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Tee – varjeltu ja 
himoittu aarre

rodun lehdet ovat leveämmät, 
ohuemmat ja riippuvammat. Se 
on myös nopeakasvuinen ja voi 
kasvaa luonnossa jopa 20-met-
riseksi. Rodut ovat ominaisuuk-
sillaan sopeutuneet erilaisiin 
ilmasto-oloihin: kiinalainen rotu 
viileisiin, assamilainen lämpimiin 
ja kosteisiin. 

Ruokayrtistä sotien 
sytyttäjäksi

Tee oli pitkään kiinalaisten tar-
koin varjelema aarre. Aluksi sitä 

käytettiin lääke- ja ruokayrttinä, 
mutta hiljalleen myös juoma-
na. Vanhin tunnettu teetarha 
perustettiin yli 2000 vuotta sitten 
Kiinan Sichuaniin. Ajanlaskun 
ensimmäisellä vuosituhannella 
teetä puristettiin kakuiksi, joista 
murrettiin paloja kiehuvaan ve-
teen nautittavaksi yhdessä suolan 
tai muiden lisukkeiden kanssa. 
Noihin aikoihin etenkin budd-
halaiset levittivät teen suosiota 
ja viljelyä – ensin Kiinan sisällä, 
myöhemmin muun muassa Kore-
assa ja Japanissa.

kuva Reilun kaupan edistämisyhdistys ry / Didier Gentilhomme

Makaibari Tea Estaten viljelmillä 
Intian Darjeelingissa kasvatetaan 
reilun kaupan luomuteetä.

Reilun kaupan kasvioppi

Kiinan alkuperäis-
kansat huomasivat jo 
tuhansia vuosia ennen 
ajanlaskun alkua, että 
syömällä tietynlaisen 
kameliakasvin lehtiä 
mieli virkistyy ja väsy-
mys sekä nälkä kaik-
koavat joksikin aikaa. 
He olivat oppineet 
tuntemaan teen. 

Nykyisenkaltainen teekulttuuri 
kehittyi Kiinassa Ming-dynastian 
(1368–1644) aikana. 1600-luvun 
alussa tee saavutti myös Euroopan, 
ja siitä muodostui nopeasti yksi 
Englannin Itä-Intian kauppa-
komppanian tärkeimmistä rikka-
uksista. Kauppakomppania piti 
teekauppaa Kiinasta Eurooppaan 
lähes täydellisenä monopolinaan 
1800-luvun puolivälin oopiumiso-
tiin saakka. Komppania oli pitkään 
maksanut teekauppoja salakuljet-
tamalla Kiinaan oopiumia Britan-
nian siirtomaasta Intiasta. Sodat 

T eepensas (Camel
lia sinensis)
kuu luu teekasvien 
heimoon. Sen 
alkuperä ulot-
tuu sekä Kiinan 

Yunnanin maakuntaan että 
Intian Assamiin. Kiinan ja Intian 
teepensaat ovat niin rakenteeltaan 
kuin ekologialtaankin erilai-
sia. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
kaksi eri lajia vaan saman lajin 
eri rodut. Kiinalainen rotu on 
melko kapea- ja pienilehtinen 
sekä hidaskasvuinen. Intialaisen 
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syttyivät, kun Kiinan hallitus 
alkoi vastustaa huumekauppaa.

Hieman ennen oopiumsotia 
1820-luvulla britit olivat löytäneet 
Intian Assamista luonnonvaraisia 
teepensaita. Koska teen kysyntä 
Euroopassa kasvoi kiivaasti ja 
sotien myötä teen tuonti Kiinas-
ta muuttui epävarmaksi, britit 
alkoivat panostaa teen viljelyyn ja 
jalostukseen Intiassa. Kiinalaisen 
ja assamilaisen rodun yksilöt 
risteytyivät runsaasti keskenään. 
Tuloksena syntyi joukko muun-
televia ja elinvoimaisia tyyppejä, 
joita pystyttiin viljelemään myös 
uusilla alueilla. Britit levittivätkin 
teen viljelyä Intian lisäksi myös 
muihin siirtomaihinsa.

Teen viljely

Teetä voidaan kasvattaa sieme-
nistä, mutta nykyisin kasvullinen 
lisääminen pistokkaista on ylei-
sempää. Siten vältetään yksilöi-
den väliset laatuerot. Teepensaat 
pidetään leikkaamalla noin 
metrin korkuisina, jotta sato on 
helppo korjata. Satoa teepensas 
tuottaa tavallisesti kolmivuotiaas-

ta viisikymppiseksi saakka. Villit 
teekasvit ovat ikivihreitä, sitkeitä 
ja pitkäikäisiä puita. Vanhimmat 
luonnossa kasvavat teepuut ovat 
jopa yli 2 000-vuotiaita! 

Viljelmillä parhaisiin teelaa-
tuihin kerätään vain kärkisilmut 
ja muutama kärkilehti. Halvem-
piin laatuihin kelpuutetaan myös 
suuremmat versonkärkien palat. 
Koska pensaissa on aina eri kas-
vuvaiheessa olevia versoja, poi-
mintaa on tehtävä säännöllisesti. 
Runsaasti työvoimaa vaativasta 
sadonkorjuusta ovat perinteisesti 
vastanneet naiset.

Kasvuolot vaikuttavat teen ma-
kuun ja laatuun. Mitä vaikeam-
min ja hitaammin teepensaat 
kasvavat, sitä hienompaa ja ter-
veellisempää teetä niistä saadaan. 
Kiinassa paikalliset asukkaat 
keräävät teetä itse villeistä tee-
puista ja käsittelevät sitä omaan 
tarpeeseensa. Monien mukaan 
nämä ”villit teet” ovat ylivertaisia 
viljeltyyn teehen verrattuna, mut-
ta harva länsimaalainen pääsee 
niitä koskaan maistamaan.

Teksti ja piirros Emilia Pippola 

Mitä vaikeammin 
ja hitaammin 
teepensaat kasvavat, 
sitä hienompaa ja 
terveellisempää teetä 
niistä saadaan.”

Kiinalaiset jaottelevat 

teen valmiin juoman värin 

perusteella. Länsimaisessa 

luokituksessa teelaadun 

määrää valmistusprosessi, 

jossa merkittävin tekijä on 

hapettuminen. Britit luulivat 

hapettumista jonkinlaiseksi 

käymisprosessiksi. Siksi 

hapettumista kutsutaan 

usein virheellisesti fermen-

taatioksi.

Musta tee, kiina-

laisten punainen 

tee, on ainut 

kokonaan ha-

petettu tee-

laatu. Sen 

sanotaan 

syntyneen 

vahingossa: 

joku tee-erä 

vain hapettui lii-

kaa, mutta sen havait-

tiin kestävän pitkiä kuljetuksia 

muita teelaatuja paremmin. 

Mustaa teetä valmistettaes-

sa teelehtien annetaan ensin 

nuutua pehmeiksi. Sitten niitä 

aletaan kosteissa ja lämpimissä 

oloissa rullata, hiertää sekä 

muotoilla niin, että lehdet säi-

lyvät kokonaisina, mutta niiden 

sisäiset solurakenteet rikkoutu-

vat. Tällöin rakenteet joutuvat 

kosketuksiin hapen kanssa, 

ja entsyymit alkavat hapettaa 

viherhiukkasia ja muita solura-

kenteita. Hapettumisen aikana 

teelehdet tummuvat. Lopuksi 

musta tee vielä kuivataan kuu-

man ilman avulla.

Haudutusohje: 90–95-as-

teisessa vedessä 3–5 min. 

Yleensä vain yksi haudutus, 

mutta joitain laadukkaita 

mustia teelatuja, kuten tiettyjä 

darjeeling-laatuja, voi hauduttaa 

kolmestikin.

Vihreää teetä ei usein 

nuuduteta, vaan teelehdet 

altistetaan heti kor-

kealle lämpötilalle 

joko kiinalai-

seen tapaan 

paahtamalla 

tai japanilai-

seen tapaan 

höyryttämällä. 

Kuumennus 

tuhoaa lehtien 

entsyymit, jolloin 

hapettuminen ei käyn-

nisty. Teelehtien viherhiukkaset 

ja muut solurakenteet eivät 

pääsekään vihreässä teessä 

hajoamaan, minkä vuoksi väri 

säilyy vihreänä ja vitamiinit, anti-

oksidantit sekä muut ravintoaineet 

paremmin tallessa. Mustan teen 

tavoin vihreä tee kuivataan lopuksi 

kuuman ilman avulla. 

Vihreän teen aromit eivät säily 

läheskään yhtä pitkään verrattuna 

mustaan teehen, koska hapettu-

minen tapahtuu joka tapauksessa 

hiljalleen spontaanisti. Vihreän 

teen paras sesonki on kesä; tuo-

reen teen maussa voi aistia muun 

muassa ruohoa, savua, makeutta, 

yrttejä ja manteleita. 

Vihreää teetä valmis-

tettaessa veden 

lämpötila on kriit-

tinen: kiehuva 

vesi tuhoaa sekä 

maut, tuoksut 

että teelehdissä 

säilyneet ravinto-

aineet.

Haudutusohje: 

70–80-asteisessa tai jopa 

haaleammassa vedessä 1–3 min. 

Lähes kaikkia vihreitä teelaatuja 

voi hauduttaa vähintään kaksi 

kertaa.

Valkoinen tee on teelaaduista 

vähiten prosessoitu. Teelehtien 

annetaan vain kuivua ja lakastua 

ulkotiloissa. Koska valkoinen tee 

on lähes käsittelemätöntä, se si-

sältää muita teelaatuja enemmän 

antioksidantteja sekä vitamiineja. 

Maultaan valkoiset teet ovat hie-

nostuneita, raikkaita ja hentoja. 

Haudutusohje: Valmistetaan 

kuten vihreä tee, mutta haudu-

tusaika voi olla hieman pidempi. 

Valkoisia teelaatuja voidaan 

hauduttaa useita kertoja.

Keltainen tee oli muinoin hy-

vin harvinaista ja tarkoitettu vain 

keisarien käyttöön. Sitä valmistet-

taessa teen lehdet paahdetaan 

vain kevyesti ja kääritään paperiin. 

Lehtiä säilytetään pimeässä muu-

tamia päiviä, jolloin ne kellastuvat 

ja muuttavat makuaan. Säilytyksen 

jälkeen lehdet saatetaan 

vielä paahtaa uudes-

taan. Maultaan 

keltaiset teet ovat 

helposti lähestyt-

täviä, makeita ja 

samettisia. 

Haudutusohje: 

70–80-asteisessa 

vedessä 3–5 min.

Oolong-tee (eli wulong-

tee) on osittain hapetettua teetä. 

Tavallaan se sijoittuukin jonnekin 

mustan ja vihreän teen välimaas-

toon. Oolong-teellä on kuitenkin 

aivan oma luonteensa – tai parem-

minkin useita luonteita. Hapetus-

aste, joka vaihtelee välillä 10 ja 

70 %, määrää teen värin ja maun. 

Oolongit ovat vuosikertaviineihin 

verrattavia hienostuneita teelaatu-

ja. Arvostetuimpia ja arvokkaimpia 

ovat Kiinan Fujianin maakunnan ja 

Taiwanin oolong-teelaadut.

Haudutusohje: 80–90-asteises-

sa vedessä 3–5 min. Monia oolon-

geja voi hauduttaa viisikin kertaa. 

Joissain laaduissa ensimmäinen 

haudutus suositellaan kaadetta-

van pois.

Puerh-tee, kiinalaisten musta 

tee, valmistetaan vanhojen, villinä 

kasvaneiden teepuiden suuris-

ta lehdistä. Puerh-tee eroaakin 

täysin muista teelaaduista, joihin 

käytetään vain kärkisilmuja ja 

versojen nuorimpia lehtiä. Puerhin 

valmistusmenetelmä kehitettiin, 

kun vihreä tee ja sen terveelliset 

vaikutukset haluttiin saada kestä-

mään pitkiä kuljetuksia. Vihreän 

teen tavoin puerh-teen lehtiä ei ha-

peteta, mutta teen bakteerikanta 

muutetaan puristamalla teelehdet 

kakuiksi ja kypsyttämällä niitä pit-

kiä aikoja. Se on teelaaduista ai-

nut, joka paranee ikääntyessään, 

mutta myös kypsyttämätöntä, ns. 

”raakaa”, puerhia voidaan käyttää. 

Puerhin maussa on pehmeyttä, 

maanläheisyyttä, multaisuutta ja 

maalaisuutta.

Haudutusohje: 95–100-astei-

sessa vedessä 3–5 min. Puerh-

teetä voi hauduttaa useita kertoja.

Teehaudukkeet kuten rooi-

bos, yerba maté sekä 

kotimaiset yrttiteet 

eivät ole oikeas-

ti ”teetä”, 

vaikka niitä 

siksi usein 

kutsutaankin. 

Varsinaiset 

teet on aina 

valmistettu tee-

pensaan tai -puun 

lehdistä. Esimerkiksi 

suosittu rooibos on valmistettu 

punapensaan (Aspalathus linearis) 

ja yerba maté orjanlaakeripensaan 

(Ilex paraguariensis) lehdistä.

Haudutusohje: Teehaudukkeita 

ei yleensä voi valmistaa väärin. Ne 

kestävät kiehuvaa vettä eivätkä 

kitkeröidy haudutettaessa.

Lisätietoja:
Hyvän teen valmistusohjeet löytyvät 
Maailmankauppalehden numerosta 
1/2008 (www.maailmankaupat.fi/
maailmankauppalehti/arkisto.php).

Teksti ja kuvat Emilia Pippola

Teelaadut
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e telä-Aasian tutkijana 
työskentelevä Mikko 
Viitamäki, 31, kiin-

nostui ala-asteella Kiinasta ja 
sai samalla kipinän teehen. Intia 
ohitti pian Kiinan kiinnostuksen 
kohteena, mutta teeinnostus säilyi. 
Pitkään Viitamäki joutui tyyty-
mään niihin teelaatuihin, joita 
lapsuudenkaupungista Seinäjoelta 
sattui saamaan. Varsinainen har-
rastus alkoi 2000-luvun puolivälis-
sä, kun Helsinkiin avattiin teehen 
erikoistunut kauppa: Théhuone.

– Ennen Théhuonetta Helsin-
gistäkin oli vaikea saada asian-

tuntevaa palvelua sekä hyvää 
tai varsinkaan tuoretta teetä, 
Viitamäki valittelee.

Nyt harrastus on johtanut 
jo erikoiskuppien ja useiden 
teepannujen hankintaan. Vii-
tamäen hyllystä löytyy muun 
muassa kaksi savista, kiinalaista 
Yixing-teepannua: yksi puerh-
teetä ja toinen oolongia varten. 
Harrastuksena tee on kuitenkin 
varsin halpa verrattuna vaikkapa 
viiniharrastukseen.

– Kalliin viinipullon hinnalla 
saa esimerkiksi todella hyvää 
puerh-teetä, josta riittää kymme-

nien teelitrojen haudutukseen, ja 
halvallakin saa hyvää teetä.

Teeharrastuksesta kiinnos-
tuneille Viitamäki suosittelee 
kunnon haudutusvälineiden 
hankintaa. Optimaalisin on sopi-
van pieni pannu, jossa teelehdet 
saavat olla vapaina vedessä, mutta 
joka tyhjenee kuppeihin kerralla. 
Tärkeintä on, että teelehdet eivät 
jää lillumaan veteen, jos teetä on 
tarkoitus vielä juoda.

– Sitten vain kokeilemaan! 
Kannattaa noudattaa kullekin 
teelle sopivia haudutusohjeita ja 
unohtaa sokeri ja maito. Aluksi 

Teeharrastus on Euroopassa nousemassa kovaa vauhtia viini-, olut- ja 
kahviharrastusten rinnalle. Myös Suomessa harrastus nostaa päätään: 
muutama asiantunteva teekirja on ilmestynyt ja teen erikoisliike on saatu 
tännekin. Teeharrastaja Mikko Viitamäki kertoo, kuinka tuohon virkis-
tävään, terveelliseen juomaan voi hurahtaa.

voi kokeilla helposti lähestyttäviä 
teelaatuja, esimerkiksi tuoreita 
kiinalaisia vihreitä. Sitten vain 
uteliaisuudella ja hellästi teetä lä-
hestymään, kannustaa Viitamäki.

Haudutuksessa tavallisimmat 
virheet ovat Viitamäen mukaan 
teelehtien liian runsas annostelu, 
turhan kuuma vesi sekä pitkä 
haudutusaika. Uutta teetutta-
vuutta kannattaa ensimmäisellä 
kerralla hauduttaa mieluummin 
liian vähän aikaa.

– Haudutusaika riippuu 
valtavasti teestä. Kevään ensipoi-
minnan darjeeling-teelle minuut-

tikin voi olla liikaa, mutta joitain 
valkoisia teelaatuja voi hauduttaa 
jopa 15 minuuttia 60-asteisessa 
vedessä.

Itselle sopivien teelaatujen löy-
tämistä helpottaa, jos teen pääsee 
näkemään ja mielellään myös 
haistamaan ostettaessa. Viitamäki 
on havainnut, että yleensä jo teen 
tuoksu kertoo, pitääkö teestä.

Kirjallisuutta:
Arstila P. 2011: Teen ystävän kirja.
Nihtinen P. 2004: Kiinalainen 
teekirja.
Petäistö H. 2008: Tee Teematka.

Teksti ja kuvat Emilia Pippola

Harrastuksena tee
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Bio Darjeeling First Flush 
FTGFOP
musta irtotee 100 g

Saksalainen dwp tuo luonnonmukaisesti viljeltyä reilun kaupan 
teetä suoraan Darjeelingista Sanjukta Vilkas -pienviljelijäosuus-
kunnalta. Bio Darjeeling First Flush FTGFOP -tee on poimittu 
kevään ensisadosta, ja se on luokitukseltaan ensiluokkaista. 
Suomeen tee tulee Tampereen kehitysmaakaupan kautta.

Tee kuivana: Lehtien seassa jonkin verran pieniä oksanpaloja, 
minkä perusteella voisi kuvitella, ettei tee ole aivan ensiluokkais-
ta. Tuoksussa ruohoisuutta. 
Tee haudutettuna: Ensimmäisessä kaadossa väri heleän oranssi, 
jossa häivähdys vihreää. Maku kevyt, heleä, pehmeä ja hieman 
kukkainen. Teessä ei kitkeryyttä, ja se aiheuttaa miellyttävää 
kihelmöintiä leukaperissä. 
Muita kommentteja: Laadukas darjeeling, joka kesti kaksi 
kaatoa kuten hyvän mustan teen kuuluukin! Ensimmäisen poi-
minnan mustaa darjeelingia kannattaa hauduttaa vain 1–2 min 
hieman jäähtyneessä (n. 90°C) vedessä. Pakkaukselle erityiskii-
tokset, koska siinä olevasta ikkunasta pystyi näkemään teen jo 
ostettaessa.

Maistiaisia 
reilusta teehyllystä

Green Tea with Echinacea 
vihreä maustettu pussitee (20 pussia)

Brittiläisen Clipperin valmistama reilun kaupan pussitee, johon 
käytetty vihreä tee on peräisin useista eri maista. Lisäksi teessä 
on luontaisia sitrusaromeja sekä auringonhatun juurta.

Tee kuivana: Muhjustettua vihreää teetä, jonka tuoksussa 
juhannusvihtaa ja yrttejä.
Tee haudutettuna: Väriltään rusehtavan kellanvihreä. Hieman 
samea, mutta luultavasti ei teen, vaan auringonhatun juuren 
vuoksi. Sekä tuoksultaan että maultaan sitruunainen. Maussa 
kitkeryyttä, ja tee kuivattaa suuta.
Muita kommentteja: Selvästikin ”flunssatee”. Sitruunanmakui-
sia röyhtäyksiä tulee vielä pitkään teenjuonnin jälkeen.

Selvitin Mikkelin Kehitysmaayhdistyksen, Oulun Juuttiputiikin sekä 
Helsingin Reilun kaupan tähden suosituimmat teet ja haastoin tee-
harrastaja Viitamäen maistamaan niistä neljää.

Tanzania Tea (Kilimanjaro)
musta irtotee 100 g

Tampereen kehitysmaakauppa tuo Tanzania-teetä suoraan 
Tansanian Rungwen alueen teepienviljelijäosuuskunnalta. 

Tee kuivana: Tee ei ole kokonaisina lehtinä, vaan se on CTC 
(Cut Tear Curl) -tyyppistä murua, jota yleisemmin käytetään 
pussiteessä. Tuoksultaan kuiva tee on runsasta, täyteläistä, 
voimakasta ja kuivaa.
Tee haudutettuna: Väriltään kauniin ruosteenoranssi. Maku 
voimakas, pehmeä, pyöreä, perusmiellyttävä ja pelkistetty. 
Teessä ei kitkeryyttä. 
Muita kommentteja: Hyvä arkitee.

Fairtrade Organic  
Indian Chai
musta maustettu pussitee (20 pussia)

Brittiläisen Clipperin valmistama reilun kaupan luomupussitee, 
johon käytetty musta tee on peräisin useista eri maista. Lisäksi 
teessä on kanelia, sitruunankuorta, neilikoita sekä fenkolinsie-
meniä.

Tee kuivana: Muhjustettua mustaa teetä ja runsaasti mausteita. 
Neilikan tuoksu hallitsee.
Tee haudutettuna: Väriltään ruosteenoranssia. Neilikka hallit-
see tuoksua sekä makua ja puuduttaa suun.
Muita kommentteja: Voisi toimia maidon ja sokerin kanssa tai 
klassisten, rasvaisten pikkuleipien seurana. Clipperin sekoituk-
sessa vain kaneli ja neilikka ovat intialaiselle chaille tyypillisiä 
mausteita. Intiassa chai maustetaan vuodenajan mukaan: kesällä 
käytetään runsaammin kardemummaa ja talvella inkivääriä sekä 
mustapippuria.

Teksti ja kuvat Emilia Pippola
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Ei vain viisasten 
vaan viisauden juoma 
Eteläsavolainen teehetki
a ivan Mikkelin keskus-

tassa sijaitsee museo-
viraston suojelema 

Pulkkisenkulma, lähes ainoana 
keskustakuvassa säilynyt puuta-
lokortteli. Se on jakanut vuosien 
mittaan mikkeliläisten mielipi-
teitä siitä, pitäisikö talovanhus 
säilyttää vai purkaa. Vuonna 
1875 valmistuneeseen Pulkkisen-
kulman osaan, todennäköisesti 
lääninarkkitehti Constantin Ki-
seleffin suunnittelemaan raken-
nukseen, heräsi syksyn alussa 
uusi elämä. Pitkän remontoin-
tiurakan jälkeen talon suojaan 
syntyi tunnelmallinen, vanhaa 
kunnioittava kahvila. Oikeastaan 
kyseessä on enemmän kuin kah-
vila. Yrittäjäpariskunta Hanna ja 

Rauno Tuukkanen nimesivätkin 
kokonaisuuden Wanhaksi Taloksi, 
joka on ikään kuin pieni ”tava-
ratalo”. Sen yhteydessä kävijöillä 
on mahdollisuus nauttia paikan-
päällä leivottuja herkkuja, valita 
teetä noin 30 haudutettavan teen 
valikoimasta, kokeilla halutes-
saan reilun kaupan kahvia, tehdä 
ostoksia herkkupuodissa, ostaa 
villoja ja matonkudetarvikkeita 
tai asioida Maailmankauppojen 
sekä muiden kansalaisjärjestö-
jen tuotteita myyvässä Onnen 
Okariinassa. 

Teestä tuli oma yritys

Ennen kuin Wanha Talo syntyi, 
oli Hanna Tuukkasen elämässä 

ehtinyt tapahtua jo kaikenlaista. 
Suurtalouskokiksi valmistunut 
Hanna oli päätynyt erilaisten 
ravintola- ja palveluammattien 
jälkeen pohtimaan omaa yritys-
tä. Monien sattumien jälkeen, 
vuonna 2009, Hannasta tuli Juvan 
Wehmaan kartanon yhteydessä 
toimivan Teehuoneen yrittäjä. 
Paljon valtakunnallista näky-
vyyttä kahminutta teehuonetta 
kuvailtiin muun muassa Suomen 
ensimmäiseksi oikeaksi englanti-
laiseksi teehuoneeksi. Sen ideana 
olikin tarjota kävijöille uudenlai-
nen, suomalaisille jopa tuntema-
ton makuelämys: teen juominen 
posliinikupeista pienten herkku-
jen kera. Juvan Teehuone sisus-
tettiin englantilaisen teehuoneen 

tapaan ruusutapeteilla ja ylellisillä 
tekstiili- huonekaluryhmillä. 
Hanna Tuukkanen mieltyi 
ajatukseen teehetkestä, arjen 
yläpuolella olevasta tilaisuudesta, 
jossa yhteen kokoontuneet ystävät 
saavat nauttia kiireettä mukavassa 
ympäristössä teetä, herkkuja ja 
tunnelmaa.

Elämä kuljetti kuitenkin 
eteenpäin ja Tuukkasten perhee-
seen syntyi lapsi. Teehuone siirtyi 
uusille omistajille. Kotoaan käsin 
Hanna pyöritti matonkuteita ja 
kutomistarvikkeita myyvää yri-
tystä. Äitiysvapaan aikana Hanna 
alkoi haaveilla työpaikasta, jossa 
hän viihtyisi ja jossa hän saisi 
tehdä mukavia asioita mukavien 
ihmisten parissa. Ensin työpaikan 

piti olla matonkuteita myyvän 
Vyyhdittären toimipiste keskus-
tassa. Sitten mukaan tuli ajatus 
kahvilasta. Sattumalta Tuukkaset 
kävivät katsomassa yli 300 neliön 
liiketilaa Pulkkisenkulmassa. Se 
oli kuitenkin turhan iso heidän 
tarpeisiinsa, ja lisäksi tila vaati 
isoa remontointia. Jotain tuosta 
käynnistä jäi kuitenkin kytemään 
Tuukkasten mieliin. Sitten asiat 
lähtivätkin loksahtelemaan kuin 
itsestään. Rauno Tuukkanen luki 
lehdestä järjestökauppa Onnen 
Okariinan lopettamisajatuksista – 
ja otti saman tien yhteyttä. Hanna 
haaveili vanhan talon hirsiseinää 
vasten olevista villalangoista – ja 
sai mukaan paikallisen kehrää-
mön. Keväästä syksyyn Tuukkaset 
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”Sopivia hetkiä teenjuonnille”

Kun sydän ja kädet ovat vapaat.
Kun olemme väsyneet runouden lukemisesta.
Kun ajatuksemme ovat hämmentyneet.
Kun kuuntelemme viisuja ja lauluja.
Kun laulu on loppunut.
Kun istumme kotona vapaapäivänä.
Kun soitamme tsh’iniä tai katselemme maalauksia.
Kun keskustelu jatkuu myöhään yöhön.
Kirkkaan ikkunan ja puhtaan pöydän ääressä.
Miellyttävien ystävien ja sorjien jalkavaimojen kanssa.
Palattuamme ystävien kera vierailulta.
Kun päivä on kirkas ja tuuli leuto.
Pienten sadekuurojen rapistessa.
Maalatussa veneessä pienen puusillan läheisyydessä.
Korkeassa bambumetsässä.
Kun on kesäpäivänä huvimajassa lootuskukkien äärellä.
Kun suitsuke palaa pienessä huoneessa.
Kun juhla on ohi ja vieraat menneet.
Kun lapset ovat koulussa.
Rauhaisessa yksinäisessä temppelissä.
Kuuluisien lähteiden ja kummallisten kallioiden läheisyydessä.

 

Wanha Talo Savilahdenkatu 12, Mikkeli
Avoinna ma-pe 9.30–17.30, la 10–14

Teksti ja kuvat Laura Hokkanen

remontoivat tilaa. Monia visioita 
mielessä, uusia ideoita koko ajan 
pursuten, toisten karsiintuessa tai 
toisten toteutuessa syntyi syys-
kuussa avautunut talo.

Käsityöläisyyden 
vetovoima

Hanna Tuukkanen on tehnyt 
pienestä pitäen käsitöitä. Käsi-
työssä viehättää sen yksilöllisyys 
ja lopputuloksen odotuksen 
vetovoima. Käsityötä pitää saada 
pitää käsissä, myös ostotilantees-
sa. Siksi netissä myytävät käsityöt 
eivät vetoa Tuukkaseen – ja hän 
toivookin Wanhasta Talosta 
myynti- ja kurssiareenaa erilaisille 
kädentaitajille. Talossa nyt olevat 
toimijat voivat jonkun mielestä 
olla keskenään ristiriitaisia; on 
lähiruokaa ja samalla kaukaa 
tulevaa, on kotimaisia ja niiden 
rinnalla eteläisen pallonpuoliskon 
käsitöitä; on raaka-aineita käsi-
töihin ja valmiita taidonnäytteitä. 
Tuukkasen mielestä nykyinen ti-
lanne on kuitenkin ihanteellinen. 
Esimerkiksi reilun kaupan käsi-
työt edustavat kaukaisten maiden 
paikallista käsityöperinnettä ja 
taistelevat myös halpatuotantoa 
vastaan. Siinä mielessä ne ovat 
aivan samalla viivalla kotimaisten 
käsitöiden ideologian kanssa. 
Herkkupuodin tuotteet edusta-
vat eteläsavolaisia pientuottajia, 
mutta yhtä lailla kaukaa tuleville 

tuotteille, joiden alkuperä on 
tunnettu, on paikkansa. Kahvia, 
teetä ja kaakaota kun ei meidän 
pelloillamme kasva.

Teen viisaus

Myös tee on tietyllä tapaa 
käsityöläisyyden taidonnäyte. 
Käsinpoimitut teelehdet ja perin-
teisten valmistustapojen myötä 
syntyneet teesekoitukset 
saapuvat eri puolilta 
maailmaa. Niissä 
näkyy satojen 
vuosien työ-
menetelmät 
ja kulttuu-
rien taustat. 
Tuukkanen 
on valinnut 
kahvilamyyntiin 
noin 30 teen valikoi-
man, jossa on edustettuna 
teelaatuja lukuisista teemaista. 
Teenystävät ovat olleet innoissaan 
jo avajaispäivästä alkaen. Poikke-
uksellista esimerkiksi lienee, että 
kahvilassa kiinnitetään huomiota 
eri teelaatujen vaatimille veden 
lämpötiloille. Myös ensikertalai-
sia viehättää pöytään tarjoiltava 
kuppi, jonka mukana saapuu tii-
malasi. Se määrittelee asiakkaalle 
sopivan teenhaudutusajan. 

– Tee on vähän samanlainen 
harrastajien kohde kuin viinikin. 
Asiantuntijoita riittää. Itse en 
halua esiintyä minään ”teeju-

malana”. Minulle tee ei merkitse 
tietosanakirjamaista faktojen 
luettelua. Teen viisaus piilee 
enemmänkin siinä, että siitä voi 
oppia koko elämän ajan aina uut-
ta, pohtii Hanna Tuukkanen. 

Hän opiskeli miehensä kanssa 
teealaa Ruotsissa järjestetyllä tee-
kurssilla. Sen aikana he oppivat 
perusasiat teestä, teelaaduista, 
haudutuksesta, välineistöstä ja 

erilaisista teeseremoniois-
ta. Kurssin jälkeen 

he jatkoivat 
itseopiskellen ja 
kokemuksen 
kautta tietoa 
kartuttaen. 

– Kyllähän 
teestä voisi 

halutessaan 
tehdä elämää 

suuremman asian, 
kun pohtisi, voiko tätä teetä 

juoda vain savipannusta, mil-
lainen lusikka vaaditaan tämän 
teen mittaamiseen tai millaisella 
seremonialla pitäisi toimia tuon 
toisen teen kanssa. Minusta 
kiinnostavampia seikkoja ovat 
kuitenkin erilaiset tarinat teen 
taustalla, se alkuperän mystiikka, 
miettii Tuukkanen. Hän haluaa 
karttaa teehen liitettävää snob-
bailua, asian mystifiointia. Liika 
hienostelu johtaa pahimmillaan 
siihen, etteivät tavalliset suoma-
laiset uskalla edes kokeilla teetä, 
kun pelkäävät, että siitä pitäisi 
osata sanoa jotain ylevää.

Hanna Tuukkanen puhuu 
paljon teehetkestä ja sen yksin-
kertaisesta filosofiasta. Teehetki 
syntyy parhaimmillaan, kun ystä-
vät kokoontuvat yhteen, teepannu 
jaetaan osallistujien kesken ja 
pöytään katetaan herkkuja. Tär-
keää on myös se, että ei ole kiire 
mihinkään. Englannissa tällaisella 
teehetkellä on melkein institu-
tionaalinen asema. Suomalaiselle 
kahvikansalle voi olla vaikea 
selittää teehetken erityisyyttä. 
Kun teepannu jaetaan, sillä on 
myös syvällisempi merkitys kuin 
vain pelkkä juoman nauttiminen. 

Se on myös 
yhteisen ajan 
ja tunnelman 
jakamista. 

– Meillä 
kahvilassa on 
kierrätetyt kalus-
teet. Yksi pöydistä 
on iso kuuden hengen 
pöytä. Suomalaisilla on vahva 
näkemys, että jos jo kaksi ihmistä 
istuu pöydässä, kaikki muutkin 
neljä tuolia ovat varattuja. Teen 
nauttimiseen kuuluu eräänlai-
nen jakamisen kulttuuri – ja sen 
soisin tarttuvan vahvemmin suo-
malaisiin kahvilakulttuurissakin, 
haaveilee Hanna Tuukkanen. 

Kahvilassa innostetaan ihmisiä 
teepannukulttuuriin. Asiakkaat 
voivat valita useamman hengen 
teepannullisen teetä. Se on asiak-
kaalle paitsi edullisempaa myös 
teekulttuuriin kannustavaa. Näin 

esimerkiksi 
teen makua 
voidaan yh-
dessä arvioida. 
Jollain tavalla 

yhteinen pannu 
myös lisää yhdes-

sä vietettävää aikaa, 
kun ei pidetä kiinni vain 

omasta kupista vaan nautitaan 
yhteisestä pannusta.

– Jos ajattelen unelmien 
teehetkeä, se olisi varmasti kylmä 
pakkaspäivä, kiireetön, rauhal-
linen olotila ja yhdessä ystävien 
kera jaetut herkut lämmittävän 
teen kera, listaa Tuukkanen.

Se sopineekin eteläsavolaiseksi 
teehetkeksi. 1500-luvulla julkaistu 
kiinalaisen Hsü Ts’eshun runoel-
ma ”Sopivia hetkiä teenjuonnille” 
lisää teehetkiin vielä tarkkaan 
harkitun listan globaaliin maail-
maan:
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Kello viiden tee 

laiset pysäyttivät väkivaltaisesti 
oopiumlaivan ja kaatoivat 20 laa-
tikollista oopiumia mereen. Britit 
julistivat Kiinaa vastaan sodan, 
jota voidaan kutsua oopiumsodan 
rinnalla yhtä lailla teesodaksi. 

Sen voitto takasi briteille pääsyn 
kiinalaisiin teetarhoihin. 

Pian britit onnistuivat sala-
kuljettamaan myös teen taimia 
Kiinasta siirtomaihinsa Intiaan 
ja Bangladeshiin, joissa pensaat 

eivät kuitenkaan viihtyneet. 
Ensimmäiset kaupalliset teep-
lantaasit britit perustivat vuona 
1835 Assamiin, Luoteis-Intian 
Kumaoon ja Madrasiin. Teen 
viljelyssä tarvittavaa tietoa ja 

kokemusta britit saivat houkutte-
lemalla kiinalaisia teetarhureita 
Intian viljelmille. Varsinkin 
Assamin alueella kasvatettu tee 
miellytti brittiostajien makua ja 
siitä oltiin valmiita maksamaan 

Herkuttelua englantilaiseen tapaan

T arina kertoo, että Bedfor-
din herttuatar Anna keksi 
vuoden 1840 paikkeilla 

tavan, joka nykyisin tunne-
taan nimellä ”Kello viiden tee”. 
Aikaiset aamupalat ja myöhäiset 
illalliset pistivät mahan kurni-
maan. Iltapäivällä nautittu tee 
ja leivonnaiset osoittautuivat 
verrattomaksi ylellisyyshetkeksi, 
joka pian yleistyi koko yläluokan 
keskuudessa. 

Tarvitaan sormileipiä, skonsse-
ja ja clotted creamia – paksua ker-
maa. Perinteisen englantilaisen 
kello viiden teen henkeen kuuluu 
istua hengähtämään ja nauttia 
teen kera suolaisia ja makeita lei-
vonnaisia. Makeiden leivonnais-
ten joukkoon soveltuvat hyvin 
erilaiset kakut, kuten mehukas ja 
pehmeä porkkanakakku.

Miten englantilaisista 
tuli teekansa?

Tee saapui Englantiin 1600-luvun 
puolivälissä. Aluksi se oli vain 
seurapiirien, hovien ja arvok-
kaiden kahviloiden erikoisuus. 
Teetä ei juotu alkuun niinkään 
makusyistä vaan paremminkin 
lukuisten lääkinnällisten hyö-
tyvaikutusten takia. Sata vuotta 
myöhemmin tee oli yleistynyt 
kaiken kansan juomaksi.

Kiinalaiset olivat pitkään tee-
kaupan herroja. Kiinan etuna oli 
sen omavaraisuus: se ei tarvinnut 
juurikaan mitään, mitä eurooppa-
laiset halusivat tarjota maksuksi 
teestä. Hopea- ja kultarahat olivat 
ainoa maksuväline, joka kelpasi 
kiinalaisille. Kasvava teenkulutus 
ja sen maksaminen hopealla ja 
kullalla alkoi kuitenkin käydä 
kalliiksi briteille, sillä he joutuivat 
joko ostamaan tai ryöstämään 
tarvitsemansa jalometallit espan-
jalaisilta tai portugalilaisilta, jotka 
puolestaan vaihtoivat tai ryöstivät 
jalometallinsa intiaaneilta Ameri-
kan siirtomaistaan.

1757 britit keksivät uuden 
maksutavan teehankinnoilleen 
Kiinassa: Bengalin puuvillan ja 
pian myös salakuljetetun oo-
piumin. Oopiumista riippuvaisten 
kiinalaisten määrän arveltiinkin 
olevan vuoteen 1835 mennessä 
kaksi miljoonaa. Tilanne kärjis-
tyikin vuonna 1839, kun kiina-
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hyvää hintaa. Yksityiset yrittäjät 
kiinnostuivat teebisneksestä ja 
sen myötä perustettiin ensimmäi-
nen brittiläinen teeplantaasiyh-
tiö – Assam Company, joka oli 
alku yhä uusille yhtiöille. Niiden 
osakkeilla alettiin käydä kauppaa 
Lontoon pörssissä.

Koska melkein kaikki Intian 
ja Ceylonin teeplantaasit olivat 
1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa brittien perustamia ja 
brittien hallitsemia, määräsivät 
britit usein, että plantaaseilla kas-
vatettu tee oli vietävä Lontooseen 
myytäväksi. Brittien teeherruus 
oli syntynyt.

Britit ja teen 
syvin olemus

1800-luku

On omituista, kuinka ruoansu
latuselimistömme hallitseekaan 
älyämme. Me emme voi tehdä työ
tä emmekä ajatella, jos vatsamme 
ei sitä salli. Se sanelee tunteemme 
ja intohimomme. Kananmunien 
ja pekonin jälkeen se vaatii työtä, 
kunnon pihvin ja portterin jälkeen 
se vaatii unta. Teekupillisen(kaksi 
lusikallista kuppia kohti, äläkä 
anna sen seistä kolmea minuut
tia kauempaa) jälkeen se sanoo 
aivoille: ”No niin, herääpäs nyt ja 

Wanhan Talon 
reilu porkkanakakku 
Hanna Tuukkasen tyyliin 

Tarvitset:

80g mantelijauhetta TAI 50–100 g saksanpähkinöitä rouhittuna 

2–3 porkkanaa raastettuna (n. 300 g) 

1,5 dl reilun kaupan ruokosokeria (esim. Mascobado) + 1,5 dl 

fariinisokeria 

0,5 tl suolaa 

2 dl reilun kaupan oliiviöljyä (esim. Canaan Fair Trade oliiviöljy) 

3 munaa 

3,5 dl vehnäjauhoja 

1 tl leivinjauhetta 

1 tl soodaa 

1 tl kanelia 

 

Kuorrutus: 

400 g sulatejuustoa (esim. Olympia) 

1,5 dl siivilöityä tomusokeria 

3–4 rkl puristettua sitruunan mehua 

Koristeluun: esim. paahdettuja mantelilastuja 

 

Vatkaa yhteen öljy, sokerit ja suola. Sekoita joukkoon munat 

yksitellen. Lisää porkkanaraaste ja pähkinärouhe/mantelijauhe. 

Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan.

Kaada voideltuun ja jauhotettuun isoon irtopohjavuokaan ja 

paista 175 °C n. 50–55min.

Vatkaa sulatejuuston sekaan tomusokeri ja sitruunamehu. Levi-

tä kuorrute jäähtyneen kakun päälle ja koristele halutessasi.

Nautiskele teen kera hyvässä seurassa.

näytä voimasi. Ole kaunopuhei
nen, syvällinen ja lempeä; katso 
luontoa ja elämää tarkasti; levitä 
värisevän ajatuksen valkoiset siivet 
ja liidä jumalaisen hengen lailla 
yli kiireisen maailman tähtikujien 
poikki ikuisuuden porteille saakka!

(Jerome K. Jerome 1889: 
Kolme miestä veneessä.)

1900-luku

– Äiti, meillä on kauhea nälkä, 
niin että juodaan teetä, ja sitten 
kerromme sinulle suuria uutisia, 
sanoivat kaksoset yhteen ääneen. 
[– –] Pian he istuivat kaikki 
teepöydässä ja iloitsivat ihanasta 
juhlaateriasta. Isoja leipävii
paleita, joilla oli paksusti voita, 
kotitekoista marmeladia, kotite
koista juustoa, inkiväärikakkua, 
hedelmäkakkua, kypsiä luumuja ja 
vieläpä kotona keitettyä kinkkua, 
jos joku olisi halunnut jotakin 
tukevampaa ruokaa. 

(Enid Blyton 1942: 
Viisikko ja linnan aarre.) 

Tässä on neiti Marple, poikani. 
Soita kelloa, poika, niin saamme 
uutta teetä.

Älä suotta vaivaudu, äiti. Join 
jo kupillisen.

Totta kai me haluamme lisää 
teetä – ja teeleipiä, Beatrice, hän 
lisäsi sisäkölle joka oli ilmestynyt 
ottamaan teekannun.

Kyllä rouva.
Walter Fane sanoi huulillaan 

verkkainen miellyttävä hymy: – 
Äiti hemmottelee minua, ikävä 
kyllä. 

(Agatha Christie 1977: 
Neiti Marplen viimeinen juttu.)

2000-luku

Kun uutisten lukija sanoi: ”Kaup-
piaat avaavat ovensa tuomalla 

ulos vilttejä ja teetä” minä vain 
hymyilin. Se on mainiota. Se on 
Englanti sinulle. Tee ratkaisee 
kaiken. Onko sinulle kylmä? 
Teetä. Poikaystäväsi on juuri jättä-
nyt sinut? Teetä. Olet juuri saanut 
kuulla, että sinulla on syöpä? Tee-
tä. Koordinoitu terroristihyökkäys 
liikenneverkkoon on pysäyttänyt 
kaupungin? Teetä jumalauta! 

(Nimimerkki Jslayeruk Metaquotes 
Livejournal -keskustelussa 

heinäkuussa 2005 Lontoon 
pommi-iskujen jälkeen.)

Laura Hokkanen

Lähde: 
Voipio, Timo 1993: Tropiikin lahjat. 
Kahvin, teen ja kaakaon talous- ja 
sosiaalihistoriaa. Gaudeamus.


