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KEHITTÄMISHANKE KORONAN VARJOSSA

Katson maalaismaisemaa -hankkeen tilaisuuksissa oli esillä hankkeen pystyviiri, jossa 
poika katselee maalaismaisemaa. Tuo kuva kertoo sanattomasti, mistä hankkeessa on 
ollut kysymys: ihminen kotoisassa ympäristössään tulkitsemassa näkemäänsä, kuule-
maansa ja aistimaansa, luomassa omien muistojensa, ymmärryksensä ja kokemustensa 
varassa käsitystä tilasta, joka on itselle tärkeiden tapahtumien näyttämö. Kiinnostava 
asetelma.

Hanke lähti liikkeelle hyvien tähtien alla. Alkuunpanijana oli tuttu ja tarmokas yh-
teistyökumppani, Teuvalaisen kulttuurin tuki ry aikaansaavan puheenjohtajansa Erkki 
Hakalan johdolla. Yhteys teuvalaisiin yhdistyksiin ja seuroihin oli suora. Leader Suu-
pohjan myönteinen käsittely toi käyttöön Euroopan maaseuturahaston arvokkaan tuen. 
Hankkeen projektipäälliköksi saatiin motivoitunut tekijä, tohtorikoulutettava Aurora 
Lähteenniitty, joka itse asuu Teuvan naapurissa Karijoella. Hän oli aloittamassa väitös-
kirjaansa suomalaisen kirkonkylän maisemanmuutoksesta. Kehittämishanke tarjosi hä-
nelle mahdollisuuden kerätä samalla aineisto omaa väitöstutkimusta varten.

Valitettavasti hyvät tähdet ja aurinkokin jäivät hankkeen toteutusaikana pilvien 
taakse. Maailmanlaajuinen pandemia Covid 2019 hiljensi Suomen juuri keväällä 2020, 
kun Katson maalaismaisemaan -hankkeen aineistoa alettiin kerätä. Kokoontumisrajoi-
tukset estivät suunnitelman mukaisten keskustelutilaisuuksien sopimisen. Ensimmäi-
nen keskustelu järjestettiin kesäkuussa, muut jouduttiin lykkäämään tuonnemmaksi, yli 
kesän. Odotettiin rokotteita. Tilanne näyttikin rauhoittuvan, ja vauhtiin päästiin syksyllä 
2020 – muutaman keskustelun verran. Sitten epidemiatilanne paheni uudestaan ja tar-
tuntoja osui myös Teuvalle. Välillä kunnan kokoontumisrajoitukset olivat kovempia kuin 
muualla maakunnassa.

Osallistujamääriä rajoittamalla onnistuimme vuoden loppuun mennessä järjestä-
mään seitsemän kymmenestä suunnitellusta työpajatilaisuudesta. Hankkeen projekti-
ryhmä suhtautui ymmärtävästi hankalaan tilanteeseen. Päätettiin järjestää talvella vielä 
yksi keskustelu ja tyytyä kymmenen sijasta kahdeksaan työpajaan. Hankkeen loppuun 
saattamiseen haettiin ja saatiin kaksi kertaa kolmen kuukauden jatkoaika. Keväällä 2022 
varmistui, että johtavana tutkijana joudun ottamaan vastuun hankkeen raportoinnista. 
Muiden työtehtävien vuoksi se oli mahdollista vasta toukokuussa. Näistäkin ongelmista 
selvittiin. 

Katson maalaismaisemaa -hanke raportoidaan nyt kahtena julkaisuna. Tässä kir-
jassa esitetään kokemuksellisen kotiseututeorian maisemallinen tulkinta ja annetaan 
esimerkkejä teuvalaisesta maisemanmuutoksesta keskustelutyöpajojen tarjoaman em-
pirian pohjalta.

Hankkeen kahdeksasta työpajasta laaditut keskustelukuvaukset on julkaistu säh-
köisesti nimellä Puhetta maalaismaisemasta. Molemmat julkaisut ovat vapaasti luetta-
vissa Helsingin yliopiston Helda-tietokannassa.

Hankkeen rahoittajat olivat Euroopan maaseuturahasto ja Leader Suupohja sekä 
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta. Kiitos työpajojen järjestämiseen osallis-
tuneille teuvalaisille kylille, seuroille ja yhdistyksille sekä Teuvan lukiolle.



Kuva-aineistoja käyttöömme antoivat Nisulan valokuva-arkisto, Teuva-Seura, Teju-
ka-lehti ja Kansan Arkisto. Hankkeessa tuotettiin myös omaa kuva-aineistoa. Kiitos 
myös hankkeessa avustaneille työntekijöille, graafinen suunnittelija Jaana Huhtalalle 
kirjan ulkoasusta sekä Heidi Väliaholle ja Julia Fräntilälle osallistumisesta keskustelujen 
puhtaaksi kirjoittamiseen.

Sulevi Riukulehto
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja
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TIIVISTELMÄ
Miten asukkaat ovat kokeneet maaseudun kulttuurimaiseman muutokset viime vuosi-
kymmeninä? Tämän raportin kokemusperäinen etnografinen tieto kerättiin Etelä-Poh-
janmaalla sijaitsevan Teuvan eri asukasryhmiltä kahdeksassa työpajassa, jotka pidettiin 
eri puolilla kuntaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Aineistonkeruumenetel-
minä käytettiin virikekeskusteluja. Työpajoissa hyödynnettiin vanhoja ja uusia valokuvia 
Teuvalta.

Aineistojen pohjalta laadittiin kuvaus maiseman muutoskokemuksista, jossa tar-
kastellaan teuvalaisen maiseman muutosta niin luonnonympäristön, rakennetun ympä-
ristön kuin aineettoman kulttuurisen ympäristönkin osalta. 

Hankkeen toteuttaja oli Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen yhteis-
työkumppaneina olivat Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuva-Seura ry, Teuvan kunta ja 
Teuvan seurakunta. Työpajojen järjestämiseen osallistuivat myös teuvalaiset kylät, seu-
rat ja yhdistykset. Rahoittajina hankkeessa ovat Euroopan maaseuturahasto ja Leader 
Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta.
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ABSTRACT

EXPERIENCING THE RURAL LANDSCAPE IN TEUVA
How have rural habitants experienced the changes in the cultural landscape over the last 
few decades in the Finnish countryside? This report presents ethnographic research data 
collected in workshops by means of elicited group discussions in Teuva, South-Ostro-
bothnia in 2020–2021. The workshops were organised in a number of locations within 
the municipality in co-operation with actors such as village associations and local socie-
ties. In the workshops, old and new photographs from Teuva were used as stimuli.

This description of changes in the experiential landscape is based on the collected 
data. The changes are studied in the natural and built environment as well as in the in-
tangible cultural environment.

The main implementor of the project was the University of Helsinki Ruralia Insti-
tute. The partners were Teuvalaisen Kulttuurin Tuki, Teuva-Seura, the municipality of 
Teuva and the Evangelical Lutheran parish of Teuva. The project was funded by the Eu-
ropean Agricultural Fund for Rural Development and Leader Suupohja together with the 
municipality of Teuva and Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry.
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MAISEMA JA KOTISEUTU
KATSON MAALAISMAISEMAA -HANKKEEN VALMISTELU JA 
TARKOITUS
Maaseudun maisemakuva on muuttunut voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana. 
Muutos on ollut erityisen nopea sotien jälkeen eikä hidastumisen merkkejä näy. Muutok-
set koskevat sekä luonnonympäristöä että rakennettua ympäristöä. Ympäristö ihmisten 
kokemana maisemana on asukkaiden kotiseutukokemuksen ytimessä. Maisema vaikut-
taa suoraan siihen, kuinka ihmiset viihtyvät. 

Teuvalaiset kotiseututoimijat ovat aina kantaneet huolta kotiseutunsa kulttuuri-
maisemasta. Kyse on ollut toisaalta kotiseudun huoltamisesta, toisaalta oman kulttuuri-
perinnön säilyttämisestä. Usein kiinnostus on kanavoitunut yksittäisiin rakennuksiin tai 
varuspohjan muutoksiin. Esimerkiksi nykyinen Kulttuuritalo Orrela saatiin pelastettua, 
kun Teuvalaisen Kulttuurin Tuki käynnisti hankkeen talon saneeraamiseksi kulttuurita-
loksi. Yleisötilaisuuksien ja muun muassa kunnanvaltuuston kokousten lisäksi talo on 
nykyään suosittu häiden, syntymäpäivien ja muistotilaisuuksien pitopaikka. Rakennuk-
sella on erityinen asema teuvalaisessa kulttuurimaisemassa. Tuore kysymys Teuvalla on, 
mitä tapahtuu väritehtailija Otto Syreenin komealle talolle Teuvan ydinkeskustassa. 

Yksittäisiä rakennuskohteita kokonaisvaltaisempi kiinnostus maisemanmuutoksen 
hallintaan heräsi Teuvalaisen Kulttuurin Tuen syyskuussa 2018 järjestämässä pohjalais-
taloseminaarissa, jossa käsiteltiin alueen talonpoikaistalojen historiallista merkitystä ja 
nykytilaa paikkakunnalla. Seminaarissa Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Sulevi Riu-
kulehto ja tohtorikoulutettava Matti Mäkelä kiinnittivät huomiota pohjalaistalojen ka-
toamiseen ja siitä aiheutuneen kulttuurimaiseman muutokseen, jolla on ollut vuorostaan 
vaikutuksia elämäntapaan. Useat muutkin maisemapiirteet ovat aiheuttaneet vastaavia 
muutoksia. 

Ajallisuus on maisemakokemuksen erottamaton osa. Ihmisen kokemuksissa on 
aina sekä tilallinen että ajallinen osa. Ympäristöä on vaikea käsittää pelkkänä pysähdys-
kuvana. Se tulkitaan aina omien muistojen ja muualta hankitun tiedon varassa. Ajalli-
suuteen kuuluu myös muutos, joka kohdataan, kun tilassa eletään.

Maisema muuttuu vääjäämättä, mutta onko sen pakko muuttua hallitsemattomasti? 
Voisiko muutos olla maiseman kotiseutuarvoja säilyttävä? Enemmän mahdollistava 
kuin hajottava? Voidaanko puhua kulttuurisesti kestävästä tai perinteitä kunnioittavasta 
maisemanhallinnasta? Tällaiset pohdinnat johtivat Katson maalaismaisemaa -hankkeen 
valmisteluun. Teuvalaisen Kulttuurin Tuki kokosi ympärilleen aiheesta kiinnostuneita 
toimijoita ja keräsi rahoitusta. 

Aiheessa oli aloitteellinen myös Karijoella asuva tohtorikoulutettava Aurora Läh-
teenniitty, jonka kulttuurimaantieteen alan väitöskirjan aiheeksi Helsingin yliopistossa 
oli jo valikoitunut Teuvan maisemanmuutos 1950-luvulta alkaen. Hänen osaamisensa 
saatiin käyttöön jo hanketta suunniteltaessa, ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen 
hänet palkattiin hankkeen projektipäälliköksi.
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Katson maalaismaisemaa -hankkeen kohteeksi määriteltiin Teuva kotiseutuna ja maise-
mana. Kohdealueeksi määriteltiin Teuvan kunta. Kohdetta päätettiin tarkastella koke-
muksellisen kotiseututeorian kehyksessä siten, että huomiota kiinnitettäisiin erityisesti 
ympäristön estetiikkaan. Ihmisten kotiseutukokemuksista avattaisiin ennen muuta hei-
dän esteettiset kokemuksensa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että elinympäristö koostuu 
monista esteettisistä yksityiskohdista, jotka yhdessä muodostavat esteettisen ympäris-
tön. Yksityiskohtien ei tarvitse olla yleisesti kauniina pidettyjä. Esteettisyys on kaikkea 
sitä, mitä näemme, kuulemme, haistamme, maistamme. Tällaista esteettisyyttä tavoitel-
laan yleiskielessä monilla eri ilmaisuilla: voidaan puhua vaikkapa paikan, alueen tai ko-
tiseudun tunnelmasta, hengestä tai olemuksesta. Millaista täällä on? Miltä täällä tuntuu? 
Miltä minusta tuntuu? Miten me tunnemme?

Hankkeen tueksi koottiin projektiryhmä, johon pyydettiin Teuvalaisen Kulttuurin 
Tuki ry:n, Teuva-Seura ry:n, Teuvan kunnan ja Teuvan seurakunnan edustus. Ryhmän 
työskentelyyn osallistuivat Pia Valtonen, Mirka Puska, Pauli Luhtala, Esa Kulmala, Erkki 
Hakala ja Lauri Annala. Puheenjohtajina toimivat Erkki Hakala Teuvalaisen Kulttuurin 
Tuesta ja Pauli Luhtala Teuva-Seurasta. Ryhmä kokoontui lähikokoukseen tammikuussa 
2020 ja 2021. Marraskuussa 2020 pidettiin yksi Zoom-alustalla toteutettu etäkokous. 

Hankesuunnitelman mukaisesti tässä hankkeen tulokset kokoavassa julkaisussa 
kotiseudun maiseman kokonaisuutta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta, jotka ovat 
luonnonympäristö, rakennettu ympäristö sekä niiden vaikutus henkiseen ja sosiaaliseen 
ympäristöön. Tämä raportti ei kokoa asiantuntijatietoa maiseman arvokohteista vaan 
etnografista, kokemusperäistä tietoa asukkaiden maisemakokemuksista. Miten kotiseu-
dun maisema on muuttunut? Miten muutos on koettu? Mitä on menetetty? Mikä on ar-
vokasta ja mikä uhanalaista? Miten nykytilanne koetaan? 

Seuraaviin neljään alalukuun on koottu teoriapohdintaa kotiseudun muodostumi-
sesta ja maiseman estetiikasta. Kotiseututeoriaa koskevat osat seuraavat tutkimuslin-
jan aiempia tuloksia. Niistä on koostettu tähän yhteyteen tiivistelmänomainen esitys, 
jossa on hyödynnetty myös aiemmin laadittuja yhteenvetoartikkeleita. Seuraava esitys 
kotiseutukokemuksen muodostumisesta noudattaa pääpiirteissään kirjan Virtuaalinen 
kotiseutu (Riukulehto 2020a) sisältöä. Tietolaatikkoina mukaan on otettu myös otteita 
kirjoista Juniorille juuret (Suutari, Rinne-Koski & Riukulehto 2021) ja Otta noessa (Riu-
kulehto ja Rinne-Koski 2013). Kotiseudun ja maiseman estetiikan yhteyttä käsittelevät 
alaluvut ovat uutta pohdintaa. Kaikki lukijat eivät ymmärrettävästi ole kiinnostuneita 
teoriasta. He voivat ongelmitta aloittaa lukemisen suoraan toisesta pääjaksosta: Teuvan 
maisemakokemusten kuvaus.

KOTISEUDUN MUODOSTUMINEN
Oman kotoisuuden alueen muodostaminen on ihmiselle luontaista jo rajallisuutemme 
vuoksi. Ihmisen on mahdotonta hallita ja tyydyttävästi ymmärtää ääretöntä tilaa ja ai-
kaa. Sen sijaan ihminen pystyy aistien ja mielensä avulla ottamaan tilasta ja ajasta koke-
muksellisesti haltuunsa ja omistamaan itselleen pienen osan kerrallaan. Arjen pyörteis-
sä emme yleensä ajattele koko ajanvirtaa tai maailmankaikkeuden ääretöntä tilaa vaan 
itsellemme erityisen merkityksen saaneita yksittäisiä paikkoja ja tapahtumia, jotka ovat 
meille merkittäviä juuri omassa elämäntilanteessamme. 
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Erityiset tapahtumat tekevät ohikiitäneestä ajasta merkityksellisen. Tapahtumat voivat 
olla henkilökohtaisia, kuten koulukäynnin aloittaminen, lähiomaisen kuolema tai muut-
to uuteen asuntoon. Ne voivat olla tärkeitä myös siksi, että niillä on yleisempi merkitys 
paikallisyhteisölle, kansalle tai koko ihmiskunnalle. Sellaiset tapahtumat kuin Teuvan 
kirkon palaminen, Orrelan kunnostaminen, talvisota ja koronapandemia ovat yleisesti 
merkittäviä suuremmille tai pienemmille ihmisryhmille. Niiden avulla voidaan jäsentää 
menneisyyttä. Jotakin tapahtui, ”ennen talvisotaa”, ”kun olin vielä koulussa” tai ”sen jäl-
keen, kun pandemia oli alkanut”.

Paikka ja tapahtuma esiintyvät yhdessä. Asiat tapahtuvat paikoissa. Paikka ei ole 
mikä tahansa tila vaan juuri se erityinen kohta, jossa on tapahtunut jotain. Siihen tihen-
tyy myös tunteita. Kun ihmiset kertovat itselle tärkeistä asioista, he puhuvat paikoista ja 
tapahtumista samalla kertaa, esimerkiksi ”tuossa kirkossa isä ja äiti menivät naimisiin”. 
Kun tällaisia tärkeiden paikkojen ja tapahtumien liittoja kasautuu elinympäristöön pal-
jon, siitä itsestäänkin tulee paikka, joka tarvitsee oman nimen. Tästä on kysymys koti-
seutukokemuksessa. 

Mihin hyvänsä katse kotiseudulla osuu, tärkeitä paikkoja ja tapahtumia on kaik-
kialla: tuossa on lapsuuden uimapaikka, tuolla vietin kuusi vuotta koulussa, ja tuossa oli 
ennen kauppa, josta livistettiin salaa ostamaan oman leipomon herkkuja. Kaikki ei ole 
miellyttävää: yhden mutkan kohdalla muistan aina ajaneeni ojaan, ja marketin takapi-
halla jouduin tappeluun. (Vrt. Riukulehto 2020a.)

Paikat ja tapahtumat ovat kokemuksien perussisältöjä. Kokeminen on kuitenkin yk-
sittäistä tilannetta pitkäkestoisempi ilmiö. Se ei ole pelkästään hetkellistä tilanteen tajua-
mista vaan mieleen jääneiden jälkien jatkuvaa tulkintaa, joka täydentyy ja liittyy muihin 
kokemuksiin. Mielessä paikat jalostuvat maisemiksi ja tapahtumat muistoiksi.

Maisema on paikan tulkinta sellaisena, kuin se koetaan ja käsitetään. Paikka pi-
tää tässä yhteydessä ymmärtää laveasti: paikan kokonaisuuteen eivät kuulu vain luon-
nonympäristön erityiset kohdat tai ihmisen tekemät rakennelmat vaan myös sosiaaliset 
suhteet ja perinteet, henkinen ympäristö, josta paikan henki syntyy. Tavallisesti luonno-
nympäristö, rakennettu ja henkinen ympäristö yhdistyvät kokemuksissa saumattomasti 
toisiinsa, vaikka halutessamme voimme myös monin tavoin jaotella niitä mielessämme. 
Puhumme luonnonmaisemista, rakennetuista maisemista, ääni- ja hajumaisemista tai 
vaikkapa sielunmaisemista. Nämä tulkinnat saavat muotonsa vasta ihmisen mielessä, 
kun uudet aistimukset paikasta yhdistyvät aiempiin kokemuksiin ja myös muuhun tietoi-
seen ja tiedostamattomaan ainekseen, joka hänellä on käytössään. (Riukulehto 2020a)

Kokemukset perustuvat tapahtumiin ja paikkoihin, mutta mielessä ne saavat jalos-
tuneemman, tulkinnallisen muodon muistoina ja maisemina ja muodostavat samanta-
paisen parin kuin tapahtuma ja paikka. Jos ajattelen jotain maisemaa, mieleeni alkaa 
kohta nousta siihen liittyviä muistoja ja toisinpäin.

Yksilön tasolla muistot ja maisemat ovat subjektiivisia. Ihmisten tulkinnat vaihte-
levat. Kahden silminnäkijän muisto samasta tapahtumasta voi olla tyystin erilainen; sa-
moin vaihtelevat käsitykset paikasta ja sen synnyttämistä mielikuvista. Siinä, missä yksi 
näkee ihanan maiseman, voi toinen erottaa ikäviä yksityiskohtia ja vastenmielisen ko-
konaisuuden. Henkilökohtaisella tasolla ei ole olemassa objektiivista, kaikkien samalla 
tavoin ymmärtämää maisemaa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että maisemista ja muistois-
ta ei voisi lainkaan puhua yhteisinä kokemuksina. Ihmiset eivät ole pelkästään yksilöi-
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tä. Ihmiset elävät, toimivat ja antavat asioille merkityksiä muiden ihmisten yhteydessä. 
Muodostuu yhteisöjä, alueita, perinteitä ja kulttuuriperintöä, joilla on oma institutio-
naalinen, yksilön olemassaolon ylittävä olemus. Myös kotiseudulla on henkilökohtaisen 
merkityksen lisäksi olemassa tällainen kollektiivinen merkitys. Itse asiassa perinteinen 
kotiseutupuhe on keskittynyt lähes yksinomaan tämän kollektiivisen, institutionaalisen 
kotiseudun tasolle: on käsitelty kotiseutua alueena, perinteinä tai kulttuuriperintönä.

Kuvio 1. Historian ja maantieteen peruskäsitteitä. (Riukulehto 2020, 16.)

Pohjimmiltaan kotiseutu perustuu kuitenkin aina omiin kokemuksiin, siis maisemiin ja 
muistoihin. ”Kotiseutu on maisemien ja muistojen yhdistelmänä muodostuva 
henkilökohtainen kokemustila, joka herättää tuttuuden ja kotoisuuden tun-
teen, niin sanotun kotiseututunteen.” (Riukulehto ja Suutari 2016, 268.) Määritel-
mässä on neljä huomionarvoista tekijää. Esteettisyys kutoutuu niistä jokaiseen.

1. Kotiseudun kokemus pitää sisällään sekä tilallisia tulkintoja (maisemia) että ajalli-
sia tulkintoja (muistoja) yhteen kietoutuneina. Tapahtumat tapahtuvat paikoissa, 
mistä jää ihmiselle kahdenlaisia mielikuvia: maisemia ja muistoja. Ne muodostuvat 
samanaikaisesti, vieläpä samassa prosessissa, ja jäävät ihmisen omaisuudeksi ko-
kemuksena. Muistojen ja maisemien muodostuminen on monitahoinen ilmiö. Se 
on myös esteettinen ilmiö. Muistot ja maisemat miellyttävät tai ovat vastenmielisiä, 
tai vielä laajemmin ilmaistuna: ne tuntuvat joltakin.

2. Kun kokemuksia kertyy lisää, ne täyttävät kotiseudun kokemustilaa. Kotiseudun 
muodostuminen on siis ajallinen prosessi. Kokemukset syvenevät. Kotiseutu muut-
tuu. Kotiseudusta tulee elettynä yhä enemmän kotiseutu.

3. Kotiseutu on aina henkilökohtainen. Kahdella ihmisellä ei voi olla täsmälleen sa-
moja kokemuksia. Toki samalla alueella elävien ihmisten tärkeät paikat ja tapahtu-
mat ovat suurelta osin samoja. Myös niistä jääneet muistot ja maisemat ovat yleen-
sä samansuuntaisia. Siksi kotiseudusta voidaan puhua myös alueellisena ilmiönä. 
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Aivan tarkkaan otettuna kotiseudun kokemustila on kuitenkin jokaisella hivenen 
erilainen, ja on mahdollista, että se samalla alueella elävillä ihmisillä poikkeaa toi-
sistaan hyvinkin voimakkaasti. Käsitys siitä, minkä parissa ihminen tuntee olevan-
sa kotonaan – se, mitä kukin pitää kotoisana – voi vaihdella arvaamattoman paljon.

4. Kotiseutu herättää kotoisuuden tunteen. On asioita, joiden parissa tunnen olevani 
kotonani. Ne muodostavat kotiseutuni. Kotoisuuden tunteen ratkaiseva merkitys 
näkyy jo sanan kotiseutu määriteosassa koti. Kyseessä on seutu, jonka koen kodik-
seni. Tässä käsitteessä määriteosa onkin selvästi yhdyssanan painavampi ja konk-
reettisempi osa – kotiseudussa on kysymys nimenomaan kotoisaksi kokemisesta. 
On mahdollista, että ihminen asuu paikassa, jota ei kuitenkaan koe kodikseen. Sil-
loin hän ei pidä sitä kotiseutunaan. Kotoisuus on kotiseudun ehdoton vaatimus. 
Sen sijaan sanan jälkiosa ’seutu’ pitää ymmärtää väljemmin. Kotiseututunteessa 
kyse voi olla alueen tuntemisesta kodiksi. Silloin kotiseututunnetta voi luonnehtia 
paikallisuudeksi tai täkäläisyydeksi. Usein kodin tunne kuitenkin syntyy ihmissuh-
teista, yhteisöön kuulumisesta, sosiaalisesta ja henkisestä yhteydestä, perinteestä 
tai muusta aineettomasta tekijästä. Silloin seutu voikin olla monipaikkainen tai 
paikasta riippumaton. Tällainen kotiseututunne on pikemmin perinne tai perintö 
kuin alue, pikemmin meikäläisyyttä kuin paikallisuutta. Ja koska kotiseutu on aina 
henkilökohtainen (ks. kohta 3), siinä voi korostua myös suhteen ainutkertaisuus. 
Jokin asia voi olla kotiseudun avaintekijä juuri minulle eikä kenellekään muulle. 
Sitä ei ole pakko jakaa kenenkään muun kanssa.

KOTISEUTUKOKEMUS 

Perinteisessä kotiseutututkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota yhtei-
sön muodostumiseen ja yhteisöllisyyteen. Karkeasti arvioituna 1950-luvulle 
saakka yhteisö ymmärrettiin varsin kapeasti alueeksi, jolla on rajat, ja kes-
kustelu koski lähinnä kotiseuduksi miellettävän alueen kokoa ja muodos-
tumista: onko kotiseutu esimerkiksi kylä, pitäjä vai maakunta? Viimeistään 
1960-luvulla alettiin korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteenkuulu-
vuuden merkitystä. Kotiseutuliike kiinnostui esimerkiksi luonnonsuojelusta, 
kaupungistumisesta ja muuttoliikkeistä. Vuosisadan loppupuolella huomio 
kiinnittyi laajemmin kaikkeen symboliseen yhteisöllisyyteen. Kotiseudulla 
jaetaan yhteiset symbolit, vaikka jatkuvaa yhteistä vuorovaikutusta ei olisi-
kaan. (Riukulehto 2017. Tämä kolmijako on hallinnut myös empiiristä yhtei-
sötutkimusta. Lehtonen 1990, 17.)

Yksilön kotiseutukokemuksessa yhteisöllä on kiistaton merkitys. Ihminen 
toimii yhteisöjen jäsenenä, ja kotoisuus koetaan yhteisöissä, mutta ei yk-
sinomaan niissä. Vahvimmillaankin yhteisö on vain osa siitä toimintaym-
päristöstä, jossa yksilön kotiseutukokemus muodostuu. Ihminen voi kuulua 
yhteisöihin, joita ei pidä oman kotiseutunsa kannalta olennaisessa merkityk-
sessä. Viimeaikaisessa kotiseutututkimuksien raportoinnissa huomio onkin 
kiinnitetty yhteisönmuodostuksen sijasta laajemmin ympäristöihin, joissa 
toki myös yhteisöillä on oma sijansa. Usein tarkastelu on ositettu siten, että 
luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja henkistä ympäristöä on kä-
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sitelty omina kokonaisuuksinaan. (Riukulehto 2013, 317–326; Riukulehto ja 
Suutari 2012, Riukulehto ja Rinne-Koski 2013.)

Luonnonympäristö on tavallaan ensisijainen ympäristön kategoria, sillä 
kaikki muu rakentuu luonnon varaan. Paljaimmillaan luonto tarkoittaa maa-
ta, vettä ja ilmaa kaikkine lajeineen ja luonnonilmiöineen. Luonnolla voi olla 
valtava vaikutus yksilön kotoisuuden kokemisiin. Metsä, suo, järvi tai vaikka-
pa vuoristo voi olla yksilön kotiseutukokemuksen ratkaiseva osatekijä. Ei ole 
tavatonta, jos aikuisen miehen silmät kostuvat, kun lapsuuden tuttu leikkiki-
vi on käännetty syrjään. Tällaista tunnekuohua on vaikea selittää järkiperäi-
sesti. Maisemaa hallitsevan puun kaataminen voi synnyttää kansanliikkeen – 
ja on useasti synnyttänytkin. Eikä puuhun tarvitse välttämättä liittyä erityisiä 
maisema-arvoja. Puu voi olla elämää suurempi vaikkapa siksi, että juuri sen 
luona kylän nuoret ovat aina tavanneet toisiaan. Asukkaiden tuntema louk-
kaus on todellinen ja syvä: ilman puuta paikka ei enää tunnu samalta.

Rakennettu ympäristö herättää vähintään yhtä vahvoja tunteita. Useimpien 
ihmisten arkinen elämä keskittyy kulkuväyliin ja rakennuksiin. Siksi niillä on 
keskeinen rooli kotiseudun muodostumisessa. Kirkon polttaminen suututtaa 
myös niitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Se kuohuttaa jopa toisella puolella 
maata. Yhteiseen kulttuuriperintöön kohdistuva rikos on anteeksiantama-
ton. Palaneen rakennuksen raunioilla tuntuu kuin olisi menettänyt palan 
omasta itsestään. Kotiseudun avainkohteen ei tarvitse olla erityisen kaunis. 
Jos lapsia pyydetään nimeämään viisi kotiseudun tärkeintä paikkaa, eniten 
mainintoja saattaa kerätä rähjäinen lautatarha tai takapiha. Paikka ei ehkä 
ole arkkitehtoninen helmi, mutta se voi olla yksi kotiseudun tärkeimmistä 
kiinnekohdista. ”Siellä me on aina pyöritty.” Leikkipaikan menettämisestä 
aiheutuva närkästys, suru tai järkytys voi olla pysyvä.

Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö jättävät jokaiseen pysyviä jälkiä. 
Tärkeintä kotiseutua on kuitenkin henkinen ja toiminnallinen ympäristöm-
me, jossa ihminen tulee yhteisön osaksi. Miten syödään, puhutaan, pukeudu-
taan, käyttäydytään, miten meillä päin tavataan ajatella ja toimia eri tilanteis-
sa. Tapojen tuttuus saa olon kotoisaksi – tai vieraaksi. Tätäkään ympäristöä 
ei pidä tahallaan loukata. Kadunnimen vaihtaminen voi herättää kapinan. 
Vieras tai muuten oudoksi koettu nimi loukkaa, sillä nimi on paikan muisti. 
Oma kieli on ihmisen minuuden ytimessä. Siksi murresanan kirjoitusasu voi 
synnyttää pitkällisiä oppiriitoja maakuntalehden yleisönosastossa.

Kotiseutukokemuksen jakamattomuus näkyy edellisissä esimerkeissä. Puu 
ja kivi ovat kiistattomasti luonnonobjekteja, mutta ihmisten tapaaminen ja 
leikkiminen ovat sosiaalista toimintaa. Epäilemättä puun ja kiven kokemuk-
selliseen merkitykseen kutoutuu myös rakennettua ympäristöä, vaikkapa 
tie, joka johtaa juuri tämän puun tai leikkikiven luo. Todellisuudessa luonto, 
rakennettu ympäristö ja henkinen ympäristö muodostavat jakamattoman 
kokemuksen – maiseman ja muiston – mutta niiden erotteleminen auttaa 
ymmärtämään kotiseutukokemuksen monisäikeisyyttä.

Ote artikkelista Sulevi Riukulehto 2020a: Kotiseutukokemus verkossa.
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MAISEMA KOTISEUTUTUTKIMUKSEN KOHTEENA
Käsite ’maisema’ tämän kirjan otsikossa paljastaa, että lähestymme teuvalaisten kotiseu-
tua nimenomaan maiseman ilmiöstä. Otsikossa on myös kokijaan viittaava sana ’katse’. 
Se antaa olettaa, että kiinnostuksen kohteena ovat maisemakokemukset ja ennen muuta 
katsojakokemukset.

Kokemuksellisen kotiseututeorian yhteydessä ei ole aiemmin paneuduttu mai-
seman merkitykseen kotiseudun muodostumisessa. Katson maalaismaisemaa -hanke 
suunniteltiin niin, että sen toteutuksessa syntyisi aineisto, joka kertoo teuvalaisen mai-
seman muutoksista ja samalla täydentää ymmärrystä maiseman merkityksestä kotiseu-
tukokemuksessa. Se tuo kotiseututeoriaan uuden esteettisen kokemuksen näkökulman.

Maisema on monitulkintainen käsite. Tieteentekijät ovat ymmärtäneet sen lähinnä 
kahdella eri tavalla. Voidaan ajatella, että maisema koostuu ympärillämme olevista yksi-
tyiskohdista. Maisemalla on oma, ihmisestä riippumaton olemus. Se voidaan kuvata sa-
nallisesti, visuaalisesti, auditiivisesti ja muullakin tavoin. Sen voi tallentaa, ja se voi olla 
ihmisen toiminnan paikka. Tällaisen maisemakäsityksen vahvuus on sen – näennäinen 
– objektiivisuus: maisema on kuvattavissa ja mitattavissa tai se on ainakin jollain tavoin 
vertailukelpoinen. Tällaisesta maisemasta voi laatia toimenpideohjelmia ja strategioita. 
Ajattelutavan heikkous on siinä, että se hämärtää ympäristön ja maiseman käsitteellisen 
eron. Ympäristöksi ymmärretyn maiseman tutkimusta on vaikea erottaa ympäristön tut-
kimuksesta.

Toinen tapa ymmärtää maisema on kokemuksellinen: sen mukaan maisemaa ei ole 
ilman katsojaa, kuulijaa, maistajaa ja haistajaa, asioiden toisiinsa yhdistäjää ja tulkitsi-
jaa. Ympäristöstä tulee maisema vasta koettuna. Tämän ajattelutavan vahvuus on siinä, 
että se antaa maiseman käsitteelle itsenäisen sisällön; maisema on eri asia kuin ympä-
ristö. Sillä on piirteitä, joita ympäristön tai paikan käsitteet eivät tavoita. Se herättää 
tutkimuskysymyksiä, joihin vastaamiseksi tarvitaan nimenomaan maisemantutkimusta. 
Tällaisen tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan ole samalla tavalla yleistettävissä kuin 
ympäristöllisesti ymmärretyn maiseman tutkimuksen. Ne eivät myöskään ole täysin 
vailla yleistettävyyttä, sillä lähellä toisiaan elävien ihmisten maisemakokemukset ovat 
usein samansuuntaisia. 

Kulttuurimaantieteessä ja erityisesti humanistisessa maantieteessä on pitkä tutki-
musperinne, jossa maisema ymmärretään kokemuksellisesti. Myös kokemuksellinen ko-
tiseutututkimus nojautuu tähän ajattelutapaan. Estetiikkaakin tutkineen Yi-Fu Tuanin 
mukaan paikkaan kiinnittyminen, paikkarakkaus ja kotiseututunne ovat esteettisiä ilmi-
öitä. Ihminen voi rakastua paikkaan sekunneissa – selittämättömästi. Kotiseudun muo-
dostuminen taas on pitkäkestoinen ilmiö. Se vaatii kypsymistä. Kotiseututunnetta luon-
nehtii pikemminkin tunnelma kuin tunne. Tuanille kauneudentaju ja paikkarakkaus, eli 
Tuanin termein topofilia, ovat tavallaan nopean ja hitaan esteettisyyden kokemuksen 
ääripäitä. (Tuan 1974, 94.) Molemmissa kyse on kuitenkin esteettisestä ymmärryksestä, 
joka ei selity pelkästään järjellä. 

Esteettisellä kokemuksella on muusta ymmärryksestä eroava luonne. Siinä arkinen 
muuttuu kiinnostavaksi, miellyttäväksi ja uudenlaiseksi. Asia, johon ei normaalisti kat-
soisi toista kertaa tulee uuden mielenkiinnon kohteeksi. (Tuan 1995, 8–9, 15.) Kotoisak-
si ja miellyttäväksi voidaan kokea sellainenkin ympäristö, jota useimmat ihmiset pitä-
vät vaarallisena, pelottavana ja vastenmielisenä. (Tuan 1974, 98; erityisesti Riukulehto 
2020b.)



16 KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

Kuvio 2.  Maisema muodostuu havainnoijan mielessä, kun ihminen yhdistää ympäristöstä saa-
mansa aistiärsykkeet, tulkitsee ne omien kokemustensa varassa ja antaa niille merkityk-
sen.

Maiseman käsite ei ole ollut erityisen suosittu käsite ympäristöestetiikassa. Taustalla on 
todennäköisesti kuvataiteiden vaikutus. Maisemakuvauksen genressä maisema nähtiin 
ennen kaikkea yhdestä näkökulmasta näkyväksi, tyypillisesti luonnon kohteen kuvauk-
seksi. Maisemataide esitti rajattua aluetta, ja se liittyi kapea-alaisesti vain näköhavain-
toon. Ympäristöestetiikka ei ole halunnut ankkuroitua näin kapeaan käsitykseen. Kuten 
maantieteessä myös ympäristöestetiikassa puhutaan kuitenkin kulttuurimaisemasta, 
jonka olennainen osa on ihmisen toiminta. Jo 1900-luvun alun Ranskassa juurtui kult-
tuurimaantieteeseen tutkimusperinne, jossa alettiin ymmärtää, että maantieteelliset yk-
sityiskohdat eivät ole pelkästään geologian ja ilmaston aiheuttamia vaan myös ihmistyö-
tä. (La Blache 1903/1994, 26.) Maisema on suuri historiankirja, joka kantaa mukanaan 
koko menneisyytensä jäljet. Viimeaikaisessa ympäristöestetiikassa maisemaan viitataan 
juuri tällaisena toiminnan alueena ja paikkana, johon voi astua ja johon voi osallistua 
kaikilla aisteilla. (Berleant 1995.) 

Maisemaa suositumpi termi ympäristöestetiikassa on ympäristö, joka on vakiin-
tunut myös oppialan nimeen. Sillä halutaan tehdä ero objekti–subjekti-asetelmaan pe-
rustuvalle kuvataiteen maisemakäsitykselle. Sen sijaan eroa ei ole tarkoituksella tehty 
humanistisen maantieteen kokemuksellisuutta korostavaan traditioon. 

Ympäristö koostuu ihmisistä, eläimistä, kasveista, maasta ja vesistöistä, kaduista, 
taloista ja monesta muusta yksityiskohdasta, jotka liittyvät toisiinsa monimutkaises-
ti synnyttäen luonnonilmiöitä sekä sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Kokonaisuuteen 
kuuluvat myös ihmisen sisältä kumpuavat kognitiot, kuten tunteet ja muistot. (Nor-
berg-Schulz 1980, 6.) Esteettistä ei siis yleensä irroteta muusta kulttuurisesta toiminnas-
ta, vaan ”estetiikka” ymmärretään ihmisen koko aistirepertuaariin viittaavana käsittee-
nä. (Mikkonen ym. 2022, 9.) 

Elämä on ajallinen ilmiö. Kaikki koetaan ajan virrassa: asiat tapahtuvat ja muuttu-
vat. Paikallaan oleminenkin on tapahtumista. Esimerkiksi Allen Carlson ja Emily Brady 
painottavat tapahtumien ja ajallisuuden merkitystä ympäristöestetiikassa: ympäristö 
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sulkee ihmisen sisäänsä ja muuttuu koko ajan. Luonto elää tauotta, rakennukset ovat 
sään ja vuodenaikojen vaikutuksesta jatkuvassa muutoksessa. Ihminenkin liikkuu ym-
päristössään ja on itse monien tapahtumien aiheuttaja. Mikään ei ole täysin paikallaan 
pysyvää. (Brady 2003, Carlson 2000.) Kyky muodostaa esteettisiä arvostelmia kehittyy 
hyvinkin monenlaisten biologisten, sosiologisten, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden 
vaikutuksesta. (Kiianlinna 2022, 86.)

Sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön merkitystä ei voi yliarvioida: koska ihminen 
on sosiaalinen olento ja ihmistä ympäröi myös sosiaalinen todellisuus, ihmisen toimin-
nallakin on sosiaalinen sisältö. Oma merkityksensä on esimerkiksi rakennusten koristeil-
la, pukeutumisella ja tavalla kattaa pöytä. Ne kertovat vahvoja sosiaalisia viestejä talon 
omistajasta, vaatteen kantajasta ja pöydän kattajasta. Ei ole olemassa rakennusta ilman 
sosiaalista merkitystä. Rakennukset edustavat yhteisöään ja sen instituutioita. Niillä on 
jokin käyttötarkoitus ja yhteys kulttuuriin. (Harries 2000/1998, 149.) Esimerkiksi torni 
on perinteisesti ollut kirkollisen tai maallisen esivallan merkki. Sitä se on myös teuva-
laisessa maisemassa. Karsten Harriesin mielestä arkkitehtuurin tuoma tunnistettavuus 
auttaa jäsentämään ympäristöä samalla tavalla kuin vuoden mittaan pidettävät juhlat. 
Hänen mielestään tavoitteena on sellainen rakentaminen – miksei myös laajemmin asu-
minen ja eläminen – joka tukee ihmisten yhteisöllisyyttä. (Harries 2000/1998, 149–150.)

Ihmisillä on tarve kiinnittyä sinne missä he asuvat. Liian valmis ympäristö ei tue 
juurtumista. Siksi ihmiset haluavat tehdä asuinpaikoista itsensä näköisiä: rakennetaan 
puutarhoja, kuisteja ja muita yksilöllisiä rakennelmia, jotta taloista ja kodeista saatai-
si oman näköisiä. Harries ei pidä esteettisyyden tavoittelua, kuten pienimuotoista ra-
kennusten ja ympäristön muokkaamista vain koristeluna, vaan uskoo sen vastaavan 
ihmisen tarpeeseen löytää oma paikka. (Harries 2000/1998, 144–147.) Usein ihminen 
rakentaa myös omakuvaansa paikkojen mukaan ja määrittelee itsensä asuinpaikkansa, 
syntymäpaikkansa tai kotipaikkakuntansa avulla. Elämä on paikkasidonnaista, ihmiset 
”elävät paikoissa”. (Casey 1993, xiv–xv, xiii.) Minuudelle tärkeän paikan ei tarvitse olla 
synnyinpaikka tai edes asuinpaikka, se on ennemminkin sellainen paikka, johon kokee 
kuuluvansa.

KUULUMISEN TUNNE
Ihmisen paikkasuhdetta on kuvattu eri tieteenaloilla useilla eri käsitteillä. 
Humanistisessa maantieteessä ja ympäristöpsykologiassa on käytetty alueel-
lisen identiteetin sekä paikkakiinnittymisen käsitteitä. Sen sijaan kuulumi-
sen käsitettä (sense of belonging) käytettiin aiemmin antropologiassa, ja se 
on noussut humanistisessa maantieteessä sekä erityisesti sosiologiassa var-
sin suosituksi ja osittain jopa korvannut aiemmin varsin yleisesti käytetyn 
identiteetin käsitteen (esim. Lähdesmäki, Saresma, Hiltunen, Jäntti, Sääs-
kilahti, Vallius & Ahvenjärvi 2016, 234; Rinne-Koski & Riukulehto 2022). 
Vielä 1980-luvulla käsitteessä oli selvästi kaksi puolta: se oli samaan aikaan 
kulumista johonkin – vaikkapa paikkaan tai yhteisöön – ja jonkin paikan tai 
asian kuulumista minulle. Esimerkiksi Anthony Cohenin kokoamassa kirjas-
sa Belonging paikkaan kuuluminen on enemmän kuin pelkkä synnyinpaik-
ka (1982, 21). Se ilmaisee, että henkilö kokee olevansa osa yhteisöä ja sen 
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kulttuuria, joka sisältää yhtä lailla aineettomia tekijöitä (perinteet, arvot, 
taidot, luonteenpiirteet, toimintatavat) kuin aineellisiakin (luonnonvarat, ra-
kennukset, esineet). Minä tunnen kuuluvani tähän kulttuuriin, ja nämä asiat 
kuuluvat minulle.

Eri tieteenalat lähestyvät samaa ilmiökenttää eri näkökulmista ja käyttävät 
toisistaan eroavia käsitteitä: Maantieteessä kuulumista tarkastellaan ensisi-
jaisesti henkilökohtaisena kokemuksena, kotoisuuden tunteena ja tunteena 
kuulumisesta jonnekin (paikkaan kuuluminen). Sosiologinen näkökulma 
puolestaan tarkastelee kuulumista johonkin ryhmään tai ryhmän ulkopuo-
lelle jäämistä. (Yuval-Davis 2006, 197; Mee & Wright 2009; Antosich 2010, 
645.) Kyse on tulokulmasta: maantieteilijä lähestyy ilmiötä ensi sijassa pai-
koista käsin, sosiologi yhteisöistä ja historioitsijan päähuomio kohdistuu 
tapahtumiin ja muistoihin. Tieteenalat eivät toki erotu selvärajaisesti, sillä 
paikat ja tapahtumat esiintyvät aina yhdessä eikä paikkaan kuulumista ja 
kuulumista johonkin sosiaaliseen ryhmään voi käytännössä aina erottaa. 

Kuulumisen tunteella ei tarkoiteta omistamista, vaan osallisuutta aineelli-
seen ja aineettomaan kulttuuriin. Niinpä väitteellä ”tämä on minun kouluni”, 
ei tavallisesti julisteta omistusoikeutta koulurakennuksiin. Sillä tarkoitetaan, 
että koulu kuuluu minulle, koska olen viettänyt siellä useita vuosia; siitä on 
tullut osa elämääni, kokemuksiani ja kotiseutuani, kun siellä on tapahtunut 
minulle tärkeitä asioita. (Uimonen 2020, 116.) Samaa kuulumisen tunnetta 
(”koulu kuuluu minulle”) tuntevat myös monet muut yhteisön jäsenet. Yh-
teisön jäsenyys suorastaan syntyy tällaisesta kuulumisen tunteesta: koulu, 
metsä, järvi ja kotiseutu kuuluvat sinulle ja minulle – siis meille.

Paikkaan ja yhteisöön kuuluminen (minä kuulun johonkin) on ollut 1990-lu-
vun puolivälistä alkaen maantieteen ja sosiologian suosima tutkimuskäsite 
(mm. Blunt & Dowling 2006, 21–30, 107, 128). Sitä on käytetty varsinkin 
kasvatus- ja hyvinvointialan yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. On tutkittu 
muun muassa kuulumista kouluun (Hoffmann, Richmond, Morrow & Salo-
mone 2002; Hurtado & Carter 1997; Strayhorn 2012); uuteen kotimaahan 
(Alghasi 2016; Chow 2007); seksuaaliseen ryhmään (McLaren 2009) tai 
vaikkapa urheiluseuraan (Adjepong 2018). 

Tässä 2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa kuulumisen tunteen toinen vuo-
rovaikutussuunta (jotakin kuuluu minulle) on jäänyt vähälle huomiolle. Sen 
sijaan samaa ilmiötä on käsitelty muulla tavoin, esimerkiksi psykologisen 
omistajuuden käsitteellä (Pierce, Kostova & Dirks 2001; Matilainen, Poh-
ja-Mykrä, Lähdesmäki & Kurki 2017). Tämäkin tutkimussuunta tekee selvän 
eron psykologisen ja juridisen omistajuuden välillä. Psykologinen omistajuus 
on tunne, mutta kuitenkin todellinen motiivi yhteiskunnallisessa toiminnas-
sa. (Matilainen 2019.)

Kotiseututunteessa ja kuulumisen tunteessa on paljon samaa. Koti ei ole 
välttämättä fyysinen paikka. Kotiseutu on vielä abstraktimpi idea. Eroaako 
kotoisuuden kokemus – kotonaan olemisen tunne – kuulumisen tunteesta? 
Ihmisten on luontevaa olla läheistensä parissa. Kodissaan ihminen kokee ole-
vansa hyväksytty. Juuri sitä on myös kuulumisen tunne (Morley 2000, 17). 

Kuulumisen käsitettä käyttävissä tutkimuksissa kodin ja kotiseudun koke-
musta (feeling at home) on kuvattu eritoten tuttuuden, turvallisuuden sekä 
itsemääräämisoikeuden ulottuvuuksilla (Duyvendak 2011, 38–39; Lähdes-
mäki, Saresma, Hiltunen, Jäntti, Sääskilahti, Vallius & Ahvenjärvi 2016, 237). 
Tuttuutta jopa pidetään ensisijaisena ja välttämättömänä, muttei silti riittä-
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vänä ehtona kotoisuuden kokemukselle. Tuttuus tarkoittaa toistoa, rutiineita 
ja tavanmukaisuutta. Turvallisuuteen liittyvät perustarpeet ja materiaalinen 
ja fyysinen turvallisuus. Itsemäärämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihminen voi 
julkisesti ilmaista itseään ja kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön ja sen his-
toriaan. (Duyvendak 2011, 38.)

Siirtolaisten parissa tekemässään kodin mallinnuksessa Kim Dovey (1999, 
149) erotti kotoisuudessa viisi tekijää. Kodilla on paikka, perintö ja yhteys 
luontoon. Ihannekotiin kuuluu myös kulttuuri, ja sitä hallitaan itsenäisesti. 
Samantyyppiset tekijät nousivat esille, kun suomalaiset puhuivat kotiko-
kemuksistaan asumisen tasolla. Pohjanmaan Järviseudulla tehdyssä tutki-
muksessa varhaista vanhuuttaan elävien ihmisten kotipuhunnassa erottui 
19 asiakokonaisuutta, jotka Riukulehto ja Rinne-Koski (2014, 22–25; 2016, 
17–25) ryhmittivät kotoisuuden mallissaan kuuteen luokkaan: ihmissuhteet, 
omaehtoisuus ja asioiden hallinta, toimivuus ja esteettiset tekijät, luonto ja 
ympäristö, rakennukset ja irtaimisto sekä kulttuuri (kapeassa merkitykses-
sä). 

Ote kirjasta Timo Suutari, Katja-Rinne-Koski, Sulevi Riukulehto 2022: Ju-
niorille juuret.

ESTEETTINEN KOKEMUS

TOIMINNALLISUUS JA ESTEETTISYYS
Varsinkin rakennetun ympäristön tutkimuksessa esteettinen arvo on usein saanut rin-
nalleen ja kilpailijakseen rakennuksen toiminnallisen merkityksen. Tämän funktionalis-
tisen ajattelutavan mukaan rakennuksen käyttötarkoitus on sen esteettisen arvon tärkein 
lähtökohta. Talo on kone, jossa asutaan. Taide ei ole kansanravintoa. Se on välttämätön-
tä vain eliiteille. Teos on kaunis, kun se vastaa tarvetta. (Le Corbusier 2004/1923, 80, 
87, 91.) 

”Kaikki mitä on sanottu ainutlaatuisista esineistä ja taidehuonekaluista, on 
hölynpölyä, ja todistaa, että nykyajan tarpeita ei haluta ymmärtää. Tuoli ei 
ole taideteos eikä sillä ole sielua. Se on huonekalu, jolla istutaan.” (Le Cor-
busier 2004/1923, 116.)

Tämä oli 1900-luvun arkkitehtuurin keskeinen juonne. Ajateltiin, että julkisille raken-
nuksille, kuten kouluille ja lentokentille riittää, kun ne toimivat hyvin siinä tarkoitukses-
sa, mihin ne on suunniteltu. Pelkkä toiminta ei kuitenkaan riitä selittämään rakennusten 
ja tilojen esteettistä vaikutusta. Myös toiminnallisesti toisarvoisilla yksityiskohdilla voi 
olla vahva merkitys. Jos vaikkapa talon julkisivua koristavat tekijät poistetaan, raken-
nuksen vaikutus ei ole sama, vaikka se toiminnallisesti pysyisi ennallaan. (Scruton 1979, 
38–40.) 

Pitää paikkansa, että rakennuksen käyttötarkoitus ja sen esteettinen tulkinta kie-
toutuvat yhteen: esimerkiksi piirre, joka on kaunis ja toimiva kirkossa, ei todennäköisesti 
toimi tehdasrakennuksessa. Tästä ei kuitenkaan voi johtaa sellaista yleistä periaatetta, 
että käyttötarkoitus ohjaisi esteettistä sisältöä. Vain harvoin tiloilla on pelkästään yksi 
merkitytys ja käyttötarkoitus. Esimerkiksi asuintalo ei ole vain asuttavaksi tarkoitettu 
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rakennus. Se on myös ihmisen koti, jonka on siksi vastattava lukuisiin kotoisuutta syn-
nyttäviin tarpeisiin. 

On ilmeistä, että samaan tarkoitukseen voidaan tehdä hyvinkin erilaisia rakennuk-
sia, joissa tarkoitettua toimintaa voidaan toteuttaa onnistuneesti. Samalla rakennukset 
saavat myös erilaisia esteettisiä merkityksiä. Joku voi olla merkittävämpi kuin toinen. 

Rakentamisen toimintakeskeisyyteen on syytä suhtautua varauksellisesti. Johdon-
mukaisesti toteutettuna se johtaa mahdollisimman halpaan ja yksinkertaiseen rakenta-
miseen, jossa luodaan nopeasti puitteet toiminnalle. Rakennetaan toimintatiloja: koulu 
opiskeluun, talo asumiseen ja tavaratalo ostoksilla käymiseen. Kuitenkin ihmiset käyt-
tävät näitä tiloja niiden alkuperäisen tehtävän lisäksi arvaamattoman monissa muissa 
tarkoituksissa. Jopa ihmisten oleminen saa hyvin monenlaisia muotoja – samoissakin 
tiloissa. 

Martin Heidegger käsitteli tuotannossaan laajasti olemisen kokemuksia ja merki-
tyksiä sekä ihmisen ympäristö- ja paikkasuhteen ontologiaa. ’Maailmassa-oleminen’ on 
perustavanlaatuinen ihmisen olemisen tapa (Heidegger 2000/1927, 90–91). Erilaisissa 
paikoissa oleminenkin on erilaista. On paikkoja, joihin tullaan tekemään jotakin, esi-
merkiksi tehdassali ja urheilukenttä. Mutta on myös paikkoja, joissa olemisella on syväl-
lisempi merkitys, joissa todella eletään, viivytään ja joissa on mahdollista myös levätä. 
(Heidegger 1951, 3–5; Casey 1993, 112–114.) Tämä huomio vaikuttaa myös rakentami-
seen ja elinympäristöjen suunnitteluun.

Nämä tavoitteet – toimiva asunto ja hyvä koti – voivat tekniikan edelleen kehit-
tyessä joutua ristiriitaan. Toimivan asunnon on vastattava jatkuvasti kasvaviin teknisiin 
vaatimuksiin. Tarvitaan sähkö, kylmä ja lämmin vesi, viemäröinti, jätteenkäsittely, läm-
mitys, normien mukainen eristys, ilmastointi, lämmön talteenotto, esteettömyys, tieto-
verkko ja paljon muuta. Harries väittää, että tekniikan ehdoilla rakennetut talot hädin 
tuskin muistuttavat ihmisen asumusta. Itse asiassa jo varhaiset modernistit tunnistivat 
tämän kehityksen. Frank Lloyd Wrightin mukaan modernit massatuotantotalot eivät 
oikeastaan kuulu mihinkään: ne voisivat olla missä vain. (Casey 1993, 178–179; Har-
ries 2000, 142–144.) Sen sijaan ihmiselle on hyväksi tietää, missä hän on. Ihmisen pitää 
tuntea olevansa kotonaan. Rakennettu ympäristö voisi tukea tätä tunnetta. (Casey 1993, 
178–179; Harries 2000, 142–144.)

Kokemuksellisessa kotiseutututkimuksessa on Heideggeria seuraten edetty monta 
askelta pidemmälle. Ihmisten asumiskokemuksissa esteettinen ja toimiva eivät asetu vas-
takäsitteiksi. Jos asunto on muuten kaikin puolin tarkoituksenmukainen, mutta ruma, se 
ei yksinkertaisesti toimi kotina, sillä kodin kuuluu olla miellyttävä. Kodista puhuessaan 
ihmiset käsittelevät tarkoituksenmukaista, hyvin toimivaa ja esteettisesti miellyttävää 
samalla kertaa, samoissa puheenvuoroissa. (Riukulehto ja Rinne-Koski 2014, 36.)

Ihmisen kotoisuuden kokemus ei rajoitu pelkästään asuntoon tai edes rakennet-
tuun ympäristöön, saatikka asumiseen. Suutari, Rinne-Koski ja Riukulehto (2022, 23) 
ovat avanneet kotoisuuden syvenemistä muun muassa seuraavasti. Heideggerille asumi-
nen (Wohnen) on yksi maailmassa-olemisen tapa. Se on enemmän kuin pelkkää olemas-
saoloa ja enemmän kuin pelkkä asunto tai rakennettu ympäristö. Ihmisen pitäisi pystyä 
tuntemaan olonsa kotoisaksi arjessaan. Heideggerin esimerkkinä on kuorma-auton kul-
jettaja, joka on kotonaan tiellä, vaikka hänen asuntonsa ei ole siellä. (Heidegger 1951.) 
Heideggerin mukaan ihminen pyrkii sellaiseen olemisen tapaan, jossa ei olla vain jotain 



21KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

varten, vaan oleminen on syvempää, vapaana olemista, rauhassa ja suojassa olemista. 
Suomen kielessä on useita hyödyllisiä ilmauksia, joilla näitä vivahteita saadaan esiin: 
’Oleskelu’ on enemmän kuin olemassaoloa, ja se on jotakin, mitä voidaan tehdä mui-
den toimien rinnalla. Painavamman merkityksen saanutta paikassa oleskelemista kuvaa 
suomen kielen ilmaisu ’olla kotonaan’. Asuminen on kiinteämpää oleskelua – jopa pai-
kalleen asettautumista, mutta se ei sisällä kodiksi kokemisen ajatusta. Tämä paljastuu 
terävästi kysymyksessä: menetkö kotiin vai asuntoon? (vrt. Riukulehto ja Rinne-Koski 
2014, 26.) 

Sellaisia ilmauksia, kuin ’kokee jonkin kodikseen’ tai ’on jossakin kuin kotonaan’, 
voidaan käyttää tilanteissa, jotka ovat kokijalle tuttuja ja joissa on miellyttävä olo. Pai-
koilla on syvä esteettinen sisältö: kotoisaksi koetulla paikalla ja tekemisellä on erityinen 
laadullinen arvo. 

TUTTUUDEN MERKITYS ESTEETTISESSÄ KOKEMUKSESSA
Edellä kotiseudun käsitteenmäärittelyn yhteydessä kuvattiin, kuinka kotiseudussa on 
kyse tuttuuden ja kotoisuuden tunteesta. Tätä tuttuuden ja kotoisuuden tunnetta on syy-
tä pohtia hieman tarkemmin. On asioita, joiden parissa ihminen tuntee olevansa koto-
naan. Silloin nämä asiat – paikat, ihmiset, toiminta – ovat saaneet erityisen merkityksen. 
Kyse on ihmisten ja ihmissuhteiden, luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tut-
tuudesta, ennakoitavuudesta ja turvallisuudesta. Toisesta näkökulmasta katsottuna kyse 
on juurtumisesta ja kuulumisesta johonkin ja jollekin: minä kuulun tänne ja nämä asiat 
kuuluvat minulle. (Vrt. Riukulehto & Suutari 2016, 264; Suutari & Riukulehto 2018, 16; 
Riukulehto 2019, 117.)  

Humanistisen maantieteen tutkimusperinne korostaa tottumuksen ja tuttuuden 
kokemuksia kotoisuuden muodostumisessa, sillä säännönmukaisuus ja rutiinit ovat ta-
pojamme olla maailmassa. Paikat, jotka ovat miellyttäviä ja turvallisia, ovat usein meille 
myös tuttuja paikkoja. Perinteinen humanistisen maantieteen tutkimustraditio liittääkin 
’kodin’ ja ’kotoisuuden’ tuttuuden, mukavuuden, turvallisuuden ja kiinnittymisen tun-
teisiin. (Manzo 2003, 49, 53; Antonsich 2010, 646; Suutari, Rinne-Koski & Riukulehto 
2021.) 

Myös estetiikan tutkimuksessa on käyty keskustelua siitä, kuinka tieto – vaikkapa 
henkilökohtainen muistitieto ja asioiden tuttuus – vaikuttaa esteettiseen kokemiseen. 
Esimerkiksi Edward Casey puhuessaan paikan ja rakennusten tuttuuden tunteesta liit-
tää yhteen esteettisen kokemisen ja asioiden tuntemisen etukäteen (kts. Casey 1993). 
Henkilökohtaisella tasolla esteettistä ymmärrystä on vaikea erottaa tiedollisesta ymmär-
ryksestä. Esteettisestä kohteestakin nautitaan aina älyllisen käsityskyvyn (intellectual 
apprehension) avulla. Mielikuvitus kutoo aistien välittämän tiedon pelkkiä aistimuksia 
jäsentyneemmäksi esteettiseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. Se on älyllinen suoritus. 
(Haapala 2015, 25–26; Scruton 1979, 75.) Aistimuksista muodostuu tulkinta. Paikasta 
tulee maisema.

Caseyn mukaan todella tutussa rakennuksessa ihminen tuntee sen läpikotaisin joka 
suunnalta ja saattaa kokea olevansa yhtä rakennuksen kanssa. Jopa alati liikkeessä ole-
vat paimentolaiset ja beduiinit rakentavat teltta-asumuksensa paikkaa vaihdettuaan ker-
ta toisensa jälkeen samanlaisiksi. Ja tiettyinä vuodenaikoina he palaavat usein samoille 
paikoille. Näin tuttuuden tunne säilyy liikkuvassa kodissa. (Casey 1993, 115–116, 130) 



Kotiseudun tutkijat ovat tehneet saman havainnon rakennusta yleisemmälläkin tasolla: 
tuttuus ja toisto synnyttävät kotoisuuden tunnetta kaikissa paikoissa. Erityisen merkit-
tävä se on esimerkiksi paimentolaiskansoille, mutta myös nykyajan monipaikkaisesti 
asuville ja kaikille niille, joiden kotiseutu ei ole paikkaperustainen sekä yleisesti kaikil-
le, jotka asioivat virtuaalisessa ympäristössä. Tuttuus luo turvallisuutta. (Rinne-Koski 
2020; Riukulehto 2020a.) 

Pitäisikö siis paikkojen, kaupunkien ja kylienkin säilyä ajan keskellä ainakin jossain 
määrin samanlaisina, jotta ne palatessa tuntuisivat aina kodilta? Ihmiset kaipaavat kai-
ken uuden ja hämmentävän vastapainoksi myös pysyviä asioita. Tämä seikka kannattaa 
pitää mielessä aina, kun aiheutetaan muutos johonkin vanhaan, yleisesti tunnettuun ja 
tuttuun tekijään tai maisemapiirteeseen.

Tuttu asia tunnetaan. Siitä on runsaasti tietoa jo etukäteen. Tuttuus on esiymmär-
rystä, joka auttaa kohtaamaan ja arvioimaan uusia asioita ja selviämään muuttuvassa 
maailmassa. Jonkinlainen ymmärrys arvioitavan kohteen olemuksesta on myös kaiken 
esteettisen arvion perusedellytys. Arvioijan on tiedettävä riittävästi arvion kohteesta. 
Tunnetun esimerkin mukaan esimerkiksi ihanteellisena pidetyn hevosen ja ihmisen kau-
neudella on eroa: hevosen piirteet ihmisellä eivät ole kauniita, eikä hevoselta edellytetä 
samanlaista kauneutta kuin ihmiseltä. Samoin esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitus 
vaikuttaa käsitykseemme sen kauneudesta. (Scruton 1979, 8–10.) Emily Brady sanoo, 
että tieto tuo esteettiseen arvostamiseen syvyyttä. Perhosen kauneus tuntuu entistä my-
kistävämmältä, kun olemme tietoisia sen muodonmuutoksesta munasta toukaksi, kote-
loksi ja lopulta perhoseksi. Perhonen voidaan kuitenkin mieltää kauniiksi myös ilman 
tuota tietoa. Brady korostaakin sitä, että kaikki kokijan tietämys ei ole oleellista esteet-
tisen kokemuksen kannalta. (Brady 2003, 137–140.) Tiedon tuomaa esiymmärrystä on 
kuitenkin aina olemassa.

Esteettiseen kokemukseen vaikuttaa aina tietoisuus: se muuttaa luonnonmukaisen 
toiminnan kulttuuriseksi toiminnoksi. Oma esteettinen arvio ei ole pelkkä vaikutelma 
vaan kaiken aiemmin koetun ja tiedetyn varassa muodostettu käsitys. On ilmeistä, että 
ihminen voi pitää kauniina, rumana, kiinnostavana ja niin edelleen asiaa, josta muut 
eivät ajattele samoin. Tällainen subjektiivinen kauneuden kokemus ei kuitenkaan ole ol-
lut perinteisen estetiikan tärkein kiinnostuksen kohde. Henkilökohtaisia mieltymyksiä 
enemmän kiinnostusta on osoitettu yhteisille kauneuskäsityksille ja -ihanteille. 

PAIKAN HENKI
Asiat tapahtuvat paikoissa. Genius loci, paikan henki, oli jo antiikin ajattelijoiden tun-
tema ajatus, jota käytetään edelleen humanistisen maantieteen tutkimuksessa (esim. 
Luoto 2008; 2011). Muun muassa norjalainen arkkitehti Christian Norberg-Schulz on 
puhunut luonnon, rakennusten ja historian yhteisvaikutuksesta muodostuvasta paikan 
hengestä, joka on jonkinlainen paikan sisin olemus, ydin tai perusluonne (the essence 
of place, environmental character). Se aistitaan tunnelmana. On paikkoja, joihin ihmi-
set haluavat palata yhä uudelleen aistimaan juuri tuon paikan henkeä. (Norberg-Schulz 
1980, 5–8, 18.)

Emily Brady kuvaa maantieteellisen paikan esteettistä luonnetta samaan tapaan 
kuin yleensä luonnehditaan ihmisiä: joku on vahva, heikko tai jalo luonteensa yksityis-
kohtien, persoonallisuuden ja fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi. Luonteen kuvaus on 
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yleensä esteettisten ominaisuuksien luettelo. Joskus luonnetta on vaikea kuvata sanoin, 
mutta sen voi tuntea. 

Paikan hengellä on myös ajallinen vastineensa: puhutaan ajan hengestä, usein sak-
salaisessa muodossa Zeitgeist. Ne eivät kuitenkaan ole vastakäsitteitä: myös paikan hen-
gelle on yleensä annettu vahva ajallinen sisältö. Jokainen paikka kantaa mukanaan pit-
kää historiaansa ja on koko ajan muutostilassa. Ympäristön yksityiskohtien muuttuessa 
paikan esteettinen luonnekin muuttuu. Ympäristössä vaikuttavia esteettisiä ominaisuuk-
sia ovat esimerkiksi rakennusmateriaalit, luonnon yksityiskohdat, rakennusten sijoitte-
lu, värit ja sääolot. Aika näkyy rakennusmateriaaleissa eri tavoin: pinnat patinoituvat, 
puu lahoaa, rauta ruostuu. Uudet materiaalit käyttäytyvät eri tavalla kuin perinteiset. 
Materiaalit ja rakennusmenetelmät kertovat rakentajien arvoista ja ihanteista. Kaikes-
ta tästä muodostuu paikalle ominainen alueellinen kieli tai tyyli, jotka erottavat alueen 
kaikista muista alueista. (Brady 2002, 77–79; Casey 1993, 112–114; Harries 2000/1998, 
121–122.) 

Norberg-Schulz korostaa, että rakennusten tulee sopia siihen esteettiseen luontee-
seen, joka ympäristössä oli ennen rakentamista. Ihmisen on ymmärrettävä ympäristönsä 
merkitys, ennen kuin hän voi kokea olevansa paikassa kotonaan. Ihmisen on parempi 
olla, jos myös rakennettu ympäristö ilmentää paikan omaa luonnetta – vastaa paikan 
henkeä (Norberg-Schulz 1980, 5–8, 19–21.)

Taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff on puhunut rakennetun ympä-
ristön mielekkyydestä, sen rakenteiden ja osien yhteensopivuudesta ja toimivuudesta. 
Hänestä mielekkyyttä lisää, jos historia on läsnä ympäristössä, jos luonto ja rakennettu 
ympäristö toimivat yhdessä ja elämän yksityiskohdatkin on järjestetty yhteensopivasti. 
Mielekäs rakennettu ympäristö tukee inhimillistä toimintaa ja helpottaa ihmisen juurtu-
mista paikkaan. Merkityksellisyyttä lisäävät muun muassa ympäristön ajallinen syvyys, 
materiaalit, tyylit ja muodot. Yhteen toimiessaan kokonaisuudesta muodostuu paikka, 
joka toivottaa ihmisen tervetulleeksi ja jää mieleen. (von Bonsdorff 1998, 101.) Nämä 
ajatukset toistuivat myös Teuvan maisemakeskustelijoiden puheenvuoroissa. Menneen 
ja nykyisen haluttiin kerrostuvan mielekkäästi, siten että tyylit, muodot, luonto ja toi-
mintatavat muodostavat turvallisen ja hallitun kokonaisuuden. Sellaisesta ympäristöstä 
voi tulla paikka, johon ihmiset haluavat palata, jäädä asumaan ja juurtua. Siellä esteetti-
nen ympäristö, paikan henki ja elämän sujuvuus tukevat kotiseutukokemusta ja ihmisen 
hyvinvointia.

Historian tutkimuksessa on 1990-luvulta alkaen noussut yhä suositummaksi ta-
pahtumien muistoihin, narratiiveihin ja muistin paikkoihin keskittyvä tutkimus lähinnä 
Pierre Noran ja Paul Ricœurin järkälemäisten töiden vaikutuksesta. Tälläkin tutkimus-
suunnalla on suora yhteys Heideggerin fenomenologiaan. Muistellessaan ja ikävöides-
sään ihmiset ajattelevat itselleen ja yhteisölleen tärkeitä tapahtumia, ihmissuhteita ja 
paikkoja. Muistot vaikuttavat voimakkaasti ihmisten käsitykseen paikan hengestä. 

Vaikka kotiseudun käsite on laajentunut tai väljentynyt ihmisten elämän muututtua 
entistä monipaikkaisemmaksi ja liikkuvammaksi, tarve kokea jatkuvuutta ja kiinnittyä 
johonkin ei ole kadonnut. Kuulumisen ja juurtumisen tunne on kotiseutukokemuksen 
ytimessä. Tunne voi olla entistä lyhytkestoisempi ja sen kohteet voivat muuttua. Se ei 
liity yksinomaan fyysisiin paikkoihin, vaan myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteisöihin 
sekä virtuaalisiin ympäristöihin. (Riukulehto & Suutari 2012, 8; Riukulehto 2020a.)



Kuva Aurora Lähteenniitty.
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TEUVAN MAISEMAKOKEMUSTEN  
KUVAUS
Katson maalaismaisemaa -hankkeen keskusteluaineistot kerättiin työpajatilaisuuksissa, 
jotka järjestettiin yhteistyössä teuvalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Covid 2019 
-pandemia vaikutti hankkeen toteutukseen. Kahdeksan keskustelutyöpajaa järjestettiin 
24.6.2020–18.2.2021 välisenä aikana. Aineistonkeruu viivästyi huomattavasti, ja tilai-
suuksien osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan. Kahdesta suunnitellusta tilaisuu-
desta jouduttiin lopulta kokonaan luopumaan, sillä käytetty virikekeskustelumenetelmä 
edellytti, että tilaisuus toteutettaisiin kasvokkain osallistujien kanssa. Hankkeen toteu-
tusajan vähetessä päätettiin yhdessä seurantaryhmän kanssa tyytyä kahdeksaan keskus-
teluryhmään. Niihin osallistui yhteensä 76 keskustelijaa, joista 42 oli miehiä ja 34 naisia.

Keskustelut ja niiden ajankohdat olivat: 
Komsi 23.6.2020
Teuvan lukio 2.9.2020
Norinkylä 8.9.2020
Perälä 15.9.2020
Luova 19.11.2020
Riipinkylä 9.12.2020
Horo 16.12.2020
TEAK 18.2.2021

Näiden maisemakeskustelujen perusteella on laadittu seuraavaksi esitettävä maisemako-
kemusten kuvaus. Muistoille annetaan runsaasti tilaa, sillä juuri omia muistojaan kertoes-
saan ihmisten ympäristölle antamat merkitykset tulevat esiin. Muistoihin on tallentunut 
ympäristöstä se, mikä on ollut mieleenpainuvinta. Suoria lainauksia käytetään runsaasti. 
Lainauksien merkitsemisessä käytetään kahta merkitsemistapaa: yksittäiset lainaukset 
on sijoitettu kertovan tekstin sisään lainausmerkkeihin. Vuoropuheluissa käytetään aja-
tusviivaa ilman lainausmerkkejä. Puhujan vaihtuminen on merkitty ajatusviivalla.

Lukukelpoisuuden parantamiseksi murreasua ja muuta puhekielisyyttä on yksin-
kertaistettu. Kuvaavimmat murteellisuudet ja sanonnat on pyritty säilyttämään. Keskel-
tä lainausta pois jätetyt tekstinosat on merkitty kahdella peräkkäisellä̈ yhdysviivalla. 
Yksittäiset sanan toistot ja yksittäiset täytesanat on usein jätetty pois ilman poistomer-
kintää. Myöskään lainauksenalkuista poistoa ei ole merkitty. Lisäykset sekä täydennyk-
set on kirjoitettu hakasulkeisiin. Puhujan pitämää taukoa tai empimistä kuvaa kolme 
peräkkäistä pistettä. 

Tämän kirjan lisäksi Katson maalaismaisemaa -hankkeen aineistosta on laadittu 
erillinen dokumentointijulkaisu (Puhetta maalaismaisemasta. Teuvan maisematyöpajo-
jen keskustelukuvaukset 2020–2021. Toimittaneet Aurora Lähteenniitty ja Sulevi Riu-
kulehto. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 216. Seinäjoki 2022). Se on 
eräänlainen lähdejulkaisu, joka sisältää yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeessa järjes-
tetyistä tilaisuuksista, niistä laaditut keskustelukuvaukset sekä käytetyn tutkimusmene-
telmän esittelyn.
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VIRIKEKESKUSTELUN KULKU JA KUVIIN SUHTAUTUMINEN
Teuvan maisemakeskusteluissa käytettiin valkokankaalle heijastettuja kuvavirikkeitä. 
Virikkeet olivat kaikissa tilaisuuksissa samat, ja ne esitettiin samassa järjestyksessä. Var-
sinaisia virikedioja oli 16. Jokaisessa oli 1–2 valokuvaa Teuvalta. Lopussa oli virikesarjan 
päättävä kiitosdia, joka sisälsi myös tutkijoiden yhteystiedot. Virikerunko on kokonai-
suudessaan tämän julkaisun liitteenä 1. 

Virikekeskustelussa osallistujat saivat keskustella virikkeen herättämistä ajatuksista 
vapaasti. Juontajan vaikutus haluttiin pitää mahdollisimman vähäisenä. Hän ei esittänyt 
kuvista omia tulkintoja vaan varmisti toiminnallaan, että keskustelijoiden ajatukset saa-
tiin esiin monipuolisesti. Juontaja esitti tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä, palautti 
harhautuneen tai katkenneen keskustelun takaisin aiheeseen ja jakoi puheenvuoroja, jos 
keskustelijat puhuivat päällekkäin. Spontaania keskustelua ei kuitenkaan yritetty estää, 
päinvastoin ajatuksena oli, että osallistujat kommentoisivat myös toisiaan. 

Menetelmä synnytti rikkaan aineiston, jossa virikkeitä käsiteltiin monipuolisesti eri 
kannoilta. Keskustelijat eivät siis tarkastelleet kuvia pelkästään esteettisen kokemuksen 
näkökulmasta. Tehtävänannossa heille kyllä kerrottiin, että työpajan aiheena on maise-
ma, mutta keskustelua ei pyritty rajoittamaan pelkästään siihen. Kaikki virikkeiden syn-
nyttämät mielleyhtymät sallittiin. Osallistujille kerrottiin, että tämä ei ole tietokilpailu: 
kuvia ei tarvitse tunnistaa tai ajoittaa. Jokainen virikkeen herättämä tuntemus on yhtä 
arvokas vastaus. 

Vanhojen valokuvien herättämästä yleisestä tunnelmasta keskusteltiin kuitenkin 
varsin vähän. Silloin mustavalkoisia kuvia luonnehdittiin esimerkiksi maalatuiksi, epä-
todellisiksi ja romanttisiksi. ”[T]uo yläkuva on aivan, ku se ois maalattu. – – [S]e ei oo 
niinku todellinen. Paljon enemmän tuo on taas todellinen tuo alakuva…” (Keskustelu 7) 
Vaikutelmaa selitettiin kuvien värittömyydellä, mutta myös sisällöllä – esimerkiksi sillä, 
että tiet olivat kuvissa sorateitä ja autojen sijasta liikuttiin hevosilla, mikä ei kuulunut 
keskustelijan omaan kokemuspiiriin. (Keskustelu 7)

Maalaiskuvien tunnelmassa nähtiin myös jotain ”– – maalaisromanttista: hepat ja 
pohjalaistalot ja… aikaa, johonka olis ollu mielenkiintoista tutustua.” (Keskustelu 8) He-
vosvankkurit toivat mieleen vanhat suomalaiset elokuvat ja Tauno Palon. (Keskustelu 8) 
Joskus keskustelija yltyi kuvittelemaan, mitä vanhan kuvan maisemassa voisi seuraa-
vaksi tapahtua tai mitä siihen voisi luontevasti liittyä. Myrsky on nousemassa tai kuvaan 
tulee jokin uusi tekijä: ”tuloo semmonen tunne, että nyt kohta tuolta vasemmalta tuloo 
joku lehemä tuohon aidan vierehen.” (Keskustelu 7) ”

Kenties yleistä tunnelmakeskustelua olisi käyty enemmän, jos virikkeet olisivat ol-
leet keskustelijoille täysin vieraita. Tällä kertaa kaikki virikekuvat ja keskustelijat olivat 
Teuvalta, joten niissä oli runsaasti tuttuja tekijöitä. Harvoin virikekuva oli kuitenkaan 
läpensä tunnettu. Vanhoissa maisemissa kasvillisuus oli erinäköistä, osa katsojille tu-
tuista rakennuksista puuttui ja osa kuvan taloista oli jo kadonnut maisemasta. Siksi kes-
kustelijat usein suhtautuivat virikkeisiin kuin ongelmatehtäviin: oudot piirteet houkut-
tivat selvittämään, mistä ja milloin kuva oli otettu. Kaikissa keskusteluissa heittäydyttiin 
tunnistamaan rakennuksia, teitä, jokia, ihmisiä, ajoneuvoja. Samalla kuvaa alettiin heti 
tulkita omien muistojen valossa: yksittäisen kokemuksen tasolla muistot ja maisemat 
kietoutuvat yhteen.
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Yleensä maisema tunnistettiin kuvasta itselle tärkeiden maamerkkien perusteella, esi-
merkiksi näin: 

”Näkyyhän sielä Teuvan ensimmäinen asuinkerrostaloki. Tuol ylimmäs 
kuvas tuol oikees laidas, mutta sehän hajotettiin sitten ton pankin tilalta. 
Sehän hajotettiin koko kerrostalo pois siitä.” (Keskustelu 6)

”Vanha Sokoksen talo pysyy ja seisoo”. (Keskustelu 8)

Suosittuja kiintopisteitä olivat tiet ja vesistöt – Teuvalla se tarkoittaa jokia ja puroja. 
Eniten huomiota saivat kuitenkin rakennukset. Joku mainitsikin, että sellaisen kuvan 
tunnistaminen on aika vaikeaa, jossa rakennuksia ei ole. (Keskustelu 1) Kasvillisuus ehtii 
muuttaa kokonaan muotoaan neljässäkymmenessä vuodessa. Ensimmäisen kuvavirk-
keen kohdalla esiteltiin pitkiä rakennusluetteloita. Useimmin mainittuja maamerkkejä 
olivat vanha kirkko, koulu, Orrela eli vanha kunnantalo, osuuskauppa ja Hakalan se-
menttivalimo. Mainittiin myös vanha kenkäkauppa, Piirron kauppa, toimintansa jo lo-
pettanut hotelli sekä apteekki, paloasema ja liikerakennus Nousevan Kuohu, terveyskes-
kus, Saken pubi (Keskustelut 6 ja 7), lukio, Syreenin talo, Laurilan Wisiitti (Keskustelu 
8), ABC-asema, Hermanni-niminen liike sekä kioski (Keskustelu 5).

Ne keskustelijat, joilla oli virikkeissä kuvatuista paikoista runsaasti tietoja, pystyivät 
pienen harkinnan jälkeen rakentamaan mielessään ajallisen jatkumon maiseman muu-
toksista ja sijoittamaan esitetyn virikkeen oikeaan yhteyteen. Tällainen maisematietoi-
suus perustui ennen muuta omiin muistoihin, mutta myös muualta hankittuun infor-
maatioon. 

”Tuolla näkyy taustalla alemmassa kuvassa, se on lestadiolaisten rukous-
huone. Vanha lestadiolaisten rukoushuone, joka on sittemmin siitä käytöstä 
poistunut, ja siinä oli Veljekset Hakalan sementtivalimo ja sillä paikalla, sii-
tä hiukan oikealle, näette valkopäätyisen ison rakennuksen – – Siinä paikal-
la on suunnilleen nykyisin Teuvan terveyskeskus.” (Keskustelu 1)

Rakennuksia asemoitiin mielessä myös teiden suhteen. Ensimmäisen virikkeen kuvat 
olivat tässä mielessä hankalia: monien keskustelijoiden mielestä Porvarintie vaikutti kul-
kevan väärässä kohtaa suhteessa kirkkoon ja muihin rakennuksiin. (Keskustelut 1, 3, 4, 
5, 7, 8) ”Ja tuo tie kaartaa niin kun eri suuntaan, kun senhän pitäis mennä… Eikö tosta 
Orrelan ja kirkon välistä?” (Keskustelu 1) Jonkun mielestä kuvan tiestä puuttui mutka. 
(Keskustelu 7) Monia keskustelijoita häiritsi, että kirkko, Orrela ja tie tuntuivat näkyvän 
oudolla tavalla yhtä aikaa. Teistä mainittiin Mikkiläntie, Hakalantie, Filppulankuja, Por-
varinkuja. (Keskustelut 1 ja 8) Risteykset ja tienviitat auttoivat paikallistamaan esimer-
kiksi osuuspankin ja Pop-pankin. (Keskustelu 7) 

– Täytyy olla sieltä uimahallilta päin.
– Niin on. Siitä se on Kätkän kohorasta kuvattu hyvin.
– Niin mutta tämä oli se Orrela.
– Joo, on. Orrela tuos on.
– Mutta ourolta näyttää, kun se kirkko näkyy tuola.
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– Siihen tulee, tuo kirkko näkyy niin mukaan tuo tie niin paljon, että se siinä 
häirittöö.
– Niin se varmahan on sitte nykyään eri paikas, vähä kuinka se menis.
– Orrelan ja kirkon välistä menöö nykyysiin, rauniokirkon välistä. (Keskus-
telu 5)

Joku huomasi, että vaikka keskusta ei omasta mielestä tunnu kovin paljoa muuttuneen, 
vanha kuva paljastaa, että eroja sittenkin on. ”Tuo nykyinen maantie menee siihen Kuus-
seiskaan, tuosta meni Seinäjoelle ja Kauhajoelle tos yläkuvassa, oli viitat ja kilometri-
määrät.” (Keskustelu 1) Tienpaikatkin muuttuvat – vaikkakin hitaasti. (Mikkilä 1960a)

Pääväylät ja niiden merkitys ovat muuttuneet vuosien varrella ja muuttuvat yhä: 
”Ensinnäkin, se on niin kun hiljentynyt tämä Porvarintie. Se oli niin kun ainut pääreitti. 
Tiettyyn aikaan kun viikosta menee, niin siinä ei oo enää juuri ketään, et se on vilkastu-
nut ihan eri suuntiin tuo niin sanottu... Jos tuo nyt oli ennen keskusta.” (Keskustelu 1)

Kuvaamisajankohtaa arvioitiin muun muassa materiaaleista, rakennusten ja yhdys-
kuntarakenteiden tyylistä: ”Tie on päällystetty. Yläkuvassa on selvästi soratie ja alaku-
vassa on jo päällystetty.” (Keskustelu 1) Huomiota saivat lukemattomat kulttuuriset yksi-
tyiskohdat kuten ajoneuvot, pukeutuminen, puhelintolpat ja piha-aidat. Kuvia verrattiin 
myös toisiinsa:

– On siinä jo päällyste tos tiessä.
– On, mutta niin kun vertaa tohon ylimmäiseen kuvaan… 
– Niin, siinä ei oo päällystettä vielä.
– Ja panentoaitojakin on. (Keskustelu 3)

– Etu-Euroa ei oo vielä avattu tuos. Tuos on tuo naapurikauppa.
– Tuos on se skeittiparkki tuos, mihinä on tuo harmaa Ferkku. Ni siinä ko-
hodas.
– Tuos on siitä pihalta kuvattu tuos alimmas. (Keskustelu 6)

Rakennukset ovat helppoja maiseman kiintopisteitä. Niissä oleskellaan paljon ja ne tun-
netaan siksi hyvin. Tutut rakennukset tunnistetaan yleensä nopeasti jo muodon perus-
teella, mutta vanhat valokuvat voivat yllättää: ilme on voinut peruskorjauksissa ja laajen-
nuksissa muuttua. Silloin keskustelijat tarkastelivat yksityiskohtia: ”Kato kunnantaloos 
on monta ikkunaa tuolla ylähällä ja tuos ei o kun kaksi. Se on Piirron kauppa.” (Keskus-
telu 7)

Tuttu rakennus saattoi myös kokonaan puuttua, mikä aiheutti hämmennystä useis-
sa keskustelijoissa. (Keskustelu 6 ja 8) Rakennuksia varmempia kiintopisteitä ovatkin 
vesistöt. Vain harvoin joki muuttaa uomaansa. Vesistöissä kiinnitettiin huomiota muo-
toon ja virtaamissuuntaan sekä rakennusten asemaan eri puolilla jokea. (Keskustelut 3 
ja 5)

– Sanotahan niin, että tie on samalla paikalla ja joki on tietysti samalla. Että 
rakennukset vain on muuttuneet. – – Maisema on muuten lähes sama, ra-
kennuksia on tullu lisää ja vanhoja on häipyny.
– Joo noista rakennuksista ei o enää mitään tuos. (Keskustelu 6)
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– Teuvanjoki tuossa kumminkin menee, se on siitä keskustasta tuo ylim-
mäinen kuva. Siellä on Hakala tuolla kauempana tai en tiiä.
– Tämän täytyy olla siinä risteyksen likillä se silta, joka siinä menee…
– Mutta onko se koskaan ollu noin vankka se silta? (Keskustelu 3)

Maiseman tunnistamiseen käytettiin myös kasvillisuutta. Keskustelijat tarkastelivat esi-
merkiksi yksittäistä puuta ja pohtivat, olisiko se voinut säilyä tähän päivään asti. (Kes-
kustelu 2) ”Tuos toisella puolenkin o, tietä, on noita koivuja, ne mä muistan kyllä, mutta 
emmuista, että tuos kaupan edessä nuon oli, koivu”. (Keskustelu 5)

Monet yhdyskuntarakentamisen jäljet ovat helposti näkyviä maisemapiirteitä. Ku-
vaamisajankohtia haarukoitiin esimerkiksi puhelin- ja sähkölinjojen, puhelinkoppien ja 
hidastetöyssyjen avulla. Rakenteiden ulkonäkökin on muuttunut huomattavasti vuosien 
mittaan. (Keskustelut 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ”Puhelinlinjaki näkyy olevan siinä yläkuvas. – – 
Sehän tuli joskus 1900-luvun aluus Teuvalle se puhelin.” (Keskustelu 6) Ilmakaapelit 
auttoivat myös uusimpien kuvien ajoituksessa: ”Niitä ei paljo enää näy, kaikki on laitettu 
maan alle. Ettei – – myrskys kaatele puut. Että ne on vähän katukuvasta lähteny.” (Kes-
kustelu 7)

Kuvien tulkinta omien muistojen valossa alkoi jo paikantamisen ja ajoittamisen yh-
teydessä. Tyypillisesti otettiin jokin mieleen painunut hetki tai vaihe omasta elämästä 
ja kuvan näkymää verrattiin siihen. Joku kertoi, että silloin kun hän kävi kirkonkylässä 
nykyisessä Orrelan rakennuksessa koulua, tietä ei ollut vielä päällystetty. (Keskustelu 3) 
Toinen puhuja mainitsi, että uusi koulu rakennettiin vuonna 1977 ja kertoi siihen liitty-
vän oman muistonsa kouluajoilta.

Joillekin hyvän ajallisen kiintopisteen tarjosi kuvassa näkyvä ajoneuvo, esimerkiksi 
”T-Fortti”, joka ajoitettiin 1920-luvulle. (Keskustelu 4) ”Onko siinä joku auto tuos alareu-
nas, ettei hirviästi oo liikennettä, mutta autokin [naurahtaa] on jo ollu, että onko se jos-
kus kolome–nelekytäluvulta?” (Keskustelu 5) Auto oli pitkään suuri harvinaisuus. Kuvan 
auton omistajaksi arveltiin tehtailija Otto Syreeniä. (Keskustelu 6)

Vaikka osallistujilla oli ilmeinen houkutus keskittyä kuvan yksityiskohtien tunnis-
tamiseen ja ajoitukseen, keskustelu ei koskaan rajoittunut pelkästään niihin. Kun kes-
kustelijoille annettiin aikaa, he ennen pitkää saivat tiedonhalunsa tyydytettyä. Silloin 
sijaa saivat omat muistot ja kuvien herättämät vaikutelmat. Seuraavissa luvuissa eri kes-
kustelujen anti on yhdistetty ja ryhmitelty uudestaan maisemakokemusten kuvauksiksi. 
Tarkastelu aloitetaan luonnonympäristöistä ja edetään rakennetun ympäristön kautta 
sosiaaliseen ja henkiseen ympäristöön. Tämä järjestys on kuitenkin vain viitteellinen, 
sillä maisemakokemuksissa luonnonympäristö, rakennettu ja sosiaalinen kietoutuvat 
erottamattomasti toisiinsa.

LUONNONYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA

JOET
Etelä-Pohjanmaalla jokivarret ovat tärkeimpiä vesistöjä. Niiden rantoja myötäilee asu-
tus, ja niillä on ilmeinen liiketaloudellinen merkitys. Joesta otetaan käyttövesi maatalou-
teen, kalaa ruokapöytään, voimaa myllyihin ja sahoihin. Aiemmin se oli myös tärkeä kul-
kuväylä ihmisille ja puulle. Joki oli läsnä kyläyhteisöjen arjessa. Esimerkiksi etäisyydet 
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mitattiin ja kotiseudun rakenne jäsennettiin joen perusteella: joki oli koskien, siltojen, 
myllyjen ja uimapaikkojen ketju. (Riukulehto ja Rinne-Koski 2013)

Teuvalla joen merkitys on aina ollut pienempi ja se on edelleen vähentynyt. Se ei ole 
koko ajan aktiivisesti mielessä. Kuljetaan teitä, ei rantoja. Joki on jäänyt selän taa. Täällä 
joet ovat kapeita eivätkä palvele samalla tavalla kulkuväylinä. Silti joki kuuluu kotiseu-
dun keskeisiin tekijöihin. ”Sekin tulee sitten mieleen, etteihän Teuvalla oo oikeastansa 
vettä. Täällä oo järviä… Pitää lähteä uimahan johonkin, no Parran tekolampi on.” (Kes-
kustelu 1)

Ihan näin vedestä köyhä ei Teuva ole aina ollut, mutta järviä – esimerkiksi vanha 
Peninjärvi eli Komsinjärvi – on kuivattu viljelyksen tarpeisiin ja Teuvanjokeakin on las-
kettu. (Luomala 1961) Teuvanjoki ja monet vielä pienemmät luomat kuuluvat Teuvan 
maisemaan. Pienet joet ovat Teuvaa. ”Nii, me saaraan niihin tyytyä, ku niitä järviä ei o. 
– – [Me] ollaan innois ihan pienistä joistaki.” (Keskustelu 8)

”Itse nyt olen tottunut tähän, kun olen täällä niin pitkään asunut, mutta kun 
esim. muutimme tänne – mun vanhemmat on Rovaniemeltä – siellähän on 
vähän isommat joet… Niin hyvä, kun ne oli kuullu, että Teuvalla on oikein 
joki, että on mukavaa. Sit kun me ajeltiin täällä, ne on vaan sillee ’missä se se 
joki niin kun on?’ –  – Sitten kun tuli tietoon, että ’ai se on tämä’, niin sitten 
ne oli silleen, että ’ai toi pieni puro’, että ’ei se mikään joki oo”. (Keskustelu 
2)

Jokien muutoksista puhuttaessa kaksi aihetta oli ylitse muiden: ennen jokirannat olivat 
auki ja vedenlaatu parempi. Näkymä jatkui avoimena etäämmällä sijaitsevasta talos-
ta joen yli vastarannalle. Kuvissa tällaista näkymää luonnehdittiin kauniiksi, ihanaksi, 
eläväiseksi, puhtaaksi, siistiksi, viihtyisäksi ja maisemallisesti tosi mahtavan näköseksi. 
(Keskustelut 1, 4, 5 ja 7) 

”Mä oon oikeen pedantti, kaikki pitää olla järjestyksessä. Tuo on oikein iha-
na tuo yläkuva, kun se on siivottu nuo rannat. Niin nyt on pitänyt sitten… 
Nyt on vanhemmiten oppinut siihen, että onhan se kaunista myös se risuk-
kokin ja aarniometsä… Kun ei enää jaksa siivota.” (Keskustelu 1)

– Tuo on paljon isoomman oloonen kuva tuo ylimmäinen, ku tämä alim-
mainen. Tämän ois vähän pieni, vähän niinku ’anteeksi että olen joki’. Tuo 
paljon puhtahemman näkönen tuo ylempi. 
– Nii ku se on isompi ja semmonen. 
– Nii, ja se on eläväinen ja nuo puukki on niinku… Ja tuos alimmaises on 
sitte jo niinku näivettyny kaikki puut ja kaikki. (Keskustelu 7)

Avara ja siisti vaikutelma oli laiduntamisen vaikutusta. ”kauas näkyy. Ei oo puskia ja pa-
jua eikä pujoja.” (Keskustelu 4) Karja polki rannat ja piti kasvillisuuden matalana. (Kes-
kustelu 1) Tarvepuutakin otettiin enemmän kuin nykyään.

– Tuos vanhas kuvas nuo on aika hyvin syöty nuo reunat. Ei oo tuollasta 
pajukkoa, ku tuos alakuvas.
– No silloon oli elukat aina… jokirannat ja kaikki putsas
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– Ei tarvinnu – – mennä raivuulle.
– Ja lampahille talaveksi murrettihi lehtikerput.
– Nii, että ennen kaikki pajut käytettihin hyväksi. Että nyt ne kaikki kasvaa 
rehottaa tuola. (Keskustelu 5)

”Onko niin, että lehmät ja lampaatko pitää jokeen asti nää kaikki pienta-
reet – tuon kasvillisuuden pois. Jos kattoo tuota ylimmästä kuvaa tuolta 
nuin, että se on aivan niinku kaupunginpuutarhuri ois justiin menny siellä 
ruohonleikkurilla. Eli siellä on justiin siellä, eläimet syö sen.” (Keskustelu 6)

Toinen muutos on vedenkorkeudessa. ”Veren pinta on laskenu.” (Keskustelu 2) Aina jo-
kea ei oikein uomastaan erota: ”Se menee siellä kolosessansa.” (Keskustelu 2) Ennen ve-
siraja ylsi laitumelle, ja karja pääsi juomaan joesta: ”tänä päivänä siinä on kahden metrin 
pudotus siihen. Ei oo mitään mahdollisuutta mennä vesirajaan.” (Keskustelu 4)

Vesirajan laskemisessa on kyse ilmiöstä, jota käsiteltiin myös suoperäisten metsien 
yhteydessä. Veden määrä ja virtauma ovat muuttuneet. Ennen tuli tasaisesti koko kesän 
vettä ja joen vesikin pysyi samalla tasolla. Ojituksen ja purojen perkaamisen vuoksi vesi 
ei sitoudu maa-ainekseen, kuten ennen vaan virtaa läpi liian nopeasti. ”Sillon oli enempi 
vettä, kun nyt. Katos kun se tuli pitkään koko kesän, mutta nyt ne tuloo yhellä kertaa 
keväällä.” (Keskustelu 4)

”Se on vähän kakspiippuinen asia toi metsäojitus, että ku nyt tulee sade, ni 
se yhtäkkiä niinku kahadella metrillä tuo joenpinta nousee, ja sitte kun on 
sade ohitte, niin taas menee kaks metriä alas.” (Keskustelu 6)

– Tyhjentyy niin äkkiä. 
– Ne tulee kertahumauksella sieltä, ku on hyvä ojitukset. 
– Toki onhan niiski niitä lasketusaltaita. Että kyllä niitäki yritetään hidas-
taa, mutta eihän se, on niin suuret määrät. (Keskustelu 6)

Suuri muutos on koettu myös veden laadussa. Vesi on entistä tummempaa ja turvepitois-
ta. (Keskustelu 4) ”Siinä ei tuo veden väri oo erityisemmin kaunis eikä hyvälaatuiselta 
kovin vaikuta.” (Keskustelu 1) ”Joo se on aika värikästä vettä.” (Keskustelu 6)

– Näyttääs yhtäkkiä, et tuos yläkuvas on vielä puhudas vesi, mutta täs 
alakuvas ei enää ookkaan. 
– Johtuu mettäojituksesta. 
– Niin, tuntuu tuo väri. (Keskustelu 6)

– Alakuvahan on päästetty jo sontaa tuvista. 
– Se on vähän violetin värinen. (Keskustelu 7)

Joki ei enää toimi ympäri vuoden. Pienemmät luomat kärsivät vielä pahempaa veden 
vähyyttä. Esimerkiksi Rääsyluoma on lähes kuiva.

 
– Ennen siellä sai käydä heinäkuussa uimassa. 
– Ja puhdas vesi. Pyykit pestiin siellä. 
– Se onkin Perälä rakennettu Teuvanjoen ja Rääsyluoman varteen. Aina 
piti olla vesi. Kaikki talot on tehty sillä lailla. (Keskustelu 4)
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”Se oli nytkin kesällä kuiva tuo joen pohja, että sinne pääsi kiville kävele-
mään. Mutta appajee, kun piti tulla tossa töyrän yli ylähä, niin ei meinaa 
päästä muuta, kun oksia vetämällä ja vähän konttimalla. Se on niin syöpyny 
tuo.” (Keskustelu 4)

Tilanne on keskustelijoille tuttu muualtakin lähitienoolta. Pitkällä aikavälillä rannikolla 
vaikuttaa myös maankohoaminen, mutta keskustelijat pitivät olennaisempana tekijänä 
vesien kuljettamaa maa-ainesta. ”Sehän oli se Kristiinansilta, siinä oli merenlahti kauas 
Tiukkahan päin. Se on meidän maata nyt täynnä se koko lahti. Se silta on melkeen turha, 
että se on aivan umpehen savea täynnä.” (Keskustelu 4) Maisema on muuttunut myös 
nevoilla. Ne eivät varastoi vettä, kuten ennen.

”Sitten kun on soita ojitettu, 30 metrin välein suurin piirtein on ojat. Sitten 
kun se kuivaa ojan pohja, niin se keskikohta jää korkialle. Ne on kaikki vedet 
heti siellä ojassa.” (Keskustelu 4)

”– – ne vedet laskee niin nopeesti. Ennenhän oli vettä enempi näis uomis, 
kun ne tuli hitaasti, sitä oli koko kesän sitä vettä. Virtaus oli suurempaa. 
Vaikka nyt on taas virtaukset niinku lisääntyny, ku sateet on lisääntyneet.” 
(Keskustelu 6)

Pahin vaihe on keskustelijoiden mielestä jo ohitettu. Vesistöihin ei suhtauduta yhtä huo-
lettomasti kuin 40 vuotta sitten. Jokien tilannekin on kohentunut. Nykyään vedenlaatua 
seurataan ja vesistöjä jopa kunnostetaan. (Keskustelu 6) Olennainen parannus on tapah-
tunut jätevesien käsittelyssä.

”Mulla on taas semmonen käsitys, että – – 1900-luvun alusta tuohon me-
lekeen 1960-vuoteen nää oli puhtaita nää joet, että niis voi uida ja kaikkee. 
Mutta sitten 60–70-luvulla, kun alkas tulemaan enemmän tehomaataloutta 
eikä ollu viemäröintisysteemiä, niin silloonhan 60-luvulta alkas menemään, 
niistä tuli niinku likaojia niin sanotusti. Mutta nyt sitte taas, kyllä mä oisin 
sitä mieltä, että siinä 80–90-luvun vaihtees sitte alattiin taas putsaamaan 
niitä jokia. Ja niinku nythän on jätevesille täytyy olla suodatinkentät ja se 
on vähän erilaasta. Että mullon sellaanen käsitys, että ne on uudelleen pu-
hudistunu. – – ” (Keskustelu 6) 

– Niitä ei kyllä pahemmin putsattu.
–   – – oli vähän semmosta, että sinne meni vähän kaikki tonne jokeen.
– Joo kyllä, että kyllä niistä mummielestä nyt pidetään parempaa huolta. 
On suojakaistoja ja…
– Ei enää rakennuslupia anneta sillä lailla, että sais viemärit laskea. (Kes-
kustelu 6)

Keskustelijoiden lapsuudessa joki oli lähellä, ja sinne oli helppo mennä. Joessa hiihdet-
tiin, pidettiin hauskaa ja laskettiin pulkalla. Suksen silta oli erityisen kaunis ja romantti-
nen paikka sekä miellyttävä kävely- ja pyöräilykohde. (Keskustelu 8) 
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Joki oli myös kulkuväylä. Talvella se tarjosi kauniin, tasaisen, suojaisan ja rauhallisen 
pohjan hiihtäjälle. Joen penkereiden suojiin kätkeytyi oma, erityinen maailmansa.

– [M]e tavattiin hiihtää jokea pitkin, ja se oli jotenki jännä, ku siellä oli – – 
vähän niin ku pohjalla. Et siinä oli semmosta vallia. Nii se oli tosi jotenki 
kiva.

– Se oli ihan niinku omas maailmassaa siellä. (Keskustelu 8)

Joessa ei enää hiihdetä: ei ole riittävän kylmiä pakkastalvia. Pappilankankaan ja Parran 
valmiit ladut tarjoavat sopivamman pohjan nykyisille muovisuksille. (Hakala 1992; Vil-
janmaa ja Viljanmaa 2008)

Ennen ruoppaamista joet kulkivat luonnollisissa uomissaan, jotka olivat monesta 
kohdasta leveämpiä kuin nykyiset uomat. Silloin joessa myös soudettiin. Enää sekään 
ei onnistu: ”Veden pinta heittää toista metriäkin parhaimmillaan tulvis, niin se vie maat 
mukanaan.” (Keskustelu 4) Tulvien helpottamiseksi jokia on syvennetty ja suoristettu, 
jotta vesi ei nousisi pelloille. Se on olennaisesti helpottanut tulvanhallintaa, mutta kes-
kustelijat näkivät myös kääntöpuolen ja siitä oltiin ärtyneitä: ”Ruoppasivat. Aivan pilalle 
meni, meidänkin joki on ny tuollaanen.” (Keskustelu 7) Siis entistä pienempi ja tumma-
vetisempi. Siinä ei enää soudella.

UIMAPAIKAT
Järvien puuttuessa joet olivat ainoita uimapaikkoja. Teuvanjoessa uitiin yleisesti vielä 
1960-luvulla. Oli useita sopivia paikkoja. Sitten joki muuttui voimakkaasti: kerrottiin 
esimerkki laiturista, josta ennen pystyi sukeltamaan, mutta nyt vettä on niin vähän, että 
pohja näkyy. (Keskustelu 1) Kokemukset olivat samansuuntaiset kaikkialla.

”Ennen – –, ku ollaan oltu mukuloita, niin joes käytiin uimas. Niitä ol mon-
ta uimapaikkaa nyt täs koko Horonkylänjoes. Mones paikkaa, mihin kaka-
rat meni uimaan. Nyt ei oo mitään asiaa nuohon juurikaan. – – Niin että 
kyllä se siinä mielessä on luonto kärsinyt”.  (Keskustelu 7)

”Kyllä Riipinkyläski oli hyviä uimapaikkoja: oli tuo Riippilammi tuos Kata-
jalaaksos ja Haarukkahan oli niin syväkin, ettei sitä oikeen kukaan tienny-
kää, kuinka syvä se oikein onkaan.” (Keskustelu 6)

Vettä oli jopa niin paljon, että hädin tuskin uskallettiin käydä uimassa. Kerrottiin koh-
dista, joissa ”aika varma piti olla uimahan, ku sinne meni.” Vesi pidettiin korkealla, ”ku 
Raumoos oli se pato”. (Keskustelu 6) Nuorempien kokemukset olivat kovin toisenlaisia: 
”Meijän vanhemmatkin sanoo, että on eri pääs jokia uinu, niin siellä oli hieno hiekkapoh-
ja. Ei me tiedetä tänä päivänä siitä mitään. Nyt on hyvin turpeista ja kummisaapas saa 
olla kainalohon asti, on sellasta mutaa se pohja.” (Keskustelu 4)

Oikeasti vettä ei koskaan ole ollut kaikkialla niin runsaasti, että sukeltaminen oli-
si kuulunut uimaretkeen. Sanonnan mukaan norinkyläläiset uivatkin kyljellänsä, koska 
ovat opetelleet ojassa uimaan. Kasku kumottiin perättömänä: ”Kyllä siinä sen verran oli, 
että pääsi oikein mahallensa.” (Keskustelu 3)
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Lammessakin käytiin uimassa: 

– Siellä piti osata uida. 
– Ei siellä ottanu jalat pohjaan. Poiskin pääsy oli hankalaa, kun oli niin 
rapaasia ne reunat. 
– Mun lapsuudes oli uimakoulu siellä Norinpäässä ja Perälässä. Siellä oli 
niin kylmää vettä, etten mä voinu edes mennä sinne. 
– Joo, se tuli suoraan kylmistä lähteistä. (Keskustelu 3)

Vaikka vesi oli ennen kirkkaampaa, se ei tarkoittanut aina sitä, että uimapaikka olisi ollut 
erityisen puhdas. Karja laidunsi samoilla rannoilla.

”Tiiä sitten kuinka se viehättää, mutta joskus aatteli mukulana, että voi että 
sentään, kun täällä ois johnakin uimapaikka, ettei tarvis taas niitä lehmän-
paskoja siirtää sivuhun luomas, kun tehtiin lehmille juottopaikka. Tehtiin 
se pato, ja lehmähän on sellainen elukka, että se menee suoraan sinne ve-
teen kaikki tyynni. Niin siellä sitten vaan opeteltiin uimaan, niin että vähän 
siirrettiin… Eikä mitään allergioista ollut puhetta.” (Keskustelu 1)

Vaikka uiminen on jäänyt, jokiranta on edelleen virkistäytymisen paikka. Joki ei enää 
houkuta uimaan – vesi on puhtaanakin niin ruskeaa – mutta esimerkiksi vanha savusau-
na jokirannassa on yhä mieluisa rentoutumisen paikka. (Keskustelu 6)

METSÄT

TEUVALAISTA SEKAMETSÄÄ
Metsä- ja suoympäristöjen estetiikkaan vaikuttaa niiden taloudellinen merkitys. Miel-
lyttäväksi koetaan se, mikä palvelee hyvin ihmisen tarkoitusperiä. (Kallio 2022) Niinpä 
metsänviljelijästä miellyttävin metsänäkymä voi olla kasvuvaiheinen avara mäntymetsä, 
josta alakasvusto on poistettu ja harvennushakkuukin on jo tehty. Kovin toisenlainen on 
luonnontilainen metsä. Silti samat ihmiset voivat tunnustaa senkin maisemallisen arvon. 

Metsäaiheinen virikekuva herätti teuvalaisissa vain vähän kiinnostusta. Ainoastaan 
Norinkylässä ja Luovassa käytiin monipolvinen metsäkeskustelu, muissa tilaisuuksissa 
metsäkuva otettiin vastaan melko vaitonaisesti. Seurasi vain muutaman toteava kom-
mentti ilman varsinaista ajatustenvaihtoa. Joskus metsäkuvaan suhtauduttiin melkein 
vähättelevästi: tuollaista sekametsäähän on joka puolella:

– [K]u täältä lähtöö joka suuntahan, ni ei muutaku mettää, mettää, mettää. 
– Eikö se oo koko Suomi? Helsingistäkin, ku ajaa 15 minuuttia, 20 minuut-
tia, ni on keskellä mettää. (Keskustelu 5)

On mahdollista, että nuorta hoitamatonta metsää esittänyt näkymä ei täysin vastannut 
keskustelijoiden käsitystä metsästä. Kenties rinnalle olisi tarvittu kuva hoidetusta talous-
metsästä tai vanhasta aarnimetsästä. Kun keskustelu käynnistyi, se aloitettiin esimerkik-
si metsäsuhteen tärkeydestä. Mainittiin henkinen yhteys metsään, kerrottiin, että met-
sässä on hyvä olla ja että metsä on ”semmonen henkinen paikka.” (Keskustelu 1) ”No se 
on se henkinen yhteys metsähän täällä Teuvalla. Kyllä mä väittäisin näin, että teuvalaiset 
ymmärtää metsän päälle.» (Keskustelu 1)
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Keskustelujen vähäisyydestä päätellen metsä ei kuitenkaan ole teuvalaisten kotiseu-
tukuvassa yhtä keskeisessä asemassa kuin rakennukset ja ihmiset. Useat keskustelijat 
kertoivat, että metsä ei ole heille päivittäinen ympäristö: ”Toissa vuonna olin viimeks, 
tein mettätöitä.” Joku kertoi alkaneensa oleskella metsässä enemmän vasta eläkkeelle 
päästyään. Arveltiin, että sellaisiakin teuvalaisia on, jotka eivät käy lainkaan metsässä. 
”Kyllä niitäkin varmahan on. Valitettavasti.” Arveltiin, että metsässä häiritsevinä saate-
taan pitää hirvikärpäsiä ja muita elukoita. (Keskustelu 1)

Norinkylässä kuva todettiin sekametsäksi, joka on ihan oikein, sillä ”sellaisiahan 
metsät Teuvalla ovat”. (Keskustelu 3) 

Monet miehet ottivat metsävirikkeeseen käytännöllisen tai taloudellisen, metsän-
hoidollisen näkökulman. He pitivät kuvan metsää huonosti hoidettuna ja suosittelivat 
harvennusta. (Keskustelut 2, 5, 6 ja 8) Tämän puhunnan mukaan komeaa metsää olisi 
sellainen, jossa nousee tukkipuuta. Kuvan näkymää luonnehdittiin myös pusikoksi ja 
ryteiköksi. (Keskustelut 1 ja 5) ”Vähän huonosti hoidettu. Kenenkähän tämä on? Kato pi-
täis vähän harventaa.” (Keskustelu 6) ”Luonto valtaa, jos ei sitä hoida. Näin käy kylien.” 
(Keskustelu 4)

– Vähän huonosti on kyllä varmaan harvennettu.
– Siinä ei oikein näytä tukkitavaraa olevan.
– Ehkä vois vähän mennä tuonne harvennushakkuuta tekemään. Kyllä 
siellä muutama mänty näkyy.
– Varmahan tulee paljon tuulenkaatoja. Nuo männyt kaatuu tuosta, kun 
tuulee. (Keskustelu 2)

Metsänhoidon menetelmistä ei keskusteluissa juuri puhuttu muuten kuin soiden yhtey-
dessä. Yhdessä kommentissa moitittiin avohakkuiden yleisyyttä. (Keskustelu 6) Enem-
män puhuttiin metsäpaloista.

Metsänhoidon kehittyminen ja kulonvalvonta ovat syitä siihen, että tuhoisat met-
säpalot ovat käyneet entistä harvinaisemmiksi. Metsiä ei enää kuloteta, ja muista syistä 
aiheutuneet palot saadaan nopeammin kiinni palontarkkailun ja tiheän metsäautover-
koston ansiosta. Metsäpaloja on yhä joka kesä, mutta suuret metsäpalot liittyivät höyry-
junan aikaan. ”On meillä alkuja ollu tänäkin kesänä viis. Ennen kun meni höyryjuna, niin 
aika usein oli kesällä kymmenen metsäpaloa, joka kesä.» (Keskustelu 1)

Muistoihin kuuluivat esimerkiksi Honkajoen suuret metsäpalot vuonna 1958. Palon 
sattuessa kaikki eivät olleetkaan halukkaita lähtemään avuksi sammutustöihin. 

”Niin, nimismies haki tuolta kulmakahvilasta linja-autolla sammuttajia sin-
ne. Yks mies pelastui sinne ulkohuussiin… Reiästä piiloon.” (Keskustelu 1)

”Meillä oli veljekset heinäpellolla – –, oli heinäaika ja Tvh:n miehet teki sa-
man tempun. Ne pysäytti kolme autoa ja huikkas, että äijät lavalle ja ei siinä 
sitten… Mä muistaakseni vähän kirosanoja kuulin, että nyt ne pidätti… Ja 
Isollejoelle vietiin sitten.” (Keskustelu 1)

Metsäkuvaa miellyttävänä pitäviä kommentteja kuultiin vain vähän. Virikekuvan koivuja 
ja mäntyjä sanottiin komeiksi, ainakin jos ajatellaan, että kuva on tien vierestä otettu. 
Ne houkuttivat yhden keskustelijan kuvittelemaan, että puiden keskellä voi olla piilossa 
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tupa, piilomökki. (Keskustelu 4) Vapaasti kasvavaa luontoa pidettiin hyvänä myös moni-
muotoisuuden vuoksi: kaiken ei tarvitse olla mäntymetsää. (Keskustelu 8) 

Horonkylän keskustelijat lukivat oman kylänsä eduksi puut ja muun kasvillisuu-
den, jota kyläkeskuksen suurille tonteillekin sopii runsaasti. Teuvan keskustaajamassa ei 
heidän mielestään ollut vastaavaa vihreyttä. Kaikki tontit on puhdistettu ”vapaaks, tyh-
jäks ja tehty, hökkeli siihen, ei siinä sen kummempaa. Joku koippura on pantu pihaan”. 
(Keskustelu 7)

MUUTTUVA METSÄ
Vaikka metsäaiheinen virikekuva herätti yllättävänkin vähän keskustelua, puita ja kasvil-
lisuutta käsiteltiin paremmin muiden kuvien yhteydessä, sillä rakennettu ympäristökään 
ei ole – eikä keskustelijoiden mielestä saakaan olla – vailla kasvillisuutta. Puuston ja 
metsien maisemanmuutokset arvioitiin suuriksi ja monitasoisiksi. 

Puiden kaataminen nousi keskusteluun useiden virikkeiden kohdalla. Jo yhden 
puun kaataminen voi muuttaa maisemaa perusteellisesti, saatikka kokonaisen puuryh-
män tai kujanteen poistaminen esimerkiksi tontilta tai pellolta. ”On ne muuttunu ne 
maisemat siinä.” (Keskustelu 5)

Tässä mielessä teuvalaiset keskustelivat tienvarsien koivuista ja rakennuksia varjos-
tavista puista: ”ei siinä oo ku muutama koivu, ja nykki ne viimeisen kaato vissiin siitä kir-
jakaupan pihasta.” (Keskustelu 7) Turvallisuus vaatii vanhojen kasvustojen poistamista. 
Viihtyisyyden kannalta niitä kuitenkin tarvittaisiin. (Keskustelu 7)

Yksittäinen maisemaa hallitseva puu voi myöhemmin valokuvasta tarkasteltuna 
kuitenkin tuntua maiseman päälle liimatulta:

– Irtopuu tuol keskellä ylähällä tuol, se on niinku tökätty siihen näin se 
puu, tuo lehtipuu tuonne! 
– Aivan, se on osuuskaupan kulmalla toi puu siinä. 
– Ei, mutta toi vielä sen takana oleva, tuola keskikuvas oleva, tuo tuuhia 
puu, ni se on niinku nakattu siihen. 
– Apteekin kohodalla oli se. (Keskustelu 7)

Vanhoista valokuvista nähtiin, että maisemat olivat ennen selvästi avarampia. Puita on 
aiempaa runsaammin, varsinkin nuorta metsää on nykyään enemmän. Muutos on ollut 
sekä tarkoituksellista metsänhoitoa että tahatonta pusikoitumista. Sen sijaan teitä reu-
nustavat ja rakennuksia varjostavat puut ovat vähentyneet. Kasvillisuuden katoaminen 
on vaikuttanut siihen, että ympäristö on nyt karumman näköinen: 

”täs [ylemmässä kuvassa] on näitä koivuja ja kaikkea, niin se tuo paljon 
enemmän tunnelmaa, ku tuo alakuluma, ni ei sielä oo mitään, se on ihan 
paljas… Aivan tyhyjää täynnä. Sen huomaa, ettei oo enää mitään katunkulu-
mas noita puita, muutaku kaupungis ny vähän – –» (Keskustelu 7)

Metsät ovat erilaisia kuin keskustelijoiden lapsuudessa. Suurimman muutoksen ovat ko-
keneet suoperäiset maat. Norinkylässä käytiin monipuolinen metsäkeskustelu. Osallis-
tujat olivat yhtä mieltä siitä, että metsät ovat muuttuneet. Muutoksen syitä osattiin myös 
arvioida monipuolisesti: hakkuut ovat entistä isompia, puulajeja vähemmän – enim-
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mäkseen vain kuusta tai mäntyä. Mäntyä istutettiin yhteen aikaan joka paikkaan, ja se 
oli keskustelijoiden mielestä virhe. Haapojenkin kaatamista arvosteltiin. (Keskustelu 3)

Vuosilustoista näkee selvästi kasvun kiihtymisen. Joku arveli, että puu kasvaa ny-
kyään paksuutta enemmän kuin puolet nopeammin ja on löyhempää. (Keskustelu 3) 
Syytkin olivat selvillä: puut saavat nykyään typpeä enemmän ja kasvukausi on pidenty-
nyt, pakkaset vähentyneet ja talvet lyhentyneet. Puu kasvaa nopeasti, mutta sen laatu ei 
enää ole samanlaista kuin ennen. ”Kyllä Suomenniemellä puuta on, mutta se on pientä 
nykyään.” ”Ei sellasta enää ikimetsää, sellasta ei oo. Niitä on enää vähän.” (Keskustelu 3)

Muissakin keskusteluissa sivuttiin toistuvasti metsien muuttumisen aihetta. Esi-
merkiksi talojen puulämmityksestä puhuttaessa valitettiin, että harvalla on enää mah-
dollisuus käyttää siihen oman metsän puita. Vaikka metsää omistaisikin, sopivaa polt-
topuuta ei välttämättä ole: ”nyt ei oo enää mettääkään lämmittää. Ne täytyy puut myydä 
tukkiiksi.” (Keskustelu 4) Muutos ilmaistiin myös vähän runollisemmin: ”Käki kukkuu 
kannollansa, ei oo enää kukkumapuuta.” (Keskustelu 4)

Metsä on myös marjastus- ja sienestyspaikka. Siihenkin tarkoitukseen nykyiset 
metsät soveltuvat keskustelijoiden mielestä huonommin: lapsuuden marjapaikat ovat 
kadonneet. (Keskustelu 4) 

Lukiolaisetkin mainitsivat metsäretket ja sienestämisen, mutta monikaan ei tun-
nustautunut niiden ystäväksi: haitaksi mainittiin nokkoset, kärpäset ja muut hyönteiset. 
(Keskustelu 2)

Suurimman muutoksen ovat kokeneet suot. Ojitettuina ne eivät enää pidätä vettä. 
”Nyt saa tennareilla mennä nevalle.” (Keskustelu 4) Soiden ennallistaminen vesivaras-
toiksi on kuitenkin ongelmallista:

– Se jää kuitenkin se uoma siihen eri asentoon, vaikka se kuinka yritettäis 
tukkia. Se suoltaa sen läpitte. 
– Joo, kun se on luonto satoja vuosia tehny, niin ei sitä ihminen voi yhtäk-
kiä muuttaa. 
– Ei se onnistu sillä, että tehdään vähän patoa johonkin kohtaan. (Keskus-
telu 4)

METSÄ ON TYÖTÄ
”Joo, mut sieltä mettästä on moni saanu leipänsä ja saa vielä tänä päivänäki. Ennen sai 
metsurit, kun ne sahan kanssa meni mettähän ja…” (Keskustelu 5) Vanha metsätyö oli 
työvoimavaltaista käsityötä. Tekijöitä tarvittiin valtavasti. Metsien mahdollisuudet työl-
listää näyttivät loputtomilta. Uittomiehet ovat kadonneet ja metsurien ammattikuntakin 
on käynyt harvinaiseksi. 

Vanhimmille keskustelijoille metsä on tarjonnut töitä lapsuusvuosista alkaen. Sil-
loin metsä on koko elämää hallitseva maisema ja toiminnan ympäristö. Ensin kuljettiin 
muiden mukana, sitten omin päin. ”No kyllä mä oon ollu ku viirentoista, ku me tukinajos 
oltii… ja pokasaha ja kirves oli silloon mukana, kun ny… Ja nyt oon vielä ollu tänäki tala-
vena ollu vielä mettäs.” (Keskustelu 5)

Metsätalous on käynyt läpi vastaavan teknologisen muutoksen kuin maatalous. 
Kirves, pokasaha ja justeeri ovat vaihtuneet moottorisahaan, vinsseihin, traktoreihin ja 
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metsäkoneisiin. Kahdensahattava justeeri on kokonaan hävinnyt. Yhdessä sahaaminen 
opetti yhteistyöhön:

– Kuinkas sitte jos se jäi nalakkiin se saha sinne ni mitäs sitte? 
– Sitten otettihin kiila. 
– Nii joo kiila, joo kyllä. 
– Kirveellä hakattiin lovia ja sitte mihin päin kaaretaan. (Keskustelu 5)

Nykytekniikka jättää metsään kovin erilaisen jäljen. Käsin kaivettu oja oli kuin taideteos. 
Suuret koneet ruhjovat maisemaa eri mittakaavassa. Kaikki tapahtuu nopeasti ja voi-
malla. Käsittelyn erot näkyvät jo yksittäisen puun tasolla: ”Muttei jäänyt pitkiä kantoja 
silloon varmaan, mitä nykyään jää heleposti.” (Keskustelu 5) Samalla metsätyöstä on 
tullut kasvottomampaa: metsätulotkin karkaavat oman pitäjän ulkopuolelle: ”ennen se 
jäi sinne, sanotahan kylähän, kuntahan, ku sielä ne mettätyöt tehtihin. Nyt ei jää mitään, 
nyt tuloo metsurikonehet ihan mistä vain, ei jää mitään.” (Keskustelu 5)
 Arvellaan, että nykyään lastensuojelu puuttuisi äkkiä siihen, jos 15-vuotiaan an-
nettaisiin mennä metsään yksin kirveen kanssa. Ennen mentiin paljon nuorempanakin: 

”en oo kovin hääppönen ollu, olisko 10 vanaha, ku oltihin porukalla met-
täs. – – isä kaato, ja me Martin kans oksittiin kirveellä, ja – – 16 puuta mä 
oksin sinä päivänä, Martti 19. Ja sitten [kun] kaffilla oltihin tai siinä syömäs, 
[niin] mä sanoin, että mä oon 16 mottia teheny tänä päivänä. Oli motit se-
kaasin.” (Keskustelu 5)

Keskustelijat muistelivat myös joitain kadonneita metsänkäytön muotoja, muun muassa 
aidaspuiden ja päreitten tekoa. ”Se piti hakea sellaasesta nevapuu[sta], joka oli oksitoon 
ja oikeen hiraskasvuunen ja oikoonen, oikooset syyt. Kylä minoon ollu hakemas.” – – ”se 
haloottiihin ja – – veittellä pantihin alakuhun se, eikä tarvinnu ku vetää vain, nii se meni 
sitte...” (Keskustelu 5) Nyt ovat kadonneet niin päreiksi sopivat puut ja päreitten valmis-
tus kuin myös päre-esineet, joita ennen oli joka kodissa käyttötavaroina. Metsänkäytön 
kulttuurinen muutos läpäisee koko elämisen piirin.

AARNIMETSÄ
Norinkylän keskustelijat muistelivat myös läheistä vanhaa metsää, joka viisi vuotta sitten 
kaadettiin. Norinkyläläisestä metsästä oltiin kuitenkin vielä ylpeitä: ”Täällä on vissiin 
Etelä-Pohjanmaan pisin, suurin kuusi on vielä.” ”Tai onhan niitä siellä muutama” (Kes-
kustelu 3)

Viiatissa on yksi Pohjanmaan komeimmista aarniometsistä. Alue tunnettiin jo 
1600-luvulla erämaana. (Mikkilä 1960b) Keskustelijat arvelivat, että teuvalaiset eivät käy 
alueella niin paljonkaan, mutta matkailijoita tulee muualta Suomesta. 

– Joo, mäkin kun oon siinä koiran kanssa istuskellu vieressä, kyllä niin 
monta kertaa on multakin kysytty, että mihnä on ne isoot kuuset? Justiin 
se aarniometsä. 
– Kerran istuin siinä, niin Ulvilasta asti oli mies, joka tuli. Mä kysyin siltä, 
että mistä kuule… kun se kysy multa, että mihnä on ne isoot kuuset, se aar-
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niometsä. Niin mä sanoin, että mistä sä oot, niin sanoi, että Ulvilasta. Hän 
kehu, että ne on niiden jollakin näiden Birdlifen sivuilla. Sieltä ne kaikki 
löytyy. Sen perusteella se oli tullu.
– Ja mun mielestä, mä oon lukenu siitä, että se on – – ainoita yhtenäisiä 
aarniometsiä. Niitä on Suomes, mutta ne on semmosia pirstaleita sitten. 
Tää on niin kun sellanen yhteinen ja tosi hieno paikka. (Keskustelu 3)

Aarnialueella on kaatuneina isoja, vanhoja haapoja. Siksi siellä voi jonkun mielestä olla 
hankala liikkua. Keskustelijat kertoivat, että Viiatissa on myös hieno eläimistö: esimer-
kiksi liito-oravia ja perhosia: ”Äsken tuli yks mies sinne… Se tuli talvella. Mä kysyin, että 
minkä takia sä nyt tulit.  ′No perhosia kattomaan.’ Mä aattelin, että mitä perhosia voi 
talvella kattoa! Kyllä siell on hyvin niitä perhosia.” (Keskustelu 3)

Säästömetsän tyyppistä maisemaa tapailtiin myös Komsin keskustelussa Pappilan-
kankaalla: ”Meillä on täällä nyt se taikametsä täällä takana. Se on seurakunnan maalla, 
ja se aarniometsän tyyppisenä pidetään oikeen. Sinne ei mennä mitään laittamaan ja 
ottamaan pois.” (Keskustelu 1)

ELÄIMET
Kokemuspiirin eläimet ovat aina olleet ensisijassa tuotantoeläimiä. Siinäkin suhteessa 
on tapahtunut isoja muutoksia. Karja ei näy maisemassa kuten 50 vuotta sitten. Siat ja 
nautakarja ovat omissa suojissaan, ja työhevoset ovat kokonaan kadonneet.

HEVOSET
Koko 1900-luvun alkupuolen hevonen oli ehdoton kulkuväline ja voimanlähde. ”Siihen 
aikaan tehtiin hevoskauppaa samalla lailla, kun nykyään tehdään autokauppaa.” (Kes-
kustelu 6) Hevonen oli raskas investointi. Se maksoi paljon ja sen ylläpitokin oli kallista. 
’Se söi kuin hevonen.’ Pienimmillä asumuksilla sellaiseen ei ollut varaa. Keskustelijat 
kertoivat, että talo oli ennen jo aika ”kova”, jos sillä oli varaa ”parihevosiin” ja sen tar-
vitsemiin ”vehkeisiin”. (Keskustelu 7) Sosiaalinen asema oli luettavissa karjasta ja hevo-
sista. ”Joil oli korkeintaan joku yks kaks lehemää, ni ne oli mökkäreitä. Olikohan isäntiä 
sitte, joil oli jo isommat tilat nii?” (Keskustelu 7)

Hevoset alkoivat vähetä jo 1950-luvulla. Se näkyi maanteillä ja kaduilla kuten vil-
jelyksillä ja metsätöissä. Traktorit ja autot tulivat tilalle. Vielä 1970-luvulle tultaessa he-
vosia näkyi siinä kuin traktoreitakin. Kohdattaessa hevoset tunnettiin samaan tapaan 
kuin autot myöhemmin: ”tunti hevosen, jos ei isäntää. Isäntä istuu kärryllä, ettei näkyny, 
mutta hevosen tunti.” (Keskustelu 3) 

Moni muisti kotoaan työhevosen vielä 1970-luvulta, vaikka niillä ei silloin enää töitä 
olisi tehtykään. ”Mä oon tullu Teuvalle töihin vuonna 1959 aikamiehenä ja ollu Teuvalla 
sit 61 vuotta. Ja sillon 59 vielä hevospeleillä tehtiin enimmäkseen töitä. Toki oli trakto-
reita, mutta niitä ei ollu läheskään joka talossa.» (Keskustelu 1)

Hevospuomeja ei heti poistettu liikerakennusten edessä, vaikka hevoset kävivät 
harvinaisiksi. Vielä 1960-luvulla saattoi kaupan ja pankin edessä olla puomi. (Keskustelu 
3) ”Niitä säilytettiin vähän muistomerkkeinä, vaikka hevoset rupes loppumaan.” (Kes-
kustelu 1)
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– Ne on pantu siihen kiinni sitten.  
– Et jonkinlainen parkkipaikka on. 
– 60-luvulla oli tosiaan käytössä myymälän edessä. (Keskustelu 1)

”Ja tuo oli joka paikassa, kauppojen edessä, ja muistan Teuvan pappilan 
edessä, sillon kun pappila oli nykyisen Teakin paikalla. – – Siinä kirkkopi-
han puolella oli tuommonen puomi, ehkä kolmelle neljälle hevoselle tilaa.” 
(Keskustelu 1)

– Siinä on niin kun hevoospoomi tuos, onko se sitten nuoriseuran kohas-
sa? 
– Pysyykö hevooset niis hyvin? 
– Kyllä ne pysy, kun sai huilata. 
– Ja heinäpussi eteen. (Keskustelu 4)

Hevosien katoaminen kertoo myös muuttuneesta työnteon kulttuurista. Ennen peltotöi-
hin ja talkoisiin osallistuivat kaikenikäiset. (Keskustelut 3, 5 ja 7) Moni keskustelija näki 
työhevosissa oman menneisyytensä. Maatalon lapsien kokemuksiin kuului hevosen pe-
rässä käveleminen. ”Meillä oli musta siihen aikahan. Kyllä mä oon paljon äkeen perässä 
kävelly.” (Keskustelu 3)

Äkeen edessä raahustava hevonen edusti keskustelijoille kadonnutta aikaa ja kiiree-
töntä tunnelmaa. 

– Enää ei tollasta näkymää oo, kun tossa alakuvassa. 
– Ei siinä isoa kaistaa tullut, metrin verran oliko sitäkään? 
– Moneen kertaan piti mennä erilaisilla äkeillä. 
– Mut oliko elämän laatu sitten niin kiirusta kun nyt? (Keskustelu 1)

Hevoset olivat yksilöitä. Joku kertoi vähän reippaammasta puskijasta, joka ei kävelyas-
kelia juuri ottanut: ”Isäkin käänsi peltoa tuolla auralla, ni tuota se aina juoksi sen hevo-
sen perässä koko ajan, se hevonen veti niin lujaa kato, että se käänty se maa, niin sen piti 
juosta peräs sitte.” (Keskustelu 7)

Oli monia talkootöitä, joissa tarvittiin hevosia. Talviaikaan Teuvalta vietiin hirsiä 
ja muuta puutavaraa sekä lihaa Vaasaan. Pysähdykset olivat aina samoissa paikoissa. Se 
merkitsi taukoa niin hevoselle kuin miehellekin. Norinkylältä lähdettäessä ensimmäinen 
kestikievari oli Sarvijoella, sitten Riimalassa. Kuorma purettiin Vaasassa, hevoset saivat 
huilata ja palatessa pysähdyttiin tutuissa kohdissa. ”Ne ties ne hevoset pidättää aina sa-
mois paikois. Vaikka isäntä ois nukkunu.” (Keskustelu 3)

Hevosilla ajettiin myös kilpaa. Riipin oikoosella järjestettiin raveja vielä 1950-luvul-
lakin. Kilpailuihin osallistuttiin kaikenlaisilla hevosilla, myös työhevosilla. (Keskustelu 
6) Tällainen kokoontuminen oli samalla näytön paikka. Sen perusteella voitiin päätyä 
vaikka hevoskauppoihin.

– Eikös se niinku Seinäjoen ravikki, niin siihen aikaan, kun oli, hevoset oli 
niinku työhön valjastettuja, niin ne keräänty isännät sinne raveihin ja sitte 
tuota teki siellä niinku hevoskauppaa, vaihtelivat hevoosia ja…
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– Ja tuota, täski, täs Riipin oikoosella, niin täshän pidettiin kans niitä ra-
vikilpailuja ja sitte oli säännöt sellaaset, että mustalaaset ei saa osallistua. 
Ne olis kuitenkin voittanut. Se on oikeen tuolla kyläkirjassaki se lausunto 
kuvattuna. (Keskustelu 6)

Välillä hevoset katosivat lähes kokonaan, mutta ovat palanneet maisemaan 1990-luvulta 
alkaen. On perustettu ratsastustalleja. Hevosia hankitaan nyt harrastuksen vuoksi: ”ne 
ei oo enää työhommis, että ne on niinku harrastushommis, harrastuspuolella melekeen.” 
(Keskustelu 6)

Lukiolaiset arvelivat, että hevosten elämä saattaa nykyään olla jopa parempaa, 
kun eivät enää joudu ”raatamaan jossakin pellolla”. (Keskustelu 2) Kaikki eivät pitäneet 
muutosta edistyksenä. Eläimiä pidetään ikään kuin turhaan, pelkän huvin vuoksi. Ennen 
hevonen oli välttämätön. Ne olivat hyödyksi työssä, ”nykyään ne vaan… Niillä hypitään 
esteitä.” – – ”Raviahan niillä pitäis vetää eikä mitään ratsastusta.” (Keskustelu 2)

Useimmat hevosmuistot liittyivät maatöihin, mutta tienviitat, reki ja hevonen he-
rättivät myös juhlamuistoja, lämpimän tuokiokuvan joulukirkosta: 

”Tuloo mieleen se joulu, kun lähdetään ja mennään vällyjen alle ja sitten 
mennähän kirkkohon. Tai sitten mennähän johonkin joulukylähän, ja siellä 
ruoka odottaa. Isän ja äitin kans lähdettiin, ja minä olin vällyissä siellä taka-
na keskellä.” (Keskustelu 1)

NAUTAKARJA
Lehmätkin ovat muuttuneet – jopa ulkonältään. Vanhimmat keskustelijat muistelivat, 
että heidän lapsuudessaan lypsykarja oli Suomen karjaa, pienempää ja vähemmän jalos-
tettua, ”kurjia” ja ”laihoja” mutta samalla ”kesympiä” kuin nykyään. Maitoa ei paljon tul-
lut. (Keskustelut 3, 5 ja 8) ”Lehmät oli ennen vanhaan, ne oli paljon laihempia ja utareet 
ei ollu pitkät.” (Keskustelu 3) Lehmäaiheista virikekuvaa luonnehdittiin myös eläväksi ja 
juhlavaksi. (Keskustelu 7)

Karjatalouden menetelmätkin ovat kokeneet melkoisen muutoksen. Navetat ovat 
nykyään suuria ja valvottuja; puhtauteen kiinnitetään paljon huomiota. Navettaan ei 
enää kävellä suoraan kylältä. Samalla suhde tuotantoeläimiin on muuttunut etäisem-
mäksi. Pienillä perheviljelmillä mittakaava oli inhimillisempi: ”Lehmät oli perheenjäse-
niä.” (Keskustelu 2)

Maisemassa näkyy voimakkaasti ulkolaiduntamisen muuttuminen. Virikekuvan ul-
kolaidunnus nosti keskustelijoiden mieleen ”ihania lapsuusajan muistoja”. (Keskustelu 
8) Silloin lehmiä oli laitumella joka talossa. Jokainen oppi näkemään, mistä ruoka tulee. 
Nykyaikaisessa pihatossa karja pääsee liikkumaan läpi vuoden paljon vapaammin kuin 
vanhoissa parsinavetoissa. Silti peltolaitumien vähenemistä pidettiin harmillisena: ”Se 
on vaan sääli, ettei lehmiä näe enää niin paljo – –. Sitä oli ennen enemmän, ku oli pie-
niä tiloja, et näki vaan. Et ei oo vaan vihreit peltoja ja sit niit valkosia paaleja vaan – –. 
(Keskustelu 8) 

Vielä ennen sotia kaukaisilla niittylaitumilla oli karjamajoja, joilla karjaa pidettiin 
viikkokunnassa varsinaisen heinäajan jälkeen. Matkaa saattoi kertyä kymmenenkin 
kilometriä. Sotien jälkeen karjamajoja ei juurikaan tarvittu, kun kaukoniityt raivattiin 
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pelloiksi. (Seppä 1923/2004; Kässy ja Ruostetluoma 2004) Ulkolaitumet saattoivat silti 
olla matkojen päässä. Laitumet näkyivät maisemassa paitsi aitauksina, myös kulkureit-
tejä katkovina veräjinä, jotka rytmittivät maisemaa, mutta myös ärsyttivät paimentajia: 
”mun piti viedä yökorpeen lehmä, niin siinä oli viis veräjää, ennen kun mä pääsin meijän 
omille pelloille. Viis veräjää! Aina muistan sen.” (Keskustelu 3)

Useat keskustelijat muistelivat hyvin kokonaisvaltaisesti ja aistikkaasti lehmien kul-
jettamista kesäisin laitumelle ja takaisin navettaan. ”Eihän nää nykyiset lehmät jaksais 
sinne ees kävellä. No ei millään.» (Keskustelu 3)

”Ja ne polut oli sitten pölyiset, siinä Luomanrannassa – – Totta kai ne sii-
hen päästi sitten asiansa polulle, ja meillä mukuloilla oli paljaat varpaat… 
Me oltiin sitten aina – – että kuka eniten sai sillä omalla polullansa astua 
siihen lämpöisehen… [naurua] – – Se lämmitti mukavasti! Ja tuli niin ki-
vasti sitten varpahien välistä sitten se... Se oli joka kerta sama juttu. Sitten 
rupes kyl naapurienkin mukulat tulee sitä samaa, niitä polkuja ei ollu niin 
montaa. Joku jäi sitten ilman sitä lämpöistä. – – Sitten oli niitä erivärisiä 
kärpääsiä…” (Keskustelu 1)

Vanhimmat keskustelijat muistelivat myös paimenessa vietettyä aikaa. Paimen tarvittiin, 
kun karja laidunsi paikassa, jossa ei ollut aitoja. Karjaa kuljetettiin ulkolaitumille myös 
maanteitä pitkin:

– Mut siihen aikaan ei tuu autoja vastahan. Meijän piti niitäkin varoa sitten.
– Aina kattottiin, ettei linja-autot liiku siihen aikaan, kun mentiin.
– Koko päivä siinä istuttiin ladon kynnyksellä ja vahdattiin lehmiä, että ne 
pysy omalla puolella.
– Meitä oli ainakin niin iso poikalauma ja lehmiä paljon. Yhdessä tuolla 
paimennettiin vielä mettäskin sillon. Ei tietty tuon taivaallista, mihnä päin 
välillä. Niitä sitten löydettiin sieltä, kun lehmillä oli kellot.
– Ja lehmiskin oli sitten se, joka halus mennä ensimmäisenä. (Keskustelu 3)

Karjaa vahdittaessakin aika käytettiin hyödyksi: paimenen piti tehdä luutia, jotka kulje-
tettiin sitten kotiin lehmien selässä. Lauman kellokas vaati, että luudat kannettiin aina 
sen selässä. Se oli ”johtolehmä”. ”Tämmösiä juttuja. Ne oli luonnollisia siihen aikaan.” 
”Elämä oli rauhallista.” (Keskustelu 3)

Vielä pitempiä matkoja karjan kanssa tehtiin, kun ne vietiin teuraaksi. Ennen teura-
sautojen aikaa eläimiä kävelytettiin teurastamolle, Norinkylästäkin peräti Vaasaan asti: 

”Se oli yks pysähys sillon, kun ne meni, ja sitten ne oli kuulemma siel sitte 
nostellu jalkoja Vaasassa, kun siellä on niitä kivikatuja sitten loppupäässä. 
Se oli aikamoinen kävely. Sil paljon laihtu jo, teuraseläimiä. Lähti kilojakin 
jo pois.” (Keskustelu 3)

Kaikkien ihmisten suhde karjaan ei ole enää läheinen. Karjatiloja on vähän, eikä leh-
miä juuri näy laitumella. Ulkolaiduntaminen väheni välillä lähes olemattomiin, niin että 
osa nuorimmista keskustelijoista hämmästeli vanhoissa valokuvissa rakennusten lähellä 
oleskelevaa karjaa: ”Miks niillä on lehmiä pihassa?” (Keskustelu 2)
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Nykyään lehmien on lainkin mukaan päästävä jaloittelemaan, mutta laidunkarjaa on silti 
vähemmän. Tiloja on harvemmassa, eivätkä niiden tuotantotilat välttämättä sijaitse pi-
hapiirissä. Myös karjasuojat ovat kehittyneet. Pidetään lihakarjaa, joka ”saa olla enem-
män vapaina pihalla talvellaki, et niitä onneks vähä näkee”. (Keskustelu 8) Joka tapauk-
sessa karjaa haluttaisiin nähdä enemmän: ”Onneks niit ny sentää jossain näkee viel. Se 
on ihan kiva.” (Keskustelu 8) 

VILLIELÄIMET
Villieläimet nousivat keskusteluun ihmisen ja eläinten konfliktien vuoksi. Kerrottiin ma-
javien rakentamista padoista (Keskustelu 3) ja niittokoneen silpomista pieneläimistä. 

”Rusakkoja oli. Siel oli niitä niin paljon, et niitettiin heinää tuolla niittoko-
neella, niin kyllä niin monelta meni jalat poikki. Kun ei ne hoksannu lähteä 
pakohon sieltä. Kun hevonen tuli, niin ei ne lähteny. Ne vaan kyyhötti siellä 
heinän seassa. Niin totta kai, kun kones tuli, niin jalat niillä meni poikki. 
Otin kerran kaks kiinni niitä siellä, kun niitä oli niin paljon – –. Mutta ei ne 
oikeen menestyny. Niillä oli kyllä jalat poikki.” (Keskustelu 3)

Ainoa maisemakeskusteluissa mainittu suurpeto oli susi. Susien aiheuttamasta uhasta 
puhuttiin historian tosiasiana, johon varauduttiin umpipihoilla ja susiovilla, jotka edel-
leen näkyvät rakennetussa ympäristössä. (Keskustelut 1 ja 6) Riipinmäeltä tunnettiin 
myös sudenkuoppa. Petoeläimet lisääntyivät historiankirjoituksen mukaan isonvihan 
jälkeisinä vuosina niin, että Teuvallakin järjestettiin kylien ja pitäjän voimalla ajojahte-
ja eli ”sudenkalleja”. Simo Komsi korjasi vuonna 1732 peräti viiden suden tapporahat. 
(Mikkilä 1960c). Keskustelijat viittasivat susiin myös nykyisenä uhkana. Tosin esimerk-
kinä kerrotusta tapauksesta oli jo vierähtänyt vuosikymmeniä: 

– Täälläkin kylällä on lampaita sudet raadellu. Tossa meidänkin, niinku 
siinä joen toisella puolella, niin vaikka kuinka paljon tappo lampaita, ja 
aivan siis meidän talosta 50 metriä suurin piirtein. 
– Eikä siitä oo pitkäkään aika. 
– Parikymmentä vuotta, kolokytä. 
– Kolomekymmentä vuotta taitaa jo olla. 
– Ei oo pitkä. 
– Aika menöö niin nopiaa. (Keskustelu 6)

Saaliseläimistä mainittiin hirvi ja peura. Molemmat kuuluvat tehometsätalouden suuriin 
voittajiin ja ovat yleistyneet vaivaksi asti. (Mäntylä ja Kurki 2021, 49–56) Ne kuviteltiin 
luontevasti metsäaiheisen virikkeen osaksi, sillä hirvi on metsien yleinen asukas:

– Sieltä nyt pian pompsahtaa hirvi näkyviin, joku peura. 
– Joo kuule, varo vain! 
– Onko sulla pyssy mukana? En tiä yhtään mistä. 
– Sinne olis mukava piiloutua. 
– Se on semmonen mahtavan näkönen, muhevan näkönen, metsä. (Kes-
kustelu 7)
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Vielä hyötyeläimistä mainittiin jokeen istutetut ravut ja mehiläiset, eli mötiääset: kerrot-
tiin, että Kansallis-Osake-Pankin taloa on kutsuttu ”Mötiääsentaloksi”, koska siellä on 
kasvatettu mehiläisiä ja tuotettu hunajaa. (Keskustelu 7)

VUODENAIKOJEN VAIKUTUS
Luonnonympäristön vaikutus kohdataan myös sääilmiöinä ja vuodenkiertona. Kauniita 
kuvia voi ottaa mihin vuodenaikaan tahansa ja kellon ympäri. Virikekuvia ei kuitenkaan 
ollut valittu siinä tarkoituksessa, että ne olisivat erityisen kauniita tai rumia. Siitä huoli-
matta kuvausajankohdalla voi olla vaikutusta siihen, miten ne otetaan vastaan. Hehkeä 
kesäkuva ja kirkkaina hohtavat hanget voivat tehdä paikasta kauniin. Sama paikka syk-
syn sateessa ja hämärässä voidaan kokea epämiellyttäväksi. Jotain rakennusta luonneh-
dittiin ”ankean näköiseksi” kevättalvella lumien juuri sulettua. Sama rakennus näytti ke-
säisessä kuvassa keskustelijoista paremmalta. (Keskustelu 8) Joku puhui jopa ”rumasta 
vuodenajasta”.

– Se on totta, että mä muistan ainakin, ku kävelee tosta kohtaa, niin sehän 
on tosi kaunis, ku on kesä tai kevät. Ku hiirenkorvalle tuloo, niin ku tos 
kohtaa just koulun kohtaa noi koivut. 
– Tai paukkupakkasella, ku tulee noi puut esiin. 
– Niin se on kaunis. (Keskustelu 8)

Suomessa on oikeasti neljä vuodenaikaa – ehkä enemmänkin. Kaikilla on omat erityis-
piirteensä, jotka vaikuttavat myös maisemakokemukseen. Kesällä pöllyää hiekka ja tal-
vella lumi. (Keskustelu 8) Pakkanen on olennainen tekijä, joka tuntuu kaikilla aisteilla. 
Se hohtaa ja kimmeltää, se puree ja pistelee, se paukkuu ja narskahtaa. Nenässäkin sen 
voi aistia. Kesäiset muistot automatkoista ikkunat auki veivattuina ovat kovin erilaisia 
kuin talvipäivän koulukyydissä: ”Ovi piti aukasta näin käsillä sellasella pihdillä. Ja niin 
kylmäkin se auto, että kuskikin päästi talvella karvalakki syvällä korvilla ja käsin sulatti 
lasiin reiän.” (Keskustelu 3)

Keskustelijat arvioivat tätäkin puolta. Esimerkiksi kesäisiä panentoaitoja käsiteltiin 
hienona maisemaelementtinä, talvella niitä vasten kinostui lunta, joka tukki tiet. (Kes-
kustelu 4) Aidat saattoivat jäädä kokonaan hangen alle. Silloin kulkureitit muuttuivat, 
kärry vaihtui rekeen, polkupyörä suksiin ja välimatkat lyhenivät. ”Mä muistan kun Rää-
synperiltä lähti kouluun tänne. Kun oli kolme metriä lunta, ettei panentoaidan seipähiä 
näkyny, niin kyllä siinä oli kiva rompia.” ”– – [M]entiin jokea pitkin aina talvella.” (Kes-
kustelu 4)

Aidoista kerrottiin myös toisenlainen totuus. Tietä reunustava aita ei kevätlumista 
vapauduttuaan ollut varsinaisesti kaunis. Näyssä oli jotain samankaltaista kuin nykyään 
kohtaa toisinaan taajamissa koirien ulkoilureittien varrelta.

”Talvella nuo panentoaidat, jotka sitä reunusti, toimi samalla lumiaitoina 
ja keräs valtavasti lunta. Se oli semmonen ränni, jota sit ajettihin ja sit kun 
lumet rupes sulamahan, niin siinä oli semmonen ruskea raita, kun se oli 
hevosenlantaa täynnä.” (Keskustelu 1)
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Maisemakeskustelijat pohtivat vuodenaikojen vaikutusta myös pyöröpaalien yhteydes-
sä. Muovitetut paalit pomppaavat silmille. Ne voisivat sulautua paremmin ympäristöön, 
mutta eri vuodenaikoina maisemointi pitäisi tehdä eri väreillä: 

”Mun mielestä noi olis hienompia, jos ne ois vaikka vaaleenvihreita. Mum-
mielestä noi valkoset vähä pomppaa tuolta. Toki tietysti talvella ei pomp-
paa. – – Tollee ku ne on vähä levällään, tuol ku mitkäki. – – Mummielestä 
ei ihan silmiä hivele”. (Keskustelu 8)

Vuodenajoista keskusteltiin myös muutoskokemuksina. Kullakin vuodenajalla ajatel-
tiin olevan omat erityispiirteet, joiden kehyksessä kukin vuodenaika on kaunis tai ruma 
omilla ehdoillaan. Voimme luottaa siihen, että talvella on lunta ja pakkasta, keväällä tul-
vii ja kesällä nähdään kumpupilviä ja ukkosta. Monet keskustelijat kertoivat, että viime 
vuosikymmeninä tällainen ennustettavuus on vähentynyt. Koko kehys tuntuu siirtyvän. 
Ruohon ja taivaan kauneus ei ole muuttunut miksikään. (Keskustelu 8) Mutta pilvet, 
tuulet, sateet ja lumi käyttäytyvät ennakoimattomasti.

Teuvan talvia luonnehdittiin ”tylsiksi” ja ”lumettomiksi”. Teuva ei ole talvisten har-
rastusten kehto. Talvisissa kuvissa ei ollut kunnolla lunta, ja nykyään sitä tuntuu olevan 
vielä vähemmän. ”Huononnu nuo talvet. En mä tiiä, onko tuo ees talvella otettu, mutta 
tuli vaan mieleen.” (Keskustelu 2) Keskustelijat olivat hyvin vahvasti sitä mieltä, että lu-
mettomuudessa on kyse ilmaston muutoksesta: ”Talvet on muuttunut. Ei oo enää lumi 
niin kun ennen. Hyvä jos saahaan ohkaanen kerros, mutta tuuli on lisääntyny ja tuuli-
myllyjä rakennetaan.” (Keskustelu 4)

Myös kesät tuntuvat erilaisilta kuin omassa lapsuudessa. Virikekuvan pilvitaivasta 
ihasteltiin: pilvet olivat ”mahtavia”, merkki virkistävästä sateesta: ”Alakuvan pilvet on 
vähän niinku sotajoukko”. (Keskustelu 7) 

”Ennen oli tollaasia poutapilviä. Tänäkin kesänä ei oo oikein pilven hatta-
raa näkyny taivahalla.” – – ”Ne ennen tuli heinäkuussa, kun heinää tehtiin, 
joka iltapäivä nuo tuli, nuo poutapilvet. Ja sitten se saatto tehä sen pienen 
ukkoosen. Ei sellasta säätyyppiä enää oo.” (Keskustelu 4)

Pilvettömyys, tuulisuus ja monet sään ääri-ilmiöt ovat keskustelijoiden mielestä lisään-
tyneet.

– Myräkät ainakin. 
– Voimakkaat tuulet. 
– Epävaakasia säitä. 
– Ääri-ilmiöt on lisääntynyt. 
– Mitä tuli näitä sateita muutama päivä sitten, ne tuli kauhialla voimalla. 
(Keskustelu 4)

Etelä-Pohjanmaalle luontainen kevättulva on tulvarakentamisen ja ilmastonmuutoksen 
yhteisvaikutuksesta käymässä harvinaisuudeksi. Tulva yllättää varmemmin syksyllä. 

”Nykyään on näin syksyllä, ku ennen oli aina äitienpäivän aikahan keväällä. 
Muistan, ku käveltiin tänne mamman työ tuohon, ni tuo oli aina järvenä tuo 
Luovanneva. Mutta ei se oo enää kevääsin koskaan järvenä, se on nykyään 
syksyysin aina.” – – ”Ja kesälläki melekeen.” (Keskustelu 5)
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Kesätulvia on ennenkin ollut, mutta ne ovat olleet harvinaisia. Lumien sulaessa sen si-
jaan tulvi aina. Sääilmiöiden erikoisuudet ovat painuneet lujasti mieleen. Suuri kesä-
tulva koettiin 1950-luvulla: ”Heinätöitä tehtiin, – – ni tuli [heinät] tietä pitkin vastaan 
virran mukana.” (Keskustelu 5) Muisteltiin, kuinka mustia, pilaantuneita heiniä ajettiin 
seipäiltä vielä Mikkelinpäivänä. Vuosi 1957 oli kova ukkoskesä ”se tuli joka päivä aina 
iltapäivällä.”  (Keskustelu 5) Myös vuosi 1974 on jäänyt heinäntekijöiden mieliin ”kovana 
sadekesänä”. Kuivia heiniä ei juuri saatu. Ukkosmyrskyä paettiin heinälatoon melkein 
joka päivä. (Keskustelu 5) 

Nykyisin sateet toimivat eri tavalla. Ilmasto on muuttunut ja sään ääri-ilmiöitä koh-
dataan yhä useammin. Oma vaikutuksensa on myös metsien ojituksella. Metsät ja nevat 
eivät enää toimi puskureina. Vesi juoksee heti jokeen, maa ei ehdi imeä hulevesiä, eikä 
suurikaan sade pidä suota kosteana. Vain yksi osallistuja lukion keskustelussa kiisti il-
mastonmuutoksen. Hän piti puhetta ilmastonmuutoksesta ”markkinointikikkana”. ”Ei 
semmosta oo.” (Keskustelu 2) Käsitystä voi selittää osallistujan nuoruus. Hänen elinai-
kanaan säät ovat aina olleet suunnilleen tällaisia.

LIIKENNE MAISEMASSA
Kulkuväylät saivat maisemakeskustelussa paljon huomiota. Maantieteilijät ovat käsitel-
leet niitä muun muassa siirtymätiloina, joita pitkin kuljetaan paikasta toiseen. Joku on 
kutsunut niitä jopa epäpaikoiksi ja ilmiötä paikattomuudeksi. (Relph 1976) Tällainen 
ajattelutapa hämärtää sen tosiasian, että ihmiset viettävät paljon aikaa juuri paikkojen 
välillä ja myös kiinnittyvät niihin vahvoin sitein.

Kotiseutututkimuksissa on huomattu, että kotiseudusta puhuessaan ihmiset ker-
tovat paljon teistä, rautateistä, poluista, asemista ja muista siirtymätiloista. Niihinkin 
voidaan kiinnittyä vahvoin sitein. Siirtymätilan sijasta niitä kuvataan kotiseutukäytävän 
käsitteellä. (Riukulehto 2013, 328–329) Koska ihmiset liikkuvat kotiseudullaan aina 
samoja reittejä, tutut kulkuväylät mielletään oman kotiseudun olennaiseksi osaksi, ko-
tiseutukäytäväksi, joka yhdistää kotiseudun tärkeitä paikkoja ja halkoo vieraampia tai 
peräti oudoksi jääneitä alueita. Näkymät koulutien tai työmatkan varrella muuttuvat 
tärkeäksi kotimaisemaksi, jossa jokainen yksityiskohta on tuttu. Tämä ajattelutapa sai 
vahvistusta myös Teuvan maisemakeskusteluissa. Siirtymätiloilla on oma merkityksensä 
kotiseudun esteettisen kokemuksen muodostumisessa.

TIET KULKIJOINEEN
Teitä ja autoja näkyi useissa virikekuvissa. Näkyi myös vanhempia kulkupelejä. Jotkut 
keskustelijat kiinnittivätkin paljon huomiota siihen, että autoja näkyi vanhoissa kuvissa 
vain vähän. (Keskustelut 3 ja 8) Hevoset säilyivät pitkään katukuvassa autojen rinnalla. 
(Keskustelu 8)

Autojen määrän kasvu kertoo toisaalta varallisuuden kasvusta, toisaalta siitä, että 
autot ovat tulleet suhteellisesti halvemmiksi. Keskustelijat arvelivat, että muutos kertoo 
kuitenkin eniten elämäntapojen ja tilankäytön muutoksesta.

– Joo, tuos on yks auto ja tuos on kaks, tuos seuraavas!  
– Vaikka väkiluku on toisipäin, että tuos ylimmäises kuvas Teuvalla on lä-
hes 9 000 asukasta ja nyt on 3 000 asukasta vähemmän, ja silti liikennettä 
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on enemmän. Että se osottaa sitä, että kuinka se on ihimisten kulukeminen 
on muuttunut. (Keskustelu 6)

Ihmiset liikkuvat ja ovat aina liikkuneet, mutta siinäkin on tapahtunut muutoksia: ennen 
kuljettiin enemmän jalkaisin, ajan kanssa, ”nyt ne menöö autolla huristaa äkkiä ohi, ettei 
kerkeä kuvatakaan.” (Keskustelu 3)

Keskustelijat muistelivat esimerkiksi koulukuljetuksia. Kouluauto kulki saman rei-
tin joka päivä aamuin illoin ja pysähtyi samoissa kohdissa. Mutkitteleva reitti ei kulkenut 
pelkästään pääteitä, vaan kiersi tarpeen mukaan poimimassa koululaisia pysäkeiltä ja 
kotipihoista. ”Ne – – monen mutkan kautta meni. Kaikki keskustat kierti melekeen ne 
tiet – –. Ja huonoja teitä oli.” (Keskustelu 5)

Vuodesta toiseen jatkunut päivittäinen toisto lujitti koulureitin kotiseutukäytäväk-
si, jonka verralla kaikki oli tuttuakin tutumpaa. Syntyi ymmärrys siitä, miltä oma koti-
seutu näyttää ja miten siellä toimitaan. Keskustelijat mainitsivat paikkoja koulukuljetuk-
sen varrelta (Kaupan risti, Piikkilä). Maisemakokemukseen kuuluivat myös tuttu auto, 
kuljettaja ja matkustajat.

”Kyllähän meillä oli kuule sellainen pitkänokkainen linja-auto ja Arvo Mäki 
ajo.” (Keskustelu 3) 

”Mä oon ollu sillon, ensimmäinen vuosi kansalaiskoulua, ku pidettihin, niin 
se linja-auto lähti tosta kaupan ristiltä ja sitä mentiin Kainastoon ja Äys-
töön, ja sitä ajoo Korven Erkki sitä linjaa.” (Keskustelu 3) 

Kotiseutukäytävä voi olla yllättävän kapea. Tuttuakin tutumpi paikka voi muuttua up-
po-oudoksi vain kymmenien metrien päässä, kun sitä katsotaan eri suunnasta. Yksi kes-
kustelija kertoi lapsuudenmuistonaan, kuinka hän oli onnistuneen Helsingin matkan ja 
kahden junanvaihdon jälkeen onnistunut eksymään Teuvalla:

”Mä lähdin Helsingistä yhdeksän vanhana junalla yksin, ja mun piti vaihtaa 
Riihimäellä junaa ja piti vaihtaa Seinäjoella junaa. Ja sitten, kun mä pääsin 
tänne Perälän asemalle, niin sitten mä eksyin. Muistat sen vesitornin… Sin-
ne asti meni kato juna. Se täytti säiliön siellä. Mä jäin sitten siellä junasta 
pois. Mä luulin, et se oli aseman vieressä. Lähdin tuonnen Kokkoon päin, 
– – Tuonne pankin kohtaan tuli pieni polku. Sitä mä kattelin. Mutta löysin 
mä sen sitten lopuksi. Iso kapsekki mukana…” (Keskustelu 4)

Itse asiassa jokaisen ihmisen kotiseutu on tällä tavoin kotiseutukeitaiden ja -käytävien 
laikuttama. Ihmiset kulkevat samoja teitä ja kulkuväyliä. Läpikotaisin tunnettujen reit-
tien liepeille ja väliin jää aina alueita, jotka tunnetaan huonommin tai joita ei tunneta 
lainkaan, sillä kulkuväylillä toimitaan aina rutiiniomaisesti samalla tavalla ja katsotaan 
aina samoihin suuntiin. Toistolla on suuri merkitys kotoisuuden muodostumisessa.

Keskustelijat kuvasivat myös liikkumiseen liittyviä tuntemuksia ja aistimuksiaan. 
Hiekan muuttuminen kestopäällysteiksi oli olennainen kokemuksellinen muutos. Hiek-
kateitä luonnehtivat pölyisyys ja kelirikot. (Keskustelut 1 ja 8) Niitä hoidettiin muun 
muassa saveamalla eli – kuten yksi keskustelija ilmaisi: levittämällä ”Pappilankangasta 
pintaan”. ”Se oli tienhoitoainetta kesisin. Ensin hiekotettiin ja sitten tehtiin savia, sitten 



48 KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

ajettiin vettä päälle, ja sitten vähän lanattiin, että se savi levis siihen. Se oli sen ajan suo-
laus. Se oli sellaasta ennen aikoonansa. Ja hyvin päästiin.” (Keskustelu 4)

Savettu tie oli parhaimmillaan kuin kestopäällystetty, mutta kuluneena, sateen syö-
mänä ja kelirikon aikaa liikkuminen oli vaivalloista. Porvarintiestä kerrottiin:

”syksyisin se oli aika mahdoton. Ei ollut paljon pinnasta tietoa. Siitä huoli-
matta, vaikka oli vain hevosliikenne, niin se meni raittiseksi ja tosi ikäväksi 
kulkea ja ojat olivat pienet, jos ollenkaan. Eikä mitään tietysti jalkakäytävis-
tä mitään tietoakaan silloin.” (Keskustelu 1)

Ensimmäiset kestopäällysteet olivat öljysoraa. Ne tehtiin 1960-luvun alkupuolella. Valta-
tien rakentaminen oli merkkitapaus, joka on jäänyt monestakin syystä elävästi mieleen. 
Tien olemus muuttui. Öljysora käyttäytyi eri tavalla kuin savitie. Samalla tiet levenivät 
ja suoristuivat. Liikkuminen helpottui. Tapahtuma oli erityinen myös siksi, että se toi 
Teuvalle ulkomaalaisia työntekijöitä: 

– Teuvan kohodalla sitä rakennettiin 62, ku mä oon ollu kansalaiskoulus. 
Olisko se – – 64 valamistunu Teuvan kohodalla? 
– Oliko silloon jo pikitie? 
– Se tuli, joo. Jugoslaavialaiset oli päällystämäs sitä. 
– Ei suomalaiset vielä osannu sillon. (Keskustelu 5)

– Mut eikö se nyt oo hyvä? Tuloo kato asfalttia, ja sitte pääsöö liikkumahan 
vähän pyörätuolilla ja krullaattorilla sun muilla ni. Ku tuos hiekas ny ei 
paljo, eikä pellolla paljo mennä. 
– Ennen ei ollu rullapyöriä. Ne oli kotona muorit. 
– Odottaa veisaajaa kotona. 
– Talavella pääsi kelekalla. 
– Nyt pääsöö hyvin, ku on asfalttia. Ku vain kattoo, ettei mihinkään mont-
tuhun aja… asfalttimonttuhun! (Keskustelu 7)

Sittenkään kaikki keskustelijat eivät pitäneet viimeaikaista kehitystä pelkästään myön-
teisenä. Moitteita kuultiin monessa keskustelussa. Teiden yleiskunto on nykyään peräti 
huono. (Keskustelu 6) Päällysteet uusitaan liian harvoin; valmiin tien päällystäminen 
ei etene: ”Ei saaha Myrkyn tietä päällystettyä.” (Keskustelu 4) Keskustan tilanteestakin 
joku antoi tylyn arvion: ”koko ajan huonompaan vain mennähän.” (Keskustelu 7)
Teiden varsien muutoksiin kiinnitettiin paljon huomiota: teiden varsilla oli ennen puita 
enemmän ja liikennemerkkejä oli selvästi vähemmän. Katuvalot ja jalkakäytävät puut-
tuivat – liikennevaloista puhumattakaan. (Keskustelut 1, 2, 3 ja 5) 

”No joo, tossa on [puita] vähän enemmän. Mutta niin kun tuo, miksikä tuo-
ta sanotaan tie… Ihan samanlaanen. Niin samantyyliset rakennukset. Kirp-
putori on tuos ja kebabia ei oo tuos ja tuota apteekkia.” (Keskustelu 2)
– Hävinny puita kyllä näköjään. 
– Ohjaavia merkkejä on tullut lisää paljon näihin uusiin kuviin. Niitä oli 
edellisessäkin. Oli tolpassa monta ohjaavaa merkkiä, nyt on alakuvassa sa-
maten. Ei tuossa enemmin oo mitään ollut. 
– Autokanta on lisääntynyt. (Keskustelu 1)
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Rakennukset oli sijoitettu tiiviisti tien viereen, tai oikeastaan toisinpäin: ennen normi-
tusta syntyneet tiet puikkelehtivat pihasta pihaan talojen kylkiä nuollen. Esimerkiksi 
Kulmakahvilaan oli helppo mennä, koska rappuset veivät sisään suoraan tieltä. (Keskus-
telu 3) ”Nuo rakennukset on ollu ihan ties kiinni, ja nyt ne on niinku kauempana tiestä.” 
(Keskustelu 1)

Keskustelijat löysivät Teuvan vanhoille katunäkymille vertailukohdan rannikon 
pikkukaupunkien tyylistä. Sielläkin talot ryhmittyvät tiiviisti kapean kadun varteen. Poh-
dittiin myös talojen mittasuhteita: talot arvioitiin ”hirveen mataliksi”. ”Ja tosi tien vie-
ressä ollu nuokin talot.” Samankaltaisia taloja muistettiin myös Perälästä. (Keskustelu 2) 
Vaikka keskustelijat pitivät vaikutelmaa pääosin miellyttävänä, ymmärrettiin myös tii-
viin rakentamisen käytännön ongelmat: teiden ahtaus ja paloturvallisuus. (Keskustelu 2)

Sama rakentamisen tiiviys tunnistettiin myös kylistä. Maalaistalot rakennettiin ai-
kanaan jopa umpipihaisiksi, ja tie saattoi kulkea yllättävän läheltä esimerkiksi koulura-
kennusta. (Keskustelu 1) ”Että noinkin vanhas kuvas, niin sillon oli noita pieniä latoja, 
hökkeliä. Niitä on ollu tihkutiheään aina vanhojen talojen ympärillä.” (Keskustelu 3)

Keskustelijat kiinnittivät huomiota myös laidunmaiden sijaintiin ihan tien vieressä. 
(Keskustelut 5 ja 8) Kun aitaukset nuolivat aivan tien reunaa, karja piti pientareet avoi-
mina.

– Karjaa siellä varmahan on pidetty sitte, kun on noin kovat aidat, niin ku 
keskustaski ollu. 
– Kyllä ne on ollu. Se on ollut siihen aikahan… karjaa ollu, joo. 
– Vaikka kuinka keskusta ollu. (Keskustelu 5)

Erikoisempi huomio koski teiden korkeutta. Keskustelijoiden mielestä varsinkin keskus-
taajaman tiet tuntuvat koko ajan nousevan. Parikin keskustelijaa oli asiasta jo huolis-
saan. Muutoksen huomaa erityisesti vanhojen talojen kohdalla. Esimerkiksi kunnantalo 
oli virikekuvassa vielä selvästi tien yläpuolella:

”vuosien saatossa tätä Porvarintietä, tuota pääväylää, on koko aika nostettu 
ja nostettu? Niin nyt kaikki ne liikerakennukset, mitä on silloon ollu liikkei-
tä, niin nyt ne on siellä metriä alempana, ku se tie. Ja sen takia on Teuvan 
kunnantaloskin on nää kosteusongelmat, ku menee sieltä tieltä suoraan 
kunnantalon kellariin vedet.” (Keskustelu 6)

”Se on hyvin näkyvissä, esimerkiksi vanhan kunnantalon kohdalla, kuinka 
paljon se tien pinta on noussut, kun siellä alakerran ikkunat on jäänyt mel-
keen tienpinnan alapuolelle.” (Keskustelu 1)

JUNAT JA ASEMAT
Maisemakeskustelijat puhuivat junalla matkustamisesta yhtä paljon kuin autoilusta. 
Keskustelu oli yllättävänkin runsasta ottaen huomioon, että säännöllistä henkilöjuna-
liikennettä ei Teuvalla ole ollut enää aikoihin. Keskustelu oli epäilemättä juna-aiheisen 
virikkeen vaikutusta – se sai paljon huomiota useimmissa keskusteluissa. 
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Kuvavirikkeen ensimmäinen ja viimeinen juna Teuvan asemalla saivat innokkaan vas-
taanoton. Teuvan rautatieasema tunnistettiin helposti. Vanhaa junaa kutsuttiin höyry-
junaksi tai -veturiksi, uudemmasta kiskoautosta käytettiin tuttavallisempia nimiä lättä-
hattu ja tippajuna. 

”Joo höyryveturi. Ja onko tuo viimeenen lättähattu sitte, joka kuluki 
68-vuonna viimeesen kerran, ku on nuo palajo porukkaa?” (Keskustelu 5)

”No siinä on Teuvan asema. Viimeinen juna ilmeisesti lähteny. Lättähattu 
sellaanen. Paljon oli silloon väkeä, kun viimeenen…” (Keskustelu 7)

”Ne puhu aina täällä tippajunasta, kun se oli semmonen lyhkäänen.” (Kes-
kustelu 1)

Rautatien maisemallinen vaikutus on ollut suuri. 2020-luvulla voidaan vain kuvitella, 
kuinka suuren muutoksen pitäjää halkaiseva rautatie aiheutti valmistuessaan 1909–
1913. Tila jäsentyi uudella tavalla. Vanhatkin rakennukset ja tutut paikat alettiin asemoi-
da suhteessa rautatiehen, asemarakennuksiin ja seisakkeihin. Monet paikat saivat uusia 
sisältöjä: jotkut menettivät ja toiset lisäsivät merkitystään. Etäisyydestä rautatiehen tuli 
merkittävä tekijä. Myös ihmisten toiminta muuttui. Sama muutos kohdattiin kaikkialla, 
mihin rautatie ulotti vaikutuksensa: ”jos ajattelee vaikka Suupohjan radan vartta Sei-
näjoelta ihan Kristiinaan ja Kaskisiin saakka, niin kyllä se sillon, kun rautatie tuli, niin 
aseman seuduille yleensä tuli liike-elämää ja yritystoimintaa melkein joka pitäjässä.” 
(Keskustelu 1) Muisteluja Suupohjan radasta on kerrottu myös Teuvan Joulussa. (Mik-
kola 2002; Niemelä 2012)

Hyvä esimerkki rautatien voimasta oli Seinäjoen risteyspaikan voimakas kehitys 
kylästä ensin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, kauppalaksi ja lopulta maakunnan keskus-
kaupungiksi. Myös Suupohjan rataosuus tehtiin todellisiin alueellisiin ja taloudellisiin 
tarpeisiin. 

”Perämerihän oli jäässä, ja Vaasasta meni Uumajaan jäätie, ja millä saatihin 
pohjoisen sellu? Se tuotiin junalla Seinäjoelle ja Seinäjoelta yöllä Suupohjan 
rataa Seinäjoelta Kaskisiin. Se oli aina yöllä. Siinä meni oikeen iso ukkopek-
ka, joka veti siinä raskasta kuormaa. Monikaan ei tiedä sitä.” (Keskustelu 1)

”Pohjoosesta tuli sellujunat Kaskisiin. Kaskinen oli aina viimeneen, joka oli 
auki koko talven. Ne yöllä sitten ajo sellu pohjoosesta. Sillon sai kahdella 
veturilla. Ne oli höyryvetureita silloin… Mutta ei saanu koskaan kahta ve-
turia käyttää kesällä. – – Kaskisiin nytkin ajetaan kahdella dieselillä.” (Kes-
kustelu 4)

Rautatien myötä asemanseudusta tuli Teuvan pitäjän keskus. Sen ympärille sijoittuivat 
keskeiset liikerakennukset ja keuhkotautiparantola. Alue veti puoleensa teollisuuttakin. 
Mainittiin huoltoasema, matkustajakoti, kaupat ja sahat, jotka kaikki löysivät tiensä rau-
tatien kylkeen. ”Pappilat oli siinä ennen, molemmat, ja kanttorilat aika lähellä.” (Kes-
kustelu 1)
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Itse rautatieasemaa luonnehdittiin pieneksi, vaatimattomaksi, söpöksi, kauniiksi ja to-
della hienoksi. (Keskustelu 2, 4, 6, 8) Junaan nouseminen oli yksinkertaista. ”Ei oo tar-
vittu turhia hepeneitä…” (Keskustelu 2) Ei laitureita, alikulkukäytäviä tai siltoja. Vanhan 
höyryjunan aikaan elettiin vielä Venäjän vallan yhteydessä ja aseman nimikylttikin oli 
venäjäksi. (Keskustelu 1) 

Asemat olivat oman aikansa kohtauspaikkoja. Niitä tarvittiin liikennöinnissä, mutta 
asemalle mentiin myös kuluttamaan aikaa, tapaamaan muita ihmisiä tai ihan vain kat-
somaan junan tuloa. Kuvista huokuva yhteisöllisyys sai nykyteuvalaisen huokaisemaan 
ihastuksesta: ”Toi on ollu tosi yhteisöllinen paikka varmaa ollu toi asema.” (Keskustelu 
8)

Matka Teuvalta Seinäjoelle kesti enemmän kuin automatka nykyään, sillä pysäkke-
jä oli paljon. Teuvallakin oli kolme asemaa ja kolme seisaketta. Kauhajoelta päin tultaes-
sa Äystö, Hirsiahde, Teuva, Aurala, Kaleva ja Perälä. Perälässä oli peräti kahdeksat kiskot 
vierekkäin, sillä sen jälkeen haarautuivat Kaskisten ja Kristiinankaupungin radat. ”Kol-
me henkilöliikenneraidetta ja kolmelle tavarajunalle, lastauslaituri ja sitte tämä, joka 
meni sitten sinne kääntöpöydälle.» (Keskustelu 4) Pienempien seisakkeiden ulkonäkö-
kin oli piirtynyt vanhimpien keskustelijoiden mieliin melkein seinäkirjoituksia myöten:

”Kyllä siinä oli mukava Hirsiahteelta nousta junahan ja täältä Riipinkylästä-
kin niin. Ja sitte siel oli niitä, siinä oli seisakkeella sellanen pieni valakoonen 
koppi sitte, ja siellä oli niitä seinäkirjootuksiaki sitte. Ne ei kestä painomus-
tetta.” (Keskustelu 6)

Väenpaljous Teuvan asemalla tuntui melkein uskomattomalta, varsinkin nuoremmista 
keskustelijoista. ”Joo, siinä on paljo väkiä kattomas viimeistä junaa.” (Keskustelu 6) Juu-
ri ihmisjoukkojen ansiosta kuvaa pidettiin elävänä. Arveltiin, että moista tungosta tuskin 
saataisiin enää aikaan naapurikuntalaisten avullakaan. (Keskustelu 7) ”Aatella! – – Et 
munki äitin aikana, – – Teuvalta on voitu lähtee junalla Kauhajoelle päin. Kristiinaan! 
Jotenki aivan utopistista, ku ei täällä maalla mee junat nykyää, niin ku henkilöjunat.” 
(Keskustelu 8)

Vielä sotien jälkeen juna oli arkipäiväinen näky, sillä junavuoroja oli runsaasti. 
”Siellä ennen meni kahden tunnin välein henkilöjuna raiteilla.” (Keskustelu 4) Autojen 
yleistyessä junavuorot alkoivat harveta. 1960-luvulla yhteydet olivat jo niin vähissä, että 
oma kaupunkimatka piti suunnitella tarkkaan. Helposti kävi niin, että takaisin pääsi vas-
ta seuraavana päivänä. (Keskustelu 5)

Junalla taittuivat pitemmät matkat asepalvelukseen ja etelän kaupunkeihin, yhtä 
hyvin hoituivat Kaskisten markkinat, työmatkat ja riiuureissut. (Keskustelu 3, 5, 6) 

”Mäki kuljin kotiapulaasena Seinäjoella, ni siitä mä menin aina sitte juna-
han.” (Keskustelu 6)

”Mäkin muistan, kun – – mentihin Turkuhun luokkaretkelle, niin tuosta 
pysäkiltä Haapamäen kautta… Kuinkahan kauan se kesti oikeen?” ”Se oli 
kovettu retki siihen aikahan.” (Keskustelu 1)
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Varusmiespalveluksesta ei aina kannattanut kiirehtiä viikonloppulomalla kotipaikka-
kunnalle, sillä Seinäjoen asemalla saattoi vierähtää monta tuntia, ennen kuin jatkoyh-
teys Suupohjan suuntaan lähti. (Keskustelu 5) Tosin lyhyissäkin matkoissa saattoi olla 
monta vaihetta, joiden vuoksi niihin piti varata kunnolla aikaa. Vielä 1967–1968 matka 
siskon luokse Kaskisiin oli monivaiheinen, kun ensin piti mennä linja-autolla kirkolle, 
sieltä kävelemällä asemalle, junalla Perälään ja taas sieltä linja-autolla Kaskisiin. ”Se oli 
kova operaatio. – – Mutta aikataulut piti, ettei tarvinnu odotella iltahan, että pääsöö 
linja-autoon.” (Keskustelu 3)

Junalla kulkivat kaikenikäiset, lapsetkin omin päin sukulaisissa jopa pääkaupungis-
sa asti. (Keskustelu 4) Varsinaisia rupeamia teki se keskustelija, joka kertoi opiskelleensa 
Svanön paperitehtaan yhteydessä olleessa koulussa. Matka Kramforsista Haaparannan 
kautta Teuvalle kesti kaksi päivää. Matka tehtiin junalla talviaikaan, sillä Vaasan laivalii-
kenne oli pysähdyksissä. (Keskustelu 6)

Junista kerrottiin monta hauskaa muistoa. Junalla mentiin luokkaretkelle (Keskus-
telu 1), armeijaan (Keskustelu 7) ja opiskelemaan (Keskustelu 6). Juna toi paikkakunnal-
le sirkuksen (Keskustelu 4), ja sillä lähetettiin teuraat Perälästä kesähelteessä Helsinkiin:

 – Eläviä lehmiä vaunuhin vaan. Kaljakori käes, niin mentiin. 
– Se oli elintarvikehygieninen keino viedä ne lihat. 
– Oliko se vuokrattuna koko vaunu sitten? 
– Joo lastauslaiturilla oli useampi vaunu... Täytehen lehmiä. Tätyyhän 
niillä hoitaja olla, joka vettä anto. 
– Meni varmaan monta päivää. Saatiin eläviä lehmiä kesäkuumalla 
Helsinkiin teurastamoon. Myöhemmin yöllä Kristiinas kävi kylmävaunuja. 
(Keskustelu 4)

Aivan omanlaisiaan junamuistoja oli norinkyläläisillä. He kertoivat pienoisrautatien 
pätkästä, jota pitkin tukit siirrettiin painovoiman avulla vinhasti tien yli sahalle. Vaunu 
lastattiin tien toisella puolella ja laskettiin täydessä kuormassa alas sahalle. ”Kyllä se oli 
mukavaa, kun kakarana mentiin aina sinne kyytiin, vaikkei sinne ois saanu mennä. Mut-
ta kyllä me aina hypättiin sinne tukkien päälle ja seilattiin edestakasin.” (Keskustelu 3)
Höyryjunan puhina oli mielessä myös äänimaisemana:

”Tuolla Äystööllä oli joku vanhempi mies tullu radan varteen sitten ja kun 
juna tulla puhisi ja työnsi mahtavat höyryt, savut piipusta, ja ukko katteli 
sitä ja tuumas että ”kyllä siinä nyt puhiset, mutta millä käännyt!” (Keskus-
telu 1)

”Joku sano, että kun se sitten sammu se höyryveturi, niin Teuvalla oli vä-
keä sitten heinätöissä ja yks isäntä oli sitä huutanu, että ’loppuuko honka?’” 
(Keskustelu 1)

Kerrottiin myös ikäviä muistoja junaonnettomuuksista, kuten kuorma-auton ja junan 
törmäyksestä (Keskustelu 5) sekä moottoripyörän matkustajasta, joka putosi radan ai-
heuttamissa töyssyissä pyörän kyydistä. (Keskustelu 3). Mainittiin myös kaksi tapausta 
Teuvan asemalta, jolloin juna oli pudonnut kiskoilta. Jälkimmäisellä kerralla hajosi koko 
asemalaituri. (Keskustelu 5)
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Onnettomista tapahtumista onnettomin oli kuitenkin henkilöliikenteen loppuminen. Se 
minkä rautatie oli vetänyt yhteen, alkoi hiljalleen kuihtua pois. Koettiin, että ”kehityksen 
pyörä pysähtyi tai jopa pyörähti vähän taaksepäin.” (Keskustelu 1) Liikenteen hiipumi-
nen muutti myös maiseman, kun asemat, pysäkit ja niiden ympäristö hiljenivät.

Viimeisen junan tarkka päivämäärä muistettiin kolmessa keskustelussa: 25. touko-
kuuta 1968. (Keskustelut 1, 4 ja 7) Henkilöliikenteen loppumisesta on tullut merkkipaa-
lu, johon tapahtumia suhteutetaan, ennen ja jälkeen: ”Se on 68 lähteny se juna viimee-
nen, mä oon ollu armeijassa justihin silloon.” – – ”Niin [lättähatulla] minäkin lähädin, 
mutta sitte ku mä tulin pois, ni ei enää päässy”. (Keskustelu 7)

Henkilöliikenteen lopettamisen syyt olivat jääneet keskustelijoille epäselviksi. 
Epäiltiin, että takana oli yksinkertaisesti poliittinen päätös. Rataosuuksia haluttiin vä-
hentää. Matkustajamäärän väheneminen ei ollut keskustelijoiden mielestä ratkaiseva 
tekijä.

– Väheni, mutta kyllä tuolla lähellä Seinäjokia, jos oli oikiaan aikaan vaan se 
lättähattu, niin se oli aivan täynnä, kun ne meni työhön.
– Mutta pitää sillon pitää ne seisakkeet, että pääsee junahan monesta paik-
kaa. Lättähattu oli halpa juna. Eihän se ollu, kun jonkinmoinen linja-auto.
– Ja ne tehtiin vielä Suomessa. (Keskustelu 4)

Keskustelijat muistelivat, että rataosuudella ei tehty vuosikymmeniin riittäviä huoltoja. 
Asiaa käsiteltiin vähän ärsyyntyneenäkin: emmekö todella pysty huolehtimaan parem-
min aiempien sukupolvien perinnöstä? ”Toiset on tehny ne [rautatiet] joskus, saanu teh-
tyä ja lunastettua pohjat ja kaikki, niin toiset ei pysty vaihtoo enää pölliä uusiin.” (Kes-
kustelu 4) 

Henkilöliikenteen päättymisestä huolimatta junat kuuluvat edelleen Teuvan mai-
semaan. Rataosuudella kulkee yhä tukkikuljetuksia, (Keskustelu 7) sekä kertaluonteisia 
tilausjunia. Kun Lauri Tähkä järjesti esityksen Komsin paikalla, ihmisiä tuotiin vuokra-
junalla. (Keskustelu 3) On myös satunnaisia markkinajunia.
Asemarakennuksen uusi elämä asuintalona herätti tyytyväisyyttä. (Keskustelut 3, 6 ja 8) 
Koko alue on herännyt uudestaan eloon, kun lastauslaiturillakin työskennellään. ”Se on 
aivan mahtavan näkööstä, – –, ku jotaki tapahtuu.” (Keskustelu 6) Öisin asemalla kuor-
mataan tukkeja. Päivällä ei välttämättä edes huomaa, kuinka asema elää. (Keskustelu 8)

Raideliikenteen hiipuminen on ollut maanlaajuinen ilmiö. Maaseudun henkilö-
liikenne väheni koko 1900-luvun jälkipuolen. 2000-luvulla raideliikenne on kuitenkin 
saanut uusia puolestapuhujia. Moni kaupunki on selvittänyt raitiovaunuliikenteen ja 
paikallisvuorojen kannattavuutta. Ajatukset henkilöliikenteen elvyttämisestä on otettu 
lämpimästi vastaan myös Teuvalla. 

”Olishan se kiva, jos menis juna…tai silleen niin kun… Kulkuyhteydet, se 
voisi taas ehkä vähän jopa kasvattaa Teuvaa, jos olis paremmat kulkuyhte-
ydet… ” (Keskustelu 2)

”Joku puhui jo raidebussista, että tulis tuohon. Niinku Seinäjoelle menis 
semmonen pienempi raidebussi… Ei sekään oo mahadoton ajatus, jos ben-
san hinnat ja nää nousee oikeen palajo. Kun täs on kuitenkin tätä pende-
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löintiä Seinäjokeen täältä. Niin ei sitä tiedä, vaikka jonaki päivänä ois totta-
ki.” (Keskustelu 6)

– No nyt sieltä aletaan uudestaan henkilöliikennettä suunnittelemahan. 
– No nythän ne kaavaaloo. 
– Voi ku tulis, ni olis mukava käydä aina Seinäjoella kaupoolla, eikä tarvit-
tis mitää parkkimaksuja! (Keskustelu 7)

Junalla haluttaisiin matkustaa varsinkin Seinäjoelle. Kristiinankaupunkikin olisi kiin-
nostava suunta, mutta sieltä on kiskot jo kerätty pois vuonna 1991. (Keskustelu 7; Nie-
melä 2012)

Lukiolaisten mielestä rautatieyhteys antaisi Teuvalle mahdollisuuksia. Huonot kul-
kuyhteydet pitävät Teuvaa eristyksissä. Ihmiset muuttavat mieluummin suoraan hyvien 
kulkuyhteyksien luo. ”Jos sä mietit, että muutanpa tänne johonkin lähiseudulle, niin 
kuka valitsee muuttaa Teuvalle? Ku Teuvalta täytyy aina lähtee, – – siis jonnekin Seinä-
joelle. Niin miksen muuttais suoraan sinne Seinäjoelle.” (Keskustelu 2)

SÄHKÖ JA PUHELIN
Sähkö- ja puhelinlinjat nousivat tyypillisesti keskusteluun kuvia ajoitettaessa. Keskus-
telijat muistelivat, että ensimmäinen puhelinyhteys tuli Teuvalle Kristiinankaupungis-
ta. Ensimmäisen puhelimen hankki talollinen Herman Hakala vuonna 1908, ja telefo-
nihankkeen taakse perustettuun yhtiöön liittyi nopeasti yli 20 jäsentä. (Lehtinen 1965) 
”Riipin kylässäkin oli pari puhelinta sitte hetken päästä ja Norinkylässä ja…” (Keskustelu 
6) Koko Teuvan valloitus kesti vuosikymmeniä.

Keskustelijat kertoivat, että puhelinpylväät olivat aluksi oudon näköisiä, mutta no-
peasti niihin silmä tottui. Piuhoista näki, kuinka monta puhelua linja pystyi samanaikai-
sesti välittämään. Aikaan kuuluivat myös käsivälitteiset puhelinkeskukset eli sentraalit.

– Se oli nii, ettei sinne johtoon sopinu ku se yks vaan se puhelu. 
– Piti odottaa sitten niin kauan. 
– Niin, linjat oli varattu. 
– Nii, ku se lakkaa se puhelu, ni heti välihin sitte. 
– Ja ne oli sitte tosiaan ne puhelinkeskukset, ku siel oli, sitte välittäjät oli, 
puhelinvälittäjät sitten, niin ne yritti seurata koko ajan että ’aha tuo nyt 
lopetti’, niin silloon ne pökkää seuraavan puhelun päälle sitte. 
– Ei ollu valokuitua. (Keskustelu 6)

Ensimmäisiä puhelimia ”pitkin kylää” muisteltiin parissa keskustelussa. (Keskustelu 5) 
Niillä oli oma vaikutuksensa myös kyläilykulttuuriin. Monien kokemuksiin kuuluivat 
käynnit kylässä soittamassa tai odottamassa puhelua. Puhelinlinjojen parissa työsken-
nelleen keskustelijan mielestä puhelimen käytössä näkyi, kuinka suhtautuminen aikaan 
on muuttunut. Puhelua ei voinut noin vain ottaa. Yhteyden avaamiseen saattoi asentajil-
takin kulua kelpo tovi: ”sinne oli vaikea päästä sekahan. Se kesti muuten kauan, jos sieltä 
yritti soittaa johonkin. – – Ja aikaahan oli kyllä sitte. Sitä oli paljon enempi aikaa, kun 
nykyään.” (Keskustelu 6)
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Samaan tapaan maisemaan asettuivat sittemmin myös sähköpylväät. Keskustassa säh-
kövalot syttyivät joulun alla 1919 imukaasumoottorin voimalla. Varsinaiset katuvalot 
saatiin kuitenkin kirkonkylään vasta vuonna 1964. (Ele 1969; Suovaara 1974) Puhelin ja 
sähkö muuttivat elämistä niin kokonaisvaltaisesti, että niiden rakentamisesta oltiin yhä 
hyvin tietoisia. Luovankylällä kerrottiin esimerkiksi, että jouluna tulee tasan 70 vuotta 
sähkölinjan avaamisesta. ”28-vuonna tullu puhelin, ja sähko on tullut 50-luvulla.” (Kes-
kustelu 5)

Vanhojen kuvien sähkö- ja puhelinpylväät nostivat mieleen monenlaisia muistoja. 
Kerrottiin, kuinka ”pojat” kujeilivat yhdistämällä lankoja: ”ei varmaan kukaan oo sitä 
harrastanu, mut kyllä niitä ennen vanhaan kirkolla yhistettiin niitä nuppeja.” (Keskuste-
lu 1) Sähköäkin saatettiin napata langoista omiin tarpeisiin. 

– Joskus linjalta pantiin koukkuja, joilla otettihin sähköä. Varmaan aika 
yleinen. 
– Se on aika yleinen, joo.  
– Joskus keskellä vainiota, mettää tai mistä nyt meni, niin sähkömoottori-
sahalla tunti aikaa pyörimään. Siihen varmahan sitä kerättiin.  
(Keskustelu 1)

Kehitys käsivälitteisistä puhelimista älypuhelimiin tuntui keskustelijoista uskomatto-
malta. Muutoksen nopeuden tajusi hyvin vanhojen valokuvien äärellä: ”aivan käsittä-
mättömän nopeaa se kehitys on ollu.” Tiedonkulun nopeutuminen ei silti tunnut vapaut-
tavan aikaa mihinkään muuhun. Puhelimesta itsestään on tullut aikasyöppö: ”nyt sitten 
ihimisten aikaa vie se, että on Facebookis ja Twitteris ja kaikenmoisis näis.” (Keskustelu 
6)

TAAJAMIEN TALOT
Vanhat rakennukset miellyttivät katsojia. ”Onneks noita vanhojaki rakennuksia jossakin 
säilötään ja pidetään. Niis näkyy se oma, hieno tyylinsä.” (Keskustelu 8) Niitä kuvailtiin 
pieniksi ja mataliksi, vähän kuin rannikon kaupungeissa. Rakennusmateriaalina puu to-
dettiin hallitsevaksi. (Keskustelu 2)

”Noi on niin kivoja tollaiset talot, mitkä on tollasia pieniä. Tuo aivan mie-
leen joku, ku käy kesäreisussakin, niin ku vanhoissa kaupungeissa, mis on 
säästetty niitä alueita, tosta ylemmästä kuvasta. Et onhan ne tosi, tommosia 
silmälle hyvää tekeviä.” (Keskustelu 8)

Rakennusten mataluuskin kiinnitti huomiota: kun korkeita taloja ei ollut lainkaan, kat-
sojille syntyi sellainen vaikutelma, että tilasta ei ole puutetta. ”– – Heti huomaa, että se 
ei oo iso kaupunki.” ”Tääl maalla on tilaa hengittää.” (Keskustelu 8)

Talojen katoilta tunnistettiin huopaa, peltiä ja pärettä. (Keskustelu 5) Katemateri-
aalin avullakin voitiin haarukoida kuvausajankohtaa.

– Sitä mä vähän katoinkin, että tuo peltikatto tai huopakatto, onko tehty 
jo sillon rimoosta? Ettei siinä oo pärekattoa tos isos talossa… Kumpi siinä 
on? 
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– Siinä on huopakatto. 
– Eikö oo peltikattoa vielä ollu tuohon aikaan? 
– No ei se Perälän asemallakaan ollu vielä peltikatto. Se oli tuota huopa-
kattoo. Se on tullu vähän myöhemmin kyllä tänne. (Keskustelu 4)

Vanhimmissa kuvissa katemateriaalina oli päre. Se toi mieleen kattotalkoot. Työ koski 
koko kylän väkeä ja sujui suurella porukalla nopeasti: ”jos ei jotain kutsuttu, niin se tyk-
käs huonoa. Kaikki halus mennä sinne.” (Keskustelu 3)

Pärekattotalkoot oli seurallinen ja toiminnallinen tapahtuma, joka lujitti yhteisön 
jäseniä. Niistä jäi aina mukavia muistoja. Palkkion vuoksi ei kukaan talkoissa käynyt. 
Muisteltiin, kuinka pojat olivat päretalkoissa naulanneet miehen takinhelmastaan kat-
toon kiinni. Vuonna 1952 pärepojan palkka navetan kattotalkoissa oli ollut yksi lakrit-
sipötkö kummallekin. Lapset juoksuttivat ämpäreitä ja kantoivat päreitä katolla. (Kes-
kustelu 3)

KIRKOT
Kirkko ympäristöineen arvioidaan yhdeksi kotiseudun tärkeimmistä rakennetun ympä-
ristön kohteista kaikkialla Suomessa. Syytkin ovat ilmeisiä ja yleisluontoisia: ne liitty-
vät historiaan ja tunteisiin. Kirkon historiallinen rooli on ainutlaatuinen. Vuosisatojen 
ajan se on palvellut suomalaisten tärkeimpänä julkisena tilana. Siellä on tavattu muita 
yhteisön jäseniä, siellä on päätetty ja tiedotettu yhteisistä asioista. Julkiset kuulutukset, 
rangaistukset, koulunkäynti ja markkinatkin on järjestetty pitkään kirkon alueella. Niin 
maalliset kuin hengelliset tapahtumat ovat keskittyneet sinne. Kirkko on ollut yhteisön 
rakentumisen tärkein näyttämö. Myös yksilön historiatietoisuudelle kirkon merkitys on 
suuri. Tunteiden tihentymistä se lienee yhä tärkein. Vaikka uskonnolla ei olisi yksilölle 
mitään henkilökohtaista merkitystä, kirkko on yhä paikka, jossa käydään suurien tun-
teiden äärellä: vihkitilaisuudet, hautajaiset ja konfirmaatiot kuuluvat suomalaiseen elä-
mänmenoon. Kirkko on myös maisemaa ohjaava ja hallitseva rakennus. Kuntakeskukset 
ja taajamat ovat rakentuneet kirkon ympärille. Usein kirkkorakennus on keskustaaja-
man tärkein ja korkein maamerkki. (Ote kirjasta Riukulehto ja Rinne-Koski 2013: Otta 
noessa.) 

Teuvalaisilla näitä maamerkkejä on kaksi: vuonna 1863 valmistunut ja 1950 tam-
mikuussa palanut vanha kirkko on maisemassa rauniona. Uusi Elsi Borgin suunnittele-
ma kivikirkko valmistui 1953. (Ranta ja Viita 2006, 544; kuvia ks. Teuvan Joulu 2008, 
46–47.) 

Rauniokirkko. Rauniokirkon suunnittelija Nils Österman (e. Luopa 1819–1866) oli 
oman pitäjän poika. Teuvan lisäksi hän suunnitteli kirkkorakennukset myös Kiikalaan ja 
Enontekiölle. (Inkinen, 1958; Teuvan Joulu 2003, 58) Vuonna 2019 kirkonrakentajalle 
pystytettiin muistomerkki synnyinkyläänsä. 

Luovankylän keskustelussa Östermanista puhuttiin tärkeään sävyyn: ”Se on – – 
aika lailla kuuluisa mies ollu; ensimmäisen Saimaan kanavan punninnu silloon aikoo-
naan – –. Se on kolome kirkkoa suunnitellu.” ”Sellaanen henkilö on tästä lähtenyt aika 
tuosta tien toiselta puolelta lähtöösin.” (Keskustelu 5)

Vanhan kirkon erityisyyttä teuvalaisessa maisemassa korostaa hieman paradoksaa-
lisesti se, että kirkko on palanut. Se on kuitenkin edelleen läsnä Teuvan katukuvassa rau-
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niokirkkona. Itse kirkon palo on jättänyt mieliin voimakkaan jäljen: ”Kyllä mä muistan, 
kun Teuvan tuo vanha kirkko palo. Mä oon tommonen naskali. Loimut näky siitä meijän 
ikkunasta.” ”Joo, kyllä mäkin muistan. Oli kova pakkanen ja tuuli. Ihmeellinen... Kun oli 
niin kova tuuli niin kovalla pakkasella.” (Keskustelu 4)

Jotkut tiesivät tulipalon syttymisestäkin: loppiaiskirkon lämmityksestä lähtenyt 
palo levisi kovan tuulen vetämänä hormin halkeamasta vintille. ”Se oli se peltitorni kai 
ja sitten kun se oli korjattu 20-luvulla, oltiin tehty lautalattia vintille. Sitä pitkin se meni 
sinne. Tuuli siellä vintillä, niin se meni koko, kirkon katoolle levis.” (Keskustelu 4) Mai-
nittiin myös, että paloa on epäilty tahallaan sytytetyksi.

Vanha kirkko on jäänyt teuvalaisten mieliin Ylistaron ”komian kirkon” vertaisena 
”aikamoisena” kirkkona. ”Ja sanottiin, että tämä oli Suomen komeimpia, kun se 20-lu-
vulla uusittiin.” (Keskustelu 4)

Palosta selviytynyt kivinen kuoriosa ja sakaristo kunnostettiin kaikkien vanhojen 
kirkkojen muistomerkiksi, jonka luokse kokoonnutaan iltakirkkoihin, konsertteihin ja 
jouluaaton hartauteen. Rauniokirkossa järjestetään kesäisin myös häitä. (Teuvan seura-
kunta 13.6.2022)

Nuoremmille keskustelijoille vanha kirkko on aina ollut rauniokirkko: ”Kyllä tuo 
on paljon oudomman näkönen tuo yläkuva… Tuo alakuva mulle on tuttua jo, mutta tuo 
yläkuva on kyllä niin. Se tietysti tekee, että ku tota kirkkoa ei oo ikinä nähäny niinku 
kokonaisena.” (Keskustelu 6)

Raunionakin vanha kirkko on läsnä ihmisten maisemassa edelleen. Vanhoja valo-
kuvia tunnistettaessa sitä osattiin käyttää avuksi rakennuksia tunnistettaessa. Monet kir-
kon yksityiskohdat ovat kuitenkin häviämässä yhteisestä muistista. Esimerkiksi alttari-
taulusta ei ollut varmaa käsitystä. Sitä arveltiin freskoksi tai veistokseksi. (Keskustelu 4)

Vanhan kirkon kuoriosaa koristi Väinö Aaltosen muovaaman veistoksen pohjalta 
Eino Räsäsen puuhun veistämä krusifiksi sekä R. Koivun suunnittelema alttarikaappi. 
Lisäksi kirkossa oli urkulehterin yläpuolella G. Forsströmin lasimaalaus ja eteisen ovi-
kaaren yläpuolelle sijoitettu H. Hongellin koristemaalaus Janoava peura. (Teuvan Joulu 
2004, 9.)

Uusi kirkko. Uutta kirkkoaan teuvalaiset luonnehtivat ”suoraviivaasemmaksi” kuin edel-
täjänsä. (Keskustelu 4) Keskusteluissa siihen suhtauduttiin melko maltillisesti. ”Tuo nyt 
menettelee, mutta…” ”Oudommissakin kirkoissa oon ollu, sanotahan näin.” (Keskustelu 
4) Mainittiin kirkon rakennusmateriaali, kivi, ja rakennuksen suuri paino. Vahvemmat 
mainesanat oli selvästi varattu vanhalle kirkolle.

Kuitenkin uusi kirkko oli yksi harvoista paikoista, joista keskustellessaan teuvalai-
set menivät yksityiskohtiin ja myös rakennuksen sisälle. Uuden kirkon nimekkäät teki-
jät arkkitehti Elsi Borg ja taiteilija Tove Jansson haluttiin nostaa esiin. Heiltä mainittiin 
myös muuta tuotantoa. 

”Se purettu Säästöpankki, se oli sama suunnittelija, kun meijän nykyisen 
kirkon, se oli arkkitehti Elsi Borgin käsialaa. Ensimmäinen suomalainen 
naisarkkitehti, jonka suunnittelemia kirkkoja ihan oikeasti rakennettiin. 
Tunnetuin lienee Jyväskylän Taulumäki.” (Keskustelu 1)

Teuvan kirkko rakennettiin 1952–1953. Yksilaivaisessa kirkossa on urkuparvi mukaan 
lukien 772 istumapaikkaa, ja seurakuntasalissa noin 250 paikkaa. (Teuvan Joulu 2013, 
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60) Tove Janssonin maalaama alttaritaulu on laajasti tunnettu. Sen lahjoitti Äystössä 
syntynyt liikemies Erland Luoma. (Niemelä 2014) Aiheena on kymmenen neitsyttä. Val-
mistuessaan taulu jakoi mielipiteitä, ja se herätti edelleen monensuuntaisia ajatuksia. 
Yksi keskustelija arveli, että teoksessa toistetaan jotain tanssiaisiin liittyvää aihetta ja 
väitti, että taiteilija sijoitti kirkkoherran kiusalla tauluun silmiinpistävän punaisen vaat-
teen: ”Se on räikiä, silmäänpistävä, joka ei oo siihen tauluun tarkotettu. Kyllä se sen ta-
hallaan teki.” (Keskustelu 4) 

Taiteilija Janssonin työskentelyaika jätti teuvalaisiin vahvan jäljen. Keskustelijat 
kertoivat esimerkiksi, missä talossa Tove Jansson oli asunut (Keskustelu 7) ja miten hän 
käyttäytyi:

– Se joi kuulemma keltasta Jaffaa ja söi munkkeja. 
– Ja kulki viinapullo paperikassissa. 
– Ja poltteli aika ahkerasti. 
– Mutta se viinapullo oli sitä varten, että eihän sitä saanu ilman viinaa sitä 
kultausta laitettua. Tosiaan ei ollu ikkunoita kirkossa… Se tuuli. Se turkki 
päällä maalas. (Keskustelu 4)

Vaikuttaako yhteisön muistissa yhä järkytys edellisen kirkon menettämisestä, vai mikä 
on syynä siihen, että keskusteluissa oltiin huolissaan myös uudesta kirkosta? Puhuttiin 
maantien korotuksen aiheuttamista uhista. Parikin keskustelijaa oli huolissaan pohjave-
den korkeuden muutosten vaikutuksesta kirkon perustuksiin. 

”Nyt mulla on suuri pelko, että ne pilas nyt tämän nykyisen kirkon kohdan. 
Nämä meijän insinöörit… Kun ne meni ottamahan niitä savia pois puiden 
päältä ja tutkimaan niitä, ne rupiaa lahomaan, kun ne saa ilmaa. Kun se 
on hirsien päälle rakennettu se kirkko. Saven päälle. Nyt siel mentiin hyvin 
lähelle sitä ja mentiin vissiin allekin, niitten tukihirsien alle… Kun ne teki 
remonttia siihen.” (Keskustelu 4)

”Tämä on nyt täs näin sanottuna, niin saatte seurata, jos ei mua oo. Kymme-
nen vuotta mä lasken, jos se rupaa painumaan. Niin siinä on se syy, miks se 
on tapahtunut.” (Keskustelu 4)

KOULUT
Koulurakennukset ovat kyliensä näkyvimpiä rakennuksia. Ne hallitsevat sekä maisemaa 
että kylän elämää. Toimiva koulu on luonteva toiminnallinen keskus, mutta lakkautettu 
koulukaan ei menetä kokonaan merkitystään. Usein se jatkaa kyläisten kokoontumis-
paikkana tai yksityiskotina ja säilyy maisemassa muistinpaikkana.

Lasten määrä on koko Suomessa laskenut yhtäjaksoisesti 1960-luvun alusta yli 35 
prosentista alle 20:een. (Keski-Petäjä & Pietiläinen 2020). Tämä muutos on koettu myös 
Teuvalla. Kuinka paljon lapsia näkyy arjessa? Kuinka paljon on lapsille tarkoitettuja ti-
loja? Maisemakeskustelijat muistelivat aikoja, jolloin koulut olivat ratketa liitoksistaan. 
Esimerkiksi Perälän koulussa oli jopa 124 oppilasta. Lisätiloja jouduttiin hakemaan ru-
koushuoneelta. (Keskustelu 4) 
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Teuva tiivisti kouluverkkoaan 2010-luvulla. Vuonna 2009 kunta lähti hakemaan kylä-
koulujen lakkauttamisella noin 600 000 euron vuotuisia säästöjä. Koulupiirejä yhdis-
teltiin 2014 niin, että yhtenäiskoulun lisäksi jäljelle jäivät vain Perälän ja Äystön koulut. 
(Teuvan Joulu 2013, 50; 2014, 46)

– Suurin syy on tietysti se, että kun ei oo enää niinku ollu 30 vuoteen, ei oo 
syntyny lapsia niin paljo. 
– No kyllä sekin vaikuttaa tietysti. 
– Mutta olihan täälläkin [Riipissä] 40 oppilasta vielä sillon, ku ne lopetti 
sen. (Keskustelu 6)

Kouluja on lakkautettu aikaisemminkin. Esimerkiksi Perälän koulupiirin alueella ovat 
toimineet Koskelan (1959), Viitin (1968) ja Salon (1970) koulut. (Keskustelu 4; Teuvan 
Joulu 2012, 73–75) Närpiön rajalla sijaitseva yksityinen Viitin koulu siirtyi Närpiön yllä-
pidettäväksi vuonna 1934 ja toimi kuntarajan ylittävänä kouluna vuodesta 1947. Kylä yh-
distää yhä kaksi kuntaa, maakuntaa ja kieltä. (Kupari 2015) Sanotaan, että siellä ”keittiö 
voi olla Perälän puolella ja kamari Närpiön puolella”. (Keskustelu 4)

Keskustelijat esittivät arvioita myös koulujen ulkonäöstä, mutta mielipiteisiin vai-
kuttivat myös omat koulumuistot: monen mielestä parhaalta tuntui se oma koulu, jota 
oli itse käyty. (Keskustelu 2) Yleisemmällä tasolla miellyttäväksi mainittiin sellainen 
koulu, ”joka ei miltään koululaitokselta näytä”. (Keskustelu 8) Sellaisia olivat monien 
keskustelijoiden mielestä pienet kyläkoulut. Esimerkiksi kuvavirikkeen rakennusta ei 
muualta muuttanut keskustelija arvannut kouluksi. Hänestä se oli idyllisen näköinen, 
kuin koti – ja onhan siellä ehkä opettaja asunutkin. (Keskustelu 8)

Koulun pihaan kaivattiin toimintaa ja leikkivälineitä, esimerkiksi keinuja ja ”rak-
kauden penkkejä”. Tyhjä piha ei ole miellyttävä: ”Koulun pihas pitäis olla aina keinuja. 
Tuos yläkuvas ei oo yhtään mitään.” (Keskustelu 7) Keskustelijat kuitenkin tiesivät, että 
kyseisen koulun leikkialue oli rakennettu mäelle kuvan ulkopuolelle. (Keskustelu 7)

Koulu on runsaiden muistojen näyttämö, muistin paikka, jossa on vietetty iso osa 
lapsuuden ajasta. On opittu uutta ja koettu suuria tunteita. Keskusteluissa muisteltiin 
muun muassa kevätjuhlaa suvivirsineen, voimistelusalin lattiatalkoita ja viikoittaisia 
jumppailtoja.

”Tuolla pihassa sitä painettii menemää, jos sato, nii mentii katoksen alle 
syömää eväitä. Ja toi Aarre-sali ku rakennettiin, nii se oli kyllä tosi hieno 
Teuvan Kauppilan yhteispunnerrus. Siit tuli hieno sali, ja siit oltii ylpeitä. 
Tehtii talkoohommia.” (Keskustelu 8)

”Kylä mäkin oon siellä käyny kans pelaamas monet pelit ja jumpat.” (Kes-
kustelu 6)

Monet lukion keskustelijat olivat käyneet omia lähikouluissaan ennen kuin ne lopetet-
tiin ja oppilaat siirtyivät yhtenäiskouluun Teuvan keskustaajamaan. Keskustelijoissa oli 
ainakin Perälän, Komsin, Riipin ja Kauppilan kyläkoulujen entisiä oppilaita. He näki-
vät pienissä kyläkouluissa monia hyviä puolia: ”siellä kaikki tuntee toisensa ja niin kun 
eri-ikäsetkin on kavereita keskenään.” (Keskustelu 2) Ruoka oli parempaa, ja rahaakin 
tuntui koululla olleen paremmin kuin nykyään. 
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Nuoret muistelivat entisiä koulujaan lämpimästi ja olisivat suoneet niiden toimivan edel-
leen. Koulumuistoja kerrottiin muun muassa mukavista ja erikoisistakin opettajista sekä 
keittäjästä, jota piti mennä piiloon, jos ei halunnut syödä jotain ruokaa. (Keskustelu 2) 
”Kyl mä oon ihan onnellinen, et mä ehin käyä sen kyläkoulun.” ”Mä kävin koko ala-as-
teen.» (Keskustelu 2) Suurikokoisempi Teuvan yhtenäiskoulu ei ollut kenellekään mie-
luisin vaihtoehto. Koko ala-asteen pientä kyläkoulua käynyt lukiolainen kertoi olevansa 
siitä erittäin iloinen: ”Onneks mua ei laitettu Teuvalle kouluun…” (Keskustelu 2)

Samansuuntaisia kokemuksia kerrottiin muissakin keskusteluissa:

”Aattelin tossa ittekseni, että kyllä saa olla tyytyväinen, että kun oli ujo pieni 
flikka ja sai mennä kyläkouluun. Meitä oli 82 ja kolme opettajaa. Ja koko 
ajan oli siinä, että saahaanko neljäs opettaja. Että kun yks opiskelija, kou-
lulainen, ois muuttanu kylähän lisää, niin ois saatu neljäs opettaja. Mutta 
ei, aina joku muutti poiskin, jos joku muutti tänne. – – Jos mun ois pitäny 
sillon täältä kirkolle lähtiä isohon kouluhun, niin yyyh…” ”Ois tullu äitiä ikä-
vä.” (Keskustelu 4)

YKSITTÄISIÄ TALOJA
Maisemakeskustelijat poimivat virikkeistä useita maisemaa hallitsevia rakennuksia sekä 
itselleen ja yhteisölleen tärkeitä muistin paikkoja. Niistä on mahdollista tehdä tässä yh-
teydessä vain joitakin nostoja.

Kulmakahvila. Runsaasti huomiota sai ensimmäisten kuvavirikkeiden Kulmakahvilaksi 
kutsuttu rakennus, jota ei enää ole. ”Se on joku maatalo ollu aluksi, ja sitten siinä on ollu 
ulkorakennuksia paljon.” (Keskustelu 4) Talossa toimi 1920-luvulla Suomen Liittopank-
ki Oy:n konttori, mutta keskustelijat muistivat sen Matkahuoltona ja kahvilana. (Teuvan 
Joulu 2014, 84) Vanhan Kulmakahvilan kohdalla ovat nykyään muun muassa K-kauppa 
ja R-kioski. Alueen vanhoja liikerakennuksia on kuvannut muun muassa Eino Leinonen 
(1965). Ympäristön muutoksessa aistittiin sekä edistyksen että menetyksen tunnelmia. 

”Sillä lailla hassusti ajatteloo sitä, että kun on ollu nuoruuden ja täällä eläny, 
täällä Teuvalla ja kuinka on ollut niin onnellinen, että ’voi että kun on van-
hat rakennukset hävinny ja tehty uutta ja menty eteenpäin’. Nyt sitten taas 
tulee siihen ikään, että… että onko se sitten aina ollu kuitenkaan niin, kun 
niitä laatikkoja on tehty… Ois pidetty joku tällänen.” (Keskustelu 1)

Kulmakahvila näytti vanhoissa kuvissa keskustelijoiden mielestä vielä hyväkuntoiselta 
ja ”komialta”. (Keskustelu 4) Parhaina vuosinaan se oli suorastaan kylän keskus. ”Se oli 
semmonen paikka, johna niin kun oli kaikennäköstä kulkijaa. Kokoontu aina Kulmakah-
vilaan.” (Keskustelu 3)

Kuvien asussa rakennus kuitenkin poikkesi keskustelijoiden mielikuvista: kaivat-
tiin nurkkaterassia, josta rakennukseen mentiin sisälle. (Keskustelu 7) Omaa tunnelmaa 
paikalle loi kahvilan ulkovessa ”portin alla”, ”takapihalla”. (Keskustelut 3 ja 4) Kokonai-
suuteen liitettiin myös jäätelökioski virikekuvan ulkopuolelta: ”Tolpan takana oli tosiaan 



61KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

se jäätelökioski. Miten on jäänytkin mielehen? Se oli niin harvinaista herkkua 50-luvun 
puolivälissä.” (Keskustelu 1)

Kulmakahvilassa toimi myös Matkahuolto, jonne ”vietiin tavarat hevosella, jos oli 
isompia asioita kuljetettavana.” (Keskustelu 3) Tuleva ja lähtevä liikenne oli olennainen 
osa kahvilan tunnelmaa. ”Ja linja-autot oli siinä pihan puolella sitten siitä. Tampere-Vaa-
sa, sellanenkin linja oli.” (Keskustelu 6)

Kahvilaan liitettiin vahvoja muistoja. Muisteltiin luvattomia pelejä ja musiikin 
kuuntelua kahvilassa: flippereitä, pajatsoja, levyautomaatteja ja Elvistä. (Keskustelu 1)

– Sillon, kun moon ollu aivan pieni poika ja aivan pelotti sinne mennä, ku 
siellä oli joskus niin kova tupakinsavu. Ja kova meteli. 
– Aivan niin ku olis jonkun savupommin jäljiltä sinne menny, ettei nähäny 
tiskiäkään, ku oli niin paljo savua. (Keskustelu 6)

”Mä oon saanu siellä sitä punaasta limonaatia sellasesta vanhanaikasesta 
limsapullosta. Niin, äitin kans lähretiin Perälästä pyörällä, mä oon ollu seit-
tämän vanha ja matka oli olevinaan pitkä, kun piti pyöräillä ensin kukkulan 
yli ja sitten pappa sano, et nyt mennään limonaatille. Sitten mentiin tuohon 
kulmakahvilaan, mihnä paappa paljon oli. Ja mut nostetiin sinne tiskin ää-
reen siihen tuolille, ja mä sain ison sokeripossun ja sitä punasta limonaatia. 
Se on jääny niin elävästi mieleen, en oo ikänä saanu niin hyvää…” (Keskus-
telu 1)

Yksi muistin paikka johtaa toiseen: limonadin juominen toi mieleen Teuvan oman vir-
voitusjuomatehtaan, jonka tuotteita ostettiin Karijoentien varrella sijainneesta mökistä. 
Sen perusti Henrik Johansson jo vuonna 1906, mutta keskustelijat muistivat sen Heikki 
ja Toivo Erkolan omistuksessa. (Teuvan Virvoitusjuomatehdas 1999)

Muistelu toi mieleen lapsuuden vadelmalimonadin maun ja hinnan, 20 markkaa. 
Muut keskustelijat täydensivät: Mökin limonadinmyyjä oli jotenkin pelottava hahmo, 
jota muisteltiin osin huvittuneena. ”Sitten oli arvootus, onko se hyvällä vai huonolla tuu-
lella…” ”Joo sitähän aina pelkäs jotenkin. Mä en tiedä, minkä takia. Oliko se sitten joskus 
niin kiukkuinen, ettei meinannu uskaltaa mennä? [naurua]” Myyjä suhtautui epäileväs-
ti esimerkiksi sähköjohtojen vetämiseen tontilleen: ”– – ne sähköfirman miehet sitten 
meni vetämähän sen omenapuiden ylitte, ja oli kauhia meteli, ja koko kylä raikui, että 
’minä tiedän, ettei lankojen alla kasva omenia!” (Keskustelu 1) 

Limonaditehtailija mainittiin keskusteluissa myös kiinnostavana henkilönä. Virvoi-
tusjuoman valmistuksen lisäksi hän ajoi hevosellaan postia asemalta kirkolle. (Keskus-
telu 5) Näin merkitykset yhdistyvät: rakennukset liittyvät toisiin rakennuksiin, ihmisiin, 
toimintaan, tekoihin ja aistimuksiin. Maisemat liittyvät muistoihin. Yksittäisistä paikois-
ta kutoutuu merkityksellisten paikkojen ja asioiden kokonaisuus: kotiseutu.

”Siinähän asui tuossa talossa, semmonen Toivo Erkola myöskin, jolla oli he-
vonen ja pyöräkärryt, ja se ajeli niillä sitten virvoitusjuomatehtaan tuotteita. 
– – Se toi aina sillon tällöin semmosia valtavia villapaaleja tähän meijän 
kehruutehtaalle, kun sinne villa tuli isoissa paaleissa… Mistä lie tullut, ul-
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komailta. Ja se siellä se sitten hajotettiin ja pestiin ja kehrättiin langoiksi. 
Semmonen on tämän kyläkunnan kohdalta aika tärkeä paikka ollu. Mer-
kittävä työnantaja, kymmeniä työntekijöitä, ja tehdasrakennus on edelleen 
pystyssä ja tarinoita runsaasti siitä.” (Keskustelu 1)

Kulmakahvilan paikka yhdistettiin myös mukavaan muistoon rippikoulusta. 

 ”Rippikoulus oltiin niin tuota, siellä oli sitten joitakin poikia, jotta niillä oli 
jo mopot. Kun oli sitten välitunteja, niin ne lähti mopolla sitten tuonne Kul-
makahvilahan. – – sitten se meijän pappi, niin se lähti poikia hakemahan 
sitten tuolta kahvilalta takasin” komentaen: ”p-po-po-po-pojat!” (Keskus-
telu 3)

Linja-autojen siirryttyä muualle paikka hiljeni. Rakennus purettiin, ja Osuuspankki 
rakensi tontille oman liikerakennuksensa. (Keskustelu 3) Vanhoja kuvia katsellessaan 
jotkut suorastaan harmittelivat purkamista, sillä rakennus oli kaunis ja muistutti onnel-
lisesta nuoruusajasta: ”Komia talo oli Kulmakaffila ennen, olis kannattanut säilyttää…” 
(Keskustelu 3)

Orrela ja rippikoulutupa. Orrelan rakennus on palvellut teuvalaisia monessa merkit-
tävässä tehtävässä ja kuuluu ehdottomasti teuvalaisten keskeisiin muistin paikkoihin. 
Rakennusmestari Frans Rekolan suunnittelema talo valmistui 1924 seurakuntataloksi. 
Kunta osti sen vuonna 1959. (Niemelä 2005) Joku on käynyt Orrelassa kansakoulun, ja 
toisella oli siellä käsityötunnit. Vanhan kirkon palamisen jälkeen se oli seurakuntasalina, 
jossa pidettiin jumalanpalvelukset ja konfirmaatiot. Uuden kirkon valmistuttua raken-
nus tuli kunnan käyttöön. Siellä järjestettiin ensimmäiset ammatilliset kurssit vuonna 
1959. Rakennuksessa ovat olleet vuorollaan myös Teuvan apukoulu ja kansalaisopisto. 
Kirkon korjauksen aikana Orrela toimi jälleen kirkkona. (Keskustelut 1, 4 ja 7; Niemelä 
2005)

– No siinä rippikoulua pidettiin. Se oli niin kun seurakunta. 
– Eikö se oo sama rakennus, mihnä on Orrela nyt? 
– Ei oo... Jaa, mutta kyllä onkin. Kyllä sä oot oikias. Katolla on tuo ja vaan 
pääty näkyy... Se oli kuuskulmainen se rippitupa. 
– Joo se tehtiin tuota sitten seurakuntasaliksi tämä Orrela. 
– Se on ollu kaks kertaa kirkko. Sillon kun vanha kirkko palo ja tohon 
uutehen tehtiin remontti. (Keskustelu 4)

Orrelan ulkomuoto ja asemointi virikekuvassa epäilyttivät monia. Vanhimmat keskuste-
lijat kertoivat, että rakennuksen kunnostuksessa siihen tehtiin muutoksia. Katolla ollut 
osa poistettiin ja ikkunatkin muuttuivat. ”Tehtiin vähän niin kun mukaelma.” (Keskuste-
lu 4) Virikekuvan asussa Orrela toimi kansalaiskouluna.

Koulumuistoina kerrottiin muun muassa Mattisen kaupasta haetuista munkkipos-
suista. Luvattomasta possujen hakemisesta tuli kestävä perinne, sillä samankaltaisia 
muistoja oli kovin eri-ikäisillä keskustelijoilla. (Keskustelu 3)
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Syreenin talo. Tehtailija Otto Syreenin vuonna 1935 valmistunut ja kunnantalona vuo-
desta 1947 vuoteen 2012 palvellut rakennus sijaitsee Teuvan kirkonkylän keskeisimmäl-
lä paikalla Porvarintien varrella. Kulttuurihistoriallisesti Teuvan tärkeimpiin kuuluvan 
ja viime vuodet tyhjillään seisoneen talon kohtalo on herättänyt aiheestakin pitäjän 
asukkaissa huolta: mikä tulee olemaan talon tulevaisuus? Kyse on myös yhtä rakennusta 
laajemmasta kulttuuriympäristöstä, joka kertoo pitäjän elinkeinoelämän ja kunnallis-
hallinnon historiaa. (Teuvalaisten oma Syreenin talo 2020; Viita 2004; Niemelä 2008) 
Useat puheenvuorot liittyivät rakennetun ympäristön muuttumiseen. Rakennuksia oli 
tullut ja mennyt:

”Kunnantalo näkyy siellä ja siellä näkyy ne Teuvan ensimmäiset kivitalot, 
tuolla päässä alakuvassa. Ne Otto Syrénin rakentamat. Toinen valmistu 
1929 ja toinen 1935. Se oli merkittävin yrittäjä siihen aikaan Teuvalla, Otto 
Syrén.” (Keskustelu 1)

– Siel takana oli vielä, siel oli oikeen se väritehdas, siel takana. Mutta se on 
aikaa jo hävitetty.  
– Puutaloot on hävinny kaikki tuosta. Tilalle on… 
– … Morernimpia tiilirakennuksia. 
– Säästöpankkia alettiin rakentamaa, ni se viimeisen sieltä takaa  
hävitti – –. (Keskustelu 5)

Maisemakeskusteluissa Syreenin talosta puhuttiin kunnantalona. Mainittiin myös Sy-
reenin ”toinen tupa”, jossa oli entinen kenkä- ja puukauppa, sekä Syreenin värikauppa, 
nykyisen hautausmaan lähellä, Suovaaran entisen kukkakaupan ja entisen Teuvan Lei-
vän takana. (Keskustelu 4) Kaukonäköisellä liikemiehellä oli myös kirjapaino ja seitse-
män vuoden ajan hän julkaisi yrittäjähenkistä sanomalehteä, Maan Sanaa, joka tavoit-
teli valtakunnallista kattavuutta. (Leinonen 1974; Niemelä 2008)

Maisemakeskustelujen aikaan Syreenin talon tulevaisuutta mietittiin toisessa kehit-
tämishankkeessa. Mahdollisesti se vaikutti osaltaan siihen, että Otto Syrén oli maisema-
keskusteluissa useimmin mainittu teuvalainen.

– Se oli se väritehtailija. 
– Joo, se väritehtailija, mikä se ny ol? Kunnantaloonkin se on teheny ja… 
– Syreeni, Otto Syreeni. 
– Ne on molemmat sen rakentamia nuo. 
– Nuo valakooset tuos alahalla. (Keskustelu 5)

Aattola. Aattolalla on hyvin polveileva historia. Felix Vainionpää rakensi sen alun pitäen 
työväentaloksi. Myöhemmin se on ollut sekä suojeluskuntatalo että nuoriseurantalo. Vii-
meksi se toimi Siljamäen huonekalutehtaana. Rakennusta luonnehdittiin hienoksi, ko-
meaksi, upeaksi, kauniiksi, isoksi ja tyylikkääksi. (Keskustelut 1, 2, 3, 5 ja 7)

Kuvassa Aattola oli keskustelijoiden mielestä yllättävänkin suuren näköinen. Taval-
laan se tiedettiin, mutta sittenkin koko jäi täysin tajuamatta, kun rakennus oli vuosikau-
sien ajan suurten puiden varjostama. Aattolan monivaiheisen historian lisäksi kiinnitet-
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tiin huomiota sen miellyttävään ulkonäköön, joka perustui kansanrakentajien silmään 
ja tyylitajuun.

– Kyllä se niin kun merkittävää arkkitehtuuria varmasti on. 
– Ei sitä oo arkkitehti tehny... Vainionpää. En tiiä, onko siitä piirustukset-
kaan. 
– Tupakkiaskin kantehen... Ja kuinka ne pitikin aina ne piirrustukset: ei oo 
vinksallansa. Ne on suoria. 
– Ei kun ne kattottiin silmällä. Ei niitä tarvinnu mitata. Se oli taiteilijan 
silmä kumminkin rakentajalla. Hakalan Olavi kyseli piirrustuksia arkistosta, 
ei niitä löytyny mistään. Kyllä ne on ilman piirustuksia tehtykkin. 
– Mutta se on näin... Eikös metallimies tee mikrometrillä ja timperi tekee 
justiin. 
– Veneenrakentaja tekee justihin.. Ei se saa vuotaa. 
– Valtavan iso on ollu tuo rakennus. 
– Se oli komia rakennus. (Keskustelu 4)

Useat keskustelijat muistelivat käyntejään rakennuksessa. Kerrottiin omistajan järjestä-
mistä pikkujoulujuhlista. Suuri sali oli tyhjennetty juhlia varten, ja mukana oli orkeste-
rikin. Muisteltiin myös taloa, jossa rakennuksen omistajat asuivat. (Keskustelut 4 ja 6)

Puheenvuorot saivat ymmärrettävästi nostalgisia sävyjä, sillä rakennus oli hiljat-
tain purettu, ja moni keskustelija oli itsekseen miettinyt sen kohtaloa. Virikkeen toisessa 
kuvassa näkyivätkin talon jäännökset: yllättävän pieni kasa lautoja ja muuta puujätettä. 
(Keskustelu 5) Kuvaparissa aistittiin erityistä ”historian havinaa”. (Keskustelu 6) 

”Joo se siitä nyt hajotettiin. Ennen annettiin palkinto, kun se sitä restaaroi, 
mutta nyt se on hajotettu.” (Keskustelu 4)

”Siinä se on nyt täs alakuvas sitte, tänäpäivänä. Tai ei sitä enää oo tuota 
läjääkään.” (Keskustelu 6)

”Siinä meni pala aikamoista Teuvan historiaa.” (Keskustelu 8)

Monipuolisesti ja syvästi paikkakunnan historiaan limittyvän rakennuksen purkaminen 
oli koskettanut monia teuvalaisia. ”Se on ollu tosi komee talo. Harmi vaan, et sitä ei oo 
pidetty kunnos, et niin olis saanu jatkaa”. (Keskustelu 8) Jotkut olivat käyneet paikalla 
ennen purkamista haistelemassa vanhan talon tunnelmaa ja ikuistaneet rakennuksen. 
Joku oli käynyt sisälläkin. (Keskustelu 2)

Purkujätekasa on näkymänä ikävä, mutta keskustelijat näkivät siinä myös vihjeen 
tulevasta. ”Rakennukset jää autioiks, ja sitte niil ei oo käyttöä, ja sitte ne puretaan…” 
(Keskustelu 2) Vanhan talon säilyttäminen ei usein onnistu, vaikka olisi haluakin: ”ne 
maksaa hirviän paljon. Sitten pitää olla melkoonen pinkka rahaa, kun noita rupeaa re-
monteeraamaan. Siihen se yleensä kaatuu.” (Keskustelu 3)

Joidenkin mielestä purettu talo on ”uuden alku”. Purkupaikka oli keskustelujen ai-
kaan jo maisemoitu purkamisen jäljiltä ja uusi talo tehdään tilalle. (Keskustelu 7) Joku 
osasi kertoa uusista suunnitelmista: ”siihen tulee Puuidea. Plakaatti oli jo kyljes.” (Kes-
kustelu 4)
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Komeakin talo unohtuu nopeasti. Aattola purettiin keskusteluja edeltävänä keväänä, 
mutta monet keskustelijat joutuivat jo muistelemaan, milloin purkaminen oikeastaan 
tapahtui. (Keskustelu 4)

LIIKETOIMINTAA

LAUKKURYSSIÄ 
Venäläisten suuriruhtinaskunnan aikana harjoittama kulkukauppa oli vanhin liiketoi-
minnasta kertova keskustelun juonne (Keskustelut 1, 4, 5 ja 6). 

”Hetkinen, tuossa taitaa olla laukkuryssiä tuolla yläkuvassa… Kattokaas sii-
nä on tommoset isot kassit, potkukelkka tuolla yhellä. Ja sitten on hevosia. 
Kyllä niillä on tavaraa aika paljon mukana. (Keskustelu 1)

”No kyllä mä sitten melekeen veikkaan, että täs on – – kulukukauppiahia.” 
(Keskustelu 6)

Maakauppojen perustaminen sallittiin vuonna 1859. Sitä aiemmin varsinaisia kauppo-
ja sai perustaa vain kaupunkeihin. Jo seuraavana vuonna Teuvakin sai ensimmäisen 
kauppiaansa, kun Berndt Enholm aloitti kauppansa Herman Saksan talossa. (Suovaara 
1961) Sitä ennen venäläiset kulkukauppiaat olivat ainoita maaseudun kauppiaita. Heillä 
oli toimintaansa tsaarin lupa. Laukkuryssä-nimitys liittyy tähän suuriruhtinaskunnan 
aikaiseen kiertokauppaan.

Virikekuvan ottamisen aikaan 1920–1930-luvulla Teuvalla oli jo useita kauppoja, 
mutta kiertäviä kauppiaita kulki yhä. He liikkuivat vakioreittejä ja olivat aikanaan hyvin 
tunnettuja ja odotettuja vieraita. Keskustelijat mainitsivat Nikitinin ja Prosimäen nimet. 
(Keskustelu 4) Molemmilla oli sukujuuria Venäjällä.

Kiertävät kauppiaat kulkivat talosta taloon hevosten vetämillä kärryillä tai reellä. 
Tavarat olivat suurissa laukuissa. He myivät kankaita ja rihkamaa: ”etupäässä tällästa, 
mitä naiset talos tarvitti. Kaikkea: lankarullia, neuloja, kampaa…” (Keskustelu 4) Kaup-
piaat myivät myös itse tekemiään laululehtisiä ja kertomuksia. Muistettiin esimerkiksi 
Jaakko Prosimäen (1863–1955) kirjoittama murhajuttu, jonka kauppias oli painattanut 
Tampereella lehtiseksi. (Keskustelu 4; Kiili 1996)

Kultaa ei kulkukaupassa vuoltu, kyse oli enemmän elämäntavasta: ”Prosimäkikin 
kiersi monta pitäjää sen kierroksen ja oli ilmaaseksi sitten tietyis paikois yötä. Se tienas 
kuulemma sitten tupakkirahat sillä reissulla. Ei muuta.” (Keskustelu 4)

Monet entisistä laukkukauppiaista asettuivat pysyvästi Suomeen. Teuvalaiset muis-
tivat esimerkiksi Moskovan seudulta tulleen Maxim Nikitinin, joka jäi paikkakunnalle 
talolliseksi. (Keskustelu 4) Hänen jälkeläisiään asuu edelleen paikkakunnalla. Kauppiai-
na he eivät kuitenkaan toimi.

Venäläisen kulkukaupan vaikutuksesta kertoo myös Teuvan nimistöön kuuluva 
Laukkuryssän risteys: ”ku ne sen laukun kans kuluki kaupalla.” (Keskustelu 5) Kulku-
kauppiaisiin ei suinkaan suhtauduttu halveksivasti. 
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PORVARINPAIKKA
Teuvan liikekeskustaa on kutsuttu perinteisesti Porvarinpaikaksi. Jurvan, Kauhajoen ja 
Kristiinan teiden risteys sai tämän tuttavallisen nimen jo kauppias Enholmin sijoittaessa 
sinne liikkeensä vuonna 1861. (Paikan vanhoista liikerakennuksista ks. Leinonen 1965; 
Keskitalo 1999; Suksi 2006) Käyttökielistä ilmausta selitettiin keskustelussa: 

– Yleinen nimitys Teuvan keskustalle. Ei tietty paikka, vaan koko keskus-
ta-alue.  
– Täältä kun lähdetään kirkonkylälle…Niin sanottiin, että pitää käydä 
Porvarinpaikalla eli se tarkoitti sitä, missä yrittäjät ja kauppaliikkeet oli.  
– Se ei varmaan oikein ollu tarkkarajainen tämä. 
– Toiselle toisenmoinen ja joo. (Keskustelu 1)

Porvarinpaikalle sijoittuivat kaupat, pankit ja liikehuoneistot. Liiketoiminnan tilankäyt-
tö oli kovin erilaista kuin kaupungeissa. Niin kaupat kuin pankit saattoivat toimia pit-
kään yksityiskodeissa. Siltä ne myös näyttivät: pikemmin kodeilta kuin liikehuoneistoil-
ta. (Keskustelu 8) ”Se oli varsin yleistä, että pankkien konttorit sijoitettiin aluksi, koska 
ne oli sivukonttoreita luonteeltaan, ne sijoitettiin asuintaloihin. Yks kamari pistettiin 
pankiksi.” (Keskustelu 1)

Samalla tavalla vaatimattomasti aloittivat Teuvalla muutkin palvelut. Esimerkik-
si osuuspankki oli lukkari Edvard Inkisen kamarissa ja putka Kohtalan Martin talossa. 
(Keskustelu 1) Tällainen toimintakulttuuri loi läheisen ja kodikkaan vaikutelman. Van-
hoja porvarinpaikan näkymiä luonnehdittiin muun muassa ”maalaisromanttisiksi” ja 
”kodin tuntuisiksi”. (Keskustelu 8)

Keskustan liikerakennukset ovat kokeneet ison muutoksen. Usein lueteltiin toi-
mintansa lopettaneita liikeyrityksiä. Paljon rakennuksia on purettu tien varrelta ja tilalle 
on tullut vain muutama suurempi, kuten Nousevan Kuohun liikerakennus. Kadonneita 
ovat esimerkiksi E-liike, Piirron kauppa, Rahnaston talo, Säästöpankki ja vanha Kansal-
lis-Osake-Pankin talo. (Keskustelu 6)

”Siinä ei oo kirjakauppaa enää siellä – – on aina hiljaasta, ja puhelinkeskus 
on rakennuksena poistunut, ja Einosen talo on hiljentynyt ja niin edelleen… 
Tammiston kellokauppaa ei oo enää. Kaikki nämä, mitä oli. Ja tuosta vä-
listä ylhäällä, siinähän oli sotainvalidien kioski ja Taimelan huonekaluliike 
ja vanha sähkö. Niistä ei taida olla mitään muuta, kun Hermannin hotelli 
[jäljellä]. Apteekkirakennus on tullut Säästöpankin tilalle.” (Keskustelu 1)

”Tos ylimmäisessä kuvassa oli Osuuskaupan jälkeen entinen Piirron kaup-
pa, ja se on nyt purettu siitä.” ”Siinä oli apteekki ja hattukauppa ja sitten 
Piirron kauppa, siinä järjestyksessä.” (Keskustelu 3)

”[O]liko ne Piirto ja ne siel eri rakennukses? Ku meinaan, että kyllä kouluai-
kona käytiin kaupas, Piirron kaupas, vielä ala-asteella seitkytäluvun lopulla, 
kahedeksakytäluvun aluus, – – emmä ny muista, kuinka se sitte loppu ja 
purettiinko se heti. Vai oliko se vasta sen [Nousevan Kuohun] tieltä sitte – 
–?” (Keskustelu 5)
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Kyse ei ole pelkästään rakennusten menettämisestä: usein koko yritystoiminta on päät-
tynyt. Varsinkin erikoiskauppojen kato on ollut suuri. Se ei ole muuttanut pelkästään 
fyysistä maisemaa, vaan koko yhteisön sosiaalista ja toiminnallista ympäristöä. Mene-
tyksinä mainittiin muun muassa monet vaatekaupat sekä sadan vuoden ja neljän su-
kupolven aikana Teuvalla toiminut Tammiston kelloliike, joka siirtyi Tampereelle. (Ks. 
Reiniö 1997; Teuvan Joulu 2013, 52–53) Liike oli Nuorisoseuraa vastapäätä, sitten niin 
sanotussa liiketalossa. Alkuperäinen rakennus on purettu. (Keskustelu 5) Monessa pu-
heenvuorossa kuului menetyksen kaiku.

”Niin ja miettikää, että kuinka paljon oli – –kunnassa [kaikenlaisia] yrittä-
jiä. Oli maalitehtailija, oli limonaatitehtailijat, oli leipomot ja kaikki, ja mitä 
meil on tänä päivänä? Ei oo postia. Ei oo mitään. No yks pankki on. Kuinka 
paljon on hävinny! Kaikki.” (Keskustelu 5)

KAUPPATOIMINTAA
Osuuskauppa. Osuuskaupalla on ollut monia kauppoja ympäri Teuvaa ja useita liike-
rakennuksia myös keskustaajamassa. Eniten keskustelua herätti osuuskaupan päämyy-
mälä, josta kehittyi Teuvan ensimmäinen tavaratalo. Osa keskustelijoista tunsi sen So-
koksena, osa muisteli samassa rakennuksessa lapsuudessa ollutta S-Markettia ja muita 
vanhoja kauppoja. ”Nyt ne on vähän erilaises käytös sitte noi liikkeet, mitkä on ollu.” 
(Keskustelu 8) 

”[S]iin oli se vanha Osuuskauppa. Justiin tuos kulmas se oli aivan. Se oli 
tielle päin tuosta uudesta rakennuksesta. – – Se hajotettihin sitte vasta, kun 
tuo Osuuskauppa oli valamis. Se oli aivan tien päällä melekeen.” (Keskus-
telu 5)

Myöhempi Osuuskaupan rakennus tehtiin samantyyppiseksi kuin edellinen rakennus oli 
ollut: molemmissa oli huomiota herättävä pylväikkö. (Keskustelu 7)

Muisteltiin, että uusi rakennus olisi tehty 1950-luvulla. Kuvassa se näytti keskus-
telijoiden mielestä uudelta, mutta myös yllättävän pieneltä: ”Ei se ollu tuon suuree?” 
(Keskustelu 5) Mielikuvissa rakennus oli isompi, sillä se oli täyden palvelun tavaratalo:

– Olikos se peräti kolomes kerrokses – –? 
– Kahades, sielähän oli musiikkihomma sielä alakerras ja mitä sie oli. 
Oliko sie urheilu… 
– Joo, mut mä sitä, et oliko siel yläkertaki? 
– Rautapuoli siel oli alakerras. 
– Oli yhyres vaiheessa, sitte se muuttuu loppuvaihees johonaki… Oli se 
musiikkipuoli siellä tai jotaki – ja urheilu. 
– Kyllä siinä oli loppuvaihees niiku kolomessa – –. 
– Ylähällä oli sitte konttori. 
– Konttori oli ylähällä.  
– Mä ajattelin, et kyllä siinä portahat sinne ylähä meni, mut ei se sitte ollu 
kauppatiloja. Lapsena on kierretty vähä joka paikas, kaikki portahat. 
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– Ja onhan sie nykki yläkerta. 
– Sitte tuola, paremmin sie takana, se alakerta, johona oli … niinku rauta-
puoli tavallansa. (Keskustelu 5)

Kaupasta sai kaiken; elintarvikkeet, vaatteet, rautatuotteet, elektroniikan ja maatalous-
tarvikkeet karstannauloista traktoriin. ”Oli niitä aina parikymmentä myyjää. Se oli sem-
monen tavaratalo.” (Keskustelu 4)

Verrattain pienessä kauppaliikkeessäkin oli tarjolla melkein mitä tahansa. Valikoi-
ma sopi esille, kun vaihtoehtoja oli tarjolla vähemmän. ”No sitä oli yhtä lajia yhtä tava-
raa. Nykyään jos on jotakin leipää tai maitoa, niin niitä pitää olla 50 lajia.” (Keskustelu 4) 
Jos jotain ei ollut, se pantiin puuteluetteloon ja toimitettiin myöhemmin.

– Ja siinä oli ravintolakin vielä kyljes. Oliko siel lounasta tarjolla? 
– Se oli vasta sitten, kun kauppa oli loppunu. 
– Osuuskaupan ravintola oli nuorisoseurantalolla. (Keskustelu 4)

Kaupparakennukset kuuluivat ennen itsestään selvästi kylän keskelle. Ne loivat keskus-
tan tuntua. Tämäkin asia on muuttunut: nykyään kauppakeskukset hiipivät taajamien 
laitamille, teiden varsille ja vievät samalla ihmisetkin keskustasta. (Keskustelu 8) Kes-
kustojen tyhjeneminen huolestuttaa yhtä lailla maakuntakeskuksissa kuin Teuvan kal-
taisissa maaseutukunnissa.

Kyläkauppoja. Isoimmat kylätkin olivat vahvuutensa vuosina melkeinpä itsellisiä pe-
ruspalvelujen suhteen. Esimerkiksi Perälästä ei kauppa- ja pankkiasioiden tähden tar-
vinnut kirkonkylään vaivautua. Kylässä toimi vajaat kymmenkunta kauppaa. Pankkeja-
kin oli neljä. (Keskustelu 4)

– Ei kyllä niin kun tuohon Siskon kaupan aikaan... Se oli inhimillisen 
kokoonen, ja sieltäkin sai kaiken. Sieltä ei saanu ruokaa, mutta siellä oli 
kaikki vaatetus kuulemma villahousuusta lähtien. 
– Sieltä löyty. 
– Siinä oli monen vuoden varastot. (Keskustelu 4)

Pieni kauppa tunsi asiakkaansa ja jousti tarpeen mukaan. Hädän tullen pääsi asioimaan 
vaikka illalla, ja vaatteita sai ottaa kotiinkin sovitettavaksi. Mieleen muistuivat myös ma-
koisat Pussiina- ja Askiina-rasiat. (Keskustelu 4) Kyläkauppojen hyvät puolet tajutaan 
nyt, kun niitä ei enää ole. Ainakin sanojen tasolla keskustelijat pitivät arvossa pientä ja 
maanläheistä kyläkauppaa: 

”Nyt, kun käyny siellä Ideaparkissa, niin ei enää viittisi mennä siihen isoon, 
kun on kokenut nuo pienet. Että mieluummin noita pieniä, kun tommosia 
isoja.” (Keskustelu 4)

– Sen mäkin muistan vielä, ku Rantaniemes kaupas käytii. 
– Nevasen kaupas kuljettihin aina kaljoolla ja makkaraa syömäs. 
– …sinne sai mennä tuota melekeen yötä päivää. 
– Koska se Rantaniemen kauppa on loppunu? 
– Se on 70-luvulla joskus. Kyllä minä oon siinä ollu ja muistan. 80-, 70-lu-
vun lopus. (Keskustelu 5)
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Norinkylän keskustelijat muistelivat neljää kauppaansa, jotka välittivät kaikkea, mitä 
tukusta löytyi – tarpeeseen sai tiskiltä tilata vaikka puimakoneen. Haja-asutusalueilla 
huristeli myös kauppa-autoja, jotka palvelivat joka päivä. Pyörien päältäkin myytiin Teu-
valla myös vaatteita ja kestokulutushyödykkeitä, kuten televisioita. (Keskustelu 3)

– Kyllä se oli Hirviniemen kauppa hyvä aina, kun sieltä televisiota haki. 
Jos sillä ei ollu, niin sano: ’huomenna täällä on, tuu hakee’. 
– Niin ja vaikka puimuria. Puimurinkin sieltä sai ostaa. Ja traktoria ja 
kaikki. 
– Monta ostajaa kylälläkin osti sieltä Hirviniemeltä traktorin.  
(Keskustelu 3)

Kulkuyhteyksien parantuessa ihmiset pääsivät liikkumaan vaivattomammin. Oma auto 
vapautti junien ja linja-autojen aikatauluista. Kylien lähipalveluilta putosi pohja, kun ih-
miset alkoivat asioida keskuksissa. Palvelut keskittyivät taajamiin. Voittajia olivat isot 
marketit. (Keskustelu 3) Ne eivät enää hiljene edes yöksi: ”nuo kaupat on nykyään auki 
niin ankaran myöhällä. Melkeen jotkut on ympäri vuorokauden.” (Keskustelu 3)

PANKKEJA
Palvelujen hiipuminen on muuttanut kylien maisemaa. Olennainen muutos on tapahtu-
nut pankkitoiminnassa. ”50 vuotta sitten Osuuskassan tai Osuuspankin, Säästöpankin, 
Postipankin konttoria oli joka kylässä, oli kylän meijerit ja niin edelleen.” (Keskustelu 1)

Pankkitoiminnan muuttumisesta ja sen vaikutuksesta maisemaan käytiin vilkas 
keskustelu kahden eri-ikäisen konttorikuvan vauhdittamana. Teuvan Kansallis-Osa-
ke-Pankki sijaitsi kirkolla 1920-luvun rakennuksessa jyhkeiden kiviaitojen takana ja 
lehtevien puiden varjostamana. Perälän Osuuskassan liikerakennus edusti 1960-luvun 
matalaa modernia rakentamista. 

Kuvat otettiin vastaan hyvin eri tavalla. Kansallis-Osake-Pankin kuvassa aistittiin 
juhannuksen tuntua: koivut ovat lehdessä ja kesä kauneimmillaan. (Keskustelut 1 ja 7) 
”Vähä melkein, ku jonku kotitaloon menis.” (Keskustelu 8) Kuvan metsää luonnehdittiin 
viihtyisäksi (Keskustelu 3) ja koko näkymää romanttiseksi. (Keskustelut 1 ja 7) Vaikutel-
maa verrattiin myös Astrid Lindgrenin Huvikumpuun ja Suomi-elokuviin: 

”Sinne mieluusti menisin kyllä kattomaan, mitä siel on. Onko Peppi täällä? 
Missä on hevonen?”. (Keskustelu 8) 

– Mut tuo ylimmäinen kuva on vähän romanttisempi verrattuna tähän 
alimmaiseen. 
– Siinähän on komiat miljööt tuos ylimmääses. 
– Joo, siinon kivipaasit. 
– Se on jotenkin vehmas. 
– Ja koivut ja… 
– Siinä vois joku laulaa ikkunan alla, oikein Suomi-elokuva. (Keskustelu 7)

Kasvillisuutta pidettiin jopa liian runsaana. Ehdotettiin karsimista, jotta rakennuskin tu-
lisi vähän esiin. (Keskustelu 8)
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Osuuskassan rakennus sai kriittisemmän vastaanoton. ”Se on vähän enemmän tätä päi-
vää.” (Keskustelu 3) Siitä näkee ”heti, että se on pankki eikä välttämättä ensisijaisesti 
kenenkään asunto” (Keskustelu 8) Rakennusta kutsuttiin kliiniseksi, karuksi, laatikko-
maiseksi ja tunnelmaltaan ankeaksi: ”on vähän semmonen kommunistinen fiilis”. (Kes-
kustelu 8) 

Kuvassa huomattiin myös lunta, ja pääteltiin, että se on otettu loppukeväällä. (Kes-
kustelu 7) Siitä huolimatta arviot rakennuksesta olivat tylyjä: ”Ilimankos se näytti nii ka-
rulta!... Emmä tiedä, tuo edessä olevat heinät ja nuo tuossa, se on niin kun pommituksen 
jäljiltä”. (Keskustelu 7)

Joku uskaltautui arvioimaan myös rakennusten sisäpuolta: ”voi kumminki toi uu-
rempi olla miellyttävämpi sisältä ehkä, ko meillä on ehkä vähä semmonen…  maalaisro-
manttiset silmät näitä vanhoja taloja kohtaan.” (Keskustelu 8)

Kansallis-Osake-Pankki osoittautui vaikeaksi sijoittaa oikealle paikalleen, kun ku-
vaa hallitsevat puut ja kivipylväät portteineen olivat poissa.

”Se oli Kansallis-Osake-Pankki, ensimmäinen minkä minä muistan, ni se oli 
siinä nykyisen koululle menevän tien varres siinä…” (Keskustelu 5)

– Mutta onkos tuos ylimmäs kuvas tuo Kansallis-Osake-Pankki, niin onko 
se sitä vanhaa hautausmaata vastapäätä? Kenenkä se nyt onkaa? Siinä 
Laurilan Wisiitin paikkeilla. – – Onni Kangas oli siellä pankinjohtajana. 
Sellaanen, mutta en minä nyt aivan varma, että onko tuo se ollenkaan. 
– Jos tuo on se Laurilan Wisiitti -talo, sitä on vaan remonteerattu sen 
jäläkeen. (Keskustelu 6)

”Niin ku se on tommonen pieni tuommonen neliskanttinen tupa. Mulle tuli 
vain mieleen, ettei se vanha hammaslääkärin talo oo?” (Keskustelu 7)

Yhdellä keskustelijalla oli tarkkaa tietoa: talo oli vuodelta 1928 ja kuului teuvalaiselle 
kulttuuriperheelle. Siinä asuivat teuvalaisen runoilijan Eino Leinosen vanhemmat Lyyli 
ja Uuno Leinonen. ”Ja niillä tais olla niin, että sen isä harjoitti nahkurin ammattia.” (Kes-
kustelu 1; Leinonen 2013) Paikalla on nykyään Laurilan Wisiitti. 

Useimmissa keskusteluissa päähuomion veivät pankin komeat, hienot pylväät. 
(Keskustelut 1, 5, 6, 7 ja 8) Myös vanhaa rakennusta ympäröivät ”tuuheat”, ”vehmaat” 
puut saivat huomiota. (Keskustelu 5 ja 7) Puutarhaa ja kivipylväitä arvioitiin hyvin mo-
nipuolisesti.

– Komiat portin pylyväät. 
– On joo, kyllä on hianot. (Keskustelu 6)

– Voi kun on komia portti ja kivet tuos.  
– Ja puut on lähellä tupaa, alakuvissa ei oo puita näkyvissä. 
– Niin mitä tykkäätte tosta puutarhatyylistä? 
– Se on vähän niin kun juhannus. 
– Niin, tuloo hyvää mieli. 
– Se on tyylikäs. Se on harmi, että kun noita oli vielä 50-, 60-luvulla tom-
mosta aitaa ja porttia paljon. Voi sanoa, että täysin kadonnu tyylisuunta. 
(Keskustelu 1)
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”Ja sitten nuo porakivi- taikka tommoset portinpylväät. Juttelin sellasen ki-
vimiehen kanssa, jolla on tuolla Kurikassa Kuntolan hautakiviveistämö. Ei 
oo pitkä aika, niin juteltiin näistä pylväistä. Hän sanoi, että niitä laitto vaan 
vähän semmoset varakkaammat talot. Ei niitä missään pikkutalojen porteil-
la ollut. Ne oli varsin kalliita, ja niitä ei ihan kuka tahansa kivimies tehnyt. 
Ne vaati vähän enemmän ammattitaitoa. Esimerkiksi se, joka nuorisoseu-
ran nurkalla on vielä toinen ja toinen on siellä Teakin lähellä Ingmannin 
muistomerkkinä ja vanhan pappilan muistomerkkinä, niin ne on aikoinaan 
ollut Teuvan kunnantalon portin pylväät. Ne on hankkinu Otto Syreeni sin-
ne. Otto Syreenin vaimo, toinen vaimo järjestyksessä, halus hiukan yksityi-
syyttä, niin Oton piti vähän tonttia aidata ja laittaa kunnon pylväät, ja siinä 
on ollu semmonen rautaveräjä siinä. Meni vähän kauaks tästä aiheesta…” 
(Keskustelu 1) 

– Kun johnakin ajelee ja kulkee ja näkee, etton portti ja pylväät... Kyl se 
katse jää niihin. Siinä on joku semmonen kansallisromanttinen tunne. 
– Onko siinä jotakin Venäjän vallan aikaasuuttakin, kun kattoo vanhasta 
Karjalasta... On ollut tämän tyyppistä aitaa. Oisko se kulttuuri lyöny lei-
mansa sitten? (Keskustelu 1)

Perälän osuuskassan rakennuksessa toimi myös Siskon kauppa. ”Siinä oli vaateliike 
oikealla puolella ja pankki vasemmalla”. (Keskustelu 3) Junaradan vieressä sijainneen 
pankin äänimaisemaan kuului ohikiitävien junien jyske. Se ei kuitenkaan tuntunut ra-
kennuksessa tärinänä. ”Johnakin vähän tuntuu juna, mutta ei yleensä radan varres tun-
tu.” (Keskustelu 4)

Kaikki Perälän pankit ovat lopettaneet toimintansa. Lisäksi pankkiasiointi on vii-
me vuosina muuttanut perusteellisesti luonnettaan. Asiointi on siirtynyt tietoverkkoon. 
Kaikilla paikkakunnilla ei enää ole lainkaan mahdollisuutta asioida lähikonttorissa. Teu-
vallakaan pankkiin ei noin vain kadulta piipahdeta. ”Nykyään tilataan aika, jos meinaa 
mennä pankkiin. – – Teuvalla nyt vielä pääsöö Osuuspankkiin. Vielä saa käydä.” (Kes-
kustelu 3)

HUOLTOASEMIA
Vanhoista huoltamoista maisemakeskustelijat mainitsivat vanhan Esson ja Shellin, josta 
tarjoiltiin tuokiokuva:

”Kuka muistaa sitten, jos mennään tosta kuvasta tavallaan irti ja tuohon 
oikeelle, niin siinä oli Shellin bensa-asema, ja Kallion Kalevi seiso siinä ja 
pumppas bensaa? Siinä oli semmonen alasin. Iso alasin. Tavallaan tuossa 
keskellä. Tosi painava alasin, en minä oo sitä nähny, mutta oon semmosen 
kuvan nähny jossakin. Sitä sai miehet nostella sitten, jotka jakso.” (Keskus-
telu 1)

Pienhuoltamot ovat hävinneet katukuvasta. Tilalle ovat tulleet suuret liikenneasemat, 
jotka palvelevat kellon ympäri polttoaine- ja pesuautomaatteineen. Perinteisten kahvi-
loiden sijasta niissä on lounas- ja pikaravintola, laajat tauko- ja saniteettitilat, usein myös 
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pieni päivittäistavaramyymälä. Varsinaisia huoltamopalveluja niistä ei yleensä saakaan. 
Entisen Teuvan Shellin paikalle on tullut S-ketjun ABC-liikenneasema. Sen aloittamises-
ta ei keskustelijoilla kuitenkaan ollut varmaa käsitystä. Helposti se arvioitiin todellista 
nuoremmaksi: ”Oisko kymmenen vuotta vanha? On niin vanha, että markoilla siellä ben-
saa myytiin tuoskin sillon.” (Keskustelu 3)

ABC-aseman kuva ei herättänyt kaikissa keskusteluissa kunnon ajatuksenvaihtoa. 
Lukiolaiset mainitsivat sen yhteydessä vain ABC:n maskottiapina Apsin sekä asemalla 
myytävän ruuan. (Keskustelu 2) Vaikka liikenneaseman palveluja arvostettiin, se ei näy-
tä ainakaan vielä saavuttaneen erityistä sijaa teuvalaisten kotiseutukuvassa. Siihen liitet-
tiin varsin vaisuja määreitä. 

– No, jotenkin ankian näköönen. 
– No, eikö siinä kyllä ilooset värit oo? 
–  Ei, ei oo, mutta se vaikutelma jotenkin on, –  – ettei oo mihinään, ei 
minkäämmoista liikettä näy. Liput liehuu, mutta… 
–  Ei kuvis yleensä oo liikettä. 
–  Nii, mutta kato sä tuota yläkuvaa, ni siel on elämää. Tääl ei oo enää 
mitään elämää. 
–  Ohan sie ny eläkeläästen autoja vaikka kuinka paljon parkkipaikalla. 
–  Rekka yks.  
–  Ne istuu nykyään baaris. Eikö ne oo ollu ne baarit siinä? 
–  Jos tämä on… onko tämä ny ees se nykyynen ABC? Ettei se oo se edelli-
nen, ku se oli samoos…? 
–  Ei kyllä tää, ko tämä torni on täs näin, nii kyllä se on nykyynen. 
–  Yläkuva kertoo, että elämää on, mutta jotenki tää on alakuva vaikuttaa 
apeammalta. (Keskustelu 5)

Keskusteluissa liikenneasemaa pidettiin iloisen värisenä, mutta apeana, ankeana ja jo-
tenkin elottomana. Kuvan tiukka rajaus korosti tyyppipiirustuksilla rakennetun talon 
juuretonta ja paikasta riippumatonta olemusta. Tämän kuvan perusteella ei voisi sanoa 
varmasti, mistä kuva on otettu, ”Kuusankoskelta tai Loviisasta tai mistä tahansa.” (Kes-
kustelu 4) Liikenneasemat ovat kaikkialla samanlaisia. Niihin ei ole tarttunut paikkakun-
nan omaa henkeä. Keskustelijat epäilivät, tullaanko tällaisia ketjuhuoltamoita koskaan 
tuntemaan omiksi: ”kun tuota kuvaa katotaan kymmenien tai sadan vuoden päästä, niin 
kukaan tiedä oikeesti, mistä toi on, koska tuota samaa on kaikkialla.” (Keskustelu 4)

Kaikki eivät olleet yhtä torjuvia. Keskustelijat kertoivat tottuneensa uudemman ku-
van ABC-asemaan, käyttivät sitä ja pitivät sitä tärkeänä. Auringonlaskun valossa Teuvan 
ABC oli hieno. Sitä tarvittiin esimerkiksi tapaamispaikkana. ”Siel ylhäällä on porukka 
tapaamas tien varrella. Nykyään vissiin ollaan ABC:llä sisällä”. (Keskustelu 8)

TEOLLISUUDEN MUUTOS
Perinteiset teuvalaiset teollisuudenalat olivat luonteeltaan käsi- ja pienteollisuutta. Mai-
semakeskusteluissa teollisuudesta ja sen vaikutuksesta maisemaan puhuttiin verrattain 
vähän. Mainittiin vanha sementtivalimo, jonka liiketalon erikoiset päätykoristeet olivat 
jääneet mieleen. (Keskustelu 6) Laajempaa keskustelua käytiin vain huonekaluteollisuu-
desta.
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Huonekalujen valmistuksessa Suupohjan alue on kasvanut kansallisesti huomattavaksi 
keskittymäksi. Esikuvat tulivat Jurvasta. Siellä huonekaluteollisuuden kehittymisen rat-
kaiseva tekijä oli Jurvan kotiteollisuuskoulun perustaminen vuonna 1911. Vuonna 1929 
Jurvassa oli jo 45 huonekaluverstasta ja parikymmentä vuotta myöhemmin peräti 62. 
Kalustemarkkinoinnin edeltäjä oli vuonna 1914 perustettu Pirtti. Se teki Jurvan puuse-
pille tilauslistoja ja toimitti huonekalujen piirustuksia. Näihin tilauslistoihin pääsivät kä-
siksi myös lähikuntien puusepät. (Mäntylä ja Riukulehto 2020, 150) 1950-luvun lopussa 
myös Teuvalla käynnistyi ammatillinen kurssitus. 

”Ne oli aluksi semmosia kertakursseja, kolmen kuukauden kursseja. En-
simmäinen pidettiin nykyisessä kulttuuritalo Orrelassa, ja pitäjänä oli Olavi 
Mäkinen, verhoilijamestari Kurikasta. Ainoat koneet, mitä oli kurssin puo-
lesta, oli vanha poljettava ompelukone. Ja siellä verhoilijoita koulutettiin ja 
kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen Helge Siljamäki, silloin huoneka-
luyrittäjä, joka tuossa rakennuksessa [Aattolassa] piti tehdasta, otti kaikki 
kahdeksan poikaa töihin.” (Keskustelu 1)

Huonekaluteollisuudesta tuli Teuvan johtava teollisuudenala. Keskustelijat nostivat sen 
rinnalle vain kasvihuoneviljelyn. Pieni verstas oli pian joka kylässä. (Keskustelu 1)

Huonekalujen kysyntä kohosi, kun kotien elintaso ja käytettävissä olevat tulot 
kasvoivat. Asuntorakentamisen korkeasuhdanteet 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja 
1980-luvun lopussa kasvattivat kauttaaltaan suomalaista puusepänteollisuutta. Muo-
dostui kolme suurta alueellista keskittymää: Päijät-Häme, Helsingin ympäristö ja Ete-
lä-Pohjanmaa. Suupohjan huonekaluteollisuuden keskittymä vankistui 1960-luvulta 
alkaen. Jopa 40 % kaikista Suomen huonekaluyrittäjistä toimi Vaasan läänin alueella, 
jossa tuotanto oli keskittynyt voimakkaasti Jalasjärven, Jurvan, Kurikan, Kauhajoen ja 
Teuvan kuntiin. Parhaimmillaan ala työllisti Etelä-Pohjanmaalla valmistuksessa ja kau-
passa liki 10 000 ihmistä. (Mäntylä ja Riukulehto 2020, 152)

Huonekalut myytiin suoraan kuluttajille kiertokauppana. Kauppiaat liikkuivat kop-
piautoillaan talosta taloon. Kiertokaupan kulta-aikaa olivat 1960-luku ja 1970-luvun al-
kupuoli, jolloin vaahtomuovi löi itsensä läpi. 

– Ja kuinka paljon Teuvallakin oli huonekalujen valamistusta, sanotahan 
vielä 70-luvulla! Sitähän tehtihin melekeen joka kyläs. 
– Kuinka niitä lähti silloon, parahillansa – –, maanantaiaamuna, lähti 
kymmeniä huonekalukauppiaita Teuvaltaki maakuntahan. 
–  Norinkyläshän niitä oli melekeen joka taloos, niitä huonekaluhommia. 
(Keskustelu 5)

Huonekaluteollisuus oli koko maassa pienyrittäjävaltaista, eikä Teuva muodostanut 
poikkeusta. Vielä 1980-luvullakin yli 80 % suomalaisista huonekaluvalmistajista työllisti 
yrityksessään vähemmän kuin 20 henkeä. (Mäntylä ja Riukulehto 2020, 152)

Puusepänteollisuuden esikuva oli paikkakunnalla niin läpitunkeva, että se näkyi 
1970-luvulla koululaistenkin suunnitelmissa, joiden ”bisnesideaa” Siljamäen puusepät 
kehuivat: 
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”Mä oon ollu jotain niinku 9 tai 10 vanha. Saatihin koulukaverin kansa sel-
laanen bisnesidea, että niin alattiin tekemähän niitä pannunaluusia. Ja sitte 
tuos rakennukses [Siljamäen huonekalutehtaalla] käytiin teettämäs niihin 
pannunalusiin – – vaneerista tämmösiä vanerinpaloja. Ja ne teki, ja ne oli 
kovaa juones mukana.” (Keskustelu 6)

”Koulukaverin isä ajo tuota niin hakerekkaa, ni me sieltä saatiin niitä hak-
keen paloja ja sitte liimattiin niitä niihin vaneerinpaloihin ja sitte tehtiin 
kaikkia auringonkuvioita ja näitä, ja ajateltiin, että vitsi tästä tulee kova 
bisnes. Kymmenen vanhana. Kyllä niitä sitte muutama sukulainen säälistä 
osti.” (Keskustelu 6)

Teollinen tuotantokin kohtasi rakennemuutoksen 1980-luvun lopussa. Se ulotti vaiku-
tuksensa myös huonekalualaan. Tuotantokustannuksien hillitseminen osoittautui jopa 
vaikeammaksi kuin 1990-luvun alun kysynnän äkillinen romahtaminen. Vastauksina 
olivat automaatio ja huonekalujen massavalmistus. Harvan huonekalutehtaan taival 
kesti yhtä sukupolvea pidempään. Pienimmät verstaat alkoivat kadota jo 1970-luvul-
la. Samalla katosivat maakunnan teillä huristelevat koppiautot. Maisemakeskustelujen 
aikaan koko teollisuuden ala näytti hiljenevän: ”tehedäänkö Teuvalla oikiasti muutaku 
sänkyjä, ja teheräänkö Norinkyläs enää – –?” ”Ei se Mööbelikään varmaan enää tee.” 
(Keskustelu 5)

MAALAISMAISEMAN RAKENNUKSET

HIENOJA TALONPOIKAISTALOJA
Kun ihmisten toiminta muuttuu, muuttuvat vähitellen myös rakennukset. Toivo Vuorela 
kuvasi eteläpohjalaisen talonpoikaistalon kehityskulun väitöskirjassaan Eteläpohjalai-
set kansanrakennukset vuonna 1949. Vuorelan kiinnostuksen kohteena olivat kaikki ta-
lonpoikaisen pihapiirin rakennukset. Yleensä päähuomion vie kuitenkin tuparakennus, 
pohjalaistalo, jonka kehityskulku johti yksikerroksisesta kolmen pesän rakennuksesta 
yhä korkeampiin, pitempiin ja leveämpiin taloihin.

Talokoko kasvoi koko ajan, mutta enin osa pohjalaisistakin päärakennuksista on 
aina ollut yksi- ja puolitoistakerroksisia taloja. Suuria kaksifooninkisia alettiin rakentaa 
sisämaassa 1700-luvun puolivälissä. Christian Moleyn (1984) mukaan niitä oli 1880-lu-
vulle tultaessa eniten Teuvalla (19 %), Alahärmässä (17 %) ja Kuortaneella (11 %). Katta-
via inventointitietoja nykytilanteesta ei ole olemassa, mutta 2020-luvun järjestys saattaa 
olla toisenlainen. 

Teuvalaiset maisemakeskustelijat olivat hyvin tietoisia omien maalaistalojensa eri-
tyisestä komeudesta. ”On ne komiat rakennukset, ja sitten se on niin kun kravatti koko 
kylälle.” (Keskustelu 1) Nimeltä mainittiin muun muassa Hakalat ja Filppulat, joiden 
talot komistavat Teuvaa vieläkin. (Keskustelu 4) Joululehdessä on esitelty muun muas-
sa Komsin taloa. (Mantila 2016) Monet talot palvelevat edelleen alkuperäisessä tehtä-
vässään ihmisten koteina ja ainakin kesäaikaan asumiskäytössä, mutta mainittiin myös 
useita kylmilleen jääneitä taloja. (Keskustelu 5)
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”Varmaan ootte kaikki pannu merkille, että meillä on harvinaisen paljon 
näitä vanhoja pohjalaistyylisiä talonpoikaistaloja. Niitä on oikein rypäs. Ja 
ne on pidetty kunnossa ja siellä on yks, joka on tehny oikein ison työn. – – 
Ootte molemmat pistäneet talonne oikein hienoon kuntoon ja parhaillaan-
kin yhtä tosi komeaa taloa ja vanhaa taloa koitetaan kuntoon, et kyllä täällä 
– – osataan kunnioittaa tätä vanhaa rakennusperinnettä.” (Keskustelu 1)

Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä saattoi olla muitakin tupia. Palvelusväellä oli oma 
väentupansa ja vanhalla parilla oma syytinkitupansa eli pikkutupa, joka sekin saattoi olla 
”aikamoinen”. ”Sinne pantiin ne vanhat pariskunnat asumaan sinne pikkutupaan, lop-
puelämäksensä, ainakin tääl Riipin kyläs”. (Keskustelu 6)

Pohjalaistaloista puhuessaan ihmiset vaihtoivat sujuvasti mittakaavaa. Tarkastel-
tiin taloja kylämaiseman osana ja koko Teuvan tilallisen ilmeen tekijänä, mutta seuraa-
vassa hetkessä syvennyttiin talon yksityiskohtiin ja sisäpuolen sisustukseen. Joidenkin 
talojen yläkerta ei koskaan valmistunut, tai siellä ei tiettävästi kukaan asunut. Joku muis-
tettiin hienoista tapeteista ja matoistaan, joku takoista ja muuraustyöstä, joku valtavasta 
koostaan. ”Mä oon ollu pienenä siellä. Siellä oli tosi hienot takat ylähällä ja alahalla. Ihan 
mahoroton rakennus.” (Keskustelu 4) Teuvalaisen talonpoikaistalon sisustusta on kuvat-
tu myös kotiseutuyhdistyksen julkaisuissa. (Kentta 1961)

Pohjalaistaloissa on paljon houkuttavia yksityiskohtia. Maisemakeskustelijoiden 
kiinnostus kohdistui muun muassa ikkunoihin, savupiippuihin ja ylärakenteisiin.

Keskustelijat laskivat ikkunoiden lukumäärää ja arvioivat talojen pituutta: ”Kat-
tokaapas ikkunoita, kun niitä on vaikka kuinka.” (Keskustelu 1) Virkekuvassa näkyvän 
talon ikkunoiden lukumäärää verrattiin jäljellä oleviin taloihin, jotta selviäisi, kenen talo 
oli kyseessä. ”Yleensähän niitä on kuus aina pitkäs sivussa.” (Keskustelu 1)

Ruutujen lukumäärä on vähentynyt ajan saatossa, kun on opittu valmistamaan kes-
tävämpää ikkunalasia. Maisemakeskustelijoiden mielestä pienet ruudut tekevät taloista 
hauskan näköisiä: ”Noi on hienoi tommoset ikkunat, missä on tosi pieniä noita ruutuja. 
Hauskoja.” (Keskustelu 8) 

” [Kun] noita vanhoja taloja kattoo, niin aina melkeen on ollut se yläikkuna. 
Tuollakin, onko tuo aitta… Niin siellä on vielä ollu tuommonen aitan luukku 
tuolla oven päällä. Ja sitten on – – ollu vielä se toinen kerros, johna on ollut 
se kokkikerros.” (Keskustelu 1)

Keskustelijat ymmärsivät myös ikkunoiden toiminnallisen merkityksen: alun perin ne 
ovat tuoneet valoa rakennukseen, mutta samalla niistä vuoti lämpöä. (Keskustelu 8)

Monen keskustelijan kokemuksiin kuului talon muuttaminen käyttötarpeiden mu-
kaan. Hirsirakenteista taloa voitiin jatkaa ja korottaa. Perinnönjaossa sitä joskus myös 
lyhennettiin tai laskettiin. Siirtäminen on aina kuulunut pohjalaistalojen olemukseen: 
taloja on käännetty ja siirretty uudelle paikalle. Teuvan maisemakeskustelijat viittasivat 
tähän mahdollisuuteen joitain kertoja yrittäessään sijoittaa rakennuksia joen ja teiden 
suhteen. (Keskustelu 1)

Selvästi enemmän huomiota sai rakennuksen interiöörin mukauttaminen, niin että 
uusia tiloja otettiin käyttöön rakennuksen sisältä. Vuorelan mukaan (1949, 54–55) toista 
kerrosta käytettiin tyypillisesti varatilana toisarvoisiin tehtäviin, kuten juhliin, kinkerei-
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hin ja kokouksiin. Ikkunoissa voitiin pitää verhoja, vaikka huoneita ei asuttukaan. Se 
saatettiin antaa myös nuoren parin käyttöön, ja kesäaikana vintille sai mennä nukku-
maan, ”vaikkei ollu lämmitystä.” Nämä olivat tuttuja tilaratkaisuja myös Teuvalla.

”Monesti se alakerta oli tehty ja kokki oli vähän semmonen, että sinne saa-
tiin se huones tehtyä. Kun ruvettiin seurustelemahan, niin piti löytää talon 
tyttärelle sitten se oma huone, niin sitä ruvettihin sinne kokille tekemähän.” 
(Keskustelu 1)

”Multikokki on sitten se kolmas kerros. Se on siellä niin kun yläkerran vä-
likatto. Usein ketunmultaa, myöhemmin kutterilastua ja nykyään sitten, 
mitä nämä nyt on nämä karhuntaljat.” (Keskustelu 1)

Ylärakenteiden tekniset ratkaisut näkyvät myös ulospäin. Huomiota kiinnitettiin muun 
muassa siihen, että isossakin pohjalaistalossa voi olla vain yksi savupiippu eli teuvalai-
sittain torni.

”Siitä kun kattoo tuota päärakennusta, vai mikä rakennus se nyt on, tuo 
tupa tuolla – niin yks savupiippu! Niin kuin meillä päin sanotahan torni. 
– – Ja tuossa varmahan pitkälti toistakymmentä huonetta. Niin onko ne 
johdettu sitten kaikki samasta savupiipusta?” (Keskustelu 1)

– Joo, ja sitten kun ne tapas tehdä sillä tavalla vinoja johdatuksia. 
– Joo, kyllä ne teki ullakolle sitten sellaisia. Pantiin lankut alle. 
– Lähinnä sen takia, kun oli pärekatot, niin ei tarvinnu kun rästähällä oli 
tämä torni, niin tuota, sitä oli vaikea sen ajan konsteilla eristää sieltä. Pak-
kas vesi tulla muurin kylkiä pitkin alaha. Niin se vietiin harjalle. Se muu-
rattihin se savupiippu siinä yläkerrasta viistohon. Että niiton vielä olemas-
sa näissä rakennuksissa, jotka vielä sattuu olemaan hengis. (Keskustelu 1)

TIIVIIT JA YHTEISÖLLISET PIHAT
Etelä-Pohjanmaalla talonpoikaistalojen pihapiirit kehittyivät umpipihoiksi. Vuorelan 
mukaan länsisuomalaisella umpipihalla on yhteys götanmaalaiseen umpikartanoon. 
Hän antaa siitä esimerkin muun muassa Isojoelta, jonne vaikutus olisi tullut Satakun-
nan kautta (Vuorela 1949, 245) Isossajaossa toimeenpantu kyläyhteisöjen hajottaminen 
aiheutti sen, että umpikartano alkoi jo 1800-luvulla väistyä. Umpeen rakennettu piha 
muodosti ison palokuorman. Etuina olivat turvallisuus ja tarkka tilankäyttö. (Vuorela 
1949, 252–253) Vuorela kuitenkin arvelee, että umpikartano syntyi säännönmukaisuu-
den tavoittelusta. 

Tiiviin rakentamisen vaikutus tulipaloihin oli tuttu myös Teuvan maisemakeskus-
telijoille:

”Niitä oli niitä rakennuksia ennen tosi paljon. Teuvalla palo pappila aikoi-
naan, niin laskettiin, että siinä paloi neljätoista rakennusta samassa tulipa-
lossa. Vain säästyi vaja, savusauna ja kellari, ei kun anteeksi riihi, savusauna 
ja kellari, jotka oli vähän ulompana.” (Keskustelu 1)
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– Ja pihat on rakennettu tivihimmäksi, ku mitä tänä päivänä teherään, on 
aakeita pihoja… että on liiveri.
– Kylläpä se sitte palooki kaikki aina kerralla, ku ne kaupungitki sytty. Yks 
palamahan tupa, ni sitte se palo koko kaupunki. (Keskustelu 5)

Nokipalojen pelko kuului vielä vanhimpien keskustelijoiden lapsuusmuistoihin. Olkikat-
tojakin saattoi vielä 1960-luvulla olla navetoissa, ja pärekatot säilyttivät asemansa vielä 
pitkään. Pärekattojen kasteleminen oli jäänyt voimakkaasti yhden puhujan mieleen:

 ”Kyllä, se oli kova paikka, kun mä olin mukula ja – – rupes noki palama-
han tornis. Ja lieskaa löi torninpäästä ja sitten kauhia meteli, että mitä nyt 
tehdään ja palaako koko tupa. Peljättihin mukulana lujaa.” (Keskustelu 1)

”[K]un oli kuiva kesä, niin oli pärekatto, ja sitten kasteltihin! Sangolla na-
keltihin vettä, kun karjalle piti lämmittää karjakeitintä, niin kipinähomman 
takia kasteltihin.” (Keskustelu 1)

Vaikka varsinaiset umpipihat ovat lähes kadonneet, vanhat talonpoikaiset pihat ovat 
edelleen tiiviitä kokonaisuuksia. Niihin kuuluvat tuparakennusten lisäksi monenlaiset 
aitat, kellari, sauna, navetta, talli, liiteri ja käymälä. Teuvalla on säilynyt monta umpipi-
hamaista kokonaisuutta tai niiden osia, jotka jakautuvat mies- ja karjapihaan. Museovi-
raston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa 
Teuvan umpipihaisten talonpoikaistalojen kuvauksessa mainitaan Latva-Komsin, Sak-
san, Ala-Peuran, Laulajan, Kentan, Mäki-Laurilan ja Harjun tilat. 

Virikeaineistoon sisältynyt kuva Juho Saksan talorykelmästä herätti toistuvasti kes-
kustelun piharakennusten asemoinnin syistä ja vaikutuksista. (Keskustelut 1, 5, 6 ja 8) 
Umpikartanoa lähestyttiin yleensä turvallisuuskysymyksenä ja sitä kutsuttiinkin susipi-
haksi. Ei kuitenkaan jäänyt epäselväksi, että harvinaisuudeksi jäänyttä susipihaa ihail-
tiin. Sitä luonnehdittiin ihanaksi ja erityiseksi. (Keskustelu 6)

Kaikille keskustelijoille susipiha ei ollut tuttu. He kyselivät, miksi umpipihoja yli-
päätään rakennettiin, kun ne varmasti tiedettiin paloherkiksi ja palontorjuntakin oli 
heikkoa. Yleisin vastaus oli villieläimiltä haettu turva:

– Ei päässy susi pihaan… 
– Sillä saatiin suljettuja pihoja. Monta kertaa oli se porttikin vielä. Että 
portin kautta mentiin pihaan. 
– Monesti vielä kahden portin läpitte… (Keskustelu 1)

Kerrottiin myös kaksiosaisen susioven toimintaperiaate: ”Oli susiovet, että oli se alaosa 
ja yläosa, että ne oli siitä puolivälistä poikki.” ”Kyllä mummielestä Kauppilassa on kans 
vielä sellaasia. Joo, ne on kivan näköösiä.” (Keskustelu 6)

Turvallisuusnäkökulma liitettiin myös viime vuosina yleistyneisiin susihavaintoi-
hin. Joku keskustelija pohti mahdollisuutta rakentaa itsellekin pedoilta suojaava susipi-
ha, vaikka ajatuksen takana olikin esteettinen kiinnostus. (Keskustelu 6)

Rakennusten tiivis asemointi kuvasti keskustelijoiden mielestä yhteisöllisyyttä. 
Joukko, jossa toimittiin ja työskenneltiin koko ajan yhdessä, rakensi asumuksensakin yh-
deksi kokonaisuudeksi: ”siin on ollu semmonen yhestekemisen meininki.” (Keskustelu 8)
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Yhteisöllisyys herätti lämpimiä mielikuvia. Keskustelijoiden mielestä se näkyi suoraan 
rakennusten sijoittelussa. ”siin on ollu varmaan sukupolvet – –, on tehty vieri viereen 
taloja, ja ne on mummut ja papat ollu siinä lähellä, jos ei oo ollu sitte samas rakennuk-
ses.” (Keskustelu 8) Tänä päivänä sukulaiset eivät kokoonnu tekemään asioita yhdessä. 
Niinpä ei eri toimintojen tilojakaan tarvitse yhdistää samaan pihaan: ”hyvä jos keritään 
yhtä aikaa aikaa ruokapöydäs olee samas paikkaa.” (Keskustelu 8)

KIVINAVETAT, RIIHET, LADOT
Etelä-Pohjanmaa on perinteistä rannikkosuomalaisen parsinavetan aluetta. Kivijalatto-
mia, puurakenteisia navettoja ei ollut suunniteltu pitkään käyttöön. Ne rakennettiin uu-
siksi muutaman vuosikymmenen välein. Vuonna 1844 Suomen talousseura suosittikin 
kivinavettojen rakentamista niiden ”pitkäikäisyyden” vuoksi. Vuorela (1949, 138–139) 
pitää vanhimpana Östermyran ruukin kivinavettaa (1856). Vaikka kivinavetat tehtiin 
ikuisiksi, niiden aika jäi todellisuudessa varsin lyhyeksi. Kivinen runko ei helposti taipu-
nut uusiin tuotantomenetelmiin ja karjakoon muutoksiin. Kivinavettojen rakentaminen 
painottui sinne, missä kiviaineksen saanti oli parempaa, Kuortaneelle ja Järviseudulle. 

Teuvallakin oli omia kivenhakkaajia, jotka louhivat kiveä Loukasmetsän alueelta. 
Teuvan terveysaseman vieressä sijaitseva Kittilän vanha navetta Komsissa mainittiin esi-
merkkinä komeasta kivinavetasta. (Keskustelu 1)

”Meillähän on ollut kunnalla tälläsiä kivimiehiä. On hyviä näytteitä, siel-
lä on kylällä pari komeaa kivinavettaa vielä tänä päivänä olemassa heidän 
tuotteitaan, ja ne on louhittu tästä suhteellisen läheltä, parin kilometrin 
päästä tuosta mettästä.” (Keskustelu 1)

Monet työntekoon liittyvät rakennukset levittäytyivät maatalon piha-alueen ulkopuolel-
le. Riihi ja paja sijoitettiin kauemmaksi jo tulivaaran vuoksi. Ulkokartanoillakin oli mo-
nenlaisia rakennuksia, muun muassa latoja ja kytötupia. Työtapojen muututtua kaikki 
nämä rakennukset ovat katoamassa maisemasta. Riihien ja latojen tarve väheni nopeasti 
maatalouden koneellistuessa ja viljelymenetelmien muuttuessa. Mutta uudet menetel-
mät toivat maalaismaisemaan myös uusia rakennuksia, kuten korkeita viljasiiloja, kasvi-
huoneita ja varastorakennuksia työkoneille.

Riihet ja ladot liittyivät kiinteästi työntekoon ja tiettyihin viljan- ja heinänvilje-
lyn menetelmiin. (Teuvan Joulu 2014, 56–57; Mantila 2015) Niillä oli näkyvä sija vielä 
1960–1970-lukujen tienvarsimaisemassa. Eräs Teuvalle muuttanut muisteli ensivaiku-
telmiaan:

”Mulle jäi heti semmoinen mielikuva, että kun tulin uudelle seutukunnalle, 
että hyvänen aika! Kyllä täällä on varmaan viljanviljely kovassa vauhdissa, 
kun oli riihiä, riihiä, riihiä. Niin monta riihtä, jotka kaikki on hävinny tääl-
täpäin. Samoin harmaita latoja oli huomattavan runsaasti.” (Keskustelu 1)

Silloin, kun riihiä vielä lämmitettiin, niiden kiukaat muodostivat palouhan. Mutta ra-
kennukset eivät ole enää aikoihin olleet puintikäytössä. Niitä on purettu tarpeettomina 
ja huonon kunnon vuoksi. Maisemakeskustelijat kertoivat, että suurin syy riihien katoa-
miseen on sittenkin ollut hallinnollinen. Lähellä tietä sijaitsevat riihet on kehotettu pur-
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kamaan: ”tuli kunnalta pyyntö, että kaikki riihet pitää hajottaa. Meilläkin oli komia hyvä 
riihi ja hyvät katot, niin ne piti purkaa, vaikka ne ois vähän sivumpana.” (Keskustelu 1

Maisemakuvan muutos on ollut hyvin perusteellinen. Riihet ovat kadonneet: 

”Esimerkiksi siitä Porvarintieltä, jos Komsin paikalle tullaan, niin Komsin 
koulun ja Porvarintien välissä, joka on 800 metriä, vähän vajaa kilometri 
kumminkin. Niin mä laskin tänne tullessa mielessäni, että siltä väliltä oli 
hävinny peräti kuusi riihtä!” (Keskustelu 1)

KASVIHUONEET
Maatalouden rakennemuutos merkitsi tilakoon kasvamista ja erikoistumista. Teuvalla 
se tarkoitti kasvihuoneviljelyä. Malli otettiin naapurikunnasta, Närpiöstä. ”Teuvalaiset 
kävi ensin siellä töissä, näki et hyvin menee, varastivat sieltä tän idean ja rupes tekemään 
ite.” (Keskustelu 1) 

Kasvihuoneviljely näkyi varsinkin pitäjän itäosissa. Perälässä kasvihuone oli ”mel-
kein joka talossa”. ”Teuvalla on ollu parhaillaan 203 kasvihuonetta, ja tällä Komsin ky-
läkunnallakin niitä on ollu melkeen joka toisessa talossa… Se on vähän liioteltu. Ei aivan 
niin, mutta varmaan parikymmentä nyt ainakin.” (Keskustelu 1) 

Tyypillinen kasvihuone oli 8 metriä leveä ja 40–50 metriä pitkä. Sinne sopi noin 
tuhat tomaatintainta kerrallaan. Kasteluun tarvittiin kahden tuhannen litran vesisäiliö: 
”joka toinen päivä kasteltiin puoli lavaa, ja joka toinen päivä toinen puoli lavaa.” (Kes-
kustelu 1)

Lämmitykseen tarvittavat pönttökamiinat valmistettiin omassa pitäjässä, Alasaa-
ren pajalla. Myöhemmin käyttöön tulivat öljykamiinat. (Keskustelu 1)

”Se oli merkittävä tulonmuodostaja aikanaan. On laskettu, että sillon, kun 
se oli Teuvalla tuottavimmillaan, niin se myyntitulo oli samansuuruinen, 
kun metsästä saadut myyntitulot. Se kuvastaa, kuinka merkittävä asia se on 
ollut. Nyt on hävinny sekin.” (Keskustelu 1)

Aikanaan runsaasta kasvihuoneviljelystä on Teuvalla jäljellä kaksi yritystä: Tamsin 
kasvihuoneet Äystöllä ja Laurilan puutarha. Käänne tapahtui jo 1970-luvulla. Närpiön 
kehityksessä ei pysytty mukana. (Keskustelu 1) Kukoistusaikanaan kasvihuoneet olivat 
huomattava maisematekijä, mutta kevytrakenteisina ne eivät ole juurikaan säilyneet 
maisemassa. Sen sijaan Närpiön kasvihuoneviljely näkyy yhä maisemassa omalla taval-
laan, kun kasvihuoneiden valot loimottavat iltaisin taivaanrannalla. 

Kasvihuoneet olivat merkittävä työnantaja: nuoretkin saivat kausitöitä kasvihuo-
neilta, kun muun muassa tomaatteja ja kurkkuja kerättiin ja lajiteltiin jopa 25 tonnia 
kesässä. (Keskustelu 1) Kasvihuoneviljely synnytti myös omat juhlaperinteensä: 

”perustettiin tomaattikarnevaalit. – – Mullakin on niitä mainoksia kotona, 
isoja mainoksia, johna on Vieno Kekkonen, ja olikos siellä esiintymässä näi-
tä henkilöitä, kuuluisuuksia. Minäkin olin siellä töissä koko illan ja siirsin 
limsakoria paikasta toiseen auttaen. Ja väkeä oli. Sehän oli meillä Perälässä, 
oli vissiin kahtena kesänä, ja nyt on sitten Närpiö ottanu sen. Närpiössähän 
on sellaiset tomaattipäivät.” (Keskustelu 1)
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Ensimmäiset tomaattikarnevaalit järjestettiin vuonna 1973. (Teuvan Joulu 2018, 68) 
Niistä kasvoi aikanaan iso tapahtuma, joka vei mukanaan koko kylän. Keskustelijat löy-
sivät sille vertailukohdan myöhemmistä Teuvan sauna-ajoista: 

– Se oli oikeen – – talkootyön voimannäyte. Siinä oli koko kylä. Se oli 
vähän liian… Varmaan vähän liian iso. 
– Se oli vähän liian iso tapahtuma. 
– Vähän niin kun sauna-ajot, vois nyt aatella, koska väkeä tuli vähän vaik-
ka mistä päin. (Keskustelu 1)

RAKENTAMISEN LAATU
Virikekuvien katselijat puhuivat runsaasti rakentamisen laadusta. Sille annettiin monen-
laisia merkityksiä, jotka myös kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi rakennuksen esteetti-
nen laatu ja funktionaalisuus eivät keskusteluissa asettuneet vastakohdiksi. Keskustelijat 
olivat vakuuttuneita, että 1800-luvun ja vielä 1900-luvun alkupuolen talot olivat sekä 
kauniita että järkevästi ja taitavasti rakennettuja. Tuloksena oli toimivia, terveitä ja hy-
vännäköisiä taloja, jotka kestävät aikaa. Home ei näihin rakennuksiin pure, sillä niissä 
ilmastointi on luonnostaan kunnossa. (Keskustelu 3)

– Ne on pantu kallioisehen mäkehen, tuvat rakennettu – –.  
– Ja ne on yleensä perustettu aika ylös.  
– Niin on, ja sitten on tyynykivet viel kivien jatkokohtien alla ja kaikki, että 
ne on aika hyvin pysyneet sata, 200 vuotta ryhdissä. Eikä siinä oikeastaan 
siitä salaojastakaan oo suurta murhetta, kun siinä on perunakellarit paikal-
laan ja kissanluukut. (Keskustelu 1)

Entisajan rakennustaito oli keskustelijoista vaikuttavaa. Sitä on kuvattu myös Teuvan 
kotiseutujulkaisuissa. (Kuusipuska 1961; Mantila 2016) Puhuttiin kädentaidosta (Kes-
kustelu 8) ja sydämellä rakentamisesta: ”Mut sit aina miettii, et kuinka paljon noihin 
vanhoihin rakennuksiin on käytetty – – aikaa ja viittimistä, ja ne on tehty jotenkin var-
mahan ihan syrämmellä. Tänä päivä tehdähän vain tehokkahasti.” (Keskustelu 3)

Sydämellä rakentamisen vastakohdaksi asetettiin kustannustehokkuus. Kaikki teh-
dään kaavamaisesti ja standardoidusti: ”Nykyään on niin ku samaa muottia, yritetään 
kustannustehokkaasti – –”. (Keskustelu 8) Tuloksena saadaan kliinisen näköisiä nyky-
taloja. Sen sijaan vanhoissa taloissa nähdään aikaa vieviä yksityiskohtia. (Keskustelu 8)

– Nuo olis kyl komeita kun olis säilyny, niin kylänraitilla viel nuo vanhat. 
– Mitä niitä säilyttää vanhoja… 
– Kyllä ne säilyny olis, kun ois haluttu säilyttää. Ne oli hirrestä, ja katto 
vaan, ku pysyy ja kivijalka. 
– Joo, lujempia rakennuksia nuo on, kun nämä nykyyset betoni- ja tiilira-
kennukset. 
– Kyllä ne pari sataa vuotta hyvin menee. 
– Huomattavasti parempia rakennuksia. (Keskustelu 4)
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Useampikin osallistuja haluaisi nähdä vanhaa rakennustapaa ja miljöötä myös uusissa 
rakennuksissa. He ihmettelivät, miksei nykyajan osaamisella tehdä samannäköisiä ra-
kennuksia, vaikka tekniset mahdollisuudet ovat selvästi paremmat:

– Tänä päivänä ois vehkeitä ja laitteita. Todella paljon paremmat, mitä 
ennen on ollut. 
– Ei oo sitä viittimistä.  
– Kun tuokin rakennus on tehty, niin ei oo ollu kun kirves ja pistosaha, ja 
suorakulma on voinu olla. 
– Vatupassi… 
– Ei oo ollu minkään valtakunnanmoista sähkövehettä. 
– Eikä ne tarvinnu, ne vanhat kirvesmiehet, mittaakaan. (Keskustelu 3)

”Vanhaa maalaismaisemaa on todella, kyllä nuo, maalaismiljöötä on kui-
tenkin ollu. Että se vain, että tuollaanen on aika katoavaa, ettei näitä enää 
tänä päivänä juuri näje luonnossa. – – Se on vahinko tietysti, ku kaikki van-
ha katoaa, ettei monikaan ajattele sitä, että nykyaikana niin insinöörit kun 
rakennusinsinöörit ku muukki, että yrittäis tehrä jotaki vanhaa, vaan kaikki 
vain korvatahan omilla ajatuksilla. Ettei enää siihen vanhaan kiinnitetä niin 
paljon huomiota. –  – [M]un mielestä jos sanotaan, että jos tuollaasia paljon 
näytetään [viittaa vanhoihin valokuviin], ni ehkä siinä jollakin oppineella 
välähtää mieles, että pitäiskö vielä koittaa rakentaa tommostaki miljöötä”. 
(Keskustelu 7)

Nykyisen rakentamisen huono laatu oli toistuva keskustelujen juonne. Laatuongelmat 
yhdistettiin sekä talonrakennukseen että yhdyskuntarakentamiseen. Nykytaloja luon-
nehdittiin mitäänsanomattomiksi, kliinisiksi, samasta muotista tehdyiksi ja heikosti 
kestäviksi. (Keskustelut 4 ja 8) ”Näähän uudet ei kestä mitään. Ne on heti homeessa.” 
(Keskustelu 4)

Pariin otteeseen keskustelijat pohtivat ongelmaa, jota yhteiskuntatieteilijä voisi ku-
vata korporoitumisen tai rakennusteollisen kompleksin käsitteillä. Ongelmalliseksi koet-
tu rakentaminen – toisin sanoen menetelmät ja materiaalit, joita ei haluttaisi käyttää 
– leviävät ja vahvistuvat, koska rakennusaineteollisuus, kauppa, rakentaminen, raken-
tamisen normitus ja valvonta ovat liittoutuneet tavalla, joka palvelee rakennusteollisen 
kompleksin tarpeita. Monet hyötyvät siitä, että puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta 
teollisista materiaaleista, jotka normituksella määrätään pakollisiksi.

Maisemakeskusteluissa tämä ilmiö tuli esiin monella tavalla. Puhuttiin siitä, kuin-
ka purkaminen ja uuden rakentaminen työllistävät. Vähän naureskellen todettiin, että 
huono laatukaan ei ole haitaksi: ihmisiä työllistyy enemmän, kun rakennetaan huonosti. 
Uusia rakennuksia arvosteltiin suorasukaisesti ja todettiin, että siitä työllistävä vaikutus 
juuri tulee. Rakennetaan aina uutta. (Keskustelu 4) Rakennustarkastuksistakaan ei ole 
tähän ongelmaan apua, jos ei oikeasti tarkastetakaan laatua vaan rakentamisen normin-
mukaisuutta. ”Niin että mikä merkitys on sitten rakennustarkastuksella, jos se ei kestä-
kään kovin kauaa?” ”Jos ei se niille kuulu se, että se on homeessa…” Ihmetellään, kun 
niin monessa rakennuksessa on sisäilmaongelmia. (Keskustelu 4)
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Esimerkkinä huonosta rakentamisesta mainittiin tasakattotalo. Ennen tasakaton yleis-
tymistä katon vuotaminen oli peräti harvinaista. (Keskustelu 3) Lisäksi uusi tyyli rikkoi 
perinteisen kyläkuvan.

”60-, 70-, 80-luvuilla – – välillä sanottihin rakennuspuolelta, että vanhaa 
hommaa ei kannata korjata, että alaha vaan. Tai sitten, että elintasosiipi, 
lättähattu siihen tasakattoinen… Keittiö ja oliko siinä pannuhuone. Sitten 
meni molemmat… Että se oli kyläkuvalle myrskyä.” (Keskustelu 1)

– Mutta – – ei tuo kovin viehättävää arkkitehtuuria oo tämä alimmainen 
kuva [Perälän pankkirakennus]. 
– Niin ku ei siinä oo mitään puita tai mitään edes pehemittämässä sitä. 
– Alaston ympäristö. 
– Ja vähän tuollanen suora kantti kertaa kantti. 
– Tuollaanen laatikkomalli. 
– Mutta öljy on ollu silloon halapaa ku kattoo noiden näyteikkunoiden 
kokoa, jokka valskas siihen aikaa niinku lämpöö oikeen kunnolla. 
– 13 penniä litra. (Keskustelu 6)

Erityylisiä, ympäristöstään poikkeavia rakennuksia moitittiin useissa keskusteluissa. Ne 
eivät sovi kokonaisuuteen. (Keskustelut 1, 6 ja 8)

Keskustelijoiden mielestä vanhat talot tuhoutuvat lähinnä siksi, että ne pilataan pe-
ruskorjauksella ja muovivuorauksella. Esimerkiksi sisäilmaongelmien olennaiseksi syyk-
si arveltiin koneellisen ilmanvaihdon rakentamista tiloihin, joissa sitä ei tarvita: ”Kun 
kaikkiin vanhoihin rakennuksiin laitetaan pakolla ilmastointi. Ne on kaikki homeessa.” 
(Keskustelu 4) Tämän keskustelijan kokemuksen ja käsityksen mukaan ilmastointi pilaa 
rakennukset, mutta niistä ei tulla luopumaan kaupallisista syistä. ”Pitää saaha myytyä 
ilmastointikoneita”. ”Pankaa vapaakiertoinen ilmastointi, niin sillon säilyy teijän huo-
neetkin.” (Keskustelu 4)

Esimerkkejä siitä, kuinka rakennus toimii, säilyy ja kestää, saatiin monessa keskus-
telussa. Sellaiseksi mainittiin muun muassa Perälän nuorisoseuran talo, jossa ovat perin-
teiset rakentamisen ratkaisut: painovoimainen ilmastointi, kissanluukut ja rossipohja. 
(Keskustelu 4) Keskusteltiin myös Norinkylän vanhimmasta rakennuksesta, joka tehtiin 
vuonna 1802 talkoovoimin: ”Kivijalka on ajettu tuolta Mietaan kylältä. Koko kylän hevo-
set ollu talkoossa sitten, kun sitä on tuotu.” (Keskustelu 3)

Aivan vastaavana esimerkkinä mainittiin Riipin entinen koulurakennus. Siinä toi-
mii nykyään Caravan-palvelu-niminen yritys. Vain matala siipiosa on tehty kouluraken-
nukseen jälkeenpäin. Vaikka talo on yksinkertainen ja tehty vaatimattomin välinein, se 
toimii edelleen.

– Se on yli sata vuotta vanha se rakennus. 
– Rakennustaitoa on vielä sillon ollu, ei oo mitään hometta. 
– Laajennettiin 1927 kakskerroksiseksi. Sitä tituleerattiin Teuvan komeim-
maksi kansakouluksi. Ja kyllä se komia onkin. 
– Eikä siihen aikaan, yli 100 vuotta sitten, ei ollu näitä suunnitteluoh-
jelmia, eikä CAD-ohjelmia, ku se on suunniteltu se koulu, eikä oo mitää 
hometta missää. Ja sitte taas, jos vertaa, että vaikka ny Tampereellakin se 
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poliisitalo, ni eikö ne, ku se valamistu, ni kahaden vuoden jäläkeen ne jou-
tu muuttaa sieltä pois. Että ei – – joka asia mee parempaankaan suuntaan. 
(Keskustelu 6)

Epäilyjä esitettiin myös yhdyskuntarakentamisen laadusta. Huolta herätti muun mussa 
kirkonkylän alueen savipohja: ”savia on tuos rannaskin, kun tuo nykyynen kauppa ja 
varmaan pankkikin vähä liukuu jokirantaa kohti.” ”Se on koko kirkonkylä aika huono-
pohjanen.” (Keskustelu 4)

Parissakin keskustelussa osallistujat epäilivät, onko maaperän luonne osattu ottaa 
rakentamisessa huomioon. Keskustelijoiden mielestä tie olisi tarvinnut viemäröinnin. 
Savi olisi pitänyt kaivaa pois syvemmältä, ettei tie olisi myöhemmin noussut. Toki työ 
olisi ollut suurempi ja kalliimpi. 

”Sen viimeisen tieremontin jäläkeen mua on jääny häirittemään se, ku van-
han hautausmaan kohodalla nostettiin siinä portin kohodalla sitä tietä niin 
paljon, että ne rautaportit hautaantui sinne kiinni, sinne hautuumaan puo-
lelle. Mun mielestä olis saanu jotenki toisin suunnitella. (Keskustelu 6)

Keskustelijat ruotivat myös kirkon remonttia ja pelkäsivät hirsien päälle tehdyn raken-
nuksen vakautta, kun alueen vesitalouteen on kajottu. (Keskustelu 4) Myös tuulivoi-
maloiden rakentamisen laatu herätti epäilyksiä. (Keskustelu 5) Kaikki nämä olivat kes-
kustelijoiden antamia esimerkkejä, joilla todisteltiin nykyiseen rakentamiseen liittyviä 
ongelmia: nykyään tehdään paljon sellaisia rakennusvirheitä, joita ei perinteisessä ra-
kentamisessa esiintynyt. (Keskustelu 4)

MAISEMANHUOLTOA

VANHOJEN RAKENNUSTEN PURKAMINEN

Vanhassa ja juurevassa talossa eläminen ei ole pelkkää juhlaa. Vaikka poh-
jalaistalo olisi kuinka rakas omaan silmään ja kaunis muidenkin katsella, 
sen kunnossa pitäminen saattaa asettaa arvaamattomien ongelmien eteen. 
Vanhan rakennuksen peruskorjaaminen on kallista ja vaatii monenlaista eri-
tyisosaamista. Monet työmenetelmät ja tarveaineet ovat vaikeasti saatavissa, 
suorastaan kiven alla. Nykyaikaisia tarpeita on vaikea täyttää vanhan raken-
nuksen ehdoilla, ja kuitenkin rakennuksen perintö pitäisi saada toimimaan 
sopusoinnussa myös sen uudessa käyttötarkoituksessa. Tämä tarkoittaa esi-
merkiksi materiaalien ja rakenteiden toimivuutta. Myös asemointi ja tilarat-
kaisut saattavat olla epäkäytännöllisiä. Kaikkia näitä asioita joutuu mietti-
mään, jos ryhtyy laittamaan vanhaa taloa kodikseen.

Välitöntä korjausta vaativan vaurion edessäkin talonomistaja saattaa tuntea 
voimattomuutta, sillä monet uudet rakennusmääräykset astuvat voimaan, 
jos vanhaan taloon kajotaan. Joskus säädökset ja ohjeet ovat ristiriitaisia tai 
niiden tarkoituksenmukaisuutta on vaikea käsittää.

Pohjalaistalojen arvoa voidaan määritellä kovin erilaisista näkökulmista. Ra-
kennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo voivat olla jotain aivan muuta kuin 
rakennusten taloudellinen arvo. Ne molemmat perustuvat oman alansa 
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asiantuntija-arvioihin. Maisema-arvokin määritellään yleensä viranomais-
työnä. Kotiseutunäkökulma on tyystin toisenlainen. Se perustuu kokonaan 
asukkaiden omaan kokemukseen. Jokainen voi kysyä itseltään, mitkä ovat 
niitä kohteita (vaikkapa talonpoikaistaloja), joita ilman en viihtyisi seudulla. 

Ote kirjasta Riukulehto ja Rinne-Koski 2013: Otta noessa.

Teuvan maisemakeskustelujen osallistujat arvelivat, että vanhojen rakennusten purku-
ratkaisut ovat olleet usein hätiköityjä, vaikka perustelut olisivatkin olleet ymmärrettäviä. 
Ehjiä ja terveitä mutta iäkkäitä rakennuksia on purettu esimerkiksi ylläpitokustannusten 
pelossa. On ajateltu, että uudisrakentaminen on helpompi tie nykyaikaisiin mukavuuk-
siin, helppoon ja lämpimään asumiseen. Joku on voinut pelätä viranomaismääräyksiä-
kin. 

Kun öljy oli halpaa, mukavuudenhalu sai monet luopumaan puulämmityksestä. 

”Joo, öljylitra oli sillon 60-luvulla kuus, seittämän, kaheksan penniä litra, 
niin kyllä siinä pönttöuunit ja puuhellat ja puu-uunit sun muut kaakeliuu-
nit, kaikki lenti kyllä äkkiä pihalle. – – Pantiin sit keskuslämmitys ja öljy-
poltin siihen.” (Keskustelu 1)

”Ja se oli tietysti modernia, eikä vetäny jalkoihin.” (Keskustelu 1)

Öljylämmityksellä oli vanhoissa taloissa ikäviä vaikutuksia: savella muuratut uunit ja 
hormit eivät kestäneet öljykamiinan kuumuutta. Hajuakin pidettiin epämiellyttävänä. 
1970-luvulla purkamista vauhditti vielä öljykriisi. Tavoiteltiin pienempiä lämmityskus-
tannuksia. Kun puukäyttöinen lämmitys olisi vaatinut mittavan peruskunnostuksen, oli 
yksinkertaisempaa rakentaa kokonaan uutta. ”Öljykriisin ansiosta haluttihin säästää, ja 
sitähän on osattu muuallakin kuin Laihialla.” (Keskustelu 1)

Joskus hyväkuntoisia rakennuksia on purettu vain siksi, että ne ovat vanhoja. Aina 
on ollut viranomaisia ja suunnittelijoita suosittamassa uutuuksia ja sellaisiakin asian-
tuntijoita, jotka suhtautuvat kaikkeen vanhaan epäluuloisesti. Keskustelijat muistelivat, 
että Teuvallakin vanhoista rakennuksista on suorastaan kannustettu luopumaan: ”Sitä 
vihattihin, sekä asukkaat itte että kyseiset viranomaiset, tällästä vanhaa, ja alettiin [teh-
dä] näitä levytaloja, että päästähän verrattomaan lämpöiseen homeilmaan. Lastulevy-
jä...” (Keskustelu 1)

Epäilyjä esitettiin esimerkiksi virikeaineistossa näkyneen Kulmakahvilan kohdalla: 

”Tostakin näkyy kulmakahvilasta, kuinka hyvin se on ryhdis tuolta kivijalan 
alta, kuinka korkialla se on maanpinnasta. Jos se on, niin kuin luulisin, niin 
se on täyttä hirttä: tuhat seittämänsataa–tuhatkaheksansataaluvun hirttä, 
väliseiniä myöten ylähä asti. Jos sitten joku kengitystarve jonkun ikkunan 
alla olis ollu, niin pikkunappi. Sanotahan näin.” (Keskustelu 1)

Tarvitaan maisemanhuoltoa. Kun rakennuksista huolehditaan, ne näyttävät hienoilta 
omalla paikallaan. Ilman hoitoa mikään ei säily. Hienosti korjattu on usein miellyttä-
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vämpi kuin kokonaan uusi, mutta purkaminenkin on parempi vaihtoehto kuin paikal-
leen lahottaminen. 

– Kaikki on hienoo, mitä hoidetaan, mistä pidetään huolta. Semmonen 
säilyy.  
– Onhan tämän [kuvan] talon vieressäkin… Se ois kaunis rakennus, jos 
siitä ois pidetty huolta. Se on aivan järkyttävä. 
– Joo siellä lentää pääskyset, muualtakin kun lasista. Ja puut on kasvanu. 
– Puut kasvaa sisälle melkein. (Keskustelu 1)

”Toisaalta on sitten nättiä vanhoja rakennuksia, kun ei niitä rikottaisi, mut-
ta kun puskat annetaan kasvaa, ja ne jää tavallaan sellasiksi törröiksi. Tör-
röttää siinä. Maisemahan ja ympäristöön, se rikkoo niin” (Keskustelu 1)

Purkamisen minimointi, paikkaaminen ja kierrätystalous ovat vasta 2000-luvulla alka-
neet saada arkkitehtien ja rakennustutkijoiden ymmärrystä. Säilyttävän ja ennallistavan 
staattisen korjaamisen rinnalla on alettu puhua myös dynaamisesta korjaamisesta, jossa 
vanhalle rakennukselle voidaan antaa uusi tarkoitus ja uudet toiminnot, vaikka vanha 
ilme säilytetään. (Kalakoski 2022) 

Joskus ei ehkä ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaa ympäristöä rumentava huono-
kuntoinen rakennus.

”Tuo rakennuskin alko olee sellaisessa kunnos, ettei se enää silmällekään 
ollu mikään niin komistuskaan. Siinä vaan aika teki tehtäväänsä.” (Keskus-
telu 1)

”Ne on niin huonos kunnos, että ne vähän niinku toisaalta rumentaa.” (Kes-
kustelu 6)

”Kun esittelee muille, jotka tuloo tänne vierailemaan, jotenkin joskus hä-
peekin, niin kun näytettiin sitä [mainitsee rakennuksen] kauan aikaa, että 
eikö sitä nyt saa pois.” (Keskustelu 1)

 ”Teuvalla on paljon huonokuntoisia hoitamattomia rakennuksia, jotka sie-
täsi purkaa.” (Keskustelu 2)

Purkaminenkaan ei ole ilmaista: ”se on niin kallista, niin siihen se sitten jää, ja rikkoo 
tätä maaseudun miljöötä. Niin niin, miksi se ei voisi olla halvempaa, helpompaa?” (Kes-
kustelu 1)

Rakennuksen ikä ei sinänsä ole ongelma: vanhakin talo voi olla rakenteiltaan kun-
nossa. Teuvalaiset eivät pitäneet satavuotiasta taloa erityisen vanhana, sillä omassa ko-
kemuspiirissä on runsaasti iäkkäämpiäkin rakennuksia. Ne voivat olla vanhan näköisiä, 
mutta eivät silti ole rikki. Ehjää ei tarvitse korjata vain siksi, että se on vanha. ”Sitä ois 
kuvitellu, että tämä [viittaa kuvan purettuun rakennukseen] on hyvinkin vanha, kun se 
oli niin juhlava mutta ei se... 1910-luvulta.” (Keskustelu 1) ”Meilläkin on kummallakin 
vanhemmat tuvat kun tuo.” (Keskustelu 1)
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Purkamista suositettiin myös joillekin keskustan tyhjillään oleville liikerakennuksille. 
”Ne vois purkaa ja tehdä jotain uutta sen tilalle. Tai sitten vetää sen tyyliin metsäksi tai 
jotain.” (Keskustelu 2) Tämä ajatus sai kannatusta nuorilta keskustelijoilta. Rakennusta 
ei aina tarvitse korvata uudella rakennuksella. Kun rakennus tulee elinkaarensa päähän, 
sen paikka voitaisiin palauttaa luonnolle. ”Pitäs korostaa enemmän silleen luonnon mer-
kitystä. Se ei muutu… Kun aina rakennetaan kaikkea uutta ja sitten vaan jää siihen pai-
koilleen ja näyttää rumalta.” (Keskustelu 2)

Talkootyöllä saattaisi olla mahdollisuuksia maisemanhuollossa. Tätä ajatusta pu-
reskeltiin pitkään yhdessä keskustelussa. Voisiko rähjääntyneen kasvihuoneen tai ro-
mahtaneen rakennuksen kunnostaa tai purkaa kyläyhdistyksen talkoilla? Keskustelijat 
olivat itsekin valmiita auttamaan vanhojen rakennusten huoltamisessa, jos omistajien 
voimat eivät riitä: 

”[Kun] sais niiltä omistajilta luvan, että saataas ottaa sellaiset alas. – – En 
mä moiti niitä omistajia, enkä sitä, kun se on sitä, ettei jakseta, ei pystytä, ol-
laan vanhoja jo. Mutta se tois sitä maalaismaisemasta niin ihanan tunteen, 
kun olis tälläset pois.” (Keskustelu 1)

”Varmasti löytyis sellaista kökkäporukkaa. Kun ihmiset alkaa olla kylällä jo 
vanhoja, ja jos ne haluais neljänkympin maalipurkin ostaa, niin ainakin mä 
silloin, kun mä täällä päin oon, voin tulla maalamaan vähän ylempääkin. 
Ylhäällä keikkuu. Jos sais sillä niin kun jatkettua niitä rakennuksia. Tekis 
tuolle kyläraitille ihan hyvää. Ei se nyt niin iso uhraus oo. Muutamalla sa-
tasella vetää pihapiirin, ja se on 20 vuotta suurin piirtein semmonen, että 
kestää.” (Keskustelu 1)

”Että ensinäkin kivijalka valkoseksi ja sitten hyvä gravi ja sala-ojitus ja sit-
ten vesikatto kuntohon, joko pelti tai huopaa tai mitä nyt muuta löytyy. Ja 
seuraavaksi ikkunat ja sitten tää maalaus. Ei se oo sen kummempaa. Ja sit-
ten tietysti sisällä on hurjasti hommaa, mutta sillon tää talo säilyy, kun siellä 
on vesikatto ja kivijalka ja ikkunat.” (Keskustelu 1)

Näkyvällä paikalla ränsistyvä rakennus voi keskustelijoiden mielestä haitata koko seu-
dun mainetta. Usein käy niin, että asukkaiden oma silmä tottuu, mutta vieraat ja muual-
ta muuttaneet ”kummastelevat, kun rakennuksien annetaan hajota pystyyn”. (Keskus-
telu 1)

Maisemanhuolto on kaikkia koskettava aihe. Sen tarve näkyy Teuvalla, Etelä-Poh-
janmaalla ja koko Suomessa. Ränstyvät rakennukset rumentavat maisemaa koko maa-
kunnassa:

”Kun ajaa tuota vanhaa Kurejoen vartta Seinäjoelle joskus, voi olla 20 vuot-
takin aina välissä kun ajaa, niin voi että, siellä oli komeita kyliä. Ja siellä, 
kun jokia pitkin on liikenne kulkenu, niin mahtavia talonpoikaistaloja. Oi-
kein ruusatut ikkunat ja kaikki rästähät. Kaikki on pudonnu suurin piirtein 
jostakin päästä kivijalalta ja katto läpi – – ” (Keskustelu 1)
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”No aina voidahan rahasta sanoo, et se on paljon tai vähän, mutta mitä niin 
kun maalilla pelastaa 19 vuotta, kun edes sen ja viikkais kerran kesässä hei-
nät pois ja jotain.” (Keskustelu 1)

MAANVILJELYKSEN MUUTTUMINEN MAISEMASSA

PELLOT JA LAITUMET

Pelto on luonnon ja rakennetun ympäristön rajatapaus. Peltomaisemassa 
kuljeskeleva ihminen ajattelee olevansa luonnossa, vaikka jokainen ymmär-
tää, että oikeasti kysymys on ihmisen tekemästä kulttuuriympäristöstä. Met-
sä on harvoin luonnontilainen; yleensä kohtaamme luonnossa talousmetsän. 
Se on ojitettu, puut on kenties keinollisesti uudistettu; lannoitukset, harven-
nukset ja muut metsänhoitotoimet vaikuttavat siihen, mitä metsässä näem-
me. Metsä kuitenkin olisi olemassa myös ilman ihmistä. Sen sijaan pelto on 
aina ihmisen tekemä, myös silloin kun sitä käytetään laidunmaana. Sittenkin 
on tarkoituksenmukaista käsitellä peltoja luonnonmaisemien yhteydessä. Ne 
mielletään luonnoksi. Pellot, kedot ja pientareet ovat paikkoja, joissa ihmisen 
yhteys luontoon voi olla hyvinkin suora ja läheinen. 

Ote kirjasta Riukulehto ja Rinne-Koski 2013: Otta noessa.

Maa- ja metsätalous on muokannut maisemia ja ihmisten käsityksiä ympäristön esteetti-
syydestä lähinnä taloudellisista lähtökohdista. ”Esimerkiksi soiden raivaaminen ja laajat 
metsähakkuut ovat muuttaneet suo- ja metsämaisemaa peltomaisemaksi. Suomalaista 
maatalousmaisemaa hallitsevatkin – usein talousmetsien rajaamat – traktoreilla työstet-
tävät peltomaat rakennuksineen.” (Kallio 2022, 102) 

Maanviljely ehti kokea 1900-luvulla monta muutosta. Vuosisadan alun työvoima-
valtainen perheviljelmä laajeni ja koneistui. Sen tuottavuus kasvoi, samoin karjakoko. 
Sitten tilojen lukumäärä kääntyi laskuun ja tilakoko suureni, kunnes 2000-luvulla maa-
tilat lähes katosivat monista kylistä. Välillä ehdittiin nähdä sellaisiakin, aikanaan mer-
kittäviä kehitysvaiheita, jotka ovat jääneet lähinnä muistoksi, kuten siirtokarjalaisten 
asutus ja kasvihuoneviljely.

Laidunnuksella on ollut suuri merkitys ojien, pientareiden ja jokivarsien kasvillisuu-
teen. Maanviljelyllä on ollut vaikutus esimerkiksi puroihin ja jokeen. Viljelmien ojittami-
nen on muuttanut peltonäkymiä. Sotien jälkeen avo-ojia oli vielä paljon, mutta Teuvalla 
ne olivat pääosin matalia: ”Sellanen vähän rento lapionpisto.» (Keskustelu 3) Uudemmis-
sa virikekuvissa viljelykset on ”hienosti salaojitettu”. Peltoviljelmistä on tullut suurempia, 
yhtenäisiä viljelmiä. (Keskustelu 1 ja 4) Ojitus on vaikuttanut myös vesimääriin ja virtauk-
seen. Vielä suurempi vaikutus on ollut metsäojituksilla ja tulvarakentamisella.

”Sitten kun mennään siitä Varsalanloukolle etehenpäin, niin purot on kaik-
ki moneen kertaan ruopattu ja aukaistu ja vettä ei oo ollenkaan. 50-luvun 
puolen välin jälkeen oli rapua ja kalaa, ja 60–70-luvuillakin sai vielä rapuja 
siitä, [missä] oli se uimapaikka Koskenmäellä niin sanotusti.” (Keskustelu 1) 
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Peltojen hoitaminen on muuttanut muotoaan ja työtavat vaihtuneet, millä on vaikutus-
ta jokiin sekä puroihin, niiden vesimäärään, kala- ja rapukantaan. Ennen joesta saatiin 
syötävää ja niissä kelpasi uida, mutta nyt vettä ei ole enää tarpeeksi eikä saalista ole saa-
tavilla. Aihetta on käsitelty laajemmin toisaalla tässä kirjassa.

Maatalouteen liittyvät aitaukset näkyivät ennen sotia kaikkialla pitäjässä. Aitauksia 
näkyi virikekuvissa niin pelto- ja jokimaisemissa kuin Porvarintielläkin. ”Panentoaidaksi 
sanottiin tuota aidaksista tehtyä aitaa.” (Keskustelu 1) Paremmissa paikoissa se tehtiin 
niin tiheäksi, ettei lammaskaan päässyt läpi. (Keskustelu 4) Aidan nimityksissä kuului 
myös murteen vaihtelua: keskustelijat puhuivat muun muassa pamento- ja patentoai-
dasta, riukuaidasta, risuaidasta ja mikkiaidasta. (Keskustelut 1, 5 ja 7)

Aitoja tarvittiin tien viereen, kun laitumet haluttiin tuoda tien reunaan asti. Aidat 
olivat tarpeen myös siksi, että kirkonkylän läpi kuljetettiin karjaa. (Keskustelu 4) 

Panentoaidoissa näkyi aika. Niiden olemukseen kuuluu rähjäisyys, joka luo samalla 
rauhallisen, kiireettömän tunnelman: ”ne on melkein kaatumassa aina johonkin suun-
taan – –. Ei niin ku suoraan mee millään tuo aita.” (Keskustelu 8) Kyse ei ollut piittaa-
mattomuudesta vaan työn hallinnasta. Aitoja oli paljon. Ne tehtiin kestämään. Niitä ei 
ollut tarkoituskaan uusia joka vuosi, sillä arki oli täynnä monia töitä. 

Panentoaitoja tehtiin yleisesti vielä 1950-luvulla. Monella maisemakeskustelijalla 
oli omaakin kokemusta aidan rakentamisesta. He painottivat, että aidan rakentaminen 
oli hidasta, työlästä ja siihen kului paljon hitaasti kasvanutta, sitkeää puuta. (Keskustelut 
3, 4 ja 7) Lopputulos oli kaunis. (Keskustelu 1) Panentoaita piti hyvin karjan aitauksessa, 
kunhan aidan kunnosta pidettiin huolta. 

– Sitä piti aina tukia, uusia seipäitä lyödä, jos meinas lähteä nojaamaan. Se 
pysy kyllä muuten hyvin.  
– Ei ollu painekyllästettyä paalua. 
– Mutta nuo oli sellasesta käkkäräkuusesta tehty. Pientä kuusta. (Keskus-
telu 3)

”Kato, ku ne on halkastu, ni ei ne lahonnu”. (Keskustelu 4)

”[J]otkut poltti sen terän hiilelle, että se säilyy, tuon paalunki terä.” (Kes-
kustelu 4)

”[S]e vielä laitettiin semmosella koivunoksalla kiinni sinne, vai vitsalla, 
miksikä sitä sanotaan.” (Keskustelu 7)

Kun ulkolaitumet olivat laajoja, aitauksiin tarvittiin paljon veräjiä, ”aina joka kymmenen 
metrin päässä.” (Keskustelu 4) Se oli oma taitonsa. Veräjänpaikat pysyivät samalla kodin 
vuosikymmeniä, jopa sukupolvelta toiselle. Ne olivat keskustelijoilla hyvin muistissa, sil-
lä niitä piti aukoa ja sulkea jatkuvasti, jotta karja ei olisi karannut. ”Taksillakin oli vaikea 
kulkea.” (Keskustelu 4)

Aidoista kerrottiin paljon muistoja: joku on lapsena katkaissut kätensä panentoai-
dan rakoon. (Keskustelu 4) Aidanteon vaikeus oli erityisesti painunut mieleen. Opettaja 
oli jättänyt pojat keskenään jatkamaan rakentamista, mutta siitä ei tullut mitään: ”Me 
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jäimmä tekemään, mutta meillä meni sormi suuhun, vaikka me oltiin siinä oltu apumie-
hinä. Mutta ei siitä mitään tullu, ei jääny niin päähän se oppi.” (Keskustelut 6)

Taajama-alueen laidunaidat ovat kadonneet. (Keskustelut 6 ja 7) Keskustelijat kek-
sivät keskustan tuntumasta vain yhden lammaslaitumen. (Keskustelu 8) Maataloissa-
kin panentoaidat vaihtuivat paimenlankoihin jo 1960-luvulla. Niitä keskustelijat pitivät 
maisemallisesti mitättöminä. Siellä missä ennen tarvittiin taidokkaat aidaspuut, riitti nyt 
”kaks piuhaa”. (Keskustelu 8)

HEINÄTALOUS
Kuivaheinän kerääminen talven varalle eläinten rehuksi on ollut niin merkittävä osa 
suomalaista maataloutta, että heinäkuun nimenkin uskotaan tulevan siitä. Kylvöheinän 
viljelyn aloittaminen oli kuitenkin vasta 1800-luvun suuria maatalouden muutoksia. Ai-
kaisemmin heinät kerättiin luonnonniityiltä ja vesijättömailta. Se oli erittäin suuritöistä 
ja aikaa vievää. Heinän peltoviljelyssä sama rehumäärä saatiin paljon pienemmältä alal-
ta ja lähempää taloa. Siitä huolimatta kylvöheinää vastustettiin Länsi-Suomessa pitkään, 
sillä heinän kylvämistä ruokaviljalle tarkoitetuille pelloille pidettiin jumalattomana.

Aluksi heinät kuivattiin kuupoilla ja haasioilla. Kuupolla kuivattaminen oli yksin-
kertaista. Kuuppo oli hieman päätä suurempi, sylissä kietaistu heinätollo, jotka jätettiin 
pellolle vapaasti kuivamaan: ”tehdään semmonen rinku ja se jää keskeltä auki. Se on 
noin korkia suurin piirtein. Ilma pääsöö sieltä läpitte.” (Keskustelu 4) Menetelmä oli työ-
läs, sillä kuupot piti vielä avata ennen latoon korjaamista. Näin varmistettiin, ettei hei-
niin tullut hometta. Välillä kuupot saatettiin levittää auki ja kuupottaa uudelleen myös 
sateiden vuoksi. Joku muisteli, että joskus kuupot avattiin kymmenenkin kertaa ennen 
latoon korjaamista. (Keskustelu 4) 

– Mutta kyllä ne siinä hyvin kuivi, jos sattu hyvä pouta. 
– Pieni määrä heinää oli yhdessä kuupossa vain.  
– Mutta kun ne piti aina kaikki levittääkin, kun ne latoon vei. Ei niitä 
ennemmin voinu viedä. (Keskustelu 4)

Suuret heinämäärät kuivattiin haasioilla. Maisemakeskusteluun osallistuneiden muistin 
aikaan haasiat olivat jo jääneet pois käytöstä. Niitä nähtiin Teuvalla vain huonoimpina 
vuosina. ”Ei niitä täällä paljon oikein rakennettu. Mutta kyllä mä muistan sellasen kesän, 
että ei auttanut muuta, kun rakentaa haasioita, kun jatkuvasti sato. Se säilyy siinä sitten, 
ku sai sitä tarpeeksi paljo.” (Keskustelu 4)

Haasia oli peltomaisemassa samalla tavalla näkyvä elementti kuin myöhemmät sei-
väsrivit: ”pitkiä riukuja pystyhyn. Sitten siihen pannahan orsia. Orsille nostellaan heinät 
ja taas uudet hirret. Sellanen haasia. Niitä oli sitten, kuinka pitkiä olikin. Tai riippu, pal-
jonko tuli heiniä.” (Keskustelu 4) Haasioiden pituus oli 4–5 metriä. Jos heinää oli paljon, 
niitä voitiin tehdä peräkkäin seinämäksi. ”Ei sitä niin isoja tehty, ku sitä olis sitte pitänyt 
heiniä tuoda kaukaa.” (Keskustelu 4) Heinä pysyi haasioilla hyvin väliorsien ansiosta. 
Tolpat lyötiin lujasti maahan. Tappejakin niissä saatettiin käyttää. (Keskustelu 4)

Haasioiden jälkeen seivästämisestä tuli hallitseva kuivaustapa. (Muistelua esim. 
Seppälä 2004) Seivästettäessä heinät saatiin entistä helpommin ripustettua kuivumaan. 
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Tappien tai ”naulojen” avulla heinä pysyi seipäillä ilmavasti. Peltojen suorat heinäseiväs-
rivit olivat useimpien keskustelijoiden mieleen hyvin tallentunut maalaismaisema. Siitä 
kerrottiin paljon muistoja ja vaikutelmia. Niitä hallitsi kova työ ja seuranpito. Maisema-
keskustelijoiden käsityksen mukaan tämäkin heinänkäsittelytapa on kokonaan hävin-
nyt. Seipäitä on pellolla vain koristeeksi tai perinteen vuoksi. Tarpeeseensa ei kukaan 
enää seivästä. ”Ei enää tommosia heinäseipäitä oo Teuvalla varmaan paljon mihnään.” 
(Keskustelu 1) Virikekuvien heinäseipäät saivat riemastuneen vastaanoton:

”Mä tykkään… Aattele, se on keskellä kylää. Siellä on ollu noin hienot heinä-
seipähät kuule. Mihnä sä näät tänä päivänä heinäseipähiä? Ei niin ku... Ei 
mihnään.” (Keskustelu 3)

”Heti tuli lämmin, ku kattoo tuota yläkuvaa: Ai, heinäpellolla pitää olla, ei!” 
(Keskustelu 7)

”Nii, vaikka ois ollu kuinka kuivia, ni ei muutaku seipähän kautta. Se oli sitä 
aikaa, kultaista 60-lukua.” (Keskustelu 7)

Heinämuistoja esiteltiin paljon. Niissä korostuivat ankara rasitus, helteet, hiki, pöly ja 
sadekuurot. ”Joo, heinätöissä on aina hiki.” (Keskustelu 7)

”Kyllä niitten heinien kanssa tehtiin paljon työtä ennen. Se oli se työ… Oma 
arvonsa siinä, että sitä tehtiin vähän liikaakin. Ois ne helpommallakin mon-
ta kertaa saanu.” (Keskustelu 4)

– Kyllä ne ennen tehtiin nuo heinätyöt kyllä todella kovan työn takana. En-
sin seivästettihin ja sitten monta kertaa ne purettiin seipähältä... Ja sitten 
vasta kerättiin, että saa vähän ilmaa sitten. 
– Niitä vielä monta kertaa siinä maassa pideltiin sen jälkeen, kun oltiin 
purettu seipähästä. 
– Joskus sattuu sadekuurokin, se kasteli uudestaan. (Keskustelu 3)

Muisteltiin, kuinka kärsivällisyyttä koetteli, jos heinät oli pudotettu maahan seipäil-
tä kuivumaan ja sitten tulikin sade. Silloin rauhallisempikin isäntä kiroili. Jälkeenpäin 
muistellessa tuntuu siltä, että aina oli heinätöitä. Kaikki tehtiin pikkutarkasti. Pientareet-
kin niitettiin, ja seiväsrivin piti olla suora. 

– Joo se oli aika paljon kovempi töistä kuin nykyään. Piti pyötäröt haravoi-
da ja… 
– Ja ne ojat niitettiin vielä viikatteella. 
– Haravaan kans käsin haravootiin. (Keskustelu 3)

”Mulla tulee oma lapsuus mieleen, ku kaikki kesät tehtii heinätöitä ja mui-
ta.” (Keskustelu 8)

Seipäiltä heinät siirrettiin kärryyn tai rekeen. Vetopeli vaihtui traktoriksi 1950–1960-lu-
vuilla: ”tehtiin niin jumalattoman korkeita ne heinäkuormat, että syrän kurkussa oltiin, 



91KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

että pysytäänkö siellä, ku mentiin sillan kohorasta.” (Keskustelu 6) Maataloustraktorin 
mullistavaa vaikutusta on muisteltu muun muassa Teuvan Joulun kirjoituksessa Trak-
torikesä (2015).

Vaikka seipäät ovat häipyneet pelloilta, niitä käytetään yhä pihapiirien ja rakennus-
ten sisustuksessa. Siinä nähtiin yhteys suorastaan huonekaluteollisuuteen: ”Olisko sillon 
aikoinansa tienny, kun täältäkin on viety maakuntahan huonekaluja, vaikka kuinka pal-
jon, että sitten jonakin päivänä ne on nuo heinäseipähät, mistä ne huonekalut on tehty!” 
(Keskustelu 3)

Seivästämisen jälkeen heinänkäsittelyssä siirryttiin paalainten ja niittosilppurien 
aikaan. Ne eivät enää vaatineet samalla tavoin koko suvun tai yhteisön yhteistyötä, sil-
lä koko urakasta selvittiin muutaman miehen voimin. Työ keskittyi traktorin koppiin. 
Heinät niitettiin, pöyhittiin, paalattiin ja ajettiin latoon. Konevoimalla tapahtui myös 
tuorerehun valmistus. Näissä muutoksissa viljelysnäkymistä eivät kadonneet pelkästään 
laiduneläimet, vaan myös ihmiset. ”Ei oo seisomassa enää, lapset äitiinensä, isinensä 
sielä.” (Keskustelu 6)

Vanhaan aikaan heinätyöt työllistivät ympäri vuoden, sillä kuivaheinää haettiin pie-
nistä ladoista karjalle viikoittain reellä tai kärryllä. (Keskustelu 3) ”Tuoskin näkyy tämä 
maatalouden kehitys hienosti, että kuinka on tommosesta käsivaraisesta ja hevosvetoi-
sesta taloudesta siirrytty tämmöseen tekniseen juttuun.” (Keskustelu 1)

Yhden keskustelijan vanhemmat tekivät vielä heinätöitä kotitilallaan. Se kokosi 
edelleen perheen yhteen: ”Että lapsenlapset pääsee heinätöitä tekee ja heinäkuorman 
päälle. Että se on ihan joka kesä erelleen.” Tällainen yhteisöllisyys ja seurallisuus oli hal-
litseva piirre 1960-luvun heinätöissä. Heinätyöt kokosivat myös lomalaisia, usein ne oli-
vat kaukaisempia sukulaisia: ”Tampereeltaki tuli sitte kaupunkilaisia ihan auttamaan.” 
”Hifistelemään.” (Keskustelu 8)

Vain yhdessä keskustelussa kaivattiin ”normaaleja” heinäpaaleja eli ”kanttipaaleja”. 
(Keskustelu 8) Syy oli visuaalinen: keskustelijan mielestä nykyiset pyöröpaalit pomppaa-
vat liikaa silmille.

Pyöröpaalit ovatkin yksi huomiota herättävimmistä maanviljelyksen jäljistä nykyi-
sessä maalaismaisemassa: ”nykyään paalatahan muovipussihin”. (Keskustelu 4) Paalit 
tehdään nopeasti, mutta ne näkyvät pelloilla ja peltojen reunoilla riveiksi tai kasoiksi 
koottuina läpi vuoden. Maisemaa täplittäviin paaleihin viitattiin monilla kiertoilmauk-
silla: puhuttiin lumisista palloista, joutsenista pelloilla, traktorin munista ja norsun tam-
poneista. (Keskustelut 1, 5, 6, ja 7)

– Ne ei oo kyllä mitään komeita… 
– Että ei mikään ilo oo silmälle nuo paalit, niitä on joka paikas ja kaeken 
värisiä. 
– Niin niihin ei oo tottunu, vielä? 
– Niin, ei vieläkään oikeen, mutta sen nyt on tietysti luonnollista, että 
mennään etehenpäin siinäkin asiassa. 
– Meidän naapuri sanoo – meinaa ymmärtääkään ensiksi, mitä se tar-
koottii – se sanoo, että ’noita norsun tampooneja on joka paikka täynnä’. 
(Keskustelu 6)
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MAATILOJEN KATOAMINEN
Maatalouden tekninen kehitys näkyy maisemassa. Ihmisen kädenjälki on erilainen. Riu-
kuaidat ovat muuttuneet sähköaidoiksi, avo-ojat salaojiksi ja heinäseipäät pyöröpaaleik-
si. Myös ihmisen toiminta tilassa on kokonaan toisenlaista. Heinänteko ja elonkorjuu 
tempaisivat ennen mukaansa koko yhteisön. Pienilläkin pelloilla hääri kymmeniä ihmi-
siä, ja myös lapset olivat mukana työssä. (Keskustelu 6) Nyt kaikki tapahtuu koneiden 
voimalla. Maatöiden seurallisuus on kadonnut. Vanhat työtavat ovat nopeasti vaipumas-
sa unohduksiin: ”Yllättävää, kuinka paljon on perheitä ja lapsia, jotka ei tiedä mitään 
heinätyön tekemisestä, siitä vanhasta ajasta, kun nyt on syntyneet näin traktorin munien 
[so. pyöröpaalien] aikana.” (Keskustelu 1)

Koneistuminen on merkinnyt myös maatalouden tehostumista. Siihen kuuluvat en-
tistä isommat traktorit, työkoneet ja leikkuupuimurit. (Keskustelu 2) Varsinkin nuoria 
miehiä kiinnosti keskusteluissa maatalouden tehostuminen. Suurilla koneilla ja uusilla 
työtavoilla tulosta tulee vähemmällä vaivalla: ”Enemmän ruokaa, nopeemmin ja halval-
la.” (Keskustelu 2) Joku naisista totesi, että häntä eivät oikein salaojat kiinnosta. (Kes-
kustelu 2)

Vielä yksi muutos on maatilojen katoaminen. Kaava-alueella ne joutuivat ensin 
väistymään katujen tieltä.

”Maatilat on kadonnut tosta keskustasta, niin kun karjatilat. Ylähäällä oli 
tuos oikean rakennuksen, kun mennään tuonne päin, niin oikealla on Veik-
ko Sillanpään talo, ja siinä oli ihan karjatila. Se katos varmahan 60–70-lu-
vun taitteessa, aletiin tehdä niin sanottuja katuja siihen. Se meni valtatie 67 
taakse sitte.” (Keskustelu 1)

Nykyään Teuvalla ei ole montakaan lehmätilaa. Vielä 1970-luvun alkuvuosina toimi Teu-
van osuusmeijerin lisäksi vielä useita kylämeijereitä. Lehmiä saattaa silti olla sama mää-
rä: ”Ne on vaan yhdes talos.” (Keskustelu 1) 

Suurtilan hoito on tyystin erilaista kuin pienillä perheviljelmillä. Vaikka tuleva ke-
hitys oli aavistettavissa jo 1950-luvulla, rakennemuutoksen nopeus oli 1990-luvulla lo-
pultakin yllättävä. ”Se muuttu yhtäkkiä, että pitää olla niin suurta vain. Että vain isoja 
tiloja ja isoja navettoja ja sikaloita, ettei pienet tilalliset enää, ei niitten kannattanu pitää 
enää.” (Keskustelu 6) 

Maatalouden rakennemuutos vähensi maatiloja kaikkialta. Vuonna 1990 eläintiloja 
oli noin 50 000; määrä putosi 25 vuodessa noin 16 000:een. Tiloja katosi noin 7 % vuo-
sittain. Teuvalla muutos ei ollut ihan yhtä kiivas: maatalous työllisti 733 henkeä vuonna 
1990, 25 vuotta myöhemmin noin 300. (Mantila 2014) Se aiheutti ison ympäristön ja 
elämäntapojen muutoksen koko maaseudun maisemaan. Maaseutua katsellessa näytti 
kuin lypsylehmiä ei pidettäisi enää missään. Ennen oli ”elukkoja” melkein joka talossa. 
Jokaisella opettajallakin oli lehmä.

”Joo, mutta silloon oli tuota kaks, kolome lehmää taloos ja kakaroota tupa 
täynnä, ja silti ne vaan pärjäs. Tänä päivänä ei tulisi mitään.” (Keskustelu 5)

– Noista lehmistä tuli mieleen, että se on kyllä kans valtavasti muuttu-
nut – –. Että kuinka monessa talos ja tilalla on ollu lehmiä siihen aikaan 
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Teuvalla? Se on aivan mahadoton määrä. Niinku että ne on ollu siis vain 
muutaman lehemän tiloja, mutta niitä on ollu mahdoton määrä. 
– Melekeen joka taloos. 
– Nii, ja eikä ne lehemiä, vaan siellä voi olla jotaki muitaki elukkoja: oli 
sikoja taikka kanoja. Joka talos oli niinku melekeen jotaki. 
– Oma tuotanto. (Keskustelu 6)

Maatalouden rakennemuutos on vaikuttanut maaseudun maisemakuvaan, mutta sillä 
on myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. Asukkaiden määrä on vähentynyt. Kaik-
ki maaseudun asukkaat eivät koskaan ole olleet maanviljelijöitä, mutta alkutuotannon 
harjoittaminen oli se liikkeelle paneva syy, miksi sivukylissäkin asuttiin. Muut asukkaat 
olivat kylissä maa- ja metsätalouden muodostaman väestöllisen perustan vuoksi. Ny-
kyään maatalous ei enää muodosta maaseudun perusväestöä. Muutos näkyy kaikkialla 
Teuvalla. Ympärivuotisesti asuttuja taloja on yhä vähemmän. Paljon on kesäasuntoja 
ja kylmiksi jääneitä rakennuksia. Ylivoimainen enemmistö asukkaista on muita kuin 
maanviljelijöitä.  

Esimerkiksi Luovankylässä asuu ympäri vuoden noin 80 ihmistä. Virallisesti heidät 
lasketaan osaksi kirkonkylää. Keskustelijat muistelivat, että jossain vaiheessa asukkaita 
oli 138, parhaimmillaan jopa 200. Kylän kansakoulussakin on ollut yli 50 lasta. (Kes-
kustelu 5) ”[ei] tartte kun kakskyt vuotta mennä: oli palajo lehemiä laitumella… Nyt on 
kahades paikas.” (Keskustelu 5)

TUULIVOIMALAT

TUULIMYLLYT MUUTTAVAT MAISEMAA
Parissa virikekuvassa olivat huomion kohteena maaseudun viimeaikaisen maiseman-
muutoksen huomiota herättävimmät ja puhutuimmat muutokset: Äystön kylästä ote-
tussa virikekuvassa taivaanrantaan piirtyi ryhmä Kauhajoella sijaitsevia tuulivoimaloita. 
Ne herättivät useimmissa keskusteluissa vain vähän huomiota. Tyypillisesti osallistujat 
kertoivat, että katse oli aluksi aina hakeutunut tuulimyllyihin. Sitten niihin oli alettu tot-
tua ja nyt niihin ei juurikaan kiinnittänyt huomiota – varsinkaan, jos oli itsekin syntynyt 
tuulimyllyjen aikana. (Keskustelu 5)

”Ihminen on niin kun hassu, noita näkee, niin niitä ensin laskee. Aina on 
joku kilpailu, että kuka niitä nyt näköö kuinkakin monta siinä. Kyllä mel-
keen jo sitten, kun Seinäjoellekin menee, ei niitä tuu edes huomioitua siellä. 
Sielläpähän myllyt on.” (Keskustelu 1)

”Kyllä se noihin myllyihin silmä edelleen joka kerta osuu, mutta ei enää niin 
paljon, kun ne ensin nousi. Niin sitähän ei voinu ajaa autolla, kun tuijottaa 
niitä samalla. Tietyllä tavalla siihen on jollain lailla maisemassa tottunu.” 
(Keskustelu 4) 

”Mun mielestä niihin on niin silmä tottunu, että ei niitä edes… Ei ne oikein 
enää herätä sellasta intohimoa mihinkään suuntaan.” (Keskustelu 6)
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Tuulimyllyjen vaikutusta maisemaan ei suinkaan kiistetty: ”Kyllä siinä maisemat muut-
tuu, kun tollaset myllyt tulee.” (Keskustelu 1) 

”Tuo [tuulimyllyjen kuva] on vähän semmonen kuva, johona on niinku 
sulattelemista tietyllä lailla. – – Mä en oo silti tuulimyllyjä vastaan, mutta 
se, että niitten sijoittelu, että meneekö se aina – – maisemallisesti oikeaan 
paikkaan, nii se on vähän. Ja onhan se siinäkin, että ihmisellä on aina sellai-
nen luontainen vastustus aina sellasiin isoihin muutoksiin. Että on varmaan 
sitä mukana kans aika paljon, että kun ei oo siihen tottunu, että tuollaaset 
hyrrät tuol pyörii, niin ihminen vaatii totuttelua varmaa.” (Keskustelu 6)

”Mun mielest se on ihan ok, niin kaua, ku ne on vähäse sivummalla, ettei 
tartte tuora niitä ihan ihmisten viereen. Pitää jonkinlaine järki olla myös sii-
nä… – – Tuolla mettis on kyllä tilaa, mihkä niitä voi… laittaa ja saa puhdasta 
energiaa.” (Keskustelu 8)

Vertailukohtaa haettiin puhelin- ja sähkölinjojen muutoksista. Ne ovat tulleet maiseman 
osaksi 1900-luvun alkupuolella, yleistyivät rajusti sotien jälkeen, niin että niistä tuli var-
sin näkyvä ja hallitseva maisematekijä. Pylväsrivit reunustivat teitä ja halkoivat peltoja. 
Viime vuosina ne ovat harventuneet hyvin nopeasti, monin paikoin lähes kadonneet mai-
semasta. Sittenkään niiden muuttuminen ei ole aktiivisesti mielessä: ”On kadonnut säh-
kölinjat, oleellinen osa kyläkuvaa. Sillon kuin oli puhelinlinjaa ja sähkölinjaa, niitä meni 
ristiin rastiin ja tänä päivänä ei enää muistakaan.” Huomautettiin myös, että ulkomailla 
silmä osuu nykyään sähköjohtoihin erityisen helposti. (Keskustelu 1)

Osa keskustelijoista ei nähnyt tuulivoimaloissa maisemahaittaa. Heidän mielestään 
myllyt ovat melko huomaamattomia ja sopivat maisemaan. Voimaloita pidettiin värit-
töminä. (Keskustelu 4) Kaukaa katsottaessa ne eivät pompahda silmille: ”nuo on vähän 
niinku sopiiki tuonne kuvahan. Ei ne silti häiritte nuo tuulimyllyt tuola”. (Keskustelu 7) 

Oli myös keskustelijoita, joiden mielestä myllyt olivat hienoja. Yleisempi oli kui-
tenkin käsitys, jonka mukaan yksittäinen tuulimylly saattoi olla aika komeakin, mutta 
vaikutelma muuttui, kun ”kun niitä rupiaa olemaan joka paikka täynnä”. (Keskustelu 5)

Tuulivoiman rakentamiseen suhtauduttiin kriittisesti mutta hyväksyvästi. Keskus-
telujen päälinja oli, että kasvavaan energiankulutukseen tarvitaan uusiutuvaa energiaa, 
ja tuulivoima on siihen yksi vaihtoehto. Kaikkiin energiamuotoihin liittyy ongelmia ja 
tulevaisuudessa voi ilmetä sellaisiakin ongelmia, joista emme vielä tiedä.

– Ihminen on jotenki niinku ite järjestäny tätä energiankulutusta niin 
valtavasti. 
– Nii ja aina vain lisääntyy, ku laitetaan autokki akulla käymään, sähköä 
menee aina vain enempi. 
– Nii ja mihin ne akut sitte laitetaan? 
– Siinäki tulee sitä ongelmajätettä taas. 
– Hevoselta ei tullu ku paskaa! 
– Se oli vain hyvää lannootetta. (Keskustelu 6)
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Keskustelijat muistuttivat, että tuulivoima on oikeastaan vanha keksintö. Vuosituhanten 
ajan sillä on liikutettu laivoja ja pyöritetty myllynkiviä. Sähköäkin tuuli on jauhanut jo 
pitkään: Horonkylässä asui jo puoli vuosisataa sitten henkilö, joka tuotti sähkön omiin 
tarpeisiinsa omalla tuulivoimalallaan: ”Jo ”50 vuotta takaperin se on tehny ittellensä 
sähköt tälläi.” (Keskustelu 7)

Osa keskustelijoista piti tuulimyllyjen maisemahaittaa vakavana: ”ei ne ny mitää 
oikeen maiseman kaunistuksia kyllä ainakaan oo.” (Keskustelu 5) Jo suuri koko tekee 
voimaloista häiritseviä:

”ku oltiin Parras laskettelemas, siellä näkee noi Kauhajoen tuulimyllyt tie-
tysti sieltä huipulta. Mutta sitte ajatteli, että – – ei ne näyttäny mitenkää 
kaukasilta sieltä Parran huipulta. Et sitte ajattelee, että jos niitä tuoraa siihe 
lähemmäs, niinku Luovankylään, että kuinka suurilta ne sitte näyttää sieltä 
huipulta, ku noiki näytti jo aika lähellä olevilta.» (Keskustelu 8)

Myllyjen suuri koko tekee niiden käsittämisen vaikeaksi. Esimerkiksi etäisyyttä ja voi-
malan kokoa voi olla vaikea hahmottaa ja arvioida. Keskustelijoille syntyi erimielisyyttä 
siitä, kuinka kaukana omassa kotimaisemassa näkyvät myllyt oikeastaan ovat. Suuriko-
koinen voimala mielletään helposti lähemmäksi kuin se oikeasti on. Ylipäätään etäisyyk-
sien arvioiminen maastossa on vaikeaa: kaukaiselta tuntuva kohde voi linnuntietä olla 
yllättävän lähellä.

– Nämä myllythän on tuos kolomen kilometrin pääs lähin, nämä myllyt. 
– Kyllä sinne on piree… 
– –  
– Minä oon menny siitä itteki läpitte sinne menny myllylle, kyllä sinne 
vaan matkaa on. 
– Ei se oo, kyllä mä sen mittasin sen lähimmän, ku sen pystyy nykyään 
tietokoneella panna. – – Siellä oli joku kolome kilometriä, ettei tainnu olla 
sitäkään se lähin mylly, mikä niist on tuos. (Keskustelu 5)

Suurin haitta koetaan pimeällä. Silloin vilkkuvalot häiritsevät, vaikka katse olisi suun-
nattu toisaalle. Ympäristöestetiikan tutkimuksessa tällaista hukkavaloa on käsitelty valo-
saasteena, haittavalona tai häiriövalona. Nimityksissä korostuu ihmisen kokemus keino-
valon aiheuttamista ongelmista, kuten nukkumisvaikeuksista, häikäisystä tai maiseman 
esteettisen laadun heikkenemisestä. (Tainio & Lyytimäki 2022, 22–23) Tuulimyllyjen 
vilkkuvalot koettiin häiritsevinä jopa sisätiloissa:

”Ku mä tuun tuota Harikeron kujaa tietä lenkillä pimiällä, ni voi että siin 
vielä kun ne eri tahtihin sitte vielä vilikkuu ne punaaset valot!” – – ”Kun 
ne väläkkyys kaikki niinku samaa tahtia, mutta kun ne kaikki lätkyttää eri 
tahtihin!” (Keskustelu 5)

”Mummielestä se on aika iso ongelma täs, näis tuulimyllyiss, niin se on se 
maisema, joka muuttuu. Ja se on niinku korvaamaton. Kattoo päivällä: ny 
näköö nämä näin. Sitte taas, ku ilta tuloo, ni on niinku New Yorkissa: valo 
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siellä, valo täällä, koko ajan valoa ja valosaastetta nimenomaa. Ja paljo pu-
hutaan, että jos annetaan niilleki jotaki arvoa, niin se on aika mittaamaton.” 
(Keskustelu 6)

Jonkun mielestä myllyt vain yhtäkkiä tulivat heidän kyläänsä ilman, että kyläläisiltä ky-
syttiin mitään: ”Et sitte toihan on iha typerää, että niitä joka paikkaan ruvetaan tunke-
maan. Eiks niitä vois keskittää tonne korpeen?” (Keskustelu 8)

Pisin keskustelu käytiin Luovankylällä. Siellä keskustelijat olivat havahtuneet huo-
maamaan, että ”kotokoloksi” kuviteltu seutu onkin alkanut kiinnostaa muita. ”Nämä nyt 
ympäröi sitte meidät joka puolelta.” (Keskustelu 5) Tuulivoimaa on suunniteltu Karijoen 
suuntaan, Paskooharjulle, Hallakankaalle, Perälän ja Myrkyn välillekin. ”Että kyllä ne 
oikeestansa ympäröi.” (Keskustelu 5)

Varsinkin Parran ulkoilualueelle mennessä tuulimyllyjä näkyy paljon. Parran kor-
keimmalta kohdalta näkee kauas. Sieltä joku kertoi laskeneensa 70 myllyä. Toinen kes-
kustelija todisti, että hänen kotitontilleen näkyy 13 myllyä. ”Televisiota ku katteloo, nii 
saa koko ajan luurata näitä myllyjä samalla.” (Keskustelu 5)

TUULIVOIMAN ÄÄNI
Tuulivoimaloiden ääni jakoi keskustelijoiden mielipiteitä: kuuluuko niistä huminaa vai 
ei? Äänimaisema on vahvasti kokemuksellinen asia: seinäkellon tikitys valvottaa toista 
läpi yön, toinen kuulee sen vain, jos pysähtyy ajatuksella kuuntelemaan. Tämän vahvis-
tivat myös Teuvan maisemakeskustelijat: yksi osallistuja kertoi, että hänen puolisonsa 
kuulee tuulivoimaloiden äänen, mutta hän itse ei pysty kuulemaan. Yksi osallistuja kertoi 
oman kokemuksensa: hän on oikein koettanut kuunnella, mutta ei ole varma, kuuluuko 
mitään. (Keskustelu 5)

Yleinen käsitys oli, että tuulimyllyjen ääni on hyvin vaimeaa. ”Se voisiki olla ka-
malaa, jos se ois niin paljon ikävä, että se oikeen häirittis.” (Keskustelu 6) Ymmärrettiin 
kuitenkin, että joillekin ihmisille mielipahaa voi tulla äänestä. (Keskustelu 7) Kyseltiin 
myös äänen vaikutusta metsän eläimiin. (Keskustelu 8) 

Luovan maisemakeskustelussa oli myös osallistujia, joiden mielestä ääni oli hyvin 
häiritsevä. Juontajan kysymys, mitä ajatuksia humina herättää keskustelijoissa silloin, 
kun sitä kuulee, huvitti joitain osallistujia: he eivät olleet koskaan ääntä kuulleet. Kahdel-
le keskustelijalle kysymys oli hyvinkin aiheellinen: 

– No kyllä ne kuuroja pitää sitte [olla], jos ei kuule sitä huminaa, mikä siitä 
kuuluu. 
– Ei kyllä se riippuu tuulensuunnasta. Kylä joskus aika lailla uluvoo, mut-
ta… Sitte kun on sopiva suunta, ni kyllä ne lätkyttää ja sillai humina kuuluu 
aikamoinen. En oo tuvas huomannu, mutta pihalla humajaa aika lailla. 
– Ku on sellanen kuulas ilta, pakkaasilta, rupiaa olemaan, ni kyllä kuuluu. 
(Keskustelu 5)

– Kyllä se mua, ainaki nukkumista, on häirinny, että kyllä se sisälleki täy-
tyy tulla, ku on huonosti saanu nukuttua. 
– Ei oikeen kunnon yöunia oo saanu sen jäläkehen enää. 
– Harmittaa niin kovaa. (Keskustelu 5)
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VOIMALOIDEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Tuulivoimalla on huomattava taloudellinen merkitys. Siitä hyötyvät yritykset, kunnat ja 
maanomistajat. Tuulivoiman rakentaminen on täyttänyt hotellit ja vuokra-asunnot, ja 
rakentamisen päätyttyä voimaloista saadaan muhkeat kiinteistöverot. Yhdenkään kun-
nan on vaikea kieltäytyä verotuloista, sillä myllyt rakennetaan joka tapauksessa jonne-
kin. ”Kyllä aina löytyy ottaja.” (Keskustelu 5) ”Verottajan kannalta se on tietysti kunnille 
hyvää, ku niitä tuloo paljo. Mutta tietysti lähiasukkaat ei tykkää, ku tulee häiriötä heidän 
mielestä.” (Keskustelu 7) Vertailukohta tuulivoimaloiden aiheuttamille vaivoille esitet-
tiin sähkön yliherkkyydestä:

”aivan varmasti on sellaasia ihimisiä, jokka on herkkiä tuulivoimalle. Mutta 
niin on myös sähkölleki – –. Ollaanko me menty purkamaan meidän sähkö-
verkko pois sen takia, että jokku ihmiset on herkkiä sähkölle? Ei me vedetä 
sähkölinjoja pois täältä sen takia. Ei oo vielä yhdestäkään paikasta otettu 
sähköä pois.” (Keskustelu 5)

Hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasan. Etelä- ja Itä-Suomessa tuulivoimaa ei rakenneta 
samassa mitassa. Siksi niiden tuoma taloudellinen hyötykään ei leviä tasaisesti koko 
maahan. ”Itä-Suomen kunnat kadehtii, että miksi Länsi-Suomeen saa teherä. Ne ottais 
näitä sinne, mutta siellä taas sanoo puolustusvoimat Itä-Suomes, että sinne ei tule tuuli-
voimaloita, koska ne haittaa tutkia.” (Keskustelu 5) Tuulivoiman rakentamisessa muhii 
uusi alueellisen eriarvoisuuden siemen.

Puhtaan energian tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta tietenkin hyötyvät kaikki. 
Se on noussut suureen arvoon, kun hiilitaloudesta yritetään päästä eroon.

Joku keskustelija epäili, että tuulivoimaloista on tuloja nyt, mutta ne voivat muut-
tua taloudelliseksi rasitteeksi, kun myllyt tulevat elinkaarensa päähän: kenen vastuulla 
purkaminen lopulta on? (Keskustelu 5)

Kolmessa keskustelussa käytettiin tuulivoimaloiden kohdalla samantapaisia ra-
kentamisen laatua koskevia puheenvuoroja kuin asuin- ja yhdyskuntarakentamisen yh-
teydessä. (Keskustelut 4, 5 ja 6) Epäilyksiä herätti muun muassa Kristiinankaupungissa 
sattunut tapaus, jossa tuulimyllystä oli irronnut siipi. (Keskustelut 5, 6 ja 7)

– Onhan niitä ny menny, pudonnukki noita siipiä, Kristiinasko niitä on? 
– Aika vaarallistaki, jos sattuu jotaki… 
– Siivet putuaa niskaha. (Keskustelu 6)

”[S]yksylläki oli niin kovaa leherissä, puhuttii näistä siivistäki Närpiöski, 
että mihinkä ne ny niitä hautaa sitte. Ne on ongelmajätettä, ettei niitä pys-
tytä hyödyntämään mihinkää.” (Keskustelu 5)

Tiedettiin myös, että voimaloiden perustukset eivät ole aina olleet riittävän vahvoja. Yksi 
osallistuja kertoi, että Norinkylän myllyissäkin oli ollut ongelmia: ”Eikö ne oo joutunut 
tuollakin Norinkylässä räjähyttämään niitä auki niitä pohjia, jota meinasivat pystyttää, 
kun ei betonilaskenta ei oo pitäny paikkaansa? Oon nähny kuvankin.” (Keskustelu 4) 
Keskustelija epäili käytöstä poistuvien tuulivoimaloiden muuttuvan nopeasti ongelma-
jätteeksi: ”Se on vissiin kallista, kun ne kymmenen vuoden päästä menee vanhaks. Ne jää 
siihen kaikki. Se on ongelmajätettä.” (Keskustelu 4)
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Vertailukohtaa rakentamisen vaikeuksille haettiin Olkiluodon kolmosvaiheen ydinvoi-
malasta. ”Ei ikänä valmistu. Se kerkiää vanheta jo betonit siihen mennessä, kun saadaan 
ees koekäyttää.” (Keskustelu 4) 

Osa keskustelijoista ei kuitenkaan nähnyt yksittäistapauksissa mitään huolestutta-
vaa: ”siihen nähden, et paljonko niitä on, niin kyllähän se nyt aika harvinaasta, että sieltä 
ny joku siipi irtoo. Että jos tästä aletaan ny miettimähän ja luettelemahan, että montako 
siipeä on Suomessa lentänyt…” (Keskustelu 6) Tuulivoimaloita ei rakenneta asutuskes-
kuksiin vaan metsiin ja merelle. On varsin epätodennäköistä, että putoava osa vahingoit-
taisi ketään. ”Mettähän rakennettu kaikki. Voihan se olla tuuri, että justiin oot marjas, ku 
se tuloo niskaa.” (Keskustelu 6)

KULTTUURISEN YMPÄRISTÖN MUUTOKSET MAISEMASSA 
Ihminen ei elä ainoastaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Häntä ympäröi myös 
sosiaalinen, toiminnallinen ja henkinen maailma monine kulttuurisine merkityksineen. 
Kun edellä on käsitelty esimerkkejä teuvalaisten maisemakokemuksista lähinnä luonno-
nympäristön ja rakennetun ympäristön kehyksissä, pohdinta on tosiasiassa koko ajan 
limittynyt myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Ympäristö kohdataan ja koetaan 
kokonaisuutena. Pääosa maisemakeskustelujen henkistä ympäristöä koskevasta annista 
on tässä mielessä jo käsitelty. On kuitenkin joitain teemoja, jotka on syytä vielä koota 
yhteen nimenomaan kulttuurisen ympäristön näkökulmasta. Sellaisia ovat ajan- ja ti-
lankäyttöön liittyvän kulttuurin muuttuminen sekä pukeutuminen ja hajumaisemat. 
Kaikkia näitä aihepiirejä on jo käsitelty tai ainakin sivuttu myös aiemmissa alaluvuissa. 
Lopuksi tarkastellaan teuvalaisen maiseman yleiskuvaa omassa pääluvussaan.

AJANKÄYTTÖ JA KIIRE
Vanhat valokuvat kertovat erilaisesta suhtautumista aikaan. Valokuvista huokuu kiireet-
tömyys. Kaikki tekeminen – työ, liikkuminen, asiointi – on vaatinut enemmän aikaa. 
1900-luvun alkupuolelta periytyneet työtavat ja menetelmät olivat raskaita ja kuluttavia. 
Ihmisillä oli määrättömästi askareita. Kuitenkin ympäristö on ollut täynnä yksityiskoh-
tia, jotka paljastavat, että arkisista asioista on vaivoja säästämättä haluttu tehdä esteetti-
sesti miellyttäviä. Uusimman ajan arjen historia on ollut elämää helpottavien koneiden 
ja laitteiden juhlaa. Höyrykoneet, poltto- ja sähkömoottorit, transistorit ja tietoverkot 
ovat levinneet kaikille elämänaloille ja nopeuttaneet elämän rytmiä: ”jotenkin hullunku-
rista, että silti nyt tuntuu paljon kiireisemmältä.” (Keskustelu 6)

Nostalgisten ja kauniiden maisemakuvien taakse kätkeytyy pohjattomasti työtä, 
mutta se verhoutuu leppoisaan elämänrytmiin. Ajanvietteet, harrastukset ja massakult-
tuuri ovat nykyisessä merkityksessä varsin tuoreita ilmiöitä. Hevosella liikuttaessa mat-
kat mitattiin päivissä. Kiesejä ihasteleva keskustelija totesikin olevansa onnellinen, että 
enää ei tarvitse lähteä Kauhajoelle hevosella: ”Vaikka kaunista on tuo, ei siinä mitää. 
Kauniita kuvia. Mut sitte, ku ajatteloo jotenki sitä työn määrää, että voi kauhia!” (Kes-
kustelu 8)

Auto ja juna kiihdyttivät elämän rytmiä. Mutta junamatka Seinäjoelle mitattiin 
tunneissa vielä sotien jälkeen. Eri-ikäisten keskustelijoiden muistoissa arviot vaihtelivat 
kahdesta neljään tuntiin. Pysäkkejä oli paljon, eikä juna kulkenut ihan nykyistä vauhtia. 
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– Silloon on asennoiduttu, ettei ihmisillä ollu sellaanen kiire, että heti ja 
nyt… Jos tänä päivänä ihiminen istutettaasiin Seinäjoen välille istumahan 
autoon esimerkikis kolomeksi tunniksi, nii mä sanon että…
– Se on kulkenu junan aikataulun mukaan, elämänrytmi. (Keskustelu 5)

Monella on tarkkoja matkustusmuistoja, jotka auttavat hahmottamaan liikkumisessa ja 
ajankäytössä tapahtuneen muutoksen. Esimerkiksi varuspalveluksesta ei kannattanut 
välttämättä lähteä kahden vuorokauden kuntoisuuslomalla kotiin Teuvalle. 

”Rovaniemelle – – meni ainaki 12 tuntia juna silloon. Tänä päivänä ei 
enää… Kuus tuntia Ouluun, ja siitä vielä puuttuu se Rovaniemelle. Ja tänä 
päivänä, mitähän ne menöö Ouluhun junat? Ei oo varmaan 3 tuntia? Että 
on ne paljon nopeutunu, reilus 50 vuodessa.” (Keskustelu 5)

Kaikille ei ole jäänyt mielikuvaa junamatkan pituudesta. Raiteilla matka tuntui tosiaan-
kin taittuvan: ”niin kovas jännistykses ollu, että ku pääs junan kyytii!” (Keskustelu 5)

Erilainen elämänrytmi näkyi kaikessa työnteossa ja asioinnissa. Viljelyksillä joudut-
tiin pienemmillä työkoneilla kiertämään joka sarka useammin; kauppa- ja pankkireissul-
la oli varattava oma aikansa jokaisen portin ja veräjän aukaisemiseen.

”Mä jotenkin mietin aina sitä ajankäyttöä että, että ny kun on John Deere ja 
seittemänsiipinen kääntövältti, niin tuos on niinku ykssiipinen ja yks hevos-
voima. Ja silti on pärjätty.” (Keskustelu 6)

”Ei aivan kovin mahoton kiire voi olla tuos ylimmäises kuva pankkii, eikä 
sieltä poiskaa. Pystyy niinku tommosia veräjiä aukasta ja laittaa kiinni aina 
joka kerta.” (Keskustelu 6)

Onko mahdollista, että lukemattomien töiden painaminakin ihmiset elivät ennen leppoi-
sammin? Moni maisemakeskustelija tuntui ajattelevan, että aiemmin tekeminen itses-
sään oli jotenkin rauhoittavaa tai voimauttavaa. Tekemistä oli paljon, mutta se tehtiin eri 
tavalla, hitaasti ja yhteisöllisesti ja sen aiheuttama paine oli eriluonteista. Puisen panen-
toaidan ja paimenlangasta vedetyn sähköaidan rakentaminen tarjoavat hyvän esimerkin. 

– Mutta silti, vaikka tuos ylimmäis aidan tekemises on ollu niinku sen 
20–30 kertaa kovempi työ, ku tuon alimmaisen, ne porukat, jokka on tehe-
ny tuota ylimmäistä aitaa, niin ei oo varmaan kokenu semmosta stressiä, 
kun tän alimmaisen aidan tekijä on kokenu. Mä väitän näin, että ei oo silti 
ollu stressiä, vaikka se on kestäny vaikka kuinka kauan tuon aidan teko. 
– Tän alimmaisen aidan tekijät saattaa olla semmonen, vaikka nyt joku 
iso maatilallinen, joka on ottanut navetan tekoon miljoonan tai puolitoista 
miljoonaa lainaa ja sitte teheny tuota aitaa. Mä tarkotan sillä sitä ressiä, 
että se 1,5 miljoonan veleka on laittanu aika nopeesti naputtelemaan ton 
langan tuohon alimmaiseen aitaan. Mutta tuos ylimmäises, niin o voinu, 
että siinä on rengit taikka jokku teheny aivan niinku ruokapalkka plus sitte 
jotaki, eikä ollu kiire minnekään. 
– Ja onko tuota ylimmäistä aitaa tehty porukalla ja tuota on maks kaks 
ihimistä vetänyt tuota sähköaitaa? (Keskustelu 6)
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Panentoaitaa tehdään nykyään lähinnä maisemoinnin vuoksi. Sitä pidetään kauniina 
mutta kalliina. Aitaaminen oli suuri ponnistus myös edellisille sukupolville, mutta kun 
aita oli valmis, se palveli pitkään. Vain pahimmin rikkoutuneet kohdat korjattiin, niin 
että aita oli yleensä johonkin suuntaan vinksallaan. Keskustelijat näkivät tässä suhtau-
tumisessakin mieltä kiehtovan piirteen: ”Noista aidoista huomaa, että kö monesti ne on 
melkein kaatumassa aina johonkin suuntaan…[naurua] ei pysty… ei niin ku suoraan mee 
millään tuo aita [naurua]. Ei oo vissiin ollu niin väliä.” (Keskustelu 8) Keskustelijat päät-
televät, että aina on ollut jotain vielä tähdellisempää tekemistä tarjolla. On pitänyt osata 
elää myös kuluneen ja keskeneräisen kanssa. Kaiken ei ole tarvinnut olla upouutta.
Sota-aika muutti ihmisten ajankäyttöä: samalla kun kansakunta otti nopeita askeleita, 
elämä kotirintamalla oli monella tavoin pysähdyksissä. Ihmiset olivat kiitollisia jokaises-
ta mahdollisuudesta olla yhteydessä muiden kanssa. (Keskustelu 6) Jälleenrakennusaika 
oli samalla suurta huojentumisen ja vapautumisen aikaa. Säännöstelyn purkauduttua 
uudet kulutustottumukset, ajanvietteet ja nuorisokulttuurin ilmiöt valtasivat alaa. Uuti-
set levisivät entistä nopeammin sähköisissä viestimissä, mutta tiedonvälityksessä oli silti 
vielä joustoa: sivukyliin lehdet tulivat vasta illalla, ja puhelinkeskusten hoitajillakin oli 
yhä oma merkityksensä kylien tiedonvälittäjinä. (Keskustelu 6)

Sotien varjo kantoi Neuvostoliiton naapurissa 1980-luvulle asti. Elintaso kasvoi ja 
hyvinvointivaltiota rakennettiin menestyksekkäästi. Siitä huolimatta 1980-luvun alun 
maaseudun nuori oli paljon lähempänä vanhempiensa ja jälleenrakennusajan elämää 
kuin omien lastensa ja vuosituhanteen vaihteen kokemuspiiriä. Suomi astui epäilemättä 
ja ensimmäisten joukossa uuteen tietotekniikan ja automaation aikaan. Aikaa vapautui, 
mutta sille tuli myös uusia ottajia: ”80-luvulla meilläkin kauppahan mainostettihin, että 
ku tulee tietokoneet ja tää tietotekniikka, että sitten tuloo enemmän aikaa. Ni on käyny 
justiin päinvastoin: että nyt on kaikki ihmiset on niin kiireisiä, ku niin niillä on kaikki 
kännykäs.” (Keskustelu 6)

Virtuaalimaailmasta on tullut olennainen osa kokemuspiiriämme. Verkosta luetaan 
kirjat ja lehdet, sieltä katsotaan uutiset ja elokuvat. Pankki- ja vakuutusasioita varten ei 
tarvitse enää vaivautua konttoriin. Ne hoituvat kätevästi verkossa omalla älypuhelimella. 
Ostoksetkin voi tehdä verkkokaupassa. Pääosa viranomaispalveluista on siirtynyt net-
tiin. Samalla niiden luonne on muuttunut.

– Siitä on tullu kännykästä aivan sellaanen, että se pitää olla koko ajan 
ääres, vaikkei sillä tekisikään mitään. Ni sitte että ’mihinkä se ny jäi?’… 
– Se pitää vessahanki ottaa mukaan. (Keskustelu 6)

– Ja onhan siinä, ku kaupat meni kiinni niin aikasin muutenkin, että tänä 
päivänä, ku kaikki pyörii koko aijan, että ei hiljene tavallaan kylä. 
– Yölläkään. 
– Ei voi sanoa, että kylätie hiljenee. (Keskustelu 6)

Elämä ei enää hiljene illaksi ja viikonlopuksi kuten ennen – ei edes juhlapyhiksi. Tämän 
kiristymisen maisemakeskustelijat yhdistivät tietokoneisiin ja kännyköihin. Tietoyhteis-
kunta ei koskaan hiljene. Asioita hoidetaan verkoitse, ja yhteyttä virtuaaliyhteisöihin 
pidetään vielä yömyöhällä, mutta oman perheen kanssa asioita tehdään entistä vähem-
män. (Keskustelu 6)
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TILANKÄYTÖN MUUTOKSIA
Suhtautuminen tilaan, oman tilan valtaaminen ja liikkuminen tilassa ovat kokeneet suu-
ria muutoksia. Edellä on jo laajasti käsitelty muun muassa liikkumisen, autoilun ja jouk-
koliikenteen, asumistapojen sekä maa- ja metsätalouden aiheuttamia muutoksia. Ne 
ulottavat vaikutuksensa myös vapaa-aikaan. Lisäksi keskustelijat pohtivat muun muassa 
lasten liikkumisen sekä kyläilyn muuttumista.

Monissa kotiseutututkimuksissa on tunnistettu maaseudun kyläilykulttuurin 
muuttuminen 1970–1980-luvun vaihteessa. (Riukulehto ja Rinne-Koski 2019, 22–24, 
34, 58) Ihmisten epävirallisen yhteyden- ja seuranpidon luonne ja muodot ovat muut-
tuneet myös Teuvalla. Kyläily on lähes loppunut. Ilmoittamatta tulevat vain lahjoitusten 
kerääjät ja kaupustelijat.

– Niin kyläältiin. Eikä tarvinnu käskiäkkää ketää, muutaku mentihin 
kylähän vain. 
– Riipin kyläs oli ennen oikeen sellanen tapa, että kuljettihin, tosiaan 
mentihin vain kutsumatta. 
– Mutta ei tänä päivänä enää. 
– Ei parane mennä enää. 
– Jos pölähtää johonkin kutsumatta, niinku kylähän, niin melekeen niinku 
kattotahan, että ’hetkinen, mitäs asiaa on?’ 
– Mitähän se ny kerää? 
– Mutta tuota ni, kyllä se tosiaan ennen mentihin vain tuosta noin vaan. 
– Ja tarjottihin sitä mitä oli, ei se tarvinnu olla seittemää sorttia pöydäs. 
Ny ku käsketähän kylähän, ni pitää olla kovat tarjoilut. Että siinäkin mie-
lessä on muuttunut. (Keskustelu 6)

Keskustelijat arvelivat omien kokemustensa perusteella, että varsinkin lasten tilankäyttö 
on nykyään erilaista. Ennen lapset valtasivat itselleen enemmän tilaa. Kylään saatettiin 
tupsahtaa mihin vain. Kuljettiin yksin ja yhdessä laajoilla alueilla varsin vapaasti. Lapsia 
ja nuoria näkyi kaikkialla. ”Meitäki oli silloon täs Peltoloukolla, ni meitä oli paljon mu-
kuloita. Ei meitä kukaan vahtinu, kivisillan alla oltiin, kahalattiin sielä ja mentiin. Sitte 
illalla kotiin.” (Keskustelu 6) Lapset saivat tehdä pitkiäkin matkoja yksin, esimerkiksi 
junalla tai linja-autolla. (Keskustelu 4)

Lapset osallistuivat myös aikuisten töihin ja asiointiin. Niin metsä- kuin peltotyöt 
sopivat täysipainoisesti jo kymmenvuotiaille. (Keskustelu 5) Tehtävien mukana tuli myös 
vastuu. Kauppias myi mitään kyselemättä lapselle tupakkaa ja apteekkari suolahappoa, 
kun lapsi kerran asialle oli laitettu. (Keskustelu 4)

”Mä on niin ku monta kertaa ajatellu, kuinka kun meillä vanha mies tinas 
ennen noita kahvipannuja. Niin mä oon monta kertaa hakenu tuolta ap-
teekista raakaa suolahappoa litran pulloja tuollasena naskalina. Kun nyt ei 
tahdo saada raakaa suolahappoa isot miehetkään apteekista. Kahvipannuja 
kun tinattiin, kuparipannuja, niin se putsattiin raakalla suolahapolla puh-
taaksi.” (Keskustelu 4)
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Vastaavia muistoja vastuun ottamisesta oli keskustelijoilla yleisesti. Vaikka suolahapon 
kuljettaminen lasipullossa pyörän tarakalla vaikuttaa kerrottuna lähinnä uhkarohkealta 
ja edesvastuuttomalta, keskustelijat korostivat, että heidän lapsuuden muistojaan leimaa 
turvallisuus ja yhteisöllisyys. Asioita tehtiin paljon yhdessä vanhempien ja muiden lasten 
kanssa.

– Yhtäkkiä tuntuu, että sillon on ollu paljon paremmin asiat, kun tänä 
päivänä. 
– Nii ja silti sitä savuista, hämyistä Kulumakahvilaa lukuunottamatta 
jotenki tuntu semmoselta turvalliselta sillon. Että sai niiku muksukki 
mennä mihinkä ikinä halus. Se oli jotenkin turvallisempaa mummielestä. 
(Keskustelu 6)

– Nii siinä mielessä vapaampaa oli tietysti. Ja paljon enemmän oltiin yhy-
dessä, muksukki. 
– Ei ollu niitä vaaranpaikkoja sillä lailla, niinku liikennettä ja muuta. 
(Keskustelu 6)

Leikkiperinteen muuttumista mietittiin vain koulusta keskusteltaessa. Vanhojen kansa-
koulujen pihapiirissä oppilaiden ja heille varatun tilan suhdetta arvioitiin kahdella taval-
la. Toisaalta vapaampi tilankäyttö näkyi myös koulussa. Koulun pihallakin nähtiin pesä-
palloa ja muita tilaa vieviä pelejä. ”On ollu varmasti puolta vähemmän oppilahia, ja tuo 
piha on noin paljon suurempi. Muistan, kun Komsin koulussa oli noin sata oppilasta vie-
lä, kun minä oon ollu siellä. Joskus 50-luvulla. Mihin kaikki on menny?” (Keskustelu 1)

Toisaalta koulujen koko on suurentunut, kun oppilaat on kerätty yhteen ja eri toi-
mintoihin tarkoitetut tilat ovat eriytyneet. Ennen hyvinkin erilaisia leikkejä ja pelejä har-
rastettiin samoissa tiloissa. Nykyään joka asialle tarvitaan oma tila.

– Oppilaita oli vähän, niin tarvittihin vähän pihatilaa, ja kun oppilaita on 
tullu enemmän, niin on tarvittu enemmän pihatilaa. Harrastukset [on] 
muuttunut. Pitäny olla pallotilaa sun muuta vastaavaa – – Onko oltu sosi-
aalisempia, kun ollaan oltu yhdes enemmän, ja sitten tilaa taas on ollu ja 
tullu näitä nurkkakuntia. En tiiä. 
– Leikithän on muuttunu aika oleellisesti. 
– Ennen ei tarvinnu niin paljon tilaa, kun hypättiin ruutua vaikka tai 
juostiin kymmentä tikkua. (Keskustelu 1)

Leikin, liikunnan ja urheilun rajankäynti oli virikekeskusteluissa epäselvä. Varsinaisista 
urheilulajeista maisemakeskustelijat puhuivat vain vähän. Mäenlasku, pesäpallo ja uinti 
mainittiin pelinä ja vapaa-ajanviettona. Mainittiin myös ladut ja lenkkipolut. Kilpaurhei-
lusta ei keskusteltu lainkaan. Eniten puhuttiin hiihdosta, mutta sekin miellettiin enem-
män liikkumistavaksi kuin urheiluksi. Hiihtäen mentiin kouluun, naapuriin, asioille. 
”Talvel mä tykkäsin hiihtää jokee pitkin. Se oli aika semmonen tosi kaunis ja ainutlaa-
tuinen. Sä oot ihan siellä rauhassa. Ei ollu muita paljo, ku – – eläinten jälkii, ja sit se oli 
sellanen niin ku luonnon tekemä oma reitti siellä.” (Keskustelu 8)

Norinkyläläiset kehuskelivat viimeisen kyläkauppansa näyttävää ympäristöä, joka 
sopi myös mäenlaskuun: ”Siinä on peltoa ja miljöötä siinä.” Mäessä sai kunnon vauhdin. 



103KATSEITA MAALAISMAISEMAAN – KOETTU MAISEMANMUUTOS TEUVALLA 
SULEVI RIUKULEHTO JA AURORA LÄHTEENNIITTY

Talvella siihen tehtiin hyppyri. (Keskustelu 3) Vanhimmat keskustelijat muistivat jopa 
omatekoiset sukset:

– Silloon tehtiin vielä itte suksia palajo. 
– Mistä puusta ne tehtiin? 
– Kyllä niitä koivusta yleensä tehtihin, mut on mulla ollu haavastakin 
teheryt. (Keskustelu 5)

Nuorimpien maisemakeskustelijoiden suhde hiihtämiseen oli erilainen: maantiellä hiih-
tävä ihminen oli heidän mielestään outo ilmestys. Sellaista ei nykyään näe. 

– Kato äijä vetää suksilla! 
– Ei! Fischerillä! 
– Tossa keskellä asvalttia! (Keskustelu 2)

AVARUUDEN KAIPUU
Tilasuhteeseen liittyy läheisesti myös avaruuden kaipuu. Sitä on pidetty suorastaan yhte-
nä eteläpohjalaisen kansanluonteen piirteenä. Teuvalaisetkin tuntuivat arvostavan ava-
raa pihaa ja tilaa oman talon ympärillä. Arveltiin, että useammat haluaisivat enemmän 
tilaa, kuin taajaman kaava-alueen tontit tarjoavat: 

”tänä päivänä rakennetahan liika lähelle toisiansa, ettei enää tuollaasia. 
Harva joka pystyy edes omistamaan taajamas tollasen miljöön, että on tont-
tia noin suurta... Että se on niinku tietysti yks semmonen, joka muuttaa tuo-
ta maisemaakuvaa, se omistuspohojat”. (Keskustelu 7)

Avaruus tarjoaa maaseudulla mahdollisuuksia rakentaa ja harrastaa. Kaava-alueen ul-
kopuolella tontin rajat eivät tule heti vastaan: ”Tuossa on tilaa isommallekin pihalle. Voi 
laajentaa aina pellon puolelle, jos tarvii… Siihen vaan pieni alue ja kylvää heinän sieme-
nen, niin se on siinä.” (Keskustelu 2)

Ison tontin etuihin kuuluu myös oma rauha. Avaruus antaa yksityisyyttä, ja se on 
kotoisuuden muodostumisessa yksi oman turvallisuutta ja tilanhallinta luovista tekijöis-
tä: ”Kyllä tuossa varmaan asuu niin kaukana, ettei näe kiikareilla kattella tuonne nuo 
[naapurit].” (Keskustelu 2) Omalla pihalla saa tehdä rauhassa mitä ikinä haluaa.

Pihan hoitamista lähestyttiin lähinnä käytännöllisesti. Lukiolaiset miettivät esimer-
kiksi nurmikkoa: olisiko se liian työläs omalla pihalla, ”kun se pitää leikata tai hoitaa.” 
Joku kannatti pihan sorastusta: ”jos ei haluu nurmikkoa, niin nappaa soran siihen, niin 
hyvin pelaa.” (Keskustelu 2) Joku tarjosi teknistä ratkaisua: ”Hommaa semmosen pie-
nen robotin.” (Keskustelu 2) Silloin saa hyvänäköisen nurmikon, mutta hoitamisesta ei 
aiheudu liikaa vaivaa.

Avaruuden kaipuu ilmeni käänteisesti keskustelijoiden huolessa pusikoitumisesta 
ja rantojen umpeutumisesta. Keskustelijat arvelivat, että jokirannat eivät ole olleet tällä 
tavoin kasvillisuuden peitossa pitkiin aikoihin: 

”Nythän se on ihan puskittunut se joki, kun ei oo karjaa enää, niin kukaan 
ei nypi niitä leppä- ja pajupuskia. Kylät on kasvanut uudestaan umpeen. 
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Tavallaan sata vuotta on joissakin asioissa tehnyt, tai 120 vuotta, niinkun 
paluun vielä kauemmas.” (Tilaisuus 1)

Pusikoitumisen peikko nähtiin myös hoitamattomissa metsissä, asemarakennuksen ym-
päristössä sekä peltojen reunoilla ja ojissa. (Keskustelut 1, 2, 5 ja 7)
Pusikoista heräsi myös myönteisiä mielikuvia. Se on vapaata luontoa, elämää ja myös 
monien mahdollisuuksien leikkipaikka:

 – Pusikko. 
– Niin ja semmonen elävä, että se niinku kasvaa, kasvaa. 
– Takana on ainaki, niin ku tuollanen metsä se oli mukava, ku siellä leikit-
tiin inkkaria ja kaikkia. Se oli mukava mennä. 
– Hyviä piilopaikkoja. 
– Nii, semmosia piilopaikkoja, missä voi olla lymys. (Keskustelu 7)

PUKEUTUMINEN 
Ihmisten pukeutuminen on vaihdellut saatavilla olleiden aineiden, valmistustaidon ja 
muodin mukaan. Kotikutoiset kankaat saivat rinnalleen teollisesti valmistetut tekstiilit 
sotien jälkeen. Luonnonmateriaalit vaihtuivat tekokuituihin 1960-luvulta alkaen. Kohta 
kotona tehtiin lähinnä villasukat (Keskustelu 8) – ehkä myös lapaset ja kaulaliinat, har-
voin muuta. Pukeutumismieltymyksetkin muuttuvat ajassa. Maun muuttuessa aiemmin 
pelkästään tyylikkäinä pidetyistä vaatteista tuleekin vanhanaikaisia. (Kiianlinna 2022, 
58) Niinpä valokuvia voitiin myös ajoittaa ihmisten pukeutumisen perusteella. (Keskus-
telu 8)

Yleisesti ottaen maisemakeskustelijat käsittelivät pukeutumista melko niukasti. Ku-
via katsottaessa yksityiskohtaisempia huomioita esitettiin vain naisten asuista. Hameet, 
esiliinat ja huivit ovat hävinneet, housut yleistyneet. (Keskustelut 1, 2, 5 ja 8) Pukeutumi-
seen on tullut enemmän väriä.

”Niin, mulle tuloo noista kuvista mieleen toi, kun naisilla on vielä pitkät 
hameet ja paljon oli se huivi päässä. Että kun mietin, että mihinkä asti niitä 
on sitten pidetty. Onko se ollu sitten, että munkin isänäiti piti sitä huivia 
päässään aina siis loppuun asti. Sitä huivia ei otettu ja hän kuoli lähemmäks 
yhdeksänkymppisenä, niin tuota, tietysti se on ajan myötä muuttunut.” 
(Keskustelu 1)

”Ja emännillä on ollu kaikilla aina essut eres. Monellako tänä päivänä essu 
on eres?” (Keskustelu 5)

Rautatieasemalle kerääntyneiden ihmisten huoliteltu pukeutuminen herätti huomiota. 
(Keskustelut 4, 7 ja 8) Pääteltiin, että matkalle on haluttu lähteä paremmissa ostovaat-
teissa: ”Hienot asut ja Teuvan vaatetuksesta haettu kankahat. Varmaan kampaajallakin 
on käyty.” (Keskustelu 4) ”Rantasen vaateliikkeessä tehty puvut.” (Keskustelu 4)

Kaiken kaikkiaan maisemakeskustelijat käsittelivät pukeutumista merkillisen vä-
hän. Tässä lainattujen puheenvuorojen lisäksi niistä puhuttiin lähinnä vaatehankintojen 
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yhteydessä. Mainittiin Siskon kaupasta ostetut villahousut (Keskustelu 4) ja Mattiselta 
hankitut James-farkut (Keskustelu 5). Silloin huomio kohdistui enemmän liiketoimin-
taan kuin pukeutumiseen ja tyyliin. Kauppias Aleksi Mattisen sukua oli kauppaneuvos 
Ville Mattinen, joka omisti Mattisen Teollisuus Oy:n. Tälle yritykselle keskustelijat antoi-
vat kunnian suomalaisten tutustuttamisesta farmarihousuihin: ”Jamexit. Eikös ne ollu 
Mattisen farkut, mikkä tuli tänne aikoonansa?” (Keskustelu 5) 

HAJUMAISEMAT
Keskustelun virikkeisiin ei kuulunut hajumaisemiin johdattelevaa virikettä. Hajuja käsi-
teltiin siellä täällä maiseman kokonaisuudesta keskusteltaessa. Muutaman kerran aihee-
seen myös pysähdyttiin. Puhuttiin metsän, heinätöiden, karjan ja leipomusten hajuista. 

Hajuja käsitellään harvoin muista aistimuksista erillisinä. Ne yhdistyvän makuihin, 
kuviin ja tuntemuksiin. Metsän kuva nosti esiin hajumuistoja. Yksi keskustelija kertoi, 
että virikettä katsellessa nenään tuntui nousevan raikas metsän tuoksu. ”Ei oo pölysen 
näköstä.” Kuvassa oli kesäsateen tuntua, joka synnytti miellyttävän tunnelman: ”Ihan 
hyvä fiilis tosta kuvasta tulee, tai sellanen luonnollinen ja tuttu ja kaunista”. (Keskustelu 
8)

Tyypillisesti hajut sekoittuvat makuihin, niin että joskus on vaikea sanoa, onko ais-
timuksessa kysymys mausta vai hajusta. Varsinkin ruuan kohdalla hajuja ja makuja on 
vaikea erotella. Se on vähän tarkoituskin: haju valmistaa elimistöä tulevaan ravintoon. 
Se houkuttaa maistamaan.  Vastapaistetun munkkipossun tuoksu voi houkuttaa koulu-
laiset luvattomiin mutta kiireisiin herkutteluhetkiin opettajan silmän välttäessä. Jänni-
tyskin on osa tätä muistikuvaa:

– Mattisen kauppa. Siellä oli possuja aina ja kauhia ryntäys sinne, kun 
sieltä haettiin possuja.  
– Oli hyviä ne possut, kun ne oli justiin otettu uunista.  
– Ja moniko on istunut jälki-istunnot sen takia, että on yhen possun käyny 
hakemassa? 
– Niin ja se tuoksu, mikä tuli sieltä… 
– Se oli aika arvokas tapahtuma meikäläiselle, kun sai sitä rahaa siihen 
possuun. (Keskustelu 3)

Paikoilla on omat hajunsa. Niin kuin teuvalaisten ”Possulalla”. Siskon kaupasta ostettui-
hin koulutarvikkeisiin liitettiin pyyhekumin haju. Sekin saattoi houkuttaa haukkaamaan. 
”Niin kauan kun niitä sai, ennen kun jotkut lapset rupes syömään niitä, ja ne kielletti-
hin…” (Keskustelu 4)

Kaikki tietävät rautatien hajun, jossa yhdistyvät kiskojen ja lahonsuojalla käsitel-
tyjen pölkkyjen hajut. Teuvan maisemakeskusteluissa rautatieasemaan liitettiin myös 
kuormattavien tukkien haju, kun entinen henkilöasema on muuttunut lastauslaituriksi: 
”Ja haisoo jo kauas, ku tukkia siellä… Se löyhkä tulee”. (Keskustelu 7)

Myös tunto yhdistyy hajuaistiin. Maatilat vuodenkiertoon kuuluvine töineen olivat 
monien mielessä moniaistisena muistikuvana. Tuoreen heinän kostea tuoksu, kuivahei-
nän pöly ja elokuinen viljanpuinti sekoittuivat ihon kihelmöintiin, kutinaan ja pistelyyn. 
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”Muistaa sen, kun ite on paljon ollut heinäpellolla, niin muistaa sen tuoreen 
heinän ja myöskin kuivan heinän tuoksun tasan tarkkaan. Jopa voi tuntea, 
kun oli lämmin kesä ja oltiin vähissä vaatteissa, kuinka se heinänpöly meni 
iholle ja oli mahtava mennä sen jälkeen illalla peseytymään.” (Keskustelu 1)

”[O]n siinä viljapellot ihan keskustassa, eli 67:n ja Porvarinpaikan raitin vä-
lissä. Ja kyllä sinne mennään aina ihmettelemään, sitten niin kun lasten ja 
hoitolasten kans aikoinaan ja omien lasten kans sitä, kaikki puimistouhut ja 
kaikki tämmöset. Se maa elää.” (Keskustelu 1)

Kaikki maatilan hajut eivät olleet hurmaavia. Vastenmieliset hajutkin voivat herättää 
vahvoja mielikuvia: ” se sikalan haju oli monille semmonen, että ’mikä siellä haisee?’ kun 
pienten lasten kanssa meni sikalan ohitte.” (Keskustelu 1)

Erikoinen haju voi jäädä mieleen ainutlaatuisuutensa vuoksi. Jännityksen ja odo-
tuksen tunnelmiin yhdistyneenä se muistui mieleen vuosikymmenten päästä.

”Jäi mieleen, että [kun] Sirkus Finlandia tuli tänne Suupohjan alueelle, niin 
Teuvan asemalle tuli norsujuna.” – – ”Se oli 60-lukua joskus, kun Teuvalla 
oli sirkus. Ne oli varmaan intialaiset norsut. Ei niitä kaikista suurimpia. Se 
oli vähän outo haju se norsun sonnan haju.” (Keskustelu 4)

MAISEMAN YLEISKUVA

MAISEMA ON NYKYÄÄN PAREMPI
Teuvaa esittävistä virikekuvista annettiin esteettisiä arvioita myös yleisellä tasolla. Osa 
lukiolaisista ei pitänyt vanhojen valokuvien Teuvaa kovin vaikuttavana: ”Ei tuo nyt kovin 
hääppönen oo tuo...” (Keskustelu 2) Kuvissa nähtiin viesti sosiaalisen ja toiminnallisen 
ympäristön kohenemisesta. Oppilaat arvelivat, että ennen töitä oli enemmän ja vapaa-ai-
kaa nykyistä vähemmän. Mainittiin, että kuvien rakennukset olivat vanhoja ja puita ja 
pensaita oli kovin vähän. Harrastusmahdollisuudet näyttivät heikoilta.

”Semmosia vanhoja tupia.” (Keskustelu 2) 
”Varmaan ollu aika tylsää…” (Keskustelu 2) 
”Ei oo varmahan hirveesti muuta tekemistä kun kylällä kävely… Tai no 
hevosella-ajelu, joo.” (Keskustelu 2)

Epämiellyttävän vaikutelman syntymiseen saattoi vaikuttaa virikkeiden värimaailma: 
vanhat kuvat olivat mustavalkoisia, uudet värillisiä. Parissa keskustelussa tämä tuotiin 
myös selvästi julki. Mustavalkoista virikekuvaa moitittiin ”tummaksi” ja ”säälittäväksi”: 
”Mä tykkään tuosta alimmasta kuvasta, ku siinä on värit.” ”Tuos alimmaises on sitte taas, 
siinä on väriä – –. Nää on niinku melekeen vastakohdat toisilleen.” (Keskustelu 7) Mutta 
samat keskustelijat luonnehtivat mustavalkoisen kuvan sisältöäkin ikäväksi, kuluneeksi 
ja jotenkin kurjaksi: ”Kato ei oo ollu. – – Katokki on vähän [mitä] sattuu, et on paikattu 
monesta kohtaa. Se on sitä aikaa, ku on pula-aika tai jotakin.” (Keskustelu 7)

Yhdessä keskustelussa kiinnitettiin huomiota viljelysten pinnanmuotoihin. Kuvan 
kumpuileva maasto ei vastannut keskustelijoiden käsitystä Teuvasta. Maaston yleisilme 
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on melko tasainen, ja siihen on myös totuttu. Keskustelijat pohtivat, olisiko mahdollis-
ta, että pellot ovat vuosien mittaan tasoittuneet, kun niitä on muokattu isoille koneille. 
(Keskustelu 8)

Joitakin myönteisiä seikkoja nostettiin toistuvasti esiin. Nykyään on enemmän kas-
villisuutta. Vanhojen kuvien yleiskuvaa luonnehdittiin autioksi ja puuttomaksi: ”Ja mai-
sema on ollu, niin ku sanotahan… Se on autiompi.” (Keskustelu 5) ”No se, että tuota niin 
puustoa on ollu yllättävän vähän – –. Että nuo edellisekki vanhat kuvat, ku katto, niin 
puustoa on ollu yllättävän vähän.” (Keskustelu 6)

Vaikutelma pitää paikkansa. Puuston määrä on kasvanut varsinkin asutuksen lä-
hellä monesta syystä. Monet kuluttavat metsänkäyttötavat, kuten tervanpoltto ja ky-
döttäminen ovat loppuneet. Polttopuuta ja muuta kotitarvepuuta ei oteta enää samassa 
määrin omalta tontilta. Kuluttavan metsänkäytön jäljetkin ovat vähitellen kadonneet 
1900-luvun aikana. Metsän uudistukseen on velvoittanut myös lainsäädäntö. Avaraa 
vaikutelmaa loi myös laidunkulttuuri. Karjan ulkolaidunnus piti pientareet ja jokiran-
nat avoimina. Sen vähennyttyä pusikoituminen on lisääntynyt. Tätä vaikutusta miettivät 
myös maisemakeskustelijat. (Keskustelu 6)

Maiseman yleistä vihertymistä, etenkin puiden ja pensaiden runsastumista, pidet-
tiin myönteisenä kehityksenä. Tältä osin maisema oli parempi kuin ennen. Kuten edellä 
todettiin, monien keskustelijoiden mielestä avaruuskin oli ensisijassa myönteinen piirre, 
joka heidän mielestään kuului tälle seudulle ja sopi myös omaan sielunmaisemaan: ”sel-
laista ihanaa maalaismaisemaa, pohjalaisena on tilaa hengittää, näkee kauas.” (Keskus-
telu 8) 

Sittenkin vanhojen valokuvien paljastama puuttomuus oli häiritsevää. ”Se olis aivan 
kiva, jos olis sellanen kunnon maalaisjuttu. Mut jos vaan asuu keskellä peltoo, sit se on 
jotenkin tylsää.” (Keskustelu 2)

Uudemmissa kuvissa nähtiin enemmän kasvillisuutta. (Keskustelu 7) Puuston li-
sääntyminen todettiin yhtä lailla kirkon seudulta kuin aseman alueelta: 

”Autio tuo aseman seutu” ”Puustosta vertaa sitte, mikä on täs alakuvaski, 
niin siinä on jo palajo enemmän puustoa – –.” (Keskustelu 5)

”Jos kattoo, tuo kirkko näkyy tuos, niin kuinka vähän on taas nuita puita. 
Että ku nyt menis ottamaan kuvan, ni ei näkis millään nuon pitkästi. Että 
niitä on niin paljon niitä puita nykyään.” (Keskustelu 6)

Toinen myönteinen piirre koski tiestöä. Arveltiin, että hyvien teiden ja maisemanhoidon 
ansiosta nykyään on varmaan ”komiampaa” kuin ennen. (Keskustelu 5) ”[E]tehenpäin 
on kumminkin menty, ku kattoo tuota alakuvaa ja yläkuvaa. Että on pikitiet. Niin että ei 
oo aivan jumitettu paikallensa.” (Keskustelu 6)

Myönteisenä asiana mainittiin myös pitäjän keskustan kehittyminen aikojen saa-
tossa. Uusiakin taloja on rakennettu. ”On ollut uskoa tulevaisuuteen.” (Keskustelu 6)

Vain lukiolaisten keskustelussa esitettiin ajatus, että Teuvan olisi oikeastaan pitänyt 
kasvaa ja muuttua paljon enemmänkin, kaupunkimaisemmaksi. Parempaan suuntaan 
on menty, mutta ei riittävän nopeasti. Puhujan näkökulma oli lähinnä elinkeinollinen. 
Hän piti huolestuttavana Teuvalla näkyvää pysähtyneisyyttä ja viittasi oman lähisuku-
laisensa kokemuksiin:
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 ”[Teuva] ei oo muuttunut pätkääkään siitä, kun se on asunu täällä näin. 
–  – 40 vuoteen, että siitä sano, että ei hyvältä näytä tämän kohtalo. Mun 
mielestä kyllä Teuva sais vähän tuota kasvaa, ettei tää ny jää tämmöseks 
tuppu… Tää kuolee koko paikka… Teuva.” (Keskustelu 2)

Puhuja ei jäänyt ajatuksensa kanssa aivan yksin. Muut keskustelijat viittasivat ajatuk-
seen keskuskaupungin myönteisestä vaikutuksesta: ”Oli joskus teoria, että kun Seinäjoki 
tulee täyteen, ihmiset menee Ilmajoelle, ja kun se tulee täyteen, niin ihmiset tulee Teu-
valle.” (Keskustelu 2) Näin ei näytä tapahtuvan: Teuva on liian kaukana. 

MAISEMA OLI ENNEN PAREMPI
Puheenvuoroja, joissa vanhojen valokuvien Teuvaa pidettiin nykyistä miellyttävämpänä, 
oli suuri enemmistö. Nykyinen maisema on puuttomampaa, alastomampaa, karumpaa 
ja rumempaa: ”kyllä on maisemat menny rumemmaksi, ehdottomasti… Kyllä se mai-
semakuva on karaannu täysin, ettei siihen enää luontoon kiinnitetä mitään huomiota 
niinku tarvis.” (Keskustelu 7)

Mielenkiintoista kyllä, vanhoihin maisemiin mielistyneet keskustelijatkin pohtivat 
kuvaustekniikan vaikutusta tunnelmaan. Oliko mustavalkoinen valokuva vain jotenkin 
parempi kuin värikuva? (Keskustelu 8)

”Tuo ero ei olisi näin suuri nois kuvis, jos… Tietenkin nuo rakennukset on 
muuttunut, mut jos ois sama kuvaustekniikka, samalla kameralla ois tämä 
alempi otettu, niin ne olis lähempänä toistansa nämä kuvat silmälle.» (Kes-
kustelu 1)

”Kyllä tuokin, niinku tuo yläkuva [tarkoittaa vanhempaa mustavalkoista 
kuvaa], elää paljo paremmin, ku tuo alakuva [tarkoittaa uutta värikuvaa]. 
Kyllä se vain näin on, että se jotenki se on silti alaston. Ja täs on niin paljo 
kauempaa otettu tämä alakuva, ku tuo yläkuva, niinku sillä lailla, että ra-
kennukset on lähempänä.” (Keskustelu 7)

Vanhoja kuvia luonnehdittiin muun muassa uusia lämpöisemmiksi, vaihtelevammiksi, 
elävämmiksi, romanttisemmiksi ja ajattomammiksi. (Keskustelut 1, 7 ja 8) Myönteinen 
vaikutelma ilmaistiin toistuvasti siten, että vanhaa kuvaa jaksaisi katsella pitempään. 
(Keskustelut 4 ja 7)

Myös monet sellaiset keskustelijat, joiden mielestä Teuva on kaunis edelleen, olivat 
sitä mieltä, että maisemat olivat ennen vielä paremmat. Ennen maisema oli vaihtele-
vampi. 

”Tämänkin kylän vainiot on aivan tasasta nykyään. Ei oo avo-ojia ollenkaan, 
ja sit ei oo montaa lajia viljaa. Kymmeniä, jopa satoja hehtaareja on vuok-
ramaita samalla viljelijällä, niin se on… Ei se ollenkaan oo ruman näköinen. 
Sitä kaipaa sitä vanhaa aikaa, kun oli karjaa ja oli vähän vaihtelua. Vanhoja 
rakennuksia. Se on tätä aikaa tämä.” (Keskustelu 1)
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Yksi osallistuja totesi, että juuri nyt näyttävimpiä asioita olivat ”traktorinmunat” ja au-
keat pellot. ”Mutta silti nytkin juhannuksena on, niin kyllä sitä komiaa suomalaista maa-
laismaisemaa... Kyllä se silmä lepää, hieno kattella.” (Keskustelu 1)

Vaihtelua maisemaan kaipasivat myös lukiolaiset. Useampikin nuori ihasteli virike-
kuvien vanhoja puurakennuksia ja hiekkateitä: ”Ui, miten siisti!” (Keskustelu 2)

– Olis aika siistiä asua tosa… Seiväsaitaa löytyy ja... hiekkatie. Hyvät lenk-
kipolut ainakin olis. 
– Ois vähän hienoa, jos ois vieläkin tommosia aitoja tossa tien varrella. 
(Keskustelu 2)

Kuvat kirvoittivat pohtimaan laajemmin Teuvaa, sen rakennuksia ja paikkakunnan luon-
netta. Joidenkin mielestä paikkakunta olisi voinut jäädä enemmän vanhalleen, maalais-
kyläksi. Joku näkisi mielellään enemmän puutaloja ja joku toinen epäili, että Teuvalla 
suotta yritetään luoda kaupungin mielikuvaa: ”Yritetty olla silleen niin suuria kaupun-
keja, ja sit se on vaan kuihtunut niin. Ei oo semmosta hienoa omaa juttua.” ”Se ois pitä-
ny pitää tälläsenä niin kun söpönä maalaiskylänä, niin sitten ois hienompi ja kivempi.” 
(Keskustelu 2)

Kaikki lukiolaiset eivät heti uskoneet, että kaikki virikekuvat todella olivat Teuval-
ta. Monet kuvissa näkyvät piirteet muistuttivat heidän mielestään pikemmin rannikon 
puutalokaupunkeja. 

– Onks tuo ylinkin Teuvalta? 
– Toi on siisti. 
– Vanha kaupunki… 
– Tulee vähän mieleen Kaskinen tuosta yläkuvasta. 
– No siellä on niitä vanhoja tupia kans. 
– Siellä on kaikki niin kiinni tiessä. 
– Tai Kristiina. 
– No, Kristiina ei aivan sinänsä, kun siellä ei oo noin aivan lähekkäin. 
Vähän samantyyppisiä tupia kyllä. (Keskustelu 2)

”Mieti kun tuo ois vieläkin tommonen… Se ois joku nähtävyys. Et Teuvalla 
ois vieläkin tollasta… Ois kivoja aitoja ja tollasta.. Se ois joku nähtävyyskin.” 
(Keskustelu 2)

”Nyt se on ruma, kun on asvaltti tehty.” (Keskustelu 2)

”Se on kyl totta, että tuo vanhempi kuva näyttää kivemmalta tai jotenkin…
mielenkiintoisemmalta.” (Keskustelu 2)

Joku keskustelija totesi, että puurakennukset näyttivät ”nätimmiltä”, kun taas uudem-
mat ovat tiilisiä laatikoita. Kaikkea ei kuitenkaan hyväksytty: ”Hirsitalot on hienoja, mut-
ta… en mä sitä tarkoita, että nuo kaikki vanhat talot on hienoja.” (Keskustelu 2)

Sama tyytyväisyys läpäisi muutkin keskustelut. ”Sanotaanko, että nää vanhan aijan 
rakennelmat on ehkä ollu vain niin, ku vertaa näitä kuvia, niin ne on ollu komiampia 
rakennuksia.” (Keskustelu 5) Tyytyväisyys ilmaistiin vanhojen kuvien kohdalla riippu-
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matta siitä, esittikö virike rakennuksia vai luontoa, taajamaa, sivukylää tai haja-asutus-
aluetta. 

Esimerkiksi Kulmakahvilan kuva sai keskustelijat pohtimaan rakennustyylien 
muuttumista. Ennen oli ”komiaa”. Alkeellisemmista työkaluista huolimatta onnistuttiin 
luomaan hieno ja komea vaikutelma, kun rakentamiseen paneuduttiin ajan kanssa. (Kes-
kustelu 3)

Vanhat rakennukset tehtiin yhtenäisin menetelmin. Käytettävissä oli samat, tutut 
raaka-aineet ja materiaalit, ja tekijätkin olivat omasta pitäjästä. Muodostui luontaisesti 
yhtenäinen tyyli, joka miellyttää edelleen katsojan silmää: ”Se on komiampi tuo vanha 
kuva. Nämä uudet on vähän sekasotkuja. Siinä on kaikkea tyyliä sitten jo. Pilaa maise-
man.” (Keskustelu 4)

Yhtenäisyys ei kuitenkaan johdu pelkästä samankaltaisuudesta. Vanhemmissa ra-
kennuksissakin on käytetty monia materiaaleja ja muotoja: on tiiltä, puuta, kiveä ja lasia; 
on pylväitä, harjakattoja ja portaita. (Keskustelu 4) Yksityiskohdissa ei säästelty: ”nois on 
justiin tehty koristeita tohon vanhaan aikaanki. On jaksettu, vaikka töit on ollu kuinka 
paljon.” (Keskustelu 8) Yhtenäisyys oli pikemminkin tyylillistä. Se syntyi perinteitä kun-
nioittavien tekijöiden käsialasta.

Miellyttävä vaikutelma koettiin myös vanhasta peltonäkymästä, jonka alapuolella 
oli samasta paikasta otettu uusi värikuva: ”se oli paljon komeampi se yläkuva, kun alaku-
va. Siinä oli joku asvaltti siinä alakuvassa. Ei tuollasta kukaan viitti kattella, rikkinäistä 
asvalttia. Mutta tuota heinäpeltoa jaksaa kattoa, vaikka koko elämänsä.” (Keskustelu 4)

Ihminen vaikuttuu elävästä luonnosta ja kaipaa luontoa ympärilleen. Tämä tun-
nistettiin moneen kertaan myös Teuvan maisemakeskusteluissa. Viihtyisyyden lähteiksi 
mainittiin puut ja kasvillisuus, joskus myös eläimet. ”Mun mielestä tuo yläkuva on sillai 
maisemallisesti viihtyisämpi, koska siellä on puustoa edes jonkin verran enemmän, kun 
tuos alemmas.” (Keskustelu 6) Yksi keskustelija kertoi vasta nyt, valokuvia tarkastelles-
saan huomaavansa, kuinka voimakkaasti tuttu maisema oli muuttunut: ”Se heinäpelto 
elää ja asvaltti on kuollut.” (Keskustelu 4) 

Miellyttävinä pidettiin myös kuvia, joissa ihmiset olivat kosketuksessa luontoon, 
vaikka kuvan varsinainen aihe olikin ihmisten toiminta. ”[T]uos on niinku elämää, tuos 
yläkuvas, ja alakuva on sitte jo aika semmonen autio. Et se kertoo siitä maaseudun muu-
toksesta – –.” (Keskustelu 5) Tällainen yhteys nähtiin esimerkiksi vanhoissa aidoissa, 
jotka loivat miellyttävän tunnelman: ”Ehkä nuo aidat ja kaikki nuo pensaat, ja oli sem-
mosia koivuja tuollaisia. Tämön syksyllä otettu, tämä toinen kuva, ku ei oo lehtiä puissa 
– tai keväällä”. (Keskustelu 7) 

Maininnan arvoisena pidettiin myös sitä, että vanhassa kuvassa ihmiset kulkivat 
keskellä tietä. Sitäkin voi pitää merkkinä luonnonehdoilla elämisestä: ”ei tarvinnut väis-
tellä – – autoja.” (Keskustelu 8)

Pankkiaiheisen virikkeen kohdalla vanhan kuvan eduksi laskettiin sekä vehreys että 
miellyttävämpi arkkitehtuuri:

”No mun mielestä nää on ollu järjestään jotenki viehättävämpia ja persoo-
nallisempia nää vanhat kuvat, kun sitten nää uudemmat rakennukset on 
jotenkin nii jotenki… Tavallaan niihin on turtunu. Mutta sitte, ku laitetaan 
niinku tavallansa vähän tällanen vastakkainasettelu, niin sitten nuo lyö niin 
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silimille nuo uudenaikaset rakennukset. Että olishan tonne pankkii nyt tu-
hannen kertaa kivempi köpsötellä tuosta hurmaavasta portista, ku tuonne 
kylmän näköseen.” (Keskustelu 6)

Yhdessä keskustelussa kerrottiin, että joissain kuvissa oli sellainen tunnelma, että niihin 
osattiin kuvitella eläimiä, vaikka niitä ei kuvassa esiintynyt. ”Niin, mä niinku odotan niitä 
lehemiä tuolta…” (Keskustelu 7)

Arkkitehdit tekevät yleensä asioita mieluiten uudella tavalla. On suosittu taloja, 
jotka ovat oman aikansa näköisiä. Kertaustyyleihin on suhtauduttu torjuvasti. Joskus 
tässä on menty niin pitkälle, että arkkitehtuurin nimissä on torjuttu käytössä hyviksi 
osoittautuneet ratkaisut ja alueelliset tyylit, vaikka ne oikeastaan vain kokoavat yhteen 
sen kollektiivisen tiedon, joka yhteisölle on kertynyt näihin oloihin sopivasta ja niissä 
toimivasta rakentamisesta. Maisemakeskusteluissa ei ilmennyt tällaista periaatteellista 
vanhan kieltämistä. He kaipasivat vanhaa rakennustapaa ja miljöötä myös uuteen ra-
kentamiseen.

 ”Vanhaa maalaismaisemaa on todella, kyllä nuo, maalaismiljöötä on kui-
tenkin ollu. Että se vain, että tuollaanen on aika katoavaa, ettei näitä enää 
tänä päivänä juuri näje luonnossa. – – Se on vahinko tietysti, ku kaikki van-
ha katoaa, ettei monikaan ajattele sitä, että nykyaikana niin insinöörit kun 
rakennusinsinöörit ku muukki, että yrittäis tehrä jotaki vanhaa, vaan kaik-
ki vain korvatahan omilla ajatuksilla. Ettei enää siihen vanhaan kiinnitetä 
niin paljon huomiota. –  – [M]un mielestä, jos sanotaan, että jos tuollaasia 
paljon näytetään [viittaa vanhoihin valokuviin], ni ehkä siinä jollakin oppi-
neella välähtää mieles, että pitäiskö vielä koittaa rakentaa tommostaki mil-
jöötä”. (Keskustelu 8)

MEILTÄ JA TEUVALTA
Teuva ei ole kaikille sama. On tekijöitä ja piirteitä, jotka ovat tuttuja kaikille ja luovat 
yhteisen kotiseudun tuntua. Kirkko palvelee kaikkia seurakuntalaisia ja useimmat ovat 
käyneet saman yläasteen tai yhtenäiskoulun, mutta niidenkään merkitys ei ole jokaiselle 
täsmälleen sama. Kylillä on myös omia erityispiirteitä, asioita, jotka ovat tärkeitä juu-
ri siellä asuville. Huomiota saivat esimerkiksi Komsin mäkisyys (Keskustelu 3) ja Ho-
ronkylän murre. ”Murteita on paljo. Esimerkiksi Horonkyläs on aivan eri murteita, ku 
puhutaan vaikka Teuvan muista kylistä, ku täällä on tuo ruotsalaisuus ainaki on vähän 
vaikuttanut vuosikymmenet.” (Keskustelu 7)

Elävimmässä vaiheessaan isoimmat kylät olivat lähes omavaraisia. Niissä oli oma 
koulu, kauppa, posti ja monia ammatinharjoittajia. Elämänpiiri oli pienempi. Ensim-
mäinen oma kirkonkylän matka saattoi olla rippikoulu. 

Norinkyläläiset kertoivat olevansa ”itteellisiä Norinkylääsiä”, koska kylä sijaitsee 
kaukana kuntakeskuksesta. Ennen sinne mentiin vain erityisistä syistä. ”Se oli aivan ul-
komailla, kun kävi kirkolla.” (Keskustelu 3) 

”Ensimmäisiä kertoja, kun kirkolle on päässy, niin mä oon menny Harjun Matin 
kuorma-auton lavalla, kun mentiin hammaslääkäriin.” Käynti oli monesta syystä niin 
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erityinen, että sen yksityiskohdat ovat jääneet hyvin mieleen: hammaslääkärin jälkeen 
käytiin ostamassa munkkipossu Tepposen kioskista. (Keskustelu 3)

Eri-ikäisten Teuva on erilainen. Kylien maisemakeskustelijat kertoivat, että kirkolta 
otetut vanhat kuvat eivät ole heille kovin tuttuja. (Keskustelu 6) ”[Nyt] lyö tyhjää. Nä-
köökö tuota alimmaista kuvaa aina mennen tullen, ku ajeloo? Se on sillä lailla menny, et 
tosta yläkuvasta ei niinku… Se on vaan kuva.” (Keskustelu 7)

Tuttuus on myös mittakaavakysymys: keskustelijat kertoivat, että saman aikakau-
den maisemat ulkomailta näyttäisivät erilaisilta. Siinä mielessä näiden kuvien asuinta-
lojen ulkonäkö ja pellot keskellä kylää tuntuvat kotoisilta, vaikka niitä ei pystyisikään 
yksilöimään. (Keskustelu 8) Niinpä yksittäinen kuva saatettiin mieltää vaikkapa ”poh-
jalaismaisemaksi”, koska siinä oli lakeutta ja pohjalaista rakennuskantaa. ”Tuo alakuva 
vois olla kun Suomi-filmistä Etelä-Pohjanmaan kuvaus. Peltomaita... Suoraan semmo-
nen oikein kaunis pohjalainen maalaismaisema.” (Keskustelu 4)
Eroa omasta kotiseudusta tehtiin muun muassa maakuntakeskukseen: 

– [S]illon vuosisadan alus, niin Teuvan Perälän risteysasema on ollu 
tärkiämpi paikka, kun Seinäjoen asema. Ennen kun Seinäjoesta on tullut 
kauppala, tämä on ollu elävääsee paikka. 
– Seinäjoki oli sellanen kurapaikka. 
– Joo, piti olla isot kummisaappaat, kun meni Seinäjoelle vielä 60-luvulla. 
(Keskustelu 4)

TEUVA ASUINYMPÄRISTÖNÄ
Nuoret miettivät Teuvaa kasvu- ja elinympäristönä sekä mahdollisena asuinpaikkana. 
Aihe oli heille ajankohtainen. Lukiolaisen mielessä pyörivät tulevat opinnot, työ ja per-
heen perustaminen. Useimmilla on edessä muuttaminen toiselle paikkakunnalle. 

Nuorten mielestä Teuvalla oli omat vahvat puolensa. Elämä on turvallista, kun kaik-
ki tuntevat tai ainakin tietävät toisensa. ”Kyllä täällä on mukavaa porukkaa…” (Keskus-
telu 2) Teuva tarjoaa hyvän ja turvallisen kasvuympäristön. Ajatus poismuuttamisesta 
jakoi mielipiteitä: 

”Kyllä se lapsuus on täällä kiva asua, että on turvallista ja näin, mutta ei mua 
enää kiinnosta.” (Keskustelu 2)

”Kyllä minä en täältä lähde mihinkään kaupunkiin.” (Keskustelu 2)

”Mukava asua, mutta enpä tänne jää.” (Keskustelu 2)

On harhakuvitelma, että kaikki pienten kylien nuoret haluaisivat muuttaa kaupunkiin. 
Monet lukion maisemakeskustelun osallistujat kannattivat pienempää asuinpaikkaa. 
Osa ei haluaisi asua edes Teuvan keskustassa, pienessä kylässä hieman syrjemmällä olisi 
parempi. ”Kun on aina asunu puiden ja peltojen keskellä – – mis ei ole yhtään mitään, – 
– niin en mä tykkäis asua missään kirkonkylällä.” (Keskustelu 2) Käytännössä taajamiin 
on kuitenkin lähdettävä opiskelujen ja töiden vuoksi. 
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Maalaiskylän hyviä puolia kertyi nopeasti luetteloksi asti: Kysymys oli tottumuksesta, 
siellä olivat myös lähimmät ihmiset. Maalla eläimilläkin oli mukavampaa, oli turvalli-
sempaa ja enemmän omaa tilaa. Ilmakin oli puhtaampaa. (Keskustelu 2) ”Kunpa ihmiset 
tajuais, et maaseudullakin on elämää.” (Keskustelu 2)

Yksi keskustelija uskoi palaavansa ehdottomasti kotiseudulle, vaikka välillä kävi-
sikin asumassa muualla. Kotiseudukseen hän hahmotti kuitenkin Teuvaa laajemman 
alueen. 

”Minä, jos joudun opiskelemaan muualle, heti muutan takas tänne.” – – 
”Niin että… opiskeluiden jälkeen… En ehkä Teuvalle ihan jäisi, kun ei täällä 
oikeen oo mitään, mutta kyllä mä nyt Pohjanmaalle kuitenkin jään sitten 
isona, kun oon opiskellu. Näin.” (Keskustelu 2)

Osa nuorista piti Teuvan tulevaisuutta hyvin epävarmana. Pienet paikkakunnat ovat ta-
vallaan ajautuneet suppenevan kehityksen noidankehään. Siksi elämä muualla tuntui 
houkuttavammalta. Oli myös niitä, jotka kokivat Teuvan ilmapiirin ilkeäksi ja ahdasmie-
liseksi.

– Kaikki häipyy Teuvalta. 
– Kun ei täällä oo mitään, siksi kaikki lähtee. Ja sitten kaikki palvelut 
lähtee, kun ihmiset lähtee ja sitten ihmiset yhä enemmän lähtee ja sitten 
Teuva kuolee. Näin se menee. 
– Ei tänne tuu mitään. (Keskustelu 2)

– Ja ihmiset on ilkeitä täällä. 
– Niin! Ne on hirveen sellasii… 
– Kaikki on niin ahdasmielisiä täällä. (Keskustelu 2)

Joku arveli, että kotiseudulta halutaan pois ihan kyllästymisen vuoksi. Ehkä ei kaupun-
gissakaan olisi hienoa, jos olisi aina siellä asunut. Mutta kun on asunut pienellä paik-
kakunnalla koko lapsuuden, vaikuttaa suuri kaupunki houkuttelevalta. (Keskustelu 2) 
Halutaan nähdä ja kokea enemmän. Muualta muuttanut keskustelija arveli, että asia on 
juuri päinvastoin: 

”Luultavasti sillon haluaa pysyä Teuvalla, jos on –  – aina asunut täällä ja 
–  – suku on asunut täällä, jolloin tavallaan tuntee kuuluvansa tänne. Mutta 
esimerkiksi minä oon ulkopuolisena tullu tänne, niin en mä haluais jäädä 
tänne.” (Keskustelu 2)

Keskustelu laajeni luontevasti eteläpohjalaisuuteen ja kuulumisen tunteeseen: ”En koe 
olevani eteläpohjanmaalainen millään tavalla… Tästä voisin jauhaa pitkään, mutta se on 
mutkikasta.” (Keskustelu 2) Oman kotipaikkakunnan löytäminen ja uudelle paikkakun-
nalle sopeutuminen oli keskustelijan mielestä vaikeaa. Yhdessä opiskelijat nauroivat, 
että tästä aiheesta voisi käydä erillisen pitkän keskustelun: pelkästään yhden nuoren alu-
eellisesta identiteetistä. (Keskustelu 2)
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MONIÄÄNINEN  
MAISEMANMUUTOSKUVAUS 
Teuvan maisematyöpajoihin osallistui 76 eri-ikäistä keskustelijaa. Heidän kokemustensa 
aikajänne yltää sotavuosista 2020-luvulle. Vanhimpien keskustelijoiden lapsuusmaise-
missa näkyi läpitunkevana vielä 1800-luvun pitkä varjo, sillä menneisyys ei koskaan katoa 
pois kertapyyhkäisyllä. Edellisellä vuosisadalla syntyneet ja sen vuosisadan vaikutuksia 
mukanaan kantaneet ihmiset olivat voimissaan vielä 1950-luvulla ja viimeiset heistä eli-
vät vanhuuttaan vuosisadan lopussa. Jälkiä vielä kauempaa menneisyydestä oli runsaasti 
nähtävillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Osa siitä on jäljellä yhä 2000-luvulla, 
muun muassa Teuvan vanhoissa talonpoikaistaloissa ja aarnimetsäalueilla.

Paljon on tullut myös uutta, sellaistakin, mitä toisen maailmansodan vuosina tus-
kin osattiin kuvitella: uusia rakennustyylejä ja materiaaleja, koneita, toimintatapoja, tie-
totekniikkaa ja virtuaalitodellisuutta. Maisemaa muuttivat 1900-luvulla muun muassa 
metsäojitus, tulvarakentaminen, teiden päällystäminen ja elementtirakentaminen. Vuo-
sisadan aikana omaksuttiin myös paljon sellaista, mistä on jo ehditty luopua. Tulleisiin ja 
menneisiin kuuluvat muun muassa kylien kansakoulut, Suupohjan radan henkilöliiken-
ne tai vaikkapa hetken kukoistuksen kokenut kasvihuoneviljely.

Nuorimmat maisemakeskustelijat olivat syntyneet 2000-luvulla. Heidän elämän-
piiriinsä ovat koko ajan kuuluneet muun muassa pyöröpaalit, sauna-ajot, älypuhelimet 
ja tietoverkkojen etäpalvelut. 

On selvää, että näin pitkän aikajänteen ja näin monien erilaisten ihmisten maise-
makokemus ei voi olla samanlainen. Maisemakeskusteluissa kohdattiinkin moniääninen 
tulkintojen kirjo, jota ei ole tässä raportissa pakotettu eikä pidäkään pakottaa yhteen 
muottiin. Ihmiset kokevat ja tulkitsevat asioita eri tavoin ja jokaisen kokemuksella on 
oma todistusvoimansa. Tämän kirjan alaluvuissa on tehty parikymmentä pistoa teuva-
laiseen maisemakokemukseen. Miten kotiseudun maisema on muuttunut? Miten muu-
tos on koettu? Mitä on menetetty? Mikä on arvokasta ja mikä uhanalaista? Miten nyky-
tilanne koetaan? 

Päähuomio kohdistettiin ihmisen toimintaan ja rakennettuun ympäristöön. Myös 
luonnonympäristössä tarkasteltiin lähinnä ihmisen kädenjälkeä. Siitä teuvalaiset virik-
keitä katsellessaan puhuivat. 

Esteettinen arvo koostuu monista tekijöistä. Esteettisyyden tuntu syntyy osin ko-
konaisuudesta, tasapainosta, tilantunnusta ja suhteesta ympäristöön. Suurelta osin es-
teettisyys on kuitenkin yksityiskohdissa. Keskustelijat kiinnittivät huomiota sekä koko-
naisuuteen että yksityiskohtiin. Esteettisyyskin on kokemuksellinen ilmiö. Kaikki eivät 
välttämättä jaa samaa kauneuden kokemusta. 

Kenellä sitten on valta määritellä, mikä on esteettisesti miellyttävää ja hyvää ympä-
ristössä? Estetiikan tohtori ja rakennusinsinööri Vesa Vihanninjoki (2015) pitää tärkeä-
nä ei vain erilaisten mielipiteiden vaihtoa vaan myös perusteltuja näkökantoja estetiikas-
ta. Ilman perusteluja keskustelu ei etene ja kyse on vain huutelusta. Asiantuntijuuttakin 
on monenlaista: sitä voi hankkia esimerkiksi koulutuksella. Tarvitaan myös kokemusta. 
Teuvan maisemasta keskusteltaessa teuvalaiset ovat itse tärkeimpiä kokemusasiantunti-
joita. Heidän äänensä on yritetty saada kootusti esiin tässä kirjassa. 
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Miten kotiseudun maisema on muuttunut? 
Miten muutos on koettu? Mitä on menetetty? 

Mikä on arvokasta ja mikä uhanalaista? 
Miten nykytilanne koetaan?

Teuvan maisemasta keskusteltaessa teuvalaiset ovat 
itse tärkeimpiä kokemusasiantuntijoita. 
Heidän äänensä on koottu tähän kirjaan.
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