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Historiaa
Liehtalanniemi kuului viime vuosisadalla 
Lintusalossa sijaitsevaan Sorjolan kan-
tatilaan. Alueella oli tuolloin kalliota 11,1 
ha, kaskimaata 10,5 ha, suota 0,7 ha ja tul-
vaniittyä 0,5 ha. Maisema oli toinen kuin 
nykyään: kaskeamisen seurauksena palo-
maa ja vesaikko vallitsivat.

Johan Viskari perheineen asui Liehtalassa 
1900-luvun vaihteessa ja tuolloin ilmeises-
ti rakennettiin aitat, savusauna ja navetta. 
Vuonna 1904 tilalle muutti torppari Matti 
Reponen perheineen. Matti Reponen osti 
tilan itsenäiseksi torpparivapautuksen 
jälkeen ja hänen poikansa Jalmari (1902–

1976) peri sen vanhempiensa kuoltua 1948. 
Jalmari Reposen – Liehtalan omaperäisen 
Jallun kuoltua tila päätyi 1978 Puuma-
lan kunnan omistukseen. Museotoiminta 
alkoi 1981 ja alueesta tuli luonnonsuoje-
lualue 1984.

Pientila ei pystynyt Reposia elättämään, 
vaan isä ja poika kävivät maatalous- ja 
metsätöissä muuallakin. Matti toimi myös 
räätälinä, ja emännältä liikeni joskus voi-
ta myyntiin. Kotieläiminä tilalla oli kaksi 
lehmää, muutama lammas, kanoja ja kis-
soja – Jallulla myöhemmin hevonenkin.

Liehtalan rakennukset
…ja kertomuksia Liehtalan Jallun elämästä

Liehtalanniemen  
museotila

Palauta  
pehtorille,  

kiitos!
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Liehtalan rakennukset 
ja rakennelmat
Liehtalan rakennukset ja rakennelmat 
ovat tyypillisiä köyhälle eteläsavolaiselle 
pienviljely- ja kalastustilalle vuosisadan 
vaihteessa. Ne ovat yhä alkuperäisillä pai-
koillaan. Osa rakennuksista on alkuperäi-
siä, osa uusia, vanhan mallin mukaan ra-
kennettuja.

PÄÄRAKENNUS
Liehtalan tilan päärakennus on paritupa, 
joka on ollut yleinen talotyyppi suomalai-
sissa talonpoikaisoloissa. Se muodostuu 
lämmitettävästä asuintuvasta ja huo-
neesta, jolla on ollut monia käyttötarkoi-
tuksia. Liehtalassa kylmää kamaria on 
käytetty kesäisin asuinhuoneena ja talvi-
sin varastona. Tuvan ja kamarin väliin jää 
porstua, joka oli alkuperäisessä rakennuk-
sessa läpikäytävä.

Liehtalassa alkuperäinen hirsinen päära-
kennus oli rakennettu vuosisadan vaih-
teessa, mutta se paloi talvella 1943. Tuli-
palon jälkeen Jallu rakensi itselleen vain 
tupapuolen. Tämä uusi tupa poikkesi kui-
tenkin alueen muista rakennuksista niin 
paljon, että se muutettiin alkuperäiseen 
asuunsa 1980. Tuvan pärekatto on uusit-
tu viimeksi vuonna 2013.

Omituinen reikä tuvan ikkunan pielessä 
kertoo Jallun pyyntiharrastuksesta: talvi-
sina kuutamoöinä hän ampui siitä saunan 
luo asetetulle haaskalle tulleita kettuja.

NAVETTA JA LATO
Liehtalan navetta ja saman katon alla ole-
va lato ovat ilmeisesti alkuperäisiä raken-
nuksia vuosisadan vaihteesta. Navetan ja 
ladon väliin tulee sola, jota pitkin karja 
on tuotu metsästä navettaan. Solassa on 
myös ruokittu tilan eläimet. Liehtalan na-
vetta on tyypillinen itäsuomalainen seka-
sontanavetta eli lattianavetta. Navetassa 
on maalattia, jossa eläimet ovat olleet kyt-
kettyinä tai irrallaan. Rehut on kasattu 
lehmän eteen ja juotava on tarjottu san-
gosta. Kuivikkeina on käytetty runsaasti 
hakattuja havuja ja lehdeksiä, jolloin lan-
takerros on noussut nopeasti ja virtsa suo-
dattunut sen alakerroksiin. Lanta on tyh-
jennetty vain muutaman kerran vuodessa, 
viimeistään silloin, kun lehmän selkä otti 
kiinni välikattoon. Lannan palaessa na-
vetta pysyi lämpimänä. Tuuletus tapahtui 
seinän yläosassa olevien matalien aukko-
jen tai harvan välikaton kautta. Navetan 
pärekatto uusittiin viimeksi vuosina 2009 
ja 2010.

AITAT
Aitta on vanhastaan varastorakennus, 
jolla on ollut useita käyttötarkoituksia. 
Tarpeen mukaan niitä on saattanut olla 
tilojen pihapiireissä kymmenittäin. Pieni 
itäsuomalainen aitta on kohonnut muu-
taman matalan nurkkakiven varassa 
suoraan maaperästä kuten muutkin hir-
sirakennukset. Liehtalan kaksi pientä ait-
taa ovat tilan alkuperäisiä rakennuksia. 
Ainakin toinen niistä on siirretty muualta 
Liehtalaan. Idänpuoleinen on ollut vaate- 
ja lännenpuoleinen ruoka-aittana.
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ta riippuivat haahla ja keittoastiat. Kotaa 
käytettiin kesät talvet karjavesien kuumen-
tamiseen, pyykinpesuun ja ruoanlaittoon. 
Liehtalassakin on ollut pistekota samassa 
paikassa kuin nykyinen 1980-luvulla ra-
kennettu kota, saunan ja kaivon välissä. Se 
on kuitenkin poikennut hieman nykyisestä 
rakennelmasta. Se oli rakennettu useista 
erimittaisista riu’uista ja se oli nykyistä ra-
kennelmaa leveämpi ja matalampi.

SAUNA
Itäsuomalaiset saunat ovat olleet pieniä; 
niin myös Liehtalan savusauna. Se on al-
kuperäinen, todennäköisesti alueen van-
hin rakennus vuosisadan vaihteesta. Kyl-
pemisen ohella siellä on ilmeisesti myös 
puitu talon vilja, sillä varsinaista riihtä 
ei Liehtalassa koskaan ole ollut. Saunan 
katto uusittiin vuonna 2012.

HAASIAT
Riu’uista rakennettuja haasioita on käy-
tetty heinien, lehdesten ja viljan kuivaami-
seen. Liehtalassa näitä kaikki on kuivattu 
tämän vuosisadan alkupuolella ainoas-
taan haasioilla. Myöhemmin talon isäntä 
Jallu käytti myös seipäitä.

PERUNAKUOPPA
Perunakuoppa on ollut yleinen kellarin 
vastine eri puolilla maata. Kuoppa on 
yleensä vuorattu mukulakivillä ja sen suo-
jan on hirsikehikko. Päälle jää vielä paksu 
maakerros. Myös Liehtalassa on ollut ja 
on yhä perunakuoppa päärakennuksen 
ja aittojen välissä. Aikoinaan se peitettiin 
talveksi laudoilla ja oljilla. Kuopassa käy-
tiin vain lauhalla säällä. Kuoppa on kun-
nostettu 1989 ja viimeksi syksyllä 2010, 
jolloin siihen rakennettiin katto ja uusit-
tiin sisäpuolen puukehikko.

KAIVO
Liehtalan kaivo on sijoittunut pihapiirin 
alareunassa olevaan notkelmaan. Siellä 
on hoidettu tilan vesitalous. Kaivon kan-
si on rakennettu uudestaan syksyllä 1989. 
Kansi uusittiin myös kesällä 2009.

KOTA
Pystyyn ladotuista riu’uista tehty kartio-
mainen pistekota eli keittokota oli vielä 
tämän vuosisadan alussa tavallinen köy-
hän talon talousrakennus Savossa. Siinä 
oli lattiana paljas maa ja kivistä kyhätty 
avoin tulisija, jonka yli kulkevasta orres-
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kennettiin aita, mutta useita kymmeniä 
vuosia Liehtalanniemen alueella on ollut 
kaksi pitkäjuoksuista aitaa. Nykyiset ai-
dat ovat rakennettu 1990−2000-luvuilla.

LIISTEKATISKA
Liistekatiska on matalaan veteen raken-
nettu kiinteä sulkupyydys, jossa on nielul-
linen pesä ja siihen johtava johdeaita. se 
tehdään litteistä männyn liisteistä, joiden 
pituuden määrää veden syvyys ja jotka 
on nidottu koivuvitsaksilla yhtenäiseksi 
seinämäksi. Aita ja pesä tuetaan veteen 
upotettuihin tukeviin seipäisiin. Kiinteä 
liistekatiska on ollut yleinen pyydys lähes 
koko maassa. Niitä on ollut hyvin monen 
mallisia. Tärkeää oli, että katiska pai-
nettiin paikoilleen keväällä ennen jäiden 
lähtöä tai heti niiden purkauduttua. Ka-
tiskalla pyydettiin vesien jäätymiseen asti 
kokemalla pyydys haavilla veneestä käsin.

Koska kalastus on ollut Liehtalasssa tär-
keä elinkeino, myös siellä on rakennettu 
runsaasti liistekatiskoita suojaisiin lah-
denpoukamiin. Voimakkaan vedenpinnan 
vaihtelun takia niitä on ollut useissa eri 
kohdissa. Yleensä katiskat rakennettiin 
samaan rantaan, jossa nykyinenkin katis-
ka sijaitsee.

Reposet liottivat alkukesästä liistetarpei-
taan järvessä, sitoivat liisteet vitsaksilla 
yhteen ja upottivat katiskan seipäillä tu-
kien järven pohjaan. Katiska kesti yleensä 
vuosia, mutta joskus sitä jouduttiin jäi-
denlähdön jälkeen korjailemaan.

KOPPELI
Järvien rannoilla on vielä tämän vuosi-
sadan puolella kuivattu kalanpyydyksiä 
koppelissa eli verkonkuivausvajassa. Se 
on harvaseinäinen hirsivaja, jossa pum-
pulilangasta tehdyt kalanpyydykset kui-
vuivat hyvin. Liehtalan rannassa on vielä 
Jallunkin aikaan ollut pieni vaja. Nykyinen 
koppeli on hieman suurempi, mutta muis-
tuttaa muuten alkuperäistä rakennusta. 
Se on rakennettu 1980-luvun alussa.

AIDAT
Perinteisesti aidan tehtävänä on ollut 
suojata viljelyksiä ja pihoja metsässä ja 
niityllä vapaasti laiduntavalta karjalta. 
Aidat olivat korkeita ja tiheitä ja niitä on 
ollut runsaasti. Lyhytikäiset aidat raken-
nettiin lehtipuista ja pitkäikäiset nuorista 
männyistä ja kuusista. Savossa oli ennen 
käytössä monen tyyppisiä puuaitoja. Suu-
ritöisissä pisteaidoissa eli lyhytjuoksui-
sissa aidoissa käytettiin lyhyehköjä tasa-
mittaisia aidaksia. Aidakset ulottuivat 
maahan jyrkässä kulmassa. Pisteaitoja 
pystytettiin lähinnä asumusten liepeille. 
Panenta-aidoissa eli pitkäjuoksuisissa ai-
doissa aidakset olivat erimittaisia ja mel-
ko vaakasuorassa.

Vuosisadan alussa Liehtalassa oli vain 
yksi pitkäjuoksuinen aita suojaamassa 
pihaa. Se on kulkenut navetan ja saunan 
takaa rannasta rantaan. Eläimet laidun-
sivat koko saaren metsiä, ylittivät matalan 
veden aikana Salonpäänsalmen ja kul-
kivat Niinisaaren kylälle asti. Tarkkaan 
ei tiedetä milloin niemen kannakselle ra-
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Aikaisemmin Jallu piti kahta lehmää, joi-
den maidontuotanto ei päätä huimannut: 
litra kerrallaan oli keskimääräinen tuotos. 
Lypsettyään iltasella maidon yksikorvai-
seen kiuluun Jallu astui ulos, ryypätä ka-
rautti kiulun tyhjäksi ja pisti sen alassuin 
seinässä olevaan naulaan. Sitten hän hie-
raisi navetan päässä kuivamassa olleesta 
ruissitomesta jyviä kämmeneensä, pu-
halsi kuoret pois ja pisti jyvät suuhunsa. 
Ne pureskeltuaan hän virkahti: ”Lehmät 
on lypsetty, ruoka on tehty ja syöty ja as-

tiat pesty…” Jallun tarkan markan 
talout ta kuvastaa pyrkimys sul-
jettuun ravinnekiertoon, jota ny-
kyään pidetään ympäristönsuo-

jelun kulmakivenä. Kun hänen 
ajossa ollessaan hevonen sat-

tui laskemaan kakkaroita, 
Jallu oitis seisotti ajokkaan. 
Hän keräsi tieltä sonnat 
mukaan varaamaansa 
tyhjään säkkiin ja jatkoi 

ajoa. Kotiniityn kasveista 
”jalostetun” lannoitteen mat-
ka päätyi aikanaan samaisel-
le niitylle.

Tarinoita  
Liehtalan Jallusta
Ulkoilmaelämä piti Jallun terveenä, eikä 
pikkuvikojen takia toimittanut järven 
saaresta lääkäriin lähteäkään. Jallun 
yleislääkkeenä oli puutarhan tuottama 
punainen ”viinimarja”, josta hän valmisti 
nektaria: marjat säilytettiin lattian alla 
kokonaisina, ja tarpeen tullen Jallu pu-
sersi sormissaan niistä mehua lasiin. Tätä 
herkkua hän auliisti tarjoili hieman vai-
vautuneille vierailleenkin.

Jallulla oli taloudessaan maatiais-
kukko ja kymmenkunta kanaa 
tuottamassa maalaismunia 
ruokapöytään. Ne jakoivat 
tasa-arvoisesti tuvan Jallun 
ja lukuisten kissojen kanssa. 
Vanhoilla maatiaiskanoilla 
oli harmillinen tapa hautoa 
muniaan yli kohtuuden. Jal-
lun olikin ryhdyttävä asian 
johdosta toimenpiteisiin: hän 
pyydysti hautomakuumetta 
potevan elikon, pisti sen pu-
nomaansa liistekonttiin ja kon-
tin aidanseipääseen. Kontissa 
sai tehtävästään hairahtunut 
maatalous tuottaja opetella uu-
destaan kanan tavoille.

Puumalan kunta,  
matkailu- ja kulttuuripalvelut 2020

Tuula Vainikka tuula.vainikka@puumala.fi
Keskustie 14, 52200 PuumalaKannen kuva: Jutta Juurinen, muut kuvat Puumalan kunta
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Liehtalanniemi on myös  
Saimaa geopark -kohde
Liehtalanniemi on kalliorantainen niemi, jonka kallioperä on alueelle tyypillisesti 
kiille gneissiä. Rantakallioissa on havaittavissa pohjoisluode-eteläkaakko -suuntai-
sia jäätikön aiheuttamia uurteita, sekä aallokon kuluttamia painanteita. Rannoilla on 
myös muutamia siirtolohkareita sekä pieniä, rapautumisen aiheuttamia louhikoita. 
Lähde: www.saimaageopark.fi

Liehtalan tila

Kaskimaa
Brandwirtschaft
Burn-beaten land

Kallio
Felsen
Rock

Suo  
Moor
Swamp

Niitty 
Wiese 
Meadow

Saimaa
Saimaa See 
Lake Saimaa
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TULE JA TUTUSTU  
NIINISAAREEN!
Niinisaareen voi tulla myös herkuttelemaan. RAVINTOLA  
NIINIPUU Okkolan pihapiirin kivinavetassa tarjoaa suomalaista 
lähiruokaa. Sesongista ja saaliista riippuen tarjoamme esimerkiksi 
edellisyönä Saimaasta nuotalla vedettyjä muikkuja.  
Erikoisuutemme on lankkulohi ja mustikkakukko. Kesäsunnun-
taisin 2.6.−23.8. tarjoillaan Niinipuun Vintissä runsas emännän 
sunnuntaimenu klo 12−15. Laivalaituri on Hätinvirran varrella.
Ylössaarentie 35, p. 0500 259 378, www.okkola.fi  
Laiturin koordinaatit: 61°27,4´ 28°09,6´

HANHINIITYN PAJAN MYYNTINÄYTTELYSTÄ löydät käsityönä valmistettuja yksilöllisiä takotuot-
teita: keittiöveitsiä, puukkoja, eräkirveitä, hirsityökaluja, takosaranoita ja sisustustuotteita. Sepän 
työhön voit tutustua taontanäytöksissä ja kursseilla. Saimaa Canoeing palvelustamme voit vuokrata 
kanootteja, kajakkeja, muita retkeilyvälineitä tai oman leiripaikan tai mökin saaressa. Järjestämme 
myös opastettuja melontaretkiä ja melontakoulutusta. Tervetuloa tutustumaan! Hanhiniityn Paja on 
avoinna ti–su 9.6.–30.8 klo 12–18. Ylössaarentie 84, p. 040 740 1831, www.hanhiniitty.fi

POLKAISE UPEA PUUMALAN SAARISTOREITTI ja vuokraa meiltä perinteinen pyörä tai sähköavus-
teinen fillari. Saimaa Bikes www.saimaabikes.fi • Lauttavaraukset ja lisätiedot www.visitpuumala.fi

TERVETULOA MAISTELEMAAN TEMOLAN VIINEJÄ, jotka saivat oikeuden käyttää D.O. Saimaa 
-alkuperämerkintää. Merkki korostaa paitsi makua ja korkeaa laatua, myös positiivista vaikutusta ym-
päristöön, ruokakulttuuriin ja alueen elinvoimaisuuteen. Kaikki tuotteemme ovat palkittuja Suomen 
Tilaviinikilpailuissa. Viinimyymälästä voit ostaa tuotteitamme mukaasi. Temolan Viinitila on avoinna 
kesä- ja elokuu: ma–to sopimuksen mukaan, pe–su klo 12–18. Heinäkuu: ti–su klo 12–18. Ylössaaren-
tie 65, p. 040 507 7063, www.temola.fi

SAARISTOKIRPPIS on avoinna Lintusalontie 198:ssa 15.6.–15.8.2020 ma–la klo 12–14. Kirpputori 
tiedustelut Raili Kontinen p. 0500 210 487.

NIINISAARESSA 2020
Norpparisteilyt, Liehtalanniemen villiyrttiristeily,  
Piknik-risteilyt Rokansaareen ja muut uutuudet  
katso: www.lakelandgte.fi

Katso Puumalan kesätapahtumat www.puumala.fi


