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Kuva 1. Kruukmaakareiden valmistamia punasavivateja pohjalaisessa karmikaapissa, alatasolla yksikorvainen potta. Kuva Stundarsin ulkoilmamuseosta.
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Lukijalle
Käsillä olevassa julkaisussa hahmottelen kuvaa länsisuomalaisesta savenvalajasta, kruukmaakarista ja hänen työstään  kättensä jäljistä. Lähestyn
aihettani ensin ammatin historiallisesta perspektiivistä käsin. Sen jälkeen
suuntaan katseeni Etelä-Pohjanmaalle ja kuvaan viitteellisen taulukon muodossa maakunnassa toiminutta savenvalajien verkostoa. Taulukosta nostan
lähilukuun Teuvalla vaikuttaneet kruukmaakarit ja kuvailen heidän tuotantoaan. Esinekuvien avulla pitäjän satavuotinen savenvaluperinne dokumentoituu nykyhetken näkökulmasta, siitä, millaisia esineitä projektieni puitteissa oli mahdollista löytää. Lopuksi valotan modernin ajan savenvalajan eli
taidekäsityötä harjoittavan keraamikon syntytaustaa ja suhdetta työhönsä.
Kirjan lähdeaineistona käytän alan kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä arkistomateriaalia niin Kansallisarkistoon kuuluvasta Vaasan maakunta-arkistosta kuin yksityisarkistoistakin. Perinpohjaiseen arkistotutkimukseen ei tässä
yhteydessä ole ollut mahdollisuutta paneutua, mutta suulliset tiedonannot
ovat tuoneet tärkeitä tiedon palasia historiallisen jatkumon ymmärtämiseksi.
Tekstiin kutoutuvat väistämättä myös omat kokemukseni ja lukuisat saven
ympärillä käydyt keskustelut, joissa olen ollut mukana keraamikko-tutkijanpolkuni varrella.
Punasavikeramiikan valmistusta on harjoitettu maassamme kahden erillisen traditiolinjan puitteissa. Länsisuomalainen perinne syntyi 15001600-luvuilla siitä kaupunkikäsityöstä, joka sai vaikutteensa emämaa Ruotsin
kautta Keski-Euroopasta, lähinnä Saksan alueelta. Itäinen perinne puolestaan omaksuttiin Venäjältä ja se kotiutui Karjalan kannakselle venäläisten
maaorjien myötä 1700-luvulla. Karjalassa savenvaluun keskittyneitä perheitä asui erityisesti Muolaan pitäjässä, johon kuuluivat Kyyrölän, Parkkilan,
Kangaspellon ja Sudenojan kylät. Yleisesti tätä perinnettä alettiin kutsua
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Kyyrölän keramiikaksi. Traditioiden sekoittumista tapahtui sotien jälkeen,
kun useat kannakselta evakkoon lähteneet savenvalajaperheet perustivat
verstaansa Hämeen seudulle.
Rajaan tarkasteluni tässä kirjassa länsisuomalaiseen perinteeseen. Länsirannikon lisäksi sen edustajia on toiminut myös Etelä-Suomessa ja
Hämeessä. Tämän perinteen piirissä savenvalajan ammatti saattoi sisältää
sekä ruukuntekijän, kaakelintekijän että muurarin töitä. Tuon esille pääasiassa ruukuntekijän repertuaaria, punasavisia käyttöastioita ja muuta pienesineistöä, joskin viittauksia kaakeliuunien valmistukseen ja muuraustöihin
tekstissä toki ilmenee. Savenvalu oli usein kausiluonteista työtä, joten elantoa oli hankittava muidenkin taitojen ja toimien avulla. Käsityöammattien
levittäydyttyä maaseudulle, saattoivat savenvalajat harjoittaa myös maanviljelystä ja karjanhoitoa.
Isäni serkku Veikko Leppänen (19151995) oli viimeisiä perinteen mukaisen oppipoikakasvatuksen saaneita kruukmaakareita Teuvalla ja olen päässyt jo lapsena muovailemaan hänen verstaassaan hyvin reirattua savea.
Voin hyvin palauttaa mieleeni 1960-luvun savenhakureissut ja kuulla Veikon
värikkään, mutta hieman pelottavanakin jyrähtelevän tarinankertojaäänen.
Muistan elävästi verstaan hämärän salaperäisyyden ja kostean saven tuoksun.
Olin perinneorientoitunut nuori ja lähdin lukion ja kotiteollisuuskoulun jälkeen
opiskelemaan kansatiedettä ja muita museoaineita, joissa vanhan arvostus
oli vielä olemassa. Jyväskylän yliopistossa kaipasin silti käsillä tekemistä ja
päädyin keramiikkataiteen opiskelijaksi Taideteolliseen korkeakouluun Helsinkiin.
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Kruukmaakari oli taitava käsityöläinen, joka valmisti vaatimattomassa verstaassaan erilaisia ruukkuja, vateja ja muita käyttöastioita. Maasta kaivettu harmaa savi sai polttouunin kuumuudessa
loistavan punaruskean värin. Parempiin vateihin valkosavella ja
värimetallioksideilla tehdyt koristeet kuulsivat kirkkaina houkuttelevan kiiltävän lasitepinnan läpi.
Kirjassa kuljetaan Kruukmaakarin kädenjäljillä ja kerrotaan länsisuomalaisen punasavikeramiikan perinteestä, siitä vanhasta
savenvalutekniikasta, jonka edustajia toimi monissa pitäjissä
Etelä-Pohjanmaallakin 1800- ja 1900-luvuilla. Teuvalla savenvaluperinne jatkui yhtenäisenä sadan vuoden ajan.
Teuvalaissyntyinen keraamikko ja taiteen tohtori Helena Leppänen on kirjoittanut useita keramiikan, keraamikon ja astioiden historiaan liittyviä teoksia. Tässä julkaisussa hän tarkastelee
asiantuntijan kokemuksella sekä perinteiselle kruukmaakarille
että modernin ajan keraamikolle yhteistä rakkautta saveen ja sen
muotoiluun.

