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Pohjalaiset maalaistalot 1800-1900-lukujen vaihteessa

Tupa eli se huone missä syötiin, nukuttiin, työskenneltiin ja 
seurusteltiin oli muodoiltaan hyvin samanlainen eri maalaistaloissa. 
Kiinteä sisustus keskittyi huoneen nurkkiin. Tulisija sijaitsi oikealla tai 
vasemmalta puolen tupaa sisäänkäynnistä ja diagonaalisesti suhteessa
pöydän sijaintiin. 

Sisääntulo-ovesta vasemmalla oli kerrossänky ja kauimmaisessa
nurkassa ovesta, samalla sivulla tulijan kanssa, sijaitsi toinen
kerrossänky. Kaikki muu oli sijoitettu seiniä pitkin, ja silloin jäi paljon
tyhjää laittiapintaa työskentelyä varten. 

Kun ennen vanhaa puhuttiin tuvasta, saattoi se tarkoittaa joko koko
taloa tai sen yhtä huonetta.

Sulvalla kutsuttiin eri nurkkia tietyillä nimillä: uuninnurkka, 
pöydännurkka, ovisänky ja peräsänky. 

Parituvassa oli rakennuksen molemmissa päissä kaksi isompaa
huonetta eli tupa ja sitä vastapäätä edustupa.  
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On muistettava, että silloin, kuten tänäkin päivänä, oli erilaisia
poikkeuksia ja muuunelmia. 

Huonekalut olivat suurinpiirtein samanlaisia kaikissa taloissa. 
Värit, huonekasvit, posliiniastiat ym. saattoivat jonkin verran
vaihdella eri taloissa sen mukaan millä alueella asuttiin ja 
millainen oli perheen toimeentulo. 

Valokuvassa näkyy astiakaappi, jossa säilytettiin
posliiniastioita. Tuvan verhot ovat jo hieman modernimpaa
tyyliä kuten huonekasvitkin eli apostolinmiekka ja 
mahdollisesti maalaisamaryllis. 

Valokuva on todennäköisesti otettu kesäkuussa, koska
maljakossa on kieloja sängyn vieresssä sijaitsevalla
astiakaapilla. 

Talvisin lattia peitettiin matoilla, mutta kesäisin pidettiin vain 
muutamia mattoja tai ei mattoja lainkaan. 

Kuva: Tupainteriööri. Abram Abrams, Oravainen, Okskangar. (1916) 
Ajalleen hyvin tyypillinen sisätila. Tulisija sijaitsi vasemmalla, kun tultiin tupaan sisään.  

Kuvaaja: Valter W. Forsblom  
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Tekstiilien väreissä painottuivat punaisen ja ruskean eri sävyt
häivähdyksellä keltaista.  Samat värisävyt löytyivät tuoleista, sängyistä ja 
kaapeista.
1830-luvun tienoilla alettiin huonekaluja maalaamaan niin, että ne 
muistuttivat mahonkipuun pintaa (“mahonkiväri”). 
1700-luvulla käytettiin enemmän sinisen eri sävyjä ainakin tekstiileissä ja 
huonekaluissa. Matto joka näkyy taustakuvina on todennäköisesti
Sulvalta ja jokaisella kylällä oli omat väriyhdistelmänsä raitakuvioissa.



1800-luvun loppua lähestyttäessä tapetit alkoivat yleistyä
maataloissa. Tapettien kuviointi saatiin aikaan
roiskemaalauksella tai sabluunamaalauksella.  
Yksittäisissä huoneissa käytettiin myös vanhoja sanomalehtiä
seinien pinnoituksessa. 

Avointa tulisijaa alettiin
maalaamaan valkoisella
jo ennen 1800-luvun 
puoliväliä.
Takka maalattiin ainakin
jouluksi ja juhannukseksi.



Tuolit asetettiin sänkyjen edustalle ja niitä saattoi olla 
enemmänkin kuin kaksi. Kuvan tuolit ovat renessanssityyliä, 
jotka olivat muotia 1800-luvun lopulla.

Yksityiskohta valokuvasta, Oravainen 1916.  



Sänkyjen tekstiilit kertoivat paljon tilan toimeentulosta ja 
varakkuudesta. Ne pedattiin niin, että katsoja näkee tekstiilit. 
Puuvillan käyttö yleistyi tällä ajalla. Puuvillakankaita pystyi
joko kutomaan itse tai ostamaan valmiina. Miten tahansa
tekstiilit hankkikaan, olivat ne joka tapauksessa kallis hankinta.

Niin kutsuttu fransulakana oli pakollinen. Etehittet eli
sängynedusverho alemmassa sängyssä oli auki, jotta tyynyt
voitiin nähdä. Kuten kuvasta näkyy tyynyt sijoitettiin niin, että
valkoinen asetettiin kahden punaisen väliin. 

Kuva: Kerrossängyn tekstiilit pedattuina. Fransulakana pilkottaa yläpedin
peitteen alta. Stundarsin ulkoilmamuseo. Kuva: Yläsaängyn tyynyt. Studarsin ulkoilmamuseo.



ASTIAKAAPPI

Ajalleen tyypillinen kaappi, jossa säilytettin talon koristeellisia
posliiniastioita (yleisnimitys), joilla 1800-luvun lopulla näytettiin
ennen kaikkea talon varallisuutta. Näitä yksinkertaisempia posliini- ja 
lasiastioita käytettiin juhlissa ja juhlapyhinä. Astiakaapin tasolle
saatettiin asettaa myös tärkekä kahvimylly. 

Astiakaappi on sijoitettu huoneen perällä olevan kerrossängyn eli
peräsängyn viereen. 

Huonekaluja alettiin koristella kukkakuvioilla Pohjanmaalla jo 1800-
luvun alussa. 

Kuvan kaappi on tyypillinen Maalahdenkaappi. Se on tehty n. 1870-
1880. Koristemaalarina on todennäköisesti toiminut Carl Sandelin (s. 
1833). Hän käytti maalatessaan visaootrausta. Siinä imitoidaan
visakoivun pintaa ja kuvion aikaansaamiseksi käytettiin mm. sian
virtsarakkoa. 

(Lähde: Jarl Nystrand, Björkö, lokakuu 2020)



VERHOT

Verhoja alettiin käyttää, kun valon määrä sisätiloissa kasvoi
öljylamppujen yleistyessä 1800-luvun puolivälin jälkeen. 

Ajalle tyypillisimmät verhot olivat ns. kappaverhot, jotka
kuvassa näkyvät. Myöhemmin alettiin käyttää pidempiä
verhoja. 

Gunnar Rosenholm kirjoittaa Sulvan kylän historia –teoksessa
naisesta, joka muutti pois kylästä vuonna 1893 ja palasi
takaisin 1924. Hän huomasi tulloin suureksi
hämmästyksekseen, että kaikki olivat alkanet käyttää pitkiä
verhoja. Naisen mielestä se oli melkein liikaa, sillä tuvasta oli
tällä tavoin tullut lähes salinkaltainen. 

Kuva: Stundarsin maalaistupa. 



Tässä kuvassa näkyvät vanhempien
perinteiden ja 1900-luvun alussa tulleiden
uutuuksien välinen sekoitus. Huonekalujen
asettelu ja tyyli vastaa vielä 1800-lukua. 
Sängyt on asetettu edelleen sisääntulosta
katsottuna kauimmaiseen nurkkaan ja 
astiakaappi on sängyn vieressä. 

Matot on asetettu niin kuin niitä pidettiin
kesäisin. Sängyn edessä sijaitsevat tuolit
ovat renessanssityylisiä.

Sängyn edessä istuvalla naisella on 
villahame, jollainen oli hyvin moderni 1800-
ja 1900-lukujen vaihteessa. 

1900-luvun uutuuksia on tuvan pöydän
pinta, joka on kiiltäväpintaisempi kuin
aiemmin. Katossa roikkuu öljylamppu ja 
lattialla on pari palasta linoleummattoja. 

Verhot ovat saaneet myös yläkapan ja katto
on maalattu kiiltävällä, vaalealla värillä. 
Koko huoneen sisustus antaa hyvin valoisan
vaikutelman.  Huomaa myös kaunis, suuri
pelargonia ikkunalla. 

Kuva:  Sisäkuva Sulvalta vuonna 1909 tai 1910.
Stundarsin kuva-arkisto. 



Huonekasvit olivat ylpeydenaihe ja merkki
varallisuudesta. Jos talo oli liian kylmä, 
viherkasvit kuolivat.

Oli ilo saada jotain kasvamaan ja kukoistamaan, 
sekä tietysti kukkimaan. Myös huonekasvien
korkeutta arvostettiin. Kesäisin kukkivia kukkia
erityisesti suosittiin. 

Kuvassa, joka on otettu Sulvalla, näkyy hyvin
rehevä tuoksukurjenpolvi tai ruusugeranium.  
Sulvalla niitä kutsuttiin nimellä “ranjona”. Penkin
päällä on myös pelargonia. 

Se millaisia ruukkukasveja kotoa löytyi riippui
vahvasti yhteiskuntaluokasta, johon kuului. 
Pelargonioita oli ensiksi yläluokkien saleissa, 
josta ne siirtyivät keittiöihin niiden yleistyesssä
rahvaan kodeisssa.  

Pelargonia ei ollut maalaistupien yleisin
viherkasvi, vaan myös monia muita
huonekasveja löytyi sisätiloista:  
Apostolinmiekka
Maatiaisamaryllis
Mummonbalsami
Fuksia
Ikkunafikus

Kuva:  Sisäkuva Sulvalta vuodelta 1909 tai 1910. 
Stundarsin kuva-arkisto. 



KELLOT

Erilaiset kellot olivat suosittuja ja kellon
omistaminen oli iso ylpeydenaihe. Kuvassa
kaappikello luultavasti 1700-luvulta sekä
pienempi kukkakoristeinen seinäkello, jotka
olivat pidettyjä malleja 1800-1900-lukujen 
vaihteessa. Niitä massatuotettiin tuollon
Schwarzwaldissa, Saksassa.

Yksityiskohta valokuvasta, Sulva 1909 /1910.
Huomaa tapa verhota peilit. 



Ryssäntaulut
Tauluissa on  mustatut lasit ja alumiinifoliota. Ne olivat
hyvin suosittuja vuosisadan vaihteessa ja niitä löytyi
lähes joka tuvasta ja mökistä. 
Jumala on rakkaus on Stundarsissa olevissa tauluissa
usein esiintyvä teksti.  Kuvateksteissä mainittu
paikkakunta kertoo missä ne sijaitsivat ennen kuin ne 
tulivat osaksi museon kokoelmia. 

Ryssäntaulu SulvaltaRyssäntaulu Pirttikylästä

Ryssäntaulu Sulvalta Ryssäntaulu Huutoniemeltä



Lähteet:

Rosenholm, Gunnar, Solf sockens historia II. 1965 
Nystrand, Jarl & Storm, Anita: Björkömöbler. 2017
Österbottens konstkommission: Interiören. Tradition 
och
byggnadsvård i österbotten. 2005
Pohjonen, Raul:  De Österbottniska allmogemålarna. 
1993

Stundarsin kuva-arkisto.
Stundarsin kokoelmat ja interiöörit.
Föremål och interiörer på Stundars

Valter W Forsblom. Fotografi SLS 269_18.
SLS 269 Allmogebyggnader i Vörå och Oravais. Svenska 
litteratursällskapet i Finland

Puhelinkeskustelu Susanne Lagus ja Jarl Nystrand, 
lokakuu 2020

Lisätietoja: 

Tutkija Susanne Lagus, susanne.lagus@stundars.fi, 
puh. 044 231 6010

. 


