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Niin puukon- kuin veitsenterien muodoilla on 
yleensä jotain merkitystä. Niin rakenteellista 
kuin esteettistäkin. Rakenteellinen merkitys 
kasvaa jos, ja toivottavasti kun, tehdään terät 
oikeaa käyttöä kestäviksi. Esteettinen merki-
tys on ehkä sellaista, mihin silmä on tottunut, 
millaista on perinteisesti tehty. Se voi olla myös 
uusien muotojen hakemista vailla sen enempää 
ajatusta rakenteellisesta kestävyydestä.

Tässä pohdiskelussa en aio ottaa kantaa siihen, 
mikä on puukko ja puukon terä. Ja mikä se ehkä 
ei ole. Siitä voidaan kiistellä tuonnempana. Enkä 
myöskään käsittele sen enempää, millainen te-
roitus terässä on (kovera, suora vai kupera) vaan 
oletuksena tässä pohdinnassa on teränsuun suo-
ra teroitus.

Teräprofiili

Karkeasti ottaen suomalaisissa puukoissa on 
muutamia erilaisia teräprofiileja, joita muun 
muassa Anssi Ruusuvuori kirjassaan Puukon 

historia sivuilla 23-24 on hyvin selvittänyt. Mikä 
merkitys niillä on? On ohuempaa ja paksumpaa. On 
tasakylkistä ja salmiakkia.

Yksi aika selkeä asia on, että jos materiaali on 
paksumpaa, on terässä enemmän kestävyyttä 
esimerkiksi kammeta sillä puulastua irti halosta 
(jos se on tarpeen). Ja tämä toki, mikäli lämpö-
käsittelyt on tehty oikein.

Jos materiaali on paksumpaa, saadaan terän 
paksun osan sisäosasta valmiiksi hiukan sit-
keämpi kuin ohuesta terästä. Miksi? Olette-
ko koskaan karkaisussa jäähdyttäneet terää 
niin, että olette nähneet kuinka nesteen 
alapuolella oleva terä jäähtyy? Esimerkiksi 
salmiakkiprofiilin omaavan terän 5 mm:n 
vahvuinen ydin on yllättävän pitkään puna-
hehkuinen. Enemmän kuin kaksi sekuntia. 
Väkisinkin siinä käy niin, että siitä kohtaa 
teräs ei läpikarkene - ei ainakaan marten-
siittiseksi. Tämä voi siis olla etu niin halu-
tessaan. Ohuemman terän saa helpommin 
taas oikeasti karkaistua koko matkaltaan.

Mitä muuta eroa on profiilien kesken? Jos 
terä teroitetaan hamarasta saakka, ohjau-

tuu se puussa helpommin suoraan teroituksen suuntaisesti. 
Toisaalta sitä on vaikeampi ohjailla, varsinkin jos halutaan 
koveria muotoja. Salmiakkiprofiili mahdollistaa huomat-
tavasti ergonomisemman koveran muodon saavuttamisen 
puuhun kun sen hamarasta on poistettu osa. Entä jos käyte-
tään ohutta tasakylkistä terää, jossa ei siinäkään ole hamara 
estämässä koveran muodon antoa? Huonona ominaisuute-
na sitten on teroituksen lyhyt mitta. Tällainen lyhyt mitta 
teroituksessa ei auta pitämään haluttua suuntaa hallitusti 
kun teroitusviisteestä ei saa juurikaan tukea.

Teräprofiilin ja terän vahvuuden 
vaikutus terän ulkonäköön

Jos tehdään sivusta katsoen juuri samanmuotoiset terät ja 
teroitetaan ne kaikki juuri samaan teräkulmaan, näkee te-
räprofiilin vaikutuksen terän ulkonäköön heti. Se mihin 
olemme tottuneet, antaa meille määritelmän esteettisyy-
destä. Ja niin kuin sanotaan: kauneus on katsojan silmäs-
sä. Kun lähdetään tekemään perinteisiä puukkomalleja, on 
niissä usein käytetty tietyn mallista terää. Ainakin minulle 
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on muodostunut mielikuva, millainen on TOMMI-puukko 
tai Rautalammen puukko tai Kauhavalainen jne. Itse kyllä 
erotan heti (enkä yleensä mitenkään positiivisessa mielessä), 
jos terän malli on erilainen kuin siinä, mikä minun mielestä 
on hyvä (HUOM! Mikä MINUN mielestä - se ei todella-
kaan ole mikään totuus). Olisikin itse kullekin suositeltavaa 
tutkia eri puukkomalleja ja miettiä, miksi jokin kohta on 
tehty minkäkin malliseksi. Joku asia niissä on aina taustalla.

Terän muotoilun vaikutus koko 
puukon ulkonäköön

Tässä ajattelin lyhyesti pohtia sitä, kuinka terän muoto vai-
kuttaa myös kokonaisuuteen.

Terissä on myös sivusta katsoen erilaisia profiileja, kuten 
suorahamara, drop point, keikkakärki jne. Näistäkin on 
Anssi Ruusuvuori tehnyt kattavan kuvauksen Puukon his-
toria -kirjassa sivuilla 20 - 22 (termit siellä ovat osittain eriä, 
kuin mitä käytän tässä). Keskityn nyt pohtimaan terämal-
lia, jossa hamara on suora.

Pääsääntöisesti suomalaiset puukkomallit ovat kahvoituk-
seltaan ns. suoria malleja. Sillä tarkoitan, että kahvan malli 
sivulta katsoen on sellainen, että se ei kaarru takaosastaan 
alaspäin kuten esimerkiksi Ruotsissa tämän päivän malleis-
sa on tapana. Sama modernimpi (oma toteamus) muotoilu 
on saavuttanut nykyään Suomenkin eikä siinä sen kum-
mempaa.

Tällainen suora kahva vaatii tietynlaisen terän. Minun sil-
määni tällaiseen kahvamalliin sopii terä, joka sivultakatsoen 
HIUKAN kapenee kärkeä kohden. Ei kuitenkaan voi-
makkaasti. Myöskään sivulta katsoen tasapaksu terä (esim. 
19-20 mm leveä terä 65 mm:n matkalta, jonka jälkeen al-
kaa kärki) ei kovin hyvin sovi tähän.

Jos puukon kahva taas kaartuu alaspäin, on asia eri. Siihen 
sopii, juuri kahvan mallista johtuen, voimakkaasti sivulta 
katsoen kapeneva terä. Tällaiseen kahvaan ei niin helposti 
sovellu esimerkiksi TOMMI-puukon tyypillinen terä. Saa 
senkin soveltumaan, mutta muotoilutyö on paljon tarkem-
paa ja haastavampaa. Ja yhtä lailla toisinpäin.

Jos vielä poikkean sivuraiteille asiasta ja otan yhden valmis-
tamisen näkökulman vielä tähän. Tällainen TOMMI-puu-
kon tyyppinen perinteinen malli on tietyllä lailla jokseenkin 
vaativampi tehdä kuin kahvaltaan alaspäin kaartuva, jonka 
terä voimakkaasti kapenee sivulta katsoen. Mikä sen tekee 
vaativammaksi? Se, että kaikki linjat pitää saada tarkasti 
kohdilleen. Silmä erottaa todella helposti jos joku kohta ei 
natsaa: kahva on kenollaan, tai roikkuu alaspäin, tai hela on 
vinossa. Tuossa modernimmassa mallissa tekijä voi pienillä 
muutoksilla korjata tilanteen, eikä kukaan muu kuin tekijä 
itse tiedä siitä.

Ja vielä

Perinteisissä suomalaisissa malleissa on iät ajat ollut erilaisia 
terämalleja. Kauhavalaisissakin ne on vaihdelleet aikakau-
den ja tekijän mukaan. Hyvä muoto on toisaalta jokaisen 
tekijän ja katsojan silmässä ja toisaalta löytyy tutkimalla 
vanhoja ja vakiintuneita puukkoja ja teriä. Ja uusia muotoja 
ei synny, jos ei uskalla tehdä irtiottoja.

Vinksallaan?


