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Pohdintaa puukosta
Pohtija Pasi Jaakonaho

Aluksi mietin, että otsikoisinko tämän pohdinnan sa-
maan tapaan kuin tein leukun osalta Puukkoposti nro 
1/2013 -lehdessä. Otsikko olisi silloin ollut: ”Puukko 
– katoavaa kansanperinnettä?”. Ihan tähän en kuiten-
kaan lähtenyt, mutta ajatus on osittain sama. Sitä myös 
mietin, että olisiko hyvä pohtia puukkoa tieteelliseltä 
pohjalta. Päädyin kuitenkin aivan omalla maalaisjärjel-
lä suoltamaan ajatuksia. Ajatuksia puukosta.

Puukko mielletään samanlaiseksi olennaiseksi osaksi suo-
malaista kulttuuria kuin esimerkiksi sisu, ruisleipä tai sal-
miakkikin. Puukko tunnetaan ulkomailla ja me olemme 
siitä ylpeitä. Ei ne muualla osaa tehdä niin hyvää puukkoa 
kuin Suomessa – saati osaavatko ollenkaan?

Puukon käsite

Puukko on kuitenkin jo käsitteenä mielipiteitä jakava. Mitä 
voi kutsua puukoksi? Selvää on, että ihan jokaikinen terän 
omaava esine ei ole puukko. Onko olemassa jotain tai joi-
tain määreitä, joiden pohjalta voi sanoa, että tämä on puuk-
ko ja tuo taas ei?

Itse olin pitkään sitä mieltä, että puukko liittyy jotenkin 
puun työstöön. En kuitenkaan päätynyt tähän päätelmästä, 
että puukko sanana tulisi jotenkin puu-sanasta (tätäkin on 
esitetty). Oma kosketukseni puukkoon on pääasiassa liitty-
nyt aina jotenkin puun työstöön ja se varmasti on ollut läh-
tökohta ajatukselleni. Tämän ajatuksen, että puukko liittyy 
aina puuntyöstöön, olen niin jyrkkänä kuitenkin hylännyt 
(mutten kokonaan).

Puukon ominaisuudet

Puukkoa voisi purkaa osiin sen toimintojen tai ominai-
suuksien avulla:

 1. On terä, jossa on terävä kärki ja sellainen osa, jolla 
 voi tehdä viiltoliikettä. Terän teroitus on kompromissi 
 erilaisista käyttökohteista, mutta viiltäminen on yksi 
 olennainen liike, mitä pitää pystyä tekemään.

 2. On kädensija. Joku sanoo pääksi, toinen kahvaksi 
 jne. Sen avulla voidaan ottaa työkalusta kiinni turvalli-
 sesti ja ohjata sitä halutusti.

 3. On tuppi. Tupen tarkoitus on peittää terä niin, 
 että puukkoa on turvallista kuljettaa matkassa. Tuppi 
 suojaa myös itse terää vahingoittumasta.

 4. Estetiikka. Ulkoasu kertoo puukon tekijästä tai 
 alueesta, missä puukko on tehty. Siihen saadaan 
 talletettua taidetta omien mielenkiintojen mukaisesti. 
 Muoto voi olla sekä pelkkä esteettinen tai myös 
 käytännöllinen.

No niin. Kun on saatu jaettua puukko eri osa-alueisiin, niin 
helppoahan tuo on. Muuta kuin yhdistelee elementtejä. Vai 
onkohan se helppoa? Onko mikä tahansa nuo osa-alueet 
käsittävä työkalu puukko? Ei se varmaankaan aivan noin 
mene. Valitettavasti olemme jo sen verran erkaantuneet 
puukosta(kin), että kaikenlaisia puukoksi kutsuttuja arte-
fakteja on maailmalla. Eikä mitenkään mairittelevassa mie-
lessä.

Puukko käytössä

Jos tutkii suomalaista puukkoja käsittelevää kirjallisuutta, 
voi sieltä nostaa ehkä yhden olennaisen seikan esille: puuk-
ko on yleistyökalu, jolla tekee joten kuten vähän kaikkea, 

muttei mitään erinomaisesti. Itse allekirjoitan ehdottomasti 
tuon yleistyökalu-käsitteen. Puukko käy hyvin juuri siihen 
puun työstöön, leikkaa silla lihaa ja fileoi kalaakin. Pake-
tit aukeaa ja teippikin saadaan katkaistua. Kaikkiin noihin 
mainitsemiini toimintoihin on olemassa erikoistyökaluja, 
joilla yksittäiset työt sujuvat varmastikin sujuvammin kuin 
puukolla. On höylää ja lihaveistä ja fileointiveistä ja on sak-
sia.

Sitä EN allekirjoita, että puukolla ei tekisi mitään erinomai-
sesti. Työkalujen käyttö on sellainen seikka, että kun jotain 
työkalua opettelee käyttämään, saattaa siitä kehkeytyä jopa 
erinomaista työskentelyä. Hyvä esimerkki on kun omassa 
työssäni – opetusalalla – joitain vuosia takaperin vastasin 
opiskelijoiden kysymykseen jonkun käsityövaiheen teosta 
sen mukaan, miten itse asian tekisin. Vastaanotto kom-
menttiini oli (hyvässä hengessä) kutakuinkin että: Miksi te 
kaikki sanotte erilailla? Niin...miksi? Sen jälkeen olen pyrki-
nyt uudelle ryhmälle aina kertomaan, että jokainen opettaja 
kertoo oman tapansa tehdä asioita. Mikään tapa sinänsä ei 
ole parempi tai huonompi kuin toinen. Tai mikään tapa ei 
varsinaisesti poissulje jotain toista tapaa. Samaan lopputu-
lokseen voi päästä monella eri tavalla ja jokainen löytää sen 
omansa, joka on juuri hänelle luontevaa ja sujuvaa. Näin 
on eri työkaluissakin. Puukon käyttö eri töihin voi aivan 
varmasti olla erinomaista, kunhan sen on vain opetellut. Ja 
näin ollen johdan tästä toteamuksen, että puukko VOI olla 
erinomainen työkalu moneen yksittäiseen työhön.

Puukko arjessa

Itse olen ajatellut, että puukko on muuttunut minun kä-
sittämääni muotoon joskus 1700-1800 -luvulla. Meidän 
jokapäiväinen arki on hyvin erilaista kuin sata vuotta tai 
kaksi sataa vuotta sitten. Silloin tavallisessa arjessa tarvittiin 
puukkoa aikalailla pitkin päivää. Oli kyse sitten ruoanlai-
tosta, aidan korjauksesta tai puutöistä. Nykypäivä meillä 
satavuotiaassa koti-Suomessa on aivan erilaista. Ruoanlait-
toon – jos sitä siis itse tekee – on omat veitsisetit. Aidankor-
jaukseen – jos niitä siis on – kutsutaan korjaustiimi, jolla 
on erikoistyökalut mukana. Ja puutyöt sitten...on Dremelit 
sun muut vermeet...saati se fakta, että kenen kotona ny-
kyään sisällä tehdään puutöitä? Oikeasti.

Jos puukko on ollut jokapäiväinen työkalu, mikä se on tä-
nään? Mitkä ovat sellaisia arjen askareita, mihin puukkoa 
voisi koettaa päivittää? Ja varsinkin: mikä puukko voisi olla 
tulevaisuudessa?

Millainen minun päiväni oli tänään ja mitä toimintoja siellä 
on? Nousin ylös, pesin hampaat ja keitin kahvia. Okei... 
Töissä näyttelyn pystytystä: siimojen ja teipin leikkausta 
jne. Sitten tietokoneella sähköpostit ja muuta. Tupen om-
pelu kotona. Ruoanlaittoa. Ulkoilua lähimaastossa. Pyykin 
pesua ja saunomista. Monenlaista hommaa on päivään kuu-
lunut. Osa on ihan sellaista, mihin loogisesti voi puukkoa 
käyttää. Mielenkiintoisia tuossa pikaisesti laaditussa listassa 
on kuitenkin ne toimet, mihin ei puukkoa ensimmäiseksi 
ajattelisi. Hampaiden pesu, kahvin keitto, tietokone. Joopa 
joo...hampaiden pesua puukolla. Siinäpä onkin haastetta!

Puukko 
- katoavaa kansanperinnettä?

Pointti tässä pohdinnassa kuitenkin on se, minkä vuoksi 
alussa olin ajatellut otsikoksi ”Puukko – katoavaa kansan-
perinnettä?”. Olen yleisesti ottaen päätynyt sellaiseen aja-
tukseen, että kulttuuri on elävää kun se kehittyy ja päivittyy. 
Sellainen kulttuuri, jonka käyttö ja kehitys pysähtyy – esi-
merkiksi puukkokulttuuri voi olla sellainen – päätyy lopul-
ta museoon kansantieteen osastolle tallennettuna. Siinäpä 
meille kaikille – niin puukkojen valmistajille kuin puukko-
jen käyttäjille – on tekemistä ja haastetta. Päivittää puukko 
olemaan tämän päivän yleistyökalu toimeen jos toiseen. Vai 
onko vain niin, että puukko on ollut oman aikansa tarpei-
siin kehittynyt työkalu ja nykypäivänä tarvitaan joku erilai-
nen työkalu, josta ei puukkoa saa, ei tekemälläkään?

Tämä pohdinta ei tuonut vastauksia vaan päätyi vain ky-
symyksiin. Toivottavasti herättää ajatuksia ja ehkä keskus-
teluakin.


