiliä.

5.1 KOKEELLISTA VAI REKONSTRUKTIOARKEOLOGIAA?
Yksikään suomalainen muinaispukurekonstruktioprojekti ei ole sovitettavissa
kokeellisen arkeologian tiukan määritelmän piiriin. Ehkä olisi syytä puhua
rekonstruktioarkeologiasta ainakin silloin, kun valmiin ennallistuksen
aikaansaaminen on tutkimuksen varsinainen päämäärä. Muinaispukurekonstruktioiden
tapauksessa läheskään kaikki yhdestä haudasta löytyneet tekstiilijäänteet eivät sinällään
oikeuttaisi ennallistamaan tiettyä vaatekappaletta: ne voivat olla niin pieniä, ettei niiden
perusteella oikeasti voi sanoa mitään varmaa yhtään mistään. Tällaisissa tapauksissa
voidaan kuitenkin katsoa tarkoituksen pyhittävän keinot. Koska valmiissa
pukurekonstruktioissa on kuitenkin oltava tiettyjä osia – esimerkiksi pelkkä viitta ja
esiliina eivät muodosta muinaispukua – on puutteellista lähdemateriaalia täydennettävä
muista saman kalmiston ja samanaikaisista haudoista löytyneen aineiston, tai
esimerkiksi etnografisen vertailumateriaalin pohjalta.
Parhaimmillaan muinaispukurekonstruktiotkin toimivat osana jotakin
laajempaa tutkimusprojektia, jossa ne hahmottuvat osaksi menneestä elämästä kertovaa
kokonaisuutta. Näin on tapahtunut esimerkiksi Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin Euran
Luistarin kalmistoa koskevien tutkimusten suhteen: Euran puku on vain yksi, mutta
sinänsä hyvinkin näyttävä osa Euran muinaisuudesta kertovaa aineistoa.
Pukurekonstruktio toimii myös lähtökohtana, johon muita Luistarin ja muidenkin
kalmistojen pukeutumista kuvastavia löytöjä voidaan verrata. Myös Kaarinan
muinaispuku on asettumassa laajempaan kontekstiin sitä mukaan, kun Kirkkomäen
kalmiston 1990-luvulla suoritettujen ja runsaasti tekstiililöytöjä sisältäneiden kaivausten
tuloksia julkaistaan.
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5.2 KOKEILEVA ARKEOLOGIA PUKUREKONSTRUKTIOIDEN VALMISTUKSESSA
Varhaisimmat suomalaiset muinaispukurekonstruktiot on melko helppoa ymmärtää
oman aikansa kontekstissa – niiden avulla pyrittiin luomaan kuvaa Suomen mahtavasta
menneisyydestä, ja naisten osuudesta siinä. Niitä valmistettaessa ei lähtökohtaisesti
pyrittykään muinaisten työmenetelmien ennallistamiseen. Myöhemmissä
rekonstruktioissa positivistisen suuntauksen sanelemat tieteellisyyden vaatimukset
lisääntyivät, ja tieto autenttisista työmenetelmistä oli myös karttunut. Uudempien
pukurekonstruktion langat on yleensä värjätty kasvivärein, ja kankaiden viimeistelyissä
on pyritty jäljittelemään rautakautisia työmenetelmiä. Euran pukua valmistettaessa
huomattiin, ettei tekstiililöytöjä vastaavaa lankaa ollut mahdollista ostaa valmiina, ja
niinpä ensimmäisen pukuversion langat kehräsi rukilla riittävän tiukkakierteisiksi kaksi
evakkoina Euraan tullutta karjalaista naista (Lehtosalo-Hilander 1983: 18).
Todellinen pyrkimys muinaisten työmenetelmien henkiinherättämiseen oli
kuitenkin vasta Kuralan Kylämäessä valmistetussa Kaarinan puvun
rekonstruktioprojektissa. Valitettavasti tästä projektista ei ole olemassa julkaisua, jonka
perusteella sen tuloksia voisi arvioida. Ensimmäinen oma ajatukseni Kylämäen
pukuversion nähdessäni oli hämmästys sen kotikutoisuudesta – tässä ei nyt varsinaisesti
oltu esittelemässä ”pakanuudenajan lopun käsityön korkeaa tasoa” (Riikonen 2003: 9).
Samaan viitannee myös Jaana Riikonen diplomaattisilla sanoillaan, joita lainaan jo
luvussa 2.3 – aikuisena opetellut käsityötaidot eivät yllä menneiden taitajien tasolle.
Eron muinaisin ja modernein menetelmin valmistettujen Kaarinan pukuversioiden
välillä voi nähdä myös Sinihameet, kultavyöt -teoksen kuvissa sivuilla 32 ja 59.
Silja Penna-Haverinen tuo esiin saman persoonallisen kädenjäljen ja
käsityötaidon ongelman: mahdollisimman alkuperäisin menetelmin valmistettu
tekstiilirekonstruktio ei ulkonäöltään vastaakaan alkuperäistä. Riikonen on kuitenkin
todennut, että rekonstruktiota valmistettaessa alkuperäisten menetelmien arvo oli
ulkonäöllisesti poikkeavaa lopputulosta suurempi, eikä nykytekijän voida olettaakaan
päätyvän laadullisesti alkuperäistä vastaavaan lopputulokseen. (Penna-Haverinen 2009:
31; 48.)
Jos mahdollisimman alkuperäisin menetelmin valmistettua täyttä replikaa
pidetään rekonstruktioiden valmistuksen korkeimpana päämääränä, mitä tehdä, jos
rekonstruktiot eivät laadultaan vastaa alkuperäistä? Tässä kuvaan astuu kokemuksen ja
taidon merkitys. Rekonstruktiota valmistamassa on syytä olla riittävän kokenut henkilö,
tai työmäärän huomioonottaen mieluusti useita henkilöitä. Ammattitaito modernien
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tekstiilityömenetelmien parissa ei tässä tapauksessa riitä, vaan taitojen tulee kattaa myös
muinaiset menetelmät. Erilaisille pohjustaville kokeiluille ja harjoittelulle on varattava
riittävästi aikaa ja resursseja.
Kylämäen muinaispukuprojekti ja muut autenttisen menetelmin
valmistetut pukurekonstruktiot ovat opettaneet, että ne vaativat valtaisasti aikaa, varoja
ja paneutumista. Eva Andersson (2004: 196) onkin osuvasti todennut, että jos
autenttisten menetelmien käyttöön ei ole varaa, se on jo tulos sinänsä. Mikäli on liian
vaikeaa ja vaivalloista tuottaa tekstiilejä muinaisin menetelmin, se luo hyvin käsitystä
alkuperäisten tekstiilien arvosta.
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että monien löytötekstiilien
tulkitseminen ja niiden valmistamiseen käytettyjen menetelmien ymmärtäminen
käytännössä vaativat kokeiluja näiden menetelmien parissa. Samoin rekonstruktion
tekeminen ei ole mahdollista tutustumatta kunnolla alkuperäiseen löytöaineistoon, ja
työn edetessä olisi mieluiten mahdollista myös päästä palaamaan alkuperäisen aineiston
tutkimukseen kokeilujen tuomien uusien oivallusten valossa. Muistiinpanot ja julkaisut
voivat toki myös toimia rekonstruointityön pohjana, mutta tekstiilitutkimuksessa
mahdollisuus palata alkuperäisen aineiston ääreen on periaatteessa parempi kuin
vaikkapa asumusrekonstruktioiden tapauksessa.

5.3 MIKSI REKONSTRUOIDA?
Mitkä ovat huonon rekonstruktion vaarat? Entä hyvän rekonstruktion edut? Jos
irrotetaan Perniön puku synnyinaikansa kontekstista ja tarkastellaan sitä nykyisten
tieteellisen rekonstruktion vaatimusten läpi, kyseessä on huono rekonstruktio: paita on
väärää materiaalia, hame väärän mallinen ja värisävyltään sellainen, ettei sitä oikein
aikakautisin menetelmin olisi saatu aikaan. Vaikka väreistä keskusteltiin,
Kansallismuseoon asetettuna rekonstruktio kuitenkin nautti sellaista arvovaltaa, ettei
puvun mallia kyseenalaistettu ennen kuin viisikymmentä vuotta sen valmistumisen
jälkeen. Olkakielekkeellinen hame kopioitiin myöhempiin pukurekonstruktioihin ja
muinaispuvun mallia pidettiin ”ratkaistuna”; Perniön puku jarrutti siis tutkimusta. Tämä
sama vaara pätee tosin myös hyvään rekonstruktioon, kuten Euran muinaispukuun senkin mallin voi nähdä dominoivan mielikuvia suomalaisesta muinaispuvusta ja
kenties myös myöhemmän tutkimuksen tuloksia.
Hyvän rekonstruktion ilmeinen etu on sen tuottama tieto ja ymmärrys.
Rekonstruktion valmistaminen auttaa ymmärtämään alkuperäisten tekstiilien
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valmistuksessa vaadittuja resursseja, tietoja ja taitoja. Parhaimmillaan
rekonstruktioprosessi voi auttaa hahmottamaan löytöaineistoa tavoilla, jotka eivät olisi
pelkkiä löytöjä tarkastelemalla tulleet edes mieleen. Silloinkin, kun
rekonstruktioprojektit eivät suoraan tuota uutta tietoa löytötekstiileistä, ne auttavat
tekemään tekstiilitutkimuksen tuloksia ymmärrettäviksi ja tunnetuiksi niin arkeologien
kuin maallikoidenkin parissa.
Rekonstruktiomenetelmät ja menneiden käsityömenetelmien tuntemus ja
taitamus ovat menneet parin viime vuosikymmenen aikana huimasti eteenpäin.
Alkuperäistekstiilien suhteen painitaan kuitenkin vanhojen ongelmien kanssa:
löytötekstiilit ovat pieniä ja fragmentaarisia, ja monet yksityiskohdat voivat jäädä
ikuisesti pimentoon. Silti on syytä Anderssonin (2004: 196) tavoin painottaa
epävarmojenkin ennallistusten julkaisun merkitystä: jos tekstiilitutkijat eivät sitä tee,
työhön voi ryhtyä aineistoon vähemmän perehtynyt taho. Rekonstruktio on harvoin
lopullinen tulkinta edes siitä löytöaineistosta, johon se perustuu. Arkeologiassa, jossa
Mervi Suhosta lainatakseni “jokainen tieteellisesti perusteltu menneisyyskuva on
“oikea”, mutta yksikään niistä ei ole lopullinen,” on syytäkin korostaa menneisyyden
tulkintojen monipuolisuutta ja sitä, ettei arkeologinen tieto ole tietoa tosiasioista vaan
mahdollisuuksista (Suhonen 2003: 176).

5.4 PUKUVERSIOT
Kanonisoitumisen sijaan olisi toivottavaa, että suomalaiset muinaispukurekonstruktiot
päivittyisivät uusien tutkimusten myötä. Jonkin verran tätä on tapahtunutkin esimerkiksi
korustojen uudistamisen muodossa, mutta esimerkiksi Tuukkalan pukuversion 2.0 sijaan
Lehtosalo-Hilanderin ja Riikosen uudet tutkimukset synnyttivät Mikkelin seudun
muinaispuvun, ja jättivät vanhan Tuukkalan puvun tunnettuine virheineen ennalleen
(Riikonen 2003: 32–32). Tätä selittänee omalta osaltaan muinaispukujen
kansallispukuihin vertautuva ikoninen asema, mutta tutkimuksen näkökulmasta
kyseessä on selkeä uuden tiedon levittämisen este. Poikkeus tästä säännöstä on ollut
Kaarinan muinaispuku, johon liittyvää uutta tutkimusta on jossain määrin julkistettu ja
ilmeisesti myös pukuversioiden valmistuksessa hyödynnetty.
Jenny Kangasvuon (1997: johdanto) ajatusta pukurekonstruktioista ja
pukuversioista soveltaen: yhden haudan tieteellinen ennallistus tarjoaa puitteet sille,
millaisia yksityiskohtia valmistettavassa pukuversiossa tulee olla. Tässä voidaan myös
soveltaa Tomanterän (1984: 36) periaatetta siitä, rekonstruktion hautautuminen maahan
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tuottaisi oletettavasti 800 vuoden kuluttua vastaavia jäänteitä, kuin alkuperäisestä
haudasta löydetyt. Hämärämmäksi jääneiden yksityiskohtien suhteen voidaan sen sijaan
kokeilla erilaisten analogioiden perusteella kehitettyjen vaatekappaleiden ja ratkaisujen
soveltuvuutta pukuversion osasiksi. Niiltä osin kuin kyse on seikoista, joita hautalöydöt
eivät valaise, lopullista totuutta menneistä vaatekappaleista tuskin voidaan saavuttaa.
Erilaisten ratkaisujen kokeileminen kuitenkin auttaisi luomaan monipuolisempaa kuvaa
muinaispukeutumisen eri mahdollisuuksista. Kukin muinaispukuversio on oman aikansa
lapsi, ja sitä valmistettaessa tehtyihin ratkaisuihin ovat vaikuttaneet kunkin tutkijan ja
käsityöläisen omat näkemykset ja mielipiteet. Uusien pukuversioiden valmistamisen
syynä ei edes tarvitse olla menneen tutkimuksen virheiden osoittelu, vaan pikemminkin
erilaisten mahdollisuuksien ja mahdollisesti uuden tiedon esille tuominen.

5.5 ”KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUINAISMUOTIA VIIKINKITAPAHTUMIIN”
Euran puvun julkaisu ja sen mediassa saama huomio herättivät suuren
muinaispukuinnostuksen, aivan kuten Aino-puku aikoinaan. Kiinnostus historian
elävöittämiseen sai uutta pontta tästä tieteellisesti perustellusta rekonstruktiosta, ja
peplos-hameen malli on kopioitu koko joukkoon erilaisiin muinaistapahtumiin
tarkoitettuja rooliasuja. Historianelävöittäjien keskuudessa autenttisuuskeskustelu on
vilkasta, ja asukokonaisuuden autenttisuus määrittyy periaatteessa samoin kriteerein
kuin rekonstruktioidenkin tapauksessa: materiaalien saatavuus ja yleisyys kyseisenä
aikana, tekstiilien valmistamiseen käytetyt menetelmät ja niiden värit. Useimmat asut
pohjautuvat pääpiirteissään pukuhistorialliseen tietouteen viikinki- ja keskiaikaisesta
pukeutumisesta.
Lehtosalo-Hilander (2001: 95–96) ottaa historianelävöitysintoon kantaa
tuoreimman muinaispukukirjansa liitteessä Käytännöllistä muinaismuotia
viikinkitapahtumiin. Hänen mukaan muinaisasuihin pukeutuminen on helppoa, jos
seurataan arkeologisen aineiston antamia vihjeitä. Lehtosalo-Hilander määrittelee
paitamekon naisen yleisasuksi, vaippahameen, hartiavaipan ja hunnun puolestaan vain
juhlapukuisten emäntien varusteiksi. Koruina voi käyttää kalevalakoruja ja vaatteiden
kiinnittämiseen myös itse valmistettuja puu-, rauta- tai pronssineuloja. Nilkan ympärille
sidottavat kengät valmistetaan pehmeästä nahasta, naiset voivat käyttää myös kurpposia.
Tuohivirsut Lehtosalo-Hilander laittaisi vain orjien jalkaan tai työjalkineiksi. Väreistä
hän kehottaa välttämään turkoosinsinisiä, aniliininpunaisia ja räikeänkeltaisia asuja, ja
suosimaan yksivärisiä kankaita. Kalliit villakankaat voi korvata laskeutuvilla
88

verhokankailla, ja paitoihin käyttää luonnonväristä pellava- tai puuvillapalttinaa.
Toisella sivulla on yksinkertaiset viivapiirrokset suositelluista vaatemalleista.
Joidenkin muinaispukurekonstruktioiden ratkaisuja on perusteltu niiden
käytännöllisyydellä, ja yksi rekonstruktioprojektin vaiheista onkin kokeilla kaikkia
malli- ja rakenneratkaisuja käytännössä – tämä tapahtuu yleensä jo ostokankailla ennen
varsinaisen pukurekonstruktion valmistamista (Lehtosalo-Hilander 2001: 56–57, 59;
62). Onko muinaismuoti siis käytännöllistä? Mallien toimivuuden testaamista
suurimittaisempia käyttökokeita en ole kuullut yhdenkään tutkijan tehneen – tämä voi
liittyä myös pukurekonstruktioiden oletettuun käyttöön juhla-asuina (LehtosaloHilander 2001: 63). Historianelävöittäjien parissa muinaisvaatteiden käytöstä kertyy
enemmän kokemuksia. Kyllösen (2003: 29) havaintojen mukaan elävöitystoimintaa
pidetään historia- ja arkeologiapiireissä enimmäkseen hölynpölynä. Voisiko näillä
käyttökokemuksilla kuitenkin olla jotakin annettavaa arkeologiselle
tekstiilitutkimukselle?
Selvää lienee, että tällainen tutkimus voi olla luonteeltaan vain kokeilevaa
ja tuottaa omakohtaista, kokemusperäistä tietoa. Toki aina voidaan spekuloida. Tiukan
määrittelyn mukainen kokeellinen muinaispukututkimus voisi mahdollisesti testata
esimerkiksi sitä, millaisia eri kalmistolöytöihin perustuvat, autenttisin menetelmin
replikoidut vaatteet ovat funktionaalisilta ominaisuuksiltaan: lämmöneristys,
tuulenkestävyys, hankauksenkesto... Vertailuaineistoksi voitaisiin ottaa toisten
muinaispukujen lisäksi esimerkiksi nahka- ja turkisvaatteita tai moderneja asuja, ja
tutkimuksen mittareiksi esimerkiksi vaatteiden tuotekehittelyssä hyödynnettyjä
koemenetelmiä. Tällainen koe voisi tuottaa mitattavaa tietoa muinaistekstiilien
ominaisuuksista, ja hyvällä tuurilla saattaisi palvella jotain päämäärää myös
alkuperäistekstiilien ymmärtämisessä. Käytännössä pidän tällaisten kokeellisten
tutkimusten toteuttamista, ainakaan nimenomaisesti mitattavuutta painottaen, kuitenkin
melko epätodennäköisenä.
Oma kokemus muinaisvaatteiden käytöstä
historianelävöittämistapahtumien yhteydessä on tuonut esiin pukurekonstruktioiden
käytännöllisiä puutteita. Vaikka kesäaikaan onkin täysin mahdollista liikkua paljain
jaloin, vaatii Suomen sää suurimman osan vuodesta kenkien käyttämistä. Pelkät
yksinkertaiset pehmeästä nahasta tehdyt tossut eivät myöskään riitä, vaan myös niiden
sisään täytyy saada jotakin. Suomesta ei ole kuin yksi varma löytö
neulakinnastekniikalla valmistetuista sukista, Piikkiön Huttalanmäen ristiretkiaikaisesta
naisenhaudasta (Havia & Luoto 1989: 49). Historiallisena aikana villasukkia tiedetään
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kuitenkin laajalti käytetyn, ja kokemus on osoittanut, että neulakinnastekniikalla
valmistetut sukat nahkatossuissa ovatkin lämmin ja käytännöllinen yhdistelmä. Myös
jalkarätit ja kenkäheinät ovat mahdollisia vaihtoehtoja varpaiden lämmikkeiksi, mutta
kovimmilla pakkasilla lainaisin silti mieluusti analogiana saamelaisten karvakenkiä.
Vaikka pitkä villahame lämmittääkin sääriä mukavasti, nilkasta ylöspäin olen jäänyt
kaipaamaan Lehtosalo-Hilanderinkin (2001: 64) spekuloimia säärisiteitä. Sellaiset onkin
sittemmin löydetty Kaarinan Kirkkomäen haudasta 27 (Kirjavainen & Riikonen 2007:
135).
Päähineistä varsinaissuomalaiset kaarihunnut lukeutunevat lähinnä juhlaasuun, mutta yksinkertaisemmat villaiset hunnut soveltuvat hyvin myös
arkipukeutumiseen ja talvikäyttöön. Kylmällä säällä lienee myös neitojen syytä pukea
päähänsä jotakin. Neulakinnaskudos on tiivistä ja villasta valmistettuna huopuvaa, mikä
tekee neulakintaista erinomaiset lapaset. Muu talven lämmittely onnistunee useamman
päällekkäin puetun mekon avulla ja viittaa käyttämällä. Kansanpuvuista voisi
talvipukeutumiseen lisäksi lainata turkin, miksei muitakin turkisvaatteita. Schwindtin
(1893: 16-17; 115) mukaan Kaukolan Kekomäen kalmistosta onkin löytynyt
turkisreunustettu hame. Hengittävä villamekko on harvoin kesälläkään tuskallisen
kuuma, mutta toki myös ylellisen viileä pellava puolustaa paikkaansa. Taskujen
puutteessa arvotavaroiden ja pikkuesineiden kuljettaminen vaatii monista keskiaikaisista
kuvista tutun vyöpussin tai -laukun.
Muinaispukurekonstruktiot kuvastavat juhlapukeutumista, mahdollisesti
myös elävien pukeutumisesta suurestikin poikkeavaa hautaan pukemista. Luultavaa
kuitenkin on, että ne kuvastavat muinaispukeutumista yleisemminkin, eivätkä
arkipukeutumisen mallit radikaalisti poikkea vainajille puetuista asuista.
Pukurekonstruktioiden raskaat spiraalikoristukset ja korulaitteet tuskin ovat arkiasuun
tai ainakaan raskaampaan työntekoon kuuluneet. Spekuloida voidaan myös nahka- ja
turkisvaatteilla, joiden valmistus on osin vähemmän työlästä kuin tekstiilien –
löytöaineisto ei tätä pukeutumisen aspektia kuitenkaan valaise. Etnografisen
vertailukohdan voisi löytää Tornion saamelaisista, jotka tavallisesti pukeutuivat aina
nahkaan ja turkikseen, mutta markkinoille lähtiessään laittoivat ylleen ostokankaista
tehdyt villamekot (Itkonen 1948: 335–339; 344–351).
Nämä huomiot eivät sinänsä ole uusia, sillä moni arkeologi Schwindtistä
(1983) Lehtosalo-Hilanderiin (2000; 2001) on pyrkinyt luomaan kokonaiskuvaa
muinaispukeutumisesta, myös niistä osa-alueista, joista hautalöydöt eivät kerro.
Etnografisilla vertailukohdilla spekuloimisen lisäksi näkisin tässä asiassa kuitenkin
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arvoa myös kokemusperäisellä tiedolla. Kokeellisen tekstiiliarkeologian historia on
monesti osoittanut, että käyttökokeet ovat auttaneet muodostamaan uusia
tutkimuskysymyksiä ja mahdollistaneet aineiston tarkastelun uudesta näkökulmasta.
Ehkä historianelävöittäjillä, niin harrastajia kuin ovatkin, voisi olla tämän asian suhteen
jotain annettavaa? Tällainen kokemusperäinen tiedonkeruu ei ole kokeellista
arkeologiaa eikä sitä tule sellaiseksi nimittää. Tämän ei kuitenkaan tarvitse vähentää sen
arvoa ymmärryksen lisäämisessä, tai mahdollisten myöhempien kokeiden
kysymyksenasettelun hahmottamisen kannalta.
Vaatetuksen lisäksi erilaisia kankaita on valmistettu myös muihin
käyttötarkoituksiin, kuten purjeiksi, pyyhkeiksi, seinä- ja vuodevaatteiksi, kapaloiksi,
suojakääreiksi ja säkeiksi. Näistä tekstiileistä jää kuitenkin vielä vähemmän jälkiä kuin
vaatteista. Turun Åbo Akademin tontin keskiaikaisista kangaslöydöt kertovat tekstiilien
sekundäärisestä käytöstä kuukautissuojiksi ja takapuolen pyyhkimiseen (Kirjavainen
2003b: 4). Konkreettisten tekstiililöytöjen tutkimisessa meidän on tällä hetkellä
kuitenkin tyydyttävä hautalöytöjen tarjoamaan rikkaaseen vaikka yksipuoliseen
löytöaineistoon.

5.6 NAISTUTKIMUSTA?
Millaisen kuvan muinaissuomalaisista naisista muinaispukututkimus on luonut?
Pukurekonstruktiot esittelevät erityisesti mahtiemäntien juhlapukeutumista, mutta
auttavat myös kurkistamaan arkeen spiraalien kimalluksen takana. Pukeutumista
valottavat hautalöydöt kertovat muodin muutoksista ja yhteyksistä eri alueiden välillä.
Rekonstruktioprojektit ovat auttaneet ymmärtämään, millaisen määrän työtä tekstiilien
valmistus on vaatinut, ja opettanut arvostamaan menneiden sukupolvien taitoja.
Toisaalta tekstiilitutkimus on myös osoittanut, että nuoremman rautakauden
käsityöläisillekin sattui virheitä, eikä lopputulos aina ollut häikäisevä taidonnäyte.
Tarvitseeko tekstiilitutkimuksen olla naistutkimusta? Kokeellisen
arkeologian alalla vallitsee vieläkin osittainen jako naisten ja miesten töihin: monet
naistutkijat suuntaavat kiinnostuksensa tekstiileihin, kun taas miehet käsittelevät
metallia ja kiveä (Pulkkila 1991; Manninen 2003; Moilanen 2007). Liittykö tähän
epäsuhtaa alojen arvostuksen suhteen? Jos museossa tai historianelävöitystapahtumassa
pyritään tuomaan yleisölle autenttinen elämys, on ehkä syytä laittaa rautaa takomaan
mies ja villaa kehräämään nainen. Nykyajassa tehtävän käsityön ja tutkimuksen ei
kuitenkaan tarvitsisi enää olla sukupuolittunutta. Se on rakentunut sellaiseksi
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nykykulttuurissa, jossa ainakin vielä omassa lapsuudessani oli jako tekstiili- ja teknisen
työn välillä suurelta osin nimenomaan jako tyttöjen ja poikien käsitöihin. Jakoa on
rikottu, mutta suurimmilta osin niin päin, että naiset ovat ottaneet omakseen
perinteisesti miehille kuuluneita alueita, kuten metsästykseen ja kivi- ja metalliesineiden
valmistukseen liittyviä tutkimuksia (Lähdesmäki 1991; Seppä 1997). Millä tavoin
miehet saataisiin kiinnostumaan tekstiilityöstä? Auttaisiko tämä myös miesarkeologeja
näkemään tekstiiliarkeologian ja kokeilevan tutkimuksen arvon? Entä voisiko
lopputuloksena olla jopa miesten muinaisvaatteiden rekonstruktioita? Suunnilleen
puolet nuoremman rautakauden ihmisistä oli kuitenkin miehiä, eikä heidän vaatetustaan
kuvaa yksikään kokonainen muinaispukurekonstruktio.
On myös muistettava, ettei sukupuoli ole ainoa menneissä kulttuureissa
työnjakoon vaikuttanut tekijä. Iän ja sosiaalisen aseman merkitystä kunkin yksilön
työtehtäville ei tule vähätellä. Lapsille on varattu erityisesti sellaisia avustavia tehtäviä,
joihin on sisältynyt mahdollisuus oppia myöhemmässä elämässä tarvittavia taitoja.
Vanhukset ovat auttaneet voimiensa mukaan, ja raskaimmat tehtävät ovat jääneet joko
työikäisille tai niihin on voitu hyödyntää esimerkiksi palvelusväkeä tai orjia. Tiettyjä,
erikoisosaamista vaativia tehtäviä taas ovat suorittaneet sellaiset käsityöläiset, joita
mahdollisesti voidaan pitää erikoistuneina ammattilaisina: esimerkiksi monimutkaisia
lautanauhoja tai spiraalikoristeita ei luultavasti ole valmistettu joka tuvassa. Kaiken
kaikkiaan muinaispukujen tutkimus, rekonstruointi ja käyttö auttavat tekemään
nuoremman rautakauden elämää ja yhteisöä elävämmäksi ja ymmärrettävämmäksi niin
tutkijoiden kuin suuren yleisönkin tarpeisiin.
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6 YHTEENVETO
Tämän tutkielman päämääränä oli läpikäydä, millaisia muinaispukuennallistuksia
Suomessa on tehty, ja mitkä ovat olleet ennallistusprojektien päämäärät. Lisäksi pyrin
selvittämään, millaisin menetelmin tekstiilejä on nuoremman rautakauden Suomessa
todennäköisesti valmistettu. Työ tarkastelee myös kokeellisen ja kokeilevan
tekstiiliarkeologian menetelmiä ja tuloksia. Käsittelen pukurekonstruktioita kokeellisen
arkeologisen tutkimuksen kentässä, ja niiden antia nuoremman rautakauden elämän
ymmärtämiselle.
Ensimmäiset muinaispukuennallistukset valmistettiin näyttelypuvuiksi ja
juhla-asuiksi Suomen rikkaan kansallisen menneisyyden hengessä. Jo Aino-puvussa
esitelty olkakielekkeellinen hame pääsi Perniön puvussa Kansallismuseon näyttelyyn, ja
periytyi siitä useisiin myöhempiin rekonstruktioihin. Vuonna 1982 valmistunut Euran
puku oli ensimmäinen nykyaikaisia tieteellisiä periaatteita noudattanut rekonstruktio:
sen lähteenä käytettiin pääosin vain yhden vainajan asustusta, Euran Luistarin hautaa
56. Vain niiltä osin, kun varsinaisesti tutkimuksen kohteena olevasta haudasta ei ole
säilynyt joitakin puvun osia, on rekonstruktiossa tehtyjen ratkaisujen lähteenä käytetty
muita saman kalmiston tai samanaikaisia hautoja sekä yleistä pukuhistoriallista
tietoutta. Samaa periaatetta on noudatettu myöhemmissä pukurekonstruktioissa.
Muinaispukurekonstuktiot ovat syntyneet tutkijoiden ja käsityöläisten
yhteistyönä, ja projekteja ovat usein rahoittaneet erilaiset naisjärjestöt, kuten
Kalevalaiset naiset ja Euran muinaispukutoimikunta. Arkeologisten tekstiilien
rekonstruointi ei tähän mennessä koskaan ole ollut yksinomaan tutkimustoimintaa, vaan
siihen on aina sisältynyt halu saattaa pukuennallistukset nykyajassa käyttöön.
Rekonstruktioprojektien keskeisenä päämääränä on tutkimustiedon saavuttamisen
lisäksi ollut sen popularisointi. Yksittäisten pukuversioiden valmistus puolestaan on
usein palvellut tekijöidensä halua ilmaista kansallista identiteettiään ja tuoda esille
kiinnostustaan nuoremman rautakauden rikkaaseen löytömateriaaliin.
Muinaistekstiilien valmistusprosessi tunnetaan pääpiirteissään.
Vaatetuksen pääasiallinen materiaali on ollut villa, mutta rautakautinen villa on ollut
erityyppistä kuin nykyisten suomenlampaiden villa: se on jakautunut pehmeään alus- ja
karkeaan päällysvillaan muistuttaen nykyisten ahvenanmaanlampaiden turkkia. Ennen
kehräämistä villaa on puhdistettu ja vatvottu erilaisin menetelmin, mahdollisesti
kampaamalla – nykyiset karstat eivät kuitenkaan vielä rautakaudella olleet käytössä.
Villan kehrääminen langaksi värttinällä oli vaatteiden valmistuksen aikaavievin osa.
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Kankaat kudottiin loimipainoisissa pystykangaspuissa määrämittaiseksi, ja huoliteltiin
lautanauhojen ja putkihulpioiden avulla. Vaatteet värjättiin kasvivärein: erityisesti
morsingolla aikaansaadut siniset sävyt ovat hautatekstiilien perusteella olleet suosittuja.
Koristeluina erilaiset nauhat ja erityisesti esiliinojen, päähineiden ja viittojen
pronssispiraalikoristelut olivat tyypillisiä. Näillä koristeluilla on voinut olla myös
maagisia ja symbolisia merkityksiä.
Vaatteiden mallit olivat melko yksinkertaisia ja pyrkivät välttämään
kankaan tuhlaamista. Nuoremman rautakauden naisenpuvun pääosat olivat
alusvaatteena toimiva paitamekko, neliskanttisesta kankaasta taitettu ja solkien avulla
kiinnitetty hame, esiliina, nauhavyö, viitta ja usein myös päähine. Lisäksi useimmat
vainajat saivat hautaan mukaansa kintaat, joita ei muinaispukurekonstruktioihin tosin
yleensä ole sisällytetty. Sen sijaan kengistä on säilynyt hyvin vähän jäänteitä, mutta
käytännön syistä useimpien pukuennallistusten kanssa on kuitenkin käytetty pehmeitä
nahkatossuja.
Kokeellisen arkeologian laajan sateenvarjotermin alla on käyty
keskustelua kokeellisesta ja kokeilevasta arkeologiasta, näiden suhteesta toisiinsa sekä
ennallistusten valmistuksen merkityksestä. Tähän mennessä valmistetut
muinaispukurekonstruktiot hahmottuvat kokeellisen arkeologian sijaan pikemminkin
rekonstruktioarkeologiaksi. Tämä ei millään tavoin vähennä niiden arvoa suomalaisen
nuoremman rautakauden pukeutumisen kuvastajina, ja monet muinaispukuja
valmistettaessa heränneet kysymykset voisivat hyvin toimia jatkossa myös kokeilevan
ja kokeellisen tutkimuksen pohjana.
Kokeellisen tekstiilitutkimuksen tärkein päämäärä on luoda linkki
käytettyjen tekstiilityökalujen ja arkeologisten löytötekstiilien välille. Kokeellisen
arkeologian keinoin on testattu tekstiilityökalujen toimintaa ja tehokkuutta sekä mitattu
erilaisten työvaiheiden suorittamiseen kuluvaa aikaa. Kokeeseen osallistuneiden
käsityöläisten taidolla ja kokemuksella on ollut niiden tulosten uskottavuuden kannalta
ratkaiseva merkitys. Tekstiilitutkimus on osoittautunut prosessiksi, jossa aineiston
tutkimus ja tekstiilityövälineiden käyttökokeet kulkevat käsi kädessä.
Valmistusmenetelmien tuntemus ja niistä saatu henkilökohtainen kokemus muodostavat
tärkeän pohjan arkeologisten löytöesineiden ymmärtämiselle.
Niin kokeellinen ja kokeileva kuin etnoarkeologiakin perustavat
selitysmallinsa analogian hyödyntämiseen. Suomalaisessa muinaispukujen
rekonstruoinnissa analogioita on haettu varsin laajalta alalta. Historiallisen jatkumon
pohjalta niin käsityömenetelmiä kuin vaatteiden mallienkin osalta on hyödynnetty
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kansatieteellistä tietämystä sekä Suomesta että sukukansojen parista. Vertailukohtia
erilaisille löydöille on haettu myös lähiseuduilta Skandinaviasta ja Baltiasta sekä
tarpeen mukaan muualtakin Euroopasta niin arkeologisten löytöjen kuin etnografisen
tutkimuksen parista. Vaikka jotkut haudoista löytyneet vaatekappaleet eivät sellaisenaan
oikeuttaisikaan tietyn vaatekappaleen rekonstruoimista, on näiden analogioiden avulla
ollut mahdollista luoda kokonaisia muinaispukurekonstruktioita.
Suomalaisten muinaispukurekonstruktioiden joukossa Turun
maakuntamuseon Kuralan Kylämäen arkeologisella kokeiluverstaalla valmistettu
Kaarinan muinaispukuversio lähestyy eniten kokeellista arkeologiaa. Tässä mittavassa,
lähes kymmenen vuotta kestäneessä projektissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa Suomessa
rekonstruktion valmistamista mahdollisimman autenttisin menetelmin. Täydellistä
selostusta vuonna 1999 valmistuneesta rekonstruktiotyöstä ei kuitenkaan ole julkaistu.
Vaikka muissa suomalaisten muinaispukujen rekonstruktioprojekteissa ei suurelta osin
olekaan hyödynnetty alkuperäisiä tekniikoita, on monia lähes unhoon jääneitä
käsityötekniikoita rekonstruktioita varten kuitenkin jouduttu pohtimaan. Esimerkkejä
tästä ovat esimerkiksi lautanauhojen ja pronssispiraalikoristelujen valmistus.
Kylämäen muinaispukuprojekti ja muut autenttisen menetelmin
valmistetut pukurekonstruktiot ovat opettaneet, että ne vaativat valtaisasti aikaa, varoja
ja paneutumista. Eva Andersson (2004: 196) onkin osuvasti todennut, että jos
autenttisten menetelmien käyttöön ei ole varaa, se on jo tulos sinänsä. Mikäli on liian
vaikeaa ja vaivalloista tuottaa tekstiilejä muinaisin menetelmin, se luo hyvin käsitystä
alkuperäisten tekstiilien arvosta. Hyvän rekonstruktion ilmeinen etu on sen tuottama
tieto ja ymmärrys. Rekonstruktion valmistaminen auttaa ymmärtämään alkuperäisten
tekstiilien valmistuksessa vaadittuja resursseja, tietoja ja taitoja. Parhaimmillaan
rekonstruktioprosessi voi auttaa hahmottamaan löytöaineistoa tavoilla, jotka eivät olisi
pelkkiä löytöjä tarkastelemalla tulleet edes mieleen. Rekonstruktioprojektit auttavat
myös tekemään tekstiilitutkimuksen tuloksia ymmärrettäviksi ja tunnetuiksi niin
arkeologien kuin suuren yleisön parissa.
Arkeologisen tekstiilitutkimuksen alalla riittää jatkossakin monia
mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja näkökulmia. Kiinnostus vanhoja käsityömenetelmiä
ja historianelävöittämistä kohtaan on voimissaan, ja muinaispukututkimus ja –harrastus
ovat yksi sen keskeisistä osa-alueista. Arkeologien vastuu ajantasaisen tutkimustiedon
julkaisemisesta ja popularisoinnista on suuri, ja tässä popularisoinnissa löytöaineiston
ymmärtämistä helpottavilla ennallistuksilla on suuri merkitys. Näiden ennallistusten
uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta riittävä perehtyneisyys vanhoihin
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kädentaitoihin ja ymmärrys tekstiilien valmistamisen ja käytön periaatteista on
välttämätöntä. Toisaalta on pohdittava myös keinoja selventää suurelle yleisölle
tutkimuksen aukkokohtia ja sitä tulkinnallisuutta, jota ennallistusten valmistus aina
vaatii. Tässä käsityötaidoista myös omakohtaista kokemusta hankkineen arkeologin
ammattitaito on tärkeällä sijalla.
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LIITE 1 Suomalaiset muinaispuvut
1 Aino-puku
Aino-puvun suunnitteli Theodor Schwindt 1890-luvulla. Se
perustuu useampaan karjalaiseen hautalöytöön, ja ajoittuu
ristiretkiajalle. Puku oli 1900-luvun alussa valtavan
suosittu, ja siitä on olemassa runsaasti erilaisia versioita.
Aino-puvussa on valkoinen paita, vaaleansininen
olkainmekko ja kirsikanpunainen esiliina. Puvun reunat on
koristeltu nauhoin ja esiliinan helma pronssispiraalein.

2 Perniön puku
Perniön muinaispuvun suunnittelua johti
valtionarkeologi Hjalmar Appelgren-Kivalo, ja
sen ensimmäinen kappale teetettiin
Kansallismuseon näyttelyyn 1925. Puku
perustuu Perniön Yliskylän löytöihin,
pääasiassa hautaan numero 6, ja ajoittuu 1100luvulle.
Perniön pukuun kuuluu pellavainen aluspaita,
punainen olkakielekkein varustettu hame,
valkoinen esiliina, valkoinen runsain
pronssispiraalikoristein varustettu vaippa ja
spiraalikoristeltu otsanauha. Perniön puku ei
jäänyt vain näyttelykappaleeksi, vaan sen
mallin mukaan on valmistettu käyttöpukuja
1940-luvulta lähtien.
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3 Tuukkalan puku
Ensimmäiset Tuukkalan puvut
valmistuivat pukuhankkeen taustalla
olevan Kalevalaisten naisten perustajan,
kirjailija Elsa Heporaudan käyttöön, ja
vuonna 1937 Mikkelin museon
kokoelmiin. Puvun mallina käytettiin
professori A. O. Heikelin vuonna 1889
julkaisemia luonnoksia Tuukkalan
löytöihin perustuvista muinaispuvuista,
jotka ajoittuvat ristiretkiajalle.
Pukuun kuuluu valkoinen paita ja
tummansininen olkakielekkeinen hame,
jota ei ole reunustettu nauhoilla, vaikka
näitä olisi Tuukkalan haudoistakin
löytynyt. Vaippa ja esiliina tehtiin
vaaleanharmaasta villasta. Tuukkalan puku
oli tarkoitettu juhlapuvuksi arvokkaille
rouville, ja se levisinkin tähän käyttöön
erityisesti Kalevalaisten naisten
keskuuteen. Lehtosalo-Hilander tarkisti
vuonna 1964 Tuukkalan puvun koruston
niin, että se perustui vain hautaan 26.
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4 Muinais-Karjalan puku
Muinais-Karjalan puku valmistui vuonna 1952
Kansallismuseon intendentti Tyyni Vahterin johdolla.
Puvun malli otettiin Perniön puvusta, ja korusto
Kaukolan Kekomäen kalmiston eri haudoista.
Puvussa on tummansininen hame, valkea paita ja huntu
sekä harmahtavat nauhareunustettu viitta ja leveällä
spiraalikuviolla koristettu esiliina. Puku oli Tuukkalan
puvun tavoin tarkoitettu käyttöpuvuksi juhlatilaisuuksiin.
Lehtosalo-Hilander uudisti 1960-luvun puolivälissä
Muinais-Karjalan puvun kirjavaa korustoa.

5 Kaukolan puku
Muinais-Karjalan puvun tieteelliseksi vastineeksi
suunniteltu Kaukolan puku perustuu pääosin
Kaukolan Kekomäen hautaan numero 5.
Pukumateriaalit tutki maisteri Riitta Heinonen.
Kaukolan puku eroaa Muinais-Karjalan puvusta
lähinnä väriensä puolesta: hame on ruskea, vaippa
valkoinen ja huntu ja esiliina indigonsiniset.
Olkainhameen kaula-aukko on syventynyt
entisestään.
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6 Euran puku
Euran puku on valmistui vuonna 1982. Puku perustuu Euran
Luistarin kalmiston hautaan numero 56, joka ajoittuu 1000luvun alkupuolelle. Haudan tutki ja pukusuunnittelua johti
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. Tekstiilit analysoi
konservaattori Leena Tomanterä, ja puvun nauhoihin perehtyi
Seija Sarkki.
Euran puvun peplos-mallinen mekko on vihreä, esiliina
harmaanvihreä ja palttinasidoksinen alusmekko
tummansininen. Esiliina vyötetään yksivärisellä
”euranpunaisella” lautanauhavyöllä. Ensimmäinen Euran
pukuversio sijaitsee Kauttuan museossa, mutta Euran pukua on
valmistettu runsaasti myös käyttöpuvuksi.

7 Maskun puku
Maskun puku valmistettiin Kalevalan 150vuotisjuhlanäyttelyyn vuonna 1984. Puku
perustuu pääasiassa Maskun Humikkalan haudan
32 löytöihin, jotka on ajoitettu noin vuoteen
1100. Tekstiiliaineistot pukua varten tutki Leena
Tomanterä, ja itse puvun valmisti hammaslääkäri
Riitta Lavonius Heinolan seudun Kalevalaisista
naisista.
Maskun pukuun kuuluu pellavainen paita, vaalea
hurstut-puolihame, kellanruskea aanuaksi
nimitetty peplos-tyyppinen hame, joka on toiselta
sivulta yhteen ommeltu, sininen esiliina ja
spiraalikoristeltu viitta sekä varsinaissuomalainen
kaarihuntu. Muutama kappale Maskun pukua on
valmistettu myöhemmin käyttöpuvuiksi.
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8 Kaarinan puku
Kaarinan puku perustuu vuonna 1950 löydettyyn Kaarinan
Kirkkomäen hautaan numero 1, ja ajoittuu 1000-luvun
alkupuolelle. Heinolan seudun Kalevalaiset naiset
valmistivat Jaana Riikosen tutkimusten pohjalta
ensimmäisen Kaarinan puvun modernein menetelmin 1991.
Kaarinan pukuun kuuluu alusmekko, jonka yliset ovat
harvaa harmaata ja aliset tiheämpää tummansinistä villaa,
vedenvihreä olkasoljilla kiinnitetty hame kahdesta eri
kappaleesta valmistettuna ja oikeaan olkasolkeen
kiinnittyvä omalaatuinen kaistale, jolle Lehtosalo-Hilander
(2001: 71) ehdottaa käyttötarkoitusta kaulaliinana. Esiliina
on sinivihreä, vaipan loimi punaruskea ja kude vaalea, ja
varsinaissuomalainen kaarihuntu sininen.

9 Mikkelin seudun muinaispuku
Ensimmäinen kappale Mikkelin muinaispukua valmistui
Mikkelin taidemuseon näyttelyyn vuonna 1994. Kyseessä
oli Lehtosalo-Hilanderin ja Riikosen tekemä Tuukkalan
haudan 26 uudelleentulkinta. Lopputulos poikkesi
vanhasta Tuukkalan puvusta niin paljon, että se päätettiin
nimetä kokonaan uudelleen sekaannuksien välttämiseksi –
puvun korusto on kuitenkin sama kuin Tuukkalan puvussa.
Puku ajoittuu noin vuoteen 1200.
Mikkelin seudun muinaispukuun kuuluu vaaleansininen
alusmekko tai -paita, oranssinpunainen olkasoljilla
kiinnitetty vaippahame, kellanoranssi esiliina ja
tummansininen viitta.
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Liite 2 Sanasto
Ahvenanmaanlammas: lounaissuomalainen uhanalainen lammasrotu, jolla on paljon
primitiivisiä piirteitä. Kaksiosaisessa karvapeitteessä erotettavissa pehmeä alusvilla ja
karkea päällyskarva.
Alitsariini: antrakinonien ryhmään kuuluva punainen väriaine. Tärkein alitsariinin
lähde on krappi.
Aloituslautanauha: kankaan loimen luomisen apuna käytetty lautanauha, joka myös
huolittelee loimipainollisissa pystykangaspuissa kudotun kankaan alkupään.
Alusvilla: lampaan pehmeä aluskarva. Suomenlampaan ja kainuunharmaan koko turkki
on tyypiltään alusvillaa.
Applikaatio: kankaan päälle ommeltu koristekuvio.
Fermentointi: käymismenetelmä, tässä värjääminen käymisreaktion avulla.
Hahtuva: karstaamalla aikaansaatu pehmoinen ja ilmava villapötkö, myös lepere.
Harkki, härkki: hieman haarukkaa muistuttava työväline, johon kehrättävä materiaali
kiinnitetään – liittyy yleensä rukkeihin. Yksinkertaisimmillaan päästä monihaarainen
oksa.
Hulpio: kankaan loimen suuntainen purkautumaton reuna.
Huopuminen: villalle ominainen tapa, jossa villakuidut liittyvät yhteen ja muodostavat
tiiviimmän ja yhtenäisemmän pinnan.
Iskunyöri: letittämistä muistuttavalla tekniikalla valmistettu yksinkertainen nyöri.
Kainuunharmas: pohjoissuomalainen uhanalainen lammasrotu. Kainuunharmaan
turkki on alusvillatyyppiinen, ja muistuttaa hyvin paljon suomenlammasta. Sen pää ja
jalat ovat kuitenkin usein muuta vartaloa tummemmat.
Kampalanka: kammatusta villasta kehrätty lanka. Langan pinta on usein sileä, koska
villakuidut ovat asettuneet kammattaessa samaan suuntaan.
Karstalanka: karstatusta villasta kehrätty lanka. Langan pinta on usein karvaisen
oloinen, koska villakuidut asettuvat karstattaessa sikin sokin. Lanka on usein pehmeää
mutta vetolujuudeltaan heikkoa.
Karstat, villakarstat: kaksi puista levää harjaa, joiden pienet metallipiikit kiinnittyvät
nahka- tai kumialustaan. Käytetään villan karstaamiseen, eli puhdistamiseen ja hahtuvan
muodostamiseen ennen kehräämistä.
Karstaus: villan käsittely karstoilla ennen kehräämistä. Villatapulit asetellaan toiseen
kahdesta karstasta, ja niitä harjataan kevyesti toisella. Tapulit aukeavat ja roskat tippuvat
pois. Lopulta karstatusta villasta muodostetaan karstojen takapuolella hahtuva eli lepere.
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Karttajousi, savitsin: pientä jousipyssyä muistuttava työkalu, jota käytetään villan
puhdistamiseen.
Kehrä: värttinän vauhtipyörä, joka saa värttinän pyörimään nopeammin ja tasaisemmin.
Kehrävarsi: tikku, johon kehrättävä materiaali, esimerkiksi pellavatukko, kiinnitetään.
Toinen nimitys kuosalipuu. Suomen länsimurteissa myös itse värttinän varsi.
Kehräys: langan valmistaminen kiertämällä kuituja yhteen.
Kertaamaton lanka: lanka, jossa on vain yksi säie.
Kerrattu lanka: lanka, joka muodostuu kahdesta tai useammasta yhteen kerratusta
lankasäikeestä.
Krappi: Keski-Euroopassa jo pitkään viljelty kasvi, jonka juuresta saadaan punaista
väriä. Tieteellinen nimi Rubia tinctoria, sukua kotimaisille matarakasveille.
Kudontamiekka: lelumiekkaa muistuttava työväline, jolla kude tiukataan
loimipainoisissa pystykangaspuissa paikoilleen.
Kuitututkimus: tekstiilimateriaalin tutkiminen mikroskoopin avulla. Yksittäisistä
kuiduista voidaan esimerkiksi selvittää, mitä materiaalia ne ovat. Kuitututkimuksen
avulla voidaan selvittää myös kuidun väriä ja langankierteen suuntaa.
Kuontalo, kuosali: möyheä ja usein ilmava, esikäsitellystä materiaalista muodostuva ja
kehrättäväksi tarkoitettu tukko, yleensä pellavaa.
Kuontalopuikko, kuosalipuikko: neula, jonka avulla kuontalo voidaan kiinnittää
paikoilleen kuosalipuuhuun, josta sitä voidaan kehrätä.
Kuosalipuu: kts. kehrävarsi.
Kyyppi: värjäystapa, jossa värin kiinnittyminen kuituun perustuu pitkäaikaiseen
käymiseen ja hapettamiseen. Tärkeimpiä kyyppivärikasveja ovat indigo ja
värimorsinko.
Kärkitoimikas: kankaan sidos, joka muodostaa kankaaseen v-kuvioraitoja.
Langankierre: lankaa kehrätessä värttinän pyörimissuunta muodostaa langankierteen.
Värttinän pyörittäminen myötäpäivään tuottaa z-kierrettä, vastapäivään taas s-kierrettä.
Lanoliini: lampaan villan luonnollinen rasva. Erittyy lampaan talirauhasista ja auttaa
pitämään villan kuivana.
Lepere: karstaamalla aikaansaatu pehmoinen ja ilmava villapötkö, myös hahtuva.
Loimilangat: kankaan lankajärjestelmän pituussuunnassa kulkevat langat, jotka
kiinnitetään kangaspuihin.
Loimipaino: loimipainoisten pystykangaspuiden loimen alareunaan kiinnitettävä paino.
Loimipainot ovat jokseenkin tavallinen löytöryhmä esihistoriallisilla asuinpaikoilla
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metallikausilta alkaen.
Meleeraus, meleerattu: sekoittaa eri värisiä kuituja toisiinsa niin, että lopputulos on
monivärinen.
Morfologia: eläinten tai muiden biologisten organismien anatomian tutkimus.
Mufloni: muflonilammas, villi lammas (Ovis aries).
Murtotoimikas: kankaan sidos, joka muodostaa kankaaseen niin sanotun
kalanruotokuosin.
Niisiminen, niisintä: kankaan loimen luomisen vaihe, jossa osa langoista sidotaan
niisiksi kutsuttujen apulankojen avulla eri niisivarsiin. Näiden niisivarsien liikuttelu
muodostaa sitten erilaiset viriöt, joiden vaihtelusta muodostuu kankaan sidos.
Niisinauha: niisiksi kutsuttujen apulankojen avulla kudottu yksinkertainen nauha.
Niisivarren kannattajat: loimipainoisissa pystykangaspuissa sivupuihin kiinnittyvät
haarapäiset osat, joihin niisivarsi voidaan nostaa niisityn viriön aikaansaamiseksi.
Niisivarsi: kangaspuiden osa, johon niidet kiinnittyvät ja jota liikuttamalla voidaan
muodostaa viriö. Loimipainoisissa pystykangaspuissa niisivarsi on suunnilleen puiden
puolivälissä sijaitseva vaakasuuntainen keppi.
Palttina: yksinkertainen kankaan sidos, jossa jokainen kudelanka kulkee vuoroin yhden
loimilangan yltä ja yhden päältä.
Pektiini: kasvien soluseinissä esiintyvä ravintokuitu.
Pingotin: yleensä vaakakangaspuilla kutoessa käytetty pituudeltaan säädeltävä ja
piikikkäin reunoin varustettu apuväline, jonka tehtävä on pitää kankaan reunat suorina.
Pirtanauha: nauhapirraksi kutsutun työvälineen avulla kudottu nauha.
Pirtanauhatekniikka on Pohjoismaissa ilmeisesti keskiaikainen.
Pliseeraus: vekkaus, kankaan asettelu laskoksille, jotka saatetaan höyryttämisen tai
ompelun avulla tehdä pysyviksi.
Polkuset: vaakakangaspuiden polkimet.
Puolikaskierto: lautanauhankudonnan erikoistekniikka, joissa lautoja kierretään puoli
kierrosta kerrallaan.
Puretusaine: värin kuituun kiinnittymistä edistävä aine, yleensä jokin metallisuola.
Tavallisin puretusaine on aluna.
Putkihulpio: kankaan reuna kaksinkerroin kutomalla muodostettu vahvistettu hulpio.
Päällysvilla: primitiivistyyppisten lampaiden turkissa on alusvillan lisäksi karkeaa
päällysvillaa.
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Päärme, päärmäys: kankaan reunan huolittelu kääntämällä.
Rombi: vinoneliö, timanttikuvio.
Rukki, vokki: langan kehräämiseen käytetty työväline, joka saapui Suomeen 1500luvulla. Rukki on värttinään verrattuna nopea, mutta kallis työväline.
Selluloosakuidut: selluloosasta koostuvat kasvikuidut, kuten pellava ja hamppu.
Sormio: sormien ympärille kiertämällä muodostettu pieni lankakieppi. Tehdään usein
kudelangalle.
Suomenlammas: Suomen alkuperäislammasroduista tavallisin. Suomenlammas on
yleensä yksivärinen ja turkiltaan alusvillatyyppinen.
Toimikas: kankaan sidos, jossa kankaaseen muodotuu vinoviivoitus eli toimiviiva.
Toimikassidoksia on monenlaisia riippuen siitä, kuinka monen loimilangan yli kukin
kudelanka vuorollaan kulkee.
Toimiviiva: toimikkassidoksella kudottuun kankaaseen muodostuva vinoviivakuvio.
Tiinehtyvyys: eläinrodun hyvä tiinehtyvyys kertoo, että eläin tulee helposti raskaaksi.
Tuplaklippaus: lammasta keritessä villan leikkaaminen kahdesti samasta kohtaa, niin
että villan sekaan joutuu pieniä tupsuja hyvin lyhyttä villaa. Tuplaklippauksia vältetään,
koska ne ovat hyvin vaikeita kehrätä.
Uddo: saamelainen nimitys tietynlaiselle kudelangasta muodostetulle sormiolle.
Levinnyt pystykangaspuukutojien käyttöön.
Vanutus: kankaan huovuttaminen ja kutistaminen tiiviiksi.
Villakammat: villan käsittelyyn ennen kehräystä käytettävät kaksi pitkäpiikkistä melko
harvaa kampaa. Kampalanka on yleensä sileää, koska villakuidut asettuvat kammatessa
samaan suuntaan. Villan kampaaminen mahdollistaa myös alus- ja päällysvillan
erottelun toisistaan.
Villatapuli: lampaan turkki jakaantuu keritessä luonnostaan villatupsuihin, joita
kutsutaan tapuleiksi.
Viriö: kankaan loimilankojen välissä oleva tila, johon kude kuljetetaan.
Värttinä: villan kehräämiseen langaksi käytetty yksinkertainen ikivanha työväline, joka
koostuu suorasta varresta ja vauhtipyörästä eli kehrästä. Varren toisessa päässä voi olla
koukku tai ura langan kiinnittämisen helpottamiseksi. Kehrän sijoittelusta riippuen
värttinä on joko ylä- tai alapainoinen.
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