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Esipuhe.

Meidän oloihin sovitetun, m aanviljelys-rakennuksia kä

sittelevän käsikirjan puute on saattanut minut, joka olen 

maanviljelys-neuvojatoimieni ohessa jo  kauvan aikaa työs

kennellyt tällä alalla, toim ittam aan täm än teoksen. Se 

jakaantuu  kahteen pääosaan, jo ista toinen on lyhykäi

nen, käytännöllinen rakennusoppi, toinen taas sisältää 

kokoelman kaikellaisten m aatalousrakennusten p iirustuk

sia, jo ista suurin m äärä on todellisina rakennuksina 

olem assa eri osissa m aatam m e, ynnä niihin kuuluvat se

litykset ja  neuvot, m iten semmoiset rakennukset ovat 

meillä tehtävät.

Täysin tuntien yritykseni vastuullisuuden, olen suu

resti epäillen ryhtynyt siihen, m utta kun usein olen huo

m annut ku inka vaivoin m aanm ies, varsinkin vähävarai

nen, joka ei voi, kuten varakkaam pi, käyttää hyväkseen 

ulkom aalaista kirjallisuutta tahi kalliita neuvonantajia, suo

riutuu rakennustoim issaan, kun hänellä ei ole m inkään

laisia ohjeita, niin en ole voinut olla tarjoutum atta neu

vonantajaksi tässäkin suhteessa. Uskallan myös toivoa, 

että tästä  teoksesta, kuinka vaillinainen se lieneekin, toki 

on oleva jonkunlaista hyötyä ja  että se on saattava maalla 

käytettyä rakennustapaa enemmän tarkoitustaan vas taa

vaksi.

Ollen sitä mieltä, että m aanm iehen tulee rakentaa 

niin huokealla kuin suinkin, kuitenkaan syrjäyttäm ättä 

tarkoituksenm ukaisuutta ja  kestävyyttä, olen tähän  teok

seen ottanut ainoastaan semmoisia rakennuksia, jo tka 

täyttävät tässä m ainitut vaatim ukset. Koska täm ä teos 

sitä paitsi on aiottu etupäässä vähem piä m aatiloja varten, 

joilla täytynee noudattaa vielä suurem paa säästäväisyyttä 

kuin laajemmilla, niin olen pitänyt tarpeellisena ulkomuo- 

doltaankin tehdä rakennukset yksinkertaisiksi ja  vaati

mattomiksi.

Lyhykäisen rakennusopin eli käytännöllisiä neuvoja, 

m iten rakennusaineita tulee käyttää ja  kuinka on rakennet

tava, olen pitänyt tarpeellisena liittää tähän teokseen siitä

syystä, että sitä arvattavasti tulee käyttäm ään monikin, jolla 

ei ole riittäviä tietoja rakennustyön johtam iseen ja  kunnol

liseen toim ittamiseen. Tarkat piirustukset kyllä puhuvat 

puolestaan, m utta niitä ei oikein ym m ärrä eikä kykene 

noudattam aan rakennustaidetta tuntem aton. Tilan vuoksi 

on täytynyt tehdä m ainittu rakennusoppi lyhyempi, kuin 

m inkä asia kenties olisi vaatinut, m utta sen sijaan olen 

koettanut selittävillä kuvilla valaista neuvojani ja  tehdä 

ne niin helposti käsitettäviksi kuin suinkin.

Mitä tauluihin tulee, sisältävät useim m at niistä ainoas

taan pohjapiirroksia. Se tulee siitä, että tilan ahtaus ei 

ole suonut sijaa kaikille niille fasaatipiirustuksille, joita 

olisin halunnut tähän liittää. Helppo on kuitenkin asian 

tuntijan, tässä olevien fasaatipiirustusten mukaan, valmis

taa tarpeen vaatiessa sam anlaiset kaikkia muitakin pohja

piirroksia varten.

Täm än yhteydessä tahdon huom auttaa, ettei tauluja 

käytännöllisistä syistä ole nidottu yhteen tekstiosaston 

kanssa, vaan ovat ne pannut irralleen, erityiseen kuoreen. 

Olen näet ajatellut, että tä tä  teosta voitaisiin käyttää opetus- 

välikappaleena esim. teollisuus-, käsityö- ja  kansakouluissa 

ja  yksity istiekin  lienee useimmittain sopivampi, että taulut 

ovat irrallaan, yksin lehdin, kuin nidottuna paksuksi ni

dokseksi.

Jotta en kovin paljo laajentaisi teoksen kokoa, olen 

liittänyt tähän ainoastaan m uutam ia kustannuslaskuja. 

Niiden nojalla ja  teoksessa annettujen ohjeiden m ukaan 

voinee kukin tehdä kaikki tarpeelliset laskut. Mainittui

hin kustannuslaskuihin, jo tka ovat täydennettävät hinta- 

määrillä, en ole ottanut kovin paljo yksityism ääräyksiä, 

jo tt’eivät ne tuntuisi liian sotkuisilta ja  laajoilta; olen vaan 

tahtonut tehdä ne niin helppotajuisiksi kuin suinkin.

Maamme hallitusta tulee meidän kiittää siitä, että 

täm än teoksen ilmestyminen on käynyt mahdolliseksi ja  

että se voidaan myydä verrattain halvasta h innasta , se 

kun on m yöntänyt anotun painattam isavun.



Apuna teosta valm istettaessa on käytetty seuraavia 

kirjailijoita: Aldall, Engel, Henström, Herholdt, Klein, 

Rothstein, Tandberg y. m.

Kaikkia niitä, jo tka jollakin tavoin, neuvoilla ja  tie

donannoilla ovat auttaneet minua, pyydän saada nöy

rim m ästi kiittää, vaan erittäinkin tahdon lausua kiitolli

suuteni niille kunnioitetuille am mattimiehille, jo tka ta rkas

tam alla käsikirjoitusta ovat antaneet teokselleni suurem m an 

arvon ja  siten sam alla saaneet aikaan, että suurem m alla 

luottam uksella uskallan jä ttää  täm än yleisön käsiin.

Suom entam isen on toim ittanut tyttökoulun kolleega 

Bruno Granit.

Kaikkia teoksessa tavattavia paino- ja  kirjoitusvirheitä 

sekä johdonm uattom uuksia m uutam ien sanain oikeinkirjoit- 

tam isen ja  harventam isen suhteen pyydän lukijan lieveästi 

arvostelem aan ja  ennen kirjan käyttäm istä suosiollisesti 

oikaisemaan kaikki erehdyttävät virheet.

Iisalmessa Joulukuussa 1891.

Tekijä.
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ENSIMMÄINEN OSASTO.
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1 Luku. Rakennusaineet.

I. Kivi.

A. Luonnollisia kivilajeja.

Luonnollisia kivilajeja käytetään maatalousraken
nuksissa etupäässä perusmuurien, karjakartanoitten 
ja kellarien rakentamiseen. Niitä voitaisiin hyvällä 
menestyksellä käyttää useihin muihinkin rakennuk
siin, jos vaan oltaisiin rakentaessa kyllin varovaisia, 
jottei rakennuksista tehtäisi kosteita ja kylmiä, sillä 
kun kiviä löytyy niin runsaassa määrässä, kuin mo
nin paikoin maatamme, niin eivät luonnollisista ki
vistä tehdyt rakennukset tule sanottavasti kalliim
miksi kuin puiset, mutta kestävyytensä puolesta ne 
ovat jälkimmäisiä monta vertaa etuisammat.

Graniitti-(made-)kivi, jota jokapäiväisessä pu
heessa sanotaan harmaaksi kiveksi, on ruhomaisesti 
rakeinen sekoitus maasälpää, ukonkiveä ja kiiltoki- 
veä; näistä viimeksimainittua, jota kansan kesken sa
notaan kissankullaksi, on vähin osa. Se on sangen 
kovaa ja koossapysyvää sekä erinomaisen hyvää ra
kennusainetta, joka hyvin kykenee kestämään ilman
alamme muutokset.

Hienorakeinen kivi on kestävämpää kuin järeä- 
rakeinen. Kuta tasaisemmat rakeet ovat, sitä hel
pompi on kiveä kaluksi tehdä. Muutamat graniitti- 
kivien lajit, joissa maasälpä on kiteytynyt kahdella 
eri tavalla, rapautuvat hyvin helposti ilmanvaikutuk- 
sesta. Semmoista kiveä sanotaan rapakiveksi, ja sitä 
löytyy varsinkin Wiipurin läänissä pitkin Suomen
lahden rannikkoa. Kuta enemmän ukonkiveä gra
niitti sisältää, sitä kestävämpää se on, jota vastaan 
semmoinen graniittikivi, jossa on suuri määrä lehden- 
muotoista mustaa tahi keltaista kiiltokiveä helpom
min turmeltuu.

Koska graniittikivi on hyvä lämmönjohtaja ja 
syystä, että se lämmön vaihtuessa kostutaksen, se 
meidän ilmanalassamme tuskin kelpaa asuinraken
nuksiin. Jos rakentaa seinät sillä tavoin, että kes
kelle jää aukko, joka jätetään tyhjäksi tahi täytetään 
hiekalla tahi laastilla, niin että ulkopuolella olevat 
kivet eivät tule välittömään yhteyteen sisäpuolella 
olevien kanssa, vähenee mainittu epäkohta niin suu
ressa määrässä, että graniittikiveä hyvin voidaan käyt
tää karja- ja tallirakennuksiin maalla. Graniittikiven 
väri on hyvin vaihtelevaa, mutta sen hyvyys ei siitä 
riipu. Tulessa se säleilee, jos vettä kaataa päälle ja 
sulaakin, jos on hyvin kuuma. Yksi m3 graniittiki
veä painaa noin 2,650 kg (1 kuutiojalka =  165 M).

Gneissi on niinkuin graniittikin yhdistys maasäl
pää, ukonkiveä ja kiiltokiveä, mutta nämä osat ovat 
siinä määrätyssä järjestyksessä, niin että ne muodos
tavat eri kerroksia eli vuoluja, jotka ovat liuskei- 
sennäköisiä. Jokapäiväisessä puheessa nimitetään 
gneissiäkin niinkuin graniittiakin harmaaksi kiveksi. 
Sitä käytetään yleensä rakennusaineena, koska sitä 
vuolujen suunnan mukaan on helppo halkaista. Suo
rakulmaiseen suuntaan niihin nähden eli kuten ta
vallisesti sanotaan poikkiteloin on sitä vaikeampi 
muodostella kuin graniittia. Ne gneissilajit, jotka 
ovat hyvin liuskeisia ja järeärakeisia, eivät ole so
pivia rakennuksiin, sillä semmoisiin imeytyy paljon 
kosteutta ja ne halkeilevat vähitellen ja rapautuvat. 
Sen vuoksi ei pitäisi käyttää gneissiä semmoisiin ra
kennuksiin, jotka aika ajoin ovat märkyyden ja kos
teuden alaisina. Ruosteinen näkö, joka gneissillä 
joskus on, syntyy tavallisesti pienistä rikkikiisurakeista, 
s. o. raudasta ja rikistä, joka hajottaa sitä ja saattaa 
sen vielä helpommin rapautumaan.
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Kuivaan gneissikiveen tarttuu laasti yhtä hyvin 
kuin graniittiin, mutta märästä ja kosteasta se hel
posti putoaa pois. Yksi m3 painaa lähemmä 2,600 
kg (1 kuutiojalka =  157

Syeniitti on kiteinen, järjestymätön sekoitus maa
sälpää ja sarvikiillettä, jonka ohessa se joskus .sisäl
tää vähäisen määrän ukonkiveä ja kiiltokiveä. Sarvi- 
kiille on tummanvihreää väriltään, mutta syeniitin 
väri useimmiten on maasälvän mukainen, siis taval
lisesti valkea tahi punertava. Syystä että sarvikiille 
joskus turmeltuu ilman vaikutuksesta, ei syeniitti ole 
niin kestävää kuin graniitti, mutta koska sitä hel
posti voi halkaista ja kiilata suuriin lohkareihin, käy
tetään sitä ja varsinkin niitä lajeja, joissa on run
saasti ukonkiveä, saman verran kuin graniittiakin. 
Syeniittia painaa m3 2,750 kg (1 kuutiojalka =  169^).

Kalkkikiveä ei käytetä rakennuksiin maalla, syystä 
että sitä ei löydy sopivanmuotoista meidän maas
samme ja se sentähden on liian kallista. Porraski- 
vinä ja permantoina tavataan sitä kuitenkin kaupun
geissa suuremmissa rakennuksissa. Maatalousraken
nuksissa sitä käytetään yksin vaan poltettuna muuri- 
laastin valmistamiseen. Kalkkikiveä on monenlaa- 
tuista sen mukaan, minkä verran siinä on savea, ukon
kiveä, kiiltokiveä tahi muita vieraita aineksia. Kuta 
kiteisempää kalkkikivi on, sitä puhtaampaa ja parem
paa se on poltettavaksi, mutta rakennuskiveksi se 
silloin on sopimatonta. Väriltään se on monenlaista, 
enimmiten kuitenkin tavataan valkeanharmaata väri- 
vivahdusta. Niin pehmeätä se on, että sitä voi veit
sellä vuolla. Kun jotakin happoa kaataa sen päälle, 
niin se särähtää; saman vaikuttaa väkevä ätikkäkin. 
Happo karkottaa kalkkikivessä olevan hiilihapon ja 
täyttää sen sijan. Jos tahtoo kalkkikiveä tutkia, on 
se jauhennettava ja pantava lasiin, joka on täytetty 
kirkkaalla vedellä. Siihen kaadetaan sitten happo, 
jolloin hiilihappokuplat helposti tulevat näkyviin. — 
M a rm o ri on hyvin tiheää, kaunista kalkkikiveä, 
joka soveltuu loistorakennuksiin. Sitä tavataan pa
rissa paikassa meidän maatamme. Paino 2,600 ä
2,700 kg m3 (1 kuutiojalka =  160 ä 166

Liuskakivi on siitä omituinen, että sitä tavataan 
ohuina, tasaisina kerrostumina, sekä että sitä on 
helppo halkoa. Saviliuske on oivallinen kattamisaine 
ja sitä käytetäänkin siihen kaikkialla ulkomailla.

Meillä tavattava on joko niin huonosti kehittynyttä 
tahi niin kaukaisissa seuduissa, ettei sitä ole tähän 
asti vielä voitu mainittuun tarkoitukseen käyttää. Sitä 
vastaan käytetään meidän maassamme sekä »alku- 
liuskettä» että »kiiltoliuskettä» kaikenlaisten tulisi- 
jain tekoon. Siihen jälkimmäinen kelpaakin erinomai
sen hyvin syystä, että se on tulenkestävää ja hel
posti halkaistavaa. Viimeksi mainitun kiven pin
nalla kimmeltelee selvästi erotettavia kiiltokivilevyjä.
Usein tavataan liuskakiveä niin suurina helposti mur
rettavina levyinä, että sitä hyvin voi käyttää por
taiksi ja permannoiksi pesutuvissa ja meijereissä. 
Sementillä liitettynä syntyy siitä kulumaton, tiivis ja 
hyvä lattia. Mutta jos kivi on järeäsyistä tahi siinä 
on runsaasti kiiltokiveä, on vaikea saada sitä mur
retuksi niin tasaiseksi, että siitä syntyisi oikein sileä 
permanto. Rakennuskiviksi sitä hyvin vähän voi 
käyttää, syystä ettei saa murretuksi kyllin paksuja 
levyjä. Jos se sisältää rautaa, on se pidettävä ker
rassaan sopimattomana rakennusaineeksi, sillä sem
moisen liuskakiven turmelee helposti sekä tuli että 
ilma. Siinä tavattavaan rautaan liittyy nimittäin mel
kein aina rikkiä.

Alkuliuske on väriltään musta tahi tummanhar
maa. Kiiltoliuske on raudanharmaa ja joskus rus
keaan vivahtava väriltään. Paino on m3;ltä 2,500 
jopa 2,900 kg (1 kuutiojalka =  154—178 7/).

Vuolukivi on sekoitus talkkiliusketta ja kloriitti- 
liusketta, jotka suurina vuoluina ovat melkoisen lu -f^* tf 
jasti liittyneet toisiinsa. Sen vuoksi on vuolukivi so
veliaampaa käyttää kuin talkkiliuske, jonka näköistä 
se muutoin on. Vuolukivi on löyhää ja pehmeätä, 
tuntuu rasvaiselta ja sitä voi helposti muodostella 
kirveellä. Siitä se onkin nimensä saanut. Moneen 
asiaan sitä ei voi käyttää. Mutta kun se on help
poa muodostaa ja tulenkestävää, käytetään sitä lie
sissä, uunin suissa ja muissakin tulisijoissa. Meije
rien lattioita siitä myöskin voidaan tehdä. Sitä var
ten se sahataan tasaisiksi, yhtä paksuiksi levyiksi. 
Tässäkin vuorenlajissa tavataan usein rautaa tahi rikki- 
kiisua, joka ruostuu ilmassa. Vuolukiveä painaa m3 
2,808 kg (1 kuutiojalka =  172 M).

Kvartsiittiä voi pitää hiekkakivenä, jossa rakeet 
ovat kvartsiaineella yhteenliitetyt. Se on hyvä ra
kennusaineeksi siellä, missä sitä tavataan sopivan-
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paksuina kerroksina, sillä se on kiinteätä ja kovaa. 
Muudan kuohkeampi laji soveltuu myllynkiviksi ja 
tahkoiksi.

Ukon kivi on hyvin kovaa ja haurasta kiveä. Sen- 
tähden sitä on vaikea särkeä sopiviin kappaleihin ja 
melkein mahdoton muodostella tarpeen mukaan. Se 
kestää tulta aika hyvin, ellei sen päälle kuumana 
kaadeta vettä. Silloin se murenee. Erittäin, sopivaa 
se on karjakartanoitten ja tallien perusmuureiksi, * 
sillä lantavesi ei siihen pysty. M3 ukonkiveä painaa
2,700 kg (1 kuutiojalka =  166

B. Keinotekoisia kiviä.

Ne keinotekoiset kivet, joita maatalousrakennuk
sissa käytetään, ovat valmistetut savesta ja hiekasta 
tahi kalkista ja hiekasta, joita sopivat määrät sekoi
tetaan yhteen. Tavallisin laji tämmöisiä kiviä on 
tiili, joka on tehty savesta ja hiekasta. Polttamat- 
tomia, ilmassa kuivattuja tiiliä ei meillä käytetä ul
koseinissä, ellei niitä laudoiteta tahi suojella pitkillä 
rästäillä ilman vaikutukselta. Jos on mieli saada 
tiiltä kestäväksi on se poltettava. Mikäli sitä on 
poltettu enemmän tahi vähemmän nimitetään sitä 
rauta-, punaiseksi ja vaalakkatiileksi.

Hyvä muuritiili on semmoinen, joka on kova, 
kiinteä ja samanlaatuista ainetta läpipitäen sekä val
mistettu semmoisista aineksista, jotka voivat vastus
taa ilmaa ja kylmyyttä. Hyvän tiilen tunnusmerkkejä 
on vielä, että se on säännöllinen muodoltaan, sär
mät terävät, pinta sileä ja tasainen ja ilman halkea
mia. Tiilen tulee olla väriltään heleän punainen, joka 
osottaa että se on hyvästi poltettu. Kuta vaaleampi 
tiili on, sitä huonompi se yleensä on. Ulkomailla 
käytetään erinomaisen hyviä vaaleita, kellertäviä tii
liä, mutta semmoisia ne eivät ole polttamisen vähyy
den vuoksi, vaan sentähden, että niissä löytyvä savi 
on kalkkipitoista. Savessa löytyvät rautayhdistykset 
eli suolat, jotka poltettaessa muuttuvat oksiidiksi, an
tavat tiilelle punaisen värin.

Hyvältä tiileltä vaaditaan vielä, että sitä voi hel
posti hakata minkämuotoiseksi tahansa; että sillä on 
heleä ääni ja ettei se ole kovin kuohkeata, kun sitä 
käytetään kosteaan paikkaan tahi ulkoseiniin. Kuoh
keaan kiveen imeytyy helposti vettä, joka vähitellen
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hajottaa sen, varsinkin jos kylmyys samalla pääsee 
siihen pystymään.

Hyvien tiilien valmistamista varten tarvitaan etu
päässä hyviä aineksia. Tähän tarpeeseen paraiten 
soveltuvan saven tulee olla laihaa, vapaata suoloista, 
maasta ja elimellisistä aineista eikä saa sisältää enem
pää kuin noin 25 °/o tasarakeista hiekkaa, sillä suu
rempi hiekkamäärä tekee tiilen hauraaksi. Mehevää 
(sinistä tahi sinertävää) savea ei voi käyttää sentäh
den, että se kuivattaessa ja poltettaessa kierostuu, hal
keilee ja kutistuu liian paljo. Jos sekoittamalla lai
haa savea tahtoo siitä saada kunnon kalua, niin 
saa paljon työtä tehdä, ennenkuin onnistuu saamaan 
sekoituksen niin tasaiseksi ja tarkaksi, että siitä voi 
valmistaa hyviä tiiliä.

Pieniä kiviä ei saa olla savessa, sillä ne vaikut
tavat sen, että tiili kuivaessa ja poltettaessa kie
rostuu ja halkeilee, sitä paitsi sitä on vaikea hakata 
tarpeenmukaiseksi. Kalkkikiven palaset ovat savessa 
yhtä vaaralliset, sillä poltettaessa niistä syntyy pol
tettua kalkkia, johon vesi imeytyy ja tiili sen kautta 
hajoaa. Hyvä savi tunnetaan tavallisesti punerta
vasta, ruskeasta tahi keltaisesta väristään.

Kuinka paljo hiekkaa on saveen sekoitettava 
riippuu hiekan laadusta ja puhtaudesta. Sen parai
ten saa kokeitten kautta tutkituksi. Hiekan tulee 
olla terävärakeista, keskinkertaista hienoudeltaan sekä 
puhdasta maa- ja suola-aineksista. Rantahiekka olisi 
muutoin hyvää, ellei se laineitten liikkeestä olisi 
muodostunut pyöreärakeiseksi. Syystä että savi ei 
semmoiseen voi hyvin pystyä ei se ole oikein sove
liasta. Mäkihiekka on parempaa, jos se muutoin on 
puhdasta, sillä rakeet ovat semmoisessa hiekassa tar
peeksi teräväsärmäisiä. Merihiekka on samoin kuin 
järvihiekkakin vähemmin soveliasta rakeitten pyöreän 
muodon tähden, mutta sitä paitsi se on suolaisuutensa 
vuoksi kerrassaan kelpaamatonta. Tämmöisestä hie
kasta valmistetut tiilet kostuvat ja rapautuvat. Tar
koin huuhtomalla voi kuitenkin saada suolaisenkin 
hiekan kelpaavaksi.

Maatalousrakennuksissamme käytetään yleensä 
vaan tavallisia suorakulmionmuotoisia tiiliä, vaikka 
yksinkertaiset listatiilet olisivat hyvinkin tarpeen. Jos 
jolloinkin tahdotaan rakennukseen sovittaa joku lista, 
niin se vasaralla hakataan tavallisesta tiilestä. Täm-



moinen työ tulisi kuitenkin sekä huokeampaa että 
kestävämpää, jos olisi sopivanmuotoisia tiiliä saata
vissa. Semmoisia voidaan helposti valmistaa pienim- 
missäkin tiilitehtaissa, siihen kun näet ei tarvitse 
muuta kuin soveliaan muotin eli kaavan.

Vaaleaksi poltettuun tiileen imeytyy vesi helposti. 
Semmoisia ei pidä käyttää seinämiin, jotka joutuvat 
kylmyyden vaikutuksen alaisiksi, ei myöskään sem
moisiin kohtiin, jossa ne tulevat veden tahi suurem
man kosteuden alaisiksi, sillä siinä ne turmeltuvat. 
Paraiten ne soveltuvat sisämuureihin, tulisijoihin, pa- 
lomuureihin ja yleensä semmoisiin paikkoihin, missä 
ei kosteus pääse niihin pystymään.

Punaiseksi poltettuja tiiliä voidaan käyttää sisä- 
ja ulkomuureihin ja varsinkin semmoisiin, jotka tu
levat rapattaviksi sekä etenkin semmoisiin kohtiin, 
missä tiilet ovat tavalla tahi toisella hakattavat eli 
muodostettavat.

Niin sanotut rautatiilet, jotka ovat olleet sem
moisen kuumuuden alaisina, jotta niiden pinta on 
ikäänkuin lasitettu, ovat edukkaat käyttää ulkoseiniin, 
varsinkin semmoisiin jotka ovat rapattavat, savutor
viin, permantoihin, rehusoimiin ja torvijohtoihin tahi 
yleensä semmoisiin paikkoihin, joissa tiilet tulevat 
kosteuden, kylmyyden, painon ja kolausten alai
siksi.

Tiilien ko’ossa ovat seuraavat suhteet huomat
tavat: Kaksi kertaa leveys ynnä sauman paksuus on
oleva yhtä kuin pituus ja kaksi kertaa paksuus ynnä 
sauman paksuus on oleva yhtä kuin leveys. Sopiva 
tiilen mitta on: 288 X  139 X  65 mm ( l l 5/s tuum. 
pitkä, 55/8 tuum. leveä ja 25/s tuum. paksu). Ruot
salaiset ohjeelliset tiilet ovat 250 X  120 X  65 mm.

Paitsi tavallisia täyteläisiä tiiliä käytetään ontto
jakin tiiliä, jotka muutoin ovat samanmuotoiset. Näitä 
tiiliä valmistetaan koneella hyvästä, puhtaasta ja me- 
hevänpuoleisesta savesta. Niissä on kiven lävitse kul
kevia neliskulmaisia reikiä eli kanavoita. Paraiten 
ne soveltuvat keveihin holviin ja muureihin, jotka ei
vät tarvitse raskaita painoja kannattaa. Verrattuina 
tavallisiin tiiliin on näistä se etu, että ne ovat ke- 
veitä, ettei kosteus imeydy niihin ja että muuri tulee 
lämpimämpi, koskapa ilma tiilien aukoissa on huono 
lämmönjohtaja. Mutta kun tämmöiset tiilet ovat kal
liimpia kuin tavalliset tiilet ja helposti särkyvät ko ete t

taessa, ei niitä juuri kannata käyttää, ei ainakaan 
maatalousrakennuksiin.

Kalkkihiekkatiilet tehdään puhtaasta terävära- 
keisesta hiekasta ja kastamattomasta kalifista, jotka 
sekoitetaan, muodostellaan mallinmukaisiksi ja lo
puksi erinäisellä sitä varten tehdyllä koneella puser
retaan kokoon. Tiilet sitten kuivataan ulkoilmassa ja 
muutamien viikkojen kuluttua, säästä huolimatta, voi
daan niitä käyttää. Jos ainekset ovat helposti saa
tavissa, tulevat tämmöiset tiilet hyvin huokeiksi. Niitä 
voidaan käyttää sekä uiko- että sisäseiniin. Jos li
säksi vielä käyttää tavallisia punaisia tiiliä, niin voi 
sopiviin ryhmiin asettamalla molempia värejä, saada 
rakennuksen sironnäköiseksi. Koska kalkkiin imey- 1 
tyy hiilihappoa ilmasta, niin se kovettuu ja kalkki- 
tiili tulee aikaa myöten hyvin lujaksi ja kovemmaksi 
kuin tavallinen tiili.

Kuohkeat tiilet, jotka ovat valmistetut savesta ja 
sahajauhoista samalla tavoin kuin tavalliset tiilet, ovat 
näitä edukkaammat monessa suhteessa, etenkin sem
moisissa seuduissa sahalaitosten läheisyydessä, missä 
on helppo saada sahajauhoja. Tämänlajiset tiilet 
ovat muutoin huokeat valmistaa, koska eivät vaadi 
yhtä paljo polttopuita kuin tavalliset tiilet, syystä että 
itse tiili sisältää polttoainetta. Ne ovat sitä paitsi ke- 
veitä, ja kun tämmöinen kivi on huono lämmönjoh
taja, tulevat siitä tehdyt seinät lämpimiksi ja kui
viksi. Semmoiseen seinään pystyy rappaus hyvin, 
kun kivi on kuohkeata. Mutta kun sahajauhotiili on 
heikko ja kosteus helposti sitä vahingoittaa, on sitä 
käytettävä ainoastaan semmoisiin paikkoihin, joissa 
se ei ole murtumisen tahi kolausten alaisena ja missä 
kosteus ei pääse siihen pystymään. Keveinä holveina, 
väliseininä ja täytepermantoina y. m. s. ovat täm
möiset tiilet erinomaisen edullisia.

Polttamattomina voi sahajauhotiiliä myöskin käyt
tää ja on käytettykin ulkohuonerakennuksiin sekä si
säseiniin, joiden päälle ei tule mitään painoa. Mutta 
kun tämmöiset tiilet, samoin kuin tavallisetkin polt- 
tamattomat, helposti turmeltuvat kosteudesta ja kyl
myydestä, ovat ulkoseinät, joihin nämä pääsevät vai
kuttamaan, suojeltavat jollakin peiteaineella. Kalkki- 
rappaus siihen ei kelpaa, koska se huonosti pystyy 
saveen, mutta paras on ohut tiilikerros tahi laudoi
tus. Jälkimmäinen tulee huokeammaksi. Erinomai
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sen edukkaat ovat sahajauhotiilet käyttää täyteper- 
mantoihin.

2. Kalkki.
Erilaisten kivirakennusaineitten koossapitämistä 

ja toisiinsa liitämistä varten käytetään laastia, joka 
on tehty kalkista, hiekasta ja vedestä. Joskus siihen 
lisätään sementtiäkin, jotta se paremmin kykeneisi 
vastustamaan kosteutta ja märkyyttä. Muuraustyön 
kestävyys suuressa määrässä riippuu siitä minkä
laista laastia käytetään. Hyvän laastin valmistusta 
varten tarvitaan, paitsi hyvää kalkkia ja sopivaa hiek
kaa, myöskin tarkoin tuntea kalkin voima, niin että 
kyetään sekoittamaan eri aineksia suhteellisesti oikeat 
määrät.

Kalkkikivi on, kuten jo on ennen huomautettu, 
kalkkia ja hiilihappoa, joihin on sekaantunut suu
rempi tahi vähempi määrä muita aineita, niin kuin 
savea, rautaa y. m., mutta kuta vapaampi se on 
näistä aineista, sitä voimakkaampaa ja parempaa on 
kalkki ulkoilmassa oleviin muurauksiin. Jos kalkki- 
kivessä on suuri määrä savea, on siitä syntynyt kalkki 
sopimatonta tavallisiin muurauksiin, mutta siitä voi 
valmistaa vesilaastia, s. o. käyttää muuraukseen, jonka 
tulee vettä kestää.

Kalkkia valmistetaan, kuten on tunnettu siten, 
että kalkkikiveä poltetaan miiluissa, haudoissa tahi 
uuneissa, jonka jälkeen sen päälle kaadetaan vettä, 
jolloin se, kun siihen kosteus helposti imeytyy, ko
vasti lämmiten hajoaa hienoksi jauhoksi, joka on 
milloin valkeampaa milloin tummempaa.

Polttamisen kautta katoaa kalkkikivestä hiili- 
happo sekä kemiallisesti ja muutoinkin siihen liitty-4H *7nyt vesi. Siten kevenee kivi ja pienenee hiukan 
ko’oltaankin. Jokapäiväisessä puheessa nimitetään 
kalkkia polttamisen jälkeen: poltetuksi kalkiksi, kas
tamattomaksi kalkiksi ja sitten kun sen päälle on vettä 
kaadettu: kastetuksi kalkiksi, kalkkihydraatiksi.

Kalkista valmistetaan kahta lajia laastia: ilma- 
laastia ja vesilaastia. Edellistä käytetään kaikenlai
siin muurauksiin ilmassa, jonka vaikutuksesta laasti 
aikaa myöten kovenee kivenkovaksi, sillä kalkki vä
hitellen muuttuu hiilihappoiseksi kalkiksi. Jälkim
mäistä käytetään sementtiin sekoitettuna muurauk
siin vedessä tahi kosteilla paikoilla, missä ilmalaasti

heti liukeneisi. Vesilaasti kohta kovenee lujaksi ja 
kiinteäksi. /

Koska laastin tehtävänä on sitoa muurissa ole
via kiviä yhteen tahi suojella niitä ulkoilman vaiku
tukselta, niin on tarpeellista, että se valmistetaan 
semmoista, joka hyvästi tarttuu kiveen. Laasti yleensä 
pystyy paremmin ryhmyiseen, huokoiseen ja järeään 
kuin sileään, kiinteään ja hienorakeiseen pintaan. 
Jos mieli saada laasti semmoiseksi, että se hyvästi 
tarttuu ja niin paljo kuin mahdollista kestää ilman 
vaikutusta sekä lämpimässä että kylmässä, on tarpeen 
tietää kuinka suuri määrä hiekkaa ja kalkkia on toi
siinsa sekoitettava.

Kalkkia on pantava niin paljo, että kukin hieta-^ 
jyvänen ympärinsä peittyy, mutta ei kuitenkaan pak-1 
summalta, kuin että hietajyvästen välit täyttyvät. 
Kuta puhtaampaa eli mehevämpää kalkki on, sitä 
enemmän hiekkaa siihen saa sekoittaa, sillä semmoi
nen kalkki turpoaa enemmän kuin mehuton ja täyt
tää siten paremmin hietajyvästen välit. Semmoiseen 
kalkkiin voi sitä paitsi käyttää järeärakeisempaa hiek
kaa, koskapa kalkki turvotessaan kykenee täyttämään 
suuremmatkin välit.

Laastin valmistukseen on vasta kastettu kalkki 
parasta, sillä jos se saa olla kauemman aikaa ilman 
vaikutuksen alaisena, imeytyy siihen kosteutta ja hii
lihappoa. Samasta syystä ei pidä valmistaa enem
pää laastia, kuin minkä kerrallaan tarvitsee. Puo
leksi kuivanut ja uudestaan valmistettu laasti ei myös
kään sido niin hyvin kuin tuore laasti. Valmistetta
essa on tarkoin pidettävä huolta siitä, että kalkki, 
hiekka ja vesi hyvästi sekoittuvat; sitä paitsi sitä tu
lee muokata niin kauan kunnes siitä syntyy sitkeä, 
taikinankaltainen sekoitus. Meillä käytetään 2—3 ko
ko-osaa hiekkaa l:tä kalkki-koko-osaa vastaan.

3. Hiekka.

Semmoinen hiekka, joka kelpaa tiilien valmis
tukseen, soveltuu myöskin laastin tekoon. Hiekan tu
lee siis olla terävärakeista, tasakokoista ja maasta, 
savesta ja suoloista puhdasta. Seulomalla voi hie
kan puhdistaa murasta ja kivistä, ja siten saada sen 
tarkoitukseen sopivaksi. Pesemällä eli vedellä huuh
tomalla sen voi suurella vaivalla saada puhtaaksi



suoloista. Suolaisesta hiekasta tehty laasti synnyttää 
muurimädän, joka ilmaantuu siten, että muuri pysyy 
kosteana, tiilet rapautuvat ja hajoavat vähitellen.

Kuten jo on mainittu, on hiekan karkeus mää
rättävä kalkin mehevyyden mukaan, niin että hiekka 
on sitä karkeampaa kuta mehevämpää kalkki on. 
Vesilaastin valmistukseen käytetään kuitenkin aina 
hienoa hiekkaa. Harmaata kiveä muuratessa käytet
täköön mieluimmin karkeata hiekkaa, samoin myös
kin kuin kivimuuriin ensimmäinen rappauskerros lyö
dään. Listojen tekoon ja puhdistusrappaukseen yleensä 
on käytettävä hienoa hiekkaa. Terävärakeisesta ta
sakokoisesta hiekasta syntyy vahvempi laasti kuin 
pyöreästä, sillä edellisessä on suurempi pinta-ala, mi
hin kalkki voi tarttua ja sitä paitsi jyvästen välit ei
vät ole niin suuria, kuin pyöreäpintaisesta hiekasta 
tehdyssä laastissa, joten pääsee vähemmällä kalkilla.

Laastia valmistettaessa on vielä huomioon otet
tava siihen käytettävä vesikin. Semmoiseksi ei kel- 
paa suolainen vesi, eikä myöskään savihaudoista ja 
karjakartanoitten, tunkioitten y. m. s. läheisyydessä 
olevista rapakoista otettu vesi, koskapa semmoisissa 
löytyvä lika suuressa määrässä heikontaa laastia. 
Veden tulee olla puhdasta ja lauhkeata, jommoista 
se on järvissä, joissa ja puroissa.

4. Savi.

Paitsi kalkki- ja hiekkalaastia käytetään myös
kin, vaikka vähemmässä määrässä, laastia, joka on 
valmistettu savesta ja hiekasta ja veden kanssa muo
kattu taikinankaltaiseksi sekoitukseksi. Savi soveltuu 
tähän tarpeeseen, jos siihen voi hiekkaa sekoittaa. 
Se on siis tavallista tiilien valmistukseen käytettävää 
savea tahi vielä mehevämpääkin. Kelvotonta on savi, 
jos se sisältää niin paljo hienoa hiekkaa, ettei sii
hen muuta hiekkaa enää voi lisätä. Hämmentämällä 
veteen voi savesta kuitenkin saada jonkun osan hiek
kaa poistumaan, niin että savi sitten kelpaa vaikkapa 
tiilien tekoon. Savilaastia käytetään tulisijain muu
raukseen ja semmoisiin muureihin, joihin tuli pääsee 
vaikuttamaan, sillä savi kestää tulta, mutta kalkki 
ei. Savilaastia käytetään myöskin puuaineitten ym
pärille tehtäviin muurauksiin sekä ilmassa kuivattu
jen savi- tahi sahajauhotiilien muuraamiseen y. m.

semmoisiin paikkoihin, missä kalkkilaasti voisi syö
vyttää puuainetta tahi missä se ei oikein hyvin tart
tuisi, niinkuin esim. polttamattomia tiiliä muuratessa.

Karjakartanoitten ja latojen permannoiksi kelpaa 
savi myöskin. Semmoista tarkoitusta varten siihen 
täytyy sekoittaa muserrettuja kivipalasia, tiilenkappa
leita tahi karkeata soraa.

Talonpoikaiskansa tekee savesta riihenlattioita, 
vaikka semmoiseen rotat helposti kaivavat reikiä ja 
se muutoinkaan ei ole kovin kestävää. Savilattiat 
ovat hyvin huokeita ja helpot korjata.

Savesta, hiekasta ja vedestä, paksuksi laastiksi 
muokattuna, rakennetaan karjakartanoita, talleja, mei- 
jereitä ja muitakin yksinkertaisempia rakennuksia.
Jos semmoiset rakennukset rakennetaan varmalle pe- i>oll 
rustukselle ja muitakin varokeinoja vaarinotetaan, 
ovat ne hyvin tarkoituksenmukaisia ja jos savi ja 
hiekka ovat läheltä saatavissa, niin ne tulevat huo
keiksikin.

Savesta ja sahajauhoista, vedellä sekoitettuina, ] 
saa puisten sisäseinäin rappaamiseen hyvän ja kes
tävän laastin. Sitä valmistetaan siten, että savi ve
teen eli velliin sekoitetaan seulomalla puhdistettuja 
sahajauhoja niin paljo, että sekoitus tulee huolelli
sesti muokattuna tavallisen, sitkeän laastin kaltai
seksi. Tällä tavoin rapatuissa seinissä ei tarvitse 
erittäin rakoja täytellä eikä sisäpuolelta tilkkiä; niistä 
tulee tuulenpääsemättömiä, ja erittäin sileäksi tulee 
pinta tapettien panoa varten.

Savella peitetään myöskin lantakujain pohjat, 
jottei virtsa ja sontavesi pääsisi tunkeutumaan alem
piin maakerroksiin ja siten hukkaan menemään.

Savella voi tihentää lantakaivoja. Paras olisi 
kuitenkin rakentaa ne kivestä ja sementistä, mutta 
moni ei voi, eikä tahdo kustantaa semmoista, hänen 
täytyy koetella tulla toimeen huokeammalla. — Kai
von pohja peitetään savella ja puitoksen ympärille 
poljetaan paksu savikerros. Tämmöiseen tarpeeseen 
tulee käyttää mehevää savea, joka sitä paitsi on siksi 
kosteata, että sen saa muokatuksi sitkeän ja kiinteän 
taikinan kaltaiseksi.

Tulenkestävien tiilien muuraukseen tulisijoissa 
ja uuneissa y. m. käytetään savilaastia, joka on tehty 
tulenkestävästä savesta ja hiekasta. Siihen pannaan 
Y» poltettua ja hienonnettua savea sekä 2/b luonnot-
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lista tulenkestävää savea. Tämmöisellä laastilla tu- 
I lisisi oikeastaan sivellä kaikki uunit sisältäpäin ke
väällä, kun on heretty niitä käyttämästä, siten mistä 
tulisi hyvin kestäviä.

5. Sementti.

Sementiksi nimitetään poltettua ja sitten hienoksi 
jauhettua kalkki- ja savisekoitusta, jolla on se omi
naisuus, että se vedessä tahi hiekkaan ja veteen se
koitettuna ilmassa ja kosteassa paikassa sekä veden 
alla vähitellen kovenee kivikovaksi. Luonnossa ta
vataan sitä paitsi kalkkikiveä, johon on savea se
kaantunut semmoinen määrä, että siitä poltettuna ja 
jauhennettuna saa veteen sekoittamalla erinomaista 
vesilaastia. Enimmiten käytetään tätä nykyä kuiten
kin keinotekoisia sementtejä, joista ensimmäiseksi 
Englannissa valmistettu Portlannin sementti, joka si
sältää 55 % kalkkia ja 38 °/o savea sekä hiukan 
hiekkaa, lienee paraimpia. Kuten on tunnettu val
mistetaan meidänkin maassa hyvää Portlannin se
menttiä.

Hyvän sementin tulee olla hienoksi jauhennettua 
ja hitaasti kovenevaa, jonka kautta siitä tulee vah
vaa; sen tulee olla sullottuna vahvoihin ja tiheisiin 
tynnyreihin. Sitä täytyy säilyttää kuivassa paikassa, 
koska siihen helposti imeytyy kosteutta, joka sen tur
melee. Jos sementtiin on imeytynyt niin paljo kos
teutta, että se on kovennut möhkäleiksi, on se ker
rassaan kelpaamatonta, vaikka sen jälleen jauhen- 
tai sikin.

Hiljan poltettuna on sementti tavallisesti parasta 
ja niin pian kuin tynnyri on avattu, on sementtiä 
mitä pikemmin käytettävä tahi on astia tarkoin sul
jettava ja säilytettävä kuivassa paikassa.

Sementtilaastia valmistettaessa on hankittava sem
moista puhdasta hiekkaa, joka kelpaa muuhunkin 
laastiin pantavaksi ja yleensä sekoitetaan sitä enem
män hiekkaa, kuta hienompaa ja voimakkaampaa on 
sementti. Ilman hiekkaa käytetään sementtiä myös
kin, mutta se halkeilee silloin helpommin ja tulee 
luonnollisesti paljoa kalliimmaksi. Puhtaaseen laas- 
tinteko-laatikkoon levitetään ensin tasainen kerros 
hiekkaa ja sen päälle sitten yhtätasainen kerros se
menttiä, samassa suhteessa tietysti kuin hiekkaakin

on pantu; sitten sekoitetaan huolellisesti hiekka ja 
sementti. Sen jälkeen kaadetaan siihen ruiskutta
malla puhdasta vettä ja hämmennetään sitä kunnes 
siitä tulee sitkeä laasti. Vielä ruiskutetaan siihen 
varovasti vähän vettä ja muokataan eli vaivataan lu
jasti, jotta sekoitus tulisi oikein tasaiseksi. Niin pian 
kuin laasti, jota kerrassaan ei pidä valmistaa enem
pää kuin 1/% tunnin tarpeeksi, on valmiiksi sekoitet
tuna, on sitä heti käytettävä, sillä muutoin se kove
nee ja tulee kelpaamattomaksi. Ylijäänyttä sementti- 
laastia ei sovi verestää vettä lisäämällä, sillä se on 
jo menettänyt sitovan voimansa, vaan se on aina 
hyljättävä. Mutta jos laasti on vaan hiukan jäykis
tynyt voi sen huolellisella muokkaamisella vielä saada 
kelpaavaksi.

Ennen oli tavallista, että sementtilaastia valmis
tettaessa pantiin suurempi määrä sementtiä, mutta 
nyt käytetään suhteellisesti paljoa vähemmin. On 
näet huomattu, että laasti, jossa on suurempi sementti- 
määrä, ei siltä tule paremmaksi eli vahvemmaksi. 
Kuten kalkkilaastia valmistettaessa on sementtiä pan
tava vaan sen verran, että hietajyvästen välit täytty
vät ja hiekka iskostuu. Mutta kun sekoitusta ei saa 
niin huolellisesti toimitetuksi, että kaikki välit täyt
tyisivät, jos sementtiä pantaisiin vaan vähin tarpeel
linen määrä, niin tavallisesti pannaan sitä runsaam
min. Laasti, jossa on niukasti sementtiä ei kelpaa 
semmoisiin muurauksiin, joiden tulee joutuisasti ko
veta, jonka vuoksi sitä senlaisissa tapauksissa pan
naan runsaammin.

Kokemuksesta on tultu huomaamaan, että se- 
menttisekoituksesta, jossa on 1 koko-osa sementtiä 
ja 4 koko-osaa hiekkaa, syntyy erinomaisen hyvä 
laasti, joka kelpaa sekä muuraamiseen että rappaa- 
miseen. Kellarien, seinien ja permantojen muuraa
miseen pannaan 1 osa sementtiä ja 3 osaa hiekkaa; 
semmoisia muuria varten, joihin vesi silloin tällöin 
koskee, sekoitetaan 1 osa sementtiä 2 osaan hiekkaa, 
ja kaivojen, vesisäiliöiden, vesirännien y. m. rappaa- 
miseen otetaan 1 osa sementtiä ja 1 ja l 1/* osaa 
hiekkaa.

Kuta suurempi osamäärä on sementtiä, sitä jou
tuisammin kuivaa laasti. Sementtilaasti tarvitsee ko- 
vettuaksensa vettä; ilmassa olevat sementtimuurauk- 
set täytyy sentähden peittää matoilla, joita muutamien



viikkojen kuluessa ahkerasti kostutetaan vedellä. Sitä 
paitsi tulee niitä suojella tuulelta ja lämpimältä.

Viime aikoina on suurella menestyksellä ruvettu 
käyttämään n. s. kalkkisementtilaastia, joka on se
koitus sementtiä ja tavallista kalkkilaastia. Tämmöi
nen laasti on huokeampaa kuin tavallinen sementti- 
laasti, kovenee pian, kestää hyvin painoa ja on erit
täin vahvaa sitomaan. Suurimman tiheyden ja pai- 
non-kestävyyden sille saa, jos 1 osaan sementtiä ja 
5 osaan hiekkaa panee 1 osan kalkkia. Kun on 
pakkasessa muurattava, jolloin tavallinen kalkkilaasti 
turmeltuu, sopii käyttää 1 osasta sementtiä, osasta
kalkkia ja 7 osasta hiekkaa tehtyä laastia. Hyvän 
sementtikalkkilaastin rakennusten muuraamista varten 
saa 1 osasta sementtiä, 2 osasta kalkkia ja 8 osasta 
hiekkaa. Muistettava on, ettei tämmöinen laasti tule 
täysin kovaksi, ellei sitä kostuteta.

Kalkkisementtilaasti valmistetaan siten, että kalkki 
ja hiekka sekoitetaan paksuksi puuroksi; siihen sit
ten huolellisesti hämmennellen ia muokaten lisätään 
vähitellen sementtiä, joka on vedellä tehty vellin kal
taiseksi.

6. Betoni (kivi-iskos).

Tämä nykyaikana paljon käytetty rakennusaine 
on kiinteä sekoitus sementtiä, soraa ja graniittisirpa- 
leita, jotka sementin vaikutuksesta ovat kovenneet 
kiven kaltaiseksi aineeksi, joka voi kannattaa mitä 
raskaimman painon.

Betoni soveltuu erittäinkin perustuksen panoksi 
sellaisiin paikkoihin, joilta vaaditaan suurta kanta- 
vaisuutta ja joissa luonnollinen perustus ei ole kyl
lin hyvä. Hyvin paljon käytetään betonia vesiraken
nuksiin, talous-, talli- ja meijerirakennusten perman
toihin, vesisäiliöihin rehusoimiin y. m. Mutta kun 
tämmöiset permannot pysyvät kylminä, niin täytyy 
karjakartanoissa käyttää runsaasti aluksia eläinten 
alla tahi rakentaa niille erinäinen lautalattia.

Betonipermannot ovat vaikeat korjata. Etteivät
ne pääsisi kulumaan on parasta peittää ne tuuman-
2. L yApaksuisella sementtisekoituksella, joka on tehty 1 

osasta sementtiä ja 1 osasta hiekkaa.
Betonin valmistaminen on huolellisesti ja tark

kuudella toimitettava, niin että käytetään hyviä ai

neksia ja niitä sekoitetaan oikeat osamäärät aina sen 
mukaan, mihin tarkoitukseen betoni on käytettävä. 
Muserretut kivet eli sirpaleet saattavat olla ko’oltaan 
30 mm ( l1/^ '), sora taas korkeintaan 3x/2 mm, ja 
hyvä on jos sirpaleet ovat erikokoisia, niin että nii
den välit hyvästi täyttyvät. Muserrettujen kivisirpa- 
leiden' asemesta voi betonin valmistukseen käyttää 
samankokoisia pieniä kiviä, ellei erinäisen suurta pai
noa sälytetä sen päälle. Samoin siihen myös kelpaa 
tiilikiven sirut.

Erittäin tärkeätä on, että kivisirpaleet ovat puh
taat ja ettei hiekan seassa ole maata tahi muraa. 
Jos hiekka ei ole puhdasta, on se huuhtomalla puh
distettava. Kuten laastia tehdessä, on betoniakin val
mistettaessa pidettävä huolta siitä, että vesi myöskin 
on puhdasta.

Betonia voidaan valmistaa seuraavalla tavalla: 
kaikki ainekset ovat ensin tarkoin mitattavat, sitten 
levitetään sora lautalavalle tahi lattialle ja määrätty 
paljous sementtiä kaadetaan siihen; sitten sekoite
taan nämä ainekset niin tarkkaan ja huolellisesti kuin 
suinkin lapioimalla niitä lavan toisesta päästä toi
seen. Kun se on tehty, kaadetaan siihen vettä vä
hän kerrassaan, jottei sementti huuhtoudu pois so
rasta. Tämä työ käy paraiten siten, että sill’aikaa 
kuin joku työmiehistä siivilällä varustetusta ruisku- 
kannusta kaataa vettä, kaksi muuta miestä joutui
sasti lapioiden, ettei laasti pääse kovenemaan, uu
destaan hämmentelee sekoitusta. Sillä välin on nel
jäs mies lavan viereen levittänyt määrätyn joukon 
kivisirpaleita noin 10 ä 12 sm (4 ä 5") paksuiseen, 
yhtätasaiseen kerrokseen. Laasti levitetään sitten sir
paleiden päälle, ja koko sekoitusta hämmennellään 
vielä muutamia kertoja lapiolla, niin että se näyttää 
yhtätasaiselta ainejoukolta. Betoni on silloin valmis 
ja hetimiten käytettävä. Jos se on ai’ottu perustuk
sen panoksi, on se heti kannettava paikoilleen ja 
siellä sullottava ja poljettava noin 15 ä 22 sm (6 ä 9") 
paksuiseksi kerrokseksi.

Koska vasta valmistettu betonisekoitus, kuten 
edellisestä käy selväksi, kovenee hyvin pian, on luon
nollista, ettei sitä saa valmistaa suuria määriä ker
rassaan. Kaikkien betonitöitten täytyy saada olla 
liikuttamatta pitemmän aikaa, jotta ne kerkiävät ko
vettua. Lattiat ja soimet ovat 3 ä 4 viikon kuluessa



pidettävät käyttämättöminä ja sillä aikaa kuten se- 
menttitöistä on sanottu, myöskin kosteina pidettävät.

Perustuksen panoa varten käytetään sekoitusta, 
jossa on 1 osa sementtiä, 3 osaa soraa ja 6 osaa 
kivisirpaleita; tahi pienempiä rakennuksia varten: 1 
osa sementtiä, 4 osaa soraa ja 8 osaa sirpaleita, pie
niä kiviä tahi tiilisiruja.

Betonipermannoksi käytetään: 1 osa sementtiä, 
3 osaa soraa, ja 6 osaa kivisirpaleita ja tehdään se 
vähintään 10 sm paksu ja päälle suojeluskerros, 
joka tehtynä 1 osasta sementtiä ja 1 osasta hiekkaa 
on noin 20 ä 25 mm (3/4 ä 1") paksuinen.

Rehusoimiksi käytetään betonia, joka on valmis
tettu 1 osasta sementtiä, 3 osasta soraa ja 6 osasta 
sirpaleita. Suojeluskerros on tätä tarkoitusta varten 
tehtävä hiukan paksumpi eli l 1/  ̂ ä l 1/  ̂ tuumaa.

Koska on tärkeätä, ettei betonia valmistettaessa 
käytetä liian paljoa vettä, niin että sekoitus tulee 
kovin vetelää ja eri sementtilajit vaativat eri määrät 
vettä, on paras joka kerran erikseen tutkia, kuinka 
paljo vettä kulloinkin on tarpeen. Vettä ei ole pan
tava enempää kuin että sekoitus sen verran kastuu, 
että sen hyvästi saa sullotuksi. Kuta kuivempana 
betonia voi käyttää, sitä parempaa tulee työ.

7. Puuaineita.

Puulla on tärkeä tehtävä rakennustaiteen alalla 
niiden monien, hyvien ominaisuuksien vuoksi, jotka 
sillä on. Erittäinkin käytetään sitä laajalti maatalous- 
rakennustaiteen alalla, syystä että se soveltuu kaik
kiin maatalousrakennuksiin, on huokeata hinnaltaan 
ja vähemminkin taitavat kykenevät sitä käsittelemään. 
Tästä syystä rakennetaankin tätä nykyä useimmat 
maatalousrakennukset puusta.

Meillä kasvavista puulajeista ei voida rakennus
aineina käyttää muita kuin petäjää ja kuusta sekä 
joskus haapaa, koska yksin nämä puulajit kauemman 
aikaa voivat vastustaa ulko-ilman vaikutusta. Huo
neiden sisällä voidaan kyllä käyttää useampiakin 
meillä kasvavia lehtipuulajeja niinkuin esim. koivua 
ja leppää, mutta kun ne ovat kalliimpia kuin havu
puut, niin tehdään niistä vaan työ- ja huonekaluja y. m.

Petäjällä on erilaiset ominaisuudet aina sitä myö
ten minkälaisessa maassa se on kasvanut. Jos se

kasvaa tasaisella maalla, jossa on syvältä hiekka- 
multaa, niin että sen pitkä emäjuuri esteettömästi 
pääsee tunkeutumaan syvälle maakerrokseen, niin siitä 
muodostuu suora, korkea, pitkältä oksaton puu, jota 
yleensä hongaksi nimitetään. Vuorten kukkuloilla ja 
mäkilöillä sekä semmoisilla mailla, joissa maa on 
savea, ja siis kiinteämpää, joten juuri ei pääse aivan 
esteettömästi maahan tunkeutumaan, kasvaa paljoa 
lyhempi, väärä ja oksainen petäjä jonka vuoksi sem
moinen puu, jota myöskin nimitetään räkämännyksi, 
ei ole yhtä kelpaava rakennuksiin kuin honka. Ly- 
hinnä tavataan petäjä soilla, varsinkin ojittomilla. 
Märässä ja kylmässä sammalkerroksessa routa pysyy 
myöhään kesällä sulamatta. Petäjän juuri ei siitä 
saa kylliksi ravintoa.

Vasta täysikasvuisena eli noin 120 vuoden ikäi
senä on petäjä täysin kelpaavaa rakennusaineeksi ja 
sahattavaksi. Nykyaikana, jolloin yksityisten mailta 
hakataan enemmän puita kuin minkä maa ennättää 
uutta kasvaa, on tavallista, että kaadetaan paljoa 
nuorempiakin puita, mutta semmoiset hirret ja tar
vepuut eivät likimainkaan ole niin kestäviä, kuin täy
sikasvuisesta puusta hakatut. Petäjä on kotimaisista 
puistamme kestävin. Sitä voi käyttää ulko-ilmassa 
ja veden alla oleviin rakennuksiin. Ulkoseinämiin 
yleensä, vuoliaisiksi, karja- ja tallikartanoihin, sika- 
huoneihin, riihiin y. m. rakennuksiin, jotka ovat kos
teuden sekä hiki- ynnä muiden höyryjen alaisia, on 
yksin vaan petäjää ja kuten edellä huomautettiin mie
luimmin täysikasvuista puuta käytettävä. Kartanoit- 
ten laudoitukseen ja semmoisiin paikkoihin missä au
ringon säteet sitä pääsevät lämmittämään, ei sovi 
käyttää pihkaista puuta, sillä pihka lämmitessään 
pehmenee ja tihkuu puusta sekä turmelee öljymaa- 
lauksen, jos sitä on pinnan peitteeksi käytetty.

Kuivaa honkaa painaa m3 490—650 kg (1 kuu
tiojalka =  30—40 tuoretta sitä vastaan 770—980 
kg (1 kuutiojalka =  47—60 JX).

Kuusesta tulee, kuten petäjästäkin, sitä kiinteäm
pää kuta hitaammin se kasvaa. Mehevässä maassa 
kuusi kasvaa nopeasti, mutta puuaine tulee löyhää 
ja vähemmin kestävää, laihassa maassa se sitä vastaan 
kehittyy paljoa hitaammin, mutta puu tulee lujempaa 
ja sitkeämpää.

Kuusipuu on valkoisempaa väriltään kuin petäjä,
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jonka vuoksi siitä kernaammin tehdään lattioita, jotka 
jätetään maalaamattomiksi. Se on löyhää ja kim- 
moavaista, mutta oksat ovat kovia, sen vuoksi se ei 
oikein hyvin sovellu puusepän tarpeiksi. Suokuu- 
sesta saa punertavaa tarvepuuta.

Kuusi on sopivassa maanlaadussa kasvaessaan 
100 vuoden ikäisenä täysikasvuinen, mutta se voi 
edukkaissa oloissa tulla paljoa vanhemmaksikin. Jos 
se taas kasvaa sopimattomassa maassa niin sydän- 
mätä rupeaa jo aikaisin sitä turmelemaan.

Vaikka kuusi ei ole ulko-ilmassa niin kestävää 
kuin petäjä, voidaaan sitä kuitenkin käyttää kaiken
laisiin rakennustarpeisiin, mutta ei semmoisiin, jotka 
vuorotellen ovat kosteuden ja kuivuuden alaisina. 
Katonkannatteina, katon sideparruina, lattioina, paa
luina, jotka alinomaa ovat veden alla, y. m. on kuusi
puu erittäin hyvää ja pihkainen puu on kestävintä.
Kuusi on helppoa halkaista ja siksipä siitä kisko-
taankin kattopäreitä.

Kuutiometri kuusta painaa tuoreena 650-—910 
kg (1 kuutiojalka =  40—56 J%\ kuivana 430—510
kg (1 kuutiojalka =  26—31 Jf).

Haapapuu on valkoista, löyhää ja jotenkin sit- 
keätä. Sitä on helppo halkaista eikä se kierostu. 
Se kasvaa nopeasti ja on jo noin 50 vuoden ikäisenä 
täysikasvuinen, mutta sydänmätä siihen pystyy hel
posti, niin että se on jo aikaisemmin hakattava, jos 
sitä mielitään käyttää muuhun tarpeeseen kuin polt
topuuksi.

Kuten yleensä on tunnettu, käytetään suuret 
määrät haapaa tulitikkujen valmistukseen, mutta kel
paa se rakennusaineiksikin varsinkin halvempiin ra
kennuksiin, niinkuin latoihin y. m. s. sillä kuivana 
se on hyvin kestävää. Haavasta voi myöskin tehdä 
lattian vuoliaisia sekä ovien ja ikkunain puitteita 
(karmeja). Siitä voi myöskin valmistaa kattopäreitä. 
Kuten kuusta, käytetään haapaakin aitoina ja ai
daksina.

Kuutiometri haapaa, ilmassa kuivattuna painaa 
430—490 kg (1 kuutiojalka =  26—30 tuoreena
noin 770 kg (1 kuutiojalka =  47 j%).

Puun teknillisiksi ominaisuuksiksi nimitetään niitä 
puun ominaisuuksia, jotka sitä käytettäessä ja kaluksi 
tehtäessä etupäässä tulevat kysymykseen. Ne ovat
tarpeen tuntea, jos mieli arvostella puun arvoa ja

kelvollisuutta. Tärkeimmät näistä ovat: lujuus, kes
täväisyys, tiheys ja paino, notkeus, kimmoavaisuus, 
kovuus, kutistumis- ja paisumiskyky.

Kohtalaista lujuutta puulta vaaditaan useimmissa 
maatalousrakennuksissa, ja ainoastaan muutamissa 
rakenteissa sitä suuremmassa määrässä tarvitaan. 
Lujuutta painoa kestämään vaaditaan pilareilta ja 
paaluilta y. m. s. Täysikasvuinen, ilmassa kuivattu 
ja kova puu on tässä suhteessa lujempaa kuin nuori, 
tuore ja pehmeä puu. Honka kantaa suuremman 
painon kuin kuusipuu. Lujuutta taipumista ja mur
tumista vastaan vaativat pelkat, katonkannatteet y. 
m. s. Tässä suhteessa on monta seikkaa huomioon 
otettavaa, koskapa puun lujuus riippuu tarvepuun 
muodosta, asemasta y. m., joista tässä ei tarvinne 
tarkemmin puhua, kun tavallisissa maatalousraken
nuksissa ei kuitenkaan usein tavata kovin laajape
räisiä rakenteita eli rakennusjärjestelmiä. Tässäkin 
suhteessa ovat kovat hienosyiset puulajit lujempia 
kuin pehmeät ja harvasyiset.

Puun kestäväisyys (säilymiskyky) on sen mitä 
tärkeimpiä ominaisuuksia, joka on otettava huomioon 
varsinkin ulko-ilmaan aiotuissa rakennuksissa. Mutta 
jos puu ei joudu ulko-ilman, kosteuden, hyönteisten 
y. m. vaikutusten alaiseksi, on se yleensä hyvin 
kestävää.

Kaatamisajasta suuresti riippuu säilyykö puu 
kauemman aikaa kestävänä vaiko ei. Kaikki tarvepuut, 
jotka voivat joutua kuivuuden ja kosteuden tahi 
yleensä ilmanvaiheen alaisiksi, ovat hakattavat sy
däntalven aikana, joulukuusta maaliskuuhun, jolloin 
puussa löytyvät nesteainekset ovat vähinnä. Jos puu 
kaadetaan nestevuodon aikana mätänee se pian, se 
rupeaa kasvamaan sientä, matoja y. m. Nesteet ovat 
puussa runsaimmillaan lehdenpuhkeamisaikana.

Tarvepuut, joita aiotaan käyttää veden alla, voi
daan hakata minä vuodenaikana tahansa, kun ne 
vaan heti kaadettua tarpeeseensa pannaan.

Siitäkin suuresti riippuu puun säilyminen kestä
vänä, miten sitä kaadettua hoidetaan. Siihen on etu
päässä pyrittävä, että puu saadaan niin kuivaksi kuin 
suinkin ennenkuin se salvetaan seiniksi, muodoste
taan peikoiksi y. m. Jos puu tuoreena pannaan 
seinälle, saa kesän kuumuus sen sittemmin halkei
lemaan niinkin, että halkeamat ulottuvat hirren lä



vitse ja jos se pannaan kannattimeksi muuria vas
taan niin se pian mätänee, varsinkin jos päätä 
ei jätetä vapaaksi, jotta kosteus pääsee haihtu
maan.

Kaadettua ovat tarvepuut kolottavat, mutta ei 
kokonaan vaan pitkin, kapein kaistalein on kuori 
niistä kiskottava s. o. ne ovat aisattavat, jotteivät ne 
kuivaisi kovin joutuisasti. Puolikuivina ne sitten ko
lotaan kokonaan tahi veistetään kahdelta puolelta 
sekä ladotaan kuivalle paikalle pinoon, siten etteivät 
hirret tule olemaan kovin lähellä toisiaan, jotta tuuli 
helposti pääsee välillä käymään. Pino on sitten ka
tolla suojeltava sateelta ja auringonpaisteelta sekä 
joskus uudestaan ladottava, siten että hirsien ala
puolet käännetään ylöspäin ja sisäpuolet ulospäin. 
Tällä tavoin hoidetut tarvepuut ovat parin vuoden 
kuluttua paljoa paremmat käytettäviksi kuin tuoreet, 
ne ovat keveämmät liikutella ja muutoin käsitellä, ei
vät halkeile eivätkä kierostu eikä kosteuskaan niihin 
helposti pysty.

Puun höyryttäminen, jonka kautta nesteainekset 
höyryn avulla karkotetaan siitä, on myöskin hyvä 
kuivattamiskeino, jolla puu saadaan kestävämmäksi. 
Höyryttäminen toimitetaan soikeassa, tiiviissä ja vah
vassa puulaatikossa, »höyrytysrummussa». Tarvepuut 
sijoitetaan siihen ja noin V-fa t. 3 vuorokauden ai
kana lasketaan siihen höyryä vierellä olevasta höyry- 
pannusta, kunnes juokseva neste, joka alussa on rus
keata, muuttuu värittömäksi. Höyryttämisen jälkeen, 
jolloin puuta on helppo taivuttaa, kuivataan tarve- 
puut ulko-ilmassa tahi kohtalaisesti lämmitetyssä rii
hessä. Tällä tavoin kuivatut tarvepuut ovat puuse
pän töiksi ja muitakin hienompia tarpeita varten erit
täin soveliaita.

Puuta, jossa on sydänmätä ei pidä käyttää ja 
semmoinenkin, jossa on sinehtäviä pilkkuja, on hyl
jättävä, koska siihen, jos se on kosteassa ilmassa 
tahi muuten epäsuotuisissa oloissa, helposti pystyy 
mätä. Jos välttämättä tahtoo käyttää siintynyttä puuta 
on se ensin kuivattava ja sijoitettava ainoastaan kui
viin paikkoihin.

Tarvepuitten harmillisin ja pahin vihollinen on 
huonemätä. Se ilmestyy kosteissa paikoissa semmoi
sissa huoneissa, joissa ei ole kyllin ilmanvaihtoa ja 
leviää arvaamattoman nopeasti, perinpohjin turmellen

sen puun, johon se tarttuu. Sen helposti tuntee 
siitä, että se muodostaa valkean, pilkuntapaisen tahi 
puuvillankaltaisen peitteen. Lattiain ja vuorausten 
alla se leviää valkean kalvon kaltaisena, usein viuh- 
kanmuotoisena ja siitä se sitten saattaa ulottua lat- 
tiantäytteeseen ja maahan, pitkinä, hyvin paksuisina, 
monihaaraisina rihmoina. Tällaisten rihmain kautta 
voi huonemätä ilmestyä semmoisissakin huoneissa, 
jotka paksut seinät erottavat varsinaisesta mätäpe- 
sästä. Kehittyessään huonemätä anastaa puulta monta 
ainesta, joiden kautta sen varsinaiset ominaisuudet 
suuresti muuttuvat. Puu turmeltuu peräti. Joskus 
mätä ei pysty ulkopintaan, jolloin puu päältäpäin 
näyttää aivan terveeltä ja hyvältä, mutta kumea ääni 
puuta koputettaessa ilmasee heti, että mätä on sisällä 
raivonnut.

Huonemädän itiöt itävät ja kehittyvät seuraa- 
vissa oloissa:

l:si. Vissin kosteusmäärän vallitessa, joka näkyy 
olevan huonemädän pääelinehtoja. Kosteutta se saa 
joko siitä, että tuoretta puuta on käytetty, tahi kos
teista muureista, mutta etupäässä märästä tahi sem
moisesta täytteestä, johon kosteus imeytyy.

2:ksi. Sopivan lämpömäärän, 0—40°, vallitessa. 
Lämpömäärä asuinhuoneissamme siis erittäin edistää 
mätäsienen menestymistä. Kylmässä se kuolee.

3:si. Siinä missä löytyy kasvisuolaa (alkalia) ja 
ammoniakkia. Kasvisuoloja tavataan täyteaineissa 
ja varsinkin sysimurskassa, jota siis ei milloinkaan 
pidä sekoittaa täytteeseen. Ammoniakkia taas syntyy 
työmiesten siivottomuuden kautta.

4:ksi. Pimeissä paikossa ja missä raitista ilmaa 
on niukalti. Päivänvalossa ja ilmanvaihteessa kuo
lee mätäsieni, koska sen toimeentulolle tarpeellinen 
kosteus silloin haihtuu. Jos mieli estää mätäsienen 
kasvamista huoneisiin, ovat seuraavat seikat huo
mioon otettavat:

l:ksi. Koska sopimaton lattiantäyte näyttää ole
van pääsyitä huonemädän ilmestymiseen, on pidet
tävä tarkasti vaaria siitä, ettei siihen käytetä sysi- 
murskaa, maata, poroa tahi muuta, johon kosteus 
pääsee imeytymään.

2:si. Ei pidä kiirehtää työtä, niinkuin usein ta
pahtuu, vaan on annettava muurien ja seinäin hy
västi kuivaa ennenkuin lattiantäyte pannaan.
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3:ksi. Tulee käyttää niin kuivia tarvepuita kuin 
suinkin ja erittäin on tarkattava, että ne rakennus
aineet, jotka tulevat täytteen kanssa välittömään yh
teyteen, ovat kuivia.

4:ksi. Ei pidä käyttää vanhoja, puretuista ra
kennuksista otetuita rakennusaineita täyte- ja sala- 
permantoihin. Ei myöskään vanhaa, ennen käytettyä 
pidä panna täytteeksi, ellei siitä tulistamalla ole pois
tettu kaikkea likaa.

5:ksi. Rakennusten perustus on kuivattava ja 
pintavedelle on tehtävä viemäri, jottei vesi voi per
mannon alle kokoontua.

6:ksi. Rakennuksen kivijalkaa ei pidä tehdä ko
vin matalaa, niin että vuoliaiset tulevat liian lähelle 
maata.

7;ksi, On pidettävä huolta siitä, että perman
non alla on hyvä ilmanvaihto. Sitä varten on kah
delle vastakkaiselle puolelle tehtävä useita aukkoja 
kivijalkaan.

8:ksi. Kivirakennuksissa on katsottava etteivät 
vuoliaisten päät tule muurin tahi laastin kanssa yh
teyteen, vaan on niiden kohdalle jätettävä aukko il
manvaihdolle.

Edellisestä osaksi selviää, miten on meneteltävä 
jos mätäsieni on ilmestynyt johonkin rakennukseen.

Ensimmäinen tehtävä on kaikkien turmeltuneit- 
ten puuaineiden poistaminen niin tarkkaan kuin suin
kin, on puhdistettava muurit ja olisivat ne mikäli 
mahdollista rapattavat sementillä. Samoin on vanha 
täyte huolellisesti poistettava ja poltettava samoin 
kuin turmeltuneet puuaineetkin, jotfeivät sienen itiöt 
pääse muuanne leviämään. Joku osa permannon 
alla olevata maata on myöskin pois otettava ja uutta 
maata, mieluummin karkeata soraa, sijaan tuotava. 
Ja sittemmin on koetettava saada niin hyvä ilman
vaihto kuin suinkin.

Paitsi edellämainituita keinoja huonemädän kar
kottamiseksi, joita ei aina voi käyttää, on huomattu 
apua olevan siitäkin, että on sivelty puuaineita ja 
muureja ohuella kreosoottiöljyllä, petroleumilla tahi 
vahvalla keittosuolaliuoksella, jota varistettuna on 
sivelty useita kertoja.

Löytyy useita muitakin puun suojeluskeinoja, 
paitsi perinpohjaista kuivattamista ilmassa, joiden 
kautta se saadaan kestävänä säilymään. Useista tätä

tarkoitusta varten annetuista neuvoista ansaitsee enin 
huomiota puun imetyttäminen hiilihappoisilla tahi 
kreosoottiöljyillä, koskapa se on sekä tehokasta että 
huokeata. Karbolineum avenarius, joka sisältää kar- 
boolihappoakin, on hyvää mainittuun tarkoitukseen, 
mutta on kalliimpaa kuin kreosoottiöljy.

Puun siveltäminen tervalla ja öljyväreillä, jotta 
ilma ei pääsisi sen pintaan vaikuttamaan, on yhtä tun
nettu keino kuin pinnan hiilelle polttaminen, jotta 
esim. pylväät kauemmin maassa kestäisivät. Hyväksi 
keinoksi mätänemästä suojelemaan patsaita, joita pan
naan kannattamaan karjakartanoitten vuoliaisia sano
taan sitä, että patsas asetetaan latvapuoli maahan- 
päin.

Puun tiheys on hyvä ominaisuus, sillä tiheäsyi- 
set puulajit ovat yleensä kiinteitä ja kestäviä sekä 
koviakin, mutta samalla myöskin raskaita. Jälkim
mäistä ominaisuutta useimmissa tapauksissa ei kui
tenkaan tarvittaisi.

Samanlajistenkin tarvepuiden paino suuresti vaih- 
telee sitä myöten miten vanhaa puu on ja minkälai
sessa maanlaadussa se on kasvanut. Puun sydän on 
raskaampaa kuin pinta eli manto.

Notkeata ja sitkeätä on semmoinen puu, jota voi 
taivuttaa poikittain ilman että se taittuu. Notkeus 
vähenee ikää myöten. Vasta kaadettu puu on not- 
keampaa kuin kuivanut, lämmitetty puu notkeampaa 
kuin tavallinen, mutta höyrytetty on kaikista notkeinta.

Kimmoavaista on semmoinen puu, joka taivutet
tua jälleen oikenee, kun taivuttava voima lakkaa vai
kuttamasta. Tätä puun ominaisuutta vaativat monet 
rakennusjärjestelmät ja työkalut.

Puun kovuus tosin haittaa veistämistä, mutta se 
on muutoin hyvä ominaisuus, sillä koVa puu on 
myöskin lujaa ja säilyy kestävänä. Vanhemmat tar
vepuut ovat tavallisesti kovempia kuin nuoret, ja 
kuiva puu on kovempaa kuin tuore.

Puun kutistumisesta on käytännössä suuri haitta. 
Se syntyy siitä, että puussa löytyvä vesi ja kosteus 
lämpimässä haihtuu, jonka kautta sitten puun koko 
pienenee ja siihen ilmestyy suurempia ja pienempiä 
halkeamia. Kuta nopeammin tämä haihtuminen eli 
kuivaminen tapahtuu, sitä enemmän puu halkeilee. 
Puu on sen vuoksi saatettava hitaasti kuivamaan. 
Harvasyiset puulajit sekä kokonaan kolotut puut kui
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vavat nopeammin kuin] tiheäsyiset ja kolomattomat. 
Täysin kelpaavaa varsinkin puusepän tarpeiksi on 
puu vasta silloin kuin se on rutikuivaa.

Puun paisumisesta eli turpoamisesta, joka on ku
tistumisen vastakohta, on monta haittaa. Kukin on 
saanut kokea kuinka ovet ja ikkunat paisuvat ja käy
vät kieroiksi, niin ettei niitä saa suljetuiksi. Paisu
miseen on syynä se, että kuivaan puuhun kosteassa 
ilmassa helposti imeytyy vettä, joten sen koko suu
renee ja kun puu ei jpka kohdasta ole yhtä tiheää 
ja harvasyisempiin paikkoihin vettä imeytyy enemmän 
kuin toisiin, niin sattuu usein, että puu vetäytyy kie
roksi eli toisin sanoen muuttaa alkuperäistä muo
toaan.

Tämän haitan [poistamiseksi on puu hitaasti ja 
perinpohjin kuivattava sekä kaluksi tehtynä siveltävä 
öljy värillä tahi muulla ilman vaikutukselta suojele
valla aineella. Tarvepuita valitessa puusepän tar
peiksi esim. ovia ja ikkunoita varten on katsottava, 
ettei oteta lautoja, joissa sydäntä on toisella puolen 
enemmän kuin toisella, sillä kutistuessa sydänpuoli 
käy mykeväksi. Siitä on työnteolle suurta haittaa, 
eikä tulekaan aina kunnon kalua.

8. Rauta.
Ei voi tulla kysymykseenkään raudan käyttämi

nen maatalousrakennuksissa muuna kuin ankkuri- ja 
kulmarautoina, tappeina ja pultteina y. m. s. koska 
kaikki rautaiset rakenteet tulevat liian kalliiksi maan- 
miehelle. Sattuu kuitenkin joskus, ettei tahdota kus
tannuksia säästää, kunhan työ vaan tulee vahvaa ja 
kestävää. Niinpä joskus karjakartanoitten, sikahuo- 
neitten, juustokellarien y. m. laipiot tehdään kivestä, 
ja kannattimiksi pannaan valssatusta raudasta tehdyt 
ansaat. Varsinaisesti sitä varten tehtyjen rauta-an- 
saitten asemesta, joita luonnollisesti löytyy useampaa 
eri kokoa, ovat hyljätyt rautatienkiskot edukkaat käyt
tää, koska ovat huokeampia kuin edelliset. Koska 
rauta helposti ruostuu, varsinkin kosteassa ilmassa, 
on se maalattava tahi muulla tavoin siveltävä.

9. Useita eri aineita.
Niitä löytyy monta lajia, mutta tässä tulevat 

vaan yleisimmät käsiteltäviksi.

Oljet. Tätä ainetta ei enää käytetä niin paljo 
kuin ennen, jolloin sillä hyvin yleisesti katettiin kar- 
jakartanoita, latoja y. m.

Nykyaikana oljet syötetään tahi käytetään niitä 
aluksina. Olkikatot ovat hyvin kestäviä, lämpimiä ja 
tiiviitä. Hyvin tehtyinä ne ovat siroja, mutta uutuu
deltaan tulenarkoja. Katto-oljiksi käytettävät ovat var- 
talla eli riusalla puitavat; semmoisiksi soveltuvat yk
sin syysviljan oljet, mieluummin rukiin kuin vehnän, 
koska ne ovat pitempiä.

Olkia voi myöskin käyttää täytteenä perman
noissa sammalten asemesta sekä jääkellareissa saha
jauhojen asemesta.

Savilaastia valmistettaessa sisäseinäin rappausta 
varten sopii siihen sekoittaa hienoksi hakatuita olkia 
eli silppuja sahajauhojen asemesta. Mutta oljet ovat 
tätä tarkoitusta varten hyvin lyhyiksi leikattavat.

Sammal. Tämä on maalla tuiki tärkeä raken
nusaine. Sitä käytetään salvaessa täytteenä hirsiker
rosten välissä sekä kuten edellä jo on mainittu täy- 
tepermannoissa. Sammal on aina rutikuivana käy
tettävä varsinkin täyteaineena. Ainoastaan asuinra
kennusten seiniin se kelpaa, sillä karjakartanoissa, 
sikahuoneissa ja muissa rakennuksissa, jotka ovat 
kostean ilman alaisina, imeytyy sammaleeseen kos
teutta, joka märättää seinää.

Kivikellareita rakennetaan joskus siten, että sei
nät tehdään kaksinkertaiset laastia käyttämättä ja 
välit sekä saumat kivien välissä täytetään sitten sam
malilla. Kellarista tulee lämmin eivätkä seinät kostu. 
Luonnollista on että muurin saumat uiko- ja sisä
puolella jälkeenpäin ovat kalkkilaastilla ja kivensi- 
ruilla täytettävät.

Tuohta ei enää paljo käytetä syystä että turve- 
ja malkokatot melkein kokonaan ovat hävinneet käy
tännöstä. Onko tuohta käytettävä asuinrakennusten 
vuoraamiseen sekä pelkkien ja pylväitten päällystä
miseen, johon se erinomaisen hyvin soveltuu, riippuu 
siitä, tuleeko se huokeammaksi kuin vuorauspahvi.

Päreitä käytetään maalla kattamisaineina. Sii
hen ne erinomaisen hyvin soveltuvatkin sekä huokean 
hintansa että mukavan käyttämistapansa vuoksi. Niitä 
on sekä kiskotuita että höylätyitä sekä kuusisia, pe
täjäisiä että haapaisia.

Kiskottuina noin 1,5 ä 1,8 m. pituisiksi ja 2 sm



levyisiksi (noin 5 ä 6 jalk. 3/4 tuum. leveyttä) voidaan 
päreitä ruohojen asemesta naulata kattoihin ja puu- 
seiniin, jotka ovat rapattavat. Siihen tarkoitukseen 
ne erinomaisen hyvin soveltuvat. Hyviä kattopaa
nuja valmistetaan 1 sm (noin 3/s/r) paksuisista kuu- 
sisista laudoista. Ne ovat johonkin nesteeseen kas
tamalla tehtävät kestäviksi. Erinomaisen kaunis katto 
niistä syntyy, varsinkin jos näkyviin jääpä pää jol
lakin erinäisellä tavalla leikataan.

Asvaltti on niin yleiseen käytettyä rakennusai
netta, että siitä kannattaa erikseen puhua. Luonnol
linen asvaltti on maapihkaa eli maapikeä; se on mus
taa ja kovaa, pehmenee lämpimässä, sulaa ja muut
tuu tervankaltaiseksi. Kaupassa sitä tavataan asvaltti- 
kivestä ja vuoritervasta tehtyinä harkkoina. Jälkim
mäinen aine on sulattamalla saatu hiekansekaisesta 
asvalttikivestä. Sulatettuna padoissa ja hiekalla se
koitettuna käytetään asvalttia katujen ja permantojen 
valmistukseen ja on huomattu että siitä syntyy veden 
pitäviä sekä lämpimämpiä ja pehmeämpiä lattioita 
kuin sementistä. Kosteuden poistamiseksi kellareista

voi asvalttia käyttää siten, että seinämät sivellään 
sekoittamattomalla asvaltilla tahi siten, että tiilivuo- 
raus, missä semmoinen on olemassa, muurataan as- 
valttilaastilla. Eristyskerroksena harmaakivi- ja tiili
muurien välillä käytetään tätä ainetta myöskin, jottei 
kosteus pääsisi pohjalta nousemaan.

Koska luonnollinen asvaltti on kallista hinnal
taan, käytetään sen asemesta usein keinotekoista, jota 
on valmistettu kivihiilitervasta. Se ei kuitenkaan per
mantoina, katuina ja jalkakäytävinä ole niin vahvaa 
ja kestävää kuin luonnollinen. Kosteuden poistajana 
eli erottajana on keinotekoinen asvaltti yhtä teho
kasta kuin luonnollinenkin. Semmoisena sitä käy
tetäänkin paljo, samoin myöskin permantoina, jotka 
peitetään laudoilla tahi joita jollakin mulla tavalla 
suojellaan. Keinotekoinen asvaltti on paljoa huokeam
paa kuin luonnollinen. Kaikenlaiset asvalttityöt ovat 
tottuneiden työntekijäin toimitettavat ja taitavan asian
tuntijan määräysten mukaan, jotta voisi olla vakuu
tettu siitä että työ tulee kestävää.



2 Luku. Rakennusperustuksesta.

I. Perustuksen tutkiminen.

Perustuksen laadusta riippuu, kuinka pysyvä ja 
vahva se on kestämään sen päälle sijoitettuja raken
nuksia. Sen vuoksi on erittäin tähellistä, että vali
koidaan niin hyvä perustus kuin suinkin ja että 
kyetään arvostelemaan luonnollista perustusta, onko 
se kylliksi vahva vai onko se vahvistettava, jotta se kes
täisi sen, mikä siltä vaaditaan. Hyvin usein on asian 
laita semmoinen, ettei voi asettaa rakennusta siihen 
missä olisi paras perustus, koska muiden rakennus
ten asema määrää uudenkin rakennettavan aseman. 
Silloin juuri on tarpeen tietää mikä perustuksen ra
kentamistapa olisi paras ja tulisi huokeimmaksi. 
Luonnollista tietysti on, etteivät kaikki rakennukset 
vaadi yhtä vakavaa perustusta. Keveät ja pienet ra
kennukset tulevat toimeen huonommalla kuin suuret 
ja raskaat, ulkohuoneet eivät tarvitse niin vakavaa 
perustusta kuin asuinrakennukset.

Erilaisten maalajien ominaisuuksien mukaan voi
daan jakaa perustus seuraavasti: hyvä perustusy kes
kinkertainen perustus ja huono perustus.

Hyvänä perustuksena pidetään vuorta, sora- ja 
hiekkaperäistä, karkea-hiekkaista maata sekä yleensä 
kaikkia semmoisia maalajia, joita ei voi puristaa yh
teen tahi jotka eivät kitisty ja joihin ei vesi pysty.

Keskinkertaisena perustuksena pidetään hienohiek- 
kaista ja kovasavista maata, sekä kaikkia niitä maa- 
lajija, jotka jonkun verran voivat kitistyä, mutta jota 
vesisuonet eivät voi turmella.

Huonona perustuksena täytyy pitää pehmeätä 
savi-, turve- ja sammalmaata ja hienoa hiekkaa, joka
on täynnä lähdesuonia, sekä kaikkia semmoisia maa-

i

lajia, joita voidaan suuressa määrässä puristaa ko
koon ja jotka vesi voi huuhtoa pois.

Hyvälle perustukselle voi arvelematta rakentaa 
kaikkein suurimmatkin maatalousrakennukset, varsin
kin jos perusmuuria alapäästä hiukan paksunnetaan, 
niin että rakennuksen paino jakaantuu suuremmalle 
pinta-alalle. Vuoriperustus on luonnollisesti kaikista 
vakavin, mutta sekin tarvitsee joskus jonkunlaista 
valmistusta, ennenkuin siitä tulee täysin sopiva. Siinä 
tapauksessa nim. että vuori tuntuvasti viettää toi
seen tai toiseen suuntaan, voi perusmuuri ja samalla 
rakennus helposti liukua asemastaan ellei louhimalla 
muodosteta vuoreen portaanmuotoisia askelmia, joi
hin perusmuuri vakavasti voi nojautua. Liukumisen 
voi estää sitenkin että viettävään vuoren syrjään lyö
dään rautakaroja, joita vastaan perusmuurin kivet 
voivat nojautua. Tämä tapa ei ole oikein hyvä eikä 
vakava, sillä raudan voi ruoste turmella.

Erikokoiset kivet, joiden välillä on hiekkaa, sekä 
karkea sora ja karkea hiekka muodostavat erinomai
sen hyvän perustuksen varsinkin jos seassa on savea 
tahi muuta tahmeata ainetta, joka sitoo kivet ja so
ran toisiinsa. Jotta perusmuuri tämmöiselläkin pe
rustuksella olisi täysin vakava, on se tehtävä joten
kin tukevaksi. Se tietysti riippuu sen päällä lepää
vän rakennuksen laadusta ja alla olevan maakerrok
sen kovuudesta. Kuta suurempi rakennus on ja kuta 
löyhempää maa on alla, sitä paksumpi tulee perus
muurin olla. Useammissa tapauksissa lienee 1,5—2,4 

m (5—8') paksuus riittävä.
Hieno hiekka muodostaa myöskin vakavan perus

tuksen, jos vaan hiekka on aivan kuivaa eikä juok
sevaa vettä pääse siihen yhtymään. Sieltä missä sitä 
löytyy on vesi johdettava pois, mutta jos se ei käy
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päinsä, on hiekka vaihdettava semmoiseen karkeaan 
soraan, johon vesi ei pysty vaikuttamaan. Hiekka- 
kerros on asianhaarain mukaan myöskin tehtävä 
1,5—2,4 m (5—8') paksu.

Savi ja peltomulta eivät kelpaa perustukseksi, 
koska näihin pystyy kirsi eli routa. Sentähden on 
savi ensin kaivettava pois niin syvältä kuin routa 
kovina pakkaistalvina voi tunkeutua. Kuoppa on 
sitten täytettävä kivillä, soralla tahi hiekalla.

Siinä missä maa on löyhää ovat perustustyöt 
huolellisesti toimitettavat. Joskus saattaa olla pakko 
käyttää hirsi- tahi paaluarinaakin. Se on kuitenkin 
niin kallis perustustapa, ettei maanmiehen kannata 
sitä käyttää muuta kuin hätätilassa.

Perustuksen tutkiminen on 
mitä tärkeimpiä rakentamiseen 
kuuluvia töitä, koskapa rakennus
ten kestävyys etupäässä riippuu 
sen laadusta. Mutta usein kyllä 
ei tätä tarkoin oteta huomioon, 
vaan ryhdytään rakentamaan en
nenkuin on tutkittu, onko perus
tus tarkoitusta varten kyllin va
kava. Huolimattomuus tässä suh
teessa ei suinkaan ole paikoillaan, 
sillä kohta se tuottaa rangaistuk
senkin. Niin pian kuin on saatu 
rakennus valmiiksi, täytyy heti ruveta korjailemaan 
yhtä ja toista, joka on mennyt rikki tahi muulla ta
valla joutunut epäkuntoon. Niinpä esim. lattiat al
kavat toisin paikoin painua, ovia ja ikkunoita ei saa 
suljetuksi, tapetit halkeilevat, kipsikatto rakoilee, sei
nät hauristuvat ja tulevat vetoisiksi ja ilmestyy muita 
samanlaisia haittoja. Niitä ei voi poistaa rakenta
matta perustusta uudestaan. Se on semmoinen työ, 
joka nyt on paljoa työläämpi kuin jos sen olisi teh
nyt kunnollisen alusta aikain.

Perustusta tutkitaan maaporalla, plihtitangolla 
tahi kaivamalla. Kaivaminen on varmin keino, sillä 
siten tulevat kaikki maanlajit näkyviin. Mutta sitä ei 
voi käyttää kuin kohtalaisen syvälle ja siinä missä 
ei vesi estä, koska työ on hidasta ja tulee kalliiksi. 
Hyvällä maaporalla voi tunkeutua hyvinkin syvälle, 
jos vaan maa on kivetöntä; muussa tapauksessa po
raaminen on työlästä. Tavallisia maatalousrakennuk

sia varten käy perustuksen tutkiminen helposti päinsä, 
kaivamalla ja tavallisella rautakangilla taikka myös
kin plihtitangolla, joka on teroitettu ja päästä hiukan 
kierteiseksi väännetty rautakanki ja joka on varus
tettu kädensijalla, jota voi tarpeen mukaan nostaa 
ylemmä ja alemma, kuva 1. Tutkimista on kuiten
kin ulotettava syvemmällekin kuin minkä luulee var
sinaisen perustuksen vaativan, sillä on tarpeen tietää 
kuinka paksu ylimmäinen maakerros kokonaisuudes
saan on ja ̂ minkälaatuista maata on sen alla, jotta 
siitä; voisi| arvostella onko perustus tehtävä syvem
mäksi vai riittääkö matalampikin. Jos esim. perustus 
on kaivettava kovaan savimaahan ja on ai’ottu tehdä 
se 1,5 m (5') syvä, mutta huomataan, että jonkun 

matkan päässä siitä syvemmällä 
on ohut kerros pehmeätä savea, 
jonka alla on paksu hiekkakerros, 
niin varovaisuus vaatii, että pe- 

<̂ /£> _qJ rustustyö ulotetaan hiekkakerrok-
seen asti, koskapa jäljellä oleva 
kova ja pehmeä savikerros eivät 
kyenne kantamaan rakennusta.

T 3TKuva 1.

2. Perustuksen kaivami
nen ja  kuivattaminen.

Perustuksen kaivaminen alotetaan heti, kun raken
nuksen paalutus on tarkoin suoritettu. Paraiten sen voi 
toimittaa semmoisena vuoden aikana, jolloin maa on 
niin kuivaa, ettei se viere ja jolloin kaivanteen reunat 
voi kaivaa pystysuoriksi. Kaivaminen alotetaan alim
masta paikasta ja sitten siirrytään vähitellen ylös
päin. Kaivanteen pohja on tehtävä vaakasuoraksi, 
jotta paino jakaantuisi tasan ja vähinkin liukuminen 
välttyisi. Kun maa on hyvin viettävää, käy liian kal
liiksi jos kaivanteen pohja joka paikasta tehdään yh
teen tasaan. Semmoisessa tapauksessa on pohja kai
vettava askelmittain, kuva 2.

Jos kaivettaessa vettä ilmestyy kaivanteeseen 
niin se on poistettava sieltä pumpuamalla tahi joh
dettava pois ojalla, jos nimittäin maa on siksi 
viettävää. Jos syvemmällä perustuksessa sattuu 
ilmestymään vesiperäinen hiekkakerros, niin voi 
kaivanteen helposti kuivattaa siten, että sen pöh-
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jaan kaivetaan hiekkakerrokseen asti ulottuva 
kuoppa, joka täytetään pienillä kivillä ja soralla, kuva 3 .

Kun perustus on laskettu, on pidettävä huoli 
siitä, että kaikki vesi, joka mahdollisesti tunkeutuu 
perustuskaivanteeseen tahi kokoontuu rakennuksen 
alle, pääsee sieltä poistumaan. Pintavesi johdetaan 
pois avonaisilla pienillä ojilla, mutta muuta vettä 
varten on tehtävä huolellisesti valmistettu ja avara 
kivioja, joka lähtee kaivanteen alimmasta kohdasta 
ja ulottuu sopivaan 
paikkkaan jonkun 
matkan päähän 
siitä, niin ettei ojan 
suu tule tuketuksi.
Rakennuksen ym
pärille on muutoin 
hyvä kaivaa syvä 
salaoja, joka on 
täytettävä maanpinnan tasalle pienillä kivillä ja hie
kalla. Se sitten johtaa pois pintavedenkin, eikä joudu 
toimettomaksi vaikka maanpinta poljettaisiinkin ko
vaksi.

Perustuksen täydellinen kuivattaminen on erit
täin tärkeää eikä sitä pitäisi milloinkaan laiminlyö- 
tämän. Sillä vaikka perustustyö olisikin tullut huo
lellisesti toimitetuksi, mutta maan kui
vattaminen on laiminlyöty, niin ei voi 
olla huoletonna rakennuksen liikku
misesta, sillä routa (kirsi) tunkeutuu 
arvaamattoman syvälle märkään tahi 
vedellä täytettyyn maahan.

Perustus on yleensä kaivettava 
niin syvälle, ettei routa voi tunkeutua 
kaivanteen pohjaan. Kuivaan hiekka- tahi soramaa
han ei pysty routa, sillä se on maassa oleva vesi, 
joka jäätyy. Siitä laajenee maa niin että päällä päin 
olevat esineet liikkuvat paikoiltaan. Savimaassa tun
keutuu routa syvälle.

Hiekka- ja soraperäiselle maalle rakennuksen 
sentähden voi perustaa maanpinnan päälle, eikä tar
vitse peljätä, että se siinä liikkuu, mutta savimaa on 
kaivettava pois niin syvältä, kuin roudan varoo maa
han tunkeutuvan. Tarpeellista on sentähden tutkia 
kuinka syvälle routa tavallisissa suhteissa ulottuu. 
Tässä on muistaminen että routa tunkeutuu teiden

kohdalla ja rakennusten nurkissa ja muissa kohdissa, 
missä lumi on tallattua ja missä sitä on vähemmin, 
syvemmälle kuin muualla. On laskettava roudan 
tunkeutuvan vähintäänkin 1,2— 1,5 m (4—5 ') syvyy
teen maamme etelä osissa, mutta pohjoisosissa saat
taa routaa olla 1,8 m (6') ja kentiesi enemmänkin, 
missä olosuhteet ovat erinomaisen suotuisat. Näin 
syvälle, jopa vähän syvemmällekin on siis perustus 
kaivettava ja sääntönä on pidettävä, että enemmän

on parempi kuin 
liian vähän.

3. Perustuk
sen raken

taminen.

Erinäisen alus
tan rakentaminen 

perusmuuria varten tulee kysymykseen, kuten edelli
sestä käy selville, silloin kuin maa on löyhää ja sem
moista, johon routa pystyy. Vuorta, hiekka- ja so
ramaata varten ei tässä suhteessa tarvitse mihinkään 
erinäiseen toimeen ryhtyä.

Alustan tekoa voi toimittaa monella eri tavalla 
sen mukaan kuinka kiinteää ja minkälaatuista maa 

on. Epäsuotuisissa oloissa se voi tulla 
hyvinkin kalliiksi. Maanmies ei kui
tenkaan voi valita mitään kallista ra
kennustapaa, sillä hänen täytyy ra
kentaa säästäen ja muutoin eivät maan 
suhteet ehdottomasti sido häntä; sen
tähden voimme tässä jättää kertomuk
set laajemmista perustustöistä koko
nansa sikseen.

Hiekka-alusta on mitä oivallisin pohja perus- 
muurille eli kivijalalle. Sitä käytetään yleensä koska 
se on huokea ja helppo tehdä. Se tehdään karkeasta 
terävärakeisesta hiekasta, joka 15 sm paksuisina ker
roksina sullotaan peruskaivanteeseen, joka täytetään 
melkein maan pinnan tasalle. Joka kerros sullotaan 
huolellisesti kokoon n. s. käsisurvimella kuva 4 ja 
huuhdotaan vedellä, jotta hiekkajyväset oikein tark
kaan sulloutuisivat kokoon. Hyvä on myöskin, että 
rautakangilla survotaan hiekkaa, jotta se vielä parem
min painuisi kokoon. Kun huolellisesti toimittaa tä-

3

Kuva 3.
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män työn, survoo survimella ja rautakangilla hiekkaa 
sekä huuhtoo sitä vedellä, niin puristuu se niin lu
jaan yhteen, että hiekkakerros, jos se 
muutoin on kylliksi syvä ja leveä, voi kan
nattaa mitä suurimpia ja raskaampia ra
kennuksia. Juoksevalta vedeltä on hiekka 
kerros suojeltava.

Hiekka-alustan pohjaleveys riippuu 
maaperustuksen kiinteydestä. Kovassa sa- 
vimaassa on 1— 2 kertaa leveämpi pohja 
kuin perusmuurin leveys yläpäästä riittävä.
Pehmeässä maassa se on tehtävä hiukan 
leveämpi, että paino jakaantuisi suu
remmalle pinta-alalle. Perusmuuri si
joitetaan sittemmin keskelle hiekka- 
kerrosta, kuva 5.

Löytyy seutuja, joissa ei ole lä
heisyydessä sopivaa hiekkaa, mutta 
sitä vastaan pieniä kiviä, joita siellä 
käytetään aluskerroksena. Kivisullous 

on se kun peruskaivanne täytetään 
noin 12 sm korkuisella kerroksella 
pieniä kiviä, kivensirpaleita tahi 
tiilikiven kappaleita, jotka survo
taan maahan raskaalla käsisurvi- 
mella. Tällä tavoin valmistetaan 
useita kerroksia, kunnes ei enää 
saada kiviä perustukseen sullo
tuksi. Jos pieniä kiviä löytyy run
saasti, jatketaan kaivanteen täyt
tämistä maantasalle asti, mutta 
jos niitä ei löydy, otetaan suu
rempia kiviä, jotka 
käsin lasketaan alas 
kaivanteeseen. Ki
vien välit täytetään 
hiekalla niin tar
koin kuin suinkin, 
jotta kivet pysyisi
vät vakavina. Kui
vana ei hiekka valu 
kernaasti kivien vä
liin, mutta huuhtomalla sen saa sinne solumaan.

Sekä hiekka että kivialustan päällä rakennus 
jonkun verran painuu, mutta painuminen käy tasaisesti.

Luonnollisen perustuksen parantamista varten 
siinä, missä se on huonoa ja siinä missä kiinteät ja 

pehmeät maakerrokset vaihtelevat sekä 
semmoisessakin tapauksessa, että kaivan
teen pohja on veden alla, rakennetaan sen 
päälle lankuista tahi hienoista hirsistä 
alusta, jonka kautta paino jakaantuu ta
saisemmin ja rakennus painuu yhtä tasai
sesti joka kohdasta. Lankkualusta eli arina 
tehdään seuraavalla tavalla. Poikkiteloin 
peruskaivanteen pohjalle pannaan vaaka

suoraan 0,9—1,2 _ m (3—4') välimat
kalle toisistaan ohuita hirsiä, jotka 
ovat sileäksi veistetyt kahdelta puo
len ja jotka ovat 0,6—0,9 (2—3') pi
temmät kuin aiotun perusmuurin le
veys.

Kaikkiin nurkkiin, joiden tulee 
kannattaa suurempaa painoa pannaan 
mainituita hirsiä vielä leveämmältä ja 
lähemmäksi toisiansa. Hirsien väliin 

sullotaan pieniä kiviä ja soraa 
niiden yläreunan tasalle asti. Hir
sien päälle rinnatusten ja pitkin 
peruskaivannetta pannaan 7 sm 
(3") paksuja lankkuja. Huomat
tava on, ettei useita lankkuja jat
keta saman hirren kohdalla. 
Lankkuarinan päälle lasketaan 
suorastaan perusmuuri, joka koko 
pituudeltaan on mikäli mahdol- 

tehtävä yht’aikaa, kuva 6.
Hirsiarina ra

kennetaan melkein 
samalla tavoin kuin 

lankkuarinakin. 
Käytetään vaan 

enemmän ja pak
sumpia puita. Poi
kittain haudan poh
jaan laskettujen hir
sien päälle pannaan 

myöskin hirsiä ja ainoastaan noin 15 sm väli
matkalle toisistaan. Hirret ovat veistettävät kah
delta sivulta ja kiinnitettävät vaarnoilla tahi hiu-
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\ kan upotettavat. Perusmuuri rakennetaan sitten kes
kelle arinaa, kuva 7.

, Puuarinaa voidaan käyttää perustuksen alustana 
ainoastaan silloin, kun se on veden alla.

Perustustöitä teh
dessä sattuu joskus, että 
täytyy rakentaa lauta- 
seinä n. s. ppnttiseinä 
estämään vettä tunkeu
tumasta perustukseen.
Se tehdään seuraavalla 
tavalla: Maahan lyödään 
paksu neliskulmainen 
tahi vaan yhdeltä sivulta 
sileäksi veistetty pylväs, 
jonka sivuun on höylätty 
kouru eli uurros. Tätä 
pylvästä vastaan lyödään sitten pontatuita lankkuja tahi 
paksunlaisia lautoja sen mukaan, miten vahva pontti- 
seinä tarvitsee olla. Laudat teroitetaan alapäästä. Kun 
lankut eivät ole suipennetut siltä reunalta, joka on pyl
vääseen tahi toiseen lankkuun päin, vaan ainoastaan

vastakkaiselta reunalta, puristuvat ne kiinni lyödessä 
lujasti toisiinsa ja seinästä tulee hyvin tiivis. Jott’- 
eivät lankut kiinni lyötäessä mutkistuisi, jonka kautta 
syntyisi väärä seinä, lyödään ne kahdesta laudasta teh

dyn raamin lävitse, joka 
asetetaan maan pinnalle, 
ja jossa rako on pa- 
raiksi vaan niin laaja, 
että lankku lappeellaan 
mahtuu siihen. Seinä 
tasoitetaan sittemmin ja 
sidotaan yhteen kahdella, 
molemmin puolin asete
tulla lankulla tahi ri- 
vulla, jotka tapitetaan 
nurkkapylvääseen ja ruu
villa kiinnitetään toi

siinsa, tahi yhdistetään ne päällepäin asetetulla hir
rellä, johon lankkujen päät upotetaan, kuva 8.

Yläpäästä maanpinnan tasalta suojellaan seinää 
mätänemästä tuohi- ja savipeitteellä.



3 Luku. Kivitöistä.

I. Harmaakivimuuri.

Harmaastakivestä tehdään kaikki perusmuurit, 
ja karjakartanoitten, kellarien y. m. seinät. Tähän 
tarpeeseen käytetään sekä luonnollisia, louhituita että 
suorakulmaisiksi kappaleiksi kiilatuita kiviä. Luon
nollisia kiviä, joilla kuitenkin täytyy olla kaksi ta
saista pintaa, käytetään paksuissa perusmuureissa. 
Kiilatut kivet asetetaan ohuempiin, maan päällä ole
viin seiniin. On kuitenkin luonnollista, että työ käy 
joutuisammin, jos koko perusmuuri rakennetaan kii
latuista kivistä.

Perusmuuri, jonka maan päällä olevaa osaa kut
sutaan kivijalaksi, tehdään niin leveä, että sen ylä
reuna on 15 sm (6 tuum.) leveämpi kuin sen 
päältä alkava seinämuuri. Muuri tehdään alapäästä 
hiukan kapeampi kuin perustus. Mutta jos perus
muurin alusta on kerrassaan liikkumatonta, voidaan 
muuri tehdä melkoisen kapea. Useimmiten se ra
kennetaan n. s. kylmäksi muuriksi, ilman laastia 
askelmittain kaveten yläpäästä. Saumat kuitenkin ra
pataan tavallisella tahi kernaammin vielä sementtise- 
kaisella kalkkilaastilla.

Kun ruvetaan muuria rakentamaan, valikoidaan 
ensin suuret, litteät kivet, joista suurimmat asetetaan 
nurkkakiviksi. Sitten asetetaan ne aivan rinnatusten 
niin leveälle kuin muurin leveys vaatii. Sittemmin 
jatketaan muurin rakentamista ylöspäin niin tasaisin 
kerroksin kuin suinkin ja tarkoin vaarin ottaen, että 
päällimmäiset kivet aina asetetaan alla olevien sau
mojen kohdalle. Paraiten soveltuva kivi valitaan 
aina kullakin kertaa ja tasataan jos tarvis vaatii, 
niin että se lepää tasallaan alla olevan päällä eikä 
kiilan tavoin ahdista alla olevia kiviä tahi työnnä

niitä paikoiltaan. Lovet ja saumat kivien välissä 
täytetään ja kiilataan kivisirpaleilla. On vaan pidet
tävä huolta siitä, ettei näitä tiukoiteta niin paljo, että 
kivet kohoavat ja jäävät sirpaleitten päälle huojumaan.

Rakennuksen seinää rakennettaessa on tehtävä 
mikäli mahdollista vielä huolellisempaa työtä, sillä 
se ei saa olla liian paksu; esim. karjakartanoitten 
seinät ovat tavallisesti 1 ä 1,20 metriä. On huomat
tava sekin, että niissä ei saa ainoakaan kivi ulottua 
koko muurin lävitse. Ellei tätä seikkaa vaarinoteta, 
tulee kartanoista kylmiä ja kosteita. Koska kivi on 
hyvä lämmönjohtaja, peittyy sisäseinä kovalla pak
kasella kuuralla, joka ilman lämmitessä sulaa ja va
luu pitkin seiniä.

Jos seinät rakennetaan kalkkilaastilla, täytyy sitä 
panna jotenkin paksulta. Sen saa valmistaa vähem
mästä kalkista ja karkeammasta hiekasta kuin muu
toin. Jos taas rakennetaan huoneus kylmämuuriseksi 
s. o. ilman laastia, joka onkin huokeampaa, on tar
peellista sikäli kuin seinä valmistuu täyttää kivien 
lomat hienolla hiekalla. Muistettava vaan on, että 
sisä- ja ulkosaumat ovat myöskin myöltä kiilattavat 
ja rapattavat. Kun seinä on valmis, on se päältä
päin jätettävä rappaamatta, jotta voidaan, jos hiekka 
missä painuu, lisätä niihin enemmän hiekkaa. Tällä 
tavoin rakennetut seinät ovat hyvin kuivia ja läm
pimiä.

Ankkuriraudoilla, joita sijoitetaan sopiviin paik
koihin muurin lävitse, vahvistetaan seinä. Tämä on 
varsinkin silloin tarpeen, kuin seinä on rakennettu 
pienistä tahi muutoin sopimattomista kivistä. Jos 
kivet ovat niin sopimattomia, ettei tarpeellista muuri- 
limitystä voi saada aikaan, voidaan kivet sitoa toi
siinsa niihin lyödyillä rautakynsillä.



Karjakartanoitten seinät voidaan harmaastaki- 
vestä rakentaa sitenkin, että keskelle seinää kivija
lasta alkaen jätetään noin 15 sm (6") leveä aukko, 
joka täytetään hiekalla. Tällä ta
voin rakennettu huoneus pysyy 
lämpimänä ja kosteettomana. Mutta 
tämmöistä seinäjärjestelmää var
ten täytyy kivien olla pitkiä ja 
tasasivuisiksi kiilatuita. Jos sem
moisia voi saada, rakennetaan 
seinä siten, että kiven pituuspuoli 
asetetaan pitkinpuolin seinää, ja 
että ulkopuolella olevat kivet rauta- 
kynsillä sidotaan sisäpuolella ole
viin. Ovien ja ikkunain aukkojen kohdalla muura^ 
taan seinä lävitsensä laastilla. Sikäli kuin seinä ko
hoaa kerros kerrokselta, kiilataan kivet huolellisesti 
sekä sisä- että ulkopuo
lelta ja saumat tiiviste
tään laastilla. Sen jäl
keen aukko muurien kes
kellä täytetään kuivalla 
hiekalla. Tämmöisessäkin 
tapauksessa ei muurin 
päällyspuolta muurata 
kiinni, vaan jätetään auki, 
jotta tarpeen mukaan voi 
siihen lisätä hiekkaa, 
kuva 9.

Kivijalan pitäisi sekä 
ulkonäön että terveysopil- 
listen seikkain vuoksi olla 
maan pinnasta lukien vähintäänkin 90 sm (3 ') kor
kea. Mutta viettävällä maalla se on korkeimmalla 
paikalla tehtävä hiukan 
matalampi, jotta se ma- 
talimmalla kohdalla ei 
tulisi liian korkea. Ki
vi tallien ja karjakarta
noitten kivijalat saavat 
olla paljoa matalam
mat, jos niillä on vielä 
lisäksi kivilattiat.

Ikkuna- ja oviaukot harmaakivirakennuksessa ovat 
samoin kuin tiilirakennuksissakin sisäpuolelta laajen

nettavat sekä sivuille että ylös- ja alaspäin, jotta valo 
pääsee paremmin huoneeseen tunkeutumaan. Auk
kojen reunat tasoitetaan tiilillä, ellei harmaakivi sii

hen soveltuisi . Ulkopuolelle muu
rataan rautatiilistä kehys, jonka 
voi panna ulkonemaan ulkosei
nästä noin 25 mm (1"). Yläpuo
lella aukon kehys päätetään ma
talalla tiili- tahi paasiholvilla. Tä
män tämmöisen kehyksen, joka 
suuresti ulkonäköä kaunistaa, voi 
jättää kokonaan poiskin.

Ellei tahdo ensiksi asettaa 
paikoilleen ovien ja ikkunain kar

meja ja sitten muurata kivet niiden ympärille, kuten 
tavallisesti tehdään, niin asetetaan kaikki karmit val
miiksi muurattuihin aukkoihin ja kiinnitetään seinään

pulteilla tahi suurilla ruu
veilla, jotka väännetään 
seinään edeltäpäin muurat
tuihin puutulppiin. Kaikki

Ien leveyttä seinän ulko
reunasta sisäänpäin, jonka 
kautta ne tulevat sateelta 
paremmin suojelluiksi, 
kuva 10. Ellei ovien auk
koihin sijoiteta karmeja, 
ovat saranaraudat seinää 
muuratessa heti siihen kiin
nitettävät, ja sovitettavat 
niin että avattu ovi kään

tyy suoraan pitkin seinää, kuten kuva 11 osottaa. 
Kaikki karjakartanoitten ja talousrakennusten ulko-

ovet ovat aina järjestet
tävät tällä tavoin.

2. Tiilimuuri.

Tiilistä voi raken
nuksen saada joutui- 

Kuva 11. sammin valmiiksi kuin
harmaastakivestä, koska rakennusaine on kevyttä, 
yhtämukaista, eikä ole erittäin kovaa ja sitä paitsi 
helposti laastilla sitoutuu. Harvoin kuitenkin tapaa
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maalla tiilirakennuksia, sillä ne yleensä tulevat pal
joa kalliimmiksi kuin hirsi- tahi harmaakivirakennuk- 
set. Tallit, karjakartanot ja sikahuoneet eli toisin
sanoen kaikki semmoiset ra-  ̂ j| - ------1---- =
kennukset, jotka voivat turmel
tua kosteudesta, olisivat eduk- 
kaammat rakentaa tiilistä, ellei 
harmaatakiveä ole saatavissa.

Puolen tiilen paksuista muuria nimitetään puo
lentiilen muuriksi, koko tiilen paksuista kokotiilen 
muuriksi ja puolentoista tiilen paksuista 
puolentoistatiilen muuriksi j. n. e. Tii
len alapuolta, s. o. joka rakennettaessa 
käännetään alaspäin, kutsutaan antura- 
pinnaksi, yläpuolta taas ylihinnaksi ja 
sen kapeata seinän pinnan tasalla ole- 
vata puolta pääpinnaksi.

kerroksia ynnä nurkissa poikkikerroksissa kahden 3/4- 
tiilen limitys. Kuva 13 osottaa kokotiilen, kuva 14 
puolentoistatiilen ja kuva 15 kahdentiilen muurin 

pohjapiirroksen ja kuva 16 taas 
vuorolimityksisen ulkoseinä
nhän.

Ristilimitys, kuva 17. Joka- 
toinen kerros on janakerros,

a

a.
C Z D
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Kuva 13.

m

9 )

Tiilien aseman mukaan muurissa nimitetään eri 
kerroksia: janakerros, jos tiilet ovat 
muurin pituuden mukaan ja kutakin 
tiiltä janatiileksi; poikki- eli pääker- 
ros, jos tiilet ovat asetetut muurin 
paksuuden mukaan ja kutakin tiiltä
pää-, poikki- eli sidetiileksi, sekä syrjä- Kuva 14.

kerros, kun tiilet asetetaan rinnatusten syrjälleen. 
Kaikkia vaakasuoria saumoja nimitetään lako- eli jatko? 
saumoiksi ja kaikkia pystysuoria _______
pysty saumoiksi. Muurilimityksellä
ymmärretään sitä, kun tiilet sovite-

)taan niin että pystysaumaa aina on 
tiili peittämässä. Kuvassa 12 a on 
janatiili, b sidetiili. Kuva 15.

Tavallisimmat muurilimitykset ovat vuorolimitys 
ja ristilimitys.

Vuorolimitykset ovat hyvin yksin
kertaisia, niitä enimmiten käytetään.
Niissä vaihtelevat jana- ja poikkiker- 
rokset niin että pystysaumat joka toi
sessa kerroksessa ovat pystysuorassa 
toinen toistensa kohdalla. Jotta joka 
kohdassa saisi oikean limityksen, täytyy kunkin poikki- 
kerroksen nurkassa olla yhtä monta 3/4-tiiltä kuin 
muurin paksuuteen sisältyy puolentiilen pituuksia. 
Puolentiilen muurissa on vaan janatiilejä ja kokotii-

Kuva 12.

ja joka toiseen näistä lisätään puolitiiltä. Janaker- 
roksessa pystysaumat tulevat olemaan päällekäin ai

noastaan joka toisessa kerroksessa, 
mutta poikkikerroksessa jokaisessa. 
Tämmöinen limitys on vahvempi kuin 
vuorolimitys, kauniimpi se on myöskin, 
jos muurin saumat laastitaan.

Asuinrakennusten ulkoseinäin tu
lee olla vähintään 60 sm (2 jalk.) paksut, koska 
ohuemmat seinät eivät meidän kylmässä ilmanalas

samme suojele kylmältä ja kosteu
delta. Karjakartanoissa riittää vä- 
hempikin, l 1/^- ja l 3/4-tiilen seinä. 
Mutta jos seinä tehdään l 1/2-tiilen 
paksuiseksi ja sitä on pitkältä ilman 
väliseinää, on tarpeen vahvistaa sitä 

ulkonevilla pilareilla (nydepilareilla), jotka sitäpaitsi 
suuressa määrässä kaunistavat rakennuksen ulkomuo

toa, jos ne vaan sirosti järjestetään. 
N Väliseinät tehdään tarpeen mukaan 

V2—1-tiilen paksuisiksi, paitsi ne, 
jotka kannattavat jotakin pelkkaker- 
taa, tahi jotka sisältävät savutorvia; 
ne ovat tehtävät ^^-tiilen paksui
siksi.
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Ontelot muurit.

Kuva 16.

Ien muurissa 011 vaihdellen janakerroksia ja poikki-

Ne tehdään joko onteloista tiilistä, 
tahi tavallisista tiilistä niin, että jä
tetään aukot muuriin. Yleisimmin

ne rakennetaan tavallisista tiilistä, koska ontelot I 
tiilet ovat suhteellisesti kalliita. Kun niillä muu
rataan, on käytettävä kahta lajia tiiliä, nimittäin jana-
tiilinä semmoisia, joissa aukot ovat pitkinpäin ja side-
tiilinä semmoisia, joissa aukot ovat poikittain. Kuvat



18, 19 ja 20 osottavat erilajisia onttoja tiiliä. Kuva 
21 osottaa sidetiiltä.

Ontelot muurit ovat monessa suh
teessa paremmat kuin täysinäiset, 
mutta ovat paljoa vaikeammat muu
rata. Muurissa olevat aukot, jotka 
päältäpäin ovat umpeen muurattavat, 
vaikuttavat nimittäin sen, että huoneet 
tulevat sekä läm
pimiä että tiiviitä, 
koska aukoissa 
löytyvä ilma on 
hyvin huono läm-

1
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Kuva 18. Kuva 19.

Kuvat 23 ja 24 osottavat kahta erilaista 
tiilen onteloa seinää, joissa on toisistaan erillään ole

vat ilma-aukot.
Kun rakentaa kaksi muuria jät

tämällä y^tiilen väliaukon ja yhdis
tämällä seinät toisiinsa koko- tahi kah- 
den-tiilen matkalla sidetiilillä, niin 
saa yhtäjaksoisen ilmakerroksen sei

nään, kuten kuvat 
25 ja 26 i y 2-tii- 
len muurista sen 
lähemmin osot- 

Kuva 20. Kuva 21. tavat.

Kuva 17.

c Kuva 23.
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Kuva 22. Kuva 24. Kuva 25.

mönjohtaja. Rakennus
aineita kuluu myöskin 
paljoa vähemmin eikä 
muurin kestävyys ta
vallisissa tapauksissa 
ainakaan siitä kärsi.
Muuri kuivaa nopeasti 
varsinkin jos erinäisten 
aukkojen kautta, joita 
tehdään eri tasalle muuriin, yhdiste
tään ilmakerros ulkoilman kanssa. 
Nämä aukot suljetaan sitten kuin seinä 
on kuiva ja rakennus on asuttavana.

Kuva 22 osottaa kokotiilen ontelon 
muurin. Tiilet 
ovat siinä ase
tetut syrjäl- 
leen. Tämmöi
nen muuri on 
hyvin heikko 
eikä se voi 
kantaa suurta

k ili

Kuva 27. Kuva 28.

Kuva 29.

Kuva 26.

Tavallinen ja so
piva muuri karjakarta- 
noita y. m. varten on 
1 Ve-tiilen paksuinen. 
Kuva 27 näyttää täm
möisen seinän, jossa on 
Y^tiilen levyinen läpi
kulkeva ilma-aukko.

Kuva 28 osottaa 2- 
tiilen seinää, jossa on y 2-tiilen ilma- 
väli ja kuva 29 on 2y 4-tiilen muuri, 
jossa on y^tiilen väliaukko.

Holvikaa
ret.

Kuva 30. Kuva 31. Kuva 32.

Ikkuna-ja 
oviaukkojen 

päälle raken
netaan holvi- 
kaaret. Taval-

painoa. On pidettäväkin vaaria siitä, ettei se joudu 
kolausten tahi lyöntien alaiseksi, eikä sitä voi raken
taa kovin laaja-alaiseksi.

lisimmat kaarimuodot ovat: puoliympyrän muotoinen, 
niätaloittu eli segmenttikään, sankakaari ja suoramuoto. 
Mataloittua eli segmenttika arta tavataan enimmiten
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maatalousrakennuksissa. Suoraamuotoa taas ei näe 
muualla huin kapeissa ovissa ja ikkunoissa. Kuva 
30 osottaaa puoliympyräkaarta, kuva 31 mataloittua 
eli segmenttikaarta ja kuva 32 suoraa kaarta.

Holvin vastikkeena ovat ne muurit tahi pilarit, 
joiden päällä holvi lepää, ja jotka sitä kannattavat.

Jännitysväliksi kutsutaan vaakasuoraa väliä vas- 
tikemuurien välillä.

Laki on kaaren korkein paikka.
Päätekivi eli lukko on se kivi, joka on holvin 

korkeimmalla paikalla ja joka aina viimmeiseksi kiin
nitetään.

Holvin kanta en se osa vastikemuuria, jota holvi 
painaa ja joka siis on sen kanssa välittömässä yh
teydessä.

Holvin jalka on holvin alin 
osa lähinnä vastikemuuria.

Holvin korkeus on pysty
suora välimatka holvin jalan ja 
laen välillä.

Holvin kaikkien saumojen 
tulee olla säteitä siinä ympyrässä, jonka kehäosaksi 
holvia voi ajatella. Holvitiilien tulisi oikeastaan olla 
kiilanmuotoisia, niin

on niin vähäinen, että kaariviivaa voi pitää suo
rana viivana. Siitä mimmoisia painoja kaaren tulee kan
taa, mimmoinen on jännitysväli ja holvin korkeus, riip
puu kuinka paksuksi se on tehtävä. Paksuuden voi 
ylensä määrätä Ya leveydestä, jos käytetään suoraa muo
toa, a/4 mataloittuja kaaria ja hiukan vähemmäksi puoli- 
ympyränmuotoisia kaaria varten. Seuraava taulu osot
taa kaaren laen vahvuuden suurissa rakennuksissa.

Jännitysväli

m.

Puoliympyrän
kaaria

1 tiiltä.
1 v* *
2

Mataloittuja kaaria 
Vg jännity s väliä

tiiltä.iV i  
1%?— 2 »

2 —  2 7 a »

Kaaren korkeus mataloi- 
tuissa kaarissa ei saa, mainit
tujen mittojen mukaan, olla vä
hempi kuin y 6—y8 jännitysvä- 
listä. Vastikemuurien paksuus 
on puoliympyrän muotoisia kaa-

että saumat joka koh
dasta olisivat yhtä pak
sut, mutta kun sem
moiset tiilet ovat taval
lista kalliimmat, eivätkä 
kuitenkaan soveltuisi
kaikkiin holveihin, niin 
tavallisesti tehdään saumat kiilanmuotoisiksi täyttä
mällä enemmän laastia yläpäähän kuin alapäähän.

Holvit muurataan laudoista tehtyjen kehikkojen 
päälle. Siinä on vaarin otettava, että ne asetetaan 
kiilanaulain päälle, niin että ne helposti saa poiste
tuiksi, kuten kuva 33 osottaa. Holvikehikkoa ei saa
ottaa pois ennenkuin laasti on kovettunut niin ko
vaksi, ettei se kädellä painaessa anna perään.

Kuvat 34 ja 35 näyttävät kuinka holvikehikot 
ovat tehtävät semmoisia holveja varten, joiden jänni
tysväli on hyvin suuri.

Puoliympyränmuotoinen kaari on vahvempi kuin 
mataloittu kaari ja heikoin on suoramuoto, joka oi
keastaan ei ole mikään kaari, koska holvin korkeus

Kuva 33.

ria varten oleva Yö, mataloittuja varten y4 jännitys- 
välistä, jos vastikkeen päälle tulee jotakin painoa.

Ilman painoa täytyy 
vastikkeen olla n iin , 
paksu, jotta se vastaa 
edellisissä kaarissa 1/^ 
ja jälkimmäisissä 1/s 
jännity s välistä. Josvas- 
tikemuuri on 3 m kor
keampi, on paksuutta 
lisättävä.

Holvit.

Maatalousrakennuksissa tavataan holvihuoneita 
oikeastaaan vaan kellarirakennuksissa. Yksinkertai
simpia holvimuotoja tynnyriholveja ja kappaholveja 
on niissä käytetty.

Tynnyriholvi. Varsinainen tynnyriholvi on siitä 
saanut nimensä, että se on muodoltaan samankaltai
nen kuin pitkinpuolin kahtia halkaistu tynnyri. Holvi 
ulottuu toisesta seinämuurista toiseen ja lepää siis 
kahdella yhtäsuuntaa kulkevalla muurilla, jota vas
taan huoneen muut seinät, joita kutsutaan otsamuu-



Kuva 36.

Kuva 37.

riksi, liittyvät holviin sitä kannattamatta. Muodol
taan saattaa kaari olla joko puoliympyränmuotoinen 
tahi enemmän tahi vähemmän mataloittu taikkapa suip- 
pokaarenkin kaltainen.

Holvin paksuus on 
oleva 4 metrin (noin 
jännitysvälille 1/2-tiiltä, 6 
m (noin 20') j. välille 1/2- 
tiiltä ynnä lx l- tiile n  
vahvistuskaaria 2,5 m 

I (noin-- 81/2') välimatkalla 
toisistaan.

Jos jännitysväli on suurempi 
kuin 6 m, tehdään holvi kokotii
len vahvuiseksi ynnä 
tiilen paksuisia vahvistuskaaria
2,5 m välimatkalla. Nämä muu
rataan niin että ne täydelleen tu
levat sidotuiksi muihin holvitiiliin 
sekä että vahvistuskaan ulottuu 
holvin ulkoreunan sivuitse ja että 
siis holvi sisältäpäin on tasainen.
Jos tahtoo olla vakuutettuna siitä, 
ettei holvi tulipalon sattuessa päälle 
putoavien palkkien kautta turmellu, 
on se muurattava koko tiilen pak
suiseksi.

Jos vastikemuuri ei ulotu kaa
ren lakea korkeammalle, tulee muu
rilla olla seuraava vahvuus:

Puoliym- 
j>yränmuotoi- 

sissa holveissa
semmoinen 

paksuus, joka 
vastaa 1/$ jän- 
nitysväliä. Kuva 40.

Mataloituissa holveissa, joilla 
on Y4 jännity s väliä vastaava kor
keus semmoinen paksuus, joka 
vastaa x/\ jännity s väliä.

Mataloituissa holveissa, joiden korkeus on vähempi 
kuin y* osa jännitysvälistä 2/7 jännitysväliä vastaava 
paksuus.

Kuva 38.

Kuva 39.

Kuva 42.

Jos vastikemuuri on korkeampi kuin 2,5 m, niin 
mainittuihin mittoihin lisätään y«—1/s.

Vastikemuurin ja holvin välinen sija on umpeen 
muurattava tahi täytettävä 
2/3 holvin korkeudesta. 
Kuva 36 näyttää puoli- 
ympyränmuotoisen hol
vin, jolla on vahvistus- 
kaari ja holvin päällys 
umpeen muurattuna.

Kappaholvi. Tämän
kaltaista holvia käytetään 

sekä pienemmissä että suurem
missa kellarirakennuksissa, koska 
ne ovat helpommat rakentaa ei
vätkä vaadi niin suurta alaa kuin 
tynnyriholvit. Kappaholvi on laa
kea holvi vastikemuurien välillä, 
kuvat 37 ja 38; tahi on siinä 
useita rinnatusten asetettuja sa
manlaisia holveja, jotka nojau

tuvat kivisiin vastikekaariin, kuvat 
39, 40 ja 41. Tällaisten holvien vas
tikkeina käytetään tätä nykyä ylei
sesti rauta-ansaita tahi rautatien kis
koja, jolloin holvin jännitysväli ta
vallisissa huoneissa ei saa olla enem
pää kuin 0,75 m (neifr-Sy^').

Jos vastikkeina käytetään kivi
siä holvikaaria, niin tulee kaaren 

olla vähintään
iy 2-tiilen pak
suinen ja vä
hintään niin 
korkea, jotta 
se vastaa 1/& 

Kuva 41. sen jännitysvä
listä. Jos kaaren tulee kannattaa 
seinää tahi jotakin muuta kuin 
lattiaa, on sekä kaaren korkeus 
että vastikkeen vahvuus lisättävä 

jännitysvälistä. Kappaholvin suurin jännitysväli 
3 ä 4 m ja korkeus vaihtelee 1/s ja 1/io välillä 

riippuen jännitysvälin suuruudesta. Holvin paksuus 
on aina V2-tiiltä-

Kuva 43.

7*
on



Rauta-ansaitten tahi kiskojen päälle voidaan r a 
kentaa sekä 72-tiilen että y^tiilen paksuisia holveja ? 
kuitenkin ne ovat, jos tiilet pannaan lappeelleen, teh
tävät vähintään 75 mm paksuisiksi ja muurattavat 
sementillä, ks. kuvat 42, 43. Tämmöisiin holveihin 
soveltuvat erinomaisen hyvin ontelot tiilet, sillä ne 
ovat keveät ja sen vuoksi voi käyttää ohuempiakin 
rauta-ansaita, joten kustannuksetkin saa vähemmiksi.

Kaikellaiset holvit ovat erinomaisen huolellisesti 
muurattavat ja hyvistä aineista. Tiilien tulee olla hyvin 
poltetuita ja semmoisia, joissa ei ole halkeamia; laas
tin täytyy myös olla hyvää, valmistettua vasta kas
tetusta, hyvästi sitovasta kal
kista sekä hienosta, terävära- 
keisesta hiekasta. Vanhaa, ve
restettyä laastia ei tähän tarpee
seen pidä milloinkaan käyttää.

Jotta laasti hyvästi pystyisi tiileen, on tiili kas
tettava veteen ennenkuin se kiinnitetään. Tämä olisi 
vaari no tettava muutoinkin tiiliä muuratessa. Val
miiksi muurattu kerros olisi sentähden aina runsaasti 
kasteltava vedellä, ennenkuin sen päälle lasketaan 
seuraava kerros. Kostuttamattomaan, pölyiseen tahi 
likaiseen tiileen imeytyy 
hyvin nopeasti laastissa 
löytyvä vesi, jonka tähden 
se kuivaa, niin että kalkki 
kadottaa osan sitovaa voi
maansa.

Jotta kalkkihydraatti voisi muuttua kiteiseksi, 
hiilihappoiseksi kalkiksi, josta laastin kovettuminen 
riippuu, täytyy sen sisältää joku määrä kosteutta. 
Vielä tarpeellisemmaksi käy tiilien kasteleminen ja 
laastin kostuttaminen jos muurauksessa käytetään se- 
mentinsekaista laastia.

Holveja muuratessa on vaarinotettava, että nii
den päälle, kun ne ovat valmiiksi muuratut, kaade
taan ohut laastikerros, niin että kaikki saumat ja 
raot tarkoin täyttyvät. — Muutoin on muuratessa 
yleensä muistettava, ettei rakoja täytetä laastilla sem
moisissa paikoin, jotka jälkeenpäin ovat rapattavat.

Eristyskerros.
Syy, mintähden huoneet kivirakennuksissa usein 

ovat kosteita, on se, ettei ole huomattu, että kosteus

Kuva 44.

voi harmaakivimuurista, kivijalasta, johtua tiilimuu
riin. Se on sitä helpompaa kuta matalampi kivijalka 
on. Melkoinen kosteus saattaa tällä tavoin nousta 
maasta seinien kautta huoneisiin. Se voi turmella 
vuoliaisia, lattiaa, tapetteja y. m. Kaikkiin huoneessa 
oleviin esineihin ilmestyy hometta ja ilma tuntuu 
pahalta. Vaikka kuinka koettaisi huolta pitää ilman
vaihdosta, tuntuu kuitenkin yhä edelleenkin kosteutta 
huoneessa. Semmoisissa rakennuksissa, joissa on lat
tiat muista kuin rautatiilistä, tahi jotka eivät ole se
mentillä rapatut, tunkeutuu kosteutta lattian kautta, 
varsinkin jos lattiatiilet eivät ole lasketut sora- tahi 

karkeahiekkaiselle perustuk
selle, vaan mullansekaiselle, hie
nolle hiekalle.

Huolellisella ojittamisella 
tosin saa jommoisenkin kosteus- 

määrän haihtumaan, mutta se ei riitä, vaan on har- 
maakivimuuri peitettävä jollakin aineella, jonka lä
vitse kosteus ei pääse tunkeutumaan. Tämmöisenä 
eristyskerroksena voi käyttää asvalttihuopa- ja se- 
menttikerrosta tahi keitettyä tervaa, johon on sekoi
tettu kalkkia y. m.

Kuva 45. Kuva 46.

3. Savimuuri.

Koska savesta teh
tyjä rakennuksia muuta

min paikoin maatamme käytetään sangen yleisesti ja 
jotkut niitä pitävät karjakartanoiksi ja pienemmiksi 
asuinrakennuksiksi hyvin sopivina, varsinkin sen- 
vuoksi, että semmoiset rakennukset tulevat huokeiksi 
ja ovat kestäviä, niin lienee paikallaan, että tässäkin 
kerrotaan savihuoneitten rakentamisesta.

Aineena tällaisia rakennuksia varten käytetään 
savea, hiekkaa ja kanervia. Saven tulee olla taval
lista tiilisavea. x Siinä ei saa olla suurempaa määrää 
hiekkaa eikä multaa, sillä semmoisesta tehty seinä 
ei ole kyllin koossa pysyvää.

Hiekan tulee olla terävärakeista ja puhdasta, ei 
kovin hienoa eikä kovin karkeatakaan, siis tavallista 
laastihiekkaa.

Kanerva on otettava niin pitkänä, kuin suinkin. 
Sen voi nyhtää juurineen tahi leikata aivan maanta-



saita poikki ja käytetään tuoreeltaan. Kanervaa pan
naan sideaineeksi; semmoiseksi kelpaavat muutoin 
oljet, ruohot y. m. aineet.

Savilaasti valmistetaan tavallisessa tiiliranassa eli 
laastimyllyssä siten, että savi ja hiekka siinä sekoi
tetaan kuten tiiliäkin tehdessä kuitenkin niin, että 
saven laadun mukaan yhtä osaa vastaan savea pan
naan noin kaksi osaa hiekkaa. Jos kovin paljo hiek
kaa pannaan, tulee seinä hauras, jos taas liian vä
hän, niin se helposti kalkeilee, kuivaa liian hitaasti
ja painuu kovin paljo. Laasti ei saa olla liian ve
telää, sillä silloin seinä kuivaessaan painuu epäta
saisesti.

Seinän muodosta
mista varten tarvitaan 
muutamia muotteja, 
joissa on kaksi sivu- 
puolta, jotka ovat 60 sm 
(noin 2') leveät ja 3 ä
3,6 m (noin 10—12') 
pitkät, ja tehdyt 5 sm 
paksuista, toiselta puo
len sileiksi höylätyistä 
lankuista. Nämä sivu- 
puolet, kuva 44, joiden 
toiseen päähän kiinnite
tään koukut ja toiseen 
päähän aspit, yhdistetään toisiinsa poikkitelaisilla, si
leiksi höylätyillä ja toisesta päästä kapenevilla hammas- 
puilla, kuva 45, sekä muutamilla pylväillä eli tolpilla, 
jotka ovat tehdyt kuten kuva 46 tarkemmin osottaa. 
Pylväitten ja hammaspuitten väliin kiinnitetään sivut 
kiiloilla, kuten kuvasta 47 näkyy.

Työ alotetaan aina rakennuksen nurkasta ja mo
lemmat seinät tehdään yhfaikaa, jotta ne paremmin 
saa yhdistymään. Sitten jatketaan vaan toista sei
nää kunnes on tultu seuraavaan nurkkaan, jossa taas 
molemmat seinät rakennetaan yht’aikaa.

Jos joku väliseinä on rakennukseen tehtävä niin 
menetellään sen ja ulkoseinän muodostamissa nur
kissa samalla tavoin.

Muotit sijoitetaan luotilaudalla ja vesivaalla tar
kalleen kivijalan päälle, joka on tehtävä hyvä ja pe
rustettava niin, ettei se millään tavoin liiku, kuva 48. 
Sitten täytetään^muotit savilaastilla, mutta sitä en

nen kivijalka kastellaan vedellä, jotta laasti parem
min tarttuisi. Muotin sivut ovat myös kostutettavat 
ja hiekoitettavat, ettei lasti niihin pystyisi. Laasti 
tasoitetaan myöltä muotissa ja poljetaan lujaan var
sinkin sivuosilla. Sitä paitsi on se vielä lisäksi sul
lottava käsisurvimella. Kun tämä on tehty, peite
tään savikerros, joka on oleva noin 10 sm (4") paksu, 
ohuella kanervakerroksella, joka tarkoin poljetaan 
saveen. Sitten taas täytetään samanlainen kerros 
savilaastia, johon kanervakerros poljetaan ja näin 
työtä jatketaan, kunnes muotit ovat täynnä.

Muotit ovat nyt muutettavat, mutta jos laasti on 
| ollut liian vetelää ja seinä rupeaa tuntuvasti painu

maan, täytyy niiden olla 
alallaan parikin vuoro
kautta tahi niin kauan, 
kunnes seinä on kylliksi 
kovettunut.

Niin pian kuin yksi 
kerros on valmis, jatke
taan toista samalla ta
voin ja samasta nurkasta 
kuin ensimmäistäkin.

Jos lattian kannatti- 
mia, vuoliaisia, on raken
nukseen pantava, lienee 
soveliainta sijoittaa ne 

erinäisille kivipylväille, jotta seinä saa pysyä ehyenä.
Kun välikaton kannattimet ovat sijoitettavat, ase

tetaan keskelle seinää neliskulmaiseksi tahi kahdelta 
puolen veistettyjä ohuita parruja ikäänkuin reunuk
seksi ympäri seinäin. Tähän alustaan kiinnitetään 
kannattimet vaarnoilla, niin että ne erinäisittä ank
kuriraudoitta pitävät rakennusta koossa.

Näiden välit täytetään sitten laastilla. Ja jos 
rakennus on ai’ottu asuttavaksi, rakennetaan vielä 
joku tahi joitakuita savilaastikerroksia, joiden päälle 
viimeiseksi salvetaan hirsikerros ja niiden päälle ka- 
tonkannatteet.

Pölkkyjen päitä ei saa umpeen muurata, vaan 
ovat ne kuten kivi- ja tiilimuureissa jätettävät avo
naisiksi, niin että ilma vapaasti pääsee niihin käy
mään, kuva 49.

Niin pian kuin rakennus on katto päällä ja 
seinät ovat kuivaneet, ruvetaan tasoittamaan niitä.
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Kuopat ja syvennykset täytetään laastilla ja koko 
seinä veistetään sileäksi luotiin tavallisella piilulla 
sekä sisältä- että ulkoapäin.

Ovi- ja ikkunakarmit asetetaan paraiten paikoil
leen vasta sitten, kuin seinät ovat valmiit ja ovat ko
vettuneet sen verran, ett’eivät anna perään. Karmit 
valmistetaan paksuista honkalankuista ja tehdään 30 
sm (noin Y) leveät, tervataan ja maalataan hyvästi 
sekä asetetaan 15 sm sisäänpäin seinän 
ulkopinnasta. Jotta ne hyvästi pysyi
sivät paikoillaan seinällä, naulataan nii
den ulkopuolelle paksut neliskulmaiset 
rimat, jotka ovat hyvänä tukena savi- 
laastille. Kunkin ovi- ja ikkuna-aukon 
yläpuolella on seinää kannattamassa 
paksut lankut, jotka ovat seinän levyi
set; ja kunkin ikkunan alapuolelle si
joitetaan sekä sisä- että ulkoseinälle 
myöskin lankut, niin että ulkopuolella oleva ulkonee 
12 sm, jotta se estäisi vettä valumasta seinälle ja 
turmelemasta sitä.

Parasta on kuitenkin kiinnittää 
kaikki karmit tiilimuurauksella, joka 
pannaan hiukan ulkonemaan. Siten 
siitä syntyy ikäänkuin kehys aukon ym
pärille, joka taas puolestaan somentaa 
rakennuksen ulkomuotoa. Muuraamalla 
tiiliä rakennuksen nurkkiin sekä mui
hin sopiviin paikkoihin asettamalla ny- 
depilareita, voi rakennuksen saada hy
vinkin viehättävän näköiseksi.

Jotta rakennus paremmin voisi kestää ilmaa ja 
sadetta on se rapattava. Sen voi paraiten toimittaa 
keväällä kun rakennus on valmistunut. Rappauk
seen käytettävä laasti valmistetaan savesta ja hie
kasta,'sam a määrä kumpaakin; siihen vielä lisätään 
saman verran tuoretta ja oljetonta navettalantaa. Ve
den asemesta käytetään lantavettä, joka on valmis
tettava tuoreesta lehmänlannasta.

Tämmöisellä laastilla, joka on ensin huolellisesti 
muokattava ja vaivattava, rapataan seinät, joita en
sin on kostutettu lantavedellä, sisä- ja ulkopuolelta. 
Kun rappaus on jotenkin kuiva, sivellään seinä vielä 
lantavedellä, kaikki raot ja halkeamat täytetään ja 
tasoitetaan, kuten rapatessa ainakin. Seinät voi sit

ten kuivina maalata tavallisella vesivärillä taikka voi
daan ne myöskin, jotta ne tulisivat yhä kestävim- 
miksi, sivellä sementillä. Tähän tarkoitukseen käy
tetään hyvää sementtiä, jota on sekoitettu sadeveteen 
niin paljo, että siitä on tullut tavallisen maalin kal
tainen sekoitus. Karkealla penselillä se sitten sivel
lään seinälle tarkoin huomaten, että sekoitusta alin
omaa hämmennellään, jotta se pysyy tasaisena. Se- 

menttipeitteen, jota joskus on vedellä 
kostutettava, saa vahvemmaksi, jos se 
hierotaan hienoksi raudoitetulla hierin- 
laudalla, ennenkuin se kuivaa. Pinnan 
voi sittemmin mielensä mukaan maalata 
vesi- tahi öljy värillä.

Luonnollista on että rakennukseen 
tehdään hyvät ilmanvaihtolaitokset, jos 
se on aiottu karjakartanoksi ja seinien 
suojelukseksi on katto varustettava pit

killä rästäillä. Muutoinkin ovat seinät suojeltavat kas
tumasta, sillä jos märkä seinä pakkasessa jäätyy, hal- 
kasee jää sen pinnan ja se alkaa rapautua.

Mitä katonkannatteiden sovittami
seen paikoilleen tulee, niin on huomat
tava, etteivät ne välttämättömästi tar
vitse olla sijoitettuina seinäin päälle, 
vaan ne voi asettaa seinäin viereen si
joitettujen ja pylväitten kannattamain 
kannatuspelkkain päälle, kuten kuva 50 
tarkemmin osottaa. Tällä järjestelmällä 
on se etuisuus että pelkat tarpeen vaa
tiessa helposti voi uusia. Tässä ta

pauksessa on kuitenkin syytä sitoa pelkat seiniin 
ankkuriraudoilla.

Lopuksi tahdomme lyhykäisesti esittää mitä sa- 
vilaastirakennuksia tehtäessä ehdottomasti on huo
mioon otettava, jotta yritys voisi onnistua. Perus
tuksen ja kivijalan tulee olla täysin varma ja liik
kumaton; työhön on ryhdyttävä niin aikaiseen ke
väällä, että seinät kerkiävät täydelleen kuivaa ja 
että rakennus muutoinkin valmistuu hyvissä ajoin syk
syllä. Kaikki puiset tarviskalut, joita käytetään vuo
tiaisiksi, parruiksi, karmeiksi y. m. ovat ensin il
massa hyviksi kuivattavat, seinät ovat suojeltavat 
rästäsvuodolta ja muulta kosteudelta; hyvä ilman
vaihto on aikaan saatava.

Kuva 50.



Savirakennuksia voi luonnollisesti valmistaa polt- 
tamattomista tiilistäkin mutta ne tulevat hiukan kal
liimmat kuin savilaastirakennukset.

4. Tulisijat.

Tulisijat ja savupiiput ovat rakennettavat liikku
mattomalle perustukselle. Tilan, aineiden ja kustan
nusten säästämiseksi tavallisesti järjestetään tulisijat 
niin, että savutorvet voidaan yhdistää niin harvoiksi 
piipuiksi kuin suinkin. Väärin on kuitenkin vetää 
torvia kovin teräväkulmaisesti, niin kuin maalla usein 
näkee tehdyksi, ja tukea niitä sitten lankuilla, jotta 
sen kautta pääsisi yhtä piippua vähemmällä, tahi 
jotta voisi ne asetella vissiin järjestykseen 
keskelle kattoa, sillä lukuun ottamatta että 
tämmöiset piiput tulevat huonovetoisiksi 
ja ovat vaikeat puhdistaa, niin ne myös
kin helposti halkeilevat ja tulevat siten 
tulenvaarallisiksi. Yhtä vaarallista on aset
taa piippu nojautumaan katon kannatteita 
vastaan, jotka helposti liikkuvat asemastaan varsinkin 
puisissa rakennuksissa. Savutorvet ovat päinvastoin 
vedettävät niin pystysuoraan kuin suinkin ja jos jos
kus on pakotettu yhdistämään kaksi 
savutorviryhmää yhdeksi piipuksi, ovat 
ne holvattavat vastakkain, niin että ne 
muodostavat suippokaaren, jonka kor
keus ei saa olla vähempi kuin matka 
torviryhmien. välillä. Ja jos joku torvi Kuva 52- 
satunnaisesti on asetettava muodostamaan jyrkem
män mutkan eikä sitä voi nojata kiviseinään tahi alle 
rakennettuun holviin, on sen kannakkeiksi pantava 
syrjälleen asetettuja rautakankeja.

Kivirakennuksissa savutorvet sijoitetaan välisei
niin jos niillä on kylliksi paksuutta, muussa ta
pauksessa ne ovat sovitettavat hiukan ulkonemaan 
seinästä.

Puurakennuksissa muurataan savutorvet samalla 
kuin palomuuritkin; ne voivat alkaa joko lattian ta
salta tahi hiukan alempaa kuin välikatto, sikäli mi
ten uuni on rakennettu. Jos joku savutorvi raken
nuksen ullakossa on yhdistettävä toiseen torveen tahi 
piipun suunta on muutettava, on tällaisiin käänteihin, 
jotka eivät saa olla jyrkkiä, tehtävä nokiluukku, jotta

helposti kykenee puhdistamaan torvia tarvitsematta 
hakata niihin reikää.

Savutorvien seinät ovat tehtävät vähintäänkin 
15 sm (6 tuum.) eli Y2-tiilen paksuisiksi. Mutta siinä 
missä torvet kulkevat parrukerroksen tahi katon lä
vitse ovat kaikki pienemmät torvet tehtävät 3/4-tiilen 
ja suuremmat torvet kokotiilen paksuisiksi. Sitä 
paitsi ovat muurit erotettavat lattian täytteestä ja 
puuaineista rautapellillä tahi erinäisellä tiilikehyk- 
sellä. Savutorvet ovat meillä tavallisissa uuneissa 
12x12 sm (5x5"), keittiöitten uuneja ja suurempia 
tulisijoja varten 22x22 sm (9x9"). Savutorvia muu
ratessa on tarkattava, että ne sisältäpäin tasataan ja 
silitetään laastilla, koska savu helpommin kulkee si

leän kuin epätasaisen torven lävitse.
Kukin savutorvi on mikäli mahdol

lista erillään kuljetettava piipuissa aivan 
ylös asti, siten että pienempäin torvien 
väliseiniksi pannaan 1/± tiiltä särmälleen, 
paksumpien torvien väliseinät sitävastoin 
tehdään ^-tiilen paksuisiksi. Savupiippu 

on nostettava 1— 1,5 m korkeammalle katonharjaa ja 
on se katettava rautapellillä tahi sementinsekaisella 
laastilla, joka tehdään ulospäin viettäväksi, kuva 51.

Jos ai’otaan yhdistää yksi pienempi 
savutorvi tahi useampia samanlaisia 
suurempaan savutorveen, joka joskus 
voi käydä välttämättömän tarpeelliseksi, 
on yhdistäminen toimitettava niin, että 
liitos muodostaa hyvin tylsän kulman 

ja vältettävä, etteivät kahden torven suut tule vastak
kain, sillä silloin eivät uunit vedä. Kuva 52 osot
taa kuinka torvet eivät ole asetettavat ja kuva 53 
torvien oikean aseman. Keittiöistä, pesutuvista y. m. 
s. paikoista tuleviin höyrytorviin ei pidä yhdistää 
savutorvia, koska vesihöyryt yhdistyneinä savuun 
muodostavat torvien seinämille pikimäisen peitteen, 
jota on vaikea poistaa.

Palomuurit.

Kiivirakennukset eivät tarvitse erinäistä palomuu
ria, koska seinä sen jo muodostaa. Puurakennuksissa 
sitä vastoin on aivan välttämättömän tarpeellista, että i 
tulisija erotetaan puuseinästä 15 sm paksulla tiilimuu

Kuva 51.

Kuva 52. Kuva 53.
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rilla. Jotta palomuuri ja tulisija veisi niin vähän 
sijaa kuin suinkin on tavallista, että siinä, missä 
useat tulisijat yhtyvät, jätetään palomuurin välillä oleva 
seinä tykkönään pois. Puuseinä varustetaan muurin 
rajalla paksulla karalla, kuva 54. Tällä tavoin teh
dessä päästään vähemmillä tiilillä, kuin jos puuseinä 
olisi pysytetty paikoillaan. Sitä paitsi on helpom
paa yhdistää useita savutorvia samaan piippuun, kun 
ei ole puuseinää välillä ja samalla tämmöinen jär
jestelmä 011 vähemmin tulenarka. Vastakkaiset vä
liseinät ovat kuitenkin tämmöisessä tapauksessa yh
distettävät ankkuriraudoilla, joille on palomuuriin jä
tettävä painumisen vara.

Keittiön uunit

Ne ovat asetettavat seinää vastaan tahi huoneen 
nurkkaan ja ovat varustettavat tiilistä muuratulla 
höyry kuvulla. Se on tehtävä niin-pysty- 
seinäiseksi kuin suinkin, jotta se parem
min vetäisi ja poistaisi kaikki pahat kat
kut. Huokeampi tulee tämä kupu, jos 
se tehdään rautapellistä. Viime aikoina 
on höyrykupu usein jätetty tekemättä ja 
sijaan on välikattoon tehty suuri aukko 
joka tietysti on varustettu luukulla, jolla sen voi sul
kea. Keittiön uunia tehdessä on muutoin huomioon 
otettava, että uuninsuu tehdään matala, noin 15 sm, 
niin että tuli tulee kulkemaan aivan hellan alatse, 
sillä siten voi keittää paljoa vähemmillä puilla, kuin 
jos aukko olisi suurempi. Sopiviin paikkoihin on 
savutorviin muurattava nokiluukkuja, jotta niitä voi 
helposti puhdistaa. Koska keittiöissä uunin rappaus 
helposti putoaa pois, kun siihen alinomaa varomat
tomasti kosketaan, niin olisi paras raudoittaa pankko- 
puoli uunia ja lieden ympärykset rautapellillä, joka 
maalataan, tahi tehdä ne tykkönään kaakeleista.

Leivinuunit.

Ne tehdään tavallisesti soikeita ja nurkat pyö
ristetään. Hyvin usein leivinuunit järjestetään niin, 
että savu ja lämmin poistuvat uunista suun kautta. 
Niin ei leivinuuni kuitenkaan ole tehtävä, jos poltto
puita tahdotaan säästää, vaan ovat tulen kulkupaikat

Kuva 54.

johdettavat torvia myöten uuninholvin päällitse savu
piippuun. Jotta leivinuuni kauan säilyttäisi lämpi
män ja tasaisesti paistaisi leivät vähilläkin puilla, 
ovat uunin seinät tehtävät vähintäänkin 45 sm ( l 1̂ " )  
paksuisiksi ja on uunin korkeus oleva niin vähäinen 
kuin suinkin tahi 25 ä 30 sm (noin 10 ä 12"). Mitä 
uunin rakennusjärjestelmään muutoin tulee, niin muu
rataan sivut sisältäpäin 15 sm (6") eli kahden tiili- 
kerroksen korkuisiksi ja katetaan kappaholvilla. Uu
nin arina tehdään perällepäin nousevaksi noin 1: 15, 
jonka kautta paistaessa on helpompi nähdä leivät. 
Uunin suu on myös tehtävä matala, jotta päällysläm- 
min paremmin säilyisi. Pienemmissä uunissa se saa 
olla 18 ä 20 sm (7 x/2 ä 8") korkea ja 45 sm (18") 
leveä. Päällyslämpimän säilyminen riippuu siitä, että 
se osa etuseinää, joka on uunin suun ja holvin ala
reunan välillä, on niin korkea kuin suinkin.

Jotta uunin voisi sisältäpäin valaista leipiä sinne 
pantaessa ja sieltä otettaessa, tehdään uu- 
ninsuun sivulle pieni 10x 10 sm valoreikä, 
jonka lävitse voi pistää palavan päreen 
tahi muuta semmoista ja on tämä reikä 
varustettava luukulla, jotta sen voi sulkea. 
Luonnollista tietysti on että uuninsuukin 
on suljettava. Sitä varten on tehtävä 
paksu rautapeltiovi saranoille.

Edellä mainitut tulitorvet eli tulenkulkupaikat 
alkavat uunin peräpuolelta ja ovat johdettavat hol
vin päällitse. Niitä on tehtävä kolme tahi useampia 
hyvin mataloita, jotta lämmin kulkisi niin läheltä 
holvia kuin suinkin. Kukin niistä yhtyy savupiip
puun tahi yhdistetään ne yhdeksi torveksi ja varus
tetaan pellillä, niin että ne voi sulkea, kun uuni on 
kylliksi lämmin. Sitä paitsi on niihin, kuten edellä 
jo viitattiin, pellin alapuolelle tehtävä nokiluukut, 
jotta ne voi puhdistaa.

Uuninpohja eli arina tehdään paraiten arinaki- 
vistä, 3 0 x 3 0  sm suuruisista tultakestävästä savesta 
tehdyistä tiilistä, tahi niiden puutteessa tavallisista 
tultakestävistä tiilistä. Niitä ei aseteta syrjälleen vaan 
pannaan kaksi kerrosta lappeelleen, jotta päästään 
niin vähillä saumoilla kuin suinkin. Jos ei ole tulta- 
kestäviä tiiliä, on arina laskettava tavallisista tiilistä, 
polttamattomista tiilistä tahi muodostettava seuraa- 
valla tavalla: Mehevään, hyvään saveen, josta kaikki
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juuret y. m. semmoiset aineet on tarkoin poistettu, 
sotketaan hienoa, yhtätasaista tiilimuraa, sitten pan
naan sekoitus puoleksi kuivaneena uunin pohjalle 
niin suurina kappaleina kuin suinkin ja niin paksui
na kuin tahdotaan. Kun joka palanen ensin kostu
tetaan vedellä ja sitten tarkoin sullotaan ja tasoite
taan, niin siitä syntyy ehyt, sileä permanto, johon 
sitten viimeiseksi sivellään ohut savi-, suola- ja puu- 
hiilisekoitus.

Jotta uunin lämmin säilyisi niin kauan kuin 
suinkin, on arina laskettava kivien 
päälle pantuun hiekkakerrokseen. Ki
vien ja hiekkakerroksen väliin pannaan 
myöskin hiiliä. Uuniholvin päälle pan
naan samasta syystä myöskin hiekka- 
kerros, joka peitetään kivillä, jos ni
mittäin uunin päälle tahtoo laittaa lei
päin kuivuupaikan. Tähän vievä aukko 
on sijoitettava sivullepäin eikä uunin- 
suun kohdalle.

Kaikki ne kohdat leipomauunia, 
jotka kovasti kuumenevat, niin kuin seinät ja hol
vit, ovat kernaimmin tultakestävistä tiilistä muurat
tavat, jotta uunista tulisi kestävä, ja 
ettei sitä usein tarvitseisi korjata.

Pienempää tarvetta varten aio
tun leipomauunin piirustus on tau
lussa LXV.

Muuripadat.

Muuripadat pesutuvissa, karja
keittiöissä y. m. paikoin sekä höy- 
rypadat meijereissä ovat muurattavat 
sillä tavoin, että tuli mikäli mahdollista pääsee vä
littömästi koskettamaan sekä padan pohjaa, että sen 
sivujakin. Sentähden on muuraaminen toimitettava 
niin, että tulisijan pohjan ja padan pohjan väli on 
matala, noin 15 sm, sekä että tulitorvi kiertää kerran 
padan ympäri ennen kuin se yhtyy savupiippuun. 
Tulitorvi on sitä paitsi tehtävä korkea ja kapea, jotta 
lämmin kulkisi laajalta pitkin padan sivuja. Se on 
varustettava kahdella nokiluukulla puhdistusta varten.

Koska muuripadan ympärysmuuri hyvin usein 
loukkaantuu, niin että rappaus paikoin lähtee irti ja

putoaa pois ja yläreunakin turmeltuu enemmän tahi 
vähemmän, jonka kautta muuri melkein aina on huo
nossa kunnossa, niin on parasta jättää se kokonaan 
rappaamatta ja ainoastaan täyttää saumat sementin- 
sekaisella laastilla sekä muurata yläreuna rautatii- 
listä. Rautapanta pantuna muurin yläreunan ympä
rille suojelee sitä myöskin ja estää halkeilemasta.

Kaikista avonaisista muuripadoista nousee niitä 
käytettäessä paljo vesihöyryä, josta on suuri vastus. 
Tavallinen höyrykupu kykenee vaan vaillinaisesti 

poistamaan höyryn. Sen vuoksi on 
koetettu saada höyry poistumaan siten, 
että on tehty kaksipuoliskoinen tiheä 
kansi pataan, takimmaisesta kiintonai- 
sesta puoliskosta on johdettu rauta- 
putki noin 10 sm läpimitaten, savu
piippuun rakennettuun erinäiseen höyry- 
torveen, jonka pellillä voi sulkea. Tällä 
tavoin on saatu höyryn synnyttämä 
haitta poistumaan.

Kuva 55 osottaaa kuinka tämä on 
järjestetty ja kuva 56 millä tavoin n. s. höyrypata 
on muurattava.

Tavalliset uunit.

Asuinhuoneittemme lämmittämi
seksi käytämme tulisijoja, jotka ovat 
tiilistä tehtyjä ja joko rappauksella, 
kaakeleilla tahi rautapellillä peite
tyltä. Tulisijoja tehdessä on yleensä 
pidettävä päämääränä, että polttoai
neesta lähtevä lämpö tulee niin tark
kaan kuin suinkin hyväksi käytetyksi.

Meidän tavalliset uunimme ovat kuitenkin hyvin 
puutteelliset tässä suhteessa. Tulisijassa syntynyt 
lämpö johdetaan torvea myöten, joka kääntyy alas
päin uunin toisella puolella ja kuljettuansa tulisijan 
pohjan alatse nousee sitten toiselta puolelta uunia 
välikaton rajaan, jossa se yhtyy savupiippuun johta
vaan torveen. Mutta koska lämpöainekset kovan il- 
manvedon vuoksi hyvin joutuisasti kulkevat tämän 
torven lävitse, niin ne eivät kerkiä lämmittää torven 
seinämiä, vaan haihtuvat ilmaan hyvin kuumina. Jos 
tekee torven pitemmäksi ja panee sen kiertämään

Kuva 56.
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I uunia kerran tahi pari, niin tosin voi saada suurem
man määrän lämpöä säilymään kuin edellisessä ta
pauksessa, mutta ei silloinkaan riittävin määrin. Asuin- 
huoneitten tavalliset uunit ovat sen vuoksi paljo puita 
polttavia, varsinkin kun lämmitettäessä päästetään ko
vin paljo ilmaa, vaikka on kova vetokin.

Koska pitemmän aikaa olen käyttänyt toisenlaista 
uunijärjestelmää, jonka on keksinyt P. J. Ekman 
Ruotsissa, ja huomannut sen erittäin puita säästä
väksi, eikä se muutoin ole kalliimpi kuin tavallinen- 
kaan, niin rohkenen tässä lyhyesti selittää sen ja 
panna siitä tähän piirustukset.

Jotta polttoaine toimisi niin tehokkaasti kuin 
suinkin, täytyy lämmön saada vaikuttaa kauan aikaa 
lämmitettäviin aineihin, s. o. tulisijan seinämiin, ja sen 
vuoksi annetaan sen hitaasti kiertää tulisijaa savu
piippuun mennessään. Tämän saa siten aikaan, että 
antaa lämmön tavallisuuden mukaan tulitorven kautta 
nousta tulisijaan eli uunin avonaiseen yläpäähän, josta 
se leviää yhfaikaa ja vähitellen laskeutuaksensa muu
rin kaikkien torvien lävitse tulisijan jalkapuoleen, 
joka myöskin on avonainen ja josta sitten yksi ai
noa aukko johtaa sen savupiippuun. Kun polton tu
lokset tällä tavoin laskeutuvat hitaasti useitten tor
vien lävitse yhfaikaa kosketellen verrattain laajaa 
muurialaa, niin muuri kerkiää lämmitä aika hyvin, 
ennenkuin savu haihtuu pois.

Taulussa LXV nähdään edelläkerrotun järjestel
män mukainen uuni.

A. Tulisija.
A 9. Tulisijasta johtava tulitorvi.
R ja B \  Lämpötorvien väliset väliseinät, jotka 

ovat rakennetut lämmön keräämistä ja säilyttämistä 
varten. Seinämät alkavat tulisijan pohjasta sekä 
päättyvät 30 ä 37 sm päässä uunin katteesta, eivätkä 
muodosta mitään yksijaksoista torvijärjestelmää.

C. Aukko seinässä B \  jonka kautta lämpö 
pääsee näiden seinäin välisestä torvesta tulisijan alla 
olevaan tyhjään paikkaan.

D. Tyhjä paikka uunin jalassa.
E. Torvi joka johtaa savun D  paikasta savu

piippuun. Tämän torven voi sijoittaa varsinaiseen 
palomuuriin, joka varsinkin silloin helposti käy päinsä, 
kun uuni on asetettu keskelle seinää. Tahi voi sen 
asettaa kuten E 9 taulussa on tehty, jolloin uunin ta

kapuolesta lämpö vapaasti voi virrata huoneeseen; 
tahi kuten kuva 1 osottaa. Edellisissä tapauksissa 
asetetaan savupelti uunin jalkapuoleen, jälkimmäi
sessä sen yläpäähän.

F. On väliseinän B  korotus tulitorven etupuo
lella, jonka päälle päällimmäinen kate G on asetettu.

H. Aukko tulisijan pohjassa, jotta uunin jalka
puolesta ja savutorven suusta helposti saisi noen 
poistetuksi.

J. Irtonainen kivi vastamainitun aukon peittä
miseksi.

K  Nokiventtiili uunin jalkapuolessa sekä ylä
päässä noen poistamista varten. — Venttiilit ovat 
täytettävät tiilillä ja savilaastilla, jotta lämpöä kes
täisivät.

L. Torvi turmeltuneen ilman poistamista var
ten huoneesta. — Tulisijoissa, joissa pellit ovat jalka
puolessa, yhtyy ilmatorvi, kuten taulu osottaa, pellin 
yläpuolella savutorveen. Ilmanvaihtoa hoidetaan avaa
malla ja sulkemalla ilmaventtiiliä. Tulisijoissa, joissa 
pellit ovat yläpäässä, asetetaan ilmaventtiilin alapuo
lelle erinäinen pelti, joka tietysti on suljettava, kun 
ilmanvaihtoa tahdotaan saada aikaan.

Ilmanvaihdon järjestämisestä puhutaan vasta 
enemmän.

Uuneja muuratessa on huomattava, että tulitor- 
ven ja muitten torvien seinämät tehdään tultakes- 
tävistä tiilistä, sillä siten ne tulevat paljoa kestäväm- 
mät. Ainakin olisi tulitorven alapuoli aina muu
rattava semmoisista tiilistä. Vielä on tarkoin huo
mattava, että uuninsuupeltiä eli ovea ei panna välit
tömästi kiinni tiilimuuriin ja vielä vähemmin kaake- 
leihin tahi rappaukseen, ei sivuilla eikä yläpuolella, 
sillä kun rauta lämmitessään laajenee enemmän kuin 
tiilet ja savi, niin se rikkoo kaiken, mikä tätä laaje
nemista estää.

Seurauksena siitä, ett’ei tätä raudan laajenemista 
ole lukuun otettu kamari- ja keittiöuuneja sekä muuri
patoja muuratessa, huomaa usein tulisijoja, joissa on 
halenneita kaakeleja tahi rappaus .rikki. Se tietysti 
on ikävännäköistä, eikä helposti autettavissa.

Tämän kanssa yhteydessä mainittakoon vielä sa
nanen uuniemme lämmittämisestä.

Tavallista on, että uunia lämmitettäessä suupelti 
pidetään auki ja savupelti myöskin kokonaan auki-
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vedettynä. Seurauksena siitä on, että ilmaa virtaa 
uuniin paljoa suuremmassa määrässä kuin mitä pui
den palamiseen tarvitaan, jonka ohessa lämpö kovan 
ilmanvedon vuoksi liian joutuisasti johdetaan pois 
uunista. Tarpeettoman ilman lämmittämiseen kuluu 
sitä paitsi koko joukko sitä lämpöä, joka muutoin py
sähtyisi tulisijan seinämiin ja kun lämpöainekset liian 
joutuisasti kiertelevät uunia, eivät ne kerkiä vaikut
taa siihen, joten lämmityksestä ei ole läheskään sitä 
hyötyä, mikä siitä voisi ja pitäisi olla.

Tämmöinen lämmittäminen on siis suurta poltto
puiden tuhlaamista. Sitä ei voi puolustaa muussa 
suhteessa, kuin jos tahtoo istuutua takkavalkean 
ääreen sen eduista nauttimaan. Jos pitää suupellit 
auki uunin lämmitessä, niin ilmanvaihto huoneessa 
tosin tapahtuu joutuisammin, mutta edukkaampaa on 
kuitenkin muulla tavoin huolehtia siitä.

Uunia lämmitettäessä on siis edellä mai
nittujen syiden nojalla suupelti pidettävä 
suljettuna ja siinä löytyvät vetoreiät yksin 
vaan auki pidettävät. Niistä kyllä pääsee 
tarpeellinen ilmamäärä uuniin virtaamaan.
Samalla on savupeltikin vaan sen verran 
auki vedettävä, että savu esteettömästi 
pääsee poistumaan.

Saunan uunit.

Saunojemme alkuperäisimmät uunit, kiukaat, ovat 
kiviraunion muotoiset. Siinä alimmaisista kivistä on 
tehty holvi, jonka kautta on syntynyt jonkunlainen 
tulisija. Parempi on jo semmoinen uuni, jossa sivu- 
seinät ovat muuratut ja yhdistetyt toisiinsa holvi- 
kaarilla päällyskivien kannattamista varten, kuva 57. 
Mutta kun savua ei näistäkään johdeta torvia myö
ten savupiippuun, niin se virtailee huoneeseen, siitä 
poistuakseen oven tahi lakeistorven kautta. Tämän 
vuoksi sauna piakkoin mustuu savusta ja noesta, 
mutta kiukaasta lähtee hyvä löyly, vaikka aluksi tun
tuukin savunhajua.

Jos saunan uuni tehdään uloslämpiäväksi, kuten 
paikoin on tapana, niin savu ei haittaa ja löyly on 
hyvää ja raitista ja sauna pysyy siistimmän näköi
senä. Luonnollista on, että tämmöisestä uunista tu

lee kalliimpi kuin sisäänlämpiävästä, mutta vähem
män sijaa se vaatii.

Ei tarvitse kuitenkaan peljätä, että tällaisten uu
nien tieltä väistyisivät vanhat kiukaat. Kun joka ta
lolla, jopa joka mäkituvallakin on oma saunansa, jota 
ahkeraan käytetään useita kertoja viikossa, jopa pai
koin jokapäiväkin, niin on luonnollista, että sem
moista varten valitaan kaikkein huokein uunijärjes- 
telmä, jotta köyhinkin voi käyttää noita hyödyllisiä 
ja terveellisiä löylykylpyjä, joita maan tavan mukaan 
sitä paitsi pidetään välttämättömän tarpeellisinakin.

Taulussa LXV nähdään saunan uuni, jossa on 
uloslämpiävä tulisija, mutta joka muutoin on aivan 
yksinkertainen, täyttäen sen mitä hyvältä saunan uu
nilta voidaan vaatia. Kuten kuvasta näkyy, on uunin 
yhteyteen mukavuuden vuoksi sovitettu pienempi 
muuripata veden lämmittämistä varten. Tulisijan 

katteena on muutamia, mieluimmin tulen
kestävistä tiilistä muuratuita holvikaaria, 
joiden välistä tuli ja savu nousevat kuu
mentamaan niiden päälle asetettuja pyö- 
reitä mukulakiviä. Siitä ne sitten, savu- 
torvia kierreltyään, joutuvat savupiippuun.

Mukulakivien asemessa, joita vuotui
sesti täytyy uusia, koska kivet kuumuu

desta ja vedestä turmeltuvat, käytetään rautatiilen 
palasia; voidaan myöskin käyttää karkeata rouherau- 
taa, niinkuin esim. turmeltuneita rautatien kiskoja, 
joita on hakattu tarkoitusta varten sopiviin kappa
leihin. Ne ovat hyvin kestäviä.

Suuresta aukosta, joka on mukulakivien yläpuo
lella, viskataan vesi höyryn muodostamista varten, s. o. 
lyödään löylyä. Samasta aukosta toimitetaan myös- 
hin kivien uusiminen. Höyry virtaa heti suuresta 
luukusta ja kun se suljetaan ja sen yläpuolella oleva 
pieni luukku avataan, kulkee höyry sieltä kautta huo
neeseen.

Riihen uunit.

Tavalliset riihen uunit ovat jotenkin sisäänläm
piävien saunan uunien kaltaiset. Uuni on soikea muo
doltaan ja sen tiilistä tehdyt seinämät ovat vähän 
enempää kuin 1 m korkeat ja 30 sm paksut. Tuli
sija on matala ja sen katteena on useita holvikaaria,

5
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joiden päälle on ladottu mukulakiviä sillä tavoin, että 
allepäin on pantu suurempia kiviä ja päällepäin pie
nempiä. Tämän kivikatteen lävitse kulkevat lämpö- 
ainekset lämmittäen sekä kiviä että itse uunin seinä
miä. Kipinät eivät kuitenkaan pääse tätä tietä tun
keutumaan, sillä kivikate on tehtävä niin paksu, että 
se kykenee ne pidättämään. Sen sijaan voi uunin 
suusta joskus tunkeutua tulta ja kipinöitä ja koska 
se voi olla vaarallista, niin rakennetaan uunin eteen 
jonkunlainen kupu tahi eteinen, johon kipinät keräy
tyvät. Kuva 58 osottaa tämmöisestä uunista, läpi
leikkaus piirustuksen. Ne kipinät jotka uunin suusta 
joskus tunkeutuvat, pysähtyvät kupuun ja sammuvat.

Vielä varmemmaksi tulee uuni, jos katekivien 
päälle rakennetaan holvi. Sillä jos kipinöitä syystä 
t ahi toisesta pääsisi kivikerroksen 
lävitse tunkeutumaan, niin ne ke
räytyvät holviin ja sammuvat.
Taulu LXVI osottaa tämmöisen 
uunin piirustuksen. Se soveltuu 
käytettäväksi matalassa riihessä, 
jolla on noin 800 m2 pinta-ala.
Uuni ei muussa suhteessa poik
kea kuvassa 58 kuvatusta, kuin 
että se on holvattu ja että tulisi
jan yläpuolella on suuri aukko, 
josta on helppo ottaa pois mu
kulakivet, kun ne ovat uusittavat, ja jonka kautta 
lämpö ja savu kuljettuaan eteisen lävitse, virtaavat 
huoneeseen.

Uuni on varustettava vahvoilla ankkuriraudoilla 
ja tulikerroissa muurattava tulenkestävistä tiilistä.

5. Lattiat

Karjakartanoihin, meijereihin y. m. s. on paras 
tehdä lattiat kivestä tahi jostakin muusta samankal
taisesta aineesta. Tämmöiset lattiat tulevat tosin kal
liimmiksi kuin puulattiat, mutta ovat myöskin paljoa 
kestävämmät ja varsinkin helpommat puhtaana pitää.

Harmaakivi- ja paasilattiat. Vahvin rakennusaine 
on harmaakivi ja n. k. paasikivet. Luonnollista on 
kuitenkin, ettei niitä voi käyttää muualla, kuin missä 
niitä on helppo saada. Harmaakivi on joissakuissa 
paikoissa niin helposti saatavissa ja helppoa hakata,

että olisi täysi syy käyttää sitä sementin tahi asval
tin asemesta, sillä nämä voivat tulla melkein yhtä 
kalliiksi eivätkä ole läheskään niin kestäviä.

Tiililattiat. Jos lattia tehdään tiilistä, niin siihen 
on valittava kaikkein kovimmat rautatiilet. Niitä ei 
saa panna syrjälleen, kuten tavallisesti tehdään, vaan 
ovat ne pantavat lappeelleen kahteen kerrokseen, jotta 
lattia tulee 1/2-tiilen paksuiseksi. Jos tiilet sijoitetaan 
vastamainitulla tavalla, tulee lattia paljoa vahvempi, 
koskapa lappeellaan olevat tiilet paremmin kestävät 
painoa kuin särmälleen asetetut, sitä paitsi on sem
moista lattiaa helpompi korjata,

Lattian perustus tehdään seuraavalla tavalla: en
siksi tasoitetaan pohja huolellisesti ja sitten levite
tään sen päälle noin 15 ä 20 sm paksu kerros puh

dasta, järeärakeista hiekkaa, joka 
sullotaan lujaan käsisurvimella ja 
samalla kostutetaan vedellä. Ta
satulle ja tarkoin vaakitulle hie
kalle asetetaan sitten tiilet joko 
laastilla tahi ilman, ellei lattian 
tarvitse olla vedenpitävä. Sau
mat täytetään hiekalla ja huuhdo
taan useita kertoja vedellä, jotta 
hiekka tarkkaan sulloutuu yhteen. 
Jos lattia on tehtävä vedenpi
tävä, niin muurataan ainakin 

ylimmäinen kerros sementinsekaisella kalkkilaastilla, 
ja sitten täytetään saumat semmoisella laastilla, jossa 
on 1 osa sementtiä ja 1 osa hiekkaa. Jotta kaikki 
halkeamat ja tiilien epätasaisuudet peittyisivät, vale
taan yli koko lattian ohut sementtisekoitus. Jos 
tahtoo saada lattian vielä paremmin vedenkestäväksi, 
on se peitettävä vähintäänkin 1 sm paksulla sekoi
tuksella, jossa on saman verran sementtiä kuin hiek
kaakin. Kohta kun peitekerros on puoleksi kuiva
nut, silitetään se teräksisellä hierinlaudalla, jotta lat
tiasta tulee sileä ja liukas.

Kun sitten peittää lattian hiekalla, saa sen py
symään kosteana ne muutamat viikot, jotka sementti- 
lattia, kuten sementtityöt yleensä, ovat suojeltavat 
lämpimältä ja ilmanvedolta. Samalla lailla kuin tii
let, lasketaan harmaat kivet ja paadetkin kovaksi sul
lotulle ja tarkoin tasoitetulle hiekkaperustalle ja ki
vien väliset saumat täytetään seinenttilaastilla.

Kuva 58.
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Mukula- ja katukivilattiat. Tavallisista pyöreistä 
mukulakivistä tahi neliskulmaisista, rouhituista nupi- 
kivistä lasketaan karjakartanoitten, tallien y. m. lat- 
liat hyväksi sullotun, noin 30 sm paksun hiekkaker- 
roksen päälle. Neliskulmaisista kivistä tehty lattia 
tulee vahvempi ja tasaisempi kuin pyöreistä tehty; ja 
jos kivien saumat tasataan sementtilaastilla, niin on 
se sitä parempi. Pyöreistä kivistä lasketun lattian 
saa tietysti myöskin tasaiseksi ja vedenpitäväksi se
menttilaastilla. Silloin on parasta ensin täyttää ki
vien välit puuronkaltaisella sementti- ja kalkkilaastin 
sekoituksella, jonka jälkeen koko lattia peitetään yhtä- 
suuresta määrästä sementtiä ja hiekkaa tehdyllä laas
tilla, noin 25 mm paksuudelta. Luonnollista on että 
lattia, ennenkuin siihen sementti pannaan, on käsi- 
survimella kovaksi sullottava ja samalla kostutettava, 
jotta se tulisi niin kovaksi kuin suinkin.

Kun karjakartanoissa käytävät lasketaan mukula- 
kivistä, niin ne tavallisesti tasoitetaan hiekalla, mutta 
kun se käytäviä puhdistettaessa niistä helposti pois
tuu, niin tulee sijaan lantaa, jota ei helposti saa pois. 
Kivet voisi tasoittaa kitin kaltaisella aineella, joka 
on valmistettu kivihiili- eli tavallisesta tervasta, johon 
tervan kuumana ollessa sekoitetaan kalkkia ja vähän 
hiekkaa. Sekoitus levitetään lattialle kuumana, ja 
sitten sullotaan siihen karkeata soraa.

Kivilattioita tehdessä ja varsinkin, jos ne ovat 
sementillä vahvistettavat, on perustus laskettava hy
vin huolellisesti. Kaikki ruokamulta on ensin tar
koin kaivettava ja poistettava. Tällä tavoin valmis
tetulle pohjalle kun pannaan kerros mukula- tahi muita 
pieniä kiviä, ja sitten soraa ja hienompaa hiekkaa 
kohtalaisen paksulta, niin perustus näyttää yhtäläi
seltä. Kun tämä on kovaan sullottu, levitetään sii
hen hiekkakerros, jonka päälle sitten pannaan kivet, 
kuten ennen on mainittu.

Savilattiat. Lattiana karjakartanon pilttuissa voi 
käyttää sullottua savea ja koska samanlaiset lattiat 
soveltuvat esim. rehulatoihinkin, niin lienee paikal
laan, että niistä tässä kerrotaan. Lujalle perustukselle 
levitetään puhdasta, sitkeätä savea noin 45 sm ( l1/^') 
paksuudelta. Sitä sitten vaivataan vedellä kostutettuna 
käsisurvimella, kunnes se tulee läpimuokatuksi ja lu
jaan sullotuksi. Kun savi on pari päivää saanut 
kuivaa, muokataan sitä uudestaan vartoilla tahi kar

tuilla. Ja kun sitten jonkun päivän perästä huoma
taan, ett’ei savi enää halkeile, sivellään siihen päälle 
kovasti kuumennettua kivihiili- tahi tavallista tervaa, 
johon ripotetaan hienoa hiekkaa. Jos tämä vielä 
jonkun kerran uudistetaan, niin tulee lattia sitä lu 
jemmaksi ja kovemmaksi. Savilattioita voidaan val
mistaa silläkin tavoin, että savi pehmeinä paloina 
ladotaan lattialle. Sitten ne käsisurvimella sullotaan 
yhtäläiseksi sotkuksi, johon sittemmin sekoitetaan 
karkeata soraa, tahi muserrettuja kiviä. Kohta kun 
lattia on kuivanut, sivellään siihen tervaa ja hiekotel- 
laan kuten edellä on sanottu.

Sementtilattiat soveltuvat kaikkiin sellaisiin paik
koihin, joissa käytetään paljon vettä, niin ottä lattia 
alinomaa on enemmän tahi vähemmän kosteana. Huo
neissa, missä asian laita ei ole semmoinen, sementti- 
lattiat pyrkivät pölyämään. Kivestä tahi betonista 
tehdylle perustukselle asetetaan 2 sm kapeita listoja, 
jotka ovat niin paksut kuin sementtipeite aiotaan 
tehdä, noin l 1̂  m välimatkalle toisistaan. Sen jäl
keen levitetään sementtilaasti listojen väliin ja ta
soitetaan niiden, päällä kulkevalla laudalla. Listat 
muutetaan sitten ja työtä jatketaan samalla ta
voin. Lopuksi lattia silitetään raudoitetulla hierin- 
laudalla, jotta se tulee hyvin sileäksi ja siten tulee 
vahvemmaksi.

Jos tahdotaan panna sementti betoniperustuk- 
selle, on betonia pantava noin 10 sm paksuudelta. 
Niin pian kuin se on jäykistynyt, on sementtipeite sii
hen levitettävä, kuten edellä mainittiin. Betonisekoi- 
tus valmistetaan kuten l:ssä luvussa, rakennusai
neista puhuttaessa, on mainittu.

Yksinkertaisimmin voi betonia valmistaa seuraa- 
valla tavalla. Lujaksi sullotulle hiekkaperustukselle 
levitetään 10 sm paksuinen kerros karkeata soraa 
tahi rouhituita kiviä. Kivien päälle kaadetaan sitten 
ohut sementtivelli, joka tasaisesti sekoitetaan niiden 
väliin. Niin pian kuin betoni on tullut kohtalaisen 
lujaksi, levitetään sen päälle sementtilaastia noin 
13—25 mm paksulta, tasoitetaan ja silitetään, kuten 
ennen on mainittu.

Betonilattiat ovat hyvin vahvoja ja täysin veden
pitäviä, yksin virtsaakin varten, jonka vuoksi ne 
ovat erittäin sopivat karjakartanoihin. Mutta ne ovat 
hyvin kylmiä. Sen vuoksi on käytettävä runsaasti
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vuoteita eläinten alla tahi on tehtävä erinäinen lat
tia ohuista laudoista.

Asvalttilattiat ovat sitä vastaan lämpimämpiä ja peh
meämpiä, mutta kun ne tulevat paljoa kalliimmiksi 
ja ovat vaikeammat valmistaa varsinkin maalla, niin 
käytetään niitä harvemmin. Kaupunkien läheisyy
dessä, jossa voi saada harjaantuneita työmiehiä ja tar
vittavia työkaluja, olisi kuitenkin syytä yleisemmin käyt
tää tätä erinomaisen hyvää ainetta, jolla vasta maittu- 
jen hyväin ominaisuuksien ohessa on muitakin. As
valtti kykenee nimittäin kestämään sekä lämpöä että 
kylmyyttä, ei läpäise vettä eikä ilmaa, ei halkeile 
eikä helposti turmellu kolauksista, se ei johda läm
pöä, siihen ei pysty virtsa eivätkä happamet aineet, 
jota paitsi hiiret ja rotat sitä kammovat. Koska as
valttilattiat helposti voivat tulla pinnaltaan epätasai
siksi, ei ole hyvä asettaa eläimiä seisomaan suoras
taan asvalttilattialle, vaan on pantava ohuet laudat 
asvaltin päälle.

Asvaltti on muutoin laskettava lujalle perustuk
selle, jommoiseksi betoni erinomaisen hyvin soveltuu. 
Asvaltti kuumennetaan suurissa padoissa. Siihen se
koitetaan hiekkaa ja valetaan sitten lattialle rautais
ten listain väliin, jotka ovat samanpaksuiset, noin 2 
sm, jommoiseksi asvalttilattia on tehtävä. Lämpi
millä rautaviivottimilla tasoitetaan asvaltti. Sitten 
siirretään rautalistat ja työtä jatketaan. Luonnolli
nen asvaltti on keinotekoista kestävämpää, jonka 
vuoksi jälkimmäistä on pantava paksumpi kerros. 
Edellinen on hintansa puolesta kalliimpaa, sen täh
den sitä enimmiten käytetään vaan ulkotöissä.

6. Katot

Huoneuksia rakennettaessa maalla sattuu hyvin 
harvoin, että välikatot tehtäisiin kivestä muihin ra
kennuksiin kuin kellareihin. Se joka ei ensi kustan
nusta ota lukuun, vaan tahtoo rakentaa tarkoitustaan 
täyttävän ja kestävän rakennuksen, hän muodostaa ka
tonkin kivestä. Varsinkin olisivat juustokellariin, jonka 
tulee säilyä kosteana ja viileänä sekä sikolättiin, jossa 
puu helpommin turmeltuu kuin muualla, katot teh
tävät kivestä.

Muut rakenteet tässä suhteessa tuskin voivat 
tulla kysymykseenkään, kuin nuo yleensä käytetyt

pienet kappaholvit, jotka perustetaan rauta-ansaille 
tahi mieluimmin hyljätyille rautatiekiskoille, missä 
semmoisia on saatavissa. Lisäksi siihen, mitä hol
veista puhuttaessa jo on mainittu, ei ole paljoa sa
nottavaa, kuitenkin voi joskus olla tarpeen tuntea 
eripituisten rautatiekiskojen kannatusvoimaa. Siitä 
syystä liitetään tähän taulu, joka sen osottaa.

Rautatiekiskojen kantokyky allamainituilla 

pituuksilla.

P itu u s . K an taa

jalkaa metriä kg metrillä kg koko pituudella

19 5,641 150 846
18 5,344 220 1176
17 5,047 300 1513
16 4,760 350 1662
14 4,167 455 1891
13 3,860 555 2142
12 3,563 625 2226
10 2,969 890 2642

Matka rauta-ansaiten välillä eli holvien jänni
tysväli ei saa 4 m (13 ä 14') pitkillä rauta-ansailla 
olla enempää kuin 0,9 m (noin 3'), mutta jos kuor
mitus on vähempi kuin 700 kg m2 kohti, joka on 
tavallisten huoneitten määrä, voi tätä mittaa hiu
kan lisätä.

7. Muurien räppääminen.

Rappauksen tarkoitus on sekä suojella raken
nusta ilman turmiolliselta vaikutukselta että tehdä se 
siromman näköiseksi.

Joko rapataan koko seinä tahi ainoastaan sau
mat tiilien välissä. Mutta muureja ei voi rapata, en
nenkuin ne ovat painuneet ja kuivaneet. Räppää
mistä toimitettaessa on tarpeen, että muuri on hiu
kan kostea, sillä muutoin rappaus kuivaa liian jou
tuisasti eikä tule kyllin lujaa. Suuri muuriseinä on 
sen tähden aina ensin kostutettava, ennenkuin sitä ru
vetaan rappaamaan. Ellei muurausta ole toimitettu 
avoin saumoin, ovat ne ennen rappaamista avattavat
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ja puhdistettavat, jotta rappauslaasti kykenee hyvästi 
pystymään siihen.

Rappausaineena käytetään joko tavallista kalkki- 
tahi sementtilaastia. Jos saumat vaan rapataan on 
edukkainta käyttää laastia, joka on tehty 1 osasta se
menttiä, 1 osasta kalkkia ja 2 osasta puhdasta hiek
kaa. Rappaus sovitetaan saumaan pitkällä, kapealla 
laastikauhalla, jonka alapuolelta tulee olla koverret
tuna ontevaksi, jos sauma tahdotaan tehdä pyöreän 
muotoiseksi, kuten kuva 59 osottaa. Semmoinen sauma 
on sekä vahvempi että kauniimpi kuin tasasauma. 
Työ on muutoin toimitettava kostealla säällä tahi il
tasella ja muuri joskus kostutettava. Sen kautta rap
paus kuivaa hitaammin, ei halkeile, vaan tulee lujaa 
ja kovaa. Sopivin aika rappaustöiden toimittamiseen 
lienee syksyn alkupuoli, jolloin ilma on kosteampaa 
ja päivät lyhyemmät. Suurempia seinäpintoja rapa
tessa lasketaan ensin kerros ohuempaa rappausta, ja 
niin pian kuin se on kuivanut, hienom
masta hiekasta valmistettu rappauslaasti.
Tätä joskus uudistetaan vielä kerran ja 
sitten silitetään pinta puusta tehdyllä hie- 
rinlaudalla. Jos työ tahdotaan saada oi
kein hienoa, viimeistetään silityshuovalla peitetyllä 
rautaisella hierinraudalla. Rappaus tehdään noin 10 ä 
15 mm paksuiseksi. Karkeasta hiekasta valmistetusta 
rappauslaastista, jota ei ensinkään tahi vaan vähän sili
tetään, tulee pinta vahvempi kuin hienosta laastista, 
joka hyvästi silitetään. Paksujen sisälistojen rappauk
seen on sekoitettava vähän kipsiä, jotta laasti joutui
sammin kovettuisi. Valmiiksi rapatut seinät ja listat ovat 
suojeltavat äkkiä kuivamasta siten, että ne peitetään 
matoilla tahi purjeilla, joita pidetään kosteina. Tämä 
on varsinkin tarpeen, kun sementtiä on sekoitettu 
laastiin,

Puutakin rapataan yleensä. Asuinhuoneittemme 
välikatot ja myöskin seinät rapataan usein. Jotta 
rappaus pystyisi puun pintaan, on se sitä varten erit
täin valmistettava siten, että siihen naulataan ruo
koja tahi päreitä.

Kun välikattoja rapataan, niin ne ensin laudoi
tetaan huonommilla laudoilla, jotka sitä ennen ha- 
laistaan kirveellä, niin etteivät 'he jälkeenpäin, kun

märkä rappaus niihin kiinnitetään, kierostu tahi 
mutkistu, jonka kautta rappaus halkeilisi. Sitten 
naulataan tähän yksinkertaiseen laudoitukseen ruo
koja taikka päreitä. Ruovot kiinnitetään rautalangoilla 
ja nauloilla, päreet sitä vastaan yksistään nauloilla. 
Ruovot kiinnitetään sillä tavoin, että pitkin laudoi
tusta naulataan noin 60 sm matkalle n. s. kipsinau- 
loilla metallilankaa, mieluummin messingistä taikka 
galvanoitua. Sitten pistetään ruovot langan alle pak
suutensa mukaiselle matkalle toisistaan, ja lanka kiin
nitetään nauloilla lujemmasti. Ruokojen päälle nau
lataan sitten vielä lankaa, niin että niiden välimatka 
on noin 15 sm. Joka naulan väli saa olla melkein 
saman pituinen.

Päreet taas naulataan ristiin toistensa päälle nii
den leveyden mukaiselle matkalle toisistaan.

Niin pian kuin ruovot tahi päreet ovat kiinnitetyt, 
lyödään niiden päälle karkeata kalkkilaastia, niin 

ohutta, jotta se oikein hyvin täyttää ruo
kojen taikka päreiden välit. Kun tämä 
ensimmäinen laastikerros on täydelleen 
kuivanut, jatketaan rappausta samalla 
tavalla kuin kiviseinääkin rapatessa.

Puuseiniä ei pitäisi ulkoapäin koskaan rapata, 
ei ainakaan semmoisia, joissa hirret ovat asetetut vaaka
suoraan, sillä kun seinä vähänkin painuu, halkii rap
paus ja vesi tunkeutuu rakojen väliin. Kosteus kal
kin kanssa yhteydessä vaikuttaa turmiollisesti puu
aineisiin. Siitä syntyy näet kohta hirsimätä. Sisä
seiniä voidaan kuitenkin rapata. Jos seinä on tehty 
vaakasuorana olevista hirsistä, täytyy antaa sen en
siksi painua kylliksi. Päreet naulataan tässäkin ris
tiin, mutta hienommilla tahi noin 2 sm pitkillä nau
loilla sekä noin 5 ä 7 sm matkalle toisistaan.

Sisäseinien rappaamiseen voi hyvällä menestyk
sellä käyttää laastia, jota on valmistettu savesta ja 
hienosta sahajauhosta tahi ruumenista. Laasti lyö
dään kuten tavallista, kun seinä ensiksi on tullut tar
peeksi puhdistetuksi. Kun ensimmäinen laastikerros 
on puoleksi kuivanut, tasoitetaan seinä hienommalla 
saman kaltaisella laastilla. Sitten silitetään se puolikui
vana ollessa hierinlaudalla. Seinä maalataan sitten vesi- 
värillä tahi liistaroidaan siihen seinäpaperit tahi tapetit.

Kuva 59.



4 Luku. Puurakenteita.

Salvotöitä.

Maatalousrakennuksissa ovat puurakenteet tosin 
hyvin yksinkertaisia, mutta taitoa kun puuttuu, teh
dään ne usein hyvin huonosti, jonka vuoksi työ ei 
tule kylliksi vahvaa ja lujaa voidaksensa kes
tää. Seuraavassa annetaan tässä suhteessa 
tarpeellisia ohjeita.

Jotta puu pitkällään ollen voisi kestää 
niin suurta painoa kuin suinkin, täytyy sillä, 
leveyteensä tahi paksuuteensa katsoen, olla 
määrätty korkeus. Paras suhde on kun kor
keus suhteutuu leveyteen niinkuin 7: 5:teen tahi 11: 
8:saan, jonka vuoksi yhtä paksusta hirrestä saa vah
vemman, jos se veistetään 
tämän kaltaiseksi, kuin jos 
se tehtäisiin aivan neliskul
mainen. Kuinka pyöreästä 
puusta helpolla tavalla saa 
tämmöisen pelkän, osottaa
kuva 60. Latvapäähän vedetään keskipisteen lävitse 
kulkeva viiva, joka jaetaan kolmeen yhtäsuureen 
osaan, jakopisteistä vedetään 
sitten suorakulmaiset viivat 
kehään, jonka kautta pelkän 
kulmapisteet saadaan merki
tyiksi. Edukkainta vähämet- 
säisissä seuduissa on sahaa
malla eikä veistämällä valmistaa peikkoja, sillä paitsi 
että pelkästä sillä tavalla tulee suora ja tasainen ja 
että sitä veistämättä voi käyttää monenlaisiin tarpei
siin, niin saadaan sen kautta muutamia pintalautoja, 
joita aina voi käyttää rakennuksessa ja joilla siten 
on jonkunlainen arvo.

Kuva 61.

Kuva 63.

Jatkoliitokset. Tarvepuut veistetään sitten tarpeen 
mukaan eri tavalla ja erisuuntaisiksi ja yhdistetään 
toisiinsa tapeilla ja rautasiteillä. Tarvepuiden yksin
kertaisimmat jatkoliitokset vaakasuorassa asemassa 
esitetään seuraavissa kuvissa.

Suora ja vino pusku, jolloin kaksi pelkkaa yhdis
tetään toisiinsa ja jolloin niiden vahvikkeena 
on joko samassa tahi suorakulmaisessa suun
nassa oleva pelkkä, osotetaan kuvissa 61 ja 62.

 ̂ Suora ja vino lapa selviää kuvista 6$ ja 
(i|. Mainitut liitokset voidaan sitä paitsi si- 
toa pulteilla ja sinkilöillä kuten kuvatkin 
osottavat, mutta ne eivät kestä varsinaista 

vetämistä pituussuunnassaan. Sentähden niitä käy
tetään vaan semmoisissa paikoin, joissa se ei tule

kysymykseen.
Hammaslapa. Jos pelk

käin on kestettävä vetämistä 
pituussuunnassaan, ovat ne 
yhdistettävät hammaslavalla, 
joka voi olla vino, kuva 65 

tahi suora, kuva 66, lavan pituus tehdään 2 1/2 ker
taa pelkän korkeudesta. Jos lavat varustetaan kii

loilla ja tehdään pituudel
taan 4 kertaa pelkän kor
keudesta, ovat ne helpom
mat liittää ja tulevat paljoa 
vahvemmiksi kuin muutoin, 
kuvat 67, 68. Jos veistää 

toisen vinon lavan hampaankären vinoksi, ks. kuva 
69, niin estyy sen kierostuminen sivulle päin ja kiin
nittämällä lavan ruuveilla, saa sen liikkumasta ylös 
tahi alaspäin. Suora lapa tulee vahvempi, jos se- 
tehdään kuten kuva 70 osottaa.

Jos 2 pelkkaa on liian lyhyttä, että niitä voisi

Kuva 62.

Kuva 64.
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\ jatkaa toisiinsa muulla tavoin kuin suoralla tahi vi
nolla puskulla ja kuitenkin tahdottaisiin tehdä jatkos 
niin vahvaksi kuin 
mahdollista, niin 
voi sen suorittaa 
kuten kuva 71 

\ osottaa. Luk ko- 
lavan pituus on 
4 kertaa pelkän g | 
korkeus ja irto-

Kuva 74 osottaa liitoksen, jossa on käytetty toi
sessa koko, toisessa puoli lohenpurstoa, joita voi käyt

tää, kun yhtä-
m

Kuva 65. Kuva 66. Kuva 67.

Kuva 68.

Kuva 70.

Kuva 73.

naisen kappaleen 
sijoittaminen toi
mitetaan sivulta
päin. Jos halu- 
taan liittää peik

koja toisiinsa 
käytttämättä rautasiteitä tahi ruu- 
vipulteja, voi sen toimittaa kuten 
kuvassa 72 viitataan. Jatkos on 
tosin paljotöinen, mutta se on 
myöskin aika luja.

Kiiloja käytettäessä pelkkäin 
liitoksissa niiden vahvistamiseksi, 
kuten muutamissa tapauksissa 
edellä on mainittu, on huomioon 
otettava, että kiilat 
lyödään molemmilta 
puolilta ja että ne 
ovat tehdyt täysin 
kuivasta puusta.

Suorakulmaisessa 

asemassa toisiinsa 

olevain pelkkäin liit

täminen. Kuva 73 
osottaa yhteenhak- 
kauksen päältä ja 
sivultapäin katsoen, 
a ja b. Sitä voi käyt
tää siinä, missä ei 
suurempaa siirty
mistä voi tulla ky
symykseen, kuin että 
naula tahi vaarna
sen voi estää. Jott’ei pelkkä kykenisi vääntymään 
ylöspäin, saattaa liitokseen tehdä hammastuksen.

Kuva 69.

Kuva 71. Kuva 72.

Kuva 74.

UU
Kuva 75. Kuva 76.

Kuva 78.

suuntaisesti toi
siinsa olevia peik
koja tahdotaan 
saada vakavasti 
koossapysymään. 
Kuvassa 75 hak
kaus ei ulotu pel
kän lävitse. Sen 
kautta estetään 
kosteus ulkoapäin 

tunkeutumasta 
puuhun. Lapa on 
tässä ohut, ai

noastaan kolmannes pelkän pak
su u tta , mutta a kohdalla oleva 
ponnike vahvistaa sitä. Jos pitkin- 
puolin oleva pelkkä, johon lapa 
on hakattu, on paksu, voi pon
nike olla syvempi sekä alas- että 
sisäänpäin.

Ellei satu olemaan kuivia 
tarvepuita,% ei pidä käyttää lohen- 

purston kaltaista hak- 
kausta, koska puu 
kuivaa ja pitkinpuo- 
lin oleva pelkkä pää
see liikkumaan. Lii
tos on siinä tapauk
sessa tehtävä ham- 
masniekka, kuvan 
76 mukaan. Mutta 
hammasta ei saa 
tehdä syvää, koska 
se helposti voi loh- 
jeta ja se turhanpäite 
heikontaa puuta. So
pivin mitta ham
paalle on Yö pel

kän paksuutta. 
Kuinka hammaslii- 

tos on tehtävä nurkan kohdalla, käy selväksi ku
vasta 77.

Kuva 77

Kuva 80.

♦
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Kuvissa 78, 79 ja 80 osotetaan liitoksia, joissa 
pelkat käyvät ristiin ja kuvassa 81 näytetään miten 
erilailla voi upottaa matalaan lapaliitokseen, kun tar
koitus on vaan saada liikkuminen eli lykkäytyminen 
estymään. Kuvat 82 ja 83 osottavat samanlaisen 
matalan lapaliitosupotuksen 
nurkan kohdalla.

Tapittaminen. Pelkat ta
pitetaan yhteen seuraavalla 
tavalla. Jos pilarin tulee kan- Kuva 81

Jos vaakasuorana oleva pelkkä on tapitettava 
pilariin, niin etteivät ne irtoa toisistaan, niin on käy
tettävä lohenpurstotappia, kuten kuvasta 87 selviää. 
Tapin reikä on luonnollisesti tehtävä yläpäästä hiu
kan suurempi kuin tappi, jotta sen saa sinne mahtu

maan. Mutta niin pian kuin 
tappi on saatu paikoilleen 
täytetään tapin ylä puolella 
oleva aukko a:lla merkityllä 
puukappaleella,

Kuva 82.

nattaa pelkkaa, ku
ten esim. kannatus- 
pelkkaa navetassa, 
niin käytetään sem
moista tappia, kuin 
kuvassa 84 on oso- 
tettu. Jos pilari on si- # 
j oitettava mu urior- 
teen, käytetään sa-

Kuva 83. Kuva 84.

Kuva 86.

Kuva 88.

Kuva 89.

Kuva 85.

Kuvat 88 ja 89 
kuvaavat joitakuita 
muita tapittamis- 
tapoja, joita voidaan 
käyttää, kun vaaka
suora pelkkä on ta
pitettava toiseen 
vaakasuoraan pelk
kään, jonka tulee

Kuva 90.

manlaista tappia.
Nurkissa on 

tappi tehtävä kuten 
kuva 85 näyttää.

Jos kaksi toi
siinsa suorakulmai- 
sesti olevaa pelkkaa Kuva 94 Kuva 95.

on päistään yhdistettävä yhteen, hakataan tappi ku
ten kuvasta 86 näkyy, jonka lisäksi käytetään puu- 
vaarnoja tahi nauloja.

Kuva 92. Kuva 93.

kannattaa edellistä. 
Vaakasuorassa ole
vien tarvepuiden ta
pittamista pilareihin, 
joista jo on edellä- 
puhuttu, kuvaavat 
myöskin kuvat 90 
ja 91.

Kuvissa 92 ja 93 on näytetty mitenkä nyteet ta
pitetaan peikkoihin.
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Jos nyde on kiinnitettävä pelkkään vahvemmin, 
kuin mitä edelliset kuvat ilmaisevat, niin on se va
rustettava ponnikkeella, joka saattaa olla yksin- tahi 
kaksinkertainen, ilman tappia tahi tappiniekka. Jotta

Kuva 97 a ja b kuvaavat yksinkertaisia ja kuva 98 
a ja b kaksinkertaisia riippuansaita, joissa on side- 
hirsi, riipputanko tahi ny teet. Jos riipputanko on 
puusta, kuten a kohdassa edellisissä kuvissa, niin se

nyde vielä paremmin pysyisi kiinni, vedetään ruuvi- 
pultti sen ja pelkän lävitse. Kuva 94 näyttää nyteen, 
jossa on yksinkertainen 
ponnike ja tappi, kuva 
95 nyteen, jolla on 
kaksi ponniketta ja 
tappi, ja kuva 96 pon
nikkeella varustetun 
nyteen ilman tappia, Kuva 98 a
mutta kiinnitetyn ruu-
vipultilla, joka on aina sijoitettava suorakulmaisesti 
nyteeseen.

Riippu- ja tukiansaat, Kun
molemmista päistään riippuva 
pelkkä on niin pitkä, ett’ei se 
voi kannattaa sitä painoa, joka 
lepää sen päällä, niin se on 
tuettava. Jos ei tukea voida 
sijoittaa pystysuoraan pelkän
alle, niin se on tuettava niin sanotuilla riippuansailla 
ylhäältäpäin, s. o. pantava riippumaan, tahi on se tuet-

Kuva 98 b.

ei saa ulottua pelkkään asti, jotta sen tarpeen vaa
tiessa voisi vääntää ylemmäksi, koska riippuansaat aina

painuvat jonkun verran, 
kun ne ovat tulleet 
täysin kuormitetuiksi. 
Yksinkertaiset riippu
ansaat voi käyttää 
10 ä 12 m (noin 33' 
ä 40') jännitysvälillä, 
mutta kun pitemmät 

välit on kysymyksessä, ovat ne varustettavat nyteellä 
eli vitaposkella, kuten piirustus näyttää. Kaksinkertaiset

riippuansaat voi käyttää jopa 
15 m (50') jännitysvälillä.

Riippuansaat ovat muu
toin kuten muutkin liitokset 
ja tapittamiset tehtävät erit
täin huolellisesti, niin että 
kaikki saumat käyvät hyvästi 

vastakkain, sillä huolettomasti tehtyinä saattavat ne 
olla syynä vaarallisiin painumisiin ja liikkumisiin.

Kuva 99.

tava tukiansailla, jotka vinosuuntaisesti alhaaltapäin 
kannattavat pelkkaa. Riippuansaat vaikuttavat siis 
pystysuoraan painamalla alla oleviin seiniin, tukian
saat samalla myöskin painavat seiniä sivullepäin.

Kuva 100.

Huomattava on myöskin, että sidehirrellä päissä on 
20—40 sm pituudelta puuta liikaa nyteen kohdalla, 
niin ettei pää voi lohjeta nyteen painosta.

Tukiansaat voivat olla joko yksinkertaiset, kuva 99,
6
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tahi kaksinkertaiset, kuva 100. Edellisiä käytetään 
lyhyitä, jälkimmäisiä pitempiä jännitysväliä varten. 
Nyteitten vinous on 30°—45° vaiheilla.

Joskus voi olla tarpeen vahvistaa pelkkaa, johon 
ei voi sovittaa riippu- eikä tukiansaita. Se käy päinsä 
seuraavalla tavalla. Kaksi samankokoista pelkkaa

Jos useita samalla tasalla ja rinnatusten olevia 
peikkoja samat tuet ovat kannattamassa, niin ei tar
vitse sijoittaa eri 
nyteitä kutakin pelk
kaa varten, vaan 
voi ne asettaa pus
kemaan yhtä tahi 
useampaa pelkkaa 
eli salpaa vastaan, 
joiden päällä sitten
muut pelkat lepää- Kuva 105-
vät, kuten kuvat 101 ja 102 lähemmin näyttävät.

Jos nyteen alapää on pantava nojaamaan pilaria 
vasten, niin voi lii
toksen varustaa yk
sin- tahi kaksinker
taisella ponnikkeella 
ynnä ruuvilla, katso 
kuvat 103 ja 104.
Jos kaksi nydettä 
vastakkaiselta puo
lelta puskee samaa Kuva
pilaria vastaan, niin
ne kiinnitetään joko samalla tavalla kuin vasta mai
nittiin, tahi niin että pilariin ruuvilla kiinnitetään 
jalasorret, joita vas
taan nyteet saavat 
puskea, kuva 105.

Kuvissa 106 ja 
107 näytetään joita
kuita muita tapoja 
nyteitten kiinnittä- 109.

Kuva 108.

asetetaan päällekkäin, kun vastakkain tulevat sivut 
ensin on höylällä tasattu, niin että ne käyvät yhteen.

Niiden lävitse vede
tään sitten ruuvipul- 
tit noin 1 m välimat
kalle toisistaan ja 
pulttien väliin lyö
dään vahvat kiilat, 
jonka kautta pelkat 
pysyvät paljoa pa- 

Kuva 106. remmin koossa, kuin
jos kiilaa ei ensinkään käytettäisi. Kannatuskyky on 
noin 3/4 samanpaksuisten pelkkäin kannatuskykyä.

Kuva 108 näyttää 
tämmöisen järjestel
män.

Asuinhuoneissa 
olevia lattian kan- 
nattimia, vuoliaisia 
voidaan vahvistaa 
sillä tavoin, että nii
den molemmille taht 
ainakin toiselle si

vulle naulataan vahvoilla nauloilla kaksi paksua lau
taa, jotka vuoliaisen keskikohdalta kohoavat sen ver

ran kuin päällä oleva 
lautalattia sallii, ks. 
kuva 109.

Puuseinät teh- ! 
dään tavallisesti 
päällekkäin lado
tuista rakennushir-

mistä varten pylväisiin. Edellistä tapaa käytetään 
karjakartanoissa, jälkimmäistä vilja-aitoissa.

sistä, jotka ovat tasaisiksi veistetyt sekä sisä- että 
ulkopuolelta. Harvemmin rakennetaan huoneuksia
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Kuva 110.

semmoisista hirsistä, joissa vastakkainkin olevat si
vut ovat tasaisiksi veistetyt. Näkee joskus, vaikka 
verrattain harvoin, rakennuksia, joissa hirret ovat 
ulkopuolelta veistämättömiä. Tähän tarpeeseen hir
sien täytyy olla 
tasapaksuisia ja 
suoria ja sitä 
paitsi on salvo- 
työ toimitettava 
erittäin huolelli
sesti.

Puuseinät teh
dään myöskin 
2)ontatnista lan
kuista; pylväistä joiden välit täytetään vaakasuorilla 
hirsillä; ristikoilla joita laudoitetaan joko yksistään 
ulkopuolelta taikka molemminpuolin, jolloin lautojen 
välit täytetään sahajauhoilla sekä myöskin ristikko- 
seinillä ja tiilitäytteittä.

Salvoseinät tehdään 
joko pitkinpuolin tahi pys
tyssä olevista hirsistä. Jos 
on paksuja hirsiä käytet
tävissä, niin on eduk- 
kainta sahaamalla tehdä 
ne yhtäpaksuiksi, muussa 
tapauksessa ovat hirret
kirveellä sileäksi veistettävät. Ensimmäinen hirsiker
ros tehdään paksuista, kolmelta sivulta veistetyistä 
hirsistä, jotka pannaan lappeelleen kivijalkaa vastaan, 
kuten vierellä oleva kuva 110 näyttää, niin että lat- 
tianvuoliaiset voidaan tukevasti 
upottaa leveään hirteen. Hirret 
ladotaan sitten päällekkäin sillä 
tavoin, että aina ylimmäistä ko
verretaan, niin että se hyvästi 
käy yhteen alimmaisen kanssa.
Hirsien väliin pannaan pitkiä 
kuivia sammalia tahi mieluum
min tilkkeitä.

Hirret kiinnitetäään tois
tensa päälle puisilla salavaarnoilla, jotka ovat tehdyt 
sitkeästä ja kuivasta puusta. Joka nurkasta ja vä
liseinien kohdilla yhdistetään hirret toisiinsa eri muo
toisilla nurkkasalvoksilla. Salavaarnoja lyödään joka

Kuva 111. Kuva 112.

Kuva 113.

Kuva 114.

nurkan ja karan viereen, ja sitä paitsi noin 2 m (6') 
matkan päähän toisistaan. Salavaarnoja lyödessä on 
tarkoin katsottava, etteivät ne jää liian pitkiksi, niin 
että ne voisivat estää hirsien painumista. Sentähden

täytyy taltalla ly
hentää vaarnan 
päätä, kun hirsi 
on sillä kiinni- 
lyöty.

Ristikkonurkka. 

kuvat 111 ja 112, 
on yksinkertaisin 
ja vahvin liitos, 
mutta ei ole so

piva rakennuksiin, jotka tulevat laudoitettaviksi.
Tasa- eli hammasnurkka, kuva 113, on myöskin 

sangen hyvä liitos, varsinkin jos siihen tehdään pieni 
lukko nurkkaan, kuten a kuva osottaa. Mutta vielä

varmempi vaikka vaike
ampi tehdä on yhdistetty 
lohenpursto ja lukko- 
nurkka, kuva 114. Koska 
tasanurkat helposti hal
keilevat auringonpaisteen 
ja tuulen vaikutuksesta, 
jolloin sadevesi helposti 
tunkeutuu niihin ja aikaan 

saa mätää, niin ovat ne niin pian kuin mahdollista 
laudoitettavat tahi ainakin punamullattavat tahi ter
vattavat.

Ikkuna- ja ovireikäin syrjiin sijoitetaan karat, 
jotka ovat tehdyt hirsistä, ku
ten kuva 115 osottaa. Vähem
min sopivaa on tällaisten ka
rojen asemesta käyttää kuusi- 
sia seipäitä, kuten valitettavasti 
usein tapahtuu, sillä seiväs on 
liian heikko voidaksensa estää 
seinää mutkistumasta. Karojen 
yläpuolelle on aina jätettävä 
runsaasti painumisen varaa. 

Siinä missä seinä yhtyy muuriin, esim. palomuuriin, 
käytetään vahvempia karoja kuin ovissa ja ikkunoissa, 
vaikka ne muutoin ovat tehtävät jotenkin samaaan 
suuntaan. Kuva 116 näyttää semmoisen karan, jonka

Kuva 115.

Kuva 116.
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muuriin päin käännetty sivu on pykälletty, niin että 
tiilimuurin voi sovittaa karaan ja siten vahvistaa sei
nää. Kara on alapäästä huolellisesti tapitettava toi
seen pohjakerrokseen, joka palomuurista huolimatta 
saa ulottua seinästä seinään. Yläpäästä 
kara jätetään irralleen, sillä vastakkai
set seinät sidotaan toisiinsa ankkuri- 
raudalla. Kuva 117 osottaa tämän 
selvemmin. Jos pitkinpuolin olevista 
hirsistä tehty rakennus on kovin pitkä 
ja ilman väliseinää, kuten esim. karja- 
kartanoissa, niin ovat seinät tuettavat 
seinäpilareilla, jotka sijoitetaan seinän 
sekä sisä- että ulkopuolelle ja kiinnitetään toisiinsa 
rautaruuvilla. Seinäpilarit asetetaan tarpeen mu
kaan noin 4 m (I&/2') päähän toisistaan. Jos ra
kennus on matala ja seinäpilarit tulevat asetettaviksi 
lähelle toisiaan, niin 
ei tarvitse tehdä 
hirrestä muuta kuin 
sisäpilarin, ulkopuo
lelle pannaan lauta 
tahi lankku. Ruuvi- 
pulttien asemesta 
voi käyttää paksuja 
tamminauloja, joihin 
naulan tahi pultin syrjiin puolitiehen on hakattu pie
niä pykälöitä, jotta naula paremmin tarttuisi seinään. 
On myöskin tarpeen hakata seinäpilariin soikea reikä 
ruuvipulttia tahi naulaa varten, niin että seinä esteet
tömästi pääsee pai
numaan.

Seinäpilarit teh
dään tavallisesti ne
liskulmaiset, mutta 
pyöreä on ainakin 
karjakartanoissa so
pivampi. Sentähden on syytä seinäpilariksi va
lita luonnollinen pyöreä hirsi, joka veistetään yh
deltä sivulta, niin että se vakavasti käy seinää vas
ten. Kuva 18 näyttää pyöreämuotoisen seinäpi- 
larin.

Kun on käytettävissä lyhyitä ja vääriä hirsiä 
tahi vanhoja rakennuksia, joiden hirret vielä ovat 
kelvolliset, niin on syytä salvaa rakennus, vaikka

Kuva 117.

Kuva 118.

Kuva 120.

se tehdäänkin vaakasuorana olevista hirsistä, eri
näisittä salvonurkitta. Tässä tapauksessa menetel
lään seuraavaisesti: Ensin salvetaan tavallisuuden
mukaan kaksi tahi kolme hirsikerrosta, sitten tapite

taan kaikkiin nurkkiin ja siinä missä 
väliseinät tulevat olemaan sekä ovien
Vmolemmin puolin, neliskulmaiset pyl
väät, jotka syrjään naulattujen listojen 
kautta tulevat tavallisten karain näköi
siksi. Näiden pilarien väliin sovitetaan 
sitten hirret, ja kun ikkunain karat 
ovat pannut, jatketaan välikaton kor
keudelle saakka. Sitten salvetaan taas 

muutamia hirsikerroksia tavallisuuden mukaan. Luon
nollista on, että kaikki pylväät ja karat yläpäästä ta
pitetaan sillä tavoin, että jätetään riittävästi painu
misen varaa. Vahvoilla rautakiskoilla kiinnitetään

nurkkapylväät sei
nähirsiin. Kuva 119 
näyttää tarkemmin 
tämän salvutavan.

Jotenkin saman
laisen menettelyta
van näyttää kuva 
120. Sitä voi käyt
tää varsinkin karja- 

kartano- ja tallirakennuksissa, jos nim. tahtoo käyttää 
tarpeeseen lyhyitä hirsiä. Alushirteen tapitetaan 
kaikkiin nurkkiin ja sitä paitsi noin 4 m [tä1/*) pää
hän toisistaan neliskulmaiset pylväät, jotka ovat ha

katut sen muotoi
seksi kuin piirros 
näyttää. Näitten pyl- 
väitten väliin kiila
taan sitten hirret 
n. s. pidinkynnen 
eli jääkin avulla niin 

tiukkaan kuin suinkin. Ne naulataan pylväihin kiinni. 
Ikkuna- ja oviaukkojen syrjiin sovitetaan myöskin 
pylväät ja menetellään niiden suhteen samalla tavalla. 
Tällä tavoin nostetaan seinät välikaton tasalle, jossa 
pylväät päätetään muutamilla nurkkiin salvetuilla 
hirsikerroksilla.

Tällä tavoin salvettua rakennusta tietysti ei tar
vitse tukea seinäpilareilla. Se on sitä paitsi helppo

i 1 1 l i~~r
Kuva 119.
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korjata, jos joku hirsi rupeaa mätänemään, vaihde
taan se toiseen hyvin helposti, koska lyhyitä hirsiä 
vaan naula on kiinni pitämässä.

Puupylväitten asemesta voidaan käyttää tiilistä 
muitratuita pilareita, joiden väliin hirret ladotaan ta
vallisuuden mukaan. Tässäkin voidaan helposti vaih
taa vanhoja hirsiä uusiin ja samalla tavoin voidaan 
myöskin käyttää vanhoista rakennuksista otetuita hir
siä, ks. kuva 121.

Joskus pidetään edukkaampana pitkällään ole
vien hirsien asemesta salvaa ra
kennus pystyhirsistä, jonka kautta 
painuminen vältetään. Se onkin 
suuri etu, mutta semmoisen ra
kennustavan käyttämistä varten 
täytyy olla kuivia hirsiä käytettä
vissä, sillä ei ole hyvä rakentaa tuoreista, koska 
hirret kuivaessaan kutistuvat, seinät harvenevat ja 
huoneista tulee kylmät. Pystyhirsistä salvetut seinät 
voidaan heti laudoittaa.

Kuten piirustuksesta, kuva 122, näkyy, tapitetaan 
hirret sekä ala- että yläpäästä vaakasuorassa 
oleviin hirsikerroksiin, joihin lattian ja väli- 
katon kannattimet tavallisuuden mukaan upo
tetaan. Hirret varataan tavallisella hirsiva- 
ralla, ja veistetään sen mukaan, niin että ne 
tarkkaan käyvät vastakkain ja sitten ne lu
jaan lyödään kiinni toisiinsa. Kun pitkäl
lään olevat hirret hakataan niin että ne reu
noilta tulevat tarkkaan vastakkain, mutta kes
kelle jätetään vähän aukkoa sammalten tahi 
tilkkeitten varalle, niin pystyhirsien suhteen 
menetellään päinvastoin, sillä keskeltä ovat 
saumat tehtävät hyvin tarkat, mutta reunat saavat 
jäädä hiukan auki, jotta voi joka kohdan tilkitä sam
maleilla.

Lankkuseiniä tapaa harvemmin, sahojen lähei
syydessä niitä enimmiten näkee. Ne salvetaan nur
killa samalla tavoin kuin hirsiseinäkin joko pitkäl
lään tahi pystyssä olevista, pontatuista lankuista, jotka 
upotetaan nurkkien ja väliseinäin kohdalla paksum
piin pylväisiin.

Ristikkorakennuksia käytetään meillä enimmiten 
vaan vajoina ja latoina y. m. s. rakennuksina. Ne 
rakennetaan hienoista hirsistä ja muutoin yksinkertai

semmin ja huokeimmin kuin asuinrakennukset. Ris- 
tikkorakennukset, joissa tiilillä on täytetty välit ovat 
liian kylmät meidän ilmanalassamme asuinrakennuk
sina, ellei niitä laudoiteta sekä sisä- että ulkopuolelta ja 
varusteta pahvivuorauksella. Sahajauhotiilet, jotka 
ovat huonoimmat lämmönjohtajat, lienevät tässä ta
pauksessa sopivimmat täytteiksi.

Tämmöiset rakennukset tulevat kalliiksi ja var
maankin useimmissa paikoin kalliimmiksi kuin ta
vallisista hirsistä tehdyt, sillä ristikoiksi tarvitaan 

koko joukko hyväksi veistetyitä 
pylväitä, nyteitä y. m., joiden pai
koilleen paneminen ja tapittami
nen vaatii paljon aikaa. Siinä, 
missä täytteeksi kaksinkertaisen 
laudoituksen väliin voidaan panna 

helposti saatavia sahajauhoja, rakennus tulee huo
keammaksi. Mutta sahajauhot eivät ole oikein sopi
via täyteaineita, syystä ettei niitä kykene sullomaan 
joka kohtaan niin tarkoin, etteivät pääsisi painumaan. 
Painumisen kautta syntyy aukkoja, joiden vuoksi 

tuuli ja pakkanen tekee huoneet vetoisiksi ja 
kylmiksi.

Ristikko, jonka päälle naulataan laudoi
tus, on suurempia latoja, puimahuoneita, va
joja y. m. varten erittäin sopiva rakennus
tapa. Tavallisesti ristikkopuut veistetään ne
liskulmaisiksi, mutta pyöreätkin hirret sovel
tuvat rakennuksen useimpiin kohtiin. Kaikki 
pylväät ovat kuitenkin sileiksi veistettävät 
yhdeltä tahi kahdelta sivulta, paitsi vapaana 
seisovat, jotka saavat olla pyöreät. Vuoli- 
aiset y. m. tarvispuut saattavat olla samalla 

tavoin veistetyt. Siten säästyy paljon työtä ja hie
nommatkin hirret voidaan käyttää rakennukseen.

Tämmöisen rakennuksen kehikkona ovat pylväät, 
jotka tapitetaan ala- ja yläpäästä vahvoihin sidehir- 
siin, sitä paitsi ne tuetaan keskenään pitkällään ole
villa hirsillä ja nyteillä. Nyteitä pannaan aina ku
hunkin nurkkaan ja keskivälillekin, jos rakennus on 
pitkä.

Jos rakennus on tehtävä kaksin- tahi useamman 
kertainen, niin voi tehdä kuhunkin kertaan erinäiset 
pohjahirret, pylväät y. m., tahi ne voivat ulottua kaik
kien kertojen lävitse katonrajaan asti. Jälkimmäinen



46

rakennustapa on yksinkertaisin ja mainittua tarvetta 
varten sopivin. Kuinka tämä työ muutoin on järjes
tettävä, selviää paraiten tämän teoksen toisessa osassa 
olevista tauluista, jotka kuvaavat ristikkorakennuksia.

Hirsistä tehdyn rakennuksen 
suojaamista varten ulkoilman vai
kutukselta, se tavallisesti laudoi
tetaan. Joskus nähdään puura
kennukset kalkkiruukilla rapattui
nakin tahi vuorattuina ohuilla tii
lillä, jotka nauloilla ovat kiinni
tetyt seinään ja sitten rapatut.

Kalkkilaasti on tämmöiseen tarkoitukseen koko
naan sopimatonta ai
netta, sillä veden
kanssa yhteydessä tur
melee kalkki kaikki 
puuaineet, joihin se yh
tyy. Tähän tulee vielä 
lisäksi, että on mahdo
tonta estää kosteutta ja 
sad evettä tunkeutu
masta rappauksen hie
noihin halkeamiin, joita ilmestyy joka kohtaan sei
nillä. Tiilillä vuoraaminen on myöskin hyljättävä. Sillä 
kun seinät kuormitetaan tiilien 
painolla, niin ne pahemmin pai
nuvat. Mutta jos välttämättä tah
too tällä tavoin suojella rakennus
taan ja tehdä sen kivirakennuk
sen näköiseksi, niin on tiilivuo- 
rausta käytettävä yksin vaan pys
tyhirsistä tehtyihin rakennuksiin, 
jotka eivät kykene painumaan.
Tiiliä ei kuitenkaan missään ta
pauksessa pidä naulata suorastaan 
seiniin kiinni, vaan kernaimmin 
ohuihin puurimoihin, niin että syn* 
tyy ilmakerros, joka pitää seinän 
kuivana. Ainakin olisi seinä en
sin peitettävä tuohilla tahi terva
tuilla seinäpahvilla.

Seinät peitetään joko pitkällään tahi pystyssä 
olevilla laudoilla. Mutta vuorausta ei pitäisi toimit
taa ennenkuin rakennus on painunut, siis 3 tahi 4

Kuva 123.

Kuva 124.

Kuva 125.

vuotta salvamisen jälkeen. Laudoitus on oikeastaan 
naulattava ohuihin rimoihin, niin että syntyy seinän 
ja lautain välille ilmakerros. Sen kautta laudat jou
tuisammin kuivavat sateen perästä, joka on suuri 

etu rakennukselle ja itse raken
nuksesta tulee lämpimämpi kuin 
muutoin. Jos laudoittaminen toi
mitetaan pystylaudoilla, liitetään 
ne tarkkaan vastakkain, — luon
nollista on että ponttaus on pa
rempi — ja sauman päälle nau

lataan hieno lista, kuva 123. Mutta jos laudat naula
taan vaakasuoraan, niin ne liitetään toisiinsa ponttaa-

malla eri menettelyta
pani mukaan, ks. kuva 
124, tahi naulataan ne 
niin että ylälaudan 
reuna ulottuu jonkun 
verran alempana ole
van päälle, niinkuin 
kuva 125 näyttää. Vii
meksi mainittu tapa 
on yksinkertaisin ja 

huokein, mutta oikeastaan sitä voi käyttää ainoastaan 
ulkohuonerakennuksissa, koska semmoinen vuoraus 

ei ole tiivis, ellei samalla käytä 
ponttausta myöskin. Ennenkuin 
ryhdytään laudoittamaan, ovat sei
nät tarkoin tilkittävät ja myöskin 
vuorattavat vuorauspahvilla tahi 
tuohilla, jotka huolellisesti ovat 
kiinni naulattavat, jottei tuuli pääse 
tunkeutumaan seinän ja vuoraus- 
aineen väliin.

Seinät voidaan myöskin peit
tää kiskotuilla, höylätyillä tahi sa
hatuilla paanuilla, jolloin on huo
mattava, että molemmat ensiksi 
mainitut lajit ovat hiukan pak
summat kuin tavalliset kattopaa
nut eli päreet ja että ne ladotaan 

korkeintaan 10 sm (4") suomukseen. Erittäin kauniiksi 
tulee seinä, jos paanut ovat samanlevyiset ja jos päät 
jollakin tavoin leikataan niinkuin kuva 126 tarkemmin 
osottaa. — Paanujen leikkaaminen tulee paljotöiseksi,

N,
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jos se on käsin suoritettava ja yksi paanu kerrassaan. 
Sen vuoksi se pölkynpää, josta paanut kiskotaan, muo
dostetaan sen mukaan mimmoiseksi paanut tahdotaan.

Paanuvuorauksenkin alle olisi vuorauspahvi tahi 
tuohet naulattavat ja paanut eli päreet naulattavat 
ohuiin rimoihin eikä suoras
taan seiniin. Jos päreet eli 
paanut sitten maalataan ve
sivärillä tahi sivellään kreo- 
soottiöljyllä, karbolineumilla 
tahi jollakin muulla suojaa- 
valla aineella, niin ne tule
vat sekä kestävämmiksi että 
hauskemman näköisiksi, var
sinkin jos nurkat vuorataan 
laudoilla, joka onkin välttä
mättömän tarpeen ja seinät 
muutoin laudoilla jaetaan so
piviin, ruutuihin.

Ohuista laudoista saha
tut paanut voidaan panna Kuva 126.

poistaa jos se on oikein tehty, — kuva 127 osottaa 
tämän tarkemmin, — mutta semmoisissa rakennuk
sissa, joita ei laudoiteta, ei tämän asian suhteen ryh
dytä minkäänlaisiin varokeinoihin. Niissäkin tulisi 
käyttää jonkunlaista vesilistaa tahi hakata kivijalan

reuna viistoksi, kuten kuvat 
128 ja 129 osottavat.

Ikkunainkarmeja ja nii
hin kuuluvia vuorilautoja ja 
listoja paikoilleen pannessa 
on tarkoin huomioon otet
tava, että työ toimitetaan 
niin ettei vesi missään ta
pauksessa pääse tunkeutu
maan seinään. Joko on kar
min jalkapuoli, ikkunalauta, 
tehtävä niin leveä, jotta se 
voi johtaa kaiken veden joka 
sen päälle joutuu tahi on 
tätä jalkapuolta jatkettava, 
niin että sauma tulee veden-

Kuva 127.

harvempiin suomuksiin 
kuin höyläämällä ja 
kiskomalla tehdyt.

Erittäin tärkeä asia 
kaikenlaisia rakennuk
sia rakennettaessa ja 
puisia varsinkin, on ve
den johtaminen katoilta 
ja muistakin paikoin, 
joihin se kykenee py
sähtymään ja missä se voi ruveta mädättämään. Täm
möisen veden tavallisin kokouspaikka on kivijalka, 
kun se aina pannaan ulkonemaan hiukan seinästä. 
Rakennusta laudoittaessa otetaan tämä huomioon ja 
tähän sijoitetaan viettävä lankku, joka kyllä veden

i
Kuva 130. Kuva 131.

Kuva 128. Kuva 129.

pitävä tahi se on katet
tava rautapellillä. Kar
jakartanoissa ja muissa 
huoneissa missä paljon 
kosteutta ja höyryä 
syntyy, on ikkunalauta 
sisäpuoleltakin tehtävä 
huoneeseenpäin viet
tävä, jotta ilmestyvä 
kosteus ja vesi pääsee, 

niin pian kuin suinkin valumaan pois ja lauta kui 
vamaan. Kuva 130 osottaa ikkunan alapuolen, jossa 
karmia on jatkettu ja tällä tavoin muodostunut 
vesilista on katettu rautapellillä. Kuva 131 näyttää 
kuinka jatkos on tehtävä ilman rautapeltiä; ja
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kuva 132 osottaa ikkunan alapuolen karjakarta
nossa.

Pelkkakerta. Edellisessä on sanottu että pelkän 
kantavuus on suurin, kun korkeus suhteutuu pak
suuteen niinkuin 7:5:teen; jonka vuoksi pelkat yleensä 
ovat veistettävät tämän suhteen mukaisiksi. Maanmie
hen täytyy kuitenkin joskus poiketa tästä säännöstä. 
Lattian kannattimet eli vuoliaiset tavallisissa asuin
huoneissa saattavat esim. olla vaan hiukan veistetyt 
ylä- ja alasivulta, silloin kuin ei tehdä erinäistä sala- 
permantoa, vaan täytepermannon laudat naulataan 
suorastaan vuoliaisten päälle, joita sitä paitsi tarpeen 
vaatiessa voidaan tukea erinäisillä n. s. väkiniskoilla 
eli ansailla. Työn voi sillä tavoin tehdä paljoa huo
keammalla, eikä se kestävyyttä vähennä.

Pelkkäin paksuus riippuu siitä, miten pitkät nii
den tulee olla, kuinka kaukana ne ovat toisistaan, 
sekä kuinka suuri paino on niiden kannatettavana. Ta
vallisissa asuinhuoneissa saattaa käyttää 25 X  16 sm 
(10' X  6") peikkoja, ell’ei niiden vapaa pituus ole 
suurempi kuin 5 m (17') ja matka niiden välillä 
keskikohdalta mitaten ei ole enempää 0,9 (3'). Mutta 
jos pelkat ovat pitempiä, täytyy niiden olla paksum
pia tahi on niiden välimatka vähennettävä. Ellei ra
kennus ole kaksinkertainen eikä ullakkoa ole ai’ottu 
raskaitten esineitten säilytyspaikaksi, niin voivat vä
likaton kannatushirret olla hie
nompiakin, tahi voi niiden väli
matkaa suurentaa. Jos välikatto 
on tehty pontatuista laudoista, niin 
se haitatta saattaa kestää vähän 
notkumistakin, mutta jos se on 
rapattu eli niin sanottu kipsi- 
katto, niin sen täytyy kestää liik
kumattomana, sillä muutoin rap
paus halkeilee. Ulkohuoneraken- 
nuksissa, joissa ei ole välikatoilla täytettä ja ulla
koissa, joissa ei säilytetä raskaita esineitä voi matka 
peikkojen välillä olla l 1/* ä l 1/^ m.

Pelkän korkeus eli paksuus tavallisia asuinhuo
neita varten on jotenkin =  (16-f-2 p.) sm, jolloin 
p. s. o. pelkän pituus on määrätty metrissä ja pelkän 
leveys tehdään 0,65— 0,75 pelkän korkeudesta.

Allaoleva taulu osottaa peikkojen paksuuden ta
vallisia huoneita varten, kun niillä on tavallinen

paino 400 kg m2:lle ja kun peikkojen välimatka on 
keskikohdasta keskikohtaan lukien 1 m.
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Suurimmissa rakennuksissamme käytetään taval
lisesti, kun jännitysväli on aina 6 metriin saakka,
30 X  15 sm (n. 12 X  6") tahi 27 X  18 sm (n. 11 X

7") peikkoja ja 0,6, ä 0,75 m vä
limatkalla toisistaan, keskikoh
dasta lukien. Jos jännitysväli on 
enemmän kuin 7_jn, on parasta 
vahvistaa niitä 6, sm lankuilla, 
tahi tukea peikkoja riippu- tahi 
tukiansailla.

Kuten jo aikaisemmin on mai
nittu, tulee pelkkäin käytettäissä 
olla täysin kuivia. Mutta jos 

syystä tahi toisesta on pakko käyttää tuoreita, tahi 
keskenkasvaneita peikkoja, niin ovat pitemmät niistä 
tuettavat keskeltä, kunnes kuivavat, sillä muutoin 
pelkkä painonsa vuoksi notkistuu ja sitä ei jälkeen
päin ole helppo korjata.

Lattian ja katon kannattimet ovat kernaim- 
min pantavat rakennukseen poikittain, niin että ne 
sillä tavoin tulevat sitomaan rakennuksen sivuseiniä. 
Puurakennuksissa ne ovat upotettavat koko tahi puo
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leen lohenpurstoon ja hakattavat koko leveydellään 
seinään, kuitenkin niin että pelkän kohdalta aina jä
tetään jonkun verran seinää nykäsemättä, katso kuva 
133. Aivan seinän viereen sijoitetaan 
ensimmäiset pelkat ja sitten niiden vä
liin muut kutakin huonetta varten. Sei
nän vierimmäisien peikkojen asemesta 
voidaan käyttää lankkuja eli listoja, jotka 
vahvoilla nauloilla naulataan seinään.

Kivirakennuksissa ei peikkoja saa 
panna suorastaan muuria vastaan, vaan 
ovat ne sijoitettavat n. s. muuriorrelle, jommoisena 
on neliskulmaiseksi veistetty hienompi, kuiva ja sitä 
paitsi hyvästi ter
vattu hirsi. Tämän 
kautta jakaantuu 
pelkkäin paino pa
remmin yli koko 
seinän ja sitä paitsi 
ne joutuisammin saa 
paikoilleen sijoite
tuiksi. Pelkkäin 
päitä ei milloinkaan 
saa muurata kivi
seinään kiinni, jotta 
ilma vapaasti pää
sisi kiertämään nii
den ympärille ja 
poistamaan kaiken sen kosteuden, joka pelkästä voi 
lähteä. Täytyy aina jättää 5— 8 sm väli pelkan- 
päitten ja muurauksen väliin. — Tämä 
on erittäin tärkeä ja huomioon otet
tava seikka, sillä jos pelkat muurataan 
niin, että muuraus liittyy välittömästi nii
den päihin, sulkeutuu kosteus peikkoi
hin ja ne rupeavat kohta mätänemään, 
varsinkin jos ne tuoreina ovat paikoilleen 
pannut.

Ylhäällä oleva kuva 134 näyttää peik
kojen aseman muurin sisässä ja samalla 
kuinka ne ankkuriraudalla ovat kiinnitetyt. Tällaiset 
ankkurit, jotka ovat tarpeen muurien vahvistamista var
ten, ovat sovitettavat niin että ne sitovat koko raken
nusta. Keskelle rakennusta tahi siinä missä on vä
liseinä, on sentähden toisiinsa rautakiskoilla kiinni

tettävä kaksi pelkkaa, ellei rakennus ole niin kapea 
että yksi pelkkä ulottuu sen yli.

Seinän sisään sijoitettua pelkän päätä ei pidä 
tervata kuten usein on tapana, sillä
silläkin tavoin voi estää kosteutta pois
tumasta. Sitä vastoin on edullista ter
valla sivellä niiden pelkkäin sivut, jotka 
tulevat seinän kanssa yhteyteen. Kivi
seinissä on myöskin edukasta tuohilla 
asvalttihuovalla tahi tervatulla vuoraus- 
pahvilla suojella niitä kohtia pelkästä, 
jotka ovat muuriin päin.

Savupiippujen ympärillä, missä pelkat ja välika
ton laudoitus ei saa 
liittyä välittömästi 
muuriin ja samoin 
portaitten luona, on 
välttämättömän tar
peellinen katkaista 
muutamia välikaton 
kannattimia, jotka 
kiinnitetään erinäi
seen taitteeseen eli 
vekseliin. Se on 
vahva lyhyt pelkkä, 
joka kulkee seinästä 
seinään tahi seinästä 
johonkin toiseen 

pelkkään. Luonnollista on, että portaita sijoitetta
essa menetellään niin, että ainoastaan muutamia peik

koja tarvitsee lyhentää. Kuvassa 135 oso- 
tetaan puisen asuinrakennuksen välikaton 
kannattimien asema.

Pelkkä kiinnitetään taitteeseen tapit
tamalla ja vahvalla kannikferaudalla, mutta 
ei kuten usein on tavallista upottamalla 
sitä taitteeseen, josta molemmat heikon
tuisivat. Siinä tapauksessa ettei tehdä 
asuinhuonetta pelkkakerran eli välikaton 
päälle ja taite kulkee seinästä seinään, 

niinkuin piirroksessa on osotettu, on edukkainta 
sijoittaa taite pelkkäin päälle ja kiinnittää ne sii
hen ruuvipultilla tahi rautakiskoilla. Kuva 136 a 
näyttää kuinka pelkat tapittamalla ja kannike- 
raudoilla kiinnitetään taitteeseen, kuva 136 b

7

Kuva 135.



kuinka ne kiinnitetään päälläpäin olevaan taittee
seen.

Asuinhuoneissa, joissa jännitysväli on niin suuri, 
että pelkkakerta välttämättömästi on vahvistettava, 
sovitetaan sen päälle tahi alle joku tahi joitakuita 
ansaita, jotka kiinnitetään vahvoihin tukiansaihin. 
Kun välikaton kannattimet 
sijoitetaan vahvikeansait- 
ten alle, niin kiinnitetään 
ne niihin vahvoilla ruuvi- 
pulteilla tahi kannikerau- 
doilla.

Karja- y. m. s. kar
tanoissa, jotka ovat niin 
leveät, että pelkat eli välikaton kannattimet ovat tuet
tavat ansailla, on parasta sijoittaa ne pylväitten va
raan. Siihen kelpaavat paraiten, kuten jo ennen on 
huomautettu, pyöreät puut. So
pivin on sijoittaa nämä pylväät 
ainoastaan rehupöytien viereen.
Silloin tosin matka pylväitten vä
lillä tulee oleillaan noin 6 m (20'), 
mutta jos ansaat tehdään vähin
tään 25 sm (10") paksut ja ase
tetaan vähintäänkin 4,2 m (14') 
päähän toisistaan, niin ne riittä
västi kykenevät kannattamaan ul
lakkoa, varsinkin jos ansaita vahvistamaan pannaan 
rehupöytien kohdalle n. s. satulapuut, joiden kohdalle 
ansaitten jatkokset sovitetaan. Kuva 135 osottaa tämän.

Lattia ja välikatto.

Maalla varustetaan lattiat 
vielä aivan yleensä tu
vissa, saunoissa ja sem
moisissa huoneissa, joissa 
paljo vettä liikutellaan, 
multapenkeillä eli multi- 
aisilla. Se onkin hyvä 
tapa kun se vaan huo
lellisesti toimitetaan, sillä lattiat säilyvät tämmöisissä 
kohdin kauan aikaa, vaikka niitä useinkin vedellä 
huuhdotaan. Jos sitä vastoin täytepermannolla va
rustetut lattiat kerran kastuvat, eivätkä pääse kui
vamaan, niin rupeavat ne pian lahomaan. Ne tule
vat sitä paitsi hyvin epäterveellisiksi, sillä märkään

täytteeseen ilmestyy sieniä y. m. epäterveellisiä kas
vannaisia.

Mutta multapenkki on huolellisesti tehtävä. Se 
on ensiksikin tehtävä niin ettei kylmyys pääse sen 
lävitse tunkeutumaan. Sentähden sen tulee olla vähin
täänkin 0,9 m (3r) paksu ja kohota hiukan yli kivi

jalan. Vielä on huomat
tava, että lattian aluksella 
on hyvä ilmanvaihto. Sitä 
varten tehdään kivijalan 
ja multapenkin läpi ne
liskulmaiset lautatorvet, 
joita tehdään vähintään
kin kaksi kutakin huo

netta varten ja sijoitetaan ne eri seinille, jotta kova 
veto syntyy. Lattia tehdään vähintäänkin 6 sm (21/2rr) 
paksuista lankuista ja maa lattian alla tehdään vä

hän viettävä, niin että se pysyy 
kuivana. Vielä parempi olisi, jos 
maan saisi savella kovaksi polje
tuksi ja sitten kuivaisi sen sala
ojalla.

Multapenkin muodostaa kivi
jalka ja erinäinen puuseinä sisä
puolella — kiyestä olisi parempi 
tehdä sekin, koska se on kestä
vämpi — näiden väliin poljetaan 

kuivaa savea ja sammalia. Tässä vierellä oleva kuva 
138 näyttää multapenkin läpileikkauksen.

Muissa asuinhuoneissa varustetaan lattiat täyte- 
permannolla, ja menetel
lään siinä maalla seuraa- 
valla tavalla: Vuoliaisten 
päälle pannaan huonom
mista laudoista lattia täyt
teen kannatusta varten. 
Tämän lattian päälle pan
naan poikkiteloin vuoli
aisten yli muutamia ohu

empia hirsiä kannattamaan niitä neliskulmaisia par
ruja, joiden päälle varsinaiset lattialautat naulataan. 
Tällä tavoin permantotäyte tulee vähintäänkin noin 
30 sm (12") paksuksi, ks. kuva 139.

Täytepermannon voi tehdä niinkin, että vuoliais
ten väliin, joiden siinä tapauksessa tulee olla veis

Kuva 137.

Kuva 138.

Kuva 139.
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tettyinä myöskin sivultapäin, ja niiden sivulle nau
lattujen rimain päälle ladotaan lyhyitä lautoja per
mannoksi. Tämmöisen salapermannon päälle pannaan 
sitten täyte. Lattian paksuus kivijalasta lukien tulee 
vähemmäksi kuin jos täytepermanto sijoitetaan vuo- 
liaisten päälle. Tällä tavoin säästyy vähän hirsisei
nää, mutta sen sijaan jäävät vuoliaiset suurimmaksi 
osaksi täytteen sisään, joka sekään ei ole mikään 
hyvä asia. Kuva 140 näyttää tällä tavoin tehdyn 
täytepermannon.

Permannon täytteeksi pannaan tavallisesti kuivia 
sammalia, jotka varsinkin seinän vierellä poljetaan lu
jaan ja sullotaan erittäin huolellisesti. Sammalten 
päälle pannaan sitten ohut kerros kuivaa savea tahi 
puhdasta hiekkaa, jotta ne pysyisivät aina hyvästi 
koossa.

Tämmöinen permannontäyte on tarkoituksensa 
mukainen siellä, missä, 
kuten maalla, saa run
saasti sammalia. Kui
vat sahajauhot ja hie
not silput ovat yhtä hy
viä. Sammaltäytteestä 
on kuitenkin se haitta,' 
että hiiret helposti voi
vat kaivella siihen koloja, ja niistä lattiat tulevat ve
toisiksi ja kylmiksi. Jott’eivät nämä ikävät vieraat 
pääsisi turmiotaan tekemään, on syytä peittää pohja- 
permanto ensin tiilillä, joiden saumat täytetään savi- 
laastilla ja niiden päälle levitetään ja poljetaan sitten 
sammalia ja hiekkaa niin paksulta kuin tarvis vaatii. 
Samaa tarkoitusta varten voi käyttää paksua savi- 
laastia, ja sahajauhon- tahi silpunsekaista savilaastia, 
joista saa hyvin lämpimät lattiat. ElFei ole samma
lia saatavissa, voi täytteeksi panna yksistään savea 
tahi savilaastia, jota levitetään ohut kerros kerras
saan ja täytetään kuivaessa syntyneet halkeamat pak
sulla savivellillä. Asvalttihuopaa tahi tervattua pah
via, voi myöskin panna huopa- tahi pahvirullan le
veydeltä seinäin viereen, ja naulata ne tarkkaan kiinni. 
Ne erinomaisen hyvin estävät vetoa.

Permannon täytteeksi ei pidä milloinkaan käyt
tää tukopitoisia aineita, jotka muuttuvat ja joihin hel
posti imeytyy kosteutta ja kaasulajeja, niinkuin: 
ruokamulta, tuhka, hiili, muta y. m. s. aineet. Ne

saattavat tulla hyvin epäterveellisiksi, koska nuo hil
jattain keksityt pienet elolliset olennot, bakteeriat, 
jotka ovat monen vaarallisen taudin alkusyinä, täm
möisissä aineissa kykenevät syntymään ja kehkeyty
mään. Ei edes sammal ja sahajauhokaan ole täysin 
sopivia täyteaineita varsinkaan siinä, missä lattiat 
pääsevät kastumaan. Terveydellisessä suhteessa pa- 
raimmat täyteaineet ovat: kuiva savi, kuiva ja puh
das hiekka, laastimura, jos sitä vaan ei saateta vä
littömään yhteyteen puun kanssa, y. m. s. aineet. 
Koska vettä ei millään ehdolla saa päästää valumaan 
permantotäytteeseen on lattia tehtävä täysin kuivista 
lankuista, jotka maalaamalla ja kittaamalla tihenne
tään. Vanhoista, puretuista rakennuksista otettua 
täytettä ei pidä koskaan käyttää uudestaan, ellei sitä 
rautapeltien päällä tulisteta, sillä useimmiten se on 
saastutettua.

Lattialautoina käy
tetään tavallisesti lank
kuja, jotka ovat 5—6 
sm (2—2Y2") paksui
sia; ohuempiakin voi
daan käyttää, jos alus- 
hirret, joihin laudat 
naulataan ovat niin lä

hellä toisiaan, etfeivät laudat pääse notkistumaan. 
Leveät laudat eivät sovellu lattiaan, sillä ne helposti 
turpoavat ja mutkistuvat, tahi kuivassa kutistuvat ja 
silloin syntyy suuret raot saumojen kohdalle ja sitä 
paitsi ne kuluvatkin epätasaisesti, sen vuoksi, että 
on suuri erotus puun tiheydessä, puun sydämmen ja 
pintaosain välillä. Lattialankun sopivin leveys on 
12— 15 sm (5—6"). Semmoisissa edellämainitut epä
kohdat eivät tule kovin tuntuviksi.

Laudat liitetään lattiaksi monella eri tavalla. 
Yksinkertaisin tapa on suorastaan saumata ne rin
nakkain, mutta parempi on pontata ne, koska lat
tian siten saa tiiviiksi. Kaikkein paras keino on
panna laudat kämmennyksiin, mutta se on myöskin 
kallein. Jos laudat saumataan, on edukkainta lyödä 
lankunreunaan alushirsien välikohdalle lyhyet vaar
nat eli tapit, koska lattia sen kautta suuresti vakaan
tuu. Maalausta varten se on hyvin tärkeää, sillä 
elleivät lattialankut pysy liikkumattomina alallaan, 
lohkeilee heti iskos (kittaus). Kun puuvaarnoja käy-

Kuva 140.
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Kuva 141.

tetään on pidettävä huoli siitä, että ne ovat täysin 
kuivia ja kovasta puusta tehtyjä, ja että ne tiukasti 
mahtuvat tapinreikään.

Kuten jo on huomattu, on välttämättömän tar
peen, että lattialaudat pysyvät liikkumattomina pai
koillaan, jott’ei maalaus halkeilisi saumojen kohdalta 
lattialla kävellessä. Joskus sattuu kuitenkin, kun 
lattiat ovat saumaamalla lasketut, että ne syystä tahi 
toisesta liikkuvat ja että ne siis ovat lujemmin kiin
nitettävät. Sen voi toimittaa purkamatta lattiaa hy
vin yksinkertaisella tavalla siten, että ennen kuin ru
vetaan maalaamaan, lyödään saumoihin liimaan kas
tetulta, noin 3 sm levyisiä kiiloja. Niiden kautta 
kiinnittyvät laudat toisiinsa niin lujasti, ett’eivät enää 
pääse liikkumaan.
Liima niitä vielä enem
män kiinnittää.

Ponttauksen voi 
toimittaa joko kiinteällä 
tahi irtopontilla. Molemmista tavoista on se haitta, että 
lattiata on vaikea purkaa — pontti nimittäin helposti 
lohkeaa — eivätkä ne voi kulua enempää kuin 1j% 
osaksi laudan paksuu
desta. Sama haitta on 
vaarnoillakin kiinnite
tyistä lattioista.

Paraimman lattian 
saa kuten jo huomautettiin panemalla laudat käm- 
mennyksiin puoleen huuleen. Naulatessa on vaan vaa
riin otettava, ettei nauloja lyödä niin lähelle reunaa, 
että ne käyvät huuleen.

Tässä olevissa kuvissa 141 ja 142 nähdään kiin
teällä ja irtopontilla tehtyjä lattioita. Kuva 143 taas 
näyttää lattian, jossa laudat ovat huulella varustetut.

Lattialautain naulaamisen suhteen on huomat
tava, että ne ovat kiinnitettävät kuhunkin vuotiaiseen 
kahdella naulalla, jotka lyödään pystysuoraan laudan 
lävitse. On kyllä tapana kiinnittää laudat syrjistään
k ö  nauloilla ja samalla käyttää vaarnojakin. Tätä 
tapaa ei kuitenkaan voi puoltaa, koska on vaikeata 
purkaa tällä tavoin laskettua lattiaa särkemättä lau- 
tain reunoja.

Hyvin edukasta on lattiaa laskiessa käyttää 
ohuita lautoja. Siinä tapauksessa on tehtävä kak
sinkertainen lattia, jolloin alimmaiseen voi käyttää

Kuva 142.

Kuva 143.

huonompia ja päällimmäiseen parempia lautoja. Lau
dat ovat sovitettavat siten, että päällimmäiset peittä
vät alimmaisten saumat. Tällä tavoin saadaan noin
6 sm paksuinen lattia, joka on paljoa tiheämpi kuin 
samanpaksuinen lankkulattia, joka on saumaamalla 
tehty. Jos vuorauspahvia panee molempien lattiain vä
liin, niin tiheys luonnollisesti melkoisessa määrässä li
sääntyy. Jotta tämmöisen lattian voisi joutuisasti ja 
helposti saada lasketuksi, on tarpeen että laudat ovat 
tasapaksuiset.

Melkein samanlaisen lattian laskemistavan osot- 
taa kuva 144, jossa alimmaiset laudat ovat sijoitetut 
päällimmäisten saumain kohdalle. Lautoja ja työtä 
saa täten vähän säästetyksi mutta lattia tulee ohu

empi, eikä ole niin läm
min kuin edellä mai
nittu.

Riihissä, puima- 
huoneissa, eloaitoissa, 

viljaladoissa y. m. s., missä tiivis lattia on tarpeen, 
on edukkaampaa tehdä se kaksinkertaisista laudoista 
edellä mainitulla tavalla, kuin pontatuista lankuista,

jotka ovat kalliimpia 
kuin laudat ja sitä 
paitsi ne pahemmin ra- 
vistuvat. jos ovat vaan 
saumatut.

Suurempiin riihiin ja semmoisiin, missä viljat 
puidaan varstoilla, tehdään lattiat erinäisistä sitävar- 
ten sahatuista lankuista, joita ei kiinnitetä nauloilla, 
vaan lankun pää pistetään seinässä olevaan ränniin. 
Tässä lankut pääsevät liikkumaan, jotta niitä tarpeen 
mukaan voidaan kiilaamalla tiukentaa. Kaksi lank
kua tehdään tätä varten kiilan muotoisiksi. Lattia- 
lankkuja ei voi pontata, koskapa pontit puidessa hei 
posti lohkeaisivat, mutta ne tiivistetään siten, että 
niiden reunoihin tehdään uurros, joka sittemmin til
kitään tappuroilla tahi tervatilkkeillä. Ks. kuva 145.

Asuinhuoneissa ei pidä asettaa lattialautojen päitä 
suorastaan seinää vastaan, vaan lattialautoja — päär- 
mälautoja — vastaan, jotka sijoitetaan pitkin seiniä. 
Tämmöisestä menettelystä on se etu, että jos per- 
mannontäyte seinäin vieressä tarvitsee tarkastamista 
ja tiivistämistä, niin ei tarvitse purkaa muita lattia
lautoja, kuin seinän vieressä olevia. Uunien eteen

Kuva 144.



ou niinikään sijoitettava erinäinen päärmälauta, ja linen tapa, varsinkin suurissa tuvissa ja kaunista siitä
jos huone on kovin pitkä, niin se jaetaan kahtia poi
kittain kulkevalla laudalla, jota vastaan muut laudat 
sovitetaan huuleen. Ks. kuva 146, joka näyttää lat
tian asemapiirroksen.

Kun lattia on laskettu, nau
lataan tavallisesti sen ympärille 
seinään kiinni jonkunlainen lattia- 
lista, joka tavallisesti on laudan 
levyinen. Kuva 147 näyttää poikkipiirroksen useista 
jalkalistoista. Tämmöinen lista eli paneili levitetään 
usein niin laajaksi, että se ulottuu ikkunain tasalle

j j g i ! H P * * n m
Kuva 145.

tulee myöskin, jos se vaan on hyvin tehty. Kuvat 
149 ja 150 osottavat, miten tämmöinen laipio on teh
tävä. Edellinen kuvaa tasaista kattoa, jossa kannat- 

timet eli kurkihirret ovat näky
vissä, jälkimmäinen välikattoa, 
joka keskikohdalta on korkeam
malla kuin sivulta. Kurkihirsien 
ja katon koristamistapa saattaa 

luonnollisesti olla vaihteleva. Piirustukset osottavat 
ainoastaan kaikkein yksinkertaisimmat menettelytavat 
tässä suhteessa.

Kuva 147.

tahi ylemmäksikin, jolloin sitä kutsutaan rinta- eli 
seinäpaneiliksi. Yksinkertaisin muoto rintapaneilia 
ovat kämmennyksiin pannut pystysuorat, ohuet lau
dat. Semmoisissa huo
neissa, joissa sisustus 
muutoinkin on kallis- 
arvoisempi tehdään pa
neili kehyksiin suljet
tujen peilien muotoi
seksi niinkuin ovet.
Alapäästä peitetään pa
neili jalkalistalla eli ja
lustalla ja yläpäästä 
peittolistalla, ks. kuva 148.

Välikatoissa, jotka samalla ovat yläkerran lat
tioina, joko jätetään katon kannattimet näkyy iin 
tahi peitetään ne laudoilla. Yhteinen kansa käyt
tää edellistä tapaa hyvin yleisesti. Se onkin käytöl-

Kuva 148.

Jottei huoneen lämmin välikaton kautta pääsisi 
haihtumaan, levitetään maalla välikaton päälle noin 
20 sm (8") paksuudelta sammalia, jotka poljetaan lu

jaan, ja jonka päälle 
sitten levitetään ohut 
savi- tahi hiekkakerros. 
Tämmöiseen täyttee
seen ilmestyy kuiten
kin pian hiiriä ja eh
käpä rottiakin, ja kun 
nämä eläimet ovat yhtä 

Kuva 150 vahingollisia katon täyt
teelle kuin permannon 

täytteellekin ja voivat paneilia myöten päästä alas 
huoneeseenkin, pitäisi koettaa estää niitä välikaton 
täytteeseen pääsemästä siten, että lautojen päälle en
sin pannaan tiilikerta.

Jos välikaton kannattimet altapäin peitetään lau-
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doilla, niin on täyte kaikissa tapauksissa levitettävä 
erinäiselle kannattimien päälle lasketulle lautalattialle, 
joka on tehty huonommista laudoista, eikä suoras
taan paneilin päälle. Huoleti voi sen päälle kuiten
kin levittää sammalta irralleen, jos lämpimän vuoksi 
välttämättä tahtoo siihen jonkunlaista täytettä panna.

Täytettä kannattamaan 
voi tehdä salapermannonkin, 
joka on tehty lyhyistä lau
doista, jotka ladotaan kan
nattimien sivuille naulattu
jen rimain päälle. Näin menetellään kaikissa suu
remmissa rakennuksissa ja kaupungeissa myöskin. 
Kun kaikkialla ei ole

Kuva 151.

nittu kuva osottaa, naulattavat suorastaan välikaton 
kannattimiin tahi korokkeihin. Korokkeet ovat pan
tavat poikittain kannattimien päälle ja siihen, missä 
ne toistensa kanssa käyvät ristiin, on pahvilevy pan
tava niiden väliin. Tämmöisessä tapauksessa voi ko
rokkeet panna tiheämpäänkin kuin välikaton kannat-

timet ovat, jos laudat sen 
vaativat. Kuva 152.

Korokkeet voidaan aset
taa välikaton kannattimien 
välikohdillekin, niiden päälle 

tehdyn täytepermannon päälle. Tässä tapauksessa, 
kuten vastamainitussakin, jää tietysti kannatushirsien

väliltä salapermanto

Kuva 152.

sammalta saatavissa, 
käytetään samaan tar
koitukseen muraa ja 
laastin jätteitä. Salaper- 
mannon päälle levitetään kuitenkin ensin paksu savi- 
velli ja sen päälle ladotaan tiilikerta ja vasta sitten 
mura. Semmoisen
muran asemesta, 
jossa on seassa kalk
kia, joka, kuten usein 
on mainittu, ei so
vellu välittömästi 
puuta vasten, ja joka 
useimmiten sitä paitsi lienee tavalla tahi toisella saas
tutettua, on syytä käyttää kuivaa savea täytteenä tiili- 
kerran päällä. Vierellä oleva piirros, kuva 
151 näyttää välikaton, jonka päällä on ylä
kerran lattia, semmoisena, jommoiseksi se 
tavallisesti tehdään. Välikatto on rapattu ja 
riittävä tila täytteelle on saatu siten, että vä
likaton kannattimen päälle on sijoitettu ko
rokkeet ohuemmista hirsistä.

Välikaton ja sen päällä olevan lattian 
tehtävänä on myöskin estää ääntä kuulumasta 
toisesta kerrasta toiseen. Ja koska, kuten tun
nettu on, ääni leviää helposti kimmoavia, tiheitä ja 
kovia esineitä myöten, mutta hitaasti ja osittain vaan 
pehmeitä ja löyhiä aineita myöten, jommoisia ovat 
savi, mura, pahvi y. m., niin on lattialautain ja kan
natushirsien väliin pantava jotakin viimeksi mainittua 
ainetta. Lattialaudat siis eivät ole, kuten vastamai-

Kuva 153.

m
Kuva 154.

pois. Mutta korokkeet 
ovat tehtävät korkeam
mat kuin tavallisesti, 
jotta täytteelle jäisi 

riittävästi tilaa. Hirsien väliin syntyy tällä tavoin 
tyhjä paikka, mutta koska ilma on huono äänen- ja

lämmön-johdattaja, 
niin se tietysti on 
eduksi, jota lisää 
vielä sekin, ettei 
täyte koske suoras
taan kannatushir- 
siin. Tämmöisessä

Kuva 155 ja 156.

tapauksessa on tärkeämpää kuin muutoin, että täyte- 
permannon kohdalla olevat ulkoseinät tilkitään niin 

huolellisesti kuin suinkin, ettei kylmä ilma 
pääse sitä tietä tunkeutumaan välikatön kan
nattimien väliin. Kuva 153 näyttää, kuinka 
välikatto vastamainitun menettelytavan mu
kaisesti on järjestettävä. Kuvasta heti huo
maa että äänellä tässä on paljoa pitempi 
matka kuljettavana, kuin jos korokkeet olisi
vat asetetut suorastaan kannatushirsien päälle. 
Sekin käy selväksi, että paino tasaisemmin 
jakaantuu kannattimien päälle.

Välikaton alle pitkin seiniä lyödään listat, jotka 
voivat olla eritavalla koristettuja. Niistä kuvassa 154 
nähdään muutamia malleja.

Vesi- eli ulkokatto. Tavallisimmat vesikaton muo
dot nähdään kuvista 155 ja 156 ja niistä edellisessä 
kuvattu lienee yleisemmin käytetty. Taitetuita kat



toja, kuva 157, tavataan harvoin muissa, kuin van- 
hanaikuisissa rakennuksissa. Ne ovat kauniita, mutta 
paljotöisiä.

Katon viettävyys riippuu etu
päässä siitä aineesta, jolla raken
nus on katettava. Olkikatot vaa
tivat suurimman viettävyyden, Kuva 157.

suhde on korkeuden ja leveyden välillä niinkuin 1: 
2:teen. Pärekatot ovat myöskin tehtävät hyvin viettä
viksi kuitenkin niissä riittää 
suhde 1: 3:meen. Vähimpään 
viettävyyteen tyytyvät asvaltti-, 
huopa- ja rautapeltikatot, joissa 
korkeus voi suhteutua levey
teen niinkuin 1: 5;teen.

Edellämainituita katon viet- 
tävyyssääntöjä ei kuitenkaan 
aina noudateta. Joskus raken
nus vaatii toisenlaisen viettävyyden, joskus sitä vaatii 
korkean ullakon tahi ullakkokamarin tarve.

Kuta jyrkempi katto on, 
sitä kovemmin sitä rasittaa tuuli 
ja sen vuoksi täytyy jyrkän ka
ton olla vahvempi rakenteel
taan kuin luisun- eli vähemmän 
viettävän katon. Tasaisen ka
ton sitä vastoin täytyy talvella, 
kun suuret lumimäärä pysäh
tyvät sen päälle, kannattaa pal
joa suurempaa painoa kuin jyr
kän. Todellisuudessa ovat luisut katot meillä vähem
min sopivat kuin jyrkät, sillä kun lumijoukot katoilla

Kuva 159.

Kuva 160.

Kattoa kannattavat lcatonkannatteet, joiden tulee 
olla yksinkertaisia rakennustavaltaan ja ovat ne niin

tarkkaan ja huolellisesti hakatta-
va^ etteivät ne jännitä tahi lyk-

i ^ää ulospäin seiniä, joiden päällä
ne lepäävät. Semmoisten katto- 

Kuva 158. jen kannatteihin, jotka viettävät 
kahdannepäin, kuuluu kaksi vastakkain nojautuvaa 
parrua eli katon reittä ja kaikki ne eri osat, joita 

tarpeen mukaan on useampia 
tahi harvempia ja eri tavalla jär
jestettyjä, jotka jollakin tavoin 
sitovat näitä toisiinsa ja kan
nattavat niitä.

Kapeissa rakennuksissa ei 
katon kannatteihin tarvitse kuu
lua muuta, kuin mainitut kaksi 
parrua, jotka alapäästä tapite

taan tahi kiinnitetään kattopelkkaan, kuva 158. Jos 
jännitysväli on suurempi, niin että parrujen täytyy 

olla enempää kuin 3,5 m (12') 
pitkät, ovat ne tuettavat n. s. 
Mtaorrella, kuva 159, joka kiin
nitetään keskikohdalle reisi- 
puuta. Jos jännitysväli on vie
läkin suurempi, ovat kannatteet 
paremmin tuettavat. Sen voi 
tehdä, niinkuin kuva 160 osot- 
taa, sijoittamalla pystysuorat 
pylväät kitaorsien alle, jos ni

mittäin kattopelkat nojautuvat johonkin väliseinään. 
Mutta kun ei aina voida tyytyä semmoiseen matalaan

rupeavat sulamaan, niin semmoiset katot tavallisesti 
vuotavat, ellei lunta heti luoda pois.

Kuva 162.

ullakkoon, joka tämän rakennustavan mukaan syntyy, 
niin korotetaan rakennusta kattopelkkain yläpuolelta



vielä muutamilla hirsikerroksilla tahi laudoilla. Kuvat 
161 ja 162 osottavat tämmöisen rakennustavan. Jos 
rakennuksessa on 
monta väliseinää, 
jotka ulottuvat ka
ton harjaan asti, niin 
katon kannatteet 
saattavat olla hyvin 
yksinkertaiset. Väli
seinäin päälle upo
tetaan pyöreät orret 
ja niihin naulataan 
sitten parrut eli ka- 
tonvuolet, jommoi- 
siksi kelpaavat ohu
etkin tarvepuut, ks. 
kuva 163. Tämmöi
set orret voi myös
kin sijoittaa muuta
mien alempana ole
vien vahvojen kan
natteiden päälle, ku
ten kuva 164 osot- 
taa.

Jos rakennus on 
hyvin leveä eikä ka- 
tonkannatteita voida 
tukea pylväillä, niin 
käytetään kuvassa 
165 osotettua kan
natteiden rakennus
tapaa. Sen mukaan, 
joka soveltuu käy
tettäväksi jopa 18 m 
(60') jännitysvälille- 
kin, nojautuu katon- 
kannate pääasialli
sesti sidehirteen, jota 
se painaa kohtisuo
raan. Suurissa karja- 
kartano- ja latora- 
kennuksissa, missä 
tukeet voivat nojau
tua väliseiniin tahi välikattoon, voidaan samaa ra
kennustapaa hyvällä menestyksellä käyttää. Katto

parrujen jatkaminen, missä se on tarpeenvaatima, on 
toimitettava kuvassa 166 osotetuissa a tahi b kohdissa.

Kun kattopel- 
kat, jotka yhdistävät 
molemmat sivusei
nät, tavallisissa re- 
huladoissa ovat re- 
huaineiden korjuu
seen panon tiellä, on 
parasta jättää ne 
pois ja muodostaa 
kannatteet kuten 
kuva 167 osottaa. 
Niinkuin tästä nä
kyy, nojautuvat ne 

nydeparrujensa 
kautta suorastaan 
kivijalkaan.

Kannatteen par
rut eli vuolet teh
dään tavallisesti ne
liskulmaisiksi 15 X  
12 sm ( f rx  5"). 
Tämän vahvuisina 
kun kannatteet ovat, 
voivat niiden välit 
olla tavallisen leve- 
ässä rakennuksessa, 
joka katetaan ke
veillä kattoaineilla, 
1,5— 1,8 m.
Jos kannatteita voi
daan tukea välisei
niin tahi välikattoon, 
voi välimatkaa huo
leti suurentaa jon
kun verran, mutta 
varsinaisten katto- 
lautain täytyy siinä 
tapauksessa olla 
vahvempia. Jos jän
nitysväli on suu
rempi kuin 6 m (20') 

on parrujen edellä mainittua kokoa lisättävä jonkun 
verran tahi ovat kannatteet sijoitettavat lähemmäksi

Kuva 164.

Kuva 165.
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toisiaan. Kun joskus saattaa olla edukkaampaa käyt
tää harvempia kannatteita, jotka ovat tehdyt paksum
mista tarvepuista, 
kuin useampia 

hienommista 
puista tehtyjä, 
niin asetetaan 
nämä paksut kan
natteet 2,5, 3,
tahi 3,5 m (8, 10 
12') välimatkalle 
toisistaan ja nii
den välikohdille 
sijoitetaan sitten 
yksi tahi kaksi 
yksinkertaista ja 
hienoa kattopar
rua katonkannat- 
teihin nojautu
vien orsien päälle.
Kuva 168.

Kattoparrut Kuva

päissä parrut yhdistetään toisiinsa kuten kuva 171 
a ja b näyttävät. Niistä tapgiliitos on parempi. Nau

lana käytetään 
paremmin tammi - 
naulaa.

Sideparrujen 
asemesta, jotka 
ko’oltaan saatta
vat olla hienom
pia kuin katto- 
parrut, käytetään 
hyvällä m enesty k- 
sellä varsinkin 
suuremmissa ra

kennuksissa 
kahta 5 sm (2") 
paksua lankkua, 
jotka matalaan 
upotetaan parru
jen molemmin 
puolin ja kiinni
tetään ruuvipul-

eli reidet ovat aina lii
tettävät kitaorteen lo- 
henpurstolapaan, katso 
kuva 169 ja samalla 
ne ovat yhdistettävät 
kattopelkkaan tahi kä
pälään, ellei kuvassa 
170 osotettua rakennus
tapaa pidetä parempana. Nydereisiin (parruihin) yh
distetään kattoparrut ponnikkeilla ja tapilla. Latva-

Kuva 169.

tiliä, kuva 172. Sa
malla tavoin on syytä 
menetellä n. s. käpä
läin suhteen ja voidaan 
nekin tehdä lankuista. 
Jos katon kannatteet 
tehdään tällä tavoin 
voivat parrut eli katon- 

vuolet olla hienommista tarvepuista kuin tavallista, 
koska niitä ei heikonna niin syvät pykällykset kuin

8
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tavallisissa katonkannatteissa. Mutta sitävastoin tulee 
työ kalliimmaksi monien ruuvipulttien tähden, jotka 
tässä ovat 

tarpeen.
Kuva 173 
osottaa ka
ton asema
piirroksen,
joka viettää Kuva 171.

4:lle puolen 
ynnä otsapuolen.
Erittäin vahvat 
kulma- eli kiiri- 
parrut tukevat 
tässä kaikkia taite-

matkaa ulkoseinän sivuitse suojellaksensa sitä kastu
masta. Näiden rästästen, jotka suuresti kaunistavat

rakennuk
sen ulkonä
köä tulee 
joka puo
lelta, siis 
päädyissä-

Kuva 172. k in > Olla 
yhtä leveät. 

Niiden leveys voi 
vaihdella tavalli
sissa rakennuk
sissa 0,60 ja 1,2 
m (2 ja 4') vai
heella. Kuvat 174 
ja 175 näyttävät 
kaksi erilaista 
rästäs muodos
tusta, jotka tar
peen mukaan voi
daan koristaa

Kuva 174. , ,konsooleilla, ny-
teillä ja listoilla.

tuita kannatteita, 
niiden alaosat 
tuetaan samalla 
tavoin kuin taval
liset katon kan
natteet. Yläpää 
sitävastoin nojau
tuu ensimmäiseen Kuva 173.

Kuva 175. Kuva 176.

kokonaiseen kannatteeseen, taikka on sitä 
mikäli mahdollista kannattamassa välisei
nään nojautuva pystypylväs.

Erittäin tärkeätä on muutoin että ka
ton kannatteet valmistetaan kuivista puista, 
että työ tehdään niin huolellisesti, että 
kaikki liitokset ja tapit käyvät hyvästi yh
teen, sillä siten vaan saadaan katon kannatteet tar
peellisen varmoiksi ja vakaviksi.

Katonkannatteiden päiden tulee ulottua jonkun

Kuva 177.

Päätyrästään muodostavat lyhyet par
rujen päät, jotka ovat upotetut ja hyvästi 
kiinnitetyt seinään ja lähimpään katon kan
natteeseen. Niiden välimatka on tavalli
sesti sama kuin katon kannatteidenkin. 
Kun kattolaudat niissä tulevat olemaan 
suorakulmaisesti muihin kattolautoihin, 

niin ne nurkassa liittyvät toisiinsa vinokulmaisesti ja 
liitoksen vahvikkeeksi naulataan allepäin lauta. Kuva 
176 näyttää päätyrästään asemapiirroksen ja a läpi
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leikkauksen. Mainitun rastaan voi tehdä paljoa yk
sinkertaisemman, jos parrujen päät kokonansa jäte
tään pois ja laudat ulotetaan seinän sivuitse, ei kui
tenkaan niin paljoa kuin edellisessä tapauksessa; 
ks. kuva 177.

Puusepän töitä.

Niin pian kuin rakennus 
on joutunut kattopäälle, al
kaa puusepän työ. Hänen tu- 
leef valmistaa ja panna pai
koilleen ovet ja ikkunat, hie
nommat listat, portaat y. m. s., 
jotka huoneitten sisustuk
seen tarvitaan. Luonnollista 
on, ettei voida määrätä missä 
salvumiehen on lopetettava, 
puusepän alotettava, koska 
se riippuu siitä, kuinka tot
tunut ja taitava salvumies 
on. Edukkainta lienee kuitenkin, ettei salvumiehellä 
teetetä hienompia töitä, vaikka hän niitä taitaisikin, 
sillä kun häneltä puuttuu riittävää tottumusta 
ja työkalujakin, niin hänen työnsä useasti 
tulee kalliimmaksi kuin puusepän. Salvumie
hen tavoin puuseppäkin suorittaa tarpeelliset 
liitokset saumaamalla, ponttaamalla ja huu- 
lettamalla, mutta käyttää samalla myöskin 
liimaa. Ikkunain ja ovien karmien nurkkaliitokset 
suoritetaan sinkkaamalla s. o. toiseen karmiosaan 
muodostetaan suorat tahi mieluummin 
lohenpurstonmuotoiset tapit, joita toi
sessa karmin osassa vastaa saman muo
toiset reijät eli pykälät, kuva 178.

Ikkunat. Ikkunassa on karmi ja 
kehä. Ne ovat niin tehtävät että ne tar
koin estävät kylmän ulkoilman pääse
mästä huoneeseen. Niiden suuruus ja 
muoto vaihtelee kunkin mielihalun mu
kaan ja senkin mukaan mihin paikkaan 
ne ovat sijoitettavat. Ikkunankarmien nurkat liite
tään sinkkaamalla, kuva 179. Kaikissa muissa ra
kennuksissa paitsi semmoisissa, joissa ne ovat suu
ren kosteuden alaisina. Niissä karmin ikkunalauta

Kuva 178.

Kuva 179

Kuva 180.

liitetään sivuosiin eli pieliin irtonaisella tapilla. Se 
tehdään sen vuoksi, ettei vesi valuessaan pitkin kar
mia tapaisi mitään nurkkaa, johon se voisi pysähtyä 
ja vähitellen saada puun mätänemään. Karjakarta- 
noita, saunoja, pesutupia ja asuintupiakin varten,

missä yksinkertaisia ikku
noita käytetään, ovat ikku- 
nainkarmit tällä tavoin tehtä
vät. Kuva 180 a näyttää 
pielen läpileikkaus- ja ik
kunalaudan asemapiirroksen.

Karmien leveys on puu- > 
rakennuksissa sama kuin 
seinänkin. Kivikartanoissa 
se tavallisesti on ainoastaan 
20 sm (8"). Pituuspuolilleen 
ikkuna tavallisesti jaetaan 
kahteen puoliskoon välipyl- 
väällä, joka kiinnitetään sekä 
ikkunankamanaan että ik
kunalautaan tapilla. Poi

kittain ikkuna myöskin jaetaan kahteen osaan poikki
puolalla, joka on tehty samalla tavoin kuin pitkin- 

puolin kulkeva välipylväs. Tätä nykyä usein 
jätetään pois välipylväs, joskus poikkipuola
kin. Karmin neljälle sivulle ja samoin väli- 
pylvääseen ja poikkipuoloihin tehdään 12 mm 
syvät huulet ulkokehiä varten; sisäkekiä var
ten tehdään huulet ainoastaan pieliin ja ka
manaan.

Ikkunainkehinä ovat kehyskappaleet, jotka ollak
seen kylliksi vahvat ovat tehtävät noin 
40 ä 50 mm paksuiset ja noin 50 mm 
leveät sekä sitä paitsi puolat, jos ik
kunan kehä on jaettu useampaan ruu
tuun. Sisäkehät saattavat olla ohuem
pia kun niitä ei varusteta saranoilla. 
Kehiin ja puoloihin höylätään 10 mm 
syvät ja leveät huulet ikkunalasia ja 
niiden kittaamista varten. Ulkoke
häin nurkat ovat vahvistettavat kul- 

maraudoilla ja varustettavat saranoilla, säpeillä y. m., 
jotta ikkunat tarpeen vaatiessa saa avatuiksi.

Kuva 181 näyttää ikkunanrei’än asema- ja läpi- 
leikkauspiirroksen pituudelle. Kuva 182 osottaa puo-
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Ien ikkunankehän ja puolain luonnollisesta koosta, 
jotka ovat eri tavalla höylätyt.

Ikkunankehä, karmit ja puolat ovat tehtävät erit

alakappaleet sekä yksi tahi useampia poikkikappa- 
leita. Se on tehtävä noin 5 sm paksu, jotta ovi tu
lisi kyllin vakava. Ulko-ovissa, joiden tulee estää

täin hyvistä aineista. Semmoiseksi on valittava kuiva, 
mehukas, tiheäsyinen ja oksaton honkapuu. Seinään 
on karmi yhdistettävä rautakynsillä ja sideraudoilla.

Ovet. Ovien karmit teh
dään samalla tavoin kuin ik- 
kunainkin 7,5 sm paksuisista 
ja 15 sm levyisistä lankuista 
jotka liitetään toisiinsa sink
kaamalla ja yhdellä tahi kah
della tapilla. Karmin reu
naan höylätään 15 mm syvä 
huuli, joka on yhtä paksu 
kuin varsinainen ovikin, ja 
karmi kiinnitetään seinään 
rautakynsillä.

Oveen kuuluu raami eli kehys ja peilitäytteet, 
jotka tarpeen ja mielen mukaan koristetaan erilaisilla 
listoilla. Kehyksessä on sivukappaleet, kaimana ja

Kuva 183—185.

Kuva 182.

kylmyyttä huoneeseen pääsemästä ja hyvin suurissa 
muissakin ovissa on kehys tehtävä paljoa pak
sumpi.

Asuinrakennusten ovet 
ovat joko kaksi- tahi yksi
puoliset. Edelliset ovat ta
vallisesti 1,2 m (4Q leveät 
2,4 m (&Q korkeat. Ulko- 
ovet eteisissä ja porstuissa 
ovat tehtävät leveämmät. 
Jotta lihavammatkin henkilöt, 
joille 0,6 m oven leveys ei oi
kein riitä, mukavasti pääsi
sivät kulkemaan kaksipuo

lisesta  ovesta yksistään toisen puoliskon auki ollessa, 
tehdään siitä joskus hiukan leveämpi kuin toisesta 
siten, että toinen sivukehys tehdään leveämmäksi ja pei
tetään valelistalla, joten ovi näyttää siltä kuin olisi siinä



rinnatusten kolme sivukappaletta keskellä. Yksipuoleiset takkain tulevat olemaan, vino- tahi huulisaumalla,
ovet ovat tavallisesti0,9 m (^)leveätja2,im (7()korkeat. kuten kuvat 193 ja 194 osottavat. Kuva 195 näyt.

Kaikki ulko-ovet sekä asuinhuoneissa että karja- tää puolen luonnollista kokoa ovikehyksestä, joka on

Kuva 186—187. Kuva 188—189.

Kuva 190

kartanoissa ovat asetettavat 
aukiamaan ulospäin, jotta 
ihmiset ja eläimet tulenvaa- 
ran sattuessa helposti pää
sevät ulos. Eteisestä lähte
vät ovet asetetaan aukiaman 
eteiseen päin, pienempien ja 
suurempien huoneitten väli
ovet asetetaan suurempiin 
päin aukiamaan, jotteivät vä
hentäisi tilaa pienemmissä.

Ovien muoto vaihtelee 
jonkun verran; ei kuitenkaan 
niin paljoa kuin ikkunain.
Tässä olevat kuvat 183—
189 näyttävät tavallisimmat.
Viimeinen näistä kuvaa kaksi
puolista  ovea, jossa toinen 
puolisko on leveämpi huin 
toinen. Kuvissa 190 ja 191 
osotetaan puolessa luonnol
lista kokoa kehyskappaleen ja 
peilitäytteen leikkauspiirros, 
ja kuvassa 192 kehyskap- 
paletta, jossa on kaksinker
tainen täyte. Se on ulko- 
ovi jonka tulee estää kylmää ilmaa sisälle pääse
mästä. Kaksipuoleisiin oviin lyödään ilmanvedon 
estämiseksi molempiin puoliskoihin peittolistat. Sa
masta syystä varustetaan ovet siltä sivulta, jossa vas-

Kuva 191.

erilaisilla höyläyksillä koris
tettu.

Sauman ovenkarmin ja 
seinän välissä peittävät oven- 
vuorilaudat, joista kuva 196 
puolessa luonnollista kokoa 
osottaa useita malleja. Sa
manlaiset vuorilaudat sovel
tuvat ikkunoihinkin sisäpuo
lelle.

Saranoita oviin kiinnit- 
täissä on huomioon otettava, 
että se osa saranaa, jossa 
tappi on, kiinnitetään oveen 
eikä karmiin, kuten taval
lista on, sillä näin ollen on 
helpompi voidella saranoita, 
eikä öljy valu pois. Sara- 
nain tappien samassa ovessa 
pitäisi olla eripitkät, jotta 
olisi helpompi laskea ovi 
jälleen saranoilleen.

Karjakartanoitten ja tal
lien ovet tehdään tavallisesti 
kaksinkertaiset siten, että 
ohuet laudat naulataan ris

tiin toistensa päälle. Nämä n. s. vuoratut ovet val
mistetaan pontatuista tahi huuletetuista laudoista, joi
den väliin pannaan jonkunlaista tervattua pahvia.
Ovet ovat sitä paitsi heti maalattavat öljymaalilla

Kuva 193.

Kuva 194.



tahi sivellettävät lämpimällä terva- ja mustaväri- ynnä 
punamultasekoituksella, jottei kosteus pääse niihin 
pystymään. Sillä muutoin ne rupeavat paisumaan 
ja kierostumaan. Ovia kiinnitettäessä saranoilla, 
on huomioon otet
tava, että ne pan
naan sillä tavoin, 
että ovi seijällään 
ollessaan pääsee 
tarkoin kiinni sei
nään.

Kun on ti
lasta puute jakun 
ovet ovat liian 
suuret ja raskaat, 
on sopivampaa 
järjestää ne niin, 
että ne avautuvat 
syrjään lykkää
mällä pitkin sei- Kuva 195.

sen ja hyvän suurten ovien ja porttien sulkemista- 
van näyttää kuva 198.

Portaat. Kaikki ulkoportaat ovat enimmiten yk
sinkertaiset ja helpot tehdä, mutta sisäportaat ovat 

7y y \  T7 '77\. paljoa mutkik-
/yy/V  y / T / X  kaammat. Niiden
y v v v \ / / / / C  valmistamiseen

vaaditaan paljoa 
enemmän tottu
musta ja taita
vuutta. Senpätäh- 
den lienee paikal
laan, ettei edelli
sistä puhuta tässä 
mitään. Muistet
tava vaan on, että 
astuimet tehdään 
hiukan ulospäin 
viettävät, että 
ne ovat leveydel-

Kuva 197.

nää. Pienemmät ja keve- 
ämmät ovet voi esteettömäsi 
lykätä pitkin ylä- ja alapuo
leen tehtyä laajaa huulta, 
mutta suuret ovet ovat pan
tavat pienille pyörille, jotka 
mukavimmin saa yläreunaan 
kiinnitetyiksi. Ovirei’än ylä
puolelle kiinnitettyyn lankkuun, joka on kahta vertaa 
niin pitkä kuin oven leveys ja jonka yläreuna on 
raudoitettu, ripustetaan ovi, ellei tahdota sijoittaa 
pyöriä oven alapuolelle; ks kuva 197. Yksinkertai-

tään vähintäänkin 30 sm 
sekä että korkeus ei 

saa olla suurempi kuin 15 
sm ia portaat aina 
maalataan tahi sivellään liina- 
öljyllä ja tavallisella tervalla.

Sisäportaat ovat sijoitet
tavat rakennuksen keskikoh

dalle eteisestä tahi porstuasta lähteviksi, jotta niille 
pääsy olisi helppo kaikille. Suuremmissa rakennuk
sissa joissa yläkerrassa on useita huoneita, ovat por
taat tehtävät vähintäänkin 1,5 m (5') leveät, pie

Kuva 198.



nemmissä rakennuksissa ainakin 1,19 m (4') ja taval
liset ullakonportaat noin 0,9 m leveät. Yksinker
taisimmat portaat ovat aivan suorat, mutta ne vaa

ja kuva 201 kierteisportaat, jotka ovat tehdyt nelis
kulmaiseen huoneeseen.

Astuimet tehdään 5—7 sm paksuista lankuista;

^  m
Kuva 199.

Kuva

tivat paljon tilaa eikä niitä 
jokapaikassa voi käyttää, var
sinkin jos niistä on tehtävä 
mukavat. Kulmaportaat, joissa 
on lepoasema joka 7:nen 
tahi 8:nen astuimen päässä, 
ovat hyvin mukavat, mutta 
vaativat paljon tilaa. Sem
moisissa rakennuksissa, 
joissa on monta huoneker- 
taa, ovat ne kuiten
kin sopivimmat, koska 
matka ylempiin kertoi
hin tulee hyvin rasitta
vaksi, ellei lepoasemia 
ole olemassa. Käänne- 
eli käänneastuimilla 
varustetut kulmapor
taat lienevät kuitenkin 
sopivammat mataloissa rakennuk
sissa, koska ne vaativat verrattain 
vähän tilaa ja ovat mukavat. Mu
kavat ovat kierteisportaat, joissa 
astuimet kiertävät pyöreän tukin 
eli akselin ympäri, joka on niin 
paksu, että astuimet sen vieressä 
ovat 5 sm paksut, mutta ne ovat 
vaikeat tehdä, jos portaat tulevat 
olemaan keskellä lattiaa. Tällai
sia portaita käytetään harvoin. Tavallisesti ne ovat 
hyvin kapeat. Kuva 199 näyttäää muutamain kulma- 
portaitten asemapiirroksen, kuva 200 käänneportaat

Kuva 201.

Kuva 203.

pienemmät portaat kuitenkin 
ohuemmista puista. Suorat, 
kellareihin, ullakoihin y. m. s. 
paikkoihin vievät portaat teh
dään siten että astuimet upo
tetaan uurrokseen ja mie
luimmin lohenpurstouurrok- 
seen portaitten sivu- eli reisi- 
lautoihin ja peitetään taka
puolelta laudoilla, ellei tah

dota jättää väliaukkoja 
avonaisiksi, kuva 202. 
Paremmissa portaissa 
ne kuitenkin peitetään 
siten että astuinten vä
liin sijoitetaan erinäi
nen kapea lauta, var- 
vaslauta, joka yläpuo
leiseen astuimeen kiin

nitetään karalla, alapuoleiseen ta
vallisesti naulalla. Portaitten rei
det tehdään 5—-7 sm paksuista 
lankuista sikäli, mikäli ne ovat 
tuetut tahi tuetta. Niihin astui
met joko upotetaan tahi kiinnite
tään reisiin naulattuihin listoihin, 
kuva 203. Astuimet kiinnitetään 
myöskin suorastaan reisien reu
noihin leikattuihin porrasmuötoi- 

siin pykäliin, jolloin astuinlautain päät ulkonevat rei
sistä saman verran kuin niiden reunat ulkonevat 
varvaslaudan etusivusta, (kuva 204). Siinä tapauk-



sessa ne ovat profiloitavat (ruusailtavat) pääpuolel
taan myöskin.

Käänneportaita tehdessä, joissa on käänneastui- 
met, menetellään seuraavalla tavalla: Olettaen että 
portaita myöten nouseva henkilö pysyy käännekoh
dalla keskellä astuinta, tehdään ne siltä kohdalta yhtä 
leveät kuin suorat portaat. Sitä varten vedetään 
jako-viiva a, b, c, kuva 205. Tavallisesti portaat

jaetaan leveydeltään kahteen tahi kolmeen yhtä suu
reen osaan sen mukaan minkä verran tilaa on, mutta 
jakoviivaa ei pidä vetää lähemmäksi akselia kuin 
puoliväliin astuimen leveyttä eikä loitommaksi kuin 
3/4 siitä. Jos se pannaan lähemmäksi, niin käänne- 
astuimet tulevat liian leveät ulkoreunassa ja jos se 
vedetään akselista loitommaksi kuin 3/4 leveyttä, niin 
astuimet akselin vierellä tulevat liian kapeat. Mo
lemmissa tapauksissa niistä tulee epämukavat. Jako

viivalle merkitään astuinten leveys, jonka jälkeen 
suorat astuimet vedetään suorakulmaisesti siihen näh
den ja käännetyt akselin keskikohdalta O viivalle 
merkittyjä pisteitä myöten. Ellei akseli ole kylliksi 
paksu, niin portaat kuitenkin tulevat epämukavat, 
jonka vuoksi voi käyttää kuvassa 206 osotettua käy- 
töllistä jakotapaa, joka ei vaadi tämän laajempaa se
litystä. Kuten näkyy tulevat astuimet tässä tapauk

sessa akselin puoleisesta päästä leveämmät ja seinän 
puoleisesti päästä kapeammat kuin edellisessä ta
pauksessa.

Portaita tehdessä piirretään asema lattialle ja 
seinään tahi erinäiseen lautaan merkitään astuinten 
korkeus, joiden lukumäärän saa siten, että jakaa huo- 
nekerran korkeuden lattiasta lattiaan astuimille mää
rätyllä korkeudella.



5 Luku. Kattamisesta.
Oljet, päreet, asvalttihuopa ja rautapelti ovat ta

vallisimmat kattamisaineet maalla. Samassa järjes
tyksessä otamme ne tässä puheiksi. Harvinaisemmat 
aineet, kuten liuskakivet, tiilet y. m. s, voinemme 
tässä jättää lukuun otttamatta, koska niitä tuiki har
voin käytetään maatalouteen kuuluvissa rakennuksissa.

Kattamisaineelta täytyy vaatia seuraavat ominai
suudet: että se täydellisesti estää sadeveden tunkeu
tumasta rakennukseen, että se on mikäli mahdollista 
tulenkestävää, että se on lujaa, huokeata hinnal
taan, ja kevyttä. Edellä luetellut aineet eivät kaikki 
täytä näitä vaatimuksia, mutta tärkein ominaisuus, 
tiiveys, niillä on kaikilla, jos nimittäin tarkoituksen
mukaisesti tulevat käsitellyiksi. Kattoainetta vali
tessa useimmiten ei oteta lukuun rakennuksen laa
tua eikä kattamisaineen lujuutta tahi tulenkestävyyttä, 
vaan ainoastaan onko se hinnaltaan huokeata, ja se 
onkin siksi tärkeä seikka, ettei sitä milloinkaan voi 
jättää lukuun ottamatta.

I. Olkikatto.
Semmoisissa seuduissa, missä viljellään paljo 

ruista ja vehnää, on täysi syy käyttää olkia kattamis
aineena, ei kuitenkaan muissa rakennuksissa kuin sem
moisissa, jotka ovat jonkun matkan päässä varsinai
sista asuinhuoneuksista, sillä olkikatot ovat varsinkin 
uusina hyvin tulenarkoja. Oikeastaan siis voidaan 
kattaa vaan heinä- ja olkilatoja, vajoja y. m. s. ol- 
jilla. Jotta oljet olisivat tarkoitustaan täyttäviä ovat 
ne puitavat varstoilla tahi riusoilla. Olkikatot ovat 
keveitä, vedenpitäviä ja sangen lujia kestämään, ne 
ovat lämpimät talvella ja viileät kesällä.

Olkikattojen alle ei tarvitse panna taajaan katon- 
kannatteita, mutta ne ovat tehtävät hyvin korkeat eli 
jyrkät, puolirakennuksen leveyttä, jotta tulevat hyvin 
viettäviksi. Kattaminen toimitetaan seuraavalla ta

valla: Katonkannatteihin naulataan hienot riu’ut tahi 
paksut rimat niin laajalle toisistaan että kukin korsi 
tulee tuetuksi kolmesta tahi neljästä kohdasta. Räs- 
täitten alukset sivu- ja päätyseinillä laudoitetaan, niin 
etteivät oljet tule näkyviin altapäin. Näitten rimo
jen päälle ladotaan oljet. Rimoista pannaan ensim
mäinen 10 sm päähän katon rajasta ja viimeinen 
10 sm päähän harjaorresta. Oljet ovat ensin hyvin 
järjestettävät ja niin että kaikki korret ovat suorina 
ja tyvet samanne päin. Ne ovat sidottavat kupoihin, 
joissa tyvipää hakataan tasaiseksi. Ensimmäinen eli 
alimmainen kerta tehdään lyhyistä kuvoista, pisim
mät säästetään harjaa varten. Jotta katto tulisi ta
saiseksi pannaan paksu lauta tyvipäitä vastaan, kun
nes oljet ovat sidotut kiinni ja sitä myöten kuin kat
taminen edistyy nostetaan lautaakin ylöspäin. Kun 
kupo on sijoitettu katolle, avataan sen side ja oljet 
levitetään hiukan tasaisemmiksi. Kun tällä tavoin on 
ladottu kupoja muutamien metrien alalle, pannaan 
olkien päälle rima, ohut vitsa tahi sormenpaksuinen 
keppi, joka sidotaan lujasti kiinni alusrimoihin hie
noilla vitsoilla tahi kostutella rautalangalla. Siteet 
pannaan 30 sm päähän toisistaan. Kaikki kattajat 
eivät avaa kuvon sidettä. Katosta tulee sillä tavoin 
lujempi, mutta olkia menee enemmän, Tällä tavoin 
jatkuu kattaminen yhdellä sivulla kerrassaan tahi mo
lemmilla yhtaikaa katon harjalle asti. Siinä kään
netään kuvot harjan yli toisella puolen olevain kah
den ylimmäisen riman alle. Seuraavaan olkikertaan 
otetaan pisimmät oljet. Niitä ladotaan ensin ohuelta 
toiselle ja sitten toiselle puolen, jolloin päät käänne
tään harjan yli noin 30 sm (1'). Tämän kerroksen 
päälle pannaan vielä toinen paksumpi, jonka päät 
käännetään 45 sm ( l1/^') toiselle puolelle ja viimei
seksi pannaan paksu kerros, joka käännetään saman 
verran molemmille puolille, mutta tyvipäät käänne-

9
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tään sille puolelle kattoa, johon tuuli ja sade pahim
min pystyy. Oljet kiinnitetään kahdella harjan mo
lemmille puolin sijoitetulla rimalla, jotka puuvaar
noilla kiinnitetään alla oleviin riukuihin. Näihin pääl- 
lysrimoihin täytyy hakata korot alapuolelle, jotta vesi 
esteettämästi pääsee valu
maan. Rimat voidaan kiin
nittää myöskin lyhyillä ris- 
tiinpannuilla, raskailla puu- 
kappaleilla, häkkärillä, jotka 
toisesta päästä kiinnitetään 
puuvaarnoilla ja sijoitetaan 
noin 50 sm päähän toisis
taan. Harjan voi peittää lau
doillakin.

Kun katto on valmis ja harja tehty, tasataan ol
jet terävällä veitsellä tahi 
viikatteella, niin että siitä 
tulee aivan tasainen. Vierei
sessä kuvassa 207 kuvataan 
olkikaton läpileikkaus, ku
vassa 208 osa samanlaista 
kattoa etupuolelta katsottuna, 
jossa harjalle on pantu sekä 
häkkärit että laudat.

Hyvästi tehdyt olkikatot kestävät kymmeniä vuo
sia, mutta huonosti pannut voivat jo 10 tahi 12 vuo
den kuluttua olla mitättömät. Vähitel
len katto sammaltuu, mutta sammalta 
ei pidä siitä poistaa, sillä se suojelee 
kattoa. Olkikaton lujuus riippuu suu
ressa määrässä olkien hyvyydestä, ka
ton paksuudesta, siitä kuinka lujaan ol
jet ovat tulleet kiinnitetyiksi ja siitä 
että sidekepit ovat niin syvällä ettei 
vesi pääse tunkeutumaan niihin asti ja 
pysähtymään niissä. Paksuudeltaan ka
ton tulee olla vähintäänkin 30 sm (4̂ ).
Sen vuoksi täytyy panna runsaasti ol
kia, sideaineita ja sidekeppiä. Neliömetriä kohti ka
ton pinta-alaa menee 25 kg olkia (5 ^ 1  Q ' kohti).

2. Pärekatto.
Aikaisemmin kun pärekattoja ensiksi ruvettiin 

käyttämään, pantiin päreet tavallisesti 15 sm (6")

Kuva 207.

Kuva 208.

Kuva 209.

suomukseen ja alle pantiin kapeat rimat niin kauaksi 
toisistaan kuin päreitten naulaaminen vaatii. Mutta 
tätä nykyä päreet pannaan ainoastaan 7 sm suo
mukseen. Katot tulevat siten paljoa vahvemmiksi ja 
kestävämmiksi. Päreitten aluksiksi pannaan ohuita

hylkylautoja, jotka naulataan 
vieri viereensä. Välttämät
tömän tarpeellista on, että 
pärekatot tehdään jyrkkiä, 
jos mieli saada niitä kestä
viksi. Katon korkeuden tu
lee vastata kolmannesta ra
kennuksen leveydestä.

Päreet ladotaan seuraa- 
valla tavalla: Rästäälle ladotaan ensin rivi lyhyitä
päreitä tiheään kiinni toisiinsa, niiden päälle toinen

pärekerta, siten että alim
maisen saumat tarkoin peit
tyvät. Näiden päälle pan
naan vielä kolmas kerta si
ten että päreet pannaan käm- 
mennyksiin, toisen reuna 
aina toisen päälle. Tällä ta
voin jatketaan suomuskerta 
toisensa perästä. Joka toi

sessa kerrassa kämmennys tehdään saman suuntai
seksi. Siitä on pidettävä tarkka huoli että päällim

mäisen suomuskerran päreet peittävät 
alla olevan saumat.

Parempi olisi latoa päreet tasan 
rinnatusten eikä kämmennyksiin, mutta 
silloin on hyvin tarkoin katsottava, että 
päällimmäiset päreet peittävät alimmais
ten saumat. Kun tällä tavoin ladotaan pä
reet, niin tarvitaan naula kutakin pä
rettä varten, mutta edellisessä tapauk
sessa voidaan päästä yhdellä naulalla 
kahta pärettä kohti. Harja peitetään 
laudoilla, ks. kuva 209.

Katon koristamista varten leikataan päreitten 
päät jollakin eri tavalla, kuva 210. Siitä on sekin 
etu, että katto sateen jälkeen joutuisammin kuivaa, 
joka on hyvin tärkeä asia. Vesi valuu näet pikem
min pois suippupäisestä kuin tasapäisestä päreestä. 
Kuivaan päreeseen ei pääse sammal juurtumaan. Se
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tietysti on katolle suureksi eduksi, sillä jos sammal 
kerran on päässyt juurtumaan, niin se vähitellen tur
melee koko katon. Sammaleen näet 
imeytyy ilmassa löytyvää kosteutta ja 
sillä tavoin katto pysyy alinomaa kos
teana. Jos sammalta johonkin kohtaan 
ilmestyy, niin se on siitä heti poistet
tava. Vielä on pidettävä huoli siitäkin, 
ettei päreen kärki satu sauman kohtaan.
Viimeksi mainitusta kuvasfa sen heti 
huomaa.

Erittäin huolellisesti ovat katetta
vat katon taitekohdat, missä ne muo
dostavat sisäkulman, esim. jos katolla 
on ullakkolakkoja ja otsiseiniä, jott’ei 
katto niiden juurilta rupea vuotamaan.
Kulmaan pannaan ylhäältä alas asti 
keskeltä koverrettu lauta ja sitä vastaan 
pannaan muut aluslaudat, jott ei kulma 
tulisi kovin terävä, kuva 211. Sitten 
on huomattava, että päreet ladotaan tä
män kulman yli yhteen perään toiselta

Kuva 210.

öljy ja karbolineum. Hyvänä suojeluskeinona pide
tään myös seuraavaa menettelytapaa. Päreet asete

taan ohueen vellinkaltaiseen kalkki- ja 
vesisekoitukseen, johon mielenmukaan 
voidaan sekoittaa punamulta- tahi kelta- 
liitua. Tämmöisessä sekoituksessa pä
reet saavat olla 2 tahi 3 päivää, jol
loin kalkkivettä joskus hämmennellään. 
Kalkkivettä on pantava niin runsaasti, 
että päreet siinä kokonaan peittyvät. 
Kun päreitä voidellaan tahi täytetään 
kalkkivedellä tahi muulla suojelusai- 
neella tulee niiden olla kuivat, jotta 
enemmän imeytyisi niihin kysymyksessä 
olevaa ainetta.

Pituudeltaan tulee päreiden olla 
37—45 sm {\&====t%'/), leveydeltään vaih
dellen sen mukaan, ovatko kiskomalla 
vaiko höyläämällä tehtyjä. Jos leveys 
lasketaan 7 smetriksi (^ ')  menee ne
liömetrin alalle kattopintaa 180 kappa
letta ( ly f ^  l^xjspl.). Päreet siinä ta-

katonsivulta toiselle, niin että kulman suhteen mene- I pauksessa tulevat kultakin kohdalta viiden tahi kuu- 
tellään samoin kuin tasaisenkin pinnan. Kulman koh- ; den kertaisiksi.
taan pannaan kapeimmat päreet. Kuva 
212 selvittänee tämän.

Koska pärekatot ovat hyvin tulen
arkoja varsinkin vanhempina, niin ne 
ovat siveltävät jollakin aineella, joka 
tulen arkuutta vähentää. Vahhastaan 
on semmoiseksi tunnettu rautavitriooli, joka on liuo
tettu veteen. Se sitä paitsi tekee päreet kestäviksi. 
Sopiva sekoitussuhde on 5 kg (12 &) 
vitrioolia 60 1. (23 kannuun) vettä, jo
hon vielä lisätään vähän punamultaa, 
jotta päreet muuttuisivat ruskean nä
köisiksi. Tähän sekoitukseen kaste
taan päreet ja jätetään siihen likoa- 
maan noin tunniksi. Paksummat 
päreet saavat liota kauemmin kuin 
ohuet, koska ne eivät yhtä helposti 
täyty suojelusliuoksesta. Hyvin kauan 
aikaa niitä ei kuitenkaan saa siinä liuottaa eikä niitä 
ensinkään saa siinä keittää, sillä siitä päreet tulevat 
hauraiksi. Erinomaista suojelusainetta on kreosootti-

Kuva 211

Kuva 212.

Pärekattojen kestävyys luonnolli
sesti vaihtelee eri asianhaarain mu
kaan, mutta jos ne ovat kaikin puolin 
hyvin tehdyt, niin voi laskea niiden kes
tävän vähintään 25 vuotta.

Sahatuista paanuista pantuun kat
toon voi suomusvälit tehdä kahtavertaa pitemmät
tahi 15 sm (6'Q, jos paanut ovat paksuudeltaan

1 sm (3/8")- Alustana voi käyt
tää rimoja. Tämmöiset katot ovat 
hyvin kauniit, jos paanujen päät sui- 
pennetaan ja värjätään tumman rus
keiksi. Ne tietysti myöskin kestävät 
kauemmin kuin tavalliset pärekatot, 
jos paanut nimittäin ovat tehdyt hy
västä puusta, ja ovat hyvällä suoje- 
lusaineella voidellut. Suokuusesta 
saa hyviä paanuja. Tavallisesti teh

dään paanut 45 sm (18") pitkiä ja 10 sm {¥') le
veitä. Tämän mukaan niitä menee neliömetrin pinta- 
alaan 68 kappaletta (1 6 kpl.).
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3. Asvalttihuopakatto.

Huopakatot ovat tulleet yhä yleisemmiksi, koska 
ovat näyttäytyneet kykenevänsä kestämään meidän 
maamme vaihtelevaa ilmanalaa. Ne ovat huokeita, 
kestäviä ja helposti pantuja. Ne vaativat kuitenkin 
niinkuin mustat peltikatot sivelemistä aina neljän tahi 
viiden vuoden kuluttua.

Huopakattoja ei tarvitse tehdä korkeita eli jyrk
kiä niinkuin pärekattoja, vaan päinvastoin ovat ma
talammat eli luisummat katot parempia, sillä aurin
gonsäteet eivät niissä kykene pehmittämään tervaa, 
eivätkä siten poistamaan huovasta sen suo
jelevia aineksia. Sen vuoksi matalaa eli 
liusua kattoa ei tarvitse sivellä tervalla Kuva 213.

niin usein kuin jyrkkää. Erittäin sopiva nousu on 
katolla, jos korkeus tehdään Yö leveydestä, mutta 
tarpeen vaatiessa sen voi tehdän vähemmäksikin.
Huovan alus on tehtävä niin vahvoista laudoista, ettei 
se notku kun katolle astutaan. Jos katon kannatteet 
ovat tavallisen matkan päässä toisistaan, niin riittää | kerros vähitellen niin paksuksi ja kovaksi että se hel-

joita pannaan noin 4 sm välimatkalle toisistaan. Tällä 
tavoin tulee huopa kiinnitetyksi ainoastaan rimoihin, 
eikä lauta-alustaan, jonka tähden se ei myöskään 
kärsi mitään lautain paisumisesta tahi kitistymisestä. 
Huomattava on myöskin että kun kattamista toimi
tetaan lämpimällä säällä, niin ei saa pingoittaa huo
paa tiukalle, sillä kun se kylmällä säällä sitten hiu
kan kutistuu, niin se repeytyy irti naulauksesta tahi 
halkeilee.

Kun katto on pantu, on se siveltävä asvalttila- 
kalla ja vuoden perästä sivellään vielä uudestaan, 
mutta sen jälkeen vasta joka viides vuosi. Lakka eli 

terva on siveltävä niin kuumana kuin suin
kin ja ainoastaan katon kuivana ollessa, 
siis ei milloinkaan heti sateen jälkeen eikä 

aamuisella, kun se vielä on märkänä kasteesta. Kun 
pariin tahi kolmeen huopalevyyn on tervaa sivelty, 
ripotetaan siihen puhdasta, kuivaa terävärakeista hiek
kaa niin paljo,että katto tasaisesti peittyy siitä. Liian 
paljoa hiekkaa ei saa panna, sillä siitä tulee hiekka-

laudoille 3 sm (̂ {'') paksuudeksi. Lau
dat ovat tehtävät tasareunaiset ja nau
lattavat niin tiiviiseen kuin suinkin, jottei 
tuuli pääse tunkeutumaan huovan alle ja 
repimään sitä irti. Varsinkin on rästään 
alus tehtävä tarkkasaumainen, koskapa 
tuuli siihen paraiten pystyy. Paras keino 
on panna laudat kämmelmyksiin eli ponttiin, ellei räs
tään alle tehdä erinäistä paneilia.

Aluslautain päälle harjalta rästäälle naulataan 
kolmikulmaiset rimat niin kauaksi toisistaan kuin 
huovan leveys vaatii. Nauloilla tulee olla riittävä 
pituus, jotta hyvästi ulottuvat lautojen lävitse. — 
Rimat tehdään siten, että neliskulmainen 5 sm (2") 
paksu lista sahataan kahtia nurkittain. Niiden nau
laaminen määrätyn matkan päähän toisistaan käy hel
pommaksi. jos käyttää kuvassa 213 osotettua lauta- 
mittaa. Rimojen väliin lasketaan huopa levyttäin yl
häältä alaspäin, niin että sen pituusreunat yhtyvät 
riman särmällä, johon huopa kiinnitetään erinäisillä 
huopanauloilla, joita pannaan aina 30 sm (1') pää
hän toisistaan. Rimat eli ne kohdat, joissa huopale- 
vyt yhtyvät, peitetään 12 sm levyisillä huopakaista- 
leilla, n. s. kapoilla, jotka kiinnitetään huopanauloilla,

Kuva 214.

posti katkeilee, ja vesi pääsee esteettö
mästä tunkeutumaan huopaan asti.

Vanhat lautakatot voi kattaa huovalla 
ilman rimoja, kun vaan panee huopale- 
ty t pitkin kattoa ja niin että yläpuolella 
olevan alareuna ulottuu alempana olevan 
yläreunan päälle noin 5 sm ja että nau

lat lyödään 4 sm välimatkalle toisistaan. Jos van
hoja pärekattoja tahtoo kattaa huovalla, täytyy käyttää 
rimoja, mutta vanhoja päreitä ei tarvitse ottaa pois.

Savupiippujen ympärille kiinnitetään huopa erinäi
seen lautakehykseen, ks. kuva 214, joka esteettömästi 
sallii rakennuksen painumista, mutta kuitenkin pysyy 
niin lähellä muuria kuin suinkin. Kivirakennuksissa 
voi huovan kiinnittää suorastaan savupiippuun.

Jos kattoon joskus ilmestyy vuoto, niin sen hel
posti voi korjata siten, että huopa reiän ympäriltä lei
kataan auki kolmelta sivulta, yläpuolelta vaan jäte
tään kiinni, ja uusi kappale, hiukan suurempi kuin 
irtileikattu, pistetään sen alle ja naulataan kiinni.

4. Rautapeltikatto.
Rautapelti on erinomaisen hyvää kattamisainetta, 

jos pelti vaan huolellisesti ja taitavasti pannaan ja
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Kuva 216.

hyvästi hoidetaan jälkeenpäin. Paras peltilaji on 
tätä nykyä yleensä käytetty galvanoitu pelti, koska 
siihen ei pysty ruoste, eikä se siis kaipaa alinomaista 
maalaamista, kuten mustat pellit.

Peltikattoja ei tarvitse tehdä jyrk
kiä, Yö katon leveydestä kiittää korkeu
deksi. Aluslaudoiksi kelpaavat 3 sm 
(IY4") laudat, jotka kuivina ovat nau
lattavat, sillä kun pelti estää kosteutta 
haihtumasta ja laudat pellin kuume
tessa vielä lisäksi lämpiävät, niin niihin 
helposti pystyy mätä.

Pellit kiinnitetään toisiinsa kämmennyksiin eli 
huuleen sekä vaakasuoraan että pysty
suoraan suuntaan. Edellinen huuletta- 
minen toimitetaan siten että alimmainen 
pelti käännetään poimulle ja huuli ylös
päin, ylimmäinen samalla tavoin, mutta 
huuli siinä alaspäin. Huulten väliin pannaan kapea 
samalla tavoin taitettu peltikaistale, joka naulaamalla 
kiinnitetään lujasti lauta-alukseen.
Sitten lyödään huuli kiinteäksi puu- 
kurikoilla, niin että se jää aivan 
ohueksi, ks. kuva 215. Pystysuora 
kämmennys eli huuli tehdään joko 
niinkuin kuva 216 osottaa, jolloin 
sitä sanotaan yksinkertaiseksi tahi 
kuvan 217 mukaan jolloin sille an
netaan nimeksi kaksinkertainen. Kaksinkertainen on 
parempi, koska se on vahvempi vaikka enempitöinen 
kuin yksinker
tainen, varsin
kin jos katto 
on tuulen käy
tävä. Peltiä ei 
saa milloin
kaan nauloilla 
kiinnittää lau
toihin, sillä 
vaikka naulain 
reiät alussa Kuva 219—220.

ovatkin tiheät, niin ne kohta hauristuvat. Jotteivät 
pellit ruostuisi, ovat ne heti siveltävät öljymaalilla 
tahi peltivernissalla. Kun pellit ovat valmiiksi huu- 
letetut sivellään ne kerran molemmilta puolilta ja

Kuva 215.

Kuva 217.

kun ne kootaan ja levitetään katolle niin vielä ker
ran sivellään alapuolelta, sekä sitten kun katto on 
valmis, sivellään toinen puoli toisen kerran. Parin 
vuoden kuluttua uudistetaan maalaaminen. Sittem

min on katto joka 4:s tahi 5:s vuosi 
puhdistettava ruosteesta ja uudelleen 
maalattava.

Rästäskourut. Huopa- ja peltika
toille on hyvin helppo tehdä rästäskou
rut. Kuten yleensä on tunnettua teh
dään ne katon päälle, jossa ne eivät 

millään tavoin rumenna eivätkä ole rästäs- eli katto- 
listan tiellä. Sitä vastoin on vaikeampaa saada niitä 

pärekattoon sijoitetuiksi. Tavallisesti 
vesi kootaan kattolistan eteen ja alle 
kiinnitettyihin puolipyöreihin puu- tahi 
peltikouruihin, joskus myös niin, että 
katonkannatteiden päihin kiinnitetään 

neliskulmaisesta puusta koverrettu kouru, jota koe
tetaan peittää kattolistoilla ja laudoilla, jotta se tulisi 

kattolistan näköiseksi. Ei kumpi
kaan näistä tekotavoista ole täysin 
sopiva. Edellisessä tapauksessa reuna- 
kouru turmelee kattolistan ulkomuo
don, jälkimmäisessä kouru piakkoin 
rupeaa mätänemään, eikä siis ole 
miksikään hyödyksi. Rästäskouru on 
tehtävä galvanoidusta rautapellistä 

ja on laudoilla peitettävä, niin että se näyttää katto- 
listalta, kuva 218. Mutta vaikka katto onkin pä

reistä, voi kou
run kuitenkin 
tehdä melkein 
samalla tavoin 
kuin huopaka- 
toillakin. Ka
ton alareunaan 
naulataan 5—
7 smetriä kor
kea lista, joka 
viettää määrät

tyyn suuntaan, josta vettä johtamaan pannaan pysty- 
torvi. Lista peitetään huovalla, joka ulotetaan lis
tan yläpuolelle niin pitkälle, että siihen syntyy riit
tävä kouru. Kourun yläpuolelta alkaa sitten päre-
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peite, joka peittää huovan reunan, ks. kuva 219. 
Huopakourun asemesta, jota joskus täytyy voidella 
tervalla voidaan lista tehdä rautapellistä ja luonnol
lisesti paraiten galvanoidusta pellistä. Sen yläreuna 
peitetään niinikään päreillä, kuva 220. Tällaisia kou
ruja eli rännejä voidaan tehdä monella eri tavalla.

Rästäskouruista vesi johdetaan maahan pystytor- 
villa, jotka ovat tehtävät galvanoidusta pellistä. Pol
vet niissä ovat pyöristettävät. Kooltaan ne saavat 
olla tavallisia rakennuksia varten 9 sm läpimita- 
ten. Tämmöiset torvet, joiden tulee ulottua lähelle

maata, kiinnitetään seinään rautakoukuilla kuvan 221 
mukaan.

Koska rästäskourujen tehtävänä on johtaa vettä 
katolta, niin ettei se tuulessa pääse roiskumaan sei
nille ja ikkunoille, joita se voisi turmella, niin täy
tyisi niitä löytyä joka rakennuksessa. Pellistä teh
tyjen pystytorvien asemesta voidaan käyttää puusta 
tehtyjä. Karjakartanoissa ja tallirakennuksissa ovat 
rästäskourut myös välttämättömän tarpeellisia, jott’ei 
vesi pääse valumaan lantatuukioihin ja turmelemaan 
niitä.



6 Luku. Tärkeimmistä terveyttä koskevista seikoista.
(Terveysopillisia neuvoja).

Tavallisesti pidetään hyvin vähän lukua sellai
sista seikoista, jotka voivat paljonkin vaikuttaa ter
veysalaan. Meillä on vasta viimeisinä aikoina ru
vettu kiinnittämään suurempaa huomiota tähän tär
keään puoleen yhteiskuntaelämästä. Suuret kaupun
git ne oikeastaan ovatkin, joissa terveysopillisten to
tuuksien seuraaminen tuottaa suurimman hyödyn. 
Mutta ilman hyötyä eivät terveysneuvot ole maaseu
duillakaan, ja on niistä siis sielläkin tilaisuuksia myö
ten vaarinottaminen.

Talonasemia valitessa on ensiksi tarkastettava, 
että rakennuspaikka on oikea. Tällöin tutkitaan, 
minkälaatuista maa on, onko paikka verraten korkealla 
tahi alhaalla, sekä mille tuulille se on altis.

Rakennuspaikaksi ei sovellu sellainen maa, jossa 
on paljon orgaanillisia (elollisia) aineita, eikä myös
kään minkäänlainen vesiperäinen maa. Yhtä sopi
maton on sellainenkin paikka, jossa pohjavesi on niin 
likellä maanpintaa, että se korkeimmillaan ollessaan 
ulottuu perusmuureihin asti. Huono on sellainenkin 
rakennuspaikka, joka on kovin lähellä matalia tahi 
aika ajottain kuivia järvenrantoja ja lahtia, sillä sumu 
ja usva voivat kohota näistä rakennuksiin asti. Täy
tetty maa ei ole myöskään sopiva, sillä se on täynnä 
orgaanillisia aineita, niinkuin ruo’on jätteitä j. m. s. 
Kun ne märkänevät ja lahoovat, nousee maasta ter
veydelle vahingollisia höyryjä.

Aivan hiekkaperäinen maakin voi olla vahingol
linen, jos se vaan tavalla tahi toisella pilataan lan
nalla, virtsavedellä, likavesillä y. m. Sillä lika pää
see sadeveden kanssa imeytymään hiekkaan ja vii
mein täyttyy maa kaikellaisilla jätteillä. Niiden mä- 
täneminen saastuttaa luonnollisesti ilman.

Maanlaatu paranee kuitenkin, jos tehdään johto 
pohjaveden poisjuoksuttamista varten ja muutoinkin 
noudatetaan puhtautta. Joskus on rakennus pakosta 
tehtävä niin alhaiselle paikalle, että vesi korkeimmil
laan ollessaan ulottuu perusmuuriin asti, Vaan täs
säkin tapauksessa saadaan rakennuspaikka parem
maksi ja kosteus poistetuksi asunnoista, jos vaan pe- 
rusmuurit ja rakennuksen pohjamaa tehdään veden
pitäviksi sementillä ja asvaltilla.

Rakennuspaikaksi on suhteellisesti korkea maa 
terveellisempi kuin alhainen. Mäkilöillä on raittiimpi 
ilma kuin notkoissa, sillä viimeksi mainittuihin paik
koihin kertyy kaikki lika ympäriltä ja saastuttaa il
man. Sitä paitsi pysyy korkeampi paikka aina kui
vempana, sillä pintavesi juoksee itsestään pois. Vaan 
alhaisempikin seutu voidaan saada kyllin terveelli
seksi, jos vaan tehdään sopivia laitoksia poisjohta- 
maan pintavettä ja kuivattamaan maata. Niissä pai
koissa, joihin auringonsäteet ja tuuli eivät vapaasti 
pääse, tehdään sopivia metsänhakkauksia ja raivauk
sia. On kuitenkin muistaminen, että kasvavat puut 
estävät suuressa määrin ilman saastumista. Sillä 
ravinnokseen vetävät ne sekä maasta että ilmasta 
joitakuita ihmiselle vahingollisia aineita, etenkin hiili- 
happoa. Sentähden ei pidä peräti hävittää metsää 
talojen ympäriltä. Eikä myös pidä unhottaa, että 
metsä suojelee kylmiltä ja kolkoilta tuulilta.

Ilman- ja tuulensuunta ei oikeastaan vaikuta 
muuhun, kuin ainoastaan huoneitten lämpöisyyteen ja 
hauskuuteen. Jos viereiset huonerivit tahi puut pi
mittävät auringon valon, ovat kuitenkin etelää kohti 
olevat huoneet terveellisempiä, kuin ne jotka ovat 
pohjasta kohti. Sillä auringonsäteet elähdyttävät



niin hyvin maan kasvuja, kuin ihmisiä ja eläimiä; 
mutta sen ohessa hävittävät ne bakterioita, joita liik
kuu kaikkialla ilmassa ja jotka koettavat tunkeutua 
joka paikkaan; usein kuolematakin tuottamaan. Au
ringon valo on sentähden mitä huokeimpia tarttu- 
vaisten tautien hävittämiskeinoja. Tästä syystä ja 
senkin tähden, että auringon valo saisi samassa mää
rässä valaista ja lämmittää kaikkia huoneita, olisi pa
rasta rakentaa asuinrakennukset sillä tapaa, että nii
den pituussivujen suunta olisi pohjaseen ja etelään.

Rakennuspaikkaa valitessa täytyy vielä tarkastaa, 
että hyvää juomavettä on runsaasti saatavissa. Huono 
juomavesi vaikuttaa vahingollisesti ja on syynä mo
neen tautiin ja häiriöön elimistössä. Hyvää kaivo
vettä ei voida kuitenkaan aina saada, jolloin on tyy
tyminen järvi- tahi jokiveteen. Kun järvi on iso tahi 
syvä eikä siihen juokse vesiä rämeisiltä tahi viljel
lyiltä ja asutuilta seuduilta, onkin sen vesi puhdasta 
ja hyvää. Sitävastoin ei pienten ja matalain järvien, 
matalain lahtien j. m. s. vesi sovellu juotavaksi, sillä 
siinä on kaikellaisia huonompia aineita ja kaasuja, 
jotka ovat hyvin vahingollisia terveydelle.

Kaivovettäkin on monta eri laatua. Se on hyvää, 
jos kaivo saa vetensä ympärillä olevilta vuorilta ja 
metsistä maanalaisia suonia myöten; huonoa sitä vas
taan, jos maanpinnalta pääsee vettä kaivoon, etenkin 
jos maa kaivon ympärillä on likainen.

Mutta helposti pilaantuu luonnostaan hyväkin 
kaivovesi ja tulee kelvottomaksi. Usein on kaivo
veden pilaantumiseen syynä tuo maaseuduillamme 
vielä sangen yleinen seikka, ettei ole olemassa oikeita 
makkia ulosteita varten. Samoin käy, ellei eläinten 
lantaa ja etenkin helposti happanevaa virtsaa korjata 
talteen ja säilytetä hyvin. Sillä nämät aineet, niin
kuin muutkin sinne tänne heitetyt jätteet, rupeavat 
pian happanemaan ja mätänemään; ne murenevat ja 
hapatusaineet imeytyvät maahan. Niinkuin tunnettu 
on, voipi tosin maa jossakin määrin pidättää ja yh
distää itseensä irronneita orgaanillisia ja epäorgaa- 
nillisia aineita. Mutta sittenkuin se on saanut täy
tensä lantaaineista ja näitä yhä vaan tulee lisäksi, 
täytyy niiden tunkeuta syvemmälle maahan ja sekoit
tua pohjaveteen. Semmoinen vesi on sangen vahin
gollinen sekä ihmisille että eläimille, huolimattakaan 
siitä, että se maistuu pahalta.

Löyhän hiekkamaan lävitse pääsee lika nopeam
min yhtymään pohjaveteen, kuin savikkomaan lävitse. 
Sitä paitsi on savella se ominaisuus, että lanta-ai
neet säilyvät siinä paljoa paremmin kuin hiekassa. 
Jos siis hiekkamaasta tahdotaan poistaa likaa ja pi
tää sitä puhtaana, on mitä suurin huolellisuus tar
peen. Muutoin on koko maa läpikotaisin sangen pian 
likainen.

Kaivovesi pysyy puhtaana, jos ensiksikin pide
tään huolta siitä, etteivät virtsa, ulosteet, lanta j. m. s. 
pääse tunkeutumaan maahan. Pintavesi on estettävä 
kaivoon pääsemästä ja syvällä maapohjassakin oleva 
vesi on johdettava pois salaojia myöten. Erittäin so
piva keino estämään pintaveden pääsemistä kaivoon 
on vielä, jos tämän kaiken lisäksi tehdään kaivon 
ympärille savikerros, joka on noin 1,5 m korkea ja 
vähintäänkin 0,3 m paksu. Märkänä poljetaan savi 
tiiviiksi ja pidetään huolta siitä, että maa tulee viet
täväksi kaivolta päin. Savi pysyy hyvin paikoillaan, 
jos kaivon ympärys peitetään kivillä.

Paitsi vettä, ovat asuinrakennusten ilma ja  ruu
miin puhtaus tärkeimmät terveydelle.

Kun huoneessa asuu tahi on koolla useampia 
henkilöitä, pilaantuu ilma hengityksen ja huokumisen 
kautta. Tällainen ilma on hyvin epäterveellinen ja 
elimistölle vahingollinen. Sentähden täytyy se aina 
saada poistumaan ja on johdettava sijaan uutta, rai
tista ilmaa.

Luonnollisia ilmanvaihtajia ovat ovet, ikkunat ja 
muut paikat, jotka eivät ole tiiviitä, yksin seinätkin. 
Mutta ne eivät riitä, kun tarvitaan pikaan paljo rai
tista ilmaa. Kaikissa suhteissa ei kuitenkaan - yhtä 
hyvä ilmanvaihdos ole tarpeen. Niinpä ne ihmiset, 
jotka oleksivat paljon ulkona raittiissa ilmassa, eivät 
tarvitse niin raitisilmaisia huoneita kuin sellaiset, 
joitten täytyy viettää hiljaista elämää ja istua päivä
kaudet huoneessaan. Terveet henkilöt eivät tarvitse 
niin hyviä ilmanvaihtolaitoksia, kuin sairaat j. n. e. 
Selvää on myös, ettei suurten, tilavien huoneiden 
tarvitse olla niin hyvällä ilmanvaihdolla varustettuja, 
kuin pienten.

Sen mukaan, mitä etevät ammattimiehet ovat il
moittaneet, on tarpeellinen ilmamäärä 
sairashuoneissa 60—150 m3 tunnissa kutakin henkilöä kohti, 

tehtaissa 60—100 „ „ „ „ „
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kokoushuoneissa 30— 60 m3 tunnissa kutakin henkilöä kohti,

asuinhuoneissa 20— 40 „ „ „ „ „

kansakouluissa 12— 15 ,. „ „ „

Niinkuin tästä näkyy, vaativat muutamat asu
mukset jotenkin hyvää ilmanvaihtoa, jos tahdotaan 
pitää ilmaa kyllin raittiina.

On vastustamaton totuus että puhtaus vaikuttaa 
terveyteen; mutta sangen vaikeata on toteuttaa sen 
vaatimuksia kaikkialla, sekä huoneen sisällä että ul
kona. Eivät ainoastaan asunnot ja niiden ympäristöt 
kaipaa puhtautta; ihminen on itsekin sen tarpeessa. 
Ihoreiät välittävät hapen pääsemistä ruumiiseen ja 
hiilihapon, vesihöyryn y. m. vahingollisten aineitten 
poistumista siitä. Ahkeraan kylpemällä ovat ne pi
dettävät avoinna, jotta ihon kautta tapahtuva hengi
tys ja huokuminen aina olisi täydessä voimassaan.

Meidän kansaamme ei sopine moittia mistään 
huolimattomuudesta tässä suhteessa, sillä aivan yleistä 
on, että kylvetään saunassa jokapäivä tahi ainakin 
kerta viikossa. Epäilemättä onkin kansamme juuri 
täten karttanut monta tautia. Tottumus kylpyihin on 
myöskin syynä siihen, että se on voinut vastustaa 
pahoja seurauksia, jotka johtuvat aina puuttuvasta 
tiedosta ja haluttomuudesta puhtauteen. Ei siis sovi 
muuta, kuin kehottamalla kehottaa säilyttämään tätä 
vanhaa hyvää tapaa.

Mitä ihmisen terveys vaatii, se on tarpeen koti
eläimillekin. Sillä pääasiallisesti on niillä samallai- 
nen elinrakennus, vaikka eivät olekaan yhtä arkoja 
eivätkä elä yhtä monimutkaisissa oloissa. Tavalli
sesti ajatellaan hyvin vähän sitä, että eläimet ken- 
tiesi voivat kitua ja voida pahoin huoneissaan; ja 
niissä saavat ne oleksia suurimman osan vuotta. 
Eläimen luontoon kuuluu kuitenkin, että se saa va
paasti liikkua ulkona puhtaassa ja raittiissa ilmassa 
ja levätä pehmeällä nurmikolla. Tosin ei se käy 
päinsä talleissamme, mutta sittenkin olemme velvolli
set tekemään eläinten olon tallissa niin luonnonmu
kaiseksi kuin suinkin.

Ilma talleissa on harvoin niin puhdasta, kuin sen 
pitäisi olla. Päinvastoin pistää heti niihin astuttua 
nenään hyvin inhottava haju, joka etenkin hevostal
leissa haiskahtaa väkevältä ammoniakilta. Semmoi
sen hajun synnyttää lannan ja etenkin virtsan mätä- 
neminen, kun niitä tarkkaan ei ole otettu talteen.

Saastutettu ilma menee eläinten keuhkoihin ja mui
hin ruumiin osiin ja on syynä moneen tautiin. Niistä 
on vaarallisin tuberkelitauti, sillä sitä ei huomata 
helposti ja se vui eläinten lihaa ja maitoa nautittaessa 
tarttua ihmisiinkin. Vaikkei tauti näyttäydykään pian, 
on se kuitenkin hyvin vaarallinen.

Tärkeätä on sentähden pitää kotieläimiä suurissa, 
valoisissa ja hyvällä ilmanvaihdolla varustetuissa tal
leissa, sekä antaa niille hyvä ja pehmoinen vuode. 
Etenkin nuorten hevosten pitäisi säada hypellä ulkona 
raittiissa ilmassa. Sekä taloudellinen etu että ihmi
sen oma terveys vaatii välttämättömästi, että eläimet 
kasvatetaan ja kehitetään voimakkaiksi ja tervekeuh- 
koisiksi. Eikä sitä saavuteta muulla keinoin kuin si
ten, että niille annetaan raitista ilmaa ja valoa, suo
daan niiden liikkua vapaudessaan, annetaan hyvää 
ravintoa ja muutoin hyvästi hoidetaan.

Asuntojamme rakennettaessa ovat rakennusainei
den laatu ja niiden käyttäminen vielä huomioon otet
tavat.

Puurakennuksissa ovat huoneet lämpimiä, niissä 
on mukava asua eikä tunnu kosteutta, mutta välttä
mätöntä on tehdä kivijalka kyllin korkea ja jättää 
siihen vetoreikiä. Muutoin pääsee kosteus, joka nou
see maasta rakennuksen alla, tunkeutumaan perman
non lävitse huoneisiin. Ruokamulta on kaivettava 
tarkoin pois ja maa tehtävä sellaiseksi, ettei sinne 
voi keräytyä seisovaa vettä. Sellaisissa rakennuk
sissa, joissa permannot ovat alhaalla ja joiden kivi
jalassa ei ole vetoreikiä, tuntuu aina paha, ummeh
tunut haju. Sitä paitse kasvaa niissä sieniä pitkin 
seinusvieriä.

Kivirakennuksissa ovat huoneet sitä vastaan 
useammin. kuin puurakennuksissa kosteita. Silloin ei 
ole varmaankaan kivijalkaa kylliksi erotettu seinistä 
eikä muutoinkaan noudatettu varovaisuuskeinoja kos
teutta vastaan. Jos rakennus on tiilistä, on parasta jättää 
seiniin ilmakerros. Kun rakennus tehdään harmaasta 
kivestä, niin ei yksikään kivi saa ulottua koko sei
nän lävitse; tahi jätetään sitten muurin sisään väli- 
aukko, joka täytetään hiekalla, niinkuin jo ennen on 
mainittu.

Kosteissa huoneissa on aina paha ilma. Sitä 
paitsi on se vahingollista sekä ihmisille että eläimille. 
Joka asuu tai kau’emmin oleksii kosteissa huoneissa,
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saa tavallisesti säilöstystaudin (reumatismin) sekä mui
takin vaivoja. Kosteat seinät ovat kylmempiä kuin 
kuivat, sillä seinissä oleva vesi vetää itseensä huo
neen lämpöä, jota se tarvitsee haihtuakseen pois. 
Ennenkuin uusissa huoneissa voidaan asua, pitää sei
nien olla aivan kuivat. Uuunia lämmittämällä kuivavat 
seinät pikemmin, sillä silloin imee ilma ahneemmin 
vettä. Mutta samalla on uutta ilmaa laskettava si
sään, että ilma huoneessa vaihtuisi nopeammin. Ve
dellä täyttynyt lämmin ilma virtaa pois ja uutta kui
vempaa tulee sijaan; se täyttyy taas vedellä samalla 
haihduttaen kosteutta seinistä, ja virtaa sitten vuo
rostaan ulos.

Rakennuksissa käytetään monellaisia eri täyte
aineita. Ne estävät kylmän ilman pääsemästä al
haalta päin asuinhuoneisiin ja lämpimän ilman pois
tumista välikaton lävitse. Niiden lävitse ei myöskään 
ääni kuulu kovin hyvin eri kerroksista toisiin. Hy

vin tärkeätä on käyttää oikeita täyteaineita, sillä muu
tamissa niistä on sienillä ja joillakuilla muilla, ter
veydelle vahingollisilla alemmilla kasveilla hyvin re
hevä kasvuala. Sentähden ei permannontäytteeksi 
kelpaa hiilimurska, multa eivätkä yleensä tukoiset ai
neet. Ei pidä sidä myöskään tehdä likaisista raken- 
nustähteistä, eikä vanhojen rakennusten täytteistä; 
sillä tällaisista voivat mikro-organismit helposti löy
tää ravintoaan. Parasta täytteeksi on savi, karkea 
puhdas sora, vastapoltettu kalkkisora j. m. s. aineet. 
Maalla käytetään täytteenä tavallisesti sammalta tahi 
sahajauhoja; silloin pitää niiden päälle aina panna 
savi- tahi sorakerros. Ei pidä luullakaan, että tiiviit 
permannot estävät bakterioin tunkeumista huoneisiin, 
kun niitä sopimattomassa täytteessä kerran on pääs
syt sikiämään. Sillä ne pääsevät, aivan niinkuin to
mukin, tunkeumaan pienimmistäkin raoista, saatikka 
sitten sellaisista kuin permannoissa usein tavataan.



7 Luku. Erilaisia töitä.
!. Maalarintöitä.

Rakennusten sekä puu- ja rautaesineitten suo
jelemista varten ilman ja kosteuden vaikutukselta ne 
peitetään jollakin väriaineella, joka tunkeutuu kaik
kiin rakoihin ja tekee pinnan tasaiseksi ja liukkaaksi, 
joten ilma ja vesi ei kykene siihen pystymään. Sen 
kautta esine tulee paljoa kestävämmäksi. Maalauk
sen tehtävänä on kuitenkin koristaminen varsinkin 
huoneitten sisäpuolella käytettäessä.. Senpä vuoksi 
käytetäänkin monenlaisia eri värejä.

Maaliaineina käytetään sekä öljyyn että veteen 
sekoitettuja, hienoksi jauhennettuja väriaineita. Öljy- 
maalaus on parempi ulkomaalauksiin. Väriaineet ovat 
alkujansa joko kivennäisaineita tahi kasvikuntaan 
kuuluvia. Kivennäisvärit ovat joko luonnollisia, jol
loin niitä nimitetään maaväreiksi, tahi keinotekoisia, 
jotka ovat valmistettuja metalleista tahi metallisuo- 
loista. Kasviaineiset värit eivät yhtä hyvästi kestä 
valon ja ilman vaikutusta kuin kivennäisvärit. Senpä 
vuoksi viimeksi mainituita yksin vaan käytetään maa- 
lariväreinä. Jotkut metallivärit ovat myrkyllisiä, niitä 
sen vuoksi ei sovi käyttää sisämaalauksissa, kaikkein 
vähin ne soveltuvat vesiväreiksi, sillä semmoisina ne 
helposti kykenevät haihtumaan ja levittämään myrkky- 
aineitaan.

Rakennusten maalaamiseen käytetään tavallisesti 
seuraavia väriaineita.

Valkeita värejä:

Kalkkia käytetään veteen sekoitettuna rapattujen 
muuripintain valkaisemiseksi. Jos sitä aiotaan käyt
tää sisäseiniä varten, on siihen sekoitettava rautavit- 
rioolia tahi valkeata alunaa, sillä muutoin se ei ole 
kestävää ja väri siitä tarttuu. Kalkkiväriä voidaan 
sekoittaa muihinkin väriaineisiin joita ensin on liuo
tettu veteen.

Liitu. Liitujauho, jolla on kaunis valkoinen väri, 
on pääaineena liimaväreissä. Liitua on helppo se
koittaa muihin väriaineisiin. Öljymaaliksi liitu ei so
vellu, sillä se ei peitä ja väriltään se on silloin kel- 
taisen-vihreään vivahtavaa.

Lyijyvalkea on metalliväri, joka hienonnettuna ja 
öljyyn sekoitettuna soveltuu kaikellaisiin ulkomaalauk
siin, mutta ei ole oikein sopivaa sisämaalauksiin, koska 
se aikaa myöten muuttuu keltaiseksi tahi tummenee ja 
sitä paitsi se sisältää myrkkyainetta, ei se kuitenkaan 
ole arsenikinpitoista. Tätä väriainetta väärennetään 
usein siihen sekoittamalla baryyttia (painomultaa), lii
tua, kipsiä y. m. aineita, jotka sen turmelevat, sillä sem
moisena se ei peitä yhtä hyvin kuin väärentämättö
mänä. Huokeita lajia, jotka aina ovat väärennettyjä, 
ei siis pidä ostaa. Väärennyksen huomaa helposti 
jos kuumentaa jonkun määrän väriainetta öljyyn se
koitettuna sulatusupottimessa. Silloin lyijy kokoon
tuu ja sulaa yhteen, mutta muut aineet jäävät erik
seen pinnalle. Jotta voisi tietää puhdasta väriainetta 
saavansa, on se ostettava tietyiltä myyjiltä, jotka ta
kaavat tavaran puhtauden.

Sinkkivalkea on myöskin metalliväri. Se on lyijy 
valkeata etevämpi siinä suhteessa, ettei se aikaa myö
ten muutu keltaiseksi. Täytyy kuitenkin pitää va
ransa, ettei käytä lyijyä sisältävää öljyä, siis ei sem
moista, johon on sekoitettu lyijykiillettä tahi hopea- 
lehteä. Tämä väri ei peitä yhtä hyvin kuin lyijy- 
valkea; se on sitä paitsi hierottava hienoksi. Sitä 
käytetään varsinaisesti sisämaalauksiin. Usein siihen 
on sekoitettu muita aineita, Paras eli priima sinkki- 
valkea, joka merkitään punaisella lakalla N:o 1, peit
tää yhtähyvin kuin lyijyvalkea, sitä voidaan, muita 
väriaineita siihen lisäämättä, käyttää ulkomaalauk
siinkin. Mutta semmoisena se vähitellen rupeaa vi
vahtamaan harmaansiniseen.



Keltaisia värejä:

Kromikeltainen on kaunis, kestävä, arsenikista va
paa, kivennäisväri, jonka väri vaihtelee vaaleankel
taisesta tummankeltaiseen. Se peittää hyvästi ja käy
tetään sitä sekä öljy- että vesivärinä. Tätä nykyä 
tavataan sitä hyvin harvoin väärentämättömänä.

Keltamulta on maaväri, jota löytyy useita erivi- 
vahduksia, vaaleankeltaisesta likaisen harmahtavaan. 
Väärentämättömänä se on vahvaa, hyvästi peittävää 
väriä, joka säilyy hyvästi ulkoilmassakin. Sitä voi 
yhtä hyvin käyttää öljy- kuin vesiväreinäkin, se pys
tyy hyvästi kaikkiin esineihin, on huokeata hinnal
taan ja sen vuoksi sitä paljo käytetäänkin. Väri ei 
sisällä myöskään myrkkyjä, mutta sitä paljon väären
netään. Paraalla keltamullalla on merkkinä I. F. L. S. 
ja on ranskalaista.

Ruskovärimulta on paljoa tummempaa kuin kel
tamulta. Sitä löytyy kaupassa monta erivärivivah- 
dusta. Harvoin se on väärennettyä. Ruskomulta on 
arsenikinpitoista, jonka vuoksi se ei sovellu sisämaa
lauksiin. Ulkomaalauksiin se sitä vastoin on erin
omainen, sillä se säilyttää öljyn ja pysyy väriltään 
muuttumattomana. Sitä käytetään paljo liituun se
koitettuna vesivärinä yksinkertaisten rakennusten maa
laukseen.

Punaisia värejä:

Mönjä on heleän punaista, keltaiseen vivahtavaa 
kivennäisväriä. Sitä valmistetaan lyijyoksiidista. Se 
peittää hyvästi. Enimmiten sitä käytetään raudan ja 
senlaisten esineitten maalaamiseen, jotka tulevat ole
maan veden alla. Väri on hiukan myrkyllistä ja 
usein väärennettyä. Hyvää mönjää maksaa kg 90 
p:nistä— 1 markkaan. Väärennetty ainoastaan puo
len siitä.

Sinuuperi on kaunis heleänpunainen, kuten mön
jäkin hiukan myrkyllinen kivennäisväri, joka on tehty 
rikkielohopeasta. Se soveltuu sekä öljy- että vesi- 
väriksi, peittää hyvin ja on kestävää kaikissa muissa 
esineissä paitsi kalkkirappauksessa, jossa se mustuu. 
Jos sitä sekoitetaan muihin väreihin, jotka sisältävät 
lyijyä, sinuuperin rikkipitoisuus turmelee ne. Kau
passa tavataan useita punaisia värejä, joita kaikkia 
nimitetään punaiseksi sinuuperiksi, mutta jotka eivät 
sisällä rahtuakaan tätä kaunista, punaista väriä, joka 
on kallista hinnaltaan. Tavallinen kaupassa tavattava

sinuuperi on se, jota sanotaan ,Jäljennetyksi punai
seksi sinuuperiksi41, ja joka maksaa noin 3 mk. kg, 
jota vastoin oikea sinuuperi maksaa 15—18 mk. kg.

Englannin punainen on väkevää tulipunaista vä
riä, jota voi käyttää sekä öljy- että vesivärinä. Kun 
se sitä paitsi on arsenikitonta, niin se soveltuu myös
kin sisämaalauksiin. Se peittää hyvästi ja säilyy ulko
ilmassakin.

Italian punainen on kuten edellinenkin oivallinen 
punainen väri. Sitä löytyy kaksi värivivahdusta, toi
nen tumma, toinen heleä. Se kelpaa sekä vesi- että 
öljyväriksi, ja kun se on arsenikitonta, voi sitä käyt
tää sisämaalauksissakin.

Berliinin punainen on punansinervään vivahtava 
kaunis, tummanpunainen väri, jota enimmiten käyte
tään vesivärinä. Sitä löytyy sekä arsenikinpitoista 
että arsenikitonta. Tämä väri ei kestä ulkoilmassa, 
vaan muuttuu aikaa myöten harmahtavaksi.

Morangin punaista käytetään tätä nykyä paljon 
vesivärinä huoneitten sisämaalauksissa. Se on heleän 
punainen, purpurankaltainen ja arsenikiton väri.

Poltettu keltamulta on väkevä punainen väri, jota 
hätätilassa voidaan valmistaa siten, että keltamultaa 
kuumennetaan rautapellin päällä, kunnes se muuttuu 
vaalean punaiseksi.

Punamulta on maaväri, jota paljon käytetään ulko
maalauksiin. Kuten tunnettua on, sekoitetaan sitä 
tätä tarkoitusta varten veteen, liimaan, jauhoihin y. m. 
Sitä löytyy sekä vaaleata että tummaa ja voidaan 
sitä sekoittaa öljyynkin öljyväriksi, mutta koska se 
on arseniikinpitoista, se ei kelpaa sisämaalauksiin.

Useita muitakin punaisia maa- ja kivihiilivärejä löy
tyy kaupassa, mutta useimmat niistä ovat vähemmin 
sopivia käytettäviksi, koska ne eivät riittävästi peitä. 

Sinisiä värejä:

Ultramariini on erinomaisen kaunista, kestävää, 
taivaansinisen näköistä, punasinervään vivahtavaa vä
riä, jota löytyy sekä vaaleita että tummia värivivah- 
duksia. Tätä nykyä sitä valmistetaan savesta (kao
liinista), hiilestä ja rikistä. Sitä voidaan käyttää sekä 
öljy- että vesivärinä. Sitä ei kuitenkaan voida se
koittaa lyijynsekaisiin väreihin, koskapa sininen väri 
siitä aikaa myöten turmeltuu. Se on arseniikitonta, 
sitä väärennetään eli siihen sekoitetaan Ibaryyttiä 
(painomultaa) ja huokeampia värilajeja.
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Berlinin sininen on huokea, mutta ei erittäin kau
nis sininen väri. Enimmiten sitä käytetään vesivä
rinä sisämaalauksissa. Sitä ei saa yhdistää kalkkiin, 
koska se sen kautta kadottaa sinisen värinsä. Vaa
leita vesivärivivahduksia varten sekoitetaan siihen lii
tua ja öljyvärejä varten sinkki- tahi lyijyvalkeata. 
Näistä ei kuitenkaan synny oikein kauniita värejä, 
varsinkin jos keltaista lisäämällä tahtoo saada vihe- 
riäistä syntymän.

Pariisin sininen on kaunis, tummasininen väri, 
joka on hyvin vaikeata hienontaa. Se soveltuu sekä 
öljy- että liimavärelksi. Valkeihin väreihin sekoitet
tuna syntyy siitä kauniita ilmannäköisiä värivivahduk- 
sia. Broomikeltaisesta ja hienoksi jauhennetusta pa- 
riisin sinisestä saadaan hyvästi peittävä kaunis, vihe
riä väri. Pariisin sinistä ei sovi yhdistää kalkkiin, 
sillä siitä se rapautuu. Tätä väriä tavataan väären
nettykin laji.

Koboltti (keinotekoinen) on helppohintainen, hy
vin kaunis taivaansinen näköinen väri. Enimmiten 
sitä käytetään liimavärinä ja sisämaalauksina. Väri 
on arsenikiton.

Viheriöitä värejä:

Kromiviheriä on kivennäisväri. Sitä löytyy varsi
naisesti kolme värivivahdusta, tumma, keskinkertai
nen ja vaalea. Väri on väkevää ja kestävää, peittää 
hyvin, mutta on usein baryytilla y. m. aineilla vää
rennettyä, jonka vuoksi hintakin vaihtelee. Sitä voi 
käyttää sekä öljy- että vesivärinä ja on se arseniki
tonta, mutta kalkki turmelee sen niinkuin kaikki 
muutkin kromivärit.

Permanentti- (pysyvä) viheriä on kaunis heleän vi
heriä väri, jota löytyy useita vivahduksia. Se on ar
senikitonta eikä turmellu kalkista. Se peittää hy
västi ja soveltuu sekä öljy- että vesiväriksi, kestää 
ulkoilmassakin. Tätäkin väriä paljon väärennetään.

Sinkkiviheriä on huokea, hyvästi peittävä väri, 
jota löytyy useita värivivahduksia, ja on arseniki- 
kitonta. Sitä käytetään liimaväreinä sisämaalauk
sissa.

Espanjan viheriä, Keisari eli Schvveinfurtin viheriä

ovat kivennäisvärejä mutta arsenikinpitoisia, jonka 
vuoksi niitä ei pidä käyttää. Jälkimmäistä löytyy 
tätä nykyä myöskin arsenikiton laji. Kemistin täytyy 
se tutkia, muutoin ei voi olla siitä vakuutettuna.

Huokeita ja kestäviä ja sen vuoksi erittäin käytän
töön sopivia löytyy useita viheriöitä värejä, joiden jouk
koon myöskin kuuluu n. s. maaviheriä, jota on useita 
värinvivahduksia. Niistä on olivinviheriä kauniin.

Sekoittamalla sinisiä ja keltaisia värejä yhteen 
saa monenlaisia viheriöitä värejä.

Ruskeita värejä:

Ne syntyvät pääasiallisesti siten, että sekoitetaan 
punaisia ja mustia värejä toisiinsa. Kuta kauniimpi 
punainen väri on ja kuta vähemmin se keltaiseen 
vivahtaa, sitä kauniimpi tulee ruskeasta. Valkeita ja 
keltaisia värejä ei sovi siihen sekoittaa, sillä se tur
melee värin.

Punainen umra on myrkytön hyvästi peittävä ja 
huokeahintainen väri. Sitä käytetään sekä öljy- 
että vesivärinä. Edellisessä tapauksessa se sovel
tuu erinomaisen hyvin ulkomaalauksiin, Muita vä
rejä lisäämällä voi umrasta saada useita värivivah
duksia.

Kastanjanruskea on myöskin käytettäväksi sopiva 
väri, koska se on kaunis, huokea ja arsenikiton väri. 
Sitä käytetään enimmiten sisämaalauksissa sekä öljy- 
että vesivärinä.

Mustia värejä:

Pihkanoki (kimröökki) on hienoksi jauhennettua 
hiiltä. Se on siis kasviaineista väriä, jota saadaan 
puuta, tervaa y. m. polttamalla. Se on erittäin sopi
vaa öljymaalauksiin. Vesiväriksi käytettäessä tulee 
sitä ensin sekoittaa väkiviinaan, viinihappoon y. m. s., 
sillä muutoin se ei sula vedessä. Muutoin sitä kyllä 
voi käyttää sekä öljy- että vesivärinä. Vesivärejä 
varten käytetään tätä nykyä n. s. pakettipihkanokea, 
joka helposti sulaa vedessä. Öljymaalauksiin se 
myöskin on oivallista.

Luumusta on myöskin hiiltä, jota saadaan luuta 
polttamalla. Se on siis alkujansa eläimellistä ainetta. 
Tätä väriä käytetään harvoin, koska sitä on vaikea 
jauhentaa maaliksi, eikä peitäkään hyvästi.

Norsunluumusta ja lakkamusta ovat sitävastoin 
erinomaisen hyviä, käytöllisiä värejä. Ne ovat tum- 
manmustia ja peittävät hyvästi, sekä sulavat helposti 
öljy- ja vesiväreinä.

Sideaineena öljyvärejä valmistellessa käytetään 
yleensä liinaöljyvernissaa ja tärpättiöljyä, vaikka kyllä 
muitakin kuivavia öljyjä voitaisiin käyttää.



Liinaöljy (Liinöljy). Sitä valmistetaan pella
van siemenistä. Kaupassa tavataan sitä sekä kei
tettynä että keittämätönnä. Jälkimmäisessä muo
dossa se ei ole sopivaa maalinvalmistamiseen, 
koska se kuivaa hitaasti ja pysyy tahmeana. Sen 
vuoksi siihen sekoitetaan hiukan kuivunaineita eten
kin serotiiniä, jota pannaan öljyyn juuri kuin sitä ru
vetaan käyttämään. Öljyä keitettäessä sekoitetaan sii
hen jauhennettua hopeanlehteä, mönjää y. m. jotka 
tekevät sen joutuisasti kuivaksi. Kuivuuaineena, sik- 
katiivinä käytetään myöskin lyijysokeria, serotiiniä 
y. m. aineita, joita eri tavalla sekoitetaan toisiinsa. 
Keitetty öljy eli vernissa on usein hyvin tummaa, 
mutta semmoinen ei sovellu vaaleihin väreihin, vaan 
on niitä valmistettaessa käytettävä vaaleata öljyä. 
Jos tumma öljy kaadetaan valkealasisiin pulloihin ja 
asetetaan auringonpaisteeseen, niin öljy vähitellen 
vaalenee. Vaaleita värejä varten käytetään usein kes
tämätöntä öljyä, jonka tulee olla hyväksi kerrostu
nutta. Kuivuuaineeksi pannaan valkeata sikkatiivi- 
jauhetta. Öljyä paljon väärennetään siihen sekoitta
malla kivennäisöljyä, hamppuöljyä, hylkeenrasvaa, 
naurisöljyä y. m. huonompia öljyjä.

Tärpättiöljy on haihtuvaöljy, joka saadaan pihkaa 
puhdistettaessa. Sitä käytetään lakkavernissan ja pak
sun öljyvärin ohentamiseksi, jotta ne olisivat helpom
mat sivellä ja paremmin kuivaisivat. Öljyväri tulee 
tärpätin kautta vähemmin kestäväksi. Ulkomaalauk
sissa ei tärpättiä sovi ensinkään käyttää, sillä se ei 
kestä ulkoilman vaikutusta.

Tärpättiä muutoin käytetään useitten lakkaver- 
nissain valmistuksessa, joista esim. kupaali- ja dam- 
marivernissalla sivellään maalatuita esineitä, jotta nii
den pinta tulisi kovaksi, kiiltäväksi ja kestäväksi.

Mainituita vernissoja valmistetaan siten että dam- 
mari- ja kupaalihartseja liuotetaan tärpättiin tahi liina- 
öljyvernissaan tahi molempiin. Dammarivernissa on 
valkeata, sillä sentähden sivellään etupäässä vaaleaksi 
maalatuita esineitä. Kupaalivernissoja löytyy monta 
eri lajia. Hyvän kupaalivernissan tulee, säilyttämällä 
alkuperäisen kiiltonsa, kuivaa joutuisasti ja koveta 
eikä olla tahmeata.

Kaikkien öljy- (lakka) vernissojen valmistukseen 
käytetään tärpättiä ja keitettyä liinaöljyä. Kuta jou
tuisammin kuivavaksi vernissa tahdotaan saada, sitä

enemmän on siihen pantava tärpättiä, mutta muis
tettava vaan on, että tärpätti heikontaa vernissaa, 
ulkoilmassa käytettäväksi kelpaa ainoastaan hyvään 
keitettyyn öljyyn liuotettu lakkavernissa eli hartsi.

Väkiviinalakkavernissat, jotka ovat tehdyt väki- 
viinaan liuotetusta lakasta, eivät sovellu vastamaalat- 
tujen esineitten sivelemiseksi, koska ne saattavat tuo
reen maalin halkeilemaan. Mutta maalaamattomien 
esineitten vernissaamiseksi eli lakeeraamiseksi se on 
oivallista.

Kivihiiliterva. Sitä saadan valokaasua valmistet
taessa. Se on erittäin sopivaa rauta- ja puuainetten 
sivelemiseksi. Esineitten tulee, kuten maalaamistakin 
varten, olla aivan kuivia. Ennenkuin tervaa käyte
tään, on siitä varovasti lämmittämällä poistettava 
vesi, jota siinä tavallisesti on. Terva muuttaa esineet 
mustannäköisiksi, joka ei silmää miellytä. Sen vuoksi 
on paras sekoittaa siihen tavallista puutervaa ja puna
multaa, jos tahdotaan sillä sivellä esim. ulkohuoneit- 
ten ovia.

Puuterva. Hitaasti polttamalla pihkaista puuta 
valmistetaan, kuten yleensä tiedetään, tervaa, jonka 
käyttäminen meillä on hyvin tunnettua. Sillä tah
dotaan suojella puuta ilman vaikutukselta. Kuten 
kivihiiliterva sisältää puutervakin jonkun verran vettä, 
jonka vuoksi sitä tulee ennen käyttämistä lämmittää 
ja lämpimänä ollessa sivellä puuhun, jolloin se siihen 
paremmin pystyykin.

Öljymaalausta toimitettaessa on muutoin huomat
tava seuraavaa: Ennenkuin puuta maalataan tulee
sen olla aivan kuivaa, jotta öljy pääsisi tukeu
tumaan kaikkiin huokoisiin. Siitä riippuu maalin 
kestävyys. Jos puu ou kosteata tahi märkää maa
lattaessa, niin ilmestyy siihen vähitellen kuplia, jotka 
halkeilevat ja maali murenee. Kaikki oksat ja pih
kaiset kohdat puussa ovat ensiksi siveltävät väkiviina- 
lakolla, n. s. polityyrillä (väkiviinaan liuotettua gummi- 
lakkaa), mutta jos ei ole sitä saatavissa, niin väke
vällä Uimavedellä, koska pikka semmoisissa paikoin 
muutoin tunkeutuu maalin läpi. Sitten puu ensin 
maalataan ohuella pohjavärillä, johon käytetään ver
nissaa (keitettyä liinöljyä) ja keltamultaa tahi yksin 
vaan vernissaa. Tämmöisellä värillä sivellään puuta 
pari kertaa, jos sitä tahdotaan erittäin vahvistaa. Jos 
pohjavärin käyttäminen laimin lyödään ja puu heti si
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vellään tavallisella, paksulla öljyvärillä, niin ei maa
lauksesta tule kestävää. Varsinainen vernissa imey
tyy puuhun ja väriaine jää irralleen esineen pinnalle, 
josta se jauheena vähitellen karisee pois.

Kun pohjaväri on kuivanut, tasoitetaan kaikki 
kuopat ja epätasaisuudet n. s. iskosmaalilla, jota on 
valmistettu liidusta, lyijyvalkeasta, vanhoista maali- 
jäännöksistä, öljystä y. m., jos nimittäin tahdotaan 
saada esineet, varsinkin sisämaalauksissa, oikein si
leiksi ja tasaisiksi. Iskostetut esineet silitetään kui- 
vettuaan kohkakivellä, ja sitten sivellään pari tahi 
kolme kertaa paksummalla öljyvärillä. On vaan tar
koin katsottava, että sivelty väri on täysin kuivaa, en
nenkuin toista sivellään päälle. Lopuksi maalattu 
esine sivellään sopivalla lakkavernissalla, jos esineit
ten pinta, kuten esim. asuinhuoneitten lattiain, ikku- 
nain y. m., tahdotaan saada oikein kovaksi ja lujaksi. 
Lattioita maalatessa on huomattava, ettei käytetä vä
rejä, jotka sisältävät lyijyvalkeata koska semmoinen 
väri ei ole kestävää, vaan kuluu pian ja murenee. 
Maavärit sitävastoin ovat hyvin kestäviä. Niihin täy
tyy sekoittaa lyijytöntä vernissaa; hopealehteä siis ei 
saa käyttää öljyn kuivuuaineena, vaan on siihen 
pantava boorihappoista manganioksidulia. Kun uusia 
lattioita ensi kerran sivellään vernissalla, olisi öljy 
lämmitettävä, jotta se paremmin tunkeutuisi puuhun. 
Muutoin on huomattava ettei vernissaa sivellä pak
sulta, sillä siten se tulee tahmeaksi.

Jos rapatut muurit ovat öljyvärillä siveltävät, täy
tyy niiden olla täysin kuivia. Seinät ovat ensiksi 
siveltävät öljyllä eikä kuten joskus tehdään Uimave
dellä, koska väri siitä rupeaa säleilemään. Öljyllä 
on muuri oikeastaan siveltävä useaan kertaan, jotta se 
siitä täyttyisi ja tulisi sopivaksi öljyväriä vastaan ot
tamaan. Tässä on myös muistettava, että öljy on 
mieluummin pidettävä lämpimänä. Mutta sitä ei pidä 
lämmittää tulella, vaan kiehuvalla vedellä, jonka kautta 
se pysyy ohuena ja helposti juoksevana.

Öljymaalaus tulee usein liian kalliiksi ulko
maalauksissa, jonka vuoksi täytyy tyytyä huokeimpiin 
vesiväreihin, joita valmistetaan kalkki- tahi liimavä- 
reinä.

Kalkki värejä. Niitä tehdään kastetusta kalkista, 
jota sehoitetaan veteen ja johon lisäksi pannaan sem
moisia värejä, joita ei kalkki turmele. Jos värit teh

dään paksuja ja valmistetaan vesilasilla, niin ne tart
tuvat hyvästi puuhun ja niistä tulee sitä paitsi kau
niit ja kestävät. Väriä valmistettaessa on pidettävä 
huolta siitä, että kalkki on hyvää, että se on tarkasti 
seulottua ja puhdasta. Alinomaa hämmennellen se
koitetaan siihen vettä, kunnes sekoitus on tullut vel- 
linkaltaiseksi ja kunnes kalkki on hyvästi sekoittunut 
veteen. Ne värit, joita aiotaan siihen lisätä ovat en
sin jauhennettavat maalikivellä veteen, jolloin niitä 
lisätään annoksittain, kunnes sekoitus 011 tullut sen 
väriseksi kuin kulloinkin halutaan. Sitten sekoitetaan 
tarpeen mukaan valkeata alunata tahi rautavitrioo- 
lia, jota on liuotettu lämpimään veteen. Rautavit- 
riooli tekee värin tummemmaksi, aluna taas tekee 
sen väkevämmäksi ja paremmin pystyväksi eikä muuta 
väriä. Aluna siis on parempaa, kun ei tahdota vä
riä muuttaa.

Kalkkivärillä maalatessa on tarkoin vaarinotet- 
tava, että muuri tahi seinä ennen maalaamista puh
distetaan ja pestään vedellä. Väri siten pystyy pa
remmin ja tulee kestävämmäksi, kun se kuivaa hi
taammin. Väriä ei saa sivellä paksulta, sillä sem
moisena siihen ilmestyy kuplia, jotka vähitellen mu
renevat. Muutoin väri pysyy paremmin karkeaksi 
rapatulla pinnalla.

Liimavärejä tehdään liitujauhoista ja Uimavedestä 
johon lisätään väriaineet. Niitä valmistetaan seuraa- 
valla tavalla: Liitu sekoitetaan sopivassa astiassa
veteen ohuen puuron kaltaiseksi, se ohennetaan sit
ten Uimavedellä, jotta väri tulee ohueksi ja sopivaksi 
sivellä. Liian paljo ja liian vähä liimaa on vahin
goksi, sillä edellisessä tapauksessa väri ei kuiva aio
tun värin näköiseksi, jälkimmäisessä tapauksessa se 
ei pysy maalatulla pinnalla. Jos muita värejä aio
taan siihen sekoittaa, niin ne ovat erikseen jauhetta
vat ja lisättävät liituväriin pienin annoksin. Liima- 
väreistä ei lähde maali, niinkuin kalkkiväreistä läh
tee, ellei niihin ole pantu Uimaa tahi muuta sitovaa 
ainetta, mutta ne eivät sovellu ulkomaalaukseksi. 
Liima muserretaan palasiksi ja liuotetaan kylmällä 
vedellä ja sitten sulanut sekoitus keitetään vettä lisä
ten. Puoleen kg puhdasta Uimaa menee 3 litraa 
vettä (2 M 1—IY2 kannua vastaan). Liimaveden ase
mesta voidaan käyttää kuorittua maitoa värin kiin
nittämistä varten. Rapatut muuripinnat sekä vuo-



rauspahvilla peitetyt seinät ovat ensin siveltävät 
suopavedellä, jotta liimaväri tulisi tasaiseksi.

Jotta liimaväri tulisi kirkkaaksi ja peittäisi hy
västi, on sitä siveltävä kahteen kertaan. Ensi ker
ralla sivellään liidulla ja liimalla ja siihen pannaan 
suhteellisesti enemmän liimaa kuin jälkimmäistä si- 
vellyskertaa varten ja lämmitetään väri, jotta se pa
remmin tunkeutuisi puuhun. Ennenkuin esine poh
jataan, on se tarkoin puhdistettava. Kun ensi si- 
vellys on täysin kuivanut, sivellään toinen kerta, 
mutta vähempi liimaisella ja kylmällä värisekoituk
sella. Siinä tietysti voi olla muitakin väriaineita kuin 
liitua. Kahta sivellyskertaa varten menee 4 neliö
metriin 2.5 litraa väriä (1 kannu 45 varten).

Paitsi varsinaisia n. s. kalkki- ja liimavärejä löy
tyy vesivärejä, joissa liiman asemesta käytetään jau
hoja, öljyä, hartsia, pihkaa y. m. eri määrin, ja joita 
yleensä käytetään puisten ulkoseinäin maalaukseen. 
Kuinka huokeat vesivärit ovat valmistettavat, siitä an
namme tässä muutamia neuvoja:

Erittäin kestävä kalkkiväri ulkoseiniä varten saa
daan seuraavalla tavalla: väriä varten otetaan 1 1 
hapan- tahi kuorittua maitoa, 60 gr kastamatonta 
kalkkia, 53 gr liinaöljyä ja 600 gr liitua. Kalkki 
kastetaan osalla maitoa ja öljy sekoitetaan siihen vä
hitellen alinomaa hämmennellen. Niin pian kuin se on 
hyvästi sekoitettuna, lisätään maito ja viimeiseksi 
liitu sekoitukseen.

Huokeahintaista kalkkiväriä valmistetaan tavalli
sesta kalkkimaidosta, johon sekoitetaan rautavitrioo- 
lia. Alussa väri on viheriään vivahtava, mutta sittem
min se muuttuu keltaiseksi. Väri on pysyvää ja pys
tyy hyvästi kivimuuriin.

Kestävä ja huokea värisekoitus sekä ulkohuoneita 
että asuinrakennuksia varten saadaan seuraavalla ta
valla: 11/2 kg ruisjauhoja sekoitetaan kylmää vettä 
ja tähän vellin kaltaiseen sekoitukseen lisätään vähi
tellen 22—23 1 kiehuvaa vettä. Sitten pannaan sii
hen x/2 kg kiteytynyttä rautavihtrillä ja kun se on 
sulanut, keltamultaa, punamultaa tahi jotakin muuta 
maaväriä mielen mukaan.

Kestävää ja huokeata väriä puurakennuksia var
ten valmistetaan myöskin seuraavan ohjeen mukaan: 
15 osaan kylmää kaivovettä sekoitetaan 5 osaa ta
vallisia ruisjauhoja, eri astiassa liuotetaan 2 osaa

sinkkivitrioolia 45 osaan kiehuvaa vettä ja samoin 
eri astiassa sulatetaan keittämällä V-fe osaa hartsia 
ja 10 osaa hylkeenrasvaa. Ruisjauhosekoitukseen li
sätään ensin lämmin sinkkivitriooliliuos ja sitten 
hylkeen rasvaan sulatettu hartsi. Mielen mukaan se
koitetaan tähän jotakin maaväriä.

Rappaamattomat tiiliseinät maalataan punaisiksi 
punamullalla ja keltamullalla, johon on sekoitettu 
suolavettä ja vähän vernissaa.

Savusta ja höyrystä mustuneet katot valkaistaan 
seuraavalla yksinkertaisella tavalla. Suopaa liuote
taan lämpimään veteen, sopivaan astiaan, toiseen as
tiaan kastetaan poltettua kalkkia ja sekoitetaan ve
dellä tavalliseksi kalkkimaidoksi. Suopavesi sekoi
tetaan sitten kalkkiveteen ja tällä sekoituksella sivel
lään katto useaan kertaan. Jos katto nyt rupeaa 
näyttämään keltaiselta, on se maalattava ainoastaan 
kalkkivedellä, johon on sekoitettu siniväriä. Savus- 
tuneet katot saa valkeiksi tälläkin tavalla: keitetään 
ohut ruisjauhovelli ja sekoitetaan siihen 1/± hylkeen 
rasvaa tahi jotakin muuta öljyä ja sivellään katto 
sillä. Kun katto noin vuorokauden kuluttua on kui
vanut, niin se maalataan tavallisella valkealla liima- 
värillä.

Hyvää punaista väriä ulkoseinäin maalausta var
ten valmistetaan seuraavalla tavalla: vesiastiaan pan
naan 1 kg liimaa ja toiseen astiaan 2 kg rautavit- 
rillia, ja kahden tunnin kuluttua keitetään ne yhteen 
lisäten 5 kg ruisjauhoja. Sitten pannaan siihen 10 
kg hienoa punaväriä ja 6 litraa lämmitettyä tervaa. 
Sekoittamalla siihen liitua saa värin vaaleammaksi.

Erinomaisen hvvää punaista väriä, joka kuiten
kin tulee edellistä kalliimmaksi, valmistetaan myös
kin seuraavalla tavalla: 2 tahi 3 osaan liinaöljyver
nissaa jauhetaan punaista väriä mielen mukaan ja 
lisätään siihen sitten 1 osa puutervaa, joka tarkoin 
sekoitetaan väriin. Kylmältä sivellään sillä sitten esi
neet yhden kerran vaan.

Kaunis ja huokea vaalean ruskea väri syntyy se
koittamalla petroleumia tervaan.

Huokean ja myöskin kestävän värin puuraken
nuksia varten saa, jos 50 litraan vettä sekoitetaan 6 
kg kuivattua ja hienoksi survottua kuusenpihkaa, jota 
ahkerasti hämmennellen keitetään vahvalla tulella 
pari tuntia, jolloin kuoret ja muut roska-aineet kuo
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ritaan siitä pois. Sittenkuin pihka, joka tällä ajalla 
tavallisesti on kerinnyt hyvästi sekoittua, on sulanut, 
vispilöitään siihen ainejoukon kiehuessa hämmennellen
2 kg seulotuita ruisjauhoja ja vihdoin 12 kg jauhennet- 
tua liitua ja sitten vielä keitetään väriä jonkun aikaa. 
Tarpeen mukaan voi siihen sitten lisätä punaväriä, 
keltamultaa y. m., jotta maali muuttaisi värinsä. Mutta 
lisättävät väriaineet ovat aina edeltäpäin sekoitetta
vat veteen, jotta väri tulisi tasaisempaa. Käytettäessä 
värin tulee olla lämmintä, muutoin pihka kernaasti 
kutistuu hienoiksi nystyröiksi, jotka tekevät värin 
karkeaksi ja vähemmin kestäväksi. Kuumennetuilla 
rautakappaleilla tahi kivillä on väri sen vuoksi pi
dettävä lämpimänä. Muistettava on, että kaikki 
vesivärit pystyvät paremmin höyläämättömään kuin 
tasaiseen pintaan. On sekin muistettava, että maa
lattavan esineen pinta on oleva kuiva, sillä muutoin 
sulkeutuu puuhun kosteutta, joka haittaa sen kes
tävyyttä.

Kuten tämän luvun alussa mainittiin, tarkoitetaan 
maalaamisella osaksi puun tahi esineen suojelemista 
ilmanvaikutukselta, osaksi myöskin niiden kaunista
mista. Senlaisia esineitä, kuin esim. harmaakivi, tii
let, saviseinä ja joskus puukin y. m., joilla luonnos
taan on suloinen väri, ei pitäisi maalattaman, vaan 
olisi niiden luonnollinen väri säilytettävä. Kun tah
dotaan saada esineet ulkonäöltään paremmiksi ja 
pulskemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat, tehdään 
joskus suuriakin erehdyksiä. Niinpä esim. joskus 
nähdään puinen rakennus maalatuksi ja koristetuksi 
kivirakennuksen näköiseksi, samoin nähdään joskus 
ulkoportaat, katot, holvit y. m. s. niin oudon näköi
sinä, etteivät ne ensinkään ole sopusoinnussa lähellä 
ja yhteydessä olevain esineitten kanssa. Se tietysti 
ei myöskään ole kaunista. Suoraa ja yksinkertaista 
ei kuitenkaan pitäisi sillä tavoin koetella salata, sillä 
se saattaa oikein käytettynä olla kaunista ilman tuota 
valepukuakin. Sen vuoksi ei pitäisi koetella jäljitellä 
mitään, joka sotii todellisuutta vastaan, sillä tosi 
yksin vaan on oikea ja kaunis.

Erikseen seisoville esineille väriä määrätessä on 
otettava huomioon se peräala, jonka kanssa yhtey
dessä ne tulevat näkyviin. Esine esim. rakennus, 
joka on erillään muista kukkulalla, johon aurinko es
teettömästä pääsee paistamaan ja jota ympäröimässä

on valoisia esineitä, on maalattava jollakin tummalla 
värillä, jotta se paremmin pistäisi silmään; sitä vas
toin on viheriässä metsässä oleva rakennus maalat
tava valoisilla väreillä.

Rakennuksiin paraiten sopivat värit ovat lämpöi
set valoisat, harmaankeltaiset tahi punaiset värit. 
Puhtaat valkeat värit eivät sovellu ensinkään ulko
maalauksiin ja sisämaalauksiin ainoastaan poikkeus
tapauksissa. Ne vahingoittavat näet silmiä, kun au
ringon valo kohtaa niitä ja siitä syntyy vastenmie
lisiä heijastuksia; ne sitä paitsi tuntuvat kovilta ja 
kylmiltä. Sitä paitsi ne ovat epäkäytöllisiä siinä suh
teessa, että niissä pilkut ja lika helposti näkyvät. 
Niitä sen vuoksi tulisi käyttää ainoastaan muiden vä
rien kanssa, jotka taittavat ja keventävät niiden ko
vuutta.

Väriä valikoidessa on sitä paitsi otettava lukuun 
läheisyydessä olevien esineitten värit, niin että saman
värisiä esineitä ei aseteta rinnatusten. Sen vuoksi 
maalla, missä ei ole puutetta viheriöistä puista ja 
pensaista ja missä korkeat rakennukset eivät estä 
näköalaa, ei pitäisi koskaan maalata ulkoilmassa ole
via esineitä viheriöiksi tahi sinisiksi. Siellä on käy
tettävä ruskeita, punaisia ja keltaisenharmaita värejä, 
sillä semmoiset sointuvat maan vihannuuteen ja tai
vaan ja järvien sineen. Huoneitten sisällä sopii käyt
tää tämmöisiä kauniita värejä, mutta niitä ei pidä 
asettaa rinnatusten koska ne eivät keskenään soinnu.

Mitä rakennusten ulkomaalaukseen tulee on sii
hen käytettävä vähintäänkin kahta eri väriä, olkoon 
rakennus kuinka yksinkertainen tahaansa. Kaikki lis
tat, ikkunain ja ovien pielet ja vuorilaudat, konsoolit 
y. m. ulkonevat osat ovat maalattavat jollakin seinä
pinnasta poikkeavalla värillä, niin että nämäkin osat 
jo loitommallekin näkyvät selvästi ja kirkkaina. Va
loisilla väreillä maalatuissa rakennuksissa ovat listat 
ja koristukset maalattavat tummiksi, koska ne ainoas
taan semmoisina tulevat selvästi näkyviin. Samalla 
tavoin on tammenvärisissä rakennuksissa listat ja ko
risteet maalattavat vaaleiksi. Erotus molempien vä
lillä ei saa olla vähäinen, päinvastoin tulee sen olla 
jyrkkä, mutta keskenään täytyy värien kuitenkin 
sointua.

Vasta sanottuun perustuen ja siihen nähden mitä 
värien valikoimisesta on mainittu, ovat punaisiksi
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maalatut rakennukset varustettavat vaaleavärisillä 
nurkkalaudoilla, listoilla y. m. Ne eivät kuitenkaan 
saa olla valkeita, kuten usein nähdään, vaan tulee 
niiden olla vaalean keltaisia, lähinnä kuivan puun 
näköisiä. Rakennuksissa, jotka ovat maalatut vaa
leammalla punaisella värillä kuin tavallinen puna
multa, soveltuu listojen väriksi tumman ruskea vaikka 
se onkin hiukan synkän näköinen. Ikkunain kehikot 
ovat siinä tapauksessa maalattavat vaaleammiksi.

Mitä taas sisämaalauksiin tulee, niin niissä tätä 
nykyä käytetään monituisia värejä, jotka erilaisten 
milloin sointuvien, milloin rumien mallien mukaan 
sovitetaan yhteen. Kuta useampia värejä käytetään 
sitä vaikeampaa on saada niitä toisiinsa sointumaan. 
Yksinkertaisesti maalattu huone on sen vuoksi usein 
paljoa suloisempi silmälle kuin monin värin ja koris
tein loistava. — Lattia on maalattava tummilla eikä 
vaaleilla, aroilla väreillä eikä siihen saa maalata ku
viakaan, joiden päälle astuminen epäilyttäisi. Seinät 
kernaimmin tehdään vaaleiksi. Tummat värit sovel
tuvat kuitenkin myöskin, varsinkin makuuhuoneisiin 
ja semmoisiin, joihin aurinko pääsee paistamaan. 
Kattolista on samoin kuin lattian jalkalista eli paneili 
tehtävä tummaksi ja katto hyvin vaaleaksi, mutta sei
nän väriin sointuvaksi.

2. Paperoitus (tapettien pano).

Kivirakennuksissa seinäpaperien pano toimitetaan 
niin pian kuin seinät ovat kuivaneet, ellei tahdota 
maalata niitä kalkki- tahi liimavärillä. Varsinaisia 
seinäpaperia eli tapetteja ei pidä liisteröidä suoras
taan seinään kiinni, vaan hienoksi rapattuun muuri- 
pintaan on ensin kiinnitettävä kääre- tahi muuta huo- 
keahintaista paperia ja siihen liisteröidään sitten var
sinaiset seinäpaperit.

Jos aiotaan kiinnittää seinäpapereja vanhaan 
liima- tahi kattovärillä maalattuun seinään, niin on 
vanha väri ensin tarkoin poistettava ja seinät ovat 
puhdistettavat ja pestävät, sillä muutoin ei paperi 
siihen tartu. Syynä siihen, etteivät seinäpaperit ota 
hyvästi tarttuakseen seinään on joskus sekin, että sei
nään pääsee vaikuttamaan tuulen viima ja lämpö, niin 
että paperi, joka kiinnittäessä oli aivan märkä, kuivaa 
joutuisammin kuin sen alla oleva liisteri. Kuivaessa

kutistuu paperi ja kun tuore liisteri ei kykene vielä 
kutistumista estämään, irroittuu paperi seinästä. Sen 
vuoksi ovat vasta paperoittujen huoneitten ovet ja 
ikkunat pidettävät suljettuina ja peitettyinä, jotta kui
vaminen edistyisi hitaasti.

Ennenkuin ruvetaan paperoimaan ovat seinät si
veltävät ohuella ruisjauholiisterillä, siten tarttuvat pa
perit niihin paremmin. Käärepaperi kiinnitetään liis
terillä, joka on tehty ruisjauhoista, seinäpaperit sitä 
vastaan vehnäjauholiisterillä. Liisteri on siveltävä 
seinäpaperille eikä seinälle.

Puurakennuksissa ei sovi kiinnittää papereita 
suorastaan seiniin, sillä vaikka rakennus olisikin 
vanha, niin hirret kaikissa tapauksissa lämpimän ja 
ilman vaihtuessa paisuvat tahi kuivavat ja halkeile
vat, jolloin seinäpaperit repiävät. Ne ovat sentähden 
pingoitettavat siten että ne kastellaan ja kiinnitetään ylä- 
ja alapäästä sekä nurkista pienillä nauloilla eli nupilla.

Vastarakennetuissa kartanoissa ei voida painu
mista välttää ellei sitä ole tehty pystyhirsistä. Sem
moisissa rakennuksissa seinäparit kohta rupeavat pul
listumaan tahi halkeilemaan, jonka vuoksi moni aluksi, 
tahi kunnes seinät ovat painuneet, mieluimmin maa- 
laa ne vesivärillä.

Kun ryhdytään seinäpaperien panoon, tilkitään 
sammal tarkoin rakoihin ja seinät puhdistetaan ja 
hirsien saumat sivellään Uimavedellä. Kun ne ovat 
kuivaneet, täytetään ne iskoksella, joka tehdään seu
lotuista sahajauhoista, ruumenista tahi lyhyeksi haka
tuista silpuista, Uimasta ja ohueksi keitetystä ruis- 
jauhovellistä. Tämä kaikki sekoitetaan ja hämmen
netään sitkeäksi laastiksi johon jotkut sitä paitsi pa
nevat kalkkiakin sekä syöpäläisten karkottamiseksi 
hiukan kanverttia, tervaa y. m. s. pikkueläville vas
tenmielisiä äineita. Ellei ole saatavissa sopivaa is
kosta ovat saumat: täytettävät puulistoilla, muutoin 
seinäpaperit helposti puhkeavat.

Seinäpaperit ovat hyvin ohuesta paperista tehdyt, 
sen vuoksi niitä ei saa pingoittaa suorastaan seinälle 
vaan muun paperin, käärrepaperin tahi pingoituspa- 
perin päälle. Tämmöistä paperia tietysti ei tarvitse 
peittää seinäpapereilla eli tapeteilla, vaan voi sen, 
kuten usein tehdäänkin, öljy- tahi vesivärillä maalaa
malla saada yhtä kauniiksi ellei komeammaksikin 
kuin tapetteja.
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Hyvää liisteriä seinäpapereita varten, jota syö- 
päläisetkin karttavat, valmistetaan seuraavalla tavalla:
1 litraan vettä liuotetaan % kg liimaa, siihen sekoi
tetaan 40 gr alunaa, ja sitten sitä keitetään kunnes 
liima on liuonnut, Y2 kg tärkkelystä ja 10 litrasta 
vettä valmistetaan sitten liisteriä, johon sekoitetaan 
lämmin liimaliuos ja kun tämä sekoitus on jäähtynyt 
lisätään huolellisesti hämmennellen 13 gr kanverttia, 
jota sitä ennen on liuotettu 53 gr kolokvinttitinktuuria.

3. Ilmanvaihto.

Edellisessä luvussa on jo huomautettu ilman
vaihdon tärkeydestä terveydellisessä suhteessa. Tässä 
luvussa otetaan puheeksi kuinka hyvä ilmanvaihto 
tavallisissa oloissa paraiten on järjestettävä.

Huomaamattamme ja meidän erinäisiin toimiin 
ryhtymättä tapahtuu kuten jo edellä on viitattu alin
omainen ilman virtaaminen hatarain seinäin, ovien 
ja ikkunain kautta sekä suorastaan myöskin puussa 
ja monenlaisissa kiviaineissa olevien näkymättömien 
huokoisten kautta. Tämmöinen, uiko- ja sisäilman 
lämmön erotuksesta syntynyt luonnollinen ja vapaa 
ilmanvaihto riittää ainoastaan silloin, kuin huoneet 
ovat suuria eikä niissä asu kuin vähän ihmisiä. Sen 
vuoksi useimmissa tapauksissa täytyy toisella tavoin 
koetella saada voimakkaampi ilmanvaihto aikaan.

Voimakkain ilmanvaihto on koneellinen, jossa 
koneella ja muilla koneellisilla apuneuvoilla puserre
taan raitista ilmaa huoneeseen ja poistetaan käytetty 
epäterveellinen sieltä. Tämä keino on kallis, sitä sen- 
vuoksi ei käytetä muualla kuin semmoisissa paikoin 
missä pikainen ja voimakas ilmanvaihto on tarpeen.

Lämmittämällä toimitettu ilmanvaihto on yksin
kertaisempi ja huokeampi tapa. Se tapahtuu siten 
että ilmaa lämmittämällä saadaan kova veto aikaan 
varsinaisesti sitä varten rakennetussa ilma- eli imu- 
piipussa, jonka kanssa tuuletettavat huoneet ovat yh

teydessä. Ilman lämmittäminen toimitetaan siten, että 
imupiippuun sijoitetaan erinäinen tulisija taikka höy
ryllä, lämpimällä vedellä tahi polttoaineilla jostakin suu
remmasta tulisijasta, jotka rautatorvea myöten johde
taan mainitun imupiipun lävitse. Siitä lämpiää ilma 
piipussa ja ohenee sekä pyrkii ylöspäin ja haihtuu, 
sijaan tulee huoneista käytettyä ilmaa.

Tämmöisenkin ilmanvaihdon aikaansaaminen voi 
vaan poikkeustiloissa tulla maalla kysymykseen, sillä 
se on kovin monimutkainen ja kallis ja vaatii paljon 
huolenpitoa. Jotta ilmanvaihtolaitokset tuottaisivat 
tarkoitettua hyötyä ja tulisivat käytetyiksi on tarpeen, 
että ne ovat yksinkertaisia, huokeita ja helposti hoi
dettavia. Yksinkertaisten asuinrakennusten, karja-, 
tallien- ja talousrakennusten tuulettaminen on sen 
vuoksi toimitettava luonnollisen ilmanvaihdon kautta, 
joka seiniin ja kattoon tehdyillä ilmatorvilla ja au
koilla saadaan aikaan. Ne ovat järjestettävät niin että 
niistä toiset tuovat huoneeseen raitista ilmaa, toiset vie
vät pois turmeltuneen ilman ja että niitä helposti voi
daan tarpeen mukaan aukoa ja sulkea enemmän tahi 
vähemmän.

Ilmanvaihto asuinrakennuksissa.

Asuntojemme ilma turmeltuu kahdella eri tavalla, 
osittain huokumis- ja hikoilemistuotteitten kautta niistä 
ihmisistä, jotka oleskelevat huoneissa, osittain lamp
pujen, kynttiläin y. m. s. palamisjätteistä.

Molemmat nämä turmeluslähteet tuntuvat enin 
1,2 ja 1,8 m korkeudella lattiasta. Siitä ne ensin 
nousevat ylöspäin, koska ovat lämpimämmät kuin 
huoneen ilma, mutta niin pian kuin ne jäähtyvät, 
painuvat ne jälleen alas.

Vaikka hiilihappoa ei pidettäisikään epäterveelli- 
simpänä turmioaineena niinkuin sitä monet ajat on 
pidetty, niin sen mukaan kuitenkin voidaan arvostella 
ilman puhtautta, sillä hiilihappoa ja muita huo’utussa 
ilmassa löytyviä myrkyllisiä aineita tavataan siinä 
samassa suhteessa.

Ulkoilma sisältää tavallisesti, kuten on tunnettu, 
0,4 koko-osaa hiilihappoa 1,000 ilmaosaa kohti, mutta, 
kuten tunnettu terveysopin tutkija professori Petten- 
kofer arvelee, voi ihminen pahoin vointia tuntematta 
kuitenkin kauemman aikaa oleskella ilmassa, jossa 
on 0,7 koko-osaa hiilihappoa 1,000 osaa kohti. Mutta 
jos ilma sisältää enemmän kuin 1 koko-osaa hiili- 
happoa 1,000 koko-osaa kohti, niin se on huonoa ja 
kelvotonta hengitettäväksi.

Olemme edellisessä luvussa maininneet, että ih
minen tunnissa tarvitsee 40—60 m3 puhdasta, rai
tista ilmaa. — Tässä suhteessa terveysopin tutkijat
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kuitenkin ovat eri mieltä, toiset näet vaativat paljoa 
enemmän. — Mutta kun otetaan lukuun, että ikku- 
nain ja ovien y. m. paikkain kautta suuri määrä ilmaa 
virtaa huoneeseen, niin ei tarvitse pitää huolta muusta 
kuin että vaan jonkun määrän raitista ilmaa saa sen 
ohessa huoneeseen virtaamaan. Suoranaisten tutki
musten kautta on saatu tarkoin selville, että huoneessa 
oleva ilma vaihtuu 1—l 1/  ̂ kertaa tunnissa. Sade- 
sääliä, kun vesi sulkee seinässä löytyvät huokoset, 
käy ilman vaihtuminen paljoa hitaammin, mutta kun 
huonetta lämmitetään tahi kun kova tuuli käy sekä 
kovalla pakkasella, kun uiko- ja sisäilman lämmön 
välillä on suuri erotus, tapahtuu ilman vaihtuminen 
paljoa nopeammin. Omasta maasta saavutetun ko
kemuksen nojalla riittänee, jos määrätään huoneeseen 
saatavan ilman määrä 1 tahi */$ edellä mainitusta, 
ainakin maalla, missä huoneet ovat suhteellisesti suu
remmat ja puhtaampi ilma ympäristössä on siinä kyl
liksi. Mainitun määrän erilaisuus riip
puu huoneitten ko’osta, siitä minkä ver
ran ihmisiä niissä asuu, mitä ne niissä 
toimittelevat y. m. seikoista. Makuuhuo
neet, joissa asutaan Ys vuorokautta yh- 
teenperään ja sairasten huoneet ovat va
rustettavat paremmilla ilmanvaihtolaitok- 
silla kuin muut huoneet.

Koska ikkunain, lattiain y. m. kautta melkoinen 
määrä ilmaa virtaa huoneeseen, näyttää tarvis vaati
van, että etupäässä hankitaan poispääsy turmeltuneelle 
ilmalle. Muistettava kuitenkin on että edellä maini
tulla tavalla huoneeseen tullut raitis ilma saattaa olla 
hyvinkin saastutettu ja siis enemmän vahingollinen 
kuin hyödyllinen sen vuoksi, että se tulee kellareista, 
keittiöistä, lattian alta y. m. sellaisista paikoista, joissa 
ilma ei ole puhdasta. Ellei löydy raittiilla ilmalla 
varsinaista pääsyä huoneeseen ja poistuneen ilman 
sijaan tulee uutta semmoisena keskeytymättömänä 
ilmavirtana kuin vasta mainittiin, niin syntyy sitä 
paitsi aina lattiain, ovien ja ikkunain kohdille milloin 
heikompi milloin kovempi ja haitallinen sekä epäter
veellinen veto. Ei siis voi tyytyä tuollaiseen luon
nolliseen ilman virtaamiseen, vaan täytyy hankkia 
ilmalle tavalla tahi toisella pääsy huoneeseen määrä
tyistä paikoista, niin että voi olla vakuutettuna sen 
puhtaudesta.

Jos lämmitettäessä pidetään uunin suupellit auki, 
kuten tavallisesti tehdään, niin vähäksi aikaa voidaan 
saada hyvinkin kova ilman virtaaminen huoneesta 
syntymään, mutta sillä tavoin tuhlataan polttoainetta, 
eikä sitä suinkaan korvaa siitä lähtevää hyötyä, sillä 
huoneeseen virtaava raitis ilma melkoisessa määrässä 
jäähdyttää uunia. Jos taas pannaan ilmanvaihto si
ten toimeen, että uunin savupelti tahi ilmatorvi ava
taan, kuten usein tehdään, niin siitäkin vaan syntyy 
polttopuun tuhlaus, sillä edellisessä tapauksessa jääh
tyy uuni myös, jälkimmäisessä virtaa huoneesta juuri 
se ilma joka on lämpöisin. Muutoin on tässä tapauk
sessa vielä muistettava, että poistuvan ilman sijaan 
aina tulee uutta lattiain, seinäin y. m. hatarain paik
kain kautta. Kun tämmöinen ilma kuten vasta huo
mautettiin voi olla hyvinkin saastutettua, niin on vaan 
vaihdettu huoneessa turmeltunut ilma muualla tur
meltuneeseen. Turmeltunut ilma on siis saatava pois

tumaan toisella tavoin, s. o. erinäisten sitä 
varten tehtyjen ilmatorvien kautta.

Sopivin paikka raittiin ilman pääsylle 
on ylhäällä välikaton rajassa, jos se tah
dotaan saada kylmänä huoneeseen, mutta 
jos halutaan saada raitis ilma lämpimänä 
huoneeseen, on se johdettava alhaalta päin. 
Kun ilma tulee ylhäältä päin matalain 

aukkojen kautta, niin se tasaisesti leviää vaakasuo
rana huoneen yli, mutta kun se on huoneessa ole
vaa ilmaa raskaampi, niin se painuu alas, lämpiää 
vähitellen ja ottaa mukaansa ne epäterveelliset ilma- 
lajit, jotka ovat ylös kokoontuneet.

Yksinkertaisin keino raittiin ilman johtamista 
varten huoneeseen on venttiilien eli ilmatorvien sijoit
taminen välikaton rajaan. Venttiili tehtään semmoi
nen kuin kuvassa 222 on kuvattu. Kansi sulkeutuu 
tarkasti kiinni; siinä on jänne tahi paino. Kun sitä 
ei avata kokonaan, virtaa ilma huoneeseen tullessaan 
ylöspäin eikä siten pääse kovin sukkelasti painu
maan alas lattiaan. Tällä tavoin huoneeseen tullut 
ilma on tietysti talvella kylmää, mutta kun se tulee 
suhteellisesti jotenkin korkealta, niin kerkiää se alas
päin painuessaan jonkun verran lämmitä.

Tämmöisestä ilmanvaihdosta on se haitta, että 
raitista ilmaa ei aina virtaakaan huoneeseen niin kuin 
tahdottaisiin, vaan päin vastoin virtaa huoneesta ilma

Kuva 222.
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ulos. Ilma kulkee näet venttiilissä sen mukaan mistä 
päin tuuli sattuu olemaan. Voi senkin muistuttaa 
tätä tapaa vastaan, että se kylmällä säällä kovin paljo 
jäähdyttää huonetta ja että se siis vaikuttaa samalla 
tavoin kuin veto. Venttiilit ovat sen tähden aina ase
tettavat semmoisiin paikkoihin, että ne mainitussa suh
teessa rasittavat niin vähän kuin suinkin.

Ilmaa voi johtaa huoneeseen myöskin pystysuo
rassa olevalla torvella tahi kanavalla, 
jonka alapää lattian tasalla on yhtey
dessä ulkoilman kanssa ja jonka ylä
pää on lähellä katon rajaa. Täm
möisen torven voi sijoittaa huoneen 
nurkkaan. Se on tehtävä kolmikul- 
mainen, jottei se kovin häiritsisi huo
neen ulkonäköä. Torven sisäseinä 
on tehtävä niin ohut kuin suinkin, 
jotta ilma torvessa helposti kykenisi lämpiämään; 
paras olisi tehdä torvi rautapellistä. Yläpäässä torvi 
päättyy kattolistaan, johon sen aukko sovitetaan. 
Tämä aukko, joka samoin kuin ala- 
päänkin aukko on varustettava me
talliverkolla, on tehtävä laajempi kuin 
itse torvi sekä leveä ja matala, jotta 
ilma vienommin virtaisi huoneeseen 
ja leviäisi vaakasuorina kerroksina.
Alapäähän on torveen tehtävä sulku, 
sillä kylmällä ilmalla huone kovin 
paljo jäähtyisi, jos ilma esteettö
mästä pääsisi huoneeseen virtaamaan,
(kuva 223).

Tästä ilmanvaihtotavasta on se 
haitta, että kun torvi kylmällä säällä 
on suljettava, pyrkii ilma muita teitä 
huoneeseen ja tulee sinne silloin kenties turmeltu
neena. Ilmatorvet olisivat sentähden järjestettävät 
niin, että ilma lämpiää ennenkuin se pääsee huonee
seen ja ettei ilmatorvea milloinkaan tarvitse sulkea. 
Sen voi saada siten aikaan, että ilma johdetaan huo
neen tulisijan lävitse. Raitis ilma johdetaan huonee
seen tämän periaatteen mukaisesti seuraavalla tavalla: 
Lattian alle sijoitetaan kuhunkin huoneeseen ulkosei
nästä tulisijaan menevä, lasitetuista savitorvista tehty, 
seinään päin viettävä ja vakavasti perustettu 10—16 
sm leveä rumpu. — Puusta tahi pellistä tehty ei ole

täysin sopiva, mutta jos ei ole savitorvia, voivat pelti- 
torvet kelvata, jos ne vaan juotetaan ja ympäröidään 
voilokilla sekä sijoitetaan pontatuista laudoista teh
tyyn laatikkoon. — Torvi päättyy tulisijan pohjaan sen 
sisäreunan kohdalla ja muutamia sm ylempänä lat
tian pintaa. Siitä ilma johdetaan palomuurin ja tuli
sijan välille rakennettua, muurattua tahi rautapellistä 
tehtyä torvea myöten tulisijan yläpäähän, josta ilma 

torven sivuilta virtaa huoneeseen puh
taana ja lämpimänä. Ilmanjohto on 
tehtävä aivan tarkka, torvet ovat lii
tettävät toisiinsa sementillä. Muu
toinkin ne ovat pantavat huolellisesti, 
niin etteivät ne huoneen painuessa 
murru, sen vuoksipa ei saakaan muu
raamalla tahi kiilaamalla kiinnittää 
johtotorvien päitä, vaan ovat ne tii

vistettävät sammalilla tahi muilla kimmoavilla aineilla.
— Varovaisuuden vuoksi olisivat torvet suljettavat 
puulaatikkoon, jotteivät pääsisi murtumaan. — Rum

mun ulkopää varustetaan ristikolla, 
jo^a on tehtävä niin että sen voi 
avata, jotta torven sieltä kautta voi 
huuhtomalla puhdistaa pölystä. Rum
mun toisesta päästä tulisijan pohjalta, 
johon on aukko tehtävä, voi puhdis
tamista myöskin toimittaa sekä vaaka- 
että pystysuoraan. Oikeastaan ei tar
vitse sulkua, koska ilmanvaihtoa voi 
määräillä venttiilillä, joka sijoitetaan 
turmeltunutta ilmaa johtavaan tor
veen. Kylmällä säällä on kuitenkin 
tarpeen sulkea ilmatorvi pellillä.

Tässä vierellä oleva kuva 224, 
joka ei selitystä kaipaa, näyttää tarkemmin vasta esi
tetyn ilmanjohtotavan.

Säännöllisen ilmanvaihdon aikaansaamiseksi on, 
kuten jo on huomautettu, tarpeen että turmeltuneelle 
ilmalle myöskin hankitaan mukava poispääsy. Se 
ilma, jota ihminen huokuu ja joka hikoilemisen kautta 
erkanee ihmisestä, on lämpimämpää kuin huoneessa 
löytyvä ilma ja nousee siis ylös kattoon päin vaikka 
siihen olisikin sekaantunut hiilihappoa ja muita ras
kaampia kaasuja. Turmeltunut ilma olisi siis pois
tettava huoneesta sen yläpuolesta. Meidän kylmässä



maassamme se ei kuitenkaan käy päinsä, koska huo- 
neet sen kautta jäähtyisivät kovin paljo. Sen vuoksi 
on edukkainta, ainakin talvisaikana johtaa turmeltu
nut ilma huoneesta alapuolelta, johon epäterveelliset 
kaasut vähitellen laskeutuvat, kun jäähtyvät ja sekaan
tuvat ylhäältäpäin tulevaan raittiiseen ilmaan. Kun 
ilma tulisijan läheisyydessä pysyy lämpimimpänä, olisi 
aukko turmeltuneen ilman poistamista varten sijoitet
tava sitä vastapäätä ulkoseinään, missä huoneen ilma 
pysyy kylmimpänä.

Ilman poistamistorvet sijoitetaan pystysuoraan 
johonkin seinän viereen, jolloin ne ulkonäöltään ovat 
tehtävät seinäpilarin kaltaiset tahi nurkkaan, jotta ne 
paraiten pysyvät piilossa. Torvien yläpäät jatkuvat 
välikaton lävitse rakennuksen ullakkoon, jossa 
ne voivat päättyä vesikaton rajaan.

Ullakossa ovat torvet tehtävät niin pak
sut, ettei ulkoilma pääse torvien sisällä ole
vaa ilmaa jäähdyttämään, sillä silloin ehkäis- 
tyisi ilman virtaaminen ylöspäin.

Alapäihin tehdään torviin sulut eli vent
tiilit, jotta ilmavirtaa tarpeen mukaan voisi 
määräillä; yläpäähän sijoitetaan myöskin vent
tiili, jotta ummehtunutta ilmaa, tupakan sa
vua y. m. tarpeen vaatiessa voi sieltäkin 
kautta poistaa. Huoneen lämmön säästä
mistä varten ei kuitenkaan pidä sijoittaa ylä- 
venttiilejä aivan välikaton rajaan, vaan noin 
2— 2,4 m lattiasta ylöspäin eli hiukan ylemmäksi sitä 
seutua, missä ilma tavallisesti turmeltuu.

Ilmavirran nopeus tosin lisääntyisi, jos torvet jat
kuisivat vesikaton yli, mutta siellä ne rumentaisivat 
rakennusta. Eikä olekaan mitään haittaa siitä, että 
ilma virtaa ullakkoon, sillä kun sen seinämät yleensä 
ovat hataranlaiset ja ikkunoita avaamalla saa riittä
västi ilmanvaihtoa, niin huoneesta tullut ilma helposti 
sieltä haihtuu.

Ilman voi poistaa sitenkin, että tulisijan taakse 
tahi sen molemmille puolin sijoitetaan pystysuoria 
rautatorvia, jotka tulisijan yläreunan kohdalla polvi- 
torvilla yhdistetään savupiippuun. Koska nämä tor
vet savupiipun läheisyydessä ollen melkoisesti läm
piävät, syntyy sangen vilkas ilman virtaaminen. Se 
vaan on huomattava, että ilma tällä tavoin poistuu 
juuri siitä seudusta, jossa se on lämpimin ja josta,

/

Kuva 225.

kuten edellä huomautettiin, sitä ei pitäisi poistaa. 
Lämpömäärä tulisijan läheisyydessä ei kuitenkaan ole 
seinän vieressä olevaa muuta kuin jotakuta astetta suu
rempi. Sitä siis oikeastaan ei tarvitse ottaa lukuun
kaan, kun hyvää ilmanvaihtoa tahdotaan saada aikaan.

Turmeltuneen ilman saa huoneesta helposti pois
tumaan sitenkin, että tulisijan tekee niinkuin uunista 
puhuttaessa ennen on mainittu ja josta taulussa LXV 
on tarkka kuvaus. Tässäkin ilmavirta lähtee tulisi
jan juuresta ja vilkas ilmanvaihto syntyy varsinkin 
talvisaikaan, kun savutorvi on lämpimänä. Tämmöi
nen ilmanvaihto on myöskin huokea hinnaltaan, 
sillä muita kustannuksia se ei vaadi, kuin venttiilin 
hankkimisen.

Edellä kerrotut ilmanvaihtotavat tarkoit
tavat etupäässä puurakennuksia, mutta ne 
soveltuvat yhtä hyvin kivirakennuksiinkin. 
Niissä?- voidaan kaikki ilmanvaihtotorvet si
joittaa seinämuurien sisään, josta tietysti mo
nessa suhteessa on suuri etu.

Kesällä sekä syksyn, kevään saa tarpeel
lisen ilmanvaihdon aikaan ikkunoita avaa
malla. Mutta ne "Ovat tehtävät toisin kuin ta
vallisesti aukiavat, sillä kun ilma ei ole oi
kein lämmin, tuntuu heti vastenmieliselle se 
ilma, joka virtaa ikkunasta, se kun näet tu
lee huoneeseen kovin alhaalta. Sen vuoksi 
ovat ikkunat, mikäli mahdollista tehtävät si

ten, että ylimmäisen ruudun tarpeen mukaan voi 
avata. Jotta siinä syntyisi niin vähän vetoa kuin 
suinkin, on ikkuna tehtävä sisäänpäin aukiava, joten 
ilmavirta kääntyy ylöspäin. Molemmat kehät ovat 
mukavuuden vuoksi tehtävät niin, että ne yhtä aikaa 
pääsevät aukiamaan ja yhdistettävät sitä varten rauta- 
lankasäpillä, joka paraiksi on kehien välin pituinen. 
Ne helposti suljetaan sisäkehän yläreunaan kiinnite
tyllä salvalla, jonka voi avata ja sulkea vähäisellä 
kepillä, jonka päähän pieni koukku on kiinnitetty. 
(Kuva 225). Asuinhuoneitten ja varsinkin makuu- 
huoneitten täydellistä tuuleuttamista varten talvisaika- 
nakin, joka todella olisi erittäin tarpeellista, on ainakin 
yksi ikkuna muodostettava vasta mainitulla tavalla 
avattavaksi. Vaikkapa ei voisikaan tällä tavoin tuu- 
leuttaa kovalla pakkasella, niin se ainakin leudommalla 
säällä sekä syksyn, kevään kävisi päinsä.
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Seuraavat seikat ovat huomioon otettavat ilman- 
vaihtotorven laajuutta määrättäessä. Ilman nopeus 
torvissa riippuu niissä olevan ilman lämpömäärästä 
sekä ulkoilman lämmöstä ja torvien pystysuorasta 
pituudesta. Kuta suurempi tämä pituus on ja kuta 
suurempi erotus on olemassa ulkoilman ja sisäilman 
välillä, sitä nopeammin virtaa ilma torvissa. Huo
neeseen sen ei kuitenkaan pitäisi virrata nopeammin 
kuin 1 m nopeudella sekunnissa, jottei ilman vaih
tuminen tuntuisi vastenmieliseltä. Se on yleensä 
määrättävä ulkoilman lämpömäärän mukaan. Kuta 
kylmempi ulkoilma on sitä hitaammin tulisi ilman 
virrata, ellei sitä voida johtaa tulisijan lävitse 
ja siten ensin lämmittää sitä, jolloin sillä voi olla
2—3 m nopeus sekunnissa. Aukot ovat aina 
tehtävät semmoiset ja järjestettävät sillä tavoin, 
ettei ilmavirta koskaan kohtaa suorastaan huoneessa 
olijoita.

Kun tuntee kaikki ne seikat, joista ilman virtaa
minen torvissa riippuu, niin voi nopeuden laskea. 
Sitä varten löytyy laskukaavakin, jonka mukaan sen 
voi toimittaa, mutta kun tämän teoksen tarkoituksena 
ei ole sellaisten esittäminen, jotka olisivat vaikeat 
niiden käyttää, joita varten tämä teos on aiottu, niin 
ei niitä tässä mainita.

Kun nopeus on tunnettu, on lasku sitä vastaan 
niin yksinkertainen, että sen voi kuka hyvänsä suo
rittaa, sillä nopeuden määrä kuin kerrotaan ilmatorven 
läpileikkausalan määrällä niin saadaan tietää ilma- 
määrän paljous.

Jos oletetaan että laskettu nopeus on 0,9 m ja ilma 
johdetaan neliskulmaista torvea myöten, jonka läpileik
kaus on 15 X 15 sm5 niin saadaan tuntia kohti 0,9 X 
0,15 X 0,15 X 60 X 60 =  72,9 m3, joka siis johdetaan 
pois. Tämmöinen ilmamäärä riittäisi tavallisissa oloissa 
noin 3—4 täysikasvuiselle henkilölle. Sairastenhuo- 
neet, lastenhuoneet ja makuuhuoneet ovat luonnolli
sesti varustettavat voimakkaammalla ilmanvaihdolla 
kuin muut huoneet.

Jos taas tahdotaan tietää ilmatorven kokoa, niin 
sen löytää jakamalla sekunnissa tarvittavan ilmamää
rän ko’on nopeudella. Siten saada edellämainitusta
esimerkistä — - =  0,81 ja - ’81- =0,023 m3 =  0,15 X0,15  0,9 3,600
=  johtotorven läpileikkausala.

Ilmanvaihto talli- ja karjakartanoissa.

Mitä navettain, tallien ja muiden kotieläintemme 
asuntojen ilmanvaihtoon tulee, on niistä voimassa 
edellä mainittu suurimmaksi osaksi. Mutta semmoi
sissa on paljoa vaikeampaa saada voimakas ilman
vaihto aikaan, kun niissä tavallisissa oloissa ainakaan 
ei ole mitään lämpölähdettä olemassa, joka ilman 
vaihtoa edistäisi. Niissä täytyy kokonaan turvautua 
oleviin lämpö- ja tuulioloihin. Ilman uudistus riip
puu kuitenkin pääasiallisesti näissä huoneissa olevasta 
lämmöstä, jota eläinten oma lämpö ylläpitää. Kuta 
puhtaampana ilmaa tahdotaan pysymään, sitä vähem
pään lämpömäärään täytyy talvisaikana karjakarta
noissa tyytyä.

Koska kotieläintemme asunnot eivät ole raken
netut yhtä huolellisesti kuin ihmisten asunnot, niin 
ulkoilma pääsee kaikista hataroista paikoista huonee
seen. Tällä tavoin tullut raitis ilma ei kuitenkaan 
riitä huoneessa olevaa ilmaa puhtaana pitämään. 
Välikatosta pääsee turmeltunut ilma poistumaan, siitä 
huolimatta on ilma monessa navetassa kuitenkin hy
vin huono, kun ei siinä löydy minkäänlaista ilman - 
vaihtolaitosta.

Hevosilla on tässä suhteessa parempi olo kuin 
sarvikarjalla, sitä paitsi ne ollessaan ulkoilmassa saa
vat runsaasti raitista ilmaa. Hevosta ja varsinkin 
lammasta rasittaa turmeltunut ilma suuresti, lehmät 
ja sijat vähemmän siitä kärsivät.

Hevostalleissa ja navetoissa turmeltuu ilma paitsi 
niistä kaasuaineista, jotka lähtevät eläinten keuhkoista 
ja ihosta, myöskin mätänevästä lannasta ja virtsasta, 
jota harvoin poistetaan niin tarkoin, ettei joku osa 
jäisi lattian alle ja siellä alkaisi hapata. Siten syn
tyy ammoniakki- ja vetykaasuja, jotka niinkuin hiili- 
happokin huonoissa karjakartanoissa vaikuttavat kuin 
myrkky. Niiden aineiden joukossa, jotka suorastaan 
hengittämisen ja huokumisen kautta eroavat sekä ih
misistä että eläimistä, löytyy muitakin, arvattavasti 
elimellistä laatua, jotka ovat vaarallisia eläinten eli
mistölle ja jotka kuten mainitu tammoniakki- ja vety- 
kaasutkin tuntuvat meille vastenmielisenä hajuna sem
moisissa pienissä, umpinaisissa huoneissa, joissa asuu 
paljo ihmisiä. Senpä vuoksi hajusta helposti voi ar
vostella karjakartanoitten ilman puhtautta.
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Täysikasvuinen nautaeläin tarvitsee 50—60 m3 
puhdasta ilmaa tunnissa — muutamat tutkijat arve
levat sitä suuremmaksikin —, siten tarvitaan nave
tassa jotenkin vilkas ilmanvaihto, jotta ilma siellä 
pysyisi niin puhtaana kuin tarvis vaatisi. Kovalla 
pakkasella talvella olisi helppo pitää ilmaa puhtaana 
kun ilmanvaihto silloin tapahtuu nopeammin kuin 
lämpimällä säällä, mutta 
silloin voi syntyä kova 
veto ja ilma voi liiaksi 
jäähtyä. Vähintäänkin pi
täisi navetassa olla läm
pöä 12° C, sillä naudat ja 
varsinkin lypsylehmät kär
sivät ky lmemm ästä ilmasta 
enemmän kuin vähemmän
puhtaasta. Lämpimällä säällä on kuten jo huomau
tettiin vaikea saada ilmanvaihtoa aikaan, sillä ilma 
virtaa hitaasti kun ulkona ja sisällä on melkein sama 
lämpömäärä.

Kuten edellisestä käy selväksi, 
on vaikea saada tavallisilla ilman- 
vaihtotavoilla karjakartanoissa il
maa pysymään tyydyttävän puh
taana. Sen vuoksi ovat ne ra
kennettavat suuria, tiiviitä ja läm
pimiä sekä varustettavat ikkunoilla, joita kaikkina 
vuoden aikoina voidaan avata, jotta siten voi edistää 
ilmanvaihtoa sopivilla säiliä.

Koska kotieläimemme
eivät tarvitse niin puh
dasta ilmaa kuin ihmi
nen ja karjakartanoissa 
yleensä ilmanvaihto ta
pahtuu hatarain seinäin 
ja välikaton kautta no
peammin kuin asuinhuo
neissa, niin voi tyytyä ilmanvaihtolaitokseen, joka tun
nissa tuo 15—20 m3 puhdasta ilmaa kutakin suurta 
eläintä kohti.

Yksinkertaisin ilmanvaihtolaitos on semmoinen, 
että joka välikaton parrun väliin, siis noin 0,9 m mat
kalle toisistaan pituusseinillä katon rajaan hakataan 
neliskulmaiset tahi pyöreät noin 15 X 15 sm suuret 
aukot, jotka jollakin tavoin voidaan sulkea. Samaa

Kuva 227

tarkoitusta varten käytetään myöskin 7,5 sm tiilitorvia, 
jotka sijoitetaan vieläkin lähemmäksi toisiaan kuin au
kot, ja suljetaan sivullepäin työnnettävillä laudoilla 
joissa on seinässä olevia aukkoja vastaavat reiät. Kuva 
226 kuvaa muutamia seinäventtiilejä, kuva 227 taas 
tiilitorviventtiilejä ynnä sulkulautoja, joita voidaan 
siirtää laudan keskikohtaan kiinnitetyllä tangolla.

Tämmöiset venttiilit 
vaikuttavat oikeastaan 
vaan tuulella. Tuuli työn
tää raittiin ilman toisen 
seinän aukoista huonee
seen, siellä se leviää ym
päri ja pakottaa turmel
tuneen ilman poistumaan 
toisessa seinässä olevista 

aukoista. Kovalla pakkasella täytyy sulkea joku osa 
venttiileistä.

Jo vanhastaan tunnetaan ilmanvaihtotapa, joka 
saadaan aikaan siten että sijoite
taan puutorvet alkamaan välika
ton rajalta ja ulottumaan vesika
ton yläpuolelle. Mutta kun nämä 
tavallisesti tehtään kovin hatarat, 
niin ne eivät vaikuta niin tehok
kaasti kuin muutoin voisivat. Sem

moiset torvet ovat tehtävät pontatuista laudoista ja 
sisäpuoli on sileäksi höylättävä. Sitä paitsi seinämät 
ovat tehtävät kaksinkertaiset ja on pantava täytettä

väliin, jotteivät vesihöyryt
joutuisi yhteyteen kylmän 
ulkoilman kanssa, siitä 
tiheneisi ja jälleen pai
nuisi navettaan. Torviin 
on tehtävä katto, jottei 
sadevesi ja lumi pääsisi' 
navettaan. Se on kuiten

kin tehtävä semmoinen, ettei se estä ilmaa vapaasti 
virtaamasta, siis niinkuin kuvat 228, 229 ja 230 osot
tavat. Kun tuuli kohtaa torven vinoa suojusta, niin 
se kääntyy ylöspäin, siten se torven yli kulkiessaan 
imemällä vaikuttaa torvessa olevaan ilmaan ja lisää 
siten sen nopeutta. Nämä ilmatorvet voidaan tehdä 
niinkin, että ne ohuilla laudoilla jaetaan neljään eri 
osaan (kuva 231), joten ne voivat johtaa ilmaa huo-

Kuva 229. Kuva 230.
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neeseenkin. Ilma kulkee näissä torvissa siten että 
se tuulen suunnan mukaan laskeutuu kahdesta tahi 
kolmesta näistä torvista ja poistuu muiden kautta. 
Torven ala-aukossa on sen väliseiniin kiinnitetty 
lauta, joka estää ilmaa suorastaan laskeutu
masta alas ja synnyttämästä vetoa, vaan pakot
taa sen hajaantumaan sivullepäin ohuina ker
roksina. Yläpäässä suojelee sitä sateelta ja lu
melta vähäinen katto. Kuvassa 232 näytetään 
torven läpileikkaus ja nuolet siinä osottavat 
ilmavirran suuntaa. Jos tuuli puhaltaa kohti 
torven seinämää, niin ilma silloin virtaa kah
desta aukosta sisälle, mutta jos tuuli puhaltaa 
nurkkaa kohti, niin se laskeutuu kolmea tor
vea myöten ja poistuu vaan yhtä myöten.

Ilman poistamista varten voi
daan käyttää vaakasuorassa ole
via välikaton alle sijoitettuja, yh
destä pituusseinästä toiseen ulot
tuvia torvia eli rumpuja, joiden 
pohjaan ja sivuihin on kaivettu 
pieniä' reikiä, ks. kuva 233. Kun 
tuuli puhaltaa tämmöisen torven 
toiseen päähän, syntyy siihen kova 
imu, joka pienten reikäin lävitse 
vetää torveen huoneessa olevan 
ilman. Jos taas tuuli käy pitkin 
rakennusta ja pyrkii torven si
vuitse menemään, niin on se pa
kotettava yhdestä aukosta 
sisälle menemään ja es
tettävä toisesta sitä teke
mästä, siten että auk
kojen kohdille kiinnite
tään liikkuvat lautaluukut, 
jotka voidaan kääntää toi
selle tahi toiselle puolelle.
Kuva 234  ̂ joka kuvaa 
seinän ja torven ynnä luu
kun pohjapiirrosta, näyt
tää tarkemmin kysymyksessä olevan järjestelmän.

Tyynellä säällä mainituista ilmanvaihtolaitoksista 
ei ole mitään hyötyä. Pystysuorat torvet sitä vas
taan toimivat tyynelläkin, sillä uiko- ja sisäilman 
lämmön erotus vaikuttaa ilman virtaamisen.

Kuva 231.

Kuva 232.

1 t........ t t t 1 t f 1
Kuva 233.

Kuva 234.

VW,
Kuva 235.

Kun vastamainituista ilmanvaihtojärjestelmistä on 
se haitta, että ne eivät toimi tyynellä säällä, on ru
vettu käyttämään semmoista tapaa, jossa ilman vir
taamisen huoneeseen ja siitä ulos vaikuttaa lämpö. 

Mutta kuten jo on huomautettu on tämä mah
dollinen ainoastaan kylmällä säällä, lämpimällä 
siitä ei ole minkäänlaista etua. Semmoinen jär
jestelmä siis ei myöskään kelpaa ympäri vuotta, 
mutta lämpimällä säällä voi avata ikkunat 
ja ovet.

Vasta mainitun järjestelmän mukaan pois
tuu turmeltunut ilma huoneesta seinän viereen 
sijoitettuja pystysuoria torvia myöten, jotka al
kavat noin 0,6 m (2') korkeudelta lattiasta ja 
päättyvät seinän ulkopuolelle joko välikaton 

alle tahi rästään alle niin ylhäälle, 
ettei tuuli pääse vaikuttamaan tor
ven suuhun. Jotta ilma kulkies
saan ylöspäin paremmin nousisi, 
ovat torvet tehtävät rautapellistä, 
mieluimmin galvanoitusta, joka ei 
ruostu, kun se huoneen lämpi
mästä lämpenee. Torvien yläpää 
on käännettävä hiukan alaspäin, 
jottei poistuvassa ilmassa oleva 
vesihöyry, joka ulkoilmaan jou
tuessaan jäähtyy, vetenä valuisi 
takaisin huoneeseen. Samasta 
syystä ovat torvet ullakossa tarkoin 

suojeltavat ulko-ilmalta, 
jos ne nimittäin jatkuvat 
välikaton yläpuolelle.

Jotta voisi olla täy
sin varma siitä ettei kova 
tuuli puserra ilmaa tor
viin, ovat ne johdettavat 
vesikaton yläpuolelle ja 
varustettavat imulaitok • 
sella, kuvien 228—230 
mukaan. Raitis ilma joh

detaan navettaan samanlaisia rautatorvia myöten. 
Niiden alapää, josta ilma tulee, sijoitetaan seinän lä
vitse kulkemaan alhaalla lähellä lattiaa ja yläpää 
päättyy välikaton rajalle tahi jatkuu sen alapuolella 
huoneen keskelle, jossa ratinmuotoisesta aukosta pääs-

12
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tävät huoneeseen raitista, hiukan lämmennyttä ilmaa. 
Se laskeutuu vähitellen lattiaan, sekaantuu turmeltu
neeseen ilmaan ja poistuu sitten niiden torvien kautta, 
jotka johtavat ilman pois huoneesta. Torvet ovat 
varustettavat suluilla eli venttiileillä, jotta ne tarpeen 
mukaan voidaan sulkea. Jotta torviin navetan läm
min ilma pääsisi joka kohtaan vaikuttamaan, ovat 
ne asetettavat vähän matkan päähän seinästä.

Toisella sivulla oleva kuva 235 osottaa mainitun 
ilman vaiht ota van. Kuvassa vasemmalla on läpileikkaus 
siitä torvesta, joka tuo raittiin ilman sisään, oikealla 
taas on torvi, joka johtaa turmeltuneen ilman nave
tasta pois.

Tarpeellisen ilmanvaihdon saa aikaan ovia ja 
ikkunoita avaamalla, mutta luonnollisesti ainoastaan 
lämpimällä säällä, jolloin muut 
järjestelmät eivät ole toimessa.
— Kuitenkin on vaarinotettava 
ettei ikkunoita tahi ovia avata 
lantatunkion puolelta. — Karja- /' 
kartanoissa ja talleissa ovat ovet 
sen vuoksi tehtävät kaksijaksoi- // 
set, niin että yläpuolen tarpeen S - . ,  
vaatiessa voi avata. Ikkunat ovat 
myöskin varustettavat vahvoilla 
saranoilla, jotta nekin saa ava
tuiksi. Kuvat 236—238 näyt
tävät, kuinka ne käytöllisesti voidaan järjestää.

Meijereihin, pesutupiin, kellareihin y. m. talous
rakennuksiin tehtävistä ilmanvaihtolaitoksista ei tar
vinne tässä erittäin puhua, sillä se selviää jo etinen 
mainitusta.

4. Vesijohtoja.

Erittäin tärkeätä on maalla olevalle talolle ru n 
sas hyvän veden saanti. Ellei läheisyydessä löydy hy
viä kaivoja tahi lähteitä saattaa tarvittavan veden 
kuljettaminen tuottaa arvaamattoman paljo kustan
nuksia paitsi työtä ja epämukavuutta. Kunkin, joka 
semmoista saa kokea, tulisi tutkia olosuhteita voidak
sensa päättää eikö vesijohdon hankkiminen olisi mah
dollinen ja kannattava yritys.

Ei ole viisasta verratessa toisiinsa vesijohdon 
perustamiskustannuksia ja niitä, jotka veden kuljet

taminen muutoin tuottaa, ottaa lukuun ainoastaan ne 
suoranaiset rahalliset menot, jotka kaikkein yksin- 
kertaisimmankin vesijohdon toimeenpaneminen tuot
taa, sillä silloin ei koskaan vesijohto pääse voitolle 
etenkin kun maanmies tavallisesti on taipuvainen 
pitämään vanhaa tapaa huokeimpana. Tulee kuiten
kin muistaa että veden kuljettaminen hevosella pien
täkin karjakartanoa varten käy sangen rasittavaksi. 
Varsinkin kelirikon ja pahan sään aikaan on siitä 
suuri rasitus sekä hevoselle että ajajalle. Usein on 
vesi kuljetettava jyrkkien rinteiden alta, siihen lisäksi 
tulee vielä hankala ja varsinkin pakkasilla rasittava 
veden kantaminen korvoilla eläimille ja muihin tarve- 
paikkoihin. Vedättämällä saatu vesi on usein se
kaista ja muutoin likaista, joten se ei sovellukaan

■

Kuvat 236—238.

eläimille annettavaksi. Mutta
jos perustetaan vesijohto, niin 
vesi nousee niin korkealle, että 
se kykenee juoksemaan suoras
taan soimiin ja on siten kaik
kialla saatavissa. Tosi asia on 
myöskin että mies rasittumatta 
voi pumputa saman verran 
vettä kuin minkä hän samaan 
aikaan saisi hevosella vedäte
tyksi ja että hevoskierrolla ja 
pumpulla kykenee nostamaan
3—6 kertaa saman määrän. 

Kun tämä tiedetään, ei pitäisi ketään epäilyttää 
vesijohdon perustaminen, jos vaan on mahdollista 
saada se kohtuullisella kustannuksella aikaan.

Kun vesijohdon hankkiminen kerran on päätetty, 
niin on etupäässä tarkastettava onko vedenottopai
kassa riittävästi ja kunnollista vettä, sillä jos olisi jo 
vesijohdon saanut aikaan ja jälkeenpäin huomaisi, 
ettei vettä olekaan riittämään asti tahi ettei se ole 
kelvollista, niin se epäilemättä olisi ikävä huomio. 

Hyvänä vetenä on pidettävä semmoista joka on: 
l:ksi. Kirkasta, väritöntä, mautonta ja haju

tonta; sen lämpömäärä ei saa suuresti vaihdella il
man lämpömäärän mukaan; joki- ja järvivesi ei kui
tenkaan ole hyljättävä vaikka sen väri ja lämpömäärä 
ilman mukaan vaihteleisikin, jos se muutoin on hyvää.

2:ksi. Täytyy sen olla lauhkeata, s. o. se ei saa 
sisältää enempää kuin 20 osaa 100,000 paino-osaa
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kohti kalkki- ja etenkin talkkisuoloja; kiinteitä aineita | 
yhteensä ei saa olla enempää kuin 50 paino-osaa 
100,000 osaa kohti.

3:ksi. Jos vedessä on ammoniakia ja salpietari- 
happoisuutta, keittosuolaa, salpietari- ja rikkihappoi- 
sia suoloja, niin se osottaa että veteen on päässyt 
aineksia lantatunkioista, soista tahi rapakoista. Sem
moinen vesi ei kelpaa ruuaksi eikä juomaksi ihmi
sille eikä eläimille eikä sitä mitenkään voi puhdis
taa. — Tällä ei kuitenkaan ole sanottu, ettei missään 
tapauksessa voi saada hyvää vettä lantatunkion tahi 
suon läheisyydestä. Kaikissa semmoisissa paikoin 
missä kiinteää savea on jommoinenkin kerros suoje
lemassa alla olevaa maata päältäpäin valuvalta li’alta, 

voi saven alta löytää puhdasta ja hyvää vettä samalla 
tavoin kuin meidän maassa useasti on saatu poraa- 
maila hyvää juomavettä suolameren pohjasta monen 
metrin päästä rannasta. Jos tällä tavoin syvältä saa
tua vettä tahtoo käyttää hyväksensä siten että kai
vaa kaivon siihen, niin on se luonnollisesti huolelli
semmin kuin muutoin suojeltava maanpinnasta tun
keutuvalta lialta.

4:ksi. Puhtaassa vedessä ei saa löytyä kuin vä
häinen määrä elimellisiä aineita eikä siinä saa olla 
näkyviä eikä näkymättömiä pikkueläimiä.

Yleensä puhuen voi pitää hyvänä suurempien 
järviemme sekä näistä lähtevien jokien ja virtojen, 
samoin kuin tavallisten lähteitten ja niistä lähtevien 
purojen vettä, jolPeivät viimeksi mainitut ole juostes
saan pilaantuneet, sekä ylipään myöskin suurien savi- 
kerrosten alla useimmittain tavattavaa vettä, jota ne 
estävät pilaantumasta ylhäältä päin valuvien aines
ten kautta.

Epäiltävää sitä vastaan on matalien kaivojen vesi, 
ollen paljasta pintavettä. Jos tällainen kaivo on kar
tanolla navetan, tallin tahi maantien alapuolella, voi 
sitä melkein varmaan pitää pilaantuneena. Veden 
kirkasta ja puhdasta näköä ei ole koskaan pidettävä 
takeena sen hyvyydestä, jonka vuoksi sellaista vettä 
ei ole käytettävä, ennenkuin se on tutkittu ja huo
mattu vahingottomaksi.

Tämä koskee myöskin pienempien, hitaasti juokse
vien jokien ja purojen sekä seisovien vesijoukkojen vettä.

Ennen vesijohdon laittamistöihin ryhtymistä on 
siis otettava selko veden kelpaavaisuudesta ruuaksi

ja juomaksi. Mutta yhtä tärkeää on saada varmuus 
siitä, että aiottu vedenottopaikka pystyy täyttämään 
talon tarpeet kuivimpanakin vuodenaikana. Veden- 
tarvetta laskiessa on kuitenkin muistettava, että vesi
johdon laitettua menekki koko lailla lisääntyy, sa
moin kuin on laita kaiken muunkin tavaran, jonka 
saaminen entisestään helpponee. Laskun perusteeksi 
sopii otaksua, että kukin henkilö sekä kukin hevonen, 
lehmä tahi sika tarvitsee 50 litraa (20 kannua) päi
vässä, siihen laskettuna niin hyvin ruuaksi ja juomaksi 
kuin myöskin kylpyyn, pesuun, meijeriin y. m. tar
vittava vesi. Jos vettä ei joka päivä menekään näin 
paljoa, niin tulisi vedenottopaikan ja nostolaitoksen 
kuitenkin voida tarpeen tullen milloin hyvänsä antaa 
mainittu määrä.

Seuraavat lyhkäiset neuvot vedenjohtolaitoksen 
toimeenpanemisesta tarkoittavat ainoastaan keskin
kertaisia ja pienempiä tiluksia, joilla taloudellisista 
syistä ainoastaan yksinkertaisin vesijohtolaitos voi 
tulla kysymykseen.

Tässä puheeksi tulevissa vesijohdoissa erotamme 
kaksi eri lajia, nimittäin:

A) johdot, missä vedenottopaikka (lähde, kaivo, 
järvi tahi muu vesistö) on korkeammalla kuin kar
tano, jonne vesi on johdatettava, jolloin vesi omasta 
painostaan juoksee käyttämispaikkoihin.

B) johdot, missä vedenottopaikka on kartanoa 
alempana, niin että nostolaitosta (pumppua) tavalla 
tai toisella täytyy veden perille saamiseksi käyttää.

A. Omapainoinen vesijohto.

Omapainoiset johdot ovat luonnollisesti yksin
kertaisimmat, mukavimmat ja ajan pitkään huokeim- 
mat, joskin itse johto on pitkä ja sen vuoksi kal
liimpi. Silloin ei näet tarvita muuta työtä veden pe
rille saamiseksi, jonka ohessa kuluminen ja kunnossa
pitokustannus tulee mahdollisimman vähäiseksi. Kor
keammalla olevissa paikoissa on vesi useimmittain 
myöskin puhtaampaa kuin alempana olevissa.

Korkeammalla olevasta lähteestä, kaivosta, jär
vestä tahi muusta vesistöstä johdetaan vesi alempana 
olevaan kartanoon puusta (lävistetyistä hirsistä), valu- 
tahi taeraudasta tehtyjä torvia myöten. Rautatorvi-
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johdot ovat tietysti kalliimmat, mutta myöskin pal
joa kestävämmät kuin puutorvijohdot.

Puutorvijohdon läpileikkaus sisältä on tavallisesti 
50 ä 75 mm (2 ä 3 tuumaa), ja riittää tämä koko 
kaikissa tapauksissa keskinkertaisille tahi pienemmille 
tiluksille, joilla 2,000 metriä pitempi matka tuskin 
tulee kysymykseenkään. Että painokorkeus saisi olla 
niin vähäinen kuin mahdollista, on veden käyttöpai
kalle tehtävä yksi tahi useampia vesisäiliöitä, joihin 
johdon vesi laskee. Tästä säiliöstä, joka vetää noin 
vuorokaudeksi tarvittavan määrän vettä, ammenne
taan tahi lasketaan vesi tahi myöskin johdetaan toista 
torvijohtoa myöten navettaan, talliin y. m. paikkoihin. 
Kun vettä täten aina on enemmältä säiliössä, josta 
sitä heti voi saada kaikkiin tarpeisiin, niin ei lasku -

vesi talvisaikaan saa seista säiliössä ja jonkun ver
ran lämmitä, ennenkuin sitä juotetaan elukoille, niin- 
hyvin hevosille kuin lehmille.

Johdon ei tarvitse kulkea suorassa ja yhtämit
taisessa linjassa lähteeltä kartanoon; ei myöskään 
edeltä mainittua 1/z metrin putouskorkeutta kutakin 
100 metriä kohti johdon pituudesta tarvitse tasan ja
kaa koko matkalle, vaan saa johdon suunnan mää
rätä maan kaltevuussuhteiden mukaan. Kuva 239 
näyttää halkileikkauksessa useampia johtotapoja, kun 
matka ja painokorkeus on sama. Siitä näkyy, että 
johto voi alkaa lappopillillä d-viivaa myöten, jos maan 
lävistäminen a-viivaan asti talisi kovin vaikeaksi. 
Tätä keinoa on kuitenkin vaan hätätilassa käytettävä, 
jolloin lappopillin korkein kohta ei saa nousta 3 met-

torvella ole muuta tehtävää kuin vähitellen täyttää 
säiliö kun se on tyhjennetty. Jos siis vedenlasku 
tehdään niin, että johto voi täyttää jokapäiväisen tar
peen 3 ä 4 kertaa, niin pysyy johdon virtanopeus hy
vin pienenä, josta taas vuorostaan seuraa, että ero
tus säiliön ja vesilähteen korkeudessa saa olla mah
dollisimman vähäinen, tahi 1/z metriä kutakin 100 
metriä kohti johdon pituudesta. Jos työ tehdään 
huolellisesti ja käytetään rautatorvia, niin voi mai
nittu erotus olla pienempikin kuin 1/2 metriä.

Jos johto järjestetään niin että veden käyttö
paikkaan tehdään säiliö, niin on siitä sekin etu, ettei 
johdon tarvitse kestää veden sysäyksiä, joita aina 
syntyy kun vettä yhtäkkiä sulkevista hanoista laske
taan suoraan johdosta, ja joita sysäyksiä eivät aina
kaan yksinkertaisemmat puujohdot voi ajan pitkään, 
vahingoittumatta kestää. Sitä paitsi on hyvä, että

riä ylemmäksi veden pintaa ja on se pituudeltaan 
tehtävä niin lyhyt kuin mahdollista. Erotus johdon 
molempien pääpisteiden korkeudessa on tässä tapauk
sessa myöskin lisättävä 1 tahi l 1/  ̂ metrillä yli mai
nitun 1/2 metrin kutakin 100 metriä kohti johdon pi
tuudesta.

Lappopilli on tehtävä erittäin hyvistä, huolellisesti 
toisiinsa liitetyistä hirsitorvista; mutta mieluimmin 
olisi tämä johdon osa kuitenkin tehtävä rautaputkista. 
c-kohdassa, joka on lappopillin korkein kohta, tulee 
olla hanalla tahi tapilla suljettu aukko, jonka ympä
rille on sijoitettava tynnyri tahi puitos, jotta se aina 
olisi käsitettävissä. Sitä paitsi tulee johdon molem
pien päiden olla niin suljettavat, että johdon voi tar
peen tullen täyttää, sillä ilmaa ei lappopillissä saa olla.

Jos johto on tehtävä pienemmän joen tahi puron 
poikki, oviivan mukaan, noustakseen toista rantaa
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pitkin, sopii tälle rannalle, esim. pisteesen z, tehdä 
hana tahi tappi johdon syvimmälle kohdalle mahdol
lisesti kerääntyvän hiekan y. m. pois saantia varten. 
Viivalle b voi myöskin tehdä samallaisen laitoksen 
pisteeseen z \

Maan ollessa ainoastaan vähän kaltevaa on kat
sottava, ettei johto polveile ylös- eikä alaspäin, vaan 
kulkee niin tasaisen kaltevasti kuin mahdollista.

Tarkempia neuvoja hirsien kaatamisesta, lävistä
misestä, toisiinsa liittämisestä y. m. vesijohtoja var
ten annetaan kappaleessa B: »Nostolaitoksella va
rustetut johdot.» Mutta sitä ennen lienee tarpeel
lista vielä mainita muutamia sanoja omapainoisista 
johdoista.

Lähteen ympärille olisi mieluimmin rakennettava 
kaivokamari 

kovaksi polte
tuista tiilistä 
sementtilaas- 

tilla ja lähde 
sitä paitsi hol
vattava, ettei 
veteen pääsisi 
mitään saastut
tavia aineita.
Mutta tämä työ 
tulee useim
missa tapauksissa liian kalliiksi ja muutoinkin vai
keaksi tehdä ilman asiantuntevan henkilön apua. Sen 
vuoksi neuvommekin tässä yksinkertaisemman me
nettelytavan.

Tavallisesti on lähteen-alainen maa puhdasta tai 
hiekansekaista savea, jonka lävitse vesi ei voi tunkea. 
Silloin on lähteen etupuolelle saatava 3/4 tahi 1 met
rin korkuinen syvennys, joka on suljettu alhaalta ja 
sivuilta lankuista tehdyillä kaksinkertaisilla ponttisei- 
nillä, joiden väliin on poljettu hyvää savea. Täten 
muodostuneen altaan pohjalle pannaan paksu kerros 
karkeaa, pestyä soraa, sitten kun tinatusta kuparipel- 
listä tehdyllä siivilällä varustettu johtoputki on ase
tettu vesisäiliön keskelle, kuten kuva 240 näyttää. 
Siinä missä johtoputki kulkee ponttiseinän lävitse, 
on putken ympärystä hyvin tukittava savella, ettei 
vesi siitä kautta pääsisi juoksemaan ulos. Ponttisei
nän yläosaan vesijohdon sivulle kiinnitetään lyhyt

torvi d (liika-torvi) niin korkealle ettei lähdealtaan 
vesi koskaan voi nousta entistä luonnollista mää
räänsä korkeammalle. Laitos varustetaan lopuksi yk
sinkertaisella katolla, joka suojelee sitä vahingoittu
misesta ja samalla estää matelija- ja lentoeläimiä pu
toamasta ja hukkumasta lähteeseen tahi sen saastut
tamista muulla tavoin. Jos ei lähdettä kateta, on sen 
ympärille kuitenkin rakennettava kevyt aitaus suo
jaksi. Jos tahdotaan ottaa vettä itse lähteestä, voi 
sitä paraiten saada liika-torvesta, jolloin sitä on jat
kettava aitauksen lävitse. Kuvassa kuvaavat: a lähdettä, 
b alkuperäistä luonnollista allasta ja c siitä juokse
vaa noroa.

Puron tahi joen salpaus sekä johdon laittaminen 
sulun sisäpuolelta tehdään äsken kerrotulla tavalla;

mutta tässä ta 
pauksessa ei 
tarvita mitään 
päällysraken- 

nusta, jonka 
vuoksi se jäte
tään pois. Joh
don laittami
nen järvestä 
tahi kaivosta 
käy samalla ta
voin; kuiten

kaan ei ponttiseinää useimmissa tapauksissa tarvit
tane, jos vaan katsotaan, että johtoa varten tehty kai
vanto hyvin täytetään ja poljetaan lujaksi savella. Tor- 
venpää ja siivilä voidaan laittaa kuvan 240 mukaan.

Jos vesi on johdettava loivarantaisesta järvestä, 
on paras kaivaa rannalle kaivo, johon vesi juoksee 
järvestä itsestään tarpeeksi syvälle paikalle asetetun 
johdon kautta. Tämä kaivo on kuitenkin tehtävä 
niin korkealle rannasta, ettei se koskaan ole veden 
alla. Varsinainen vesijohto, joko pumpun kanssa tahi 
ilman, alkaa sitten tästä kaivosta, sillä tavoin kuin 
kaivosta lähtevästä johdosta jo on sanottu.

Ettei järvestä tahi joesta lähtevän johdon suu 
talvisaikaan jäädy, tulee sen olla 1 metriä alempana 
kuin vesi alimmillaan ollessaan, jota vastaan läh
teissä ja kaivoissa 1/^ metriä riittänee. Pelloilla, nii
tyillä ja metsämailla ei johtoa tarvitse panna 1 met
riä syvemmälle, laskettuna maan pinnasta torven ylä



laitaan. Missä johto kulkee yleisten teiden alitse tahi 
karkeasoraisen maan lävitse, etenkin kun maa viettää 
pohjoiseen, tahi sellaisten paikkain alitse, mistä tuuli 
tavallisesti puhaltaa lumen pois, on sitä vastaan pa
ras panna johto l 1/* tahi 2 metriä syvälle; etenkin 
on tätä syvyysmittaa käytettävä kaikkialla, missä 
useampia näistä mainituista seikoista tulee kysy
mykseen. Johdon laskusuu säiliön yläpuolelle veden 
käyttöpaikassa tehdään niinkuin kuva 241 näyttää. 
Jos vesilähde on kyllin korkealla, on sopivin sijoittaa 
säiliö navetan ylisille tahi telineille navetan välikaton 
alle, huolimatta siitä, tehdäänkö lisäjohto rehupöy- 
dälle tahi ei, sillä siten voi 
säiliöön kiinnitetyn torvipät- 
kän ja tappihanan avulla hel
posti ja mukavasti saada 
vettä. Johto maanalaisesta 
johdosta säiliöön on paras 
tehdä rautaputkesta; sopivia 
hanoja sekä muita tarpeita 
on kaikkialla myytävänä.
Tällaisia lyhyitä torvijohtoja 
saa monesta paikoin val
miiksi sovitettuina ja taivu
tettuina sekä varustettuina 
pitkäkierteellä siinä päässä, 
josta putki on kierrettävä 
hirsiputken sisään, a:n koh
dalle tehdään sulkuhana. Sen 
kun avaa niin saa säiliön 
heti vettä laskettua taas täy
teen; jos sitä paitsi putken suuhun säiliöön asetetaan 
n. s. uiva hana, niin sulkee tämä sitten johdon, niin 
pian kuin säiliö taas on täynnä. Itsestään selvää on 
että säiliöön johtavan torven voi tehdä puustakin. 
a:n kohdalla olevan hanan samoin kuin uivan hanan 
sijaan tehdään silloin puutappi tahi hana ammeen 
yläpuolelle. Kuten ennen jo on huomautettu, sopii 
vesisäiliö asettaa niin, että navetan lämpö siihen vai
kuttaa. Säiliön veden on sitä vastoin niin vähän kuin 
mahdollista päästävä yhteyteen navetan ilman kanssa, 
etenkin jos samaa vettä käytetään sekä meijerissä 
että juomavetenä ihmisille, sillä ilma saastuttaa hel
posti veden, jonka vuoksi säiliö tahi amme onkin 
varustettava mahdollisimman tiiviillä kannella.

Rautaputkijohtoa tehtäessä on syytä kysyä neu
voa asianymmärtävältä henkilöltä, että työ tulisi oi
kein suunnitelluksi ja säännöllisesti tehdyksi. Neu
voja tähän kuuluvissa seikoissa saanee kai maksutta 
niiltä asiantuntijoiltakin, joilta johdon tarveaineet os
tetaan. Sen verran tässä kuitenkin mainittakoon, 
ettei, kulutuksista huolimatta, pitäisi käyttää pienem
piä taerautaputkia kuin 30 mm ( l1/  ̂ tuumaa) sisältä 
läpimitaten, koska putken sisään kokoontuva ruoste 
pian tuntuvasti vähentää putken johtovoimaa.

Lasittunen savitorvien käyttämisestä luonnollisella 
putouksella varustettuun johtoon mainittakoon tässä,

että sellainen johto tehdään 
samojen perusteiden mukaan 
kuin ne, joita on noudatet
tava veden johtamisessa kou
ruja ja ojia myöten, s. o. 
ottamalla huomioon, ettei 
vesi täytä johtoa kokonaan, 
vaan ainoastaan putken ala
osan. Tällainen johto on 
vaan poikkeustapauksissa 
tarkoituksenmukainen ja voi 
myöskin tulla hyvin huo
keaksi, jos ei noiden raskai
den savitorvien kuljetus lä
himmästä kaupungista, missä 
niitä kentiesi on saatavana, 
tule kovin kalliiksi! Kuiten
kin on tällaisiakin johtoja 
tehtäissä kysyttävä neuvoa 
asiantuntijalta.

B. Nostolaitoksella varustetut johdot.

Vaikk’ei nostolaitoksella varustettu vesijohto luon
nollisesti olekaan yhtä mukava laitos kuin omapai
noinen johto, niin voittaa se kuitenkin kerrassaan 
tuon vanhan vedennoutotavan, ollen samalla useim
missa tapauksissa maanmiehelle ainoa keino vesijoh
don aikaansaamiseksi.

Nostolaitoksella varustetun johdon voi tehdä mo
nellakin tavalla, riippuen asian ratkaisu vedenottopai
kan asemasta, nostokorkeudesta, tarvittavasta vesi
määrästä sekä jo löytyvästä tahi aiotusta nostovoi

Kuva 241.
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masta. Nostolaitoksia on pääasiallisesti kahdenlaisia: 
ainoastaan imupumpulla varustettuja, jotka eivät voi 
nostaa vettä pumpun korkeutta ylemmäksi, sekä imu
ja painopumpulla varustettuja, jotka voivat nostaa 
veden enemmän tahi vähemmän pumppua korkeam
malle. Pumppuaminen käy kummassakin tapauk
sessa joko käsi-, hevos- tahi konevoimalla (vesi, tuuli 
tahi höyry). Aina, etenkin jos pumppuaminen käy 
käsivoimalla, on hyvä että pumppulaitos on tehty 
kartanolle, mieluimmin karjakartanoon, missä väki 
voi joutohetkinään vähällä vaivalla nostaa vettä, joka

niin on katsottava että tässä annettuja neuvoja ja 
ohjeita tarkoin noudatetaan. Ja jos lähistöllä sattuu 
olemaan hyvä vesijohto, on se otettava malliksi, eten
kin mitä sellaisiin tärkeisiin osiin kuin henkiläppiin, 
kannuihin sekä putkihirsien liitokseen tulee.

Useinhan sattuu kartanon alapuolella olemaan 
kaivo, lähde, puro, joki tahi järvi jonkun matkan 
päässä. Jostakusta näistä johdetaan vesi kartanoon 
imujohdolla ja imupumpulla, jolFei vedenpinnan ja 
pumpun imuputken suun eli pumpulle aiotun paikan 
korkeuserotus nouse yli 6 metrin (20 jalan). Tosin

Kuva

silloin ehtii talvisaikaan jonkun verran lämmitä en
nen elukkain juottamista. Edellä mainituista syistä 
tarkoittavat neuvomme — mitä tällaisiinkin johtoihin 
tulee — ainoastaan pienemmän maanviljelijän tar
vetta, huomauttamalla erittäin mitä hän itse mahdol
lisesti voi saada aikaan. Se on:

Puupumppu ja -johto.

Yksinkertaisella puupumpulla varustettua vesi
johtoakaan, vaikkapa se olisikin tehty yksinomaan 
puusta, ei ole kokemattoman niinkään helppo tehdä, 
jonka vuoksi sen tekeminen on jätettävä tottuneelle 
ja luotettavalle pumpuntekijälle, vaikka hän onkin 
tavallista työmiestä jonkun verran kalliimpi. Mutta 
jos arvellaan tultavan sellaisetta apumiehettä toimeen,

242.

on tämä erotus joskus ollut 2 ä 3 metriä isompikin, 
mutta veden nostaminen tavallisella hirsipumpulla 
näin korkealle on aina pidettävä vaan kokeena, joka 
useimmiten ei onnistu, jonka vuoksi emme keholta
kaan ketään tällaiseen kokeeseen ryhtymään.

Kuva 242 näyttää sivukuvan yksinkertaisesta imu- 
johdosta pumppuineen; b on vesikaivo tahi kaivo, 
johon vesi johdetaan johdolla a joesta tahi järvestä. 
Kaivosta alkaa sitten imujohto pystyssä olevalla hir
rellä, missä on läppä, joka estää veden pumpun käy
dessä tahi seistessä juoksemasta takaisin kaivoon.

Kaivon ja pumpun välille tehdään johdon pituu
den mukaan yksi tahi useampia liitoksia, c kohta 
johdossa. Jokainen liitoksista varustetaan samal-



laisella läpällä, joiden avulla johtoon mahdollisesti 
ilmaantuvat hataruudet voidaan helpoimmin huomata. 
Johdon yläpäähän, olipa se sitten navetassa tahi 
muussa rakennuksessa, tehdään sopivaan paikkaan 
pumppu, jonka alapäähän tehdään läppä. Tämän 
läpän yläpuolella liikkuu sitten pumppukannu ylös ja 
alas, mutta se ei saa koskaan mennä niin alas, että 
se koskettaa pumpun alaosaan tehtyä läppää. Pum
pun korkeus mainitusta läpästä lukien eli pumpun 
n. s. nostokorkeus voi sitten olla melkoisen iso, yhtä 
iso kuin imukorkeus tahi isompikin. Mutta jota isompi 
nostokorkeus on, sitä 
raskaampi ja vaikeampi 
pumppu on käyttää, 
jonka vuoksi on useim
missa tapauksissa pa
ras, ettei pumppu ole 
korkea.

Jos pumppu tällä 
tavoin sijoitetaan ra
kennukseen, niin että 
voi sieltäkäsin pum- 
puta, käy pumppuami
nen verrattain muka
vaksi, suureksi helpo
tukseksi etenkin pak- 
kas- ja rämpsysäillä.

Kannu ja läpät ku
luvat ja hataroituvat 
kuitenkin aikaa myö
ten, ja jos vikoja ei 
ajoissa korjata, niin juoksee vesi pois imuputkesta 
heti pumputtua. Kuta isompi imukorkeus on, sitä 
nopeammin juoksee vesi pois ja on pumputessa suu
rella työn ja ajan hukalla saatava joka kerta uudel
leen nousemaan. Tämän epäkohdan välttämiseksi 
sijoitetaankin pumppu usein itse kaivoon ja tehdään 
pumppuhirsi niin korkea, että vesi ennen nousee na
vetassa olevaan säiliöön kuin juoksee pumppuhirren 
ylilaidan yli. Tämä pumpun ja johdon teko on se
litetty kuvassa 243, mutta jos edellämainittuja hait
toja tahdotaan välttää, niin pumppuaminen ei tässä 
tapauksessa käy päinsä huoneessa, josta kuitenkin 
on niin suuri etu, ett’ei pumpun sijoittamisen tällä 
tavoin pitäisi tulla kysymykseen muuten kuin poik

keustiloissa eli kun imukorkeus on 6 metriä (20') 
isompi. Jos työn alusta alkaen tekee mitä huolellisim
min ja heti korjaa pumppukannuun ja läppiin ilmaan
tuneet viat ja vajavaisuudet niin voidaan muutoin 
mainitut haitat välttää tahi ainakin tuntuvasti niitä 
vähentää.

Ken yhdestä tahi toisesta syystä tahtoo sijoit
taa pumpun viimeksi mainitulla tavalla, muistakoon 
pumppuhirteen aivan kannun korkeimman nousukoh- 
dan yläpuolelle tehdä hanan a, jonka avulla voi tal
visaikaan jäätymisen estämiseksi tyhjentää pumppu-

torven heti pumputtua. 
Pumpun välittömässä 
läheisyydessä tulee olla 
läppä b, joka estää joh
dossa olevaa vettä pak
kautumasta takaisin. 
Tästä läpästä alkaen 
saa sitten johto ilman 
muita läppiä jatkua suo
raan navettaan, vaik
kapa matka olisi hy
vinkin pitkä.

Jos navetan lattia 
Hl tahi se paikka, jolle 
III säiliö on asetettava, ei 

ole 12 metriä (40 jal- 
gp kaa) korkeammalla ve
l l i  denottopaikan alim

masta vedenpinnasta 
kohtisuoraan lukien, on 

asia autettu sillä, että sopivalle paikalle noin vietok- 
sen keskikohdalle tehdään viimeksi mainitun kuvan 
243 mukaan pumppu, joka vielä varustetaan äsken 
selitetyssä kuvassa 242 neuvotulla imujohdolla veden
ottopaikasta. Tässä tapauksessa on pumpun nosto- 
korkeus kuitenkin niin iso, että yhden miehen on 
milfei mahdoton saada sillä vettä nousemaan.

Jos nostokorkeus on 12 metriä isompi, täytyy 
vesi nostaa noin 6 ä 9 metriä kerrassaan pitkin joh
toa asetetuilla, säiliöllä varustetuilla pumpuilla, jol
loin alempi pumppu aina nostaa veden ylempänä 
olevaan j. n. e. Silloin sopii pumputa joko kaikilla 
pumpuilla yhfaikaa tahi myöskin yhdellä kerrassaan, 
luonnollisesti alkaen alimmasta pumpusta. Jälkimäi
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sessä tapauksessa tarvitsee välisäiliöiden kuitenkin 
olla niin isoja, että niihin mahtuu vettä vähintään 
niin paljo kuin elukat kerrallaan juovat.

Paitsi sitä että tällaisen, kahdella tahi useam
malla pumpulla varustetun johdon rakentaminen, 
käyttäminen ja kunnossapito tulee koko joukon kal
liimmaksi, on se myöskin hankala ja työläs käyttää. 
Yksinkertainen rautainen imu- ja painopumppu, joka 
on 60 ä 70 markalla saatavana kaikissa putki- ja 
työasekaupoissa, tullee useimmissa tapauksissa yhtä 
huokeaksi kuin tuollainen useampia pumppuja tar
vitseva johto. Kukin käsitöihin perehtynyt voi hy
vin helposti liittää rautapumpun puujohtoon; siihen 
tarvittavat lyhyet rautaputkipalaset saa huokealla hin
nalla valmiiksi kaiverrettuina ja taivutettuina putki- 
ja työasekaupasta. Näitä kapineita ostaessa on tie
tysti tiedettävä kaivon syvyys maanpinnasta pohjaan, 
sen laajuus sisältä, veden korkeus siinä sekä miltä 
kohdalta puuputki siinä alkaa. Rautapumpulla ja 
puujohdolla nostaa yksi mies kerrallaan veden aina 
24 metriä (80 jalkaa) korkealle.

Rautapumppu, jopa rautajohtokin on puujohtoa 
ja — ■ -pumppua edullisempi siinäkin tapauksessa, että 
järvi tahi kaivo on ainoastaan muutamien metrien 
päässä navetasta; sillä noin 60 m:kalla saa yksinker
taisen imupumpun ynnä 7 ä 9 metriä (24 ä 30') pit
kän johdon tarpeineen, joka antaa korvon vettä 2A/2 
minuutissa. Tällaisen konepajassa valmiiksi sovite
tun johdon voi tavallinen kirvesmies tahi seppä hel
posti asettaa paikoilleen. Pumppua ostaessa ovat 
seuraavat tiedot annettavat: pumpun paikan ja kai
von tahi rannan vaakasuora välimatka, navetan lat
tian ja vedenpinnan kohtisuora välimatka, kaivon 
korkeus vedenpinnasta maanpintaan, veden syvyys 
siinä ja miten korkealle navetan lattiasta lukien vesi 
on pumpulla nostettava.

Pumppua voi, paitsi käsivoimaa, käyttää myös
kin — kuten jo mainittiin — hevos- tahi konevoimalla. 
Maalla käytetään pumppua tavallisimmin hevosvoimalla, 
mutta tämä ei sovellu kaikellaisille pumpuille. Sitä 
vastaan voi maanmies helposti ja erittäin sopivasti 
käyttää tähän tuulivoimaa. Tätä käytetäänkin jo paljo 
maassamme, vaikk’ei kuitenkaan siinä määrässä kuin 
ulkomailla, missä, kuten tunnettu, tuulimoottoreja 
yleensä käytetään m. m. sellaisten vesiperäisten mai

den tyhjentämiseen ja kuivaamiseen, joista vesi ei 
pääse juoksemaan pois. Ameriikkalaiset tuulimyllyt 
eli tuulimoottorit muuttavat itse asemansa tuulen voi
man ja suunnan mukaan, etu, jota ei täällä tehdyillä 
tuulimyllyillä vielä ole onnistuttu saavuttamaan. Jos 
tällaista käyttövoimaa käytetään, tulee vesisäiliö (yksi 
tahi useampia) tehdä niin iso, ettei vesi tyynellä 
ilmalla lopu, tahi on pumppu tehtävä niin, että sitä 
voi hätätilassa käyttää käsivoimallakin.

Yksinkertaisuutensa, huokeahintaisuutensa ja lu
juutensa vuoksi on meidän huomautettava n. s. vesi- 
oinasta eli rammia, jollaista nostolaitosta tuskin voi 
saada toimeen ilman asiantuntevan apua, mutta joka 
soveltuu kaikkialla, missä vähintään kahden metrin 
korkuinen vesiputous löytyy jotakuinkin lähellä kar
tanoa ja missä vesi on ruokaan ja juomaan kelpaavaa.

Jäätymättömäksi asetetaan rämmi salvoksen eli 
puitoksen sisään rantaäyräälle kosken alapuolelle tahi 
johonkin lähellä olevaan sopivaan rakennukseen. Sillä 
on se etuisuus, että se käy hoidotta ympäri vuoro
kauden. Näitä laitoksia voi saada kunnollisia jo 90 
markalla, tietysti kuitenkin ilman putkijohtoa.

Ennenkuin käymme lähemmin selittämään puu- 
pumppuja ja puujohtoja, lienevät muutamat lyhkäiset 
neuvot veden etsimisestä, kaivojen kaivamisesta ja  lä
vistämisestä y. m . seikoista tarpeen.

Vesisuonia on luonnollisesti etsittävä alanteista 
tahi mäenrinteen juurelta, missä vettä tavallisesti on 
enemmän tahi vähemmän syvällä, riippuen vesimäärä 
laakson tahi mäenrinteen laajuudesta. Isommilla la
keuksilla saa vettä tavallisesti miltä kohdalta tahansa.

Jos vettä saadaan vasta 7 ä 8 metrin syvältä ja 
jos kaivon kaivaminen on maan pehmeyden vuoksi 
vaikeata, niin tulee putken lyöminen maahan (pora
kaivo) useimmittain huokeammaksi, jos nimittäin maan 
laatu on tällaiselle porakaivolle sovelias, johon kuu
luu että tavallisesti päällimmäisenä olevan saven alla 
on vahva hiekkakerros. Kaivo on aina kaivettava 
tammi-, helmi- tahi maaliskuussa, koska silloin ei 
maan jäätymisen vuoksi niin paljon tarvitse peljätä 
maan lohkeavan. Vesi on myös tähän aikaan alim
millaan, mikä suuressa määrin helpottaa työtä. Niin 
pian kuin kaivo on valmis, pannaan sen pohjalle pak
sulta puhdasta, karkeaa hiekkaa. Ennen jo on huo
mautettu, että kaivo on tarkoin suojeltava maan pin-

13
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naita valuvalta li’alta, joka käy päinsä siten, että sen 
ympärille poljetaan vaivattua savea.

Kaivo, johon imuputki eli puu- tahi rautapumppu 
on tehty, on talvisaikaan pidettävä hyvin katettuna, 
niin ettei se pääse jäätymään; tällaisesta kaivosta ei 
siis saa ottaa vettä kiululla.

Imujohto on aina asetettava niin, että se kohoaa 
kaivosta pumppuun päin, enemmän tahi vähemmän 
aina maan kaltevuutta myöten; se ei saa koskaan 
laskeutua pumppuun päin, sillä siinä tapauksessa 
syntyy johdon korkeimpaan kohtaan ilmakuplia, jotka 
suuressa määrin haittaavat pumppuamista.

Ne syyt, joilla äsken puolustimme vesisäiliön 
laittamista vedenkäyttöpaikalle, kun luonnollinen paino 
panee veden liikkeeseen, koskevat pumppujohtoja 
yhtä suuressa tahi vielä suuremmassa määrässä. 
Kaikki tässä annetut ohjeet edellyttävät myöskin sel
laisen säiliön olemassa oloa.

Erittäin tärkeää on, että pumppu- 
johdon ympärille navetan ja tallin 
seuduille samoin kuin lannan saas
tuttamille paikoille huolellisesti sul
lotaan savea, ett’ei lantavesi pääsisi 
johtoapitkin juoksemaan kaivoon ja 
pilaamaan sen vettä. Jos putkihirret 
ovat kolomattomia, on johto kolottava ainakin niiltä 
paikoin, mihin tällainen savisulku tehdään, että savi 
kiintyisi vedenpitävästi hirsien ympärille.

Pumppujen ja puujohtojen tekemisestä annamme 
seuraavat lyhykäiset ohjeet:

Puut vesijohtoa varten sopii kaataa minä vuo
denaikana tahansa. Jos hirret kadetaan aikaan, jol
loin niitä ei voi asettaa paikoilleen johtoon, tahi jos 
niitä ei heti lävistettyä aseteta paikoilleen, ovat ne 
estettävät kuivumasta, etteivät halkeileisi. Sen vuoksi 
ovat hirret ja erittäinkin niiden päät hyvin peitettä
vät; etenkin ovat lävistetyt hirret suojeltavat siten, 
että aukot niiden päissä täytetään turpeilla; voipa 
niitä suojella veteenkin heittämällä. Hirsiä ei tar
vitse koloa, sillä kun savi tulee niiden ympärille, niin 
se kaikessa tapauksessa estää ne mätänemästä.

Hirret lävistetään tavallisella kärkivintilällä, joka 
itsestään Syöpyy puuhun. Läpeä ei kuitenkaan tehdä 
isommaksi kuin 62 mm (21/2//) kerrallaan. Vintilän 
pitää olla hyvin terävä, että torven sisäseinästä heti

I tulee sileä eikä enää tarvitse silitysporalla silittämistä.
. Tulikuumalla raudalla ei torvea saa silittää, koska 

se synnyttää torven sisäseinään hienoja halkeamia ja 
puun alkuperäinen kestävyys siten vähenee. Sopi
maton tahi tylsä vintilä tekee myöskin samallaisia 
rakoja, koska se ikäänkuin kiilautuu hirteen eikä 
leikkaa itselleen sijaa siihen; voipi sellainen vintilä 
halkaistakin hirren. Kun tarvitaan isompireikäisiä 
torvia, esim. pumppuhirsiin y. m. s., isonnetaan en
siksi tehty reikä isommalla siihen sopivalla vintilällä. 

Torviksi valitaan mahdollisimman suoria, oksitto- 
mia honkia ja tiheäsyisiä, sitkeitä suokuusia, 6 m 
(20') pituisia ja vähintään 20—25 sm (8 ä 10") pak
suisia latvasta läpimitaten, sen mukaan miten isoksi 
reikä aiotaan ja millä tavoin torvihirret toisiinsa lii
tetään. Reikä lävistetään kahden tavallisen puuhe- 
von päälle tehdyillä telineillä, joihin hirsi kiinnitetään. 
Vintilä ei saa mennä paljoa syrjään hirren k esk iv ii

vasta, jonka vuoksi on paras panna 
hirren kummankin pään keskikoh
dalle kaksi tähtäintä, joiden suunnan 
mukaan sitten reikä lävistetään.

Hirsitorvet voi liittää toisiinsa 
monellakin tavalla. Yksinkertaisim
min niin, että yhden hirren latvapää 

suipennetaan niin tasaiseksi ja pyöreäksi kuin mah
dollista ja sitten työnnetään toisen hirren ontoksi ko
verrettuun tyvipäähän; liitoksen vahvikkeeksi pannaan 
luja rautavanne (katso kuvaa 244). Hirsien päät so
pii myöskin suipentaa ja kovertaa neliskulmaisiksi, 
jolloin saumat tukitaan vanhalla köydellä tahi rii- 
veillä. Edellinen tapa (pyöreäksi suipentaminen) lie
nee parempi, mutta kummassakin tapauksessa on lii
toksen kohta a heikko, sillä siinä on puusta ainoas
taan puolet jäljellä, jota paitsi tämä kohta liittäessä 
helposti vikaantuu. Saumaan ja sen reunoille sivel
lään kiehuvaa pikiä.

Liittäminen voi tapahtua sitenkin, että reikään 
ajetaan kummastakin päästä ulospäin kapeneva rauta- 
torvi tahi tuppelo, jolloin kumpikin hirsitorvi tietysti 
on päistään rautavanteella varustettava katso kuvaa 
245. Tämä menettely ei kuitenkaan kokonaan estä 
hirsien päitä rakoilemasta, jota paitsi maassamme 
tavallinen lauhkea vesi pyrkii suuressa määrin tur
melemaan tällaisia yksinään olevia raudankappaleita

Kuva 244.



Kuva 245.

tahi tartuttaa niihin vedessä olevia kiinteitä aineksia, 
niin että torven laajuus siten vähenee.

Kuvassa 246 
osotettu liitos sitä 
vastaan on kaikin 
puolin paras ja 
luotettavin. Sii
hen käytetään ul
kopuolelta lieriömäistä, mutta sisältä kummastakin 
päästä teroitettua rautaputkea tahi tuppeloa. Rauta- 
putki ajetaan en
sin jonkun mat
kaa hirren tyvi- 
päähän, sitten 
asetetaan toisen 
torven rautavan- 
teella vyötetty 
latvapuoli sitä 
vastaan ja putki 
ajetaan siten sa
malla kertaa kum
paankin hirteen, 
kunnes näiden 
päät yhtyvät.
Tämä liitos on ehdottomasti luotettavin, ja tuskinpa 
se kuitenkaan tulee muita liitostapoja kalliimmaksi.

Kulmaliitokset tehdään siten, 
että (kuva 247) yksi hirsi suipen- 
netaan neliskulmaiseksi ja toisen 
hirren tyvipäähän tehdään sitä 
vastaava lovi, johon sitten tuo 
suipennettu pää lujaan ajetaan.
Liitoksen kohdalle pannaan kai
von tahi ojan seinämää vasten 
jäävä pönkkä.

Puisten vesijohtojen tulee aina 
olla vettä täynnä. Johtoja, jotka 
syystä tahi toisesta aika-ajottain 
ovat tyhjillään, ei sen vuoksi pi- 
täisikään tehdä hirsistä, koska puu 
muutamiin vuosiin lahoo niistä 
paikoin, missä johto ei kulje vesiperäisten maiden 
tahi kostean savikon lävitse.

Läpät niinhyvin imujohdon alkupäähän kuin 
pumpun alapäähänkin tahi kannuun voi tehdä kuvien

Kuva 246.

Kuva 247.

Kuva 249.

248 ja 249 mukaan. Parasta pohjanahkaa liotetaan 
haaleassa vedessä ja hierotaan sitten puhtaalla, mutta

ei sulatetulla ta
lilla, kunnes 
nahka on hyvin 
pehmennyt. Sit
ten leikataan siitä 
kappale, joka kol

melta sivultaan on noin 2 sm (3/4") isompi kuin läpi, 
joka on läpällä peitettävä; nahkan neljäs sivu ulot

tuu hirrenpään 
reunaan, johon se 
kiinnitetään hy
vällä, leveäpäi- 
sellä vaski- tahi 
galvanoitulla nau
lalla, sittenkun 
sen ulkosivu en
sin on varustettu 
jäykällä, raudasta 
tahi muusta me
tallista tehdyllä 
laatalla ja sisä
sivu samallaisella

mutta ohuemmalla laatalla, jotka kumpikin ovat hy
vällä vaski- tahi lyijy-niittausnaulalla lujasti kiinnite

tyt toisiinsa ja samalla myöskin 
välillä olevaan nahkaan. Laatto
jen tulee olla pyöreitä, ulomman 
yhtä leveä kuin nahka eli 4 sm 
(IV2") isomman kuin läppähirren 
reikä, sisemmän taas mainittua 
reikää saman verran pienempi. 
Naulat, joilla nahka kiinnitetään 
läppähirteen, eivät saa olla ulom
man laatan peitossa. Sekä kan
nua että läppää varten valitaan 
lujaa, tiheäsyistä puuta.

Nämä nahkaläpät eivät kui
tenkaan ole kovin kestäviä eivätkä 
ainakaan isompaa nostokorkeutta 

vaativassa johdossa kehuttavia. Lujemmiksi tulevat 
läpät, jos ne tehdään messingistä, kuten kuvat 250 
ja 251 osottavat. Ne ajetaan lujaan paikoillensa, 
niin että pysyvät lujasti ja tiiviisti kiinni, jonka vuoksi

Kuva 248.
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myöskin kannu ja läppähirsi ovat vanteella vyötettä
vät. Läpät tekevät hyvästi tehtävänsä useita vuosia, 
joll’ei vesi ole hiekansekaista. Niitä voi saada noin 
10 markalla putki- ja pumppukaupasta tahi metalli
valimoista. Luonnollisesti tulee pumppuhirrenkin olla 
lujaa ja hienosyistä 
puuta. Sillä kohdalla 
missä kannu kulkee 
ylös ja alas a viivan 
alapuolella, tulee rei’än 
olla sileä ja tasainen,
10 ä 15 sm (4 ä 6 tuu
maa) läpimitaten, nosto- 
korkeuden mukaan; 
kuta isompi nostokor
keus on, sitä pienemmän 
rei’än se vaatii. Tä
män viivan yläpuolella 
tulee pumppuhirren 
rei’än olla 2 ä 3 sm (1") 
paksumpi, että kannun 
voi helposti ottaa ulos 
ja taas panna sijoilleen 
sittenkin, kun pumppu- 
hirren alapää kulumi
sen vuoksi laajenee 
ja kannun läpileik
kausta sentähden täy
tyy isontaa.

Pumppu asetetaan 
lujalle puualustalle ja 
niin korkealle kaivoon, 
ettei pumppuaminen 
pane kaivon pohjalla 
olevaa sakoa liikkeelle, 
siis vähintään 20 sm 
(8") pohjasta ylöspäin.
Niin hyvin pumppuun 
kuin imujohtoon joh
tava aukko on tehtävä 
sivullepäin ja ettei siihen pääsisi isompia esineitä 
tunkeutumaan, on se varustettava vaskipellistä tahi 
vaskilankakudoksesta tehdyllä siivilällä, jonka aukot 
tahi silmukat eivät saa olla 4 mm isommat; mutta 
siivilän reikäin yhteenlaskettu pinta-ala on oleva

kaksi kertaa niin laaja kuin läppähirren aukko. 
Läppähirren alin aukko suljetaan tulpalla c.

Kuva 252 näyttää, miten korkeiden pumppujen 
vipu on tehtävä, että pumppuaminen voi käydä päinsä 
maasta käsin ja niin kevyesti kuin mahdollista. Tä

män voi kuitenkin tehdä 
sen verran yksinker- 

/  taisemmaksi, että ku
vassa merkitty raudoi
tus suurimmaksi osaksi 
jätetään pois.

Kannu, joka tässä 
olevassa kuvassa 251 
on kuvattu isompana, 
on alhaalta vähän suip- 
pea, jotta sen voi lu
jaan kiilata ylävantee- 
seen, joka on taottu 
kiinni pumpun vipuun. 
Kannua ympäröivät 
nahkakaistaleet kiinni
tetään siihen vaskinau- 
loilla, joita lyödään 
kaksi riviä; siinä on 
katsottava, että nahkan 
hienonnetut päät peit
tävät toisiaan vähin
tään l 1̂  ä 2 sm.

Johtoja huo
neissa.

Kuvassa 241 vii
tattiin jo siihen, miten 
vesi johdetaan säiliöstä 
eri käyttöpaikkoihin. 
Tähän tarvittavat joh
dot pannaan maan si
sään ja tehdään joko 
valuraudasta tahi myös

kin puutorvista. Jos johtotorvien asettaminen pitkin 
kattoja tahi seiniä katsotaan soveliaaksi, on taerauta- 
torvia käytettävä.

Talossa tarvitaan enimmän vettä navetassa, tal
lissa ja meijerissä, jonka vuoksi jokaista, ken on

Kuva 251.
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tehnyt taloonsa vesijohdon, on kehotettava käyttä
mään sitä kaikin puolin hyväkseen johtamalla vettä 
jo löytyvästä säiliöstä, jos mahdollista, kaikkiin käyttö
paikkoihin, mutta etenkin äsken mainittuihin. Ennen 
pitkää saadaan silloin nähdä, että 
vesijohto säästää paljon työtä ja suu
ressa määrin helpottaa useampia 
askareita, etenkin elukkain juotta
mista. Joskin ei luulla voitavan vä
hentää palvelijain lukua vesijohdon 
valmistuttua, niin voi säästyneen 
ajan käyttää muiden jokapäiväisten 
askareiden parempaan ja tarkem
paan toimittamiseen, — etu, jota ei 
voi kyllin suureksi arvostella. Eten
kin voidaan, kun on vettä helposti ja 
runsaasti saatavissa, pitää suurem
paa huolta puhtaudesta, jota paitsi 
vesijohdosta on se etu, että elukoita 
voidaan juottaa määrätyillä ajoilla 
ja riittävästi.

Vesijohdosta on eittämättä suuria etuja ja kuta 
täydellisemmäksi se on tehty, sitä edullisempi se on. 
Keittiötä olisi myöskin, jos mahdollista, muistettava, 
samoin kuin pesutupaa ja saunaa, 
joll’eivät nämä satu olemaan jär
ven rannalla.

Jos ei navetan ylisille sijoi
tettu säiliö ole niin korkealla, että 
vesi siitä voisi juosta kaikkiin 
mainittuihin käyttöpaikkoihin — 
parin metrin korkeus yli laskuha- 
nojen riittää — täyttää kenties 
joku muu talon rakennuksista tä
män ehdon, ollen samalla sopiva 
säiliön sijoituspaikaksi. Säiliön 
voi sijoittaa jollekulle läheiselle 
kunnaallekin, jolloin se on se- 
menttilaastilla muurattava rauta- 
tiilistä kokonaan maansisään ja 
varustettava katoksella. Jos se 
tehdään puusta, jolloin se myöskin on tehtävä 
maan sisään, on se ulkoa siveltävä kuumalla ter
valla ja sisältä lämpöisellä liinaöljyvernissalla sekä 
kauttaaltaan ympäröitävä savella.

Kuva 253 näyttää, miten karjakartanoon menevä
johto on tehtävä. Jos pääjohto säiliöstä kulkee pit
kin kattoa, ovat laskuhanat tehtävät a:n kohdalle, 
mutta jos se kulkee karjakartanon laattian alitse, &:n 

kohdalle. Hanojen asemesta sopii
aukon suulla käyttää tavallisia puu- 
tappiakin, ei kuitenkaan jos veden- 
paino on tuntuvampi. Jos karja-
kartanon laattian alitse kulkeva johto 
on puusta, väännetään rautaputket 
hanoineen b suorastaan puutorven
sisään rautaputkien päihin tehdyn 
pitkän, suipon rautakierteen avulla. 
Erittäin tärkeä seikka, jossa usein 
erehdytään, on, ettei käytetä liian 
pieniä rautaputkia ja hanoja, vaan 
niin isoja, että soimi pian tulee 
vettä täyteen. Rehupöytäin lasku-
putkien sisäläpileikkaus ei sentäh
den koskaan saisi olla vähempää 
kuin 25 mm (1") ja kun 10:tä eluk

kaa enemmän seisoo saman soimen ääressä, pitää 
mainitun läpileikkauksen olla vähintään 30 mm
(IV O - Suuri vedenpaino sekä muut seikat voivat

kuitenkin vaikuttaa tässä poik
keuksia. Kunkin soimen vastak
kaisessa päässä tulee olla tyhjen- 
nystappi, niin että sen voi hel
posti tyhjentää ja puhdistaa.

Hevostalliin laitetaan hana 
tahi tappi, jonka alla on pienehkö 
vesisammio, jolTei mieluummin 
tahdota täyttää sankkoja, joilla 
vettä elukoille kannetaan, suoraan 
hanasta.

Keittiössä, pesutuvassa ja sau
nassa tarvitsee vaan sijoittaa hana 
seinään uuninpesän tahi muuri- 
ripadan lähelle. JolFei tahdota 
hankkia eri hanaa muuripadalle, 
on seinään sijoitettu pantava niin 

ylhäälle, että veden voi johtaa siitä suoraan muuri
pataan pientä lautakourua myöten. Meijeriin laitet
tavasta vesijohdosta huomautettakoon, että hanoja 
on tehtävä tarpeellinen määrä, muistaen että kun
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vettä on helposti saatavissa, sitä myöskin vil
jalta käytetään, hyödyksi meijerituotteiden kestäväi
syydelle.

Likaveden laskujohto, n. s. likaviemäri on vesijoh
don kanssa niin läheisessä yhtey
dessä, että se oikeastaan on osa 
siitä, eikä suinkaan vähimmän 
tärkeä; mutta kun nämä johdot 
ovat verrattain yksinkertaisia,
etenkin ne mitkä maalla tavalli
sesti voivat tulla kysymykseen, niin 
voimmekin niistä puhua hyvin 
lyhyeltä.

Tällainen johto on paras 
tehdä lasitetuista saviputkista, 
jotka kestävyytensä vuoksi ovat tähän hyvin sopivia. 
Kun näiden raskaiden putkien verrattain suuret kul
jetuskustannukset eivät myönnä nii
den käyttämistä muualla kuin kau
punkien lähistöllä, niin täytyy maan
miehen käyttää puutorvia eli rump- 
puja. Pienehköillä tiluksilla tahi pie
nemmissä johdoissa voi tähän kyllä 
käyttää hyviä, lävistettyjä petäjähirsiä, 
joiden aukko on 7—10 sm (3 ä 4"), 
mutta jos laskua varten tarvitaan 
isompaa johtoa, on se tehtävä 5 ä 7 sm 
(2 ä 3") paksuisista petäjälankuista, 
joista tehdään tiivis rumpu, 15—20 sm 
(6 ä 8") sisältä läpimitaten. Kivestä 
tahi muusta aineesta tehdyt salaojat 
ovat sopimattomat, sillä ne tukkeu
tuvat pian sekä saastuttavat sitä 
paitsi maan, kun eivät ole tarpeeksi 
tiiviitä.

Puutorvet tahi puurummut kai
vetaan 1,2 m (n. 4') syvälle maahan 
ja ympäröidään hyvin savella, joll’ei 
itse maa ole savista, sillä siten py
syy puu paremmin mätänemättä eikä 
liitoksienkaan silloin tarvitse olla niin 
huolekkaasti tehtyjä. Rumpujen liitokset voi tehdä 
siten, että rumpujen päät asetetaan tasaisesti vas
takkain ja liitoksen kohdalle naulataan kullekin 
neljälle sivulle lautapalanen. Savitorvia ei niin tar

koin tarvitse savella ympäröidä; ainoastaan liitostup- 
pelot eli muhvit ovat sillä tilkittävät.

Itsestään selvää on, että likaveden laskujohdon 
tulee olla pitkin matkaa viettävä, kuta enemmän sen 

parempi. Etenkin puutorvien ja 
puurumpujen pitää olla hyvin 

tahi vähintään 1 suh
teessa 20:neen, jota vastaan savi- 
putkijohtojen ei välttämättömästi 
tarvitse olla viettävämpiä kuin 
1 suhteessa 40:neen. Hvvin pit
killä matkoilla, jos viettävyys 
on vähäinen, pitäisi noin kuta
kin viittäkymmentä metriä kohti 
laittaa välikaivo, että johdon saisi 
tarvittaessa puhdistetuksi.

Muutoin on huomattava, että johto suunnataan 
sopivaan paikkaan kartanon ulko
puolella, missä sen mahdollisesti 
voi siivilän lävitse laskea höys
teeksi jollekin nurmikolle, tahi myös
kin koetetaan likavedessä olevia 
lannoitusaineita käyttää hyväkseen 
siten, että vesi johdetaan suo
multa-, turve- y. m. s. kasan pääl
litse.

Etteivät kaikissa likaviemä- 
reissä syntyvät vahingolliset ja pa
hanhajuiset kaasut pääsisi tunkeu
tumaan rakennuksiin ja huoneisiin, 
on kunkin likaviemärin lähtösäiliön 
alle laitettava n. s. »löyhkälukko» 
(vesilukko).

Kuva 254 näyttää sementti- tahi 
asvalttilattiaan tehdyn ristikon, jonka 
alla on valuraudasta tehty laatikko 
siihen laitettuine löyhkälukkoineen. 
Kuvassa 255 nähdään tyhjennysas- 
tia, minkä alla on S:n muotoinen 
putki, joka tässä on löyhkälukkona. 
Se vähäinen vesimäärä, joka aina 

jää näiden löyhkälukkojen alimpaan osaan, estää joh
don ilmaa tunkeutumasta huoneeseen, mutta pääs
tää taas likaveden juoksemaan pois. Löyhkälukon 
pohjalle kerääntyy vähitellen kiinteitä likahiuk

viettäviä,

Kuva 254.
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kasia, jotka ajan pitkään voivat tukeuttaa viemä
rin. Ennen sitä on lika lattiassa olevasta löyhkälu- 
kosta tyhjennettävä, kun sitä peittävä ristikko ensin 
on otettu ylös; jota vastoin S:n muotoinen lukho puh
distetaan sen alla olevasta, tapilla tahi puserrus- 
ruuvilla suljetusta aukosta. Likaviemärin tahi lika- 
vesijohdon suussa pitäisi aina olla löyhkälukko.

Jos kartanossa on useampia laskujohtoja, on 
sopivin yhdistää ne yhteen yhteiseen likakaivoon, 
josta isompi rumpu vie li’an eteenpäin. Nämä
kaivot muurataan sementillä kovista tiilistä, joka 
sivulta noin 0,7 metriä, sekä peitetään lankku- 
kannella.



8 M u . Kustannusehdotusten tekeminen.
Ennenkuin ryhdytään rakennustyöhön on tiedet

tävä minkäverran kustannuksia se vaatii. Täydellistä 
kustannusehdotusta ei kuitenkaan voi tehdä, ellei 
löydy piirustusta rakennettavasta huoneustosta. Se 
on siis ensin hankittava.

Piirustukset ovat tehtävät riittävän suurta muo
toa, V00—V100 luonnollista kokoa, ja ovat ne varus
tettavat tarkoilla mittakaavoilla. Niitä on tehtävä 
asema-, fasaati- ja läpileikkauspiirustus. Vaikeampia 
rakenteita varten on tehtävä erinäiset piirrokset. Sitä 
paitsi on tarkasti tehtäviä osia nk. ikkunoita, ovia, 
vuorilautoja, listoja y. m. varten tehtävä erikoispiir- 
rokset hyvin suuren mittakaavan mukaan, joskus 
luonnollista kokoakin.

Täydellisistä piirustuksista riippuu suuressa mää
rässä rakennuksen onnellinen valmistuminen. Kuta 
tarkemmat ja täydellisemmät piirustukset ovat sitä 
nopeammin sujuu rakentaminen, sillä työntekijä ei 
tarvitse epäröidä siitä miten kukin kohta on tehtävä. 
Epäselvistä piirustuksista syntyy aina erehdyksiä, joita 
on vaikea korjata ja ne aina lisäävät kustannuksia. 
Kuta vähemmin jää työntekijän itsensä määrättä
väksi, sitä parempaa tulee työ. Useimmissa ta
pauksissa huonosti säästetään ellei hankita kunnol
lisia piirustuksia.

Monella tavoin voi tehdä kustannusehdotuksen. 
Ensiksi lasketaan minkä verran rakennusaineita tarvi
taan, sitten kuinka monta 10 tuntista päivätyötä ku
luu työn suorittamiseen. Kustannuslasku siten olisi 
rakennustarpeiden ja työhön tarvittavien päivätöiden 
hinnoittelu.

Tavallisesti tehdään kustannuslasku sitenkin, että 
rakennustarpeiden laskun oheen liitetään varsinaiseen 
työhön kuluvien kustannusten arvioiminen. Tällä ta
voin saa selväksi sekä eri tarvisaineiden hinnan että

myöskin minkä verran kukin työ erikseen tulee 
maksamaan.

Yhtä mukavaa ei ole laskea yhdeksi summaksi 
sekä tarvisaine että sen valmistamiseen käytetty työ, 
sillä siten kustannusehdotuksesta ei käy selväksi mitä 
työ erikseen maksaa ja minkäverran rakennusaineet 
joka kuitenkin usein olisi tarpeen tietää.

Kun ei haluta täydellistä kustannuslaskua tahi 
kun on olemassa vaan piirustussuunnitelma ja tahdo
taan tietää kuinka paljo joku rakennus voi tulla mak

samaan, niin tehdään summittaislasku. Siinä menetel
lään seuraavalla tavalla. Ensiksi lasketaan rakennuk
sen kuutiomitta maanpinnasta tasakertaan ja sitten 
määrätään rakennustavan mukaan joku hinta kuutio
metrille. Suurinta vaikeutta tässä laskutavassa tuot
taa kuutiometrin hinnan määrääminen. Sen voi löy
tää laskemalla muiden ennen rakennettujen raken
nusten kuutiomitan mukaan, joiden kustannukset ovat 
tunnetut.

Samanlaisen laskun voi myöskin tehdä pohja- 
pinnan neliömitan mukaan. Tavallisille yksikerrok
sisille puurakennuksille lasketaan Helsingissä neliö
metrin hinnaksi 70 mk. Huoneluvun mukaan laske
taan kustannus myöskin hyvin usein. 1,500 ä 2,000 
mk., yksinkertaisimmille puurakennuksille 1,000 mk. 
on yleisesti oletettu hinta. Luonnollista on että täl
laiset laskut edellyttävät suurta kokemusta rakennus
taiteen alalla, että niille arvoa voidaan antaa.

Tavallisiin rakennustöihin kuluva määrä 
rakennusaineita.

Harmaakivi. Valmiiseen kivimuuriin menee 1 
osaa kohti 1,20—1,30 osaa kiveä, ollen määrä riip
puva siitä onko kivi kiilaamalla vai louhimalla pääs
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tetty. Jos harmaakivimuuri tehdään täyteläinen, niin 
siihen kuluu kutakin m3 kohti 0,2 hehtol. kalkkia ja 
0,8 hehtol. hiekkaa. Kun ainemäärää lasketaan niin 
ikkuna- ja oviaukko vähennetään laskusta, mutta 
kustannuslaskua tehdessä niiden vuoksi ei tehdä min
käänlaista vähennystä, sillä aukkojen ja holvien täh
den lisääntynyt työ pidetään vähempää ainemäärää 
vastaavana.

Tiilet. Kuutiometriin menee suurempaa tiililajia, 
288 X 239 X 65 mm (12 tuuman), noin 300 kappa
letta (1 kuutiojalkaan 8 kappaletta). Kuutiometriin 
menee pienempää tiililajia, 250 X 120 X 65 mm (10 
tuuman), 390 kappaletta (1 kuutiojalkaan 10 kappa
letta). Jos aineet ovat hyviä lisätään särkymisen 
varalta 3 °/o, huonompia varten pannaan 5 ä 8 °/o 
lisäksi.

Tiilien menekki seinän neliöpinta-alaan on seu- 
raava:

Muurin pak
suus

Tiiliä menee 
1 m2

Tiiliä menee 
neliöjalkaan.

metri. jalka.
suu
rem
pia.

pie
nem
piä.

suu
rem
pia.

pie
nem
piä.

Y2 tiilen muuriin 0,15 0,5 45 50 4 4,5

1 ii u 0,30 1,0 90 100 8 9,o

172 „ 0,44 1,5 135 150 12 13,5

2 „ „ 0,59 2,0 180 200 16 18,0

Tiili lattiaan menee tiiliä:
Kutakin 1 
m2 kohti.

Kutakin neliö
jalkaa kohti.

suu
rempi.

pie
nempi.

suu
rempi.

pie
nempi.

Lappeelleen, yksinkertainen lattia 23 29 2 74 2 %
„ kaksinkertainen „ 46 58 *7* 5 7a

Tiilet särmälleen 44 54 4 74 0 74

Kuten jo vasta sanottiin ei työkustannusta las
kiessa oteta ikkunain ja ovien aukkoja lukuun, mutta 
jos aukko on suurempi kuin 6 m2, lasketaan sille 
ainoastaan puoli hintaa.

Kalkki ja laasti. Kalkin kastamiseen kuluu yhtä 
koko-osaa kohti 1,3 koko-osaa vettä. 1 koko-osasta 
kastamatonta kalkkia saadaan 1,7 koko-osaa kastet
tua kalkkia. Yhteen osaan laastia tarvitaan 0,5 osaa 
kastettua kalkkia ja 0,9 osaa hiekkaa. 1 osasta kas
tettua kalkkia ja 2 osasta hiekkaa saa 2,4 osaa laastia.

1 m2 sileätä seinärappausta, joka on 1,5 sm 
paksu menee 0,02 m3 laastia. 1 m3 ulkoseinä rap
paukseen joka on yhtä paksu kuin edellinen menee
0,04 m3 laastia. 1 ,000  tiilen muuraukseen menee 
6,60 hl kalkkia sekä 13,20 hl hiekkaa (4 tynnyriä 
kalkkia ja 8 tr =  50 neliöjalkaa =  4 kuormaa hiek
kaa). 1,000 tiilen muuraukseen ynnä tällaiseen sisä- 
ja ulkorappaukseen menee 8,24 hl kalkkia sekä 16,48 

hl hiekkaa.
Sementti. Tynnyri sementtiä painaa 180 kg =  

420 se sisältää 0,118 m3 =  4,5 kuutiojalkaa.
1 osasta sementtiä ja 1 osasta kalkkia saa 1,6 osaa laastia 
1 9 9 qx n n n u  n 11 jj " i ö n n

1 311 11 u  n  »» 11 ^iO n  i i

100 m2 sileätä rappausta menee 3—4 tyn. se
menttiä (sekoitussuhde on: 1 osa sementtiä, 3 osaa 
hiekkaa) tahi 1,2 tynnyriä sementtiä, 1,5 hl kalkkia 
ja 2,5 hl hiekkaa. 100 neliöjalkaan sileätä sementti- 
rappausta menee 0,3—0,36 tynnyriä sementtiä (1 osa 
sem. 3 osaa hiekkaa). Sementtilattiaan joka on 1,5 
sm paksu ja on tehty syrjäkerrokselle, lasketaan ku
takin 100 m2 kohti 15 tyn. sementtiä ja 18 hl 
hiekkaa.

Pelti ja naulat. Pihti rautapeltiä, jossa on 48 kap
paletta 0,69 X  M s m (28 X  56 tuumaa) peittää 40 
m3 (452 □ jalkaa). Pihti peltiä jossa on 48 kpl.
0,59 X  1,78 m (24 X  72 tuumaa) peittää 43 m2 (490 □ 
jalkaa).

Yhteen tusinaan lautoja, jotka ovat 6,8 m (23 
jalkaa) pitkät, menee:
ruoteina käytettäessä.....................  80 naulaa.
vesikattona „ .....................  130 „
paneilina ,, .....................  200—250 „
lattiana „ .....................  230 „
laudoituksena „ .....................  180 „

Rakennushirret. Kukin eri laji rakennukseen tar
vittavia hirsiä on erikseen tarkoin laskettava. Kun 
ei koskaan voi saada hirsiä, jotka olisivat pituudel-i 
taan aina täydelleen sopivia tarpeeseensa ja niistä 
sen vuoksi täytyy leikata suurempia tahi pienempiä 
kappaleita, joita sittemmin ei voi käyttää, niin on las
kettuun tarvemäärään lisättävä 5 ä 10 °/o. Kun las
ketaan hirsien menekkiä puurakennukseen, voi me- , 
netellä niinkin, ettei ikkuna- ja oviaukkojen vuoksi 
vähennä mitään koko määrästä vaan ainoastaan palo-

14
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muurille väliseiniin jätettyjä aukkoja vastaavan mää
rän, jolloin ei tarvitse laskea mitään lisäystä.

1 metrin korkealle menee 5 hirsikerrosta (3 ker
rosta 2 jalalle) kun on hyvänlaisia hirsiä käytettä
vänä, muutoin menee 6 kerrosta. 1 m2 tarvitaan 5 
pituusmetriä (noin 17 jalkaa). 1 neliösyleen menee 
9 pituussyltä =  54 pituus jalkaa.

Työkustannusta laskiessa ei saa puurakennuk
sissakaan vähentää mitään ikkuna- ja oviaukkojen 
vuoksi.

Laudat. Tusina lautoja jotka ovat 6,8 X 
(23 X 0,6') peittää 12,17 m2, mutta näistä täytyy pois 
sahattujen, käyttämättömien kappalten vuoksi vähen
tää noin 8 °/o-

Kattamisaineet. 1 m2 menee 180 kpl. 7 sm le
veitä kattopäreitä (16 kpl. □ jalalle). ;

1 käärö asvalttihuopaa, joka käsittää 78 □ jal
kaa, peittää 6 m2. Rautapellistä on jo puhuttu.

Maalarin töitä. Kolmeen kertaan maalaa 100 m2 
puuta noin 20 litralla liinaöljyä, 47 kg lyijyvalkoista 
ja 5 kg tärpättiä.

Työmäärä, jonka yksi mies kerkiää toimit
taa 10 tuntisena työpäivänä.

a. Muuraus ja kivitöitä:
Harmaakivimuuria: kylmää muuria ilman laastia 1,6 m3 

„ kalkkilaastilla . . . . 1,2 m3
Kun kivet ovat kiilatuita, saadaan hiukan enem

män aikaan.
Tiilimuurausta, sileää seinää: 

x/2tiilen muuria, suuria tiil. 300—400kp l.=  6,5—9,0 m2
1 „ „ „ „ 400—500 „ =  4,5—5,5 m2
172 „ „ „ „ 500—600 „ =  3,7—4,5 m2
2 „ „ „ „ 500—600 „ =  2,8—3,3 m2

Tiilimuurausta, holveja, tynnyri- ja kappaholveja
holvikaarille:
72 tiilen muuri . . . 300—400 kpl. =  6,5—9 m2
Tiilimuurausta, savupiippuja 250 „

,, lattiaa, tiilet
syrjälleen 300—400 kpl. =  7,0—9,0 m2 

,, lattiaa, tiilet
lappeelleen kaksin
kerroin 350—450 kpl. =  7,9—9,8 m2

Rappaustyötä, karkeata 13—16 m2 =  4—5 □ syltä

Rappaustyötä, sileätä seinä-
rappausta 6,5— 9,5 m2 =  2— 3 □ sylt. 

„ kattorappausta 6,5—9,5 m2 =  2—3 □ „
„ tiiliseinän sau

mojen rappaus 6,5 m2 =  2 Q  ,,
„ sisäkattolistaa yksin

kertaista vetoa 21—36m2= 1 2 —20 pi
tuussyltä.

Kivitystä tavallisilla mukulakivillä tasatulle poh
jalle ..................... 8 ä 10 m2 =  272—3 □ jalkaa.

Muist. Tiilimuuraus- ja kaikellaisissa rapaus- 
töissä on laskettu, että muurarilla on apulaiset laas
tin valmistamista ja aineitten kantamista varten, muu
toin hän ei kerkiä näin paljoa.

b. Salvu- ja puusepäntöitä:
Rakennushirsien pintaamista, kellestystä 2 puolen 80 m 

•,, ,, ,, 4 ,, 45 m
Lattia ja kattoparrujen sijoittamista pai

koilleen ...............................................  15—20 m
Katonkannatteiden kokoonpanoa . . . .  12 m
Seinänsalvuuta siihen luettuna rivehtimi- 

nen ja piiluaminen seinän- ja ikkunan- 
aukkoja lukuunottamatta..................... 12—15 m

Höyläämistä: 2 miestä voi yhdeltä puolen 
höylätä 15—20 sm leveitä 
lautoja 5 tusinaa eli . . .

„ 2 miestä ponttaa 372 tus. eli
,, 2 „ saumaa 6 „ ,,
„ 2 ,, liittiä lattia

lautoja 4 „ „
Kattopaneilia panee valmiista höylätyistä 

ja pontatuista laudoista . .
„ saumoittain pannuilla lau

doilla .....................................
,, jotka naulataan parrujen

p ä ä lle ....................................... 20—25 m2
Lattiaa laskee valmiiksi höylätyistä ja pon

tatuista la u d o is ta ..................................... 4—5 m2
Laudoitusta valmiiksi höylätyistä ja ponta

tuista laudoista........................................................  6 m2
Kattamista päreillä 7 sm suomukseen . .10—12 m2

Kustannuslaskujen helpottamiseksi esitetään tässä 
vielä lisäksi tavallisten töitten kustannukset. Luon
nollista on, etteivät tässä mainitut laskut ole kaik
kialla täysin säntillisiä, sillä ne ovat lasketut maalla

400 m 
285 m 
490 m

330 m

10 m2

15 m2



107

50

50

tavallisten päiväpalkkojen mukaan, mutta niistä saat- P u u s e p ä l l e ............................................... 3: 50 Smk.
taa kuitenkin olla jonkunlaista ohjausta kustannus- 
laskuja tehtäessä, kun vaan ottaa lukuun paikkakun
nan ja vuoden ajan erilaisuudet. Työmiesten työkyky 
on myöskin suuresti erilainen, tottunut työmies voi 
keritä saada puolta enemmän aikaan kuin tottumaton 
ja taitamattomampi.

Alempana olevia töitä varten on laskettu 10 tun
ti sesta työstä:
M uurarille.....................................................4: — Smk.

S a lv u m ie h e lle .....................
M aatyömiehelle.....................
Muurarinapulaiselle, miehelle 

„ naiselle
Hevoselle ja miehelle ajopelineen
T y ö n jo h ta ja lle ..........................

Kahdelle muurarille lasketaan 3 apulaista 1 
laastintekoa varten, 1 laastinkantajana ja 1 tulen
kantajana.

Kustannuslasku Suomen markoissa tavallisimmille rakennustöille.

T yön  la a tu .
Työn Kustannus

Srmarkoissa.
T yön  la a tu .

Työn Kustannus
S:markoissa.

Perustustöitä:

Hiekkamaan kaivaaminen 2 m
syv ä lle .....................................

Pehmeän savimaan kaivaami
nen 2 m syvälle . . . .  

Kovan savimaan kaivaaminen
2 m s y v ä lle ..........................

Kivisekaisen maan kaivaaminen 
Kaivetun maan kuljetus toiseen

p a ik k a a n ................................
Kuljetuskustannusta laskiessa on 

huomattava että kaivetun 
maan koko lisääntyy 25 °/o. 

Vuoren särkeminen maanpäältä 
Hiekkaperustuksen teko, siihen 

hiekan kuljetus yhteen luet
tuna ..........................................

Perusmuurin laskeminen . .
Kivijalan teko ynnä saumojen 

rappaus, muutoin kylmältään 
Kivijalan teko kalkki laastilla .

Kivenhakkaajan töitä.

Jalustan kivien hakkuu kar
keaksi .....................................

Tasakivien hakkuu ,, . .
„ „ hienoksi .

Porraskivien ,,

neliö
metriltä

kuutio
metriltä

0,30— 0,40

0,30— 0,40

0,50— 0,60

0,70— 0,80

0,50— 0,60

neliö
metriltä

4,0 —6,0

1,20— 1,50

2.00— 3,50

2,50— 3,00

3.00—4,oo

4.00
6.00
9.00 

11,00

Muuraustöitä.

Harmaakivimuuri, kylmämuuri, 
siihen luettuna laastin valmis- 
tusapulaiset ja telineet . .

Harmaakivimuuri kiinnitetty 
kalkkilaastilla, yhteen luet
tuna laastinvalmistus y. m. 

Tiilimuuri, sileä, laastin valmis 
tus y. m. yhteen laskettuna 
suuremmista tiilistä . .

Tiilimuuri, sileä y. m. pieneni
mistä t i i l is tä .....................

H o lv im u u rau s .....................
Savupiipun muuraus . . .
Karkea rappaus muuriin 
Hieno „ ,,
Katon rappaus puulle, päreiden

p ä ä l l e ................................
Tiiliseinän saumain rappaus 
Yksinkertaisten sisälistain teko 
Muurin liettäminen laastivellillä

Sementti- ja asvalttitöitä.

Sementtilattian teko yhteen luet
tuna 15 sm paksun tiiliperus- 
tuksen muurausaineet ja työ
palkka .....................................

Sementtilattian teko ynnä 10

kuutio
metriltä

1,000
kpleelta

neliöm.

metriltä
neliöm.

3,oo— 5,50

3,50— 4,50

20.00

16.00
23.00
26.00

0,40— 0,50

0,80— 1,20

0,80— 1,20

0,90

0,30— 0,50

0,20

8,00— 9,00



T yön  la a tu .
Työn Kustannus

T yön la a tu .
Työn Kustannus

määrä. S:markoissa. määrä. S:markoissa.

sm betoniperustusaineet ja perustuksen päällä, jota ei
ty ö p a lk k a ................................ neliöm. 6,50— 7,00 oteta lu k u u n .......................... neliöm. 4,oo—5,oo

Sementtilattian teko valmiille Asvalttilattia keinotekoisesta as
perustukselle, aineet ja työ valtista 75—100 mm paksu ii 5,oo
palkka ..................................... 11 4,60— 5,50 Eristyskerros asvaltista 12 mm

Sementtilattian teko yksistään 11 2,20— 8,30 paksu muurille tahi välisei
Jos lattiaan tehdään rännejä se nälle ..................................... ii 1,30— 1,60

menttiin, niin lisätään . . metriltä 0,25 Harmaakivimuurin ja kivijalan
4 m2 betoonilattiaa (1 osa se voiteleminen asvaltilla . . ii 1,00

menttiä, 3 osaa hiekkaa ja Sileän kaakeliuunin teko, joka
6 osaa kivisirpaleita), joka on on 3 m k o rk e a ..................... kappal. 45,00

10 sm paksu ja päällä 25 Pyöreän kaakeliuunin teko, joka
mm paksu sementtikerros (1 on 2,7 m korkea . . . . ii 36,00
osa sementtiä, 1 osa hiekkaa) Rautapellillä peitetyn, noin 2,7 m
kuluu lähemmä 1 tynnyri se korkean ja 0,7 m läpimitaten
menttiä. olevan uunin muuraus . . n 25,00

Sementillä rapatun rehupöydän, Tiilistä tehdyn, noin 3 m kor
joka on 2 m leveä ja peitetty kean tulisijan muuraus ja
25 mm paksulla sementtiker- rappaus ................................ ii 30,oo
roksella ynnä tiiliseinien ja Hiukan pienemmän, tiilistä teh
tiiliperästusten teko kaikki ai dyn tulisijan valmistus . . ii 25,oo
nekset ja työpalkka . . . ii 21,00-23,00 Nelireikäisellä hellalla, hellauu-

Betoonirehusoimet, (sisämitta: nilla ja vesisäiliöllä ynnä
leveys 30, syvyys 20 sm) pai rautapeltisellä höyrykuvulla
koillaan tehtyinä (1— 3— 6) varustetun keittiöuunin muu
tiilisirpaleista ja sementillä raus .......................................... ii 45,oo
rapattuina (1— l 1̂ ), aineet ja Kaksireikäisellä hellalla ja pel
työpalkka................................ ii 5,00 tisellä höyrykuvulla varuste

Soimien tekopaikka ja räppää tun keittiöuunin muuraus ii 30,oo

minen yksistään . . . . n 1,80 Keittiöuunin muuraus, missä on
1 tynnyrillä sementtiä rapataan 3 ä 4 reikäinen hella, hella-

noin 5 pituusmetriä soimia, uuni, vesisäiliö, peltinen höyry-
jotka ovat sisältä 30 sm läpi- kupu ja leivinuuni . . . . n 90,oo-110,oo

leikaten ja 17 sm korkeat,
ulkoapäin 46 sm leveät ja Salvu- ja puusepäntöitä.40 sm korkeat.

Asvalttilattia luonnollisesta as Seinän salvuu ynnä piiluaminen
valtista 25 mm paksu kerros ja rivehtiminen, pyöreistä
ynnä 10 sm paksu hetooni- hirsistä ..................................... metriltä 0,20— 0,25

p e r u s t u s ................................ neliöm. 6,40— 7,00 Seinän salvuu ynnä piiluaminen
Asvalttilattia luonnollisesta as ja rivehtiminen pyöreistä hir

valtista tiili- tahi muun lujan sistä ..................................... neliöm. 1,00— 1,26
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T yön  la a tu .
Työn

määrä.
Kustannus

Srmarkoissa.
T yön la a tu .

Työn
määrä.

Kustannus
Stmarkoissa.

Valmiiksi piiluttujen lattian ja Yksinkertaisten kattolistain höy
välikaton kannakkeiden pai lääminen ja paikoilleen pano metriltä 0,13— 0,20
koilleen p a n o .................... metriltä 0,15— 0,20 Yksinkertaisten lattialistain höy

Valmiiksi piiluttujen ansaitten lääminen ja paikoilleen pano 11 0,12— 0,18
sijoilleen pano........................ 11 0,20 Ikkunain ja ovien vuorituksen

Katonkannatteiden kokoominen valmistaminen ja paikoilleen
valmiiksi piilutuista tarvis- p a n o ................................... i i 0,25— 0,40
p u is ta ................................... 11 0,25 Portaat ullakkoon (viinniin) tahi astui-Pylväitten ja poikkipuitten y. m. yläkertaan, 1 , 2  m leveiset . melta 2,00
ylöspano ja tapittaminen ris- Portaat ullakkoon, 0,90 m le
tikkorakennuksissa . . . . 55 0,40 veiset ................................... n 1,20

Pelkkäin sijoitus paikoilleen ris- Sisäiset kaksipuoleiset ovet ynnä
tikkorakennuksissa . . . 55 0,17 karmit, raudoitus ja paikoil

Nyteitten kiinnitys ristikkoraken- leen pano, puuaineet yhteen
n u k s is s a .............................. 55 0,20 lu e ttu in a .............................. parilta 24,00-26,00

Lattian laskeminen, lankkujen Kaksipuoleisista ovista, työ
höylääminen, saumaaminen, palkka ................................... 11 16,00-18,00

täyteparrujen sijoitus, per Sisäinen yksipuoleinen ovi,
mannon täytteen paneminen 2 , 0  X O59  m, ynnä karmit, rau
sekä lattialistain höylääminen doitus ja paikoilleen pano,
ja kiinni naulaaminen yhteen puuaineet yhteen luettuina . kappal. 15,00

laskettuna ......................... neliöm. 1,25 Yksipuoleisen oven tekopaikka 11 10,00
Riihien ja vilja-aittojen lattiain Yksipuoleisen vaatekammion

laskeminen kaksinkerroin pan oven 1,80 X 0,75 m teko-
nuista, höyläämättömistä lau palkka ................................... 11 5,oo
doista ............................................. 55 0,25 Ikkuna kaksinaisine kehyksi-

Kattopaneili ynnä lautojen neen 2 , 0  X I ?2  m ynnä rau
höylääminen ja ponttaa- doitus ja paikoilleen pano,
minen ................................... 55 0,75 puuaineet yhteen luettuina . i i 16,oo

Kattopaneilin teko höyläämättö Ikkunan tekopaikka . . . . 9,00
mistä ja ponttaamattomista Ikkkuna kaksinaisine kehyksi-
lau d o is ta .............................. 51 0,20 neen meijereitä y. m. varten,

Välikaton teko höyläämättömistä 1,5 X I 57  m ynnä raudoitus,
ja ponttaamattomista lau ja paikoilleen pano, puuai
doista, jotka naulataan kan neet yhteen luettuina . . . i i 8,00
nakkeiden päälle . . . . 11 0,15 Ikkuna kaksinaisine kehyksi-

Vesikattolautojen naulaaminen 55 0,10— 0,15 neen karjakartanoita varten
Laudoitus ynnä lautain höylää 0,7 X li2  m ynnä raudoitus

minen sekä yksinkertaisim ja paikoilleen pano, puuai
mat l is ta t .............................. 55 0,60— 0,80 neet yhteen luettuina . . . i i 7,oo

Pärekaton panosta . . . . 55 0,17— 0,22 Päreitten naulaaminen katon
Täytepermannon lautojen pano 55 0,10— 0,13 rappaamista varten . . . neliöm. 0,20
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T yön  la a tu .
Työn

määrä.
Kustannus

S:markoissa.
T yön la a tu .

Tvön
määrä.

Kustannus
S:markoissä.

yksinkertaisilla
Kaikellaisia töitä. koristeilla . . . 

Maalaaminen r sisäiset puu-, pa
neliöm. 0,70

Kattaminen mustilla pellillä, pel peri- tahi rapatut
tien kahden puolen seinät sivellään
ja kämmenysten öl ensin suopaliuok-
jyllä maalaaminen neliöm. 0,30— 0,35 sella ja sitten yh

„ englantilaisilla 4,67 den kerran eri
kg mustilla pellillä värisellä liimavä
maalattuina, mutta rillä . . . . ii 0,22

ilman alustaa mak „ samoin erivärillä
saa tarvisaineet ja yksinkertaisilla
t y ö ............................. n 2,45 koristeilla . . . n 0,42

„ ruotsalaisilla 4,25 Lautakaton maalaaminen kah-
kg mustalla pellillä teenkertaan öljyvärillä kun
kuten edellinenkin ii 2,90 sitä ensin iskoksella on tasoi

„ asvalttihuovalla, ka tettu ja pohjavärillä maalattu ii 0,85

ton tervaaminen ja Rapattujen sisäseinäin maalaa
hiekoittaminen yh minen öljyvärillä kahteen ker
teen luettuna aino taan kun niitä liinaöljyver-
astaan tekopaikka ii 0,12— 0,15 nissalla on vetytetty ja kah

,, kattohuovalla nro desti iskoksella tasoitettu sitä
1, päällyskapat ja ennen ........................................ ii 0,90

kaikki tarvisaineet Paperilla peitettyjen seinäin
sekä yhden kerran maalaaminen kahteen kertaan
tervaaminen, mutta öljyvärillä kun niitä on vety
ilman rimoja ja tetty liimavärillä sitä ennen ii 0,57

lautapohjusta . . ii 1,30 Ikkuna maalataan pohjavärillä,
„ kattohuovalla nro 2 tasoitetaan iskoksella

kuten edellinen n 1,15 ja maalataan öljyvä
Kivityksen teko mukulakivistä rillä 2 kertaan jolla

epätasaiselle kin värivivahduksella ii 1,18

pohjalle . . ii 0,25— 0,30 ,, maalataan pohjavärillä
„ „ kivet ja hiek- kitataan ja maalataan

katäyte yh- 2 kertaan . . . . n 0,85

teenluettuina ii 0,50— 0,70 Ovet maalataan pohjavärillä, ta
Maalaaminen: sisäinen puu-, pa soitetaan iskoksella ja

peri- tahi rapattu- maalataan kahteen ker
katto sivellään taan kolmella eri värivi
kerran valkoisella vahduksella ....................... ii 0,40

liimavärillä . . n 0,17 ,, maalataan pohjavärillä, ki
„ samoin erivärillä tataan ja sivellän kaht. krt. ii 1,00



T yön la a tu .
Työn Kustannus

T yön  la a tu .
Työn Kustannus

määrä. S:markoissa. määrä. S:maskoissa.

Lattia maalataan pohjavärillä, ta kahteen kertaan liinaöljy-
soitetaan iskoksella, maa vernissalla ja kerran ku
lataan kahteen kertaan ja paalivernissalla . . . . neliöm. 0,62

sivellään kupaalivernis- Lattia sivellään liinaöljyvernis
salla (lattialakalla) . . . neliöm. 1,13 salla kahteen kertaan 0,39

„ maalataan pohjavärillä, ki Ulkolautaseinä maalataan kol
tataan naulain ja oksain meen kertaan . 55 0,65

refät sekä maalataan kah „ maalataan kah
teen kertaan ja sivellään teen kertaan . 55 0,45

kupaalivernissalla . . . 55 1,00 Rapattu seinä vetytetään liina-
„ sivellään kahteen kertaan öljyvernissalla, johon puo

öljyvärillä ja kupaaliver leksi on sekoitettu liinaöljyä
nissalla ........................... 55 0,65 ja maalataan kolmeen ker-

„ vasta höylätty sivellään 55 0,90

Muist. Edellä mainituilla tietöillä tarkoitetaan 
yksinomaan työkustannuksia, ellei erikseen ole mai
nittu että tarvisaineet myös ovat yhteen luettuina. 
Maalaustöiden kustannuksissa ovat aineet myöskin 
yhteen luettuina. Mitä erittäin näihin töihin tulee, on

huomattava, että hintalaskut ovat tehdyt kaikkein pa - 
rainten aineitten mukaan. Jos huonompia käytetään 
saa maalauksen tosin huokeammaksi, mutta se ei 
olekaan yhtä vahva ja kestävä.

Lopetamme ensimmäisen osan liittämällä tähän 
tiedot muutamien aineitten varsinaisesta eli ominais
painosta, joka voi olla tarpeen tietää.

Kun jonkun aineen painoa arvostellaan ainoas
taan sen tiheyden mukaan, niin kutsutaan sitä ai
neen varsinaiseksi eli ominaispainoksi, joka on se 
luku, joka osottaa kuinka monta kertaa joku vissi 
koko-osa jotakuta ainetta on raskaampi tahi kevyempi 
kuin yhtä suuri koko-osa vettä. Kun esim. sanotaan 
että graniitin varsinainen paino on 2,6, niin se mer
kitsee että joku määrä sitä esim. 1 kuutiometri pai
naa 2,6 kertaa enemmän kuin 1 kuutiometri vettä.

Kun tiedetään minkäverran joku kuutiomitta vettä 
painaa ja mikä on aineen ominaispaino (s) niin voi 
helposti laskea jonkun aineen määrätyn kuutiomitan 
(K) yleispainon (G). Ei näet tarvitse muuta kuin 
kertoa määrätty koko-osa aineen ominaispainolla ja 
tuloksen veden koko-osan painolla. Kuutiometri vettä 
painaa 1,000 kg, 1 kuutiojalka vettä siis painaa 
61,5 Laskukaava metristä mittajärjestelmää var
ten on seuraava:

G =  K. s. 1,000 kg 
ja vanhaa suomalaista mittajärjestelmää varten:

G =  K. s, 61,5
Kiinteitä aineita.

A in ee n  n im i.
Ominais

paino!

Kuutio
metrin 

paino kg.

Kuutio- 
jalan 

paino JM.
A in een  n im i.

Ominais
paino.

Kuutio
metrin 

paino kg.

Kuutio- 
jalan 

paino M .

A s v a l t t i .......................... 1,1 1,100 62 Hiekka, karkea . . . . 1,45 1,450 88
Graniitti, harmaakivi . . 2,65 2,650 165 Hopea, taottu . . . . 10,62 10,620 654
Hiekka, hieno kuiva . . 1,6 1,500 92 Jää . . .......................... 0,92 920 57
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A in ee n  n im i.
Ominais

paino.

Kuutio
metrin 

paino kg.

Kuutio
jalan 

paino .
A in ee n  nim i.

Ominais
paino.

Kuutio
metrin 

paino kg.

Kuutio- 
jalan 

paino .

Kalkki, poltettu . . . . 2,8 2,800 172 Puu, k o i v u ..................... 0,74 740 45
Kalkki, kastettu . . . . 1,37 1,370 84 „ pyökki ..................... 0,75 750 46
K a lk k iv i .......................... 2,65 2,650 165 „ ta m m i ..................... 0,75 750 46
K e itto s u o la ..................... 2,15 2,150 132 „ k u u s i ..................... 0,47 470 29
Kipsi poltettu . . . . 1,81 1,810 111 „ lehmus . . . . 0,50 500 31

,, valettu . . . . 0,97 970 60 „ p e t ä j ä ..................... 0,55 550 34
K u l t a ................................ 19,3 19,300 1,187 Rauta, valettu, valkoinen 7,5 7,500 462
K v a r t s i .......................... 2,7 2,700 166 „ ,, harmaa . 7,1 7,100 437
Lasi, ikkuna..................... 2,64 2,640 162 „ taottu . . . . 7,79 7,790 480
L i i t u ................................ 2,2 2,200 135 Savi . . . . . . . 1,9 1,900 117
L y i j y ................................ 11,4 11,400 702 S e m e n tti .......................... 2,9 2,900 178
Maa, savensekainen, märkä 2,16 2,060 127 Sinkki, valettu . . . . 6,8 6,800 418

kuiva 1,93 1,930 119 „ valssattu . . . 7,2 7,200 443
,, mehuton . . . . 1,34 1,340 82 Teräs, sementti . . . . 7,6 7,600 467

M e ss in k i..........................
Muuraus, kalkkilaastilla:

8,55 8,550 526 „ v a l u .....................
Tiili, tavallinen . . . .

7.9
1.9

7.900
1.900

486
117

,, tiilistä, tuore . 1,6 1,600 98 T i n a ................................ 7,29 7,290 448
„ ,, kuiva . 1,5 1,500 92 Vaski, valettu . . . . 8,75 8,750 538

P l a t i n a ...........................
Puu, ilmassa kuivattu:

21,6 21,600 1,331 „ taottu . . . . 8,9 8,900 574

Valuvia aineita.

A in ee n  n im i.
Ominais

paino.
A in ee n  n im i.

Ominais
paino.

Alkohooli, absoluuttinen (15° G.) . . . 0,795 Öljy, tärpätti (25° C . ) ................................ 0,887

M a ito ............................................................... 1,03 Terva, p u u ..................................................... 1,015

öljy, liina (12° G . ) ..................................... 0,940 „ kivih iili............................................... 1,109

„ puu (12° C . ) ..................................... 0,919 Vesi, tisleerattu (4° C .) ............................... 1,000

y fT f? W
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I. Rakennuspaikan valikoiminen ja mitä rakennuksia sijoitettaessa on tarkattava.
Maatalousrakennuksia tehdessä sattuu harvoin, 

että niitä voi sijoittaa aivan mielensä mukaan. Maa- 
alat, ennen rakennetut huoneukset, tiet, vedensaanti 

y. m. seikat tavalla tahi toisella määräävät mihin ra
kennettava huoneus on sijoitettava. Sitä paitsi sat
tuu harvoin, että talon kaikki huoneukset rakenne
taan yht’aikaa, vaan tavallisesti rakennetaan yksi 
huoneus kerrassaan. Siitä seuraa tietysti että on 
paljoa vaikeampaa löytää sopiva paikka aiotulle uutis- 
rakennukselle. Muut huoneukset saattavat näet olla 
tiellä. Ei siis ole ensinkään helppoa sijoittaa talon 
eri huoneuksia oikeille paikoilleen, eikä se onnistu
kaan, ellei edeltäpäin ole tehnyt tahi teettänyt koko 
kartanoa käsittävää rakennussuunnitelmaa. Se on 
tietysti valmistettava tarkoin tutkimalla kaikkia niitä 
seikkoja, jotka voivat vaikuttaa huoneusten järjestä- 
tämiseen. Siten siitä vaan voi tulla tyydyttävä. Täm
möistä suunnitelmaa tehdessä, jossa on määrätty ta
lon asema ja johon on otettu sekä jo löytyvien että 
vastarakennettavien huoneusten paikat, ovat seuraavat 
seikat huomioon otettavat:

1. Rakennukset ovat sijoitettavat niin keskelle 
viljelysmaita kuin suinkin. Jos siis on kysymyksessä 
uuden perustaminen tahi vanhan muuttaminen, on se 
sijoitettava niin, että sitä joka puolelta ympäröi sa
man verran peltoja ja viljelysmaita, jotta viljan ja 
rehunkorjuu, lannan veto y. m. s. työtä voidaan suo
rittaa mitä vähimmällä ajankululla.

2. Perustuksen laatu on mitä tärkeimpiä lu- 
kuunotettavia seikkoja ei ainoastaan talon asemaa, 
vaan yksityisten huoneustenkin paikkaa määrätessä.

Luja ja vakava rakennusperustus ei ole vähäksi 
arvosteltava, sillä rakennukset tulevat sen kautta huo

keammiksi ja monta haittaa vältetään, joiden ilmes
tymiseen huono perustus on syynä. Siksipä ei pi
täisi karttaa kustannuksia, kun on kysymyksessä va
kava perustuksen hankkiminen. Mitä tässä suhteessa 
muutoin on vaarinotettava, käy selväksi l:sen osan 
2:sta ja 6:sta luvusta.

3. Vedensaanti on myöskin mitä tärkein seikka, 
jonka vuoksi sekin on tarkattava ennenkuin raken
nuspaikka määrätään. Vettä tulee löytyä läheisyy
dessä sekä runsain määrin, että myöskin hyvää laa
dultaan. Tulee koettaa välttää veden vedättämistä 
hevosella niin paljon kuin suinkin ja kernaammin 
kärsiä muita haittoja. Usein voi pitkänkin matkan 
päästä saada vettä yksinkertaisella vesijohdolla. Sem
moisissa tapauksissa ei pitäisi laiminlyödä tämmöi
sen mukavan keinon käyttämistä, joka ajan pitkään 
tulee verrattain huokeaksi. Tarkempia tietoja vesi
johdosta ja veden merkityksestä terveysopillisessa 
suhteessa antavat l:sen osan 6:des ja 8:s luku.

4. Rakennuksille on valikoitava kuiva asema 
eikä niitä saa sijoittaa soiden ja nevojen läheisyy
teen, joita ei voi ojittamalla kuivattaa. Kernaimmin 
ne ovat sijoitettavat jollekin pienemmälle ylänteelle, 
niin että pintavesi helposti valuu siitä pois ja että 
maan muutoinkin saa kuivatuksi. Sitä paitsi niiden 
tulee olla niin loitolla alangoista ja kosteista maista, 
etteivät sumut ja epäterveelliset höyryt ulotu niihin 
saakka. Mataloitten lahtien ja vesien rantamat ovat 
terveysopillisessa suhteessa yleensä epäedulliset ja 
siis vältettävät.

5. Mikäli mahdollista on talon asemaksi vali
koitava semmoinen paikka, joka on suojattu pohja- 
ja itätuulia vastaan. Suotuisaa on sekin, etteivät



muutkaan tuulet pääse aivan esteettömästä puhalta
maan, siis että niiden vauhtia on joku metsäinen 
kukkula tahi muu semmoinen häiritsemässä. Ellei 
löydy tässä suhteessa luonnon luomaa sopivaa ase
maa, niin täytyy puita istuttamalla koettaa saada 
luonnon puutteet poistetuiksi.

6. Monessa suhteessa on edukasta, jos saa ti
lan huoneukset sijoitetuiksi lähelle järveä tahi muuta 
syvää kulkuväylää. Kaikki eivät huomaa siinä mi
tään erinäistä viehätystä, että on huoneista kaunis 
näköala järvelle, mutta kyllä kukin tuntee ne edut, 
jotka semmoinen asema käytöllisessä suhteessa tar- 
joo. Sauna ja pesutupa ovat luonnollisesti sijoitettavat 
veden läheisyyteen, jotta ei veden kuljettaminen, jos 
pihakaivot kuivuisivat, tulisi työlääksi ja pitkänmatkan 
takaiseksi. Vielä on sekin etu veden läheisyydestä, 
ettei ole pitkä matka venevalkamalle ja nuottikodalle, 
ja että kaikki vesillä tahi rannalla tehtävät työt tule
vat helpommiksi toimittaa ja töiden valvominen käy 
helpommin päinsä, muita samanlaisia mainitsematta, 
jotka kartanon taloudessa eivät ole vähiksi arvos
teltavat.

7. Tarpeen on myöskin että rakennukset sijoi
tetaan semmoiselle korkeammalle paikalle, jotta siitä 
vapaasti voi nähdä lähimmät pellot ja viljelysmaat. 
Isäntä siten näet kotoa käsin kykenee valvomaan 
työntekoa kedoilla. Hyvin korkealle luonnollisesti ei 
voi pyrkiä, sillä kuta korkeammalla talo on, sitä vai
keimmiksi käyvät kaikki ajot ja kovin siinä joutuu 
tuulten ja ilman käytävälle.

8. Kasvavien puitten tärkeyttä terveysopillisessa 
suhteessa on jo ennen huomautettu. Puut ovat sitä 
paitsi niin suurena talon kaunistuksena, että niitä pi
täisi olla jok’ikisessä pihassa, olkoon se sitten varak
kaan kartanon omistajan tahi mökkiläisen tahi köy
hän työmiehen. Onhan erittäin vilpas kuumina kesä
päivinä niiden varjo! Kova tuulikaan ei tunnu niin 
ankaralta, kun se ei esteettömästi saa näyttää voi
miaan. Tulenvaaran sattuessa puut helteisinä kesä
päivinä tuuheine latvoineen suuressa määrässä estä
vät tulen leviämistä. Yksin tämänkin seikan luulisi 
riittävän antamaan puille erinomaista arvoa maaseu
duilla, missä sammutuslaitokset useimmiten ovat hy
vin alkuperäisellä kannalla, ja kaiken sammutustyön 
tehtävänä vaan on tulen edistymisen ehkäiseminen.

Yhteinen kansa yleensä ei rakasta puita ja pen
saita rakennustensa ympärille ja sen vuoksi ne seista 
törröttävätkin aivan autioina ja paljaina. Jos johon
kin paikkaan sattumalta on jäänyt joku puu kasva
maan, niin se hakataan pois ja uudistaloa perustet
taessa on ensimmäisenä tehtävänä talon aseman pal
jastaminen puista laajalti ympärinsä.

Edellämainittuihin seikkoihin katsoen pitäisi kun
kin kartanon omistajan pitää erittäin tähellisenä ai
nakin joiden kuiden puiden jättämistä talonasemalle 
ja ennen löytyvien säilyttämistä vanhain talojen piha
mailla. Ja siinä missä ei niitä itsestään löydy, tulisi 
niille määrätä paikat ja sitten myöltä käydä niitä is
tuttamaan. Jos vaan olisi hiukankaan enemmän tai
pumusta luonnon kauneuden käsittämiseen kuin mitä 
maanviljelijöillämme tätä nykyä näyttää olevan, olisi 
asia helposti autettavissa. Eivätkö nykyään paljaina 
olevat kartanomme ja pihamaamme näyttäisi monta 
vertaa viehättävimmiltä, jos niitä olisi ympäröimässä 
suuret kauniit puut? Tässä suhteessa, arvelemme, 
olisi kansakouluillamme tärkeä tehtävä, jota ne eivät 
ainakaan kaikkialla näy kyllin huomioon ottavan.

Sittenkuin talonasema, kaikkia asiaan vaikutta
via seikkoja tarkoin tutkittua on tullut määrätyksi, 
on aluksi päätettävä mitkä huoneukset talo tarvitsee 
sekä sillä hetkellä että tulevaisuudessakin. Huoneus
ten suuruus on myöskin koetettava saada arvostel
luksi, ja sitten ne paikallisten olojen mukaan järjes
tetään niin että kukin saa sopivan paikan, johon on 
mukava ja helppo pääsy. Se tietysti ei ole niinkään 
helppo asia, kuin ensi katsannolla näyttää, ellei ole 
edeltäpäin tarkoin tutkinut tilustansa ja sen viljelys- 
ja muita etualoja.

Kun rakennusten luku ja suuruus on määrätty, 
on päätettävä, ovatko eri huoneukset ulkomaan mal
lin mukaan rakennettavat yhteen vai meillä käytetyn 
tavan mukaan sijoitettavat kukin erikseen. Edelli
sestä rakennustavasta on se etu, että kun joitakuita 
päätyjä vähemmällä pääsee, niin rakennukset tulevat 
huokeammiksi ja niiden hoito ja ylläpito myöskin 
käy helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi, kun kaikki 
on likekäin. Mutta sitä vastaan on tällä järjestel
mällä monta haittaa, jotka tekevät sen meidän oloi
himme vähemmin sopivaksi. Pääasiallisin muistutus
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sitä vastaan on se että kaikki huoneukset sen mu
kaan ovat rakennettavat yht’aikaa ja että semmoinen 
talo on tulenvaaran sattuessa paljoa vaarallisempi 
kuin muut, koska silloin tavallisesti kaikki palaa sa
malla kertaa.

Jos taas rakentaa huoneukset hyvin erilleen toi
sistaan ja useita huoneuksia samanlaista tarkoitusta 
varten, kuten monessa paikoin meidän maassamme 
on tapana, niin on siitäkin haittansa, eikä se talou
dellisessa suhteessa ole edukasta. Parasta lienee 
käyttää keskitietä rakentamalla muutamia huoneuk
sia yhteen ja toisia erikseen. Mukavimmin voidaan 
yhdistää lehmä- ja lammasnavetat sekä hevostallit 
ynnä niihin kuuluvat rehuhuoneet, ajokalu- ja työ
kalu- sekä halkovajat. Suurimmissa kartanoissa ta
vallisesti ei rakenneta isäntäväen ja työväen asun- 
noita yhteen, mutta pienemmille tiluksille ne kyllä 
voidaan sovittaa saman katon alle, johon samalla voi 
sijoittaa muutamia huoneita meijeriä varten. Suu
rempi meijerihuoneus rakennetaan erikseen, samoin 
suurempi sikahuone. Vilja-aitta on aina rakennettava 
erikseen, mutta muihin aittoihin voi kyllä jonkun huo- 
neuksen, esim. vajan yhdistää. Viljan puimahuone 
ynnä huone olkia varten sijoitetaan myöskin erikseen 
jonkun matkan päähän edellisestä. Riihet eli kuivuu- 
huoneet, vaikka niissä puitaisiinkin, ovat sijoitettavat 
vielä kauemmaksi, koska ne ovat erittäin tulenarkoja. 
Sama koskee pajaa ja saunaakin.

Kuten monessa muussa suhteessa, niin tässäkin 
asiassa on paras noudattaa maan tapoja ja raken
nusten sijoittamisenkin suhteen ottaa olevia olosuh
teita lukuun eikä koetella muodostaa kaikkia asioita 
uuden mallin mukaan.

Sijoitettakoon rakennukset miten tahansa, on 
silmämääränä pidettävä sitä, että saadaan huokealla 
rakennetuksi. Maanviljelys meidän maassamme ei 
tuota niin paljoa, jotta se voisi kannattaa suuria ra
kennuskustannuksia, eikä maanmiesten taloudellinen 
asema yleensä salli suuria uhrauksia rakennusten 
eteen. Saadaksensa tulo- ja menopuolensa yhteen 
käymään, täytyy hänen rakennustensa suhteen nou
dattaa säästäväisyyttä. Liiat rakennukset ja turhan
päiväisen kalliit huoneukset ovat aina pidettävät kuol
leena pääomana; etua niistä ei ole vähääkään, vaan 
kyllä vuotuisia ylläpitokustannuksia.

Kuta pienempi talo on, sitä varovaisemmin täy
tyy siinä rakennustyöt toimittaa, sillä pienissä taloissa 
tulevat rakennukset suhteellisesti kalliimmiksi kuin 
suurissa. Pienemmät tilat, huolimatta vähemmästä 
alastaan ja vähemmistä tuloistaan, kuitenkin tarvitse
vat luvultaan saman määrän rakennuksia kuin suu
retkin, ainoa erotus on se vaan, että jotkut raken
nukset voivat olla kooltaan pienemmät.

Huoneukset ovat asetettavat suorakulmaisesti tahi 
yhtä suuntaisesti toisiinsa. Se tekee pihan hauskem
man näköiseksi ja pääsyn eri huoneuksiin mukavam- 
maksi. Mitä erittäinkin asuinhuoneukseen tulee, on 
se sijoitettava niin avonaiselle paikalle ja niin loitolle 
muista rakennuksista, että näköala siitä ainakin jos
takin huoneesta on aivan vapaa varsinkin tärkeim
piin huoneuksiin, n. k. meijeriin, talliin ja karja- 
kartanoon päin sekä sitä paitsi läheisimmille pel
loillekin päin, jotta isäntä huoneistakin käsin kyke
nee seuraamaan töiden kulkua. Jos rakennuksesta 
voi olla kaunis näköala järvelle tahi muuhun kau
niiseen paikkaan päin, niin on se erittäin huomioon 
otettava eikä suinkaan estettävä sitä sijoittamalla karja- 
huoneita sen eteen, kuten yhteinen kansa usein tekee.

Vielä on koetettava saada rakennukset ulkoapäin 
siron ja hyvän näköisiksi, joka ei suinkaan estä niitä 
olemasta muutoin yksinkertaisia. Tämän toimeen pa
neminen ei ole mikään helppo asia, vaikka onkin 
kysymyksessä vaan tavalliset maatalousrakennukset, 
sillä siihen vaaditaan, että voi erottaa kauniin ru 
masta. Seuraavat yksinkertaiset ohjeet voi kuitenkin 
kukin vaarinottaa.

Mitä rakennuksen muotoon tulee, on pidettävä 
sääntönä, että se on määrättävä sen tarkoituksen mu
kaan, johon rakennus on aiottu. Sitä paitsi on var
sinainen rakennusaine ja rakennuksen paikkakin otet
tava lukuun.

Rakennuspuuhaan ryhtyessä on hyvän pohjapiir
roksen hankkiminen mitä tärkeintä. Sen vuoksi huo
mio ensiksi on kiinnitettävä siihen ja pidettävä sil
mällä, että se tarkoitusperä, johon pyritään todella
kin saavutetaan. Jotta rakennuksesta tulisi kaunis, 
on pohjapiirrosta tehdessä otettava huomioon koko 
rakennuksen ulkomuotokin, niin että pituus ja leveys 
ovat toisiinsa sopivassa suhteessa ja että sopusoin
tuisuus muutoinkin vallitsee rakennuksen eri osain
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välillä ja että ovet ja ikkunat sijoitetaan mikäli mah
dollista sopusuhteisesti ulkoseinille.

Mitä pohjapiirroksen muotoon tulee on huomat
tava, että neliöllinen muoto on edukkain, koska se 
vaatii vähimmän katto- ja seinäpintoja ja sisältää 
suhteellisesti enin, jonka lisäksi matkat eri osain vä
lillä tulevat lyhyimmiksi. Sen käyttäminen on kui
tenkin rajoitettu, koska laajemmissa rakennuksissa 
syntyy useita rakennevaikeuksia, esim. riittävän va
lon saamista varten. Ei sovi kuitenkaan suuresti 
poiketa neliöllisestä muodosta, koska se tulee huo- 
keimmaksi kuin suorakulmion tapainen. Jos esim. 
on rakennettava suuri navetta, on edukkaampaa ra
kentaa se leveä ja sijoittaa eläinrivit poikkiteloin, 
kuin tehdä se pitkä ja kapea ja sijoittaa rehusoimet 
eli pöytä keskelle huonetta. Tämä seikka riippuu 
kuitenkin katon sideparsien ja katon kannatepuiden 
pituudesta, sillä jos ei mielitä jatkaa niitä eikä eri
näisellä tavalla tukea niitä, niin on huoneen leveys 
tehtävä pelkkäin pituuden mukaan.

Rakennuksen erikoisosat ovat myöskin huolelli
sesti tutkittavat. On muistettava, etteivät erikoisosat 
saa määrätä rakennuksen luonnetta, vaan tulee nii
den ainoastaan selittää ja täydentää sitä. Niinpä ei 
sovi antaa jollekin rakennusaineelle sen ominaisuutta 
vastaan sotivaa ulkomuotoa. Sovittamalla ulkohuo
neeseen esim. suuria ikkunoita ei saa koettaa antaa 
sille asuinhuoneuksen näköä, eikä puuseinää saa 
maalaamalla tehdä kiviseinän näköiseksi, tahi teke
mällä puurakennukseen kaari- ja holvinkaltaisia ik
kunoita luulotella sitä kivirakennukseksi y. m. s. 
Totuus ja todellisuus on rakennustenkin suhteen pääs
tettävä täyteen valtaansa.

Taloa rakennettaessa on tulen arkuuskin huo
mioon otettava. Jotta tulen vaara mikäli mahdollista 
tulisi estetyksi, ovat tulenarat laitokset sijoitettavat 
kauas muista rakennuksista. Semmoisina tulenar
koina huoneuksina on etupäässä pidettävä avonai
sella, savupiippua vailla olevalla tulisijalla varustettu 
kota eli karjakeittiö sekä sauna. Nämä molemmat 
erittäin tulenarat huoneukset ovat monessa talon
poikaistalossa sijoitetut aivan lähelle asuinrakennusta 
ja ikäänkuin telkityt muiden huoneusten väliin.

Siinä missä suuremman mukavuuden vuoksi 
karjakota tahdotaan sovittaa navetan kanssa yhtey

teen, on se varustettava kunnollisella ja varmalla tuli
sijalla. — On myös pidettävä huolta siitä, että kaikki 
muuraustyö toimitetaan huolellisesti, että tulisijat va
rustetaan palomuurilla, että savutorvet ovat paksut, 
varsinkin välikaton läpikulkukohdalta, sekä että savu
piiput muurataan pystysuoriksi ullakkojen lävitse.

Tulenvaaran vähentämiseksi voidaan menetellä 
niinkin, ettei eri rakennuksia tahi rakennusryhmiä si
joiteta kovin lähelle toisiansa ja että puita istutetaan 
sopiviin paikkoihin rakennusten välille kuten ennen 
jo on huomautettu.

Jotta vihdoin pihamaa tulisi vielä viehättäväm- 
mäksi kuin minkä hyvästi järjestetyt ja rakennetut 
huoneukset voivat vaikuttaa, pitäisi asuinrakennuksen 
edustalle perustaa pieni puutarha, olkoonpa se aluksi 
kuinka vähäpätöinen tahaansa.

Pienen puutarhan kulienkin maatilalle tuottamaa 
viehätystä ja hauskuutta ei ylipäänsä pidetä suu
ressa arvossa ja sentähden onkin tavallista, ettei ta
lonpoikaistaloillamme ole puutarhan näköistäkään. 
Silmä ei voi huomata ei puuta, ei pensasta eikä mi
tään muuta viheriää, joka voisi haihduttaa tavalli
sesti maalaamattomien ja huonosti sijoitettujen ra
kennusten yksitoikkoisuutta. Mutta vaikka aluksi 
puutarhan ulkonäkö ei viehättäisikään, niin ei siltä 
kuitenkaan pitäisi karttaa vähäsiä kustannuksia sen 
eteen, sillä puutarhasta voi olla suurikin hyöty. 
Siinä voi nim. kasvattaa useita tarpeellisia kyökki- 
kasvia, jotka taloudelle voivat olla hyvinkin suureksi 
hyödyksi, kun kerran opitaan niitä käyttämään. Voi- 
pipa niitä saada kaupaksikin menemään jos paikka- 
kunnalliset olot sen sallivat. Kyökkikasvien viljele
minen lienee aluksi ainoa, joka voi tulla kysymyk
seen sekä maatilojen että mökkien alueella, kun puu
tarha perustetaan, mutta kun kerran alku on tehty, 
niin vähitellen otetaan puut ja pensaatkin huomioon, 
ruvetaanpa, kun kerran on siihen opittu, luonnon lem
mikkejä, kukkasia, hoitamaan.

Ei pidä milloinkaan perustaa suurempaa puutar
haa kuin minkä helposti kykenee voimassa pitämään, 
eikä myöskään sille pidä valita semmoista asemaa, 
jota on työläs hoitaa. Hiekkakäytäviä tehdään niin 
vähän kum suinkin ja ainoastaan sellaisia kasvia 
otetaan viljeltäväksi, jotka hyvästi menestyvät paikka
kunnan ilmanalassa. Koristepuiksi otetaan kauniim-
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mat omasta metsästä ja semmoisiksi valitaan etu
päässä solakka, taipusa koivu, hieno pihlaja, totisen 
näköinen kuusi, ja tuoksuava lehmus. Mutta siellä 
missä hedelmäpuut hyvästi menestyvät, niinkuin etelä- 
ja keskiosassa maatamme, on niille aina annettava 
etusija ja on niitä erittäin huolellisesti hoidettava, 
jotta niistä olisi sekä hyötyä että huvitusta. Maamme 
pohjoisimmissa osissa saa vähemmän vaativa marja
pensas astua hedelmäpuiden sijaan.

Metsässä kasvavista pensaista on etupäässä vali
koitava kaunis koiranheisipuu, ja viljellyistä taas 
seljapuu, sireenipuu, spirea y. m. Kukkasista vali
koidaan monivuotiset kasvit.

Taulu LXX näyttää muutamia sekä suurempien 
että pienempien talojen asemia. Asema n:o 1 sovel
tuu pienemmille taloille ja mökeille.

4



II. Asuinrakennuksia.

A. Asuinrakennuksia pienempiä 
taloja varten.

Tämän nimellisenä käsittelemme tässä talonpoi
kaistaloja yleensä, siis ei yksin vaan pieniä tiloja. 
Tällaiset rakennukset, ynnä mökkiläisasunnot, joiden 
kaltaisia nämä monessa suhteessa ovat, ovat epäile
mättä kaikista lukuisimmat meidän maassamme. 
Koska ne samalla ovat maamme tilallisten asunnoita, 
niiden, joiden hallussa ja viljeltävänä on suurin osa 
meidän maatamme, niin ne myöskin ovat tärkeimmät 
kaikista asuinrakennuslajeista. Näiden rakennusten 
sisustuksen ja rakenteen parantamista täytynee siis 
pitää jotenkin tärkeänä asiana. Tässä teoksessa teh
dyt parannusehdotukset eivät kuitenkaan tarkoita ta- 
lonpoikaiskansan keskuudessa käytetyn rakennusta
van muuttamista, vaan säilyttämällä itse periaatetta 
tehdään tässä muutamia yksinkertaisia ehdotuksia 
suuremman mukavuuden saavuttamiseksi. Samalla 
myös ulkomuodon puolesta koetetaan pyrkiä sievem- 
pään ulkonäköön, kuin mitä mainituissa rakennuk
sissa tähän saakka on ollut tavattavissa.

Pienempäin maatilain asuinrakennuksissa täytyy 
löytyä ainakin seuraavat huoneet: porstua, tupa, ka
mari, keittiö sekä sitä paitsi maitohuone ja pieni 
ruokakammio. Porstuan tulee olla kookas ja va
loisa ja sisältää joitakuita pieniä konttooreja pie
nempäin työkalujen ja talouskalujen säilyttämistä var
ten. Siihen on sitä paitsi saatava sija ullakkoon vie
ville portaille. Ullakko on tehtävä valoisa ja siihen 
on sisustettava myöskin konttooreja kaikenlaisten ka
lujen säilyttämistä varten. Porstuan eteen tehdään 
katolla ja mukavilla istuimilla varustetut ulkoportaat.

Tupa on tehtävä suuri ja valoisa sekä varus
tettava leivinuunilla ja pienellä liedellä ruuan valmis
tamista varten. Se on talon tärkein huone, sillä se

on oleva työ- ja ruokahuoneena, sekä makuuhuo
neena ja yleensä koko perheen, niin suurten kuin 
pienten kokoushuoneena. Asemansa mukaan siihen 
on varustettava ikkunat kahdelle tahi kolmelle sivulle 
ja niin korkea se on oleva, että erinäisten orsien 
päällä on työtarpeiden kuivuupaikka. Tuvan pinta- 
ala vaihtelee 45 ä 50 m2, (500—570 □ jalan), vä
lillä ja ikkunain pinta-alan tulee suhteutua lattian pinta- 
alaan kuin 1 suhteutuu 10:neen.

Tupa niinkuin koko rakennuskin on sijoitettava 
korkealle kivijalalle, johon on tehtävä useita ilman- 
reikiä, niin että ilma vapaasti pääsee kiertämään lat
tian alla ja siten säilyttämään varsinkin alimmat 
hirsikerrokset kuivina. — Tässä suhteessa usein ri
kotaan. Kivijalka tehdään vähäpätöinen eikä siihen 
jätetä ilmanreikiä, kun seinä sillä tavoin on melkein 
maassa kiinni, niin se pian rupeaa mätänemään ja 
tupa on piakkoin kengitettävä. Tuvan lattiaan teh
dään n. s. multapenkit, joka onkin täysin oikeutettua, 
koska semmoiset lattiat ovat paljoa huokeammat ja 
sitä paitsi paljoa kestävämmät kuin täytepermannolla 
varustetut. Jälkimmäinen turmeltuisikin pian siitä 
paljosta vedestä, jota tuvassa liikutetaan. Jos tupaan 
tehdään täytepermanto, niin on sen, ja siltapalkkien 
väliin jätettävä aukko, jotta ilma sinne pääsisi ja 
täyte säilyisi mätänemättä. Siltapalkit ovat tehtävät 
kämmenykseen 1. ponttiin, jottei likavesi pääse läpi 
valumaah. Kuinka aukko on tehtävä, käy selväksi 
tässä vieressä olevasta kuvasta 247, josta näkyy et
teivät lattiapalkit eikä lattian jalkalista ulotu seinään 
asti. Siten ovat ilma huoneessa ja lattian alla yh
teydessä toistensa kanssa. Siten säilyvät täyte ja 
lattiapalkit kuivina.

Ainakin yksi kamari täytyy löytyä asuinraken
nuksessa, jossa isäntäväki voi asua tahi vieraat, ja 
jota myös voi käyttää sairauden sattuessa. Tämän
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vieressä pitäisi olla pieni keittiö, joka olisi hellalie- 
dellä varustettu. Siinä talon emäntä voisi toimitella 
sellaisia töitä, joita hän ei tahtoisi suorittaa tuvassa 
koko talonväen ja mahdollisesti sattuvien vieraitten 
nähden. Keittiön viereen on mukavin sijoittaa pieni 
kammio ruokavarain säilyttämistä varten, jottei emäntä 
alinomaa tarvitseisi juosta aittoihin ja kellareihin pie- 
nempienkin tarpeiden vuoksi.

Vielä olisi tarpeen sovittaa tuvan kanssa saman 
katon alle ainakin yksi huone maidon säilyttämistä 
varten. Siihen ei saisi panna piimää eikä mitään 
muitakaan ruoka-aineita. Jotta huone kesällä py
syisi viileänä, on ikkuna tehtävä pohjoiseen päin an
tavaksi ja lattia on tehtävä kivestä.

Johonkin viettävään paikkaan asuinrakennuksen 
alle, missä maa on pehmeätä laadultaan on sopivin 
tehdä kellari potaattien ja muiden juuri- 
kasvien säilyttämistä varten. Vahvin 
siitä tulee, jos se tehdään kivestä vaikka 
kyllä puuseinäinenkin paikkansa pitää, 
sekin kestää sangen kauan aikaa, jos 
se vaan on varustettu kunnollisilla ilma- 
rei’illä. Kellariin vievä käytävä on oi
keastaan sijoitettava ulkopuolelle, mutta 
jos se on pieni ja puusta tehty, voi sen 
sovittaa sisäpuolellekin.

Mitä erittäin tuvan ilmanvaihtoon tulee viittaamme 
l:sen osan 7:teen lukuun, jossa on puhuttu ilman- 
vaihtolaitoksista. Tässä huomautamme vaan, että on 
tarpeen varustaa huoneitten kaikki ikkunat sisäikku- 
noilla ja että kussakin huoneessa on ainakin yksi 
ikkuna, joka voidaan avata tarpeen mukaan ja sillä 
tavoin saada ilma vaihtumaan huoneessa.

Suurempain talonpoikaistalojen asuinrakennukset 
tietysti jossakussa suhteessa poikkeavat edellä kerro
tusta. Tarpeitten ja muitten olosuhteitten mukaan 
niissä täytyy olla useampia ja suurempia huoneita, 
tarpeen on myöskin erinäiset portaat sekä joskus 
erinäinen porstuakin isäntäväen ja erinäinen työväen 
asuinhuoneita varten. Tuvan suuruus on 65 m2 (noin 
740 □ jalkaa), joskus enemmänkin.

Kuta suurempi tupa on, sitä enemmän syytä on 
tehdä sen välikatto taitteinen, niin että keskikohta on 
korkeampi kuin sivut. Siten paraiten saadaan tar
peellinen korkeus ja ulkonäkökin tulee hauskemmaksi.

Kaikki tuvat ja varsinkin suuremmat, ovat välttämättä 
varustettavat yhdellä tahi useammalla seinäpilarilla 
kullekin seinälle, jotfeivät ne pääse mutkistumaan. 
Sillä vaikka ne alussa ovatkin suorat, niin ne aikaa 
myöten pyrkivät mutkistumaan, eikä niitä perästä- 
päin ole helppo saada oikenemaan.

Tarpeen on olemassa tuvan takana tahi sen 
kanssa yhteydessä kussakin suuremmassa talossa eri
näinen huone, jossa vanhat ja vaivaiset tahi sairaat 
henkilöt voivat asua. Siinä voivat myöskin talon 
naispalvelijat asustaa, ellei heitä varten ole olemassa 
muuta erikoishuonetta.

Kussakin suuremmassa eli varakkaammassa ta
lossa talonväki tietysti ei tyydy yhteen huoneeseen. 
Vieraita varten saattavat erinäiset huoneet myöskin 
olla tarpeen. Kaikki nämä huoneet sijoitetaan yhteen 

jaksoon ja ovet yhteiseen porstuaan 
tahi erinäiseen eteiseen, missä semmoi
nen löytyy. Joskus voi olla syytä so
vittaa vierastenhuoneet erinäiseen pi- 
hanpäähän.

Suuremmissa taloissa täytyy löytyä 
vähintäänkin kaksi huonetta maidon 
säilyttämistä varten. Toinen on tehtävä 
suurempi ja varustettava pienellä höyry- 
padalla tahi vähemmällä muuripadalla, 

jolla on kansi. Siinä kirnutaan, erotetaan kerma, 
vaivataan voi ja puhdistetaan astiat. Toinen voi olla 
paljoa pienempi, siinä säilytetään yksin vaan maito 
ja kerma. Piimä on aina säilytettävä erinäisessä, 
meijerihuoneista erillään olevassa huoneessa. Ellei 
sitä tahdota pitää aitassa tahi ruokahuoneessa on sitä 
varten tehtävä kolmas meijerihuone. Talon emäntää, 
jonka tulee valvoa meijerissä toimitettavia töitä, se 
tietysti suuresti mielyttää, jos hänen ei tarvitse mennä 
ulos porstuasta. Mutta joskus saattaa olla syytä va
rustaa meijerihuoneet erinäisellä sisäänkäytävällä, 
vaikka se onkin saman katon alla kuin muut huoneet, 
sillä siten se on vähemmin toisista huoneista tulevan 
ilman ja hajun vaikutuksen alaisena. Kaikin paikoin 
ei kuitenkaan, tilan puutteen tähden, saa meijerihuo- 
neusta sijoitetuksi muiden rakennusten kanssa saman 
katon alle, vaan on sitä varten tehtävä erinäinen ra
kennus tahi on se yhdistettävä johonkin muuhun en
nen löytyvään rakennukseen.

16
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Mitä asuinrakennuksen sisustukseen tulee, niin 
se on tehtävä yksinkertainen säästäväisyyttä noudatta
malla. Parempien huoneitten lattiat sopii maalata 
öljyvärillä, koska niitä siten on helpompi pitää puh
taana. Välikatot usein peitetään paperilla siten että 
paperi kiinnitetään suorastaan paneilittomain välika
ton vuoliaisiin. Tämmöinen tapa ei ole sopivaa, sillä 
hiiret joskus pyrkivät tuohon lämpimään aukkopaik
kaan paperipeitteen ja täytepermannon väliin, pilaa
vat paperin ja nakertavat siihen reikiä siten piak
koin turmellen sen. Sitä paitsi ei ole kestään haus
kaa kuulla noiden pikkupetojen vinkumista ja her
mostuttavaa kulkua paperin päällä. Jos tahtoo kus
tantaa itselleen nuo turhanpäiväiset paperikatot, niin 
on paperi pingotettava vuoliaisiin naulattuun panei- 
liin eli laipiolautoihin.

Mutta katto voidaan tehdä aivan yhtä kaunis ja 
monen mielestä siitä tulee hauskempikin, ainakin se 
saadaan kestävämpi kuin muutoin, jos välikaton vuo- 
liaiset jätetään näkyviin, jotka sitä tapausta varten 
ovat höylättävät ja maalattavat. Tahi tehdään pa
neili ohuista laudoista koko tahi puoli kämmelmyk- 
seen eli ponttiin ja lautain reunat ruusaillaan. Katto 
sen kautta tulee kauniimpi ja säilyykin semmoisena, 
vaikka laudat vähän kuivaisivatkin. Kattoa ei maa
lata vaan sivellään vaalealla öljyvernissalla.

Tuvan seinät paraiten säilyvät siisteinä pese
mällä, mutta muutoin ovat saumat jollakin tavoin
täytettävät ja maalattavat vesivärillä tahi on niihinäpantava seinäpaperit.

Mitä ulkomuotoon tulee, niin sitä kaunistaa etu
päässä huolellisesti tehty työ, ja ettei mitään ole 
jätetty keskentekoiseksi. Muutoin on noudatettava 
semmoista periaatetta, ettei soviteta rakennukseen 
leikkauksia ja muita koristeita, joiden sijoittamista 
ei oikein taideta määrätä tahi jotka ovat niin heik
koja, että ne helposti särkyvät. Paljoa parempi on 
tyytyä yksinkertaisiin ja luonnollisiin koristeihin, jotka 
ovat huokeita ja kestäviä.

Jos on vara laudoittaa rakennus tahi peittää sei
nät väreillä ja maalata rakennus vesivärillä, niin se 
on hyvä asia. Kun laudoittamisen voi toimittaa höy- 
läämättömillä laudoilla, niin se ei tule kovin kalliik
sikaan, varsinkin jos omasta metsästä voi hankkia 
tarpeelliset rakennusaineet. Ei ole epäilemistäkään

siitä, että rakennus tulee ulkonäöltään pulskemmaksi, 
että huoneet tulevat lämpimimmiksi ja koko raken
nus kestävämmäksi, kun laudoitus toimitetaan huo
lellisesti.

Yksinkertainen, avonainen katolla varustettu ve
ranta sievistää rakennusta ja on siitä itsekullekin 
suurta viehätystä, jonka vuoksi ei sitäkään pitäisi 
jättää tekemättä mikäli mahdollista on. Se on teh
tävä kookas ja varustettava mukavilla penkeillä ja 
on katto saatava niin korkealle, ettei se kovin paljoa 
pimennä sen sisäpuolella olevaa eteistä eli porstuaa.

Vaikka jo on ennenkin siitä mainittu, niin huo
mautettakoon tässä vielä, ettei asuinrakennusta suo
jaamaan saa sijoittaa muita huoneuksia, vaan täytyy 
siitä olla vapaa näky kaikkialle sekä tärkeimpiin ulko- 
huoneuksiin että kedoille ja järvellekin, jos semmoista 
on näkyvissä.

Kussakin, ja varsinkin suuremmissa taloissa on 
tarpeen olemassa karjakartanoon päin antava aidattu 
pihamaa, johon lehmät ja si’at eivät pääse. Tämän 
pihamaan ympärille, jonka mikäli mahdollista tulee 
olla korkeampi kuin ympäristö, sijoitetaan ne ulko- 
huoneukset, joita useimmin tarvitaan, n. k. aitat, va
jat y. m. ja joskus tallikin. Asuinrakennuksen vas
takkaiselle puolelle tehdään mikäli mahdollista pieni 
puutarha, muutoin se sijoitetaan rakennuksen toisen 
päätysivun edustalle.

Kauempana oleviin, riihelle, saunalle ja pesuhuo
neelle sekä venevalkamalle vieviksi tehdään hyvät 
tiet, niin että kuhunkin paikkaan, missä jotakin on 
toimitettavana, on hyvä pääsy.

Tähän kuuluvien taulujen selitys.

Taulut I ja II sisältävät 7 ja ja taulu IV, kuv.
2 ja 3, 2:den erikokoisen talonpoikaistalon asuinra
kennusten pohjapiirrokset.

Taulu I. Kuva 1 on keskikokoisen talon asuin
rakennuksen pohjapiirros. Siinä on toisessa päässä 
suuri tupa ja siinä kookas leivinuuni ynnä keittoliesi. 
Sen vierellä mutta täydelleen erotettuna siitä on kaksi 
meijerihuonetta. Toisessa päässä rakennusta on 3 
asuinhuonetta ja keittiö ja sen vieressä pieni ruoka- 
kammio. Porstua, josta lähtevät vinnin 1. ullakon por
taat ja jossa on kaksi pientä konttoria, on avara ja
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valoisa, siitä johtaa kaksi uloskäytävää verannalle, 
jolla on kahdet portaat.

Kuva 2 on melkein yhtä suuri kuin edellinen 
pohjapiirros. Tässä on tupa sijoitettu toiseen ja mei
jerihuoneet toiseen päähän rakennusta. Pohjapiirrok
sessa on vaan yksi asuinhuone sekä keittiö ja ruoka- 
kammio, mutta sitä vastaan erinäinen huone piimän 
säilyttämistä varten. Porstua on suurempi, mutta 
katetut ulkoportaat ovat pienemmät kuin edelli
sessä kuvassa. Luonnollista on, että tässä kuvattu
jen ulkoportaitten sijaan voi tehdä suuremman ve
rannan jos haluttaa. Kun viettävä asema sen sal
lii, on tuvan alle tehty kiviseinäinen ja puukattoi- 
nen kellari.

Kuva 3 on paljoa suurempi kuin edelliset, sillä se 
sisältää 4 asuinhuonetta, joista kaksi, vierastenhuo- 
neiksi sopivat, on sijoitettu pitkänlaisen porstuan vierestä 
ulkonevaan kylkirakennukseen. Porstualla on kaksi 
uloskäytävää, molemmissa kaksipuoleiset ovet ja suuri 
ikkuna yläpuolella sekä kaksi pienempää sivuilla, 
niin että porstua kuitenkin on kylliksi valoisa, vaikka 
ovet pidettäisiinkin suljettuina. Ulkoportaat voidaan 
varustaa erinäisellä katolla tahi voi vesikaton rästäät 
ulotuttaa niiden yli. Muut huoneet ovat sijoitetut 
niinkuin edellisessä pohjapiirroksessa.

Taulu I I .  Kuva 1 kuvaa suuremman talon asuin
rakennuksen pohjapiirrosta. Siinä on kaksi porstuaa 
ja umpinaiset ulkoportaat, toinen vie suureen tupaan 
ja sen vierellä olevaan kamariin, toinen isäntäväen 
tällä tavoin kokonaan erillään olevaan asuntoon. Mo- ! 
lempiin meijerihuoneisiin on myöskin erinäinen sisään- 
käytävä. Jos tahtoo saada suoranaiseen yhteyteen 
isäntäväen ja palkollisten asunnot, niin voi helposti 
m uodostaa käytävän vaatekammioon, joka on eteisen 
ja porstuan välillä tahi myöskin yhdistämällä molem
mat umpinaiset ulkoportaat toisiinsa seinänviereen 
sovitettavalla, avonaisella kapealla käytävällä. Sillä 
tavoin pääsee rakennuksen toisesta päästä toiseen, 
tarvitsematta mennä ulos.

Kuva 2 on pohjapiirros, joka sisältää saman mää
rän huoneita kuin edellinenkin, kun ei oteta lukuun 
meijerihuoneita, jotka tältä puuttuvat. Huoneet ovat 
vaan pienempiä ja toisin sijoitetut, porstua on yhtei
nen. Verannalla on kahdet portaat ja tuvan alla on 
avara kivikellari.

Kuva 3 on yhtä suuri kuin edellinenkin, jonka 
kaltainen se muutoinkin on. Huoneet ovat toisella 
tavalla järjestetyt ja erinäinen porstua palkollisia 
varten.

Kuva 4 näyttää rakennusinuotoa, joka usein ta
vataan pienemmissä taloissa muutamissa osissa maa
tamme. Siinä enin huomiota herättävä on avara 
porstua, jolla on kolme uloskäytävää, ja edustalla on 
suurenlainen katettu veranta.

Taulu IV . Kuva 2. Tässä kuvataan edellisistä 
poikkeava pohjapiirros. Sisäänkäytäviä on kaksi ja 
ne ovat sijoitetut eri puolille rakennusta. Isäntävä
keä varten 4 eri huonetta, palkollisia varten 1 ka
mari ja 1 suurenlainen tupa, jossa kaikki ruoka val
mistetaan.

Kuva 3 on edellisen kaltainen. Huoneita on sa
man verran, mutta tässä on tuvan vieressä erinäinen 
keittiö ja ruokakammio, joita ei löydy edellisessä 
pohjapiirroksessa. Semmoisina voi kuitenkin käyttää 
naispalvelijain kamaria, ellei tyydy umpinaisilla ulko
portailla löytyviin vaatekammioihin. Mainitut ulko
portaat voivat tietysti olla avonaiset, kuten tässä 
pohjapiirroksessa on kuvattu tahi umpinaiset niinkuin 
edellisessä.

Taulut F, V I  ja V I I  kuvaavat yksinkertaisia 
fasaateja edellisissä tauluissa olevia pohjapiirroksia 
varten.

B. Asuinrakennuksia suurempia taloja 
varten.

Tämmöiset rakennukset eroavat suuresti toisis
taan sekä ko’on että ulkomuodon puolesta. Huo- 
neuksen suuruus on ensi sijassa määrättävä tilan 
laajuuden ja etevyyden mukaan ja toiseksi sen mu
kaan, minkäverran mukavuuksia tilanomistaja tarvit
see ja vaatii itselleen. Rakennuksen ulkomuoto taas 
riippuu omistajan mieliteosta ja varallisuudesta sekä 
siitä, minkä verran hän tässä suhteessa tahtoo kus
tantaa. Ei ole kuitenkaan missään tapauksessa vii
saasti tehty; jos maatilaa rasitetaan suurenmoisella 
ja ylellisesti rakennetulla huoneustolla, sillä voi sat
tua semmoinen aika, jolloin tämmöisen huoneuston 
ylläpitäminen käy hyvin tuntuvaksi rasitukseksi. Oi
keinta lienee kaikissa tapauksissa, ettei hyvinäkään



aikoina rakenna laajemmalti kuin minkä tilan omat, 
luonnolliset tulolähteet sallivat.

Mutta hyvää ja kaunista kuitenkin täytyy koe
tella saada; missä oma kyky ei siihen riitä, on pa
rasta käyttää muiden, kokeneimpain neuvoja. Ra
kennus olisi koetettava saada viehättävä, vaikka se 
vähän enemmän tulisikin maksamaan.

Tämän teoksen suunnitelman mukaisesti ovat 
suurempienkin talojen rakennuspiirustukset yksinker
taista laatua. Ne ovat semmoisia, jommoisia käytöl- 
linen maanviljelijä, jonka tulee elää maanviljelykses
tään ja jolla ei ole muita tuloja, voi kustantaa itsel
leen. Jokainen, ken tarvitsee suurempia ja laajem
pia rakennuksia tahi joka rakentaa suurta maatilaa 
varten, kääntyköön kokeneitten asiantuntijain puoleen 
saamaan tarpeellista ohjausta.

Asuinrakennuksen tulee sisältää seuraavat huo
neet ja mukavuudet: eteinen, yksi 
tahi kaksi huonetta isäntää varten, 
n. s. sali, ruokasali, makuuhuone, 
lastenkamari, palkollisten huone, 
keittiö, lämmin ruokakammio, vie- 
rastenhuone, kylpyhuone, klosetti 
ja vaatekammioita. Kun ullakolle
1. vinnille päätyihin ja keskiraken- 
nukseen, jos se varustetaan otsuk- 
sella, voidaan sitä paitsi saada 2 tahi 3 huonetta 
jopa useampiakin mahtumaan, niin sisältänee raken
nus kaikki ne huoneet, joita tavallinen mukavuus 
voi vaatia.

Semmoisissa taloissa, missä joku osa työmiehistä 
on talon ruuassa, tarvitaan erinäinen huone keittiön 
vieressä heitä varten. Huonetta voi muutoin käyttää 
naisten käsityöhuoneena.

Jos asema myöntää, on keittiön alle rakennet
tava pari holvattua kellaria talouden tarpeita varten 
ja käytävät niihin sijoitettavat keittiön portaitten vie
reen. Suuremmissa taloissa voi sopivaa asemaa 
käyttää niinkin suuressa määrässä, että kellariker
rokseen valmistetaan huoneita, pesua, silitystä y. m. s. 
töitä varten, joita tulisi suoritella keittiön läheisyy
dessä. Portaat kellariin voi joskus saada sovitetuiksi 
lähtemään keittiön porstuasta tahi jostakin paikasta 
rakennuksen sisältä. Jotta kellarikerros saataisiin 
kyllin valoisa siinä, missä se on kaivettu maan si

sään, tehdään ikkunain kohdalle syvennykset, jotka 
ulottuvat ikkunain alareunaan asti, siten koko ikku
nan pinta pääsee päivän valoon. Kuv. 258 selittää 
tämän tarkemmin.

Koska voi olla syytä lähemmin tarkastaa miten 
edellä luetellut huoneet paraiten olisivat sijoitettavat 
toisiinsa y. m., niin hiukan tarkemmin puhumme 
tästä asiasta.

Eteinen on tehtävä avara ja valoisa ja on sijoi
tettava niin, että siitä suorastaan pääsee niin moneen 
huoneeseen kuin suinkin, varsinkin niihin, joita useim
miten käytetään. Siten vältetään kulkua useitten 
huoneitten lävitse. Eteisestä, jonka tietysti tulee olla 
lämpiävä, johdetaan portaat ullakkoon eli vinnille. Ne 
ovat tehtävät umpinaiset ja niin tarkat, ettei lämmin 
pääse huoneesta haihtumaan. Eteinen on varustet
tava kaksinkertaisella ulko-ovella, muutoin se ei pysy 

lämpimänä. Sopivaa on myöskin 
jos tilaa on, sijoittaa eteiseen joku 
vaatekammio.

Isännän huone. Semmoiseksi 
tarvitaan joko yksi suuri huone 
tahi kaksi pienempää, joihin pääs
tään suorastaan eteisestä. Suu
remmilla tiloilla tarvitaan välttä
mättä erinäinen konttorihuone 

isännän huoneen vieressä ja kun ei ole oikein sopi
vaa käyttää eteistä työväen läpikäytävänä, niin on 
konttorille tehtävä erinäinen sisäänkäytävä. Isännän 
huoneesta ja konttorista on saatava vapaa näköala 
pihamaalle, talliin, navettaan, meijeriin y. m. huo
neuksiin päin.

Sali on talon suurin huone. Se on kauneim- 
maksi koristeltava. Sen tulee* etupäässä olla yhtey
dessä eteisen ja sitä paitsi monen muunkin huoneen 
kanssa, niin että kaikkialta siihen helposti pääsee, se 
kun on kaikkien kokouspaikka. Sali olisi sijoitettava 
puutarhaan päin, johon pääsyä välittämässä pitäisi 
löytyä veranta, sillä se suuresti lisäisi hauskuutta. 
Sen tulee sitä paitsi antaa länteen tahi etelään päin, 
niin että kasvit, jotka ovat huonetta kaunistamassa, 
saavat käyttää hyväksensä täyttä auringonvaloa. Huo
neen tulee olla vähintään 3,6 m (12 jalkaa) korkea ja 
ikkunain pinta-ala Yö lattian pinta-alasta, mutta jos 
huone on suurempi kuin 44 m2 (500 □ jalkaa),
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niin huoneesta tulee kauniimpi, jos se tehdään 3,8 ä 
4,1 m (13 ä 14 jalkaa) korkea.

Ruokasalia varten valikoidaan sellainen paikka, 
jotta se on yhteydessä keittiön, salin ja eteisen kanssa. 
Sen tulee olla valoisa ja kookas, koska maalla usein 
tarvitaan avaraa ruokasalia ja sitä väliaikoina käy
tetään työ- ja kokoushuoneena. Huone on sijoitettava 
pohjoiseen- tahi etelään päin antavaksi, niin ettei au
rinko ja lämmin aterioidessa tunnu rasittavalta. Jos 
maalla voi asettaa ruokasalin mukavasti verannan 
kanssa yhteyteen, niin siitä on-kesähelteellä luonnol
lisesti suuri etu että siellä voi aterioida. Keittiöstä tu 
levat ruokahöyryt, jotka varsinkin jos on olemassa 
huonot ilmanvaihtolaitokset saattavat tuntua hyvinkin 
rasittavilta, ovat estettävät ruokasaliin pääsemästä. 
Sen voi saada siten aikaan, että mainittujen huoneit- 
ten välissä on käytävä tahi pieni] huone, joka sitä 
paitsi erittäin hyvin soveltuu ruuan jakamista eli jär
jestämistä varten käytettäväksi. Pienet konttorit eli 
seinäkaapit, joissa voi säilyttää lasia ja posliineja, lei
voksia y. m. ovat siksi mukavia, että niitä tulisi löy
tyä kussakin ruokahuoneessa. Näihin mukavuuksiin 
on luettava uunin komerokin, joka on ruokasalin 
uuniin laitettava ja jossa voi lämpiminä säilyttää 
useita ruokalajia. Koska ruokasali lähinnä lasten
kamaria on huone, jossa on suurin liike ja sen sei
nät sen vuoksi helposti tahraantuvat ja repeytyvät, 
on edukkainta varustaa ne korkealla seinäpaneililla, 
jota tarpeen vaatiessa voi pestäkin.

Makuuhuone on sijoitettava itään tahi länteen 
päin antavaksi. Edellisessä tapauksessa on kuitenkin 
jollakin tavoin aamuaurinko ja jälkimmäisessä tapauk
sessa taas iltaaurinko estettävä huoneeseen pääse
mästä. Huone on sovitettava lastenkamarin viereen, 
ja keittiön, ruokasalin tahi salin läheisyyteen, niin 
että sen läpikäytävän kautta voi yhdistää keittiöön 
tahi palvelijain huoneeseen. Makuuhuoneen tulee olla 
kookas ja valoisa sekä hyvällä ilmanvaihtolaitoksella 
varustettu, ja on helposti päästävillä oleva vaatekam- 
mioita. Klosetti ja kylpyhuone ovat myöskin sijoi
tettavat makuuhuoneen läheisyyteen, johon myös 
on liitettävä pukemishuone, missä semmoinen on 
olemassa.

Lastenkamari on kuten makuuhuonekin oleva lä
heisessä yhteydessä keittiön ja palvelijain huoneen

kanssa, se on oleva valoisa ja avara sekä varustettu 
korkealla seinäpaneililla ja hyvällä ilmanvaihtolaitok
sella. Lasten viihtymisen ja- terveyden vuoksi ei tässä 
suhteessa pitäisi olla kovin säästäväinen. Kuten ruoka
salin uuniin on tämänkin uuniin tehtävä komero, jota 
paljo tullaan käyttämään.

Palvelijain huonetta ei löydy monessa verrattain 
suuressakaan talossa, jonka vuoksi naispalvelijain 
täytyy tyytyä keittiöön. Semmoinen järjestys ei suin
kaan puhtautta edistä ja ikävää se on sekä heille 
että isäntäväelle. Tämä varsinkin tulee tuntuvaksi, 
jos joku palvelijoista sairastuu. Sitä paitsi on luon
nollista että palvelijat huonosti viihtyvät siinä, missä 
heidän mukavuudestaan ja viihtymisestään niin huo
nosti huolta pidetään. Palvelijain huone ei tarvitse 
olla erittäin suuri, semmoinen kuitenkin että palve
lijat siinä hyvästi mahtuvat nukkumaan ja saavat 
tavaransa siihen mahtumaan. Sisälle sinne on men
tävä keittiöstä, tahi tämän huoneen ja ruokasalin vä
lisestä käytävästä, jos semmoista on olemassa. Jos 
palvelijain huone tehdään suuri, voi sitä käyttää työ
väen aterioimishuoneena tahi työ- ja käsityöhuoneena, 
jolloin sinne on tehtävä tilaa kangaspuille y. m. käsi- 
työkaluille.

Keittiö olisi maalla aina tehtävä avara ja valoisa, 
lämmin talvella ja viileä kesällä. Lämpimän säilyt
tämistä varten olisi ovi tehtävä kaksinkertainen tahi 
mieluimmin rakennettava erinäinen suojus portaitten 
ympärille, niin ettei keittiön ovi johda suorastaan 
ulkoilmaan. Samaa tarkoitusta edistää sekin, että 
uuni on kunnollisesti tehty ja että täytepermanto on 
laskettu tähän huoneeseen yhtä huolellisesti kuin kaik
kiin muihinkin. Jotta keittiö kesällä olisi viileä on se 
sijoitettava pohjoiseen tahi itäänpäin, ja että siihen 
on laitettu hyvä ilmanvaihto; erittäinkin se on varus
tettava suurella ilmatorvella eli rummulla, joka huo
neen yläosasta johtaa pois lämpimän ilman ja ruoka- 
höyryt.

Pieni leivinuuni, joka on muurattu keittouunin 
kanssa yhteyteen,' on siksi mukava olemassa olemaan, 
ettei se saisi puuttua mistään keittiöstä, koska sen 
kautta voi toimittaa kaikki hienommat leipomiset ko
tona; sitä paitsi uuni helpottaa keittiön lämpimän ä 
pitoa. Keittouunin ja leivinuunin edustalla on lattia 
tehtävä kivestä. Vesijohtoa ei joka paikkaan voi
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saada, mutta likaviemäri on helpompi laittaa. Sik
sipä semmoinen olisi tehtävä, koska se säästää palve
lijoilta monta askeletta. Likasäiliö on sijoitettava 
uunin läheisyyteen ja johto on tehtävä riittävästi viet
tävä sekä varustettava vesilukolla.

Jos keittiötä käytetään työväen aterioimishuo- 
neena, on se tehtävä suurempi kuin muutoin.

jRuokakammion paikka on keittiön vieressä ja 
ovi sinne samasta. Tarpeen mukaan se varustetaan 
pienellä tulisijalla, niin että sen talvella voi pitää 
niin lämpimänä, etteivät ruoka-aineet jäädy. Useim
mittain voinee kuitenkin keittiöstä saada sen verran 
lämmintä kuin ruokahuone tarvitsee, niin ettei se eri
näistä tulisijaa tarvitse. Lämpimän johtamista varten 
on semmoisessa tapauksessa hakattava kaksi aukkoa 
ruokakammion ja keittiön väliseen seinään, toinen 
lähelle lattiaa, toinen katonrajaan. Kylmä ilma vir
taa silloin ruokakammiosta keittiöön alemmasta au
kosta ja päin vastoin kulkee lämmin ilma katonra
jassa olevasta aukosta keittiöstä ruokakammioon.

Vierasten huone. Vieraita varten olisi ainakin 
yksi huone tarpeen olemassa ja semmoisella paikalla, 
josta helposti pääsee ulos; Huoneen ei tarvitse olla 
suuri, varsinkin jos ullakkokerrokseen voi saada jon
kun huoneen sitä varten käytettäväksi.

Kylpyhuone on nykyajan mukavuuksia, jommoi
nen pitäisi löytyä kussakin hyvin varustetussa talossa 
asuinhuoneitten joukossa. Maalla, missä tavallisesti 
aina on olemassa sauna, voi kylpyhuonetta pitää ylelli
syystavarana. Semmoinen ei kuitenkaan ole asian
laita, sillä jos mieli pitää ruumista notkeana ja täy
sissä voimissaan, on tuiki tärkeää, että joka päivä voi 
saada ruumiinsa ainakin huuhdotuksi vedellä, se ei 
tule tehdyksi, jos tämä työ on toimitettava saunassa. 
Perheen nuoremmat jäsenet tarvitsevat sitä paitsi 
usein kylpeä ja sairauskohtauksissa pidetään kylpyä 
usein paraimpana lääkkeenä. Tähän katsoen on kylpy
huonetta pidettävä hyvin hyödyllisenä ja mukavana lai
toksena vaikkapa täytyykin toiselta puolen myöntää, 
ettei semmoinen ole yhtä tarpeen vaatima siinä, jossa 
löytyy hyvä sauna missä voi saada monenlaisia kylpyjä.

Kylpyhuone on sijoitettava makuuhuoneen lähei
syyteen tahi sen ja keittiön välillä olevan käytävän 
viereen. Jälkimmäisessä tapauksessa sinne voi päästä 
muutkin kuin perheen jäsenet. Seinät ja katto lau

doitetaan ja maalataan öljyvärillä, kylpyhuoneen lat
tia tehdään sementistä tahi asvaltista, koskapa puu 
semmoisessa paikassa helposti mätänee. Ilmahöyryn 
poistamista varten täytyy löytyä venttiili. Ellei huone 
muutoin voi saada valoa, kun se useimmiten sijait
see keskellä huoneusta, niin on sitä johdettava katon 
kautta. Sitä varten varustetaan kattoon samanlainen 
ikkuna kuin höyrylaivain salongeissa tavattavat.

Kylpyveden lämmittämisen voi paraiten toimit
taa sitä varten tehdyssä tulisijassa, joka samalla läm
mittää huonettakin. Ellei pidä mukavuudesta lukua, 
vaan tahtoo säästää kustannuksia, niin voi kylpyve
den lämmittää keittiön uuniin muuratussa muuripa
dassa, joka torvien kautta pannaan kylpyammeen 
kanssa yhteyteen. Käytetty vesi on luonnollisesti joh
dettava likaviemäriin.

Klosetteja ja vaatekammioita .ei saa puuttua mil
tään hyvästi ja mukavaksi rakennetulta ja sisuste
tulta talolta. Klosetti sijoitetaan niin että ovi siihen 
lähtee jostakin läpikäytävästä, jotta sinne on helppo 
pääsy. Jos erinäinen torvi muurataan sitä varten savu- 
torven viereen, niin ilmanveto on voimakas ja estee
tön. Vaatekammioita tuskin voi löytyä liian paljo; 
niitä on tehtävä kaikkialle mihin ne vaan soveltuvat 
ja erittäinkin makuuhuoneitten, lastenkamarien ja isän
nän huoneen läheisyyteen.

Kuten edellä jo on mainittu, sijoitetaan ullak
koon eli vinniin vievät portaat tavallisesti eteisestä 
lähteviksi. Jos ullakossa on useita asuinhuoneita ja 
rakennus muutoinkin on iso, on syytä sijoittaa toiset 
portaat keittiön puolelle. Tulipalon sattuessa voi täl
laisista toisista portaista olla arvaamaton hyöty.

Kun palomuuria, savutorvia ja keittiöuuneja 
muurataan, muistettakoon silloin muurata myöskin 
johtotorvi turmeeltuneen ilman poistamista varten 
huoneesta.

Mitä huoneitten sisustukseen tulee tahdomme 
erittäin huomauttaa että seinälaudoitus eli paneili on 
larpeen kaikissa niissä huoneissa, missä paljon liiku
taan, niinkuin ruokasalissa, eteisessä, lastenkamarissa 
ja keittiössä. Sen kautta on helppo pitää huoneita 
puhtaina ja siisteinä, tapetit eivät repeydy ja paneili 
pitää huoneen lämpimänäkin. Vielä oli huomattava 
että näkyvä lautavälikatto on parempi kuin n. s. kipsi- 
katto tahi paperikatto ja liimavärillä maalattu katto.



Kun lautakaton maalaa vaalealla värillä tahi vaan 
vernissalla, niin se on sekä kaunis että huokea hin
naltaan ja kestävä; sen vuoksi ne ovat erittäin so
pivat eteisten, keittiöitten, ruokasalien, vaatekammioit- 
ten y. m. välikatoiksi.

Mitä rakennuksen koristamiseen muutoin tulee 
sekä ulkoa että sisältä päin, niin se riippuu itsekun- 
kin mielihalusta.

Tähän kuuluvien taulujen selitys.

Taulu III ja IV sisältävät asemapiirustuksia 4 
erikokoista asuinrakennusta varten, jotka ovat aiotut 
»suurimmille taloille» tahi n. s. herrastaloille.

Taulu I I I .  Kuva 1 on vähemmän rakennuksen 
asema; siinä on 5 huonetta, keittiö, ruokakammio, 
eteinen, useita vaatekammioita ja erinäiset portaat 
keittiöön ja sitä paitsi meijeriä varten 4 erinäistä 
huonetta, joilla on eri sisäänkäytävänsä. Ellei mei
jerihuoneita voi käyttää semmoisina, voi ne muuttaa 
vierasten huoneiksi ja konttorihuoneeksi. Ullakko
kerrokseen voi helposti saada 2 asuinhuonetta, joista 
toinen keittiön päällä voisi soveltua palvelijain huo
neeksi, koska alakerrassa ei semmoista huonetta ole.

Kuva 2 kuvaa rakennusta, jossa on ainoastaan 
4 huonetta, keittiö, eteinen, ruoka- ja vaatekammioita 
ja sitä paitsi vielä 3 meijerihuonetta erinäisine pors-

tuineen, josta portaat vievät ullakkoon. Kuten edel
lisessä asemassa on tässäkin ullakkokerroksessa, jota 
varten on olemassa erinäinen asemapiirustus, 2 huo
netta ja niiden molemmilla puolilla avaroita vaate- 
kammioita.

Taulu IV . Kuva 1. Tässä on suuremman ra
kennuksen asema. Siinä on 6 suurta huonetta, keit
tiö, eteinen, 2 ruokakammiota, kylpyhuone ja useita 
vaatekammioita, sitä paitsi ullakkokerrokseen voi si
joittaa 3 asuinhuonetta. Rakennus ajatellaan sijoi
tettavaksi niin että keittiö ja ruokakammiot tule
vat pohjoiseen päin ja tuo verrattain iso sali puutar
haan päin antavine verantoineen etelään päin. Salin 
ja isännän huoneen välillä oleva pieni huone sovel
tuu makuuhuoneeksi. Suuren eteisen voisi seinällä 
jakaa, kuten viivaus osottaa, kahteen osaan, jolloin 
työväen olisi mukavampi pääsy isännän huoneeseen, 
siinä tapauksessa on makuuhuoneen ovi muutettava. 
Rakennuksen fasaati ei tule oikein säännöllinen ku
ten asemasta helposti huomaa.

Kuva 4. Tämä asema on pinta-alaltaan pienempi 
kuin edellinen, mutta kun huoneet ovat verrattain 
pienet, niin se kuitenkin sisältää useampia huoneita 
kuin edellinen. Tässä on muutoin samat mukavuu
det, ullakkohuoneita ja iso veranta etelään päin.

Taulu V III .  Tämä taulu sisältää yksinkertaisia 
fasaateja kuvaan 2 taulussa III.



III. Tallirakennuksia.
Kotieläimemme tarvitsevat tilavia, lämpimiä, va

loisia ja kaikin puolin mukavia tallirakennuksia. Vaan 
kaikki eläimet eivät kaipaa näitä mukavuuksia yhtä 
paljon. Yleensä pitää rakennusten olla sitä parem
pia, kuta enemmän eläinten ravinto ja hoito eroaa 
tavallisesta. Lehmä ja sika saavat ruokaa niin pal
jon kuin vaan haluavat ja saavat oleskella huoneessa 
suurimman osan vuotta. Sentähden tarvitsevatkin 
ne parempia huoneita kuin esim. hevonen ja lammas. 
Tämä koskee kuitenkin ainoastaan työhevosia. Sillä 
ajohevosella ja etenkin juoksijalla sekä kilpa-ajohe- 
vosella pitää olla yhtä lämpimät ja hyvät huoneet, 
kuin lehmällä ja si’alla. Niillä on ohut nahka ja 
harva karva. Sentähden ne eivät kestä vilua eivätkä 
vetoa. Työhevoset ovat sitä vastaan tottuneet mo
lempiin, kun niiden täytyy olla ulkona sekä huonoilla 
että hyvillä säiliä.

Hevostallin tulee olla avonaisella, kuivalla ja ter
veellisellä paikalla. Se on tehtävä tilava ja valoisa; 
vetoa ei saa tuntua; talvella on se oleva lämmin, ke
sällä viileä. Lyhyesti sanoen on se tehtävä sellainen, 
että eläinten on mukava siinä oleskella ja että nii
den hoito ja ruokkiminen käy helposti päinsä. Rai
tis ilma on aina välttämätön tallissa.

Tavallisesti tehdään tallit puusta, joskus myös
kin tiilistä. Harvoin ovat ne sitä vastaan harmaasta 
kivestä tehtyjä. Vaan tämäkin aine sopii talleiksi, 
jos vaan seinät tehdään sellaiset, etfeivät ne kostu. 
Jos huone rakennetaan hirsistä, on kivijalka välttä
mättömästä tehtävä niin paksu ja tiivis, ettei tallissa 
synny vetoa kivijalasta. Jos permanto on puinen, 
täytyy kivijalkaan välttämättömästä jättää vetoreikiä. 
Silloin kestävät puuaineet permannon alla kau’emmin. 
Talleja salvaessa ei tarvitse välttämättömästä käyttää 
sammalta, vaan silloin täytyykin salvaa huolellisesti.

Mutta jos talli on pieni ja siinä pidetään parempia
kin hevosia, on hyvä käyttää sammalta, etenkin yl
häällä seinässä.

Tallin korkeuden määrää sen koko. Mitä pie
nempi talli on, sitä matalampikin se saa olla. Jos
talli on kovin suuri, niin se käy talvella liian kyl
mäksi. Luonnollisesti saavat hevoset siitä kärsiä.
Sitä paitsi syövät ne silloin enemmän knin tarvitsei- 
sivat, sillä ruumiin lämmön pysyttämiseksi tarvitaan 
kylmässä enemmän ruokaa kuin muulloin. Jos taas 
talli on kovin pieni, niin se käy kuumilla ilmoilla 
liian väriksi ja hiottavaksi sekä täyttyy kärpäsillä. 
Tällöinkin hevonen vaivautuu ja voi tulla kipeäksi- 
kin. Ennemmin saa talli olla vähän kylmä, kuin 
liian hiottava ja lämmin, sillä kylmä rasittaa hevosta 
vähemmän kuin liika lämmin. Sopiva korkeus pie
nemmille talleille on 3 m (n. 10'), suuremmissa saa 
se sitä vastaan nousta aina 3,& ä 4,4 m (n. 12 ä 15') 
saakka. Jos talli on matalaseinäinen ja ilman rehu- 
vinniä, niinkuin useimmissa tämän teoksen tauluissa, 
1 uetaan sen korkeus luonnollisesti keskikorkeuden 
mukaan.

Valo on tarpeen tallissa. Sentähden pitää siinä 
olla kylliksi paljon ikkunoita yhdellä tahi useam
milla sivuilla. Jotta talli olisi kylliksi valoisa, tu
lee sen ikkunoiden pinta-alan olla Yao ä Y25 perman
non pinta-alasta. Ikkunoiden tarkoituksena ei ole 
kuitenkaan ainoastaan tallin valaiseminen, vaan myös
kin raittiin ilman päästäminen niinä vuodenaikoina, 
jolloin ikkunat haitatta voidaan pitää auki. Jotta 
niitä voitaisiin helposti avata, on parasta kiinnittää 
saranat ikkunankehän ylälaitaan. Sitä paitsi niiden 
vielä tulee olla kaksinkertaiset. Silloin ne eivät jäädy 
talvella ja pitävät paremmin lämpimän. Muuten ovat 
ikkunat sijoitettavat niin korkealle seinälle, etteivät
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valonsäteet pääse vaivaamaan hevosen silmiä ja ettei 
hevonen tuntisi vetoa niiden auki ollessa. Ellei he
vonen seiso sitä seinää vasten, jossa ikkunoita on, 
voivat ne luonnollisesti olla alempanakin. Pohjois
sivulla olevista ikkunoista ei myöskään ole hetikään 
niin suurta haittaa kuin eteläpuolisista. Paras on 
kuitenkin tehdä-ne itä- tahi länsipuolelle, sillä aurinko 
ei pääse silloin paistamaan liian kovasti, vaan kui
tenkin tarpeeksi asti. Hyvä onkin, että aurinko saa 
paistaa talliin, sillä auringon valo vaikuttaa terveelli
sesti. Nuorille ja yksistään komeutta varten oleville 
hevosille tarvitaan valoisampi talli kuin tavallisille 
työhevosille, sillä edelliset saavat jälkimäisiä enem
män oleskella tallin ahtaitten seinien sisällä.

Tallin pitää olla niin tilava, että siihen sopii mu
kavia sijoja hevosille, yksi tahi useampia 
karsinoita — pieniä aitauksia — varsatam- 
moille ja nuorille hevosille, rehuhuone, val- 
jashuone, pieni huone aluksia varten sekä 
pienempi rehuhuone, ellei rehuvinniä ole.
Vielä on tallissa tarpeen huone vinninportaita 
varten, joka on tehtävä niin tiivisseinäinen, 
ettei lämmin pääse sitä tietä poistumaan.

Vieraita hevosia varten pitäisi jokaisessa 
suuremmassa talossa olla erityinen pieni 
huone. Se voi olla tallin yhteydessä, vaan 
eri sisäänkäytävällä. Sillä vieraita hevosia 
ei pitäisi koskaan päästää kovin liki omia.
Niissä voi nimittäin olla joku tarttuva tauti. Ainakin 
pitäisi hyvässä tallissa olla eri pilttuita vieraita he
vosia varten. Joka käynnin perästä olisivat ne huo
lellisesti puhdistettavat.

Talli sisustetaan tavallisesti kahdella eri tavalla. 
Joko on rehukäytävä hevosen edessä tahi sitten sei
soo hevonen seinään päin ja saa ruokansa pilttuu- 
seen. Rehukäytävä on joko yksinkertainen, jolloin 
hevoset seisovat seinään päin, tahi kaksinainen, jol
loin hevoset seisovat vastakkain yhteisen, leveämmän* 
rehukäytävän erottamina. Edellisestä rehukäytävineen 
on se etu, että voidaan helposti ruokkia hevosia, ja 
etteivät ne kärsi vetoa, jos seinät ovat hatarat; mutta 
se vaatii enemmän tilaa kuin yhteinen leveä rehu- 
käytävä. Jälkimmäisellä tavalla sisustetaan useimmit
tain sellaiset tallit, joissa hoidetaan komeutta varten 
tarkoitettuja hevosia, sekä, ajo- ja ratsuväen hevosia

y. m. Sillä hoitaja on silloin alituisesti lähempänä 
hevosta ja hevonen tottuu siten paremmin ihmiseen, 
ei jää araksi y. m. Melkein yhdentekevää on, asete
taanko hevoset vastatusten niinkuin lehmät navetassa, 
tahi liki seiniä olevaa rehupöytää vasten, niin että 
käytävä jää keskeen. Myöntäminen on kuitenkin, 
että keskessä olevasta kaksoisrehupöydästä on hel
pompi ruokkia eläimiä. Mutta silloin ei voi niin hy
vin ja tarkkaan silmällä pitää hevosia, kuin leveältä 
käytävältä keskellä tallia.

Pilttuu eli se paikka, missä hevonen seisoo si
dottuna, tehdään hevosen koon mukainen. Sen tulee 
olla niin leveä, että hevonen voi kääntyä siinä sekä 
maata ojennetuin säärin ja niin pitkä että hevosen 
takajalat ovat pilttuun permannolla silloinkin, kun se 

ei syö soimesta. Seinien, jotka erottavat pilt
tuut toisistaan, tulee olla takaapäin niin kor
keat, ett’ei hevonen voi potkaista niiden yli. 
Edestäpäin niitä sitä vastaan ei pidä tehdä 
korkeammaksi kuin että hevoset niiden ylitse 
voivat nuuskia toisiaan ja tehdä tuttavuutta. 
Liian korkeat seinät tekevät pilttuun pimeäksi 
ja ikäväksi ja estävät silmällä pitämästä he
vosia. Sen vuoksi jatketaankin pilttuun kor
keutta usein puisella tahi rautaisella risti
kolla. Usein nähdään myös pilttuun seinien 
asemesta kahden pylvään varassa oleva pui
nen puomi, jota voidaan nostaa ylös. Tällöin 

on hevosten silmällä pito ja pilttuiden puhdistaminen 
vielä huokeampi; mutta äksyt, potkurihevoset voivat 
silloin helposti vahingoittaa toisiansa. Kun hevoset 
tottuvat toisiinsa ja välipuuhun, ja kun muutenkin 
on hyvä hoito, näyttää kuitenkin tällainenkin laitos 
olevan aika hyvä. Mutta puomi koukkuineen ja ren- 
kaineen maksanee toki yhtä paljon kuin yksinker
tainen pilttuun seinä.

Pylväät, joihin pilttuun seinät kiinnitetään, pys
tytetään kernaimmin kivipatsaiden päälle, jos ne kai
vetaan maahan, lahoovat ne pian. Vieressä olevasta 
kuvasta 259 näkyy, miten mainitut pylväät ovat kiin
nitettävät kivipatsaihin. Tässä ei ole tavallista rauta- 
vannetta pylvään ympärillä, vaan patsaaseen on kiin
nitetty pienempi, ylälaidasta terävä rautavanne; tämä 
tunkeutuu pulttia sisäänlyödessä patsaaseen ja estää 
sen halkeilemasta. Pylväät, puomit ja kaikki terävät
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särmät pilttuussa ovat pyöristettävät, ettei hevonen 
hankautuessaan niitä vastaan vahingoittuisi.

Seinä tehdään yleisesti puusta. Paljoa muka
vampi olisi kuitenkin rauta tahi kivi, sillä niitä olisi 
helpompi puhdistaa. Vaan sellaisia seiniä ei tavata 
usein, koska tulevat paljoa kalliimmiksi kuin puiset. 
Toisinaan on puuseinistä se haitta, että hevosista tulee 
puunpureksijoita. Tämän vaikuttanee se, että soimet 
ovat liian korkealla. Se paha tapa saadaan poiste
tuksi, jos soimen reunaan pannaan rautapeltiä — ker- 
naimmin galvanoittua. — Paras on kuitenkin muuttaa 
soimi alemmaksi, tahi kerrassaan permannolle. Muu
toin ei soimi saa olla korkeammalla kuin että hevo
nen voi mukavasti syödä siitä. Sillä se on jo luon
nostaan tottunut syömään alhaalta. Aivan väärä on 
se käsitys, joka usealla on, että hevonen tulee käy
tökseltään uljaammaksi, kun saa syödä korkealla ole
vasta soimesta ja heinähäkistä. Tällöin tottuu hevonen 
ensiksikin vetämään ruokansa maahan, kun se kuitenkin 
tahtoo syödä niinkuin luontonsa vaatii. Mutta sitä paitsi 
täytyy hevosen nousta varpailleen ja siten kovin 
paljon vaivata etujalkojaan, jos mielii ylettyä kor
kealla olevaan ruokaansa. Sopivinta on jakaa soimi, 
jonka ylälaita ei saa olla 0,8 m (n. 3') ylempänä per
mannosta, kahteen osaan; toinen osa tehdään pie
nempi ja matalampi, kauroja ja silppuja varten, toi
nen taas suurempi ja syvemmäksi, heinärehuja var
ten. Suuremman soimiosan pohja tehdään puusä- 
leistä, että heinänruvat y. m. pääsisivät hevosen pen
koessa heiniä tippumaan permannolle. Hyvä olisi 
myöskin tehdä tähän samaan soimiosaan saranoilla 
kiinnitetty rautaristikkokansi, joka voitaisiin panna 
soimen päälle hevosen syödessä. Tämän lomitse täy
tyisi hevosen syödä. Se herkiäisi siten vetämästä 
maahan ruokaansa. Sellaisella ruualla, joka kerran 
on saanut maata hevoset jaloissa, ei luonnollisesti 
tee mitään. Ristikon voi sijoittaa irralleenkin hei
nien päälle, niin että se heinäin kanssa painuu. 
Jos tallissa on rehupöytä, voi tämä ristikko olla kiin- 
tonainen, jolloin heinät pannaan soimeen käytävän 
puolelta avonaisesta sivusta.

Jos soimi on tällä tavoin laitettu, niin ei ollen
kaan tarvita tavallista häkkiä heiniä ja kuivia olki- 
rehuja varten. Siinä missä tätä laitosta ruvetaan 
suosimaan, on erittäin huomattava, että se sijoitetaan

matalalle, etusivu pystysuoraan asemaan; silloin ei
vät heinän siemenet y. m. putoa hevosen silmille.

Permanto sekä hevostallissa, että muissakin koti
eläinten huoneissa on paras tehdä sellainen, ettei 
virtsa pääse sen lävitse. Muutoin menee virtsa huk
kaan ja pilaa mädätessään tallin ilmaa. Permanto 
pitäisi siis olla kivinen ja sementti- tahi asvalttiker- 
roksella peitetty. Mutta koska sellaiset permannot 
tulevat verrattain kalliiksi, ei voi luonnollisesti toi
voakaan niiden yleistä käytäntöä. Vaan kun virtsa 
on sangen arvokasta lannoitusainetta ja voidaan joh
dattaa talteen vedenpitäviä kouruja myöten, sopisi 
kuitenkin toivoa, että permantoa laskettaessa tämä 
seikka otetaan huomioon. Ellei koko permantoa las- 
kettaisikaan vedenpitäväksi, saavutetaan sama tarkoi
tus, jos takaosa pilttuun permantoa ja virtsakouru 
tehdään sellainen. Sitä vastaan voisi käytävät olla 
hatarammat ja samaten myös karsinan permanto, 
jommoiseksi hyvät pehkut kelpaavat. Koska kaikki 
kivipermannot ovat liian kovia ja kylmiä hevosen 
vuoteeksi, pitäisi pilttuissa aina olla paksulta peh
kuja; tahi on sementtipermannon päälle pantava per
manto, joka tehdään ohuista laudoista sillä tapaa, 
kuin eri tallirakennuksien erikoisosain taulusta lähem
min näkyy. Kivi- ja sementtipermantojen laskemi
sesta on kerrottu tarkoin l:sen osan 3:ssa luvussa, 
johon viittaamme.

Nykyaikana käytetyt sammalalukset ovat hyviä 
hevosen vuoteeksi. Tämä aine on pehmeätä ja huo
keata sekä imee sisäänsä virtsan, joka siten ei mene 
hukkaan. Sitä paitsi on sammalaluksista se etu, että 
vahingolliset höyryt imeytyvät niihin ja pysyvät niissä. 
Niissä talleissa, joissa pidetään sammalaluksia, onkin 
verrattain raitis ja terveellinen ilma. Sentähden pi
täisi niitä aina käyttää, missä niitä vaan 011 saata
vissa. Kellä vaan on sammal- (rahka-) suo, voi itse 
tehdä näitä, eikä siihen tarvita muuta kuin katos 
sammalten kuivaamista ja tallettamista varten sekä 
silppukone niiden silppuamista varten.

Pilttuun permanto tehdään mainitusta aineesta 
seuraavalla tavalla: tasaiselle ja kovalle pohjalle pan
naan hyvästi yhteensullottuja sammalaluksia 0,6 m 
(2') paksuudelta. Pohjan pitää kuitenkin Qlla niin kor
kealla maanpinnasta, että se pysyy aivan kuivana. 
Muutoin imeytyy pohjankin kosteus sammalalukseen.
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Sammalvuoteen pään alle pannaan käytävää vasten 
7 sm (3") syvä puukouru; se pitää alukset paikoil
laan ja helpottaa lannan poiskuljettamista. (Kuva 260). 
Sellainen sammalvuode voi kestää syksystä kevääseen, 
jolloin se on vaihdettava uuteen. Eikä sitä tarvitse 
paljon korjailla; lanta vedetään vaan haravalla lanta- 
kouruun ja sen mukana vähän sellaisia sammalia, 
jotka virtsasta ovat enimmin kastuneet. Noin 1 ä 2 
kg uusia sammalaluksia pannaan aina sijaan ja vuode 
tasoitetaan. Sammalvuoteet voivat kuitenkin olla pal
joa ohuempia, jos niitä usein vaihdetaan. Sillä koke
mus on osottanut, että tällainen vuode ei tarvitse 
olla 10—15 sm paksumpi. Silloin on lanta otettava 
tarkoin pois ja vuodetta pöyhötettävä, etteivät märim- 
mät sammaleet keräydy yhteen paikkaan, vaan leviävät 
tasaisesti ympäri vuodetta. Kun eläimet eivät enään 
pysy kuivina, on uusi vuode pantava sijaan. Täl
lainen ohut sammalvuode on hyvin sopiva vanhoissa 
talleissa, joissa on puupermanto.
Lantakouruja on helppo tyhjentää; 
työnnetään vaan lanta lantatun- 
kion kohdalla olevien lantaluuk- 
kujen eli ovien luo. Lantakäytä- 
vät voivat luonnollisesti olla puusta.
Mutta jos tahdotaan niitä kauem 
min kestäviksi, niin ovat ne teh
tävät kivestä.

Milloin tallin permantoa ei voida tehdä kivestä, 
on luonnollisesti pakko tehdä se puusta. Puu onkin 
siihen nähden kiveä parempi, että se on verrattain 
lämpimämpi ja pehmeämpi eläimen vuoteeksi. Täs
säkin tapauksessa voi sangen hyvin tallettaa virtsan, 
jos vaan on kylliksi paljon sammalaluksia panna he
vosten alle. Silloin tarvitaan hyvin tiivis ja lanta- 
tunkioon päin kalteva lantakouru. Paikallaan lienee 
huomauttaa tässä, että kuivat sahajauhot, silput, ol
jet ja sammaleet myöskin ovat sangen hyviä aluksiksi.

Puupermannot voidaan tehdä joko tavallisella 
lailla 7 sm paksuisista lankuista; tahi tehdään ne 
kuivista, yhtäpitkistä ja samanmuotoisista lankun- tahi 
hirren päistä. Nämä asetetaan hyvin tiiviisti viere
tysten, hyvästi sekoitetusta savesta tehdyn pohjaker
roksen päälle. Lankunpäät voidellaan kuumalla kivi- 
hiilitervalla, joka valuu rakoihin ja permanto tulee 
siten sekä kestävä että tiivis. Tällainen permanto on

kuitenkin kalliinlainen, ellei sitä varten ole käytettä
vissä muuksi kelpaamattomia puuaineita.

Puinen pilttuupermanto tehdään myöskin siten, 
että pitkin pilttuun seiniä asetetaan niiden juurelle 
kahden puolen piiluttuja hirsiä eli palkkeja. Näi
den päälle pannaan taas poikki pilttuun kulkevia 10 
sm (4") paksuja piiluttuja hirsiä. Virtsa pääsee täl
löin vapaasti juoksemaan permannon lävitse. Vaan 
paljon sitä ei mene hukkaan, jos palkkien alle pan
naan suomultaa tahi sammalta. Kun permantolan-
kut eivät ole kiinninaulattuja, vaan irtonaisia, voipi 
huokeasti muuttaa sijaan kuivia alusaineita.

Tavallisesti tehdään pilttuun permanto siten, että 
lankut ovat pitkin pilttuuta. Jos se on sileä, voivat 
kengittämättömät hevoset siinä helposti luikahtaa ja 
vahingoittua. Mutta muutoin on siitä se etu, että 
virtsa enimmäkseen juoksee virtsakouruun, eikä per
mannon alle. Niinkuin jo mainittiin, tehdään virtsa- 

kouru tiivis ja kalteva virtsakai
voon päin, joka on lantatunkion 
luona. Usein asetetaan perman
non alle kouruja virtsan kerää
mistä (kokoamista) varten. Vaan 
niistä ei tavallisesti ole mitään 
hyötyä; sillä vaikea on päästä 
niitä korjaamaan ja puhdistamaan, 

jos ne kerran ovat ravistuneet tahi tukkeutuneet, jol
loin niillä luonnollisesti ei tee mitään. Virtsa on kui
tenkin siksi kallista, että sitä on niin paljon kuin 
mahdollista koetettava saada talletetuksi lantatun- 
kioon. Sentähden olisi sangen hyvä kaivaa itse 
maaperä, jonka pitäisi olla savikkoa, hyvin kaltevaksi 
seinistä tallin keskukseen päin ja tästä taas kalte
vaksi lantatunkioon.

Pilttuun permanto ei saa olla kuin hiukan kal
teva käytävään päin, sillä muutoin on se vahingolli
nen hevoselle. Hyvin kaltevilla permannoilla on he
vonen nimittäin aivan väärässä asennossa. Se seisoo 
silloin enemmän varpaitten kuin jalkapohjien varassa 
ja pitää sekä etu- että takasorkkansa kauempana 
taaksepäin kuin tavallisesti. Täten vaivautuvat jot
kut suonet ja jänteet liian paljon. Sellaisen väsyttä
vän ja kantaville hevosille sitä paitsi vaarallisen 
asennon takia tulee hevonen aina heikko- ja kömpelö- 
jalkaiseksi, jolloin sen juoksu on kovin vaivaloista.



Tallin välikatto on tehtävä hyvin tiivis. Sillä 
ell’ei niin ole, putoavat heinänruvat ja tomu talliin. 
Sitä paitsi pääsevät harvan välikaton lävitse tallin 
lämpö ja kosteus ylisille eli vinnille ja turmelevat 
rehut; silloin käy talli luonnollisesti kylmäksi. Sen- 
tähden on parasta tehdä katto pontatuista laudoista 
tahi kahdesta lomittain pannusta lautakerroksesta, 
joista alimmassa on reunustetut, ylemmässä reunus- 
tamattomat laudat; tahi tehdään kerrassaan kaksi 
kattoa. Vielä tiiviimmäksi tulee katto, jos lautojen 
päälle pannaan täyte, johon kuiva savi on sopivinta. 
Rehun alaslaskemista varten tehdään kattoon ainoas
taan yksi aukko, koska yhtä aukkoa on helpompi pi
tää tiiviisti suljettuna kuin useata sellaista. Jos tal
lissa ei ole rehuvinniä, ei luonnollisesti tarvita auk
koakaan. Silloin pysyykin talli lämpimänä.

Tallinovet ovat tehtävät pikemmin liian suuret 
kuin liian kapeat ja matalat. Pienemmissä talleissa 
2,0—2,2 m (6' 8" —7' 4") korkeat ja 1,2 m (4') le
veät; suuremmissa 1,8 m (6') leveät. Jos tahdotaan 
päästä kumartumatta ratsastamaan talliin, tehdään 
ovet 2,7 m (9') korkeat. Ovet jaetaan poikkipuolin 
kahteen osaan; kun yläpuolet aukaistaan tallin tuu- 
leuttamista varten, pysyy talli kuitenkin suljettuna, 
eivätkä muut eläimet pääse sinne.

Eteishuone tallin oven edessä pitää tallin sangen 
lämpimänä ja vapaana vedosta; puollamme niitä teh
täviksi etenkin sellaisiin talleihin, jotka ovat parem
pia ja arempia hevosia varten. Sen seinillä voidaan 
hyvin mukavasti pitää valjaita y. m., ell’ei erityistä 
valjashuonetta ole olemassa.

Jokaisessa suuremmassa ja paremmassa tallissa 
pitäisi aina olla varsinaisesta tallihuoneesta erillään 
oleva valjashuone. Ellei sellaista ole, ei hevosvaljaita 
ja muita siihen kuuluvia kapineita voi pitää kylliksi 
järjestyksessä; sitä paitsi menevät valjaat pian pilalle 
jos niiden pitää riippua enemmän tahi vähemmän huo
nossa talli-ilmassa.

Tallien suuruudesta riippuen on niissä jokaisessa 
oleva yksi tahi useampia aitauksia eli karsinoita, 
joissa eläimet voivat vapaasti liikkua. Tällaisia ai
tauksia tarvitsevat nuoret hevoset, varsatammat ja 
kaikki kipeät hevoset. Kalleita ajo- ja ratsuhevosia 
on myöskin paras pitää tällaisissa karsinoissa, sillä 
silloin ne säilyttävät ryhtinsä ja ripeytensä paremmin

kuin pilttuuseen sidottuina ollessaan. Eläimillä on 
vielä hauskempi ja kehittyvät paremmin, jos karsinan 
edessä on pieni piha-aitaus, jossa varsat ja nuoret 
hevoset voivat aivan vapaasti juoksennella ja hypellä.

Rehahuoneena on oikeastaan tallinvinni eli yli
nen, jossa tavallisesti säilytetään ainoastaan heiniä ja 
olkia. Mutta sitä paitsi on välttämätöntä, että al
haalla tallissa on silppuhuone sekä kaurahuone. Jo 
ennen on mainittu, että välikaton pitää olla tiivis. 
Vinninportaitten ympärillä on tarpeen tiivis lauta- 
seinä. Rehujen alaslaskemista varten ei välikatossa 
saa olla kovin monta aukkoa, sillä muutoin eivät re
hut pysy tuoreina ja hyvinä.

Ulkoapäin matalaseinäisissä talleissa, ilman rehu
vinniä, on rehukäytävän vieressä oleva pieni rehu- 
huone. Tähän voi sopia rehuja yhden viikon ajaksi. 
Kun rehutarpeet ovat näin lähellä, on hyvin muka- 
vata ruokkia eläimiä. Sitä paitsi pysyy tämmöinen 
talli sangen lämpimänä, kun välikatossa ei ole suu
ria aukkoja vinnin portaita ja heinäin alaslaskemista 
varten. Sillä aina pääsee tällaisista aukoista lämpöä 
vinnille, vaikka niitä pidettäisiin suljettuina kuinka 
hyvin tahansa.

Jokaisessa hyvässä tallissa on lisäksi oleva eri
tyinen huone sammalaluksien ja muiden alusaineitten 
säilyttämistä varten. Ellei tällaista huonetta ole ole
massa, niin ei voi toivoakaan, että alukset olisivat 
niin hyviä, kuin sekä puhtauden että virtsan tallet
tamisen tähden olisi tarpeellista. Pehkuolkia näh
dään joskus säilytettävän pilttuussa hevosen edessä. 
Se ei ole ollenkaan siistiä eikä hevosenkaan mieleen. 
Sillä se saa alinomaa hengittää likaisten pehkujen hajua.

Ilmanvaihdos on tuiki tärkeä tallissa. Raitis 
ilma on välttämätön, jos tahdotaan kehittää hevoset 
vilkkaiksi, kestäviksi ja nopeiksi — kaikki tärkeitä 
ominaisuuksia etenkin ajo- ja juoksijahevosille. Ta
vallisissa oloissa voidaankin tallin ilma pitää raittiina 
paljailla ikkunoilla ja ovilla. Mutta silloin pitääkin 
tallin olla hyvin rakennettu ja sijaita terveellisellä 
paikalla. Siinä pitää olla kylliksi tilaa ja hyvä per
manto, josta lanta ja virtsa voidaan tarkoin pois kor
jata. Vaan ankarilla pakkasilla ei voida ikkunoita 
ja ovia avata. Sentähden on tallissa aina tarpeen 
muitakin laitoksia ilmanvaihtoa varten. 7:nen luvun
1 osasta näkyy, miten tällaiset laitokset ovat tehtävät*



Alempana luetellaan sopivat mitat eriosille sel
laisissa talleissa, jotka ovat tavallisen kokoisia hevo
sia varten.
Orikarsina . . . .  15 m2= 1 7 0 Q '
Varsatamman karsina 15 m2 =  170 □'
Varsa s :n .....................10 —12 m2 = 1 1 3 —136 □'
Pilttuun pituus . . . 2,7— 3,0 m =  9— 10'

„ leveys . . 1,5 — 1,8 m =  5— 6'
„ kaltevuus. . 5 sm =  2"

Käytävän leveys l:lle
riville . . . .  2,2— 2,5 m =  —872'

Käytävän leveys 2:lle
riville . . . .  3,0— 3,3 m =  10— 11'

Rehukäytävän leveys
l:lle riville. . . 1,2— 1,5 m =  4— 5'

Rehukäytävän leveys
2:lle riville. . . 1,5— 1,8 m =  5— 6'

Seinien yläreunasta pilt
tuun permantoon 0,8 m =  23/4r

Häkkien korkeus soi-
mesta . . . .  0,3 m =  1'

Pilttuun seinän korkeus
etupuolelta. . .  1,6 m =  5V2'

Pilttuun seinän korkeus
takapuolelta . . 1,0 m =  S1/^'

Orihevoset tarvitsevat 
välttämättömästi 

etupuolelta vähän 
korkeampia pilt
tuun seiniä.

Pienemmän tallihuo-
neen korkeus . . 3 m =  10'

Suuremman tallihuo-
neen korkeus . . 3,5—4,4 m =  12—15'
Kylmänäkin yuodenaikana pitäisi tallin lämpö- 

määrän nousta + 8  ä 10° G.

Tähän kuuluvain taulujen selitys.

Tauluissa IX, X ja XI on 17 erikokoisen talli
rakennuksen pohjapiirustusta.

Taulu IX . Kuvassa 1 nähdään pieni neljän he
vosen talli. Siinä on rehukäytävä seinusvieressä sekä 
seuraavat erikoisosat: 1 karsina ja silppuhuone, rehu- 
vinnin portaat, eteinen sekä katettu lantasuojus. Tässä,

niinkuin muissakin pohjapiirustuksissa, joissa on rehu- 
käytävä, lasketaan rehut vinniltä erityiseen laatikkoon 
rehukäytävän päässä. Laatikko on katon ja perman
non välillä ja sen ovi on käytävään päin. Jos vaan 
laatikko pidetään aina täynnä heiniä, ei ilma pääse 
virtaamaan tallista tätä tietä, vaikkapa ovi joskus 
olisikin auki.

Kuva 2 on talli 10 hevoselle. Rehuvinniä ei ole 
ja rehukäytävä on keskellä. Siinä on: rehuhuone, 
2 karsinaa, tallihuone, jossa on 2 pilttuuta vieraita 
hevosia varten, valjashuone, eteinen sekä katettu 
lantasuojus; viimeksi mainitussa on väliseinä aluk
sia varten.

Kuva 3 on kooltaan ja sisustukseltaan kuvan 1 
kaltainen. Eroavaisuutta on vaan siinä, että rehu n - 
valmistushuone ja vinnin portaat ovat tässä pohja
piirroksessa lähempänä rehukäytävää. Siten se on 
mukavampi kuin edellisessä kuvassa.

Kuvat 4 ja 5 ovat pieniä tavallisella lailla sisus
tettuja talleja; kuitenkin on niissä varsakarsina, ka
tettu porraskäytävä vinnille sekä silpunvalmistus- 
huone.

Kuvasta 6 näkyy 10:n hevosen talli. Yhteen sen 
kanssa on rakennettu tarvekalu- ja ajokaluhuone sekä 
sitä paitsi lantasuojus, johon sopii 2 makkia eri si- 
säänkäytävineen. Tallissa on 2 karsinaa, valjas- ja 
silppuhuone sekä portaat rehuvinnille.

Kuva 7. Tässä tallissa on sijaa 6:lle hevoselle. 
Hevoset seisovat rehukäytävään päin. Sitä paitsi on 
tallissa varsakarsina, valjas- ja silppuhuoneet, vinnin- 
portaat sekä katettu lantasuojus. Ikkunat ovat tässä 
hevosten edessä, mutta kaikissa muissa nyt selitet
tyjen taulujen pohjapiirroksissa ovat ne sivulla tahi 
takanapäin.

Kuva 8 on myöskin 6:n hevosen talli. Hevoset 
seisovat suoraan seinää kohti. Talli varsakarsinoi- 
neen, lantasuojuksineen ja katettuine porraskäytävi- 
neen on hyvin mukava ja samalla on se tilava.

Kuva 9. Tässä tallissa ei ole rehuvinniä; talli 
on kuitenkin mukavampi kuin edellinen, sillä rehu- 
huone on aivan rehukäytävän vieressä. Sitä paitsi 
on tallissa eri huone vieraita hevosia varten, varsa- 
karsina sekä katettu lantasuojus.

Taulu X. Kuva 1. Tässä on suurempi tiilinen 
talli 24:lle omalle ja 2:lle vieraalle hevoselle. Rehu-



vinniä ei ole, vaan muutoin on siinä kaikki kelpo 
tallin mukavuudet.

Kuva 2. Tässä tallissa on sijaa 17:lle omalle 
hevoselle ja aivan erillään niistä 2 pilttuuta vieraita 
hevosia varten. Rakennuksessa ei ole rehuvinniä, 
vaan sen sijaan rehuhuone, sekä 3 karsinaa, valjas- 
huone, eteinen ja lantasuojus.

Kuva 3 on talli 10:lle hevoselle; erillään on yksi 
pilttuu vieraita hevosia varten. Sitä paitsi on tal
lissa: 2 karsinaa, valjashuone, huone sammalaluksia 
ja muita alusaineita varten sekä rehuhuone.

Kuva 4. Tässä tallissa on pilttuita kaikkiaan 
13:lle hevoselle. Jotkut pilttuut pidetään aina vie
rasten hevosten varalla. Tallin kanssa yhteen on ra
kennettu tarvekalu- ja ajokaluhuone sekä lantasuojus 
makkineen. Tallissa on 2 karsinaa, valjashuone, 
huone sammalaluksia varten ja rehuhuone.

Kaikista tämän taulun pohjapiirroksista näkyy, että 
hevoset seisovat suoraan seinää kohti. Tällaiset tallit 
voivat olla noin 3 m kapeammat kuin sellaiset, joissa 
on yksinkertainen rehupöytä. Tällaisissa talleissa ei 
tosin ruokkiminen käy niin mukavasti päinsä kuin 
niissä, joissa on rehukäytävä. Mutta jo ennen on 
kerrottu, että meillä on aivan tavallista pitää hevoset 
mainitussa asennossa. Syyt, jonkatähden näin sisus
tettu talli on suosittu, ovat myös kerrotut. Ruokki- 
minenkaan vieressä olevasta rehuhuoneesta — tässä 
eroavat pohjapiirrokset tavallisista talleista — ei ole 
kovin vaikeata, sillä rehut kuljetetaan pienissä rehu- 
vaunuissa, ja kannetaan siitä sitten hevosten eteen.

Taulu X I. Kuvassa 1 on talli 10:lle omalle he
voselle sekä eri tallihuone kahta vierasta hevosta 
varten. Tallissa ei ole rehuvinniä. Hevoset seisovat 
pitkin huoneen keskustaa; sen vuoksi siinä ei tunnu 
paljon vetoa, jonka tähden ulkoseinät eivät tarvitse 
olla 2,5 m korkeammat. Muutoin on siinä seuraavat 
osat: silppu- ja väkirehuhuoneet, huone aluksia var
ten, valjashuone, 2 karsinaa, eteinen sekä lantasuojus.

Kuvassa 2 nähdään tallin pohjapiirros 18:lle he
voselle; ne seisovat yhteistä rehukäytävää vasten, 
joka kulkee keskitse huonetta. Kun tallissa ei ole 
rehuvinniä ja kun hevoset ovat asetettuina samoin 
kuin edellisessäkin pohjapiirroksessa, niin voivat ulko
seinätkin olla yhtä matalia. Muutoin pitäisi tallin 
olla jotenkin mukava, sillä siinä on likellä rehuhuone,

2 pientä huonetta alusaineita varten, valjashuone, 3 
karsinaa, 2 sisäänkäytävää eteisineen sekä lantasuo
jus. Rehukäytävä saattaa tuntua kovin kapealta, 
mutta kun pilttuut ovat 3 m pitkät, eivät ne käy 
liian lyhyiksi, vaikka käytävä levennettäisiin 1,5 m asti.

Kuva 3. Tässä on meillä talli myöskin 18:lle 
hevoselle. Sitä paitsi on eri talli 3:a vierasta hevosta 
varten. Tallissa on rehuvinni ja sentähden korkeat 
ulkoseinät. Siinä on kaksi sisäänkäytävää ja seu
raavat eriosat: huone aluksia varten, valjashuone, 
silppuhuone, 2 karsinaa ja lantasuojus.

Kuva 4. Tässäkin tallissa on sijaa yhtä mo
nelle eli 18:lle hevoselle ja eri pilttuut 2:lle vieraalle 
hevoselle. Rehupöytä, jota vasten hevoset seisovat, 
on pitkin seiniä, niinkuin edellisessäkin pohjapiirrok
sessa. Karsinat ja muut pienet huoneet ovat myös
kin samat.

Useimmissa edelläselitetyissä tallien pohjapiirrok
sissa ovat talli- ja lantasuojus jollakin tavalla yh- 
teenrakennetut. Suojukset eivät ole isoja, sillä ei ole 
tarkoitettukaan, että niissä säilytettäisiin suurempia 
määriä lantaa. Lyhyemmän ajan, eli siksi kunnes 
lanta keritään ajaa pellolle, voipi se näissä kuiten
kin säilyä sateelta ja tuulelta. Niissä sotketaan myös
kin lanta, niin että se on valmista pellolle vietä
väksi. Virtsa johdetaan tallista lantasuojuksessa ole
vaan virtsakaivoon. Tästä lasketaan se sitten lanta- 
tunkion päälle, jonka tulee aina olla hyvästi tasoi
tettu ja yhteensullottu.

Tauluissa X I I  aina X V  saakka on fasaateja muu
tamiin edellä selitettyihin pohjapiirroksiin.

Taulussa L X V I I  on monella eri tavalla sisustet
tuja tallien erikoisosain piirustuksia.

Kuva 1. Tässä on rehukäytävä tallin keskellä. 
Permanto on yltäyleensä betonista. Pilttuissa ja rehu- 
käytävällä on sen päälle kuitenkin pantu hienoja lau
toja. Silppua ja kauraa annetaan hevoselle pienestä 
laatikosta eli soimesta b, joka voidaan ottaa irti puh
distettavaksi. Heiniä saa se taas suuremmasta laati
kosta c. Kanneksi voidaan tähän panna saranoilla 
liikkuva rautahäkki. Silloin ei hevonen voi niin hel
posti vetää maahan ruokaansa. Kuvasta a näkyy 
tällainen häkki aukaistuna.

Kuvassa 2 ei ole rehukäytävää. Pilttuiden per
manto on betonista, käytävillä taas mukulakivistä.



Rehusoimi ja heinähäkki ovat raudasta. Hevosten 
edessä on seinässä korkea rinnuslaudoitus eli paneili, 
joka suojelee niitä vedolta.

Kuvassa 3 on talli sisustettu samalla lailla kuin 
edellisessäkin. Eroavaisuutta on vaan siinä, että soimi 
y. m. tässä ovat puusta ja pilttuiden permanto sam- 
malaluksista. Kuitenkin ovat virtsakouru ja pilttuun- 
permannon alaosa eli reuna betonista.

Kuvassa 4 on rehupöytä seinän vieressä. Silp
pua y. m. saa hevonen laatikosta a, heiniä sitä vas
taan häkistä 6, joka on hyvin matalalla.

Kuva 5. Tällainen sisustus ei ole aivan taval
linen. Väliseininä ovat koukkujen varassa olevat puo
mit. Heinälaatikossa on säleinen pohja. Sen välitse 
pääsevät heinänruvat y. m. putoamaan pilttuun perman
nolle, josta niitä reiän x  kautta on helppo korjata pois.



Maanomistajan paras ja varmin työmies sellai
sissa paikoissa, joissa mökkiläisjärjestelmä soveltuu, 
011 epäilemättä mökkiläinen. Monessa suhteessa ei 
hänen asemansa ole kuitenkaan niin hyvä, kuin sen 
pitäisi olla ja helposti myöskin voisi olla, jos omis
taja pitäisi enemmän huolta hänen edustaan. Usein 
täytyy hänen työskennellä liian vaikeissa oloissa. Hä
neltä puuttuu varma omistusoikeus mökkiinsä, joskus 
on hänellä vielä kovin pieni ja huono maa y. m. 
Luonnollisesti tekee tämä hänet alakuloiseksi ja tyyty
mättömäksi. Vaan sen ohessa on mökkiläisen asunto
kin monasti sangen huono. Hänen täytyy usein suu
renkin perheensä kanssa oleskella yhdessä ainoassa 
huoneessa, tuvassa. Se on ko’oltaan aivan riittämä
tön, ja sitä paitsi pimeä ja matala, ehkenpä vielä sa- 
vustunutkin sisään lämpiävästä uunista. Kaikki on 
ahdasta ja epämukavata. Siitä on taas seurauksena, 
että puhtaus, siisteys ja järjestys ei ole kehuttavaa. 
Mökkiläisen oma terveys, ja vielä enemmän hänen 
vaimonsa ja lastensa, tulee kärsimään paljon sellai
sissa oloissa. Vaan vaikeata onkin yhdessä ainoassa 
huoneessa pitää kaikki sellaisessa kunnossa, kuin olla 
pitäisi. Sillä siinä täytyy asua sekä suurten että pien
ten, väliin vielä vieraittenkin, ja sitä paitsi täytyy sen 
olla keittiönä, ruokakamarina, työhuoneena y. m — 
Kuta parempia ehtoja niin yhdessä kuin toisessakin 
suhteessa voi tarjota työmiehilleen, sitä halukkaam
pana ja tyytyväisempänä tekee hän tehtävänsä. Epäi
lemättä kerkiää hän myös silloin paljoa enemmän, 
kuin jos hän työskenteleisi huolten ja vaikeuksien 
alaisena.

Köyhimmissäkin oloissa on mökkiläistuvassa tar
peen seuraavat huoneet: Asuintupa, pieni kamari, 
pieni huone maidon säilyttämistä varten, katettu pors

tua ja konttori, sekä mukavat portaat ullakkoon, jossa 
hyvin sopii säilyttää paljon tavaraa. Paremmissa 
oloissa ja kun mökki on suurempi, on tarpeen vielä 
lisäksi keittiö sekä ruokakamari. Sellaisen koristuk
sen, kuin pienet ulkoportaat tahi verannan istuma- 
penkkineen voipi mökkiläinenkin hyvin kyllä hankkia 
itselleen.

Niinkuin näkyy, ovat huoneet aivan samat, kuin 
pienemmässä talossa, erotus on vaan suuruudessa. 
Vaan sellaisen talon ja mökin välillä ei oikeastaan 
olekaan muuta erotusta kuin se, että edellisellä on 
omistaja, jälkimäisellä ainoastaan vuokraaja. Jokai
nen tietää olevan olemassa taloja, jotka suuruutensa 
ja varainsa puolesta eivät vedä vertoja paremmille 
mökeille.

Mökin tupa on tehtävä korkea ja valoisa, ikkunat 
päivän puolelle sekä kooltaan 28—35 m2 (n. 320— 
400 □') suuret. Mökissäkin pitää olla kaksinkertai
set ikkunat. Kaikkialla täytyy jonkun ikkunan olla 
avattava huoneiden tuulehduttamista varten kuuman 
vuoden aikana. Uuni täytyy välttämättömästi olla 
ulos lämpiävä, koska se on kaikin puolin paljoa ter
veellisempi, etenkin silmille. Luonnollisesti täytyy 
siinä olla pienempi leivinuuni. Jos erityistä keittiötä 
ei ole koko rakennuksessa, tehdään siihen myöskin 
pieni hella, ett’ei ruokaa tarvitseisi valmistaa avonai
sessa liedessä.

Pieni kamari tuvan takana tahi keittiön vieressä, 
missä sellainen huone löytyy, ei ole suinkaan pidet
tävä ylellisyytenä mökissä. Nuori perhe, jossa on 
vähän lapsia, voi tosin tulla ilman sitä toimeen, mutta 
lukuisan lapsilauman kanssa ja vanhuuden heikkou
dessa käy erityisen huoneen tarve, paitsi tuota yh
teistä tupa, paljoa tuntuvammaksi.
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Harvoin rakentaa mökkiläinen itselleen huoneen 
yksistään maidon säilyttämistä varten. Keväisenä ai
kana, jolloin lehmät talvilevon perästä taas alkavat 
lypsää, pitää hän maitojaan lämpöisessä ja savuisessa 
tuvassaan, jossakin konttorissa tahi sitten muiden ta
varain kerällä jossakin muussa huoneessa; kesällä 
sitä vastaan jossakin niin sanotussa aitassa. Vaan 
jos maitoa tahdotaan joka aika hoitaa hyvin, on ai
van välttämätöntä, että mökkiläistuvassa on pienoi
nen huone yksistään maidon säilyttämistä varten. Tulo 
mökin karjasta on tahi voi olla kyllin suuri korvaa
maan erityisen maitohuoneen kustannukset.

Mukavuutena, jota kaikki mökit eivät hanki, on 
pidettävä keittiötä. Sellainen huone voi kyllä olla vä
hemmin välttämätön pienemmillä mökintiloilla, eten
kin jos perhe on pieni. Mutta ainakaan ei mistään 
suuremmasta mökistä pitäisi puuttua pieni keittiö. 
Sillä siitä on suuri etu ja se lisää suuressa määrässä 
kodin hupaisuutta.

Etfemme kertoisi sitä, mitä ennen samanlaisista 
seikoista puhuttaessa on tullut mainituksi, ryhdymme 
nyt selittämään mökkiläistupia koskevia kuvia. Vielä 
kuitenkin teroitamme mieleen sitä välttämätöntä seik
kaa, ett’ei saa rakentaa matalalle kivijalalle eikä lai
minlyödä vetoreikien tekemistä kivijalkaan.

Kuvien selitys.

Taulu X V I  sisältää pohjapiirokset 8:lle erisuu
ruiselle ja erilailla sisustetulle mökkiläistuvalle.

Kuvassa 1 on tupa, kammari, keittiö, ruokahuone, 
maitohuone tulisijoineen, vaatekammio tuvan takana 
sekä porstua. Tilan säästämiseksi portuassa käyvät 
portaat ullakkoon ulkoapäin. Vaan eivät ne sittenkään 
ole epämukavat eivätkä ikävät. Maitokamarin lattia 
on kivinen, niinkuin kaikissa muissakin pohjapiirrok
sissa. Niinkuin näkyy, on se vähän alempana huo
neen pysyttämiseksi kylmempänä.

Kuva 2. Tässä ei ole vaatekammio tuvan takana; 
muutoin ovat huoneet samat kuin edellisessäkin ku
vassa, vaikka vähän toisin sijoitettuina. Portaat ul
lakkoon käyvät tässä eteisestä.

Kuva 3. Tämä asema soveltuu suuremmille 
mökeille, koska tupa on hyvin avara ja samoin 
porstuakin. Siinä ei ole maitohuoneen tulisijaa,

vaan sellainen voidaan kumminkin tehdä siihen, jos 
niin halutaan, vaikka huone onkin pieni. Niinkuin 
muissakin pohjapiirroksissa, joissa portaat ullakkoon 
käyvät eteisestä, voidaan tässäkin laittaa kelpo vaate- 
kammio mainitun käytävän alle.

Kuvat 4 ja 5 ovat vähän pienempiä kuin edellä 
selitetyt asemat, eikä niissä löydy niin monta huo
nettakaan. Edellisestä puuttuu kamari, jälkimäisestä 
keittiö. Muutoin ei ole olemassa mitään muuta ero
tusta, kuin että huoneet ovat eri tavalla sijoitettuina. 
Tilan vuoksi ovat portaat ullakkoon ulkoapäin.

Kuva 6 on hiukan suurempi kuin kaksi edellistä 
pohjapiirrosta. Siinä on sekä kamari, keittiö että 
maitohuone, vaikka tämä viimeinen on verraten pieni. 
Keittiö on sitä vastaan suuri ja aiottu meijeritarpee- 
seenkin käytettäväksi. Sen vuoksi on sisäänkäytävä 
maitohuoneeseen juuri tästä huoneesta, vaikka sen 
muuten tulisi olla porstuasta, koska keittiö on pi
dettävä enemmän erillään toisista huoneista. Käy
tävä ullakkoon on ulkoapäin.

Kuva 7. Tässä on meille suuremman mökin 
pohjapiirros. Se eroaa muista siinä, että sen joten
kin suuri tupa on rakennuksen keskellä. Porstua 
on myöskin sangen avara ja käytävä ullakkoon mu
kava.

Kuva 8. Tässä ansaitsee huomiota koko raken
nuksen lävitse käyvä porstua. Asuintupa tulee siten 
erilleen kaikista muista huoneista. Kaikki eivät kui
tenkaan pidä sillä tavoin järjestetyistä huoneista.

Porstuita valaisevat nyt selitettyjen mökkiläis- 
tupien pohjapiirroksissa ikkunat, jotka ovat joko mo
lemmin puolin ovea tahi sen päällä. Niinkuin tähän 
kuuluvat fasaatipiirustukset näyttävät, on portaitten 
päälle aina rakennettava katto, suojaksi niille ja oville.

Taulut X V I I  ja X V I I I  esittävät kolmen äsken 
selitetyn pohjapiirroksen fasaati- ja läpileikkauspa - 
rustuksia.

Taulu X V II .  Tässä huomataan ensiksi pääty- 
seinus rakennukseen, joka on tehty kuvan 3 mu
kaan, kuin myös läpileikkaus rakennuksen tuvan 
puolelta. Kuten näkyy on fasaati sangen yksinker
tainen, niinkuin se on olevakin, ainoastaan kattolis
taa kaunistavat puolipyöreät harvassa olevat nuput.
ne voidaan kumminkin asiaan vaikuttamatta jättää 

t # # pois, jos niitäkin pidettäisiin liikana. Vaan noin mitä-
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töin koristus voinee toki olla mökkiläistuvassakin. 
Läpileikkauksessa näkyy erittäin sopiva rakennus
kaava tuvan välikatolle, joten tupa voi tulla verra
ten korkeaksi, vaikka huoneen seinät ovat matalat. 
Tuvan permantoon on käytetty multapenkkiä, vaikka 
penkkien täyteainetta ei näy piirustuksessa. Useat 
vetoreiät kivijalassa välittävät tarpeellisen ilman-vaih- 
don. Katonkannatteet ovat hyvin yksinkertaisia ja 
niitä kannattaa kaksi pitkin rakennusta kulkevaa hie
nompaa pelkkaa. Ne taas ovat väliseinille asetettu
jen hienojen patsaiden varassa.

Samassa taulussa on vielä päätyfasaati sekä 
läpileikkaus kuvan 2 mukaan rakennettuun mök- 
kiläistupaan. Etuseinusta tuskin voi tehdä yksin
kertaisemmaksi. Vuoraus on toimitettava pystylau
doilla. Näiden saumat ovat alempana peitetyt ri
moilla, vaan ei ylempänä, koska laudat täällä ovat 
pontatut. Kamarista ja keittiöstä on otettu läpileik
kaus ja siitä näkyy, että tässäkin on käytetty multa- 
penkkiä. Tällaisen permantorakenteen kautta sääste
tään muuten yksi hirsikerros. Sillä kun multapenk- 
kejä käytetään, ei lattiata tarvitse asettaa niin kor
kealle, kuin olisi välttämätöntä täytepermantoa käy
tettäessä. Katon kannatteet ovat hyvin yksinkertai

set. Katonkannatteina ovat katonreidet, ne ovat kah
den pitkin rakennusta kulkevan hirren varassa, joita 
taas väliseinillä olevat pylväät kannattavat.

Taulu X V I I I .  Alimpana tässä taulussa on mökki- 
läistuvan etusivu, joka tupa on rakennettu viimeksi 
selitetyn pohjapiirroksen kuvan 2 mukaan. Huomiota 
ansaitsee siinä sen verraten suuret portaat istuma- 
sijoineen.

Vielä on taulussa yksinkertaisia etusivun ja pääty- 
fasaateja sekä sitä paitsi kuvan 6 mukaan rakenne
tun mökkiläistuvan läpileikkaus. Nipukas kattolista 
on tässäkin mökissä, vaan muuten ovat fasaatit san
gen yksinkertaisia. Pohjapiirroksista näkyy kyllin 
selvästi, miten ulkoapäin ullakkoon johtavat portaat 
ovat rakennettavat. —

Läpileikkauksesta näkyy samanlainen yksinker
tainen vesikaton rakennuskaava, kuin edellisessäkin 
piirustuksessa. Niinkuin näkyy, eivätj päädyt ole 
salvetut hirsistä, vaan tehdyt laudoista, joten vuo
raus näillä kohdilla jo on valmis. Missä hirsillä ei 
ole erittäin suurta arvoa, vaan lautoja sitä vastaan 
on vaikeampi hankkia, on parempi tehdä päädyt ylös 
saakka hirsistä.



Y. Karjakartanolta.
Karjakartanolla tarkoitetaan tavallisesti sellaista 

rakennusta, jossa on sijaa niin hyvin lypsylehmille, 
vasikoille ja nuorelle karjalle, kuin myöskin syöttö- 
karjalle ja vetohärjille. Tässä ei se kuitenkaan saa 
niin laveaa merkitystä; vaan sillä tarkoitetaan raken
nusta, jossa pidetään ainoastaan lehmiä, vasikoita ja 
hiehoja. Jokapäiväisessä puheessa sanotaan sitä lää
väksi eli lehminavetaksi. Tarkoitamme siis tässä 
oikeastaan lehminavetoita, vaikka käytämme joskus 
myöskin nimityksiä karjakartano ja läävä.

Navettarakennukset siihen kuuluvine rehulatoi- 
neen ja lautasuojuksineen ovat tavallisesti maatalon 
suurimpia rakennuksia. Sentähden kannattaa perus
teellisesti tutkia, miten karjakartanot voidaan raken
taa niin hyvät, kuin itsekunkin varat myöntävät, tahi 
niin, että niistä tulee kelvolliset, ajanmukaiset ja 
huokeat.

Hevostallista kerrottaessa on jo mainittu paljon 
sellaista, mikä täysin soveltuu tähänkin lukuun, jossa 
puhutaan karjakartanoiden rakentamisesta. Niinpä 
ovat ne tehtävät kuivalle ja aukealle paikalle. Jos 
vaan on mahdollista, sijoitetaan ne pitempine seini
neen itään ja länteen. Silloin pääsevät auringon sä
teet enimmin lämmittämään niitä ja raitistuttamaan 
niiden ilmaa. Lämpimiä täytyy navettain olla vielä 
suuremmasta syystä kuin tallien, eikä niissä saa tun
tua vetoa. Sillä lehmät saavat seista sisällä suurim
man osan vuotta, eivätkä sentähden siedä vetoa ja 
kylmää niin paljoa kuin hevoset. Lopuksi täytyy 
niiden] olla valoisia ja tilavia, sekä kaikin puolin 
mukavia.

Karjakartanorakennuksiin kelpaa mikä aine ta
hansa, puu, kivi tahi savi. Puu rupeaa kuitenkin 
sangen pian mätänemään rakennuksessa vallitsevan 
kosteuden ja joskus myöskin korkean lämpömäärän

takia. Sentähden on kivinen rakennus parempi. Joka 
tilassa tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Sillä 
monasti tulee kivirakennus yhtä kalliiksi kuin kaksi 
puista. Silloin on helpompi aine pidettävä edulli
sempana, vaikka se kestääkin vähemmän. Kestäväi
syyskin riippuu tavallisesti vaan siitä, miten huone 
on rakennettu. Talonpoikaiskansan navetat eivät ta
vallisesti kau’an kestä. Moni seikka on syynä niiden 
aikaiseen lahoomiseen. Joko ovat ne rakennetut ma
talalle kivijalalle ja ovat sisäpuoleltakin matalia ja 
ahtaita, tahi on niissä käytetty sammalta välikaton 
täytteenä; tahi ei rakennuksessa ole reikiä johtamaan 
pois kosteata ja huonoa ilmaa. Mutta jos navetta 
on tilava ja rakennettu hyvistä honkahirsistä korke
alle kivijalalle, niin kestää se kymmeniä vuosia. Al
haalla seinässä rupeavat hirret tavallisesti ensin la- 
hoomaan. Jos tämä osa rakennettaisiin tiilistä noin 
30 tahi 60 sm:n korkeudelta, niin kestäisi rakennus 
vieläkin kau’emmin.

Puisia karjakartanorakennuksia salvettaessa ei 
saa käyttää sammalta. Sillä tähän aineeseen imeytyy 
kosteus, jonkatähden se aina pysyy märkänä ja siten 
turmelee puuainetta. Jos permanto on puusta, ei 
rakennus saa olla harvalla ja ohuella kivijalalla, sillä 
muutoin käy veto permannosta ja huone pysyy kyl
mänä. Sentähden käyttää talonpoikaiskansa pienissä 
navettarakennuksissaan multapenkkejä, eikä niissä sen 
vuoksi tunnukaan vetoa permannosta.

Karjakartanot ovat tehtävät sisäpuolelta niin kor
keat kuin mahdollista on. Tällä yksinkertaisella ta
valla saadaan lehmille puhdas ja raitis ilma. Liian 
pitkälle ei tässä suhteessa saa kuitenkaan mennä. 
Sillä huone saa lämpimänsä eläimistä lähtevästä ruu
miinlämmöstä ja lämpöasteen ei pitäisi talviseen ai
kaan mennä alle -f- 12° C. Muutoin on itsestään



selvää, että huone saa olla sitä tilavampi, kuta huo
lellisemmin se on rakennettu, tulematta sittenkään 
kovin kylmäksi. Yleensä voi tyytyä 2,7 m (n. 9') 
korkeuteen pienille navetoille, suurissa on sen sitä 
vastaan nouseminen aina 3,3 ä 3,6 m (n. 11 ä 12') 
saakka.

Talonpoikaiskansan navetat ovat tavallisesti ko
vin pimeitä, vaan niin ei pitäisi olla. Navetassa 
pitää olla paljon ikkunoita; sen täytyy olla yhtä va
loisa kuin hevostallikin. Ikkunoiden pinta-alan tulee 
sentähden olla Y20—V25 permannon pinta-alasta. Vaan 
ikkunat eivät tarvitse olla niin korkealla seinässä 
kuin hevostalleissa, sillä aivan yleensä pidetään leh
miä eritavalla sijoitettuina. Muutoin ovat kaksinker
taiset ikkunat ja hakaset välttämättömiä, niinkuin 
usein ennen on mainittu. Silloin voidaan ne helposti 
avata ilmanvaihtoa tarvittaessa.

Kooltaan tulee navettarakennuksen olla sellainen, 
että siinä ensiksikin on kylliksi sijaa niin monelle 
lehmälle, kuin on tarkoitettu. Sitä paitsi pitää siinä 
olla seuraavat, varsinaisesta navetasta, s. o. suo
jasta, jossa lehmät ovat, erotetut huoneet: karsina 
nuorta karjaa ja vasikoita varten, sonnikarsina (as- 
tuttamiskarsina), karsinat poikivia ja sairaita lehmiä 
varten, huone karjanruokaa ja sen valmistamista var
ten, pehkuhuone ja maitohuone. Tähän tulee vielä 
lisäksi karjakartanon keittiö, ellei tämä tulenvaaran 
tähden sijaitse jonkun matkan päässä itse karjakar
tanosta tahi kentiesi puuttuu tykkönään. Mutta jos 
rehua säilytetään vinnillä eli ylisellä, niinkuin on 
tapana kaikkialla, paitsi joissakuissa navetoissa, niin 
ei tarvitakaan mainittua karjanruokahuonetta, aina
kaan ei niin suurta, kuin kuvissa näkyy.

Kaikki nyt luetellut huoneet voivat kumminkin 
olla ainoastaan paraiten rakennetuissa ja järjestetyissä 
karjakartanoissamme. Sillä sellainen huone, jossa 
on niin monta suojaa eri seinineen, tulee luonnolli
sesti paljoa kalliimmaksi kuin paljas neliseinäinen 
rakennus. Tavallisesti puuttuu moni näistä huoneista, 
jos eivät useimmatkin, ja karjakartanossa on vaan 
yksi ainoa huone. Tähän ovat niin hyvin lehmät 
kuin vasikat y. m. sijoitettuina. Karjakartanota ei kui
tenkaan voi sanoa huonoksi ja epämukavaksi, vaikka 
useat sanotuista huoneista jätettäisiin rakentamatta, 
mutta jos se on oleva täydellisesti tarkoituksensa

mukainen, niin että siinä voi hoitaa karjaa nyky
ajan suurten vaatimusten mukaan, niin ovat kaikki 
mainitut huoneet välttämättömiä, ehk’ eivät kaikki 
yhtä suuressa määrässä. Näin monta eri huonetta 
on tarpeen eläimille sentähden, ettei niissä tarvitse 
eikä saakaan olla kaikissa sama lämpömäärä. Muut 
eläimet, niiden ruokkiminen ja hoito, eivät myöskään 
saa kovin paljon häiritä lypsylehmiä. Mitä mainit
tujen huoneiden suuruuteen ja muihin seikkoihin 
tulee, on huomattava seuraavaa:

Nuori karja tarvitsee tilavia karsinoita, voidak
seen vapaasti liikkua sekä kehittyä voimakkaiksi ja 
vahvoiksi eläimiksi. Lämpömäärä pidetään vähän 
alempana kuin itse navetassa ja ilma mitä puhtaim- 
pana. Vielä on pehmeä ja kuiva vuode välttämättö
män tarpeellinen nuorille eläimille. Sentähden on 
mukavinta tehdä heidän permantonsa hyvin poljetusta 
savesta, jonka päälle sitten runsaasti levitetään peh
kuja, Nuoren karjan huoneet tehdään sitä paitsi 
aidoitettujen pihojen yhteyteen. Sinne voi sen sopi
valla säällä joka päivä laskea vielä vapaammin hyp- 
pelemään ja puhtaampaa ilmaa hengittämään, siten 
paremmin kehittymään. Miten tärkeätä on kasvattaa 
nuorta eläintä sillä tavalla, nähdään siitä, että tuber- 
kelitauti (pahkanyhermä) pystyy etenkin heikkoihin 
eläimiin. Tätä kauheata tautia voidaan siis estää 
kehittämällä eläimet voimakkaammiksi ja kestäväm- 
miksi, kuin ne useinkin ovat.

Vasikat tarvitsevat vähän suuremman lämpö- 
määrän kuin vanhemmat toverinsa, mutta muutoin 
tulevat ne toimeen samallaisissa oloissa. Sentähden 
ovat vasikkakarsinat rakennettavat samalla tapaa kuin 
nuorenkin karjan karsinat.

Sangen tarpeellista on pitää sonnikarsinata, vie
läpä niin suurta, että siinä voidaan astuttaa. Ru
malla säällä, ja jos omistajalla on kallisarvoisempia 
sonneja, on tämä seikka vieläkin tarpeellisempi. Sitä 
paitsi viihtyy sonni paremmin, kun saa liikkua mie
lensä mukaan karsinassaan.

Tavallisesti annetaan lehmien poikia samalla pai
kalla navetassa, jossa ne ovat kytkettyinä. Mutta 
jokaisen lienee tarkemmin ajatellessa myöntäminen, 
että tämä on eläinrääkkäystä. Sitä paitsi voi poiki- 
mistilaisuus olla usein hyvin vaivaloista, mutta käy 
vieläkin tuskallisemmaksi, kun eläin seisoo lyhyeen



kytkyeeseen sidottuna. Kipeän lehmän levottomuus 
ja vaivat sekä erityinen hoito, jota se tässä tilassa 
tarvitsee, häiritsee sitä paitsi lähinnä seisovia eläimiä. 
Jos lehmä sittemmin tulee sairaaksi, etenkin jos se 
saa poikimiskuumeen, käy asia yhä pahemmaksi. 
Jos lehmä luo vasikkansa tahi jos jälkeiset eivät 
säännöllisesti poistu, niin syntyy navettaan mädän
neistä sikiön kalvoista y. m. kaiken muun lisäksi 
erittäin inhottava, muille elukoille vaarallinen löyhkä. 
Jokaisen eläinystävän on sentähden innokkaasti puol
taminen eri karsinoita poikiville lehmille.

Mutta myöskin sairaita eläimiä varten täytyy 
olla tilavia eri suojia, etenkin kaikissa suuremmissa 
karjakartanoissa. Eläimien kiinnipitäminen ahtaassa 
pilttuussa, joka vaan pahentaa tautia ja siten lisää 
eläimen kipuja, ei ensinkään ole sille tulevan lem
peän ja hyvän kohtelun mukaista, jota se tarvitsee 
etenkin taudin tavatessa. Jos otetaan lukuun toisten 
eläimien vaatimukset, käy vieläkin välttämättömäm- 
mäksi, että sairaat eläimet pysytetään erillään. Ri
peäin eläinten karsina on muutoin tehtävä lämmin, 
eikä siinä saa tuntua vetoa. Pehmeä vuode ja raitis 
ilma ovat myös aivan välttämättömiä.

Eri huone rehua varten on tarpeellinen vaan 
silloin, kuin navetassa on matalat seinät eikä siis 
ole rehuvinniä. Rehua tarvitsee siihen kuitenkin so
pia ainoastaan muutamiksi päiviksi, sillä tulenvaaran 
tähden ei ole hyvä koota karjakartanoon suurempaa 
rehumäärää yhdellä kertaa. Muutoin ei rehuhuonetta 
tarvitse ollakaan, jos vaan jonkun matkan päähän 
karjakartanosta rakennetaan erityinen rehulato, joka 
mukavalla raitiotiellä yhdistetään navettaan. Karjan- 
ruokakin valmistetaan mainitussa rehuhuoneessa, ell’ei 
ole erityistä n. s. keittiötä, jossa ruuat voidaan val
mistaa ja sekoittaa.

Käytettäköön aluksina mitä ainetta tahansa, niin 
on huone niitä varten kumminkin tarpeellinen. Sillä 
ainoastaan silloin tulevat ne oikein käytetyiksi, kun 
ovat aina saatavilla. Sitä paitsi pysyvät ne huoneessa 
kuivina ja hyvässä kunnossa.

Nykyisin pidetään jo välttämättömänä, ett’ei 
maito saa seista kauvan navettailmassa, jos sitä ja 
tuotteita siitä tahdotaan kauvan hyvinä säilymään. 
Sentähden pidetään maitoastiat lypsettäissä erityisessä, 
puhtaassa ja raitisilmaisessa huoneessa. Huone ei

luonnollisesti tarvitse olla suuri, mutta kuitenkin niin 
tilava, että astiat, kiulut sekä muut lypsykapineet 
sinne hyvin mahtuvat.

Mitä vihdoinkin karjakartanon keittiöön tulee, 
niin olisi se tulenvaaran takia oikeastaan sijoitettava 
erikseen jonkun matkan päähän itse karjakartanosta. 
Kun karjanruokaa nykyisin ei keitetä, kiehuteta eikä 
Koiteta, ja kun pelkkää kylmää vettä pidetään leh
mien paraana juomana, niin on keittiön rakentami
nen karjakartanon yhteyteen itse asiassa jotenkin 
tarpeetonta. Astiain peseminen, maidon lämmittämi
nen vasikoille y. m. sellainen, mitä keittiössä tehdään, 
voidaan toimittaa yhtä hyvin, jos se onkin vähän 
matkan päässä karjakartanosta. Missä syystä tai 
toisesta kumminkin tahdotaan pitää keittohuonetta 
lähellä karjakartanoa, on se rakennettava niin huo
lellisesti, että saa olla huoletta tulenvaaran pelosta. 
Tämän tähden on tulisija varustettava riittävällä tor
vella, ett’ei siitä lähtisi paljon kipunoita. Savupiippu 
vinnillä tehdään kyllin paksu, lattia tehdään kivestä, 
seinät rapataan y. m. sellaista, joka lisää varmuutta 
tässä suhteessa.

Karjakartano eli lehminavetta sisustetaan tilai
suutta myöten monella eri tavalla. Suurin eroavai
suus tässä suhteessa on olemassa siinä, että lehmät 
seisovat muutamissa navetoissa lannan päällä, toisissa 
taas kovalla permannolla, joka on tehty eri aineista. 
Navetat ilman permantoa, joissa lehmät siesovat lan
nan päällä, ovat yleiseen käytännössä muutamissa 
osissa maatamme. Niitä kehutaan sentähden, että 
niistä saadaan paljon hyvää lantaa.

Tällaisten rakennusten tarkoitus onkin paraas- 
taan tuottaa paljon hyvää lantaa, joka sitten ajetaan 
suoraan pellolle, kun huoneeseen ei sovi enempää. 
Lanta tulee todella hyvää, sillä ensiksikin ilmeytyy 
virtsa aluksiin. Sen ohessa pitävät eläimet polke
malla lannan kovana ja yhteensullottuna, niin että 
kallista typpeä ei mene hukkaan niin paljon kuin 
tavallisesti. Mutta tähän tarvitaan paljon olkia, ell’ei 
muita aluksia ole saatavissa; ja oljet voitaisiin käyt
tää paremmallakin tavalla, antamalla niitä muitten 
sopivain ruokaaineitten mukana lehmien ruokana. 
Tällaisella menettelytavalla on sitä paitsi vielä mui
takin haittoja ja edellyttää, että huone on tavallista 
korkeampi ja pitempi. Niinpä täytyy ensiksikin sangen
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usein muutella lehmiä sijoiltaan, että lanta voitaisiin 
jakaa tasan yli koko huoneen. Tähän tarvitaan luon
nollisesti rehupöytiä, jotka ovat kevyet liikutella. Pa- 
raiten laitetuissa tämänlaatuisissa navetoissa riippuvat 
rehupöydät katosta, niin että niitä voidaan vivuta 
ylös ja pienten pyöräin avulla muutella edestakaisin. 
Mutta koska sellainen laitos on jotenkin kallis, niin 
koetetaan usein tulla toimean irtonaisilla, niin ke- 
vyeiksi tehdyillä rehupöydillä, ettei ole vaikeata niitä 
muutella. Jos tavallinen välihäkki jätetään pois re- 
husoimien edestä, tulee pöytä luonnollisesti vielä ke- 
veämmäksi liikutella. Kuva 261 näyttää sellaisen 
huokeasti liikutettavan rehupöydän ilman välihäkkiä, 
alustat tehtyinä jalasten muotoon. Siirteleminen käy 
päinsä työntämällä pöytää noin 1,8 m (n. 6') eteen
päin, joten se lehmärivi, jonka on pitänyt siirtyä 
vähän takaperin, tulee seisomaan käytävällä eli kahden 
lehmärivin välissä; toinen rivi taas, joka on saanut
kulkea suoraan eteenpäin, tulee rehupöydän sijalle.

Näin laadituissa lantanavetoissa 
on sangen raitis ilma, jos vaan on
kylliksi aluksia. Niinkuin jo mai
nittiin, kuluu näitä nimittäin joten- m 
kin paljon. Huoneen lämpökin on 
aivan parasta, niin pian kuin joku 
määrä lantaa on ehtinyt karttua. Mutta sitä tyhjen
nettäessä käy ilma huonoksi. Lämpömäärä alenee 
sitä paitsi liian paljon ja liian nopeasti, etenkin jos 
on kylmä sää. Luonnollisesti saavat lehmät siitä 
kärsiä. Lantanavetoista on vielä sekin haitta, että 
lehmienhoito ja etenkin niiden puhtaanapito on vai
keata. Tuskinpa sentähden voi näitä navetoita siis
teyden puolesta pitää permannolla varustettujen kar- 
jakartanoiden vertaisina. Lantanavetat tulevat myös
kin kalliimmiksi kuin tavalliset navetat. Sillä vaikk’ei 
hyvä permanto olekaan huokea, maksavat kuitenkin 
edelliset enemmän suuremman korkeutensa ja pituu
tensa tähden.

Karjakartanoissa, joissa on permanto, asetetaan 
lehmät joko yhteen tahi kahteen riviin pitkin huo
netta, tahi myös useampaan riviin poikittain. Edel
linen tapa yhdellä rivillä, s. o. kakdella pilttuurivillä, 
on sopivampi pienemmissä navetoissa, tahi jos on 
vähempi määrä lehmiä. Suuremmissa ovat sitä vas
taan jälkimmäiset tavat paremmat, koska tarvitsevat

vähemmän tilaa ja siten tulevat huokeammiksi. — 
Täytyy muistaa, että kuta enemmän rakennus lähe
nee neliön muotoa, sitä enemmän siihen mahtuu, 
niinkuin jo ennen on mainittu. — Navetat, joissa on 
kaksi riviä pitkinpäin, tarvitsevat jotenkin suuren 
leveyden, noin 17 m (n. 58'). Sellaisia navetoita 
käytetään sentähden harvoin. Se onkin aivan luon
nollista, sillä niihin tarvittaisiin kovin pitkiä katon- 
kannatteita ja peikkoja. Poikkirivisissä navetoissa 
voidaan sitä vastaan paremmin mukautua tilaisuuksia 
myöten ja tehdä leveyskin sen mukaan. Muutoin 
ovat sellaiset navetat siinäkin suhteessa mukavampia, 
että eläimiä on huokeampi kuljettaa sisään ja ulos. 
Lannanluominen on samaten helpompaa. Eläimien 
pelastaminen tulipalon sattuessa ei ole myöskään 
niin vaikeata. Sillä poikkirivisessä navetassa on 
verrattain monta ja lähellä olevaa ovea. Eläimien 
asettaminen yhdellä tahi toisella tavalla riippuu muu
toin siitä, mihin lantatunkio on sijoitettu. Se voi 

nimittäin olla joko huoneen päässä, 
tahi jommallakummalla sivulla. Edel
lisessä tapauksessa eivät poikkirivit 
sovellu, mutta jälkimmäisessä aivan 
hyvin. Sellaisissa navetoissa, joissa 
lehmät seisovat yhdessä rivissä pit

kin huonetta, voidaan muutoin asettaa lehmät joko 
yhteisen rehupöydän luo, joka on huoneen keskellä, 
tahi myöskin liki seiniä olevia rehupöytiä vasten. 
Silloin erottaa leveä lantakäytävä molemmat lehmä- 
rivit toisistaan. Jälkimmäinen tapa, kumminkin il
man minkäänlaista rehupöytää, on yleiseen käytetty 
talonpoikaiskansan navetoissa, niikuin jokainen tietää. 
Karjan ruokkiminen ei kyllä silloin käy niin muka
vasti, kuin jos keskellä olisi rehupöytä. Mutta sitä 
vastaan voidaan lehmiä pitää paremmin silmällä ja 
navettaa helpommin puhdistaa.

Muutoin sisustetaan navetta monella eri tavalla. 
Parasta lienee laittaa siihen rehupöytä. Sillä sellai
sissa navetoissa, joissa on pöytä, voidaan ensiksikin 
verraitain nopeasti ja helposti ruokkia karjaa. Pöy
dästä on sitä paitsi se etu, etteivät lehmät vedä 
ruokaa jalkoihinsa. Ainakaan eivät ne voi tehdä 
sitä niin suuressa määrässä, kuin muulla tavalla ruo
kittaessa. Se haitta on kuitenkin rehupöytien käy
tännöstä, etteivät lehmät pysy oikein puhtaina. Pal-
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velijoitten täytyy olla nopeita korjaamaan pois lantaa, 
jota on voinut karttua lehmän makuupaikalle sen 
syödessä rehupöydältä. Muutoin käy lehmä sijalleen 
palattuaan siihen lepäämään. Jos oikein tarkkaa 
vaaria pidetään, voidaan tämä kyllä estää siten, ettei 
sallita eläimien pitää päitänsä rehupöydän yli muul
loin kuin syödessään. Salpa, jolla lehmät voidaan 
pysyttää erillään rehupöydästä, tehdään taulun LXVIII 
kuvan 1 mukaan. Pilkkuviivat siinä osottavat salpaa. 
Lehmät voidaan pidättää rehupöydästä myöskin työn- 
töportilla, niinkuin tässä olevasta kuvasta 262 nä
kyy. Pöydän edessä ole
van häkinkin voi raken
taa niin että sitä voi
daan liikuttaa ja työntää 
edestakaisin. Mitään muu
ta salpaa ei silloin tarvita.
Ollakseen kevyt tulee sen 
kuitenkin kulkea pienten 
pyöräin päällä ja olla 
muutoinkin keveä tekoinen. (Kuva 263).

Rehupöydän asemesta tavataan toisinaan ainoas
taan käytävä, joka on rehusoimien välillä. Silloin 
täytyy kuitenkin soimien 
olla tavallista vähän suu
rempia. Sellainen laitos 
on tosin vähän huokeampi 
kuin pöytä, mutta tuskin 
niin mukava ruokkimi
seen. Jos rehupöytä ra
kennetaan, niin ei lehmien 
väliin pidä tehdä seiniä 
eikä muita aitoja. Sillä puhdistettaessa ovat ne vaan 
tiellä ja tuottavat tarpeetonta kustannusta. Lehmät 
kyllä ennen pitkää tottuvat toisiinsa, jolloin sellaiset 
laitokset jäävät aivan tarpeettomiksi. Muutoin voi
daan levottomimmat lehmät pitää sidottuina kaksi
haaraiseen kytkyeeseen. Tämä estää niitä liikkumasta 
sivullepäin ja siten häiritsemästä vieruskumppaneitaan. 
Pienissä navetoissa on kumminkin syytä pitää täl
laisia väliseiniä. Mainituista seinistä on vielä se etu, 
että lehmät pysyvät puhtaina, puhumattakaan siitä, 
etteivät ne voi häiritä toisiaan. Etenkin häkeistä 
ruokittaessa, jota moni tahtoo, on asianlaita näin. 
Sillä lehmien täytyy silloin syödessäänkin pysyä

määrätyillä paikoillaan. Tauluista LXVIII ja LXIX 
näkyy, miten rehupöydät, mainitut pilttuun väliseinät 
y. m. ovat rakennettavat. Niin hyvin tässä kuin 
muissakin seikoissa, jotka koskevat karjakartanoiden 
erilaisia sisustuksia, viittaamme siis niihin.

Mitä rehupöytien vieressä seisoviin pylväisiin 
tulee, lienee paikallaan vielä tässä muistuttaa, että 
niiden aina täytyy seista kivipatsaitten päällä. Silloin 
eivät ne niin pian lahoa. Jo ennen on mainittu, että 
pyöreät pylväät ovat neliskulmaisia paremmat.

Pilttuitten eli niiden paikkojen navetassa, joissa 
lehmät seisovat, tulee olla 
niin pitkiä ja leveitä, että 
eläimien on mukava oles
kella niissä. Tässä suh
teessa ei saa millään muo
toa olla niin säästäväinen, 
kuin usein ollaan. Sillä 
sellaisesta karjasta, joka 
saa elää ahtaissa ja so

pimattomissa oloissa, ei tuote ole niin suuri, kuin 
se muutoin varmaan olisi. Sitä paitsi on eläimillä 
oikeus vaatia ihmisiltä lempeämpää kohtelua. Sillä

kovin ahdas tila rasittaa 
eläintä enemmän kuin 
moni kenties luuleekaan.
— Pilttuun suuruus riip
puu luonnollisesti eläimen 
koosta. Sentähden ei täs
sä voi antaa mitään eh
dottomia mittoja. Vähän 
vaikeampaa on tosin pit

kissä pilttuissa pitää eläimiä puhtaina. Mutta jos 
taas pilttuut ovat liian lyhyet, niin on lehmien vaikea 
seista niissä, etenkin jos vielä lantakouru on syvä 
ja leveä. Sellaisissa navetoissa, joissa on rehupöytä, 
vaan ei salpaa, saavat pilttuut olla lyhempiä, kuin 
sellaisissa, joissa on salpa tahi häkkilaitos. Pilttuun 
pituuden määrää edellisessä tapauksessa lehmän pi
tuus alkaen rinnasta eli siitä paikasta, joka syödessä 
koskettaa rehusoimen reunaan; jälkimäisessä taas 
eläimen pituus päästä saakka. Alle 1,78 m:n (6') pi
tuutta ei ole missään käytettävä. Mitä taas leveyteen 
tulee, niin ei se saa olla vähempi kuin 1,04 m (3 
jos väliseiniä ei ole ja lehmät ovat pienempiä. Mutta

Kuva 263.
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jos väliseinät ovat olemassa, niin on pilttuu tehtävä 
vähintäänkin 1,2 m (4') leveä. Milloin tila käy ah
taaksi, niinkuin esim. vanhaa navettaa uudestaan 
laitettaessa, niin on mieluummin supistettava käytä
väin leveyttä, kuin pienennettävä pilttuita. Tilavat 
käytävät tekevät vaan hoitamisen helpoksi ja muka
vaksi — tosin kyllä tärkeä seikka —, mutta muutoin 
ei lehmien mukavuus kaipaa niitä. Tilavat sijat ovat 
sitä vastaan tärkeät ja suuresta arvosta.

Kivi on jo kestäväisyytenäkin puolesta ehdotto
masti paras aine rehupöydäksi ja soimeksi, ja on 
myös helpompi pitää puhtaana. Emme kuitenkaan 
tällä tarkoita, että tätä kalliimpaa ainetta olisi aina 
käytettävä. Sillä paras ei ole kaikissa tiloissa käy
tännöllisin. Monen täytyy käytännöllisen, maanvil
jelyksen tuotteista riippuvan maanmiehen tavoin pitää 
taloudelliset ja välttämättömät asiansa ensi. sijassa, 
eikä niin paljon huolia siitä, mitä olisi hyvä omata, 
mutta jota ilmankin voidaan olla. Hän tekee oikeim- 
min, jos rakentaa puiset soimet. Ne tosin 
eivät tule niin kestäviä, mutta jos soimet 
samoin kuin rehupöytäkin tehdään hyvästä 
honkahirrestä, kestävät ne sangen kauvan.
Öljyllä tahi tervalla voideltuina kestävät 
ne sitä paremmin. Jotta kestäväisyys olisi niin suuri 
kuin mahdollista, on aivan välttämätöntä, ettei rehu- 
pöytää rakenneta ylfympäriinsä kovin tiiviiksi, sillä 
muutoin ei ilma pääse vapaasti liikkumaan sen alla 
ja soimien ympärillä. Ilma on päästettävä joka koh
taan, sillä se estää sienien ja muitten loismuodostu- 
mien kasvamista. Kesäiseen aikaan eivät lehmät ole 
sisällä häiritsemässä toimia. Sentähden on juuri 
silloin pidettävä huolta näistä seikoista. Sitä paitsi 
täytyy ikkunoita pitää auki, että muukin puuaine 
pääsisi ilman vaikutuksesta kuivamaan ja kestäisi 
siten kauvemmin.

Puusoimet valmistetaan yhteennaulatuista pak
suista laudoista tahi, mikä on parempi, koverretaan 
ne hirrestä. Koko korkeudelleen ei niitä kuitenkaan 
koverreta hirrestä, koska siihen tarvittaisiin sangen 
paksu puu. Siitä tehdään ainoastaan soimen pohja 
ja korotetaan se sitten laudoilla niin korkeaksi kuin 
soimi on oleva; katso kuva 264. Soimen pohja teh
dään pyöreä, koska sitä silloin on helpompi pitää 
puhtaana. Kiviset soimet voidaan tehdä kovista tii

listä. Tiilet muurataan sementtilaastilla ja soimi 
peitetään sisäpuolelta sementillä. Soimet voidaan 
myös valmistaa betonista tahi juuri sitä varten teh
dyistä tiilistä. Paraat kivisoimet saadaan Ruotsissa 
valmistetuista soimitiilistä, jotka ovat tehtyjä tulen
kestävästä savesta; hyviä ovat myöskin lasitetusta 
soimisavesta tehdyt soimet. Viimeksi mainitut tulevat 
kuitenkin sangen kalliiksi ja ovat sentähden meillä 
sangen harvoin käytännössä.

Soimia paikoilleen sovitettaessa on huomattava, 
ettei niiden yläreuna saa olla korkeammalla kuin 
45—52 sm (18 ä 21") pilttuun permannosta. Tol
saanne päin täytyy soimen olla vähän kalteva, sa
massa suhteessa kuin 1: 100:n. Silloin on sitä 
helppo tyhjentää.

Karjakartanoiden 'permannot ovat tehtävät tiiviit, 
tasaiset sekä pilttuunsijojen kohdalta myöskin lämpi
mät. Tiiveyden puolesta ovat permannot yleensä 
hyvin vaillinaisia. Sillä tavallisesti ovat ne puusta, 

jolloin ei voi toivoakaan saada niitä tii
viiksi. Mutta helposti käsitettäneen, miten 
välttämätöntä on ainakin tehdä parannuk
sia tässä suhteessa. Tarvitsee vaan vähän 
tarkemmin ajatella, mitä haittoja on huo

nosta permannosta. Mädänneestä virtsasta saastunut 
ilma on kovin vahingollista eläinten terveydelle. Huo
non permannon takia menee myöskin mainittu kallis
arvoinen lannoitusaine suurimmaksi osaksi hukkaan. 
Koko permantoa ei kuitenkaan ole pakko tehdä ve
denpitävää. Tarkoitus saavutetaan, jos tehdään huo
lellisesti alaosa pilttuun permantoa ja lantakouru. 
Kun edes nämät osat ovat tiiviitä, on siitä paljoa 
suurempi etu kuin kivisistä rehusoimista ja pöydistä. 
Tiheät ja kestävät permannot tulevat kuitenkin paljoa 
kalliimmiksi, kuin tavalliset puupermannot, joissa 
pilttuitten pohjana on multatäyte. Sentähden ei voi 
toivoakaan, että ne tulisivat yleisesti käytäntöön. 
Mutta ainakin voinee toivoa, että maanviljelijä koettaa 
poistaa huonosta puisesta permannosta syntyviä hait
toja, käyttämällä runsaasti hyviä aluksia — sammal- 
aluksia —. Sammalista on aluksina se suuri etu, 
että niitä on helppo valmistaa, ja että niistä tulee 
lämmin ja verrattain pehmeä vuode.

Tiiliset pilttuun permannot ovat hyvin sopivia na
vetoissa. Ne ovat vahvoja ja tasaisia eivätkä kui

Kuva 264.



tenkaan ole liian liukkaita. Sellainen permanto teh
dään kovaksi poltetuista tiilistä, asettamalla niitä 
lappeelleen kahteen kerrokseen. Alempaan kerrok
seen kelpaavat huonommatkin, vähän särkyneet tiilet. 
Ne ladotaan hyvin poljetun hiekka-alustan päälle. 
Ylempään kerrokseen kelpaavat sitä vastaan ainoas
taan kokonaiset tiilet, jotka muurataan sementtilaas- 
tilla. Sellaista permantoa on helppo korjata ja sekin 
on jo suuri etu.

Betonipermannot, joiden päällä on sementtipeitos, 
ovat erinomaisen hyviä ja täydellisesti vedenpitäviä. 
Mutta ne ovat vähän kylmiä ja kovia* Sentähden 
täytyy lehmien alla pitää paksulta aluksia, tahi an
netaan niiden seista erityisellä, hienoista laudoista 
tehdyllä permannolla, joka on laitettu betoniperman- 
non päälle.

Asvalttipermannot ovat samaten sangen hyviä, 
eikä niillä ole betonipermantojen haittoja, vaan ovat 
verraten pehmeitä ja lämpimiä.
Mutta tavallisesti tulevat ne san
gen kalliiksi.

Mukulakivet ovat sopimatto
mia pilttuitten permannoiksi, ellei 
niitä yhdistetä sementtilaastilla ja 
peitetä sementillä. Kiviä, etenkin 
louhittuja, sopii sangen hyvin käyttää kaikkien käy
täväin y. m. permannoiksi. Paras on kuitenkin panna 
siihen tasoitukseksi sementtilaastia.

Miten navetan permantoja valmistetaan kivestä 
y. m. aineesta, kuin myöskin miten seinät rakenne
taan ja mitä siinä on huomattavaa, opitaan l:stä 
osasta, johon viittaamme.

Mitä erittäin pilttuitten permantoihin tulee, ei 
niitä saa tehdä lantakouruun päin viettämään enem
pää kuin 3 sm. Suurempi kaltevuus olisi vahingol
lista eläimille. Lehmän ruumis tulisi olemaan luon
nottomassa asemassa. Se rasittaisi takajalkojen jän
teitä ja voisi tuottaa sangen pahoja seurauksia etenkin 
kantavalle ja äsken poikineelle lehmälle. Etupuoli 
pilttuun permannosta voipi kuitenkin olla aivan ta
sainen. Ainoastaan takimmainen kolmas osa siitä 
on tehtävä viettäväksi. Sen osan kaltevuus tulee 
siten paljoa suuremmaksi ja virtsa juoksee siis no
peammin pois. Kuitenkin on sonnien ja härkäin 
pilttuissa permanto välttämättömästi tehtävä vähän

kaltevampi, muutoin käy vaikeaksi pitää puhtaana 
eläimen alustaa. Mutta siinä tapauksessa täytyy 
koettaa poistaa tätä haittaa siten, että aluksia pide
tään vähän paksummalta.

Etupuoli pilttuun permannosta on sopivin tehdä 
hyvin sullotusta paksusta savikerroksesta. Sen pinta 
kovoitetaan polkemalla siihen karkeaa soraa. Mutta 
takaosan täytyy aina olla kivestä, ollakseen aivan 
vedenpitävä. Hieno hiekka, jota tähän paljon käy
tetään, ei ole hetikään niin soveliasta, sillä se ei ole 
vedenpitävää ja tulee eläinten poljeksimisesta heti 
sangen epätasaiseksi.

Pilttuitten permannot voivat olla sammalaluksista, 
niinkuin hevostallienkin pilttuissa, jos vaan niitä on 
riittävästi saatavissa. Silloin täytyy vuoteen olla 
0,6— 0,9 m (2—3') paksu. Se voi vaihtamatta seista 
yli talven, jos vaan märät alukset joka päivä otetaan 
pois lehmien takaa ja kuivia levitetään sijaan. Ohuem

paa vuodetta on useammin vaih
dettava. Niinkuin jo mainittiin 
puhuttaessa sammalaluksien käyt
tämisestä hevostalleissa, täytyy 
navettaankin laittaa lankuista puu- 
kouru, joka upotetaan pilttuitten 
taakse. Lannan luominen liuk

kaita kouruja pitkin käy siten paljoa helpommaksi. 
Vuodetta, joka saa olla aivan vaakasuorassa, pitää 
kouru sitä paitsi paremmin paikoillaan. Jo ennen 
on huomautettu siitä, miten erinomaisen hyvin virtsa 
imeytyy sammalaluksiin ja miten raittiina ne pitävät 
ilman. Sentähden ei siitä tarvinne enempää puhua.

Huolimatta permanto-aineesta ovat lantakourut 
tehtävät niin tiiviit kuin mahdollista ja asetettavat 
viettämään lantatunkioon päin. Erityistä katettua 
kourua myöten voidaan virtsa siten helposti johtaa 
tunkion virtsakaivoon. Jos ne tehdään puusta, niin 
ovat ne koverrettavat hirrestä. Siten tulevat ne tiiviit. 
Ne tehdään niin leveät kuin hirrestä suinkin voi tehdä, 
vaan ei syvempiä kuin noin 7 sm. Yllä olevasta 
piirustuksesta, kuva 265, nähdään puinen lantakouru 
sekä kaksi siltalankkua, jotka ovat molemmin puolin 
sitä. Vasen niistä kuuluu lantakäytävään — tässä 
puusta —, oikea sullotusta savesta tehtyyn pilttuu- 
seen. — Jos navetan permanto on tiilistä, muurataan 
kouru limiin permannon kanssa. Jotta virtsa pa-
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remmin juoksisi, tehdään se alemmassa päässään 
syvemmäksi kuin ylemmässä. Siten kourun yläreuna 
tulee kuitenkin vaakasuoraksi. Kun kouru vielä li
säksi peitetään laudalla, niin ei ole mitään haittaa 
sen syvyydestä suupuolellaan. Mainittu kansi voidaan 
myös tehdä kahdesta laudasta, jotka yhdistetään toi
siinsa siten, että niiden välille jää pieni rako. Siitä 
voi virtsa valua alas. Betoni- ja asvalttipermantoi- 
hinkin voidaan laittaa samallainen kouru. Se käy 
laatuun silloinkin, kuin ainoastaan kouru tehdään 
mainituista aineista.

Virtsa saadaan paraiten talteen siten, että virtsa- 
kourut pidetään aina sammalaluksilla täytettyinä. 
Niitä tarvitaan silloin luonnollisesti paljon. Virtsan 
tallelle korjaamiseen käytetään myöskin tilavia puu
laatikolta, jotka upotetaan lehmien taakse, tahi se
mentillä vuorattuja ki- 
vikouruja, jotka täyte
tään sammalilla. Sam
maleet olisivat väliin 
käännettävät sekä usein 
vaihdettavat. Muistu
tamme vielä tästä sei 
kasta, sillä se unohde
taan helposti.

Vesi — ylijäänyt 
juoma — tahi huuhtomisvesi voidaan tyhjentää kou
rujen päissä olevien reikien kautta. Sille puolelle, 
missä nämä reiät ovat, tehdään permantoon pieni 
avonainen kouru johtamaan tätä vettä virtsakouruun, 
ettei se poislaskettaessa pääsisi vapaasti leviämään 
pitkin permantoa.

Pienemmissä navetoissa kannetaan ruoka leh
mille. Suuremmissa olisi se kovin vaikeata ja veisi 
paljon aikaa. Rehut kuljetetaan niissä sentähden 
ympäri navettaa rehuvaunuissa. Nämä voivat liikkua 
joko ylhäällä katon rajassa tahi sitten alhaalla per
mannolla olevalla raitiotiellä. Sekä rautaiset koho- 
kiskot, että upotetut raitiotiekiskot ovat vähän sopi
mattomia sellaiseksi raitiotieksi, sillä edellisiin ihmiset 
ja eläimet helposti kompastuvat, jälkimmäiset taas 
tulevat kalliiksi. Mukavinta on korottaa koko se osa 
permantoa, joka on vaununpyöräin välissä, ei kui
tenkaan 2 sm korkeammalle, sekä käyttää kiskoina 
kulmarautaa tahi litteätä rautaa. Jos käytävän per

manto ei ole tiilistä, jolloin korotetun radan syrjiä 
on vaikea saada kyllin teräviksi, on huokeinta tehdä 
syrjät kapeista laudoista. Ne yhdistetään toisiinsa 
sopivan matkan päässä olevilla raudoilla. Tämmöisen 
radan syrjät, jotka siis ovat puusta, raudoitetaan 
ohuella kulmaraudalla tahi vaan vanneraudalla. Tosin

•lahoovat laudat eli puuaine sangen pian, vaan helppo 
on tehdä ne uudestaan. Yhteydessä tämän kanssa 
lienee sopiva mainita, että jos rehua säilytetään vin- 
nillä eli ylisillä, ei ole hyvä laskea sitä suoraan na
vettaan eikä mihinkään muuhun huoneeseen, missä 
eläimiä on. Muutoin kylmenevät huoneet ja navetta- 
ilma pääsee välikaton aukosta tunkeutumaan rehu- 
vinnille. Kernaimmin tuodaan rehut navettaan käy
tävästä käsin tahi lasketaan ne alas pieneen, kaikel- 
laisen tavaran säilytyshuoneeseen.

Navetan välikättä 
on tehtävä hyvin tiivis, 
säilytettäköönpä sitten 
vinnillä rehuja tahi ei. 
Se rakennetaan ponta- 
tuista eli lomittain pan
nuista laudoista, jotka 
asetetaan katonkanna- 
tushirsien päälle. Jotta 
navetta pysyisi lämpi

mänä kylmänäkin vuodenaikana, pannaan välikattoon 
savitäyte. Se ei mätäne, niinkuin esim. kostea sam
mal. Täytteen asemesta voidaan kannatushirsien ala
puolelle tehdä laudoitus, jolloin saadaan ilmakerros 
ylemmän ja alemman laudoituksen väliin. Se on 
paraimmankin täytteen vertainen. Jos vinnillä eli 
ylisillä säilytetään rehuja, niin on kattolaudoituksen 
päälle tehtävä ajorata, joka kulkee huoneen keskitse 
ja voi olla tehty huonoimmistakin laudoista. Mitään 
eri täytettä ei tarvita radan alle, jos se tehdään 
paksuista laudoista ja lasketaan tiiviiksi. Muutoin 
on paras rakentaa mainittu rata siten, että sen ja 
kattolaudoituksen välille jää pieni väliaukko.

Karjakartanon ovet ovat tehtävät tiiviit. Niitä 
täytyy olla monta, että eläimiä olisi helppo pelastaa 
tulipalon sattuessa. Jotkut ovet eivät tosin tarvitse 
olla käytännössä, eivät ainakaan kylmänä vuoden
aikana. Mutta aina tulee niiden olla sellaisessa kun
nossa, että ne vaaran hetkellä voidaan pian avata.
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Ne ovet, jotka eivät joka päivä ole käytännössä, 
peitetään sisäpuolelta olkimatolla. Silloin pitävät ne 
luonnollisesti paremmin lämpimän. Hyvin sopivata 
on jakaa yksi tahi molemmat ovenpuoliskot poikki
puolin kahteen osaan.

Eläimien pelastamisesta tulipalossa on myöhem
pinä aikoina paljon puhuttu ja tehty monta eri eh
dotusta. Useimmissa niistä pidetään pääasiana saada 
lehmät irroitetuiksi niin pian kuin mahdollista. Onpa 
ehdotettu sitäkin, että koko eläinlauma lattioineen ja 
rehupöytineen telojen päällä vedettäisiin yhdellä kertaa 
ulos huoneesta. Tämä ehdotus olisi epäilemättä suk
kelin, ellei sillä olisi epäkäytännöllisten ehdotusten 
tavallisia vikoja. Se tulisi kalliiksi ja olisi niin mo
nimutkainen, että koko laitos voisi helposti mennä 
pilalle. Sitä vastaan on olemassa hyvin yksinker
taisia, vahvoja ja sangen käytännöllisiä irroittamis- 
laitoksia kokonaiselle lehmäriville yhdellä haavaa. 
Tosin ei tulipalon sattuessa pidä irroittaa monta leh
mää kerrassaan, sillä siten syntyisi suuri häiriö. — 
On nimittäin tunnettu miten vastenmielisesti eläimet 
tulevat ulos palavasta huoneesta. — Mutta kun kum
minkin on syytä rakentaa sellaisia laitoksia, — sillä 
luulisi toki olevan mahdollista tulipalossakin hallita 
yhtä lehmäriviä —, niin liitetään tähän sen piirustus. 
(Kuva 266). Rautatangossa &., joka on lujaan kiin
nitetty rehupöydän eteen, on jokaista lehmää varten 
kaksi koukkua c. c. Niistä sopii jokainen kahden 
sinkilän d. d. sisään. Näiden väliin ja koukkujen 
sisään ovat lehmän kaksihaaraisen kiinipitimen päät 
pujotettuina. Tempasemalla viputankoa a. vedetään 
tankoa vähän eteenpäin. Samalla lähtevät koukut 
ulos sinkilöistä, kiinipitimet putoavat alas ja lehmät 
ovat vapaina.

Mitä viimeiseksi karjakartanoiden ilmanvaihtoon 
tulee, niin on jo useampia kertoja huomautettu siitä, 
kuinka hyödyllistä ja välttämätöntä puhdas ja raitis 
ilma on kaikissa kotieläintemme rakennuksissa ja 
siis myöskin navetoissa. Sentähden ei riitä se, että 
ovia ja ikkunoita voidaan sopivalla säällä avata. 
Lisäksi täytyy olla erityisiä ilmanvaihtolaitoksia. Miten 
nämät rakennetaan ja sijoitetaan, on tarkemmin ker
rottu l:n osan 7:ssä luvussa, johon siis viittaamme. 
Ilmanvaihdosta puhuessa voi olla paikoillaan muis
tuttaa siitä epäkohdasta, että virtsa kootaan karja

kartanon permannon alle kaivettuihin kaivoihin, tahi 
upotettuihin korvoihin, niinkuin usein nähdään teh
tävän. Virtsa alkaa pian hapata ja edistää siten suu
ressa määrässä ilman pilaantumista karjakartanossa.

Karjakartanoa rakennettaessa ovat seuraavat mi
tat sopivia tavallisen kokoisille eläimille:
Pilttuun leveys ilman väliseinää 1,04 m =  S1̂ '

„ ,, kun on ,, 1,20 m =  4'
,, pituus ilman pöytäsal-

p a a ..........................  1,78—1,93 m =  6—ö1/^'
,, pituus kun on pöytä-

salpa ................................  2,08— 2,25 m =  7—772 '
,, pituus kun on häkki-

laitos ..........................  2,08— 2,25 m =  7—772'
Rehupöydän leveys kun on

soimet l:lle riville .1,20—1,50 m =  4—5' 
Rehupöydän leveys kun on

soimet 2:lle riville .1,78—2,08 m =  6 —7' 
Rehusoimen leveys ylhäällä . 30—35 sm =  12—14"

,, syvyys . . . .  20 sm =  8"
,, korkeus perman

nosta yläreunaan 45—52 sm =  18—21"
Lantakäytävän leveys lanta-

kouruineen l:lle riville 1,20—1,50 m =  4—5' 
Lantakäytävän leveys lanta-

kouruineen 2:lle riville 2,08—2,40 m =  7—8'
S o n n ik a rs in a ..........................  12 m2 =  136 □'
Lehmän k a r s in a .....................  8 m2 =  90 □'
Pienempäin navettain korkeus

sisäpuolelta . . . .  3 m =  10'
Suurempain navettain korkeus

sisäpuolelta . . . .  3,60 m =  12'
Lämpömäärä ei saa olla vähempi kuin -f- 12° C, 

eikä kuumemmalla säällä myöskään paljoa suurempi.

Taulujen selitys.

Tauluissa XIX aina XXIV saakka on pohjapiir
roksia 27:lle karjatalorakennukselle niin hyvin suu
rempia kuin pienempiä maatiloja varten.

Taulu X IX . Kuvasta 1 nähdään pohjapiirros 
pienempää harmaasta kivestä rakennettua navettaa 
varten. Siinä on sijaa 24:lle kytketylle eläimelle, 
vasikoille ja lampaille, keittiö ja lantasuoja, johon 
kaksi makkia on sijoitettu. On huomattava, että
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keittiö ja vasikkahuone ovat itse navettaa matalam
mat. Rehuille on sijaa ainoastaan navetan vinnillä. 
Sisustukseen kuuluvat myöskin häkit.

Kuva 2 on myöskin karjakartanorakennus har
maasta kivestä. Siinä on sijoja 36:lle kytketylle 
eläimelle, vasikka- ja lammashuoneet sekä keittiö. 
Mutta sen ohessa sopii rakennukseen 4 hevosta. Re
hut tallennetaan vinnillä, joka on varsinaisen lehmi- 
navetan päällä. Talli, niinkuin rakennuksen toinen
kin sitä vastaava pää, on matalampi sekä ilman 
vinniä. Rakennuksen yhteydessä on tilava lautasei
näinen lantasuoja.

Kuva 3. Tässä on meillä puinen karjakartano 
72:lle kytketylle eläimelle, vasikoille ja nuorelle kar
jalle, sekä keittiö. Niinkuin edellä selitetyissä pohja
piirroksissa, niin ovat tässäkin kartanon päissä olevat, 
ulkonevat rakennukset matalammat sekä ilman vinniä.

Taulu X X . Kuva 1 on pohjapiirros puista ma- 
talaseinäistä karjakartanota varten, jossa ei ole rehu
vinniä. Se soveltuu talonpoikaistalolle. Lukuun otta
matta lehmiä on rakennuksessa sijaa myöskin vasi
koille, nuorelle karjalle ja lampaille. Toisessa päässä 
on lantasuoja, makki ja sikolätti; toisessa tilava 
rehulato. Lantakäytävä on keskellä ja lehmät seisovat 
seinän vieressä oleviin rehukäytäviin päin. Ruokki
minen käy mukavasti, samaten lannanluominen. Keittiö 
ei ole rakennuksen yhteydessä, vaan jonkun matkan 
päässä siitä.

Kuvassa 2 nähdään pohjapiirros pienempää na
vettarakennusta varten rehuvinnineen; samassa raken
nuksessa on keittiö, sekä myös lantasuoja, jossa 
makilla on paikkansa.

Kuva 3. Tämä navetan pohjapiirros on myös 
pienempiä tiloja varten ja rehut tallennetaan siinä 
vinnillä. Tässäkin on keittiö itse rakennuksen yh
teydessä. Sisustus on sama kuin kahdessa edellä 
olevassa pohjapiirroksessa, nim. lantakäytävä keskellä 
ja rehukäytävä seinäin vieressä.

Kuva 4. Pohjapiirros on aiottu keskikokoiselle 
tilalle., Koska rakennus on ilman rehuvinniä, on sen 
yhteyteen rakennettu rehulato. Siitä voidaan rehut 
huoneen keskellä olevasta rehukäytävästä, helposti 
ja mukavasti jakaa lehmille, vastaisessa päässä sei
soville vasikoille y. m. Lantasuojassa, jonka päässä 
on sikolätti, ei ole seiniä.

Kuva 5. Tässä on pohjapiirros pienemmälle na
vettarakennukselle, joka on rakennettu talonpoikais- 
kansan kesken tavallisen periaatteen mukaan. Lanta- 
suoja on keskellä, itse lehminavetta toisella ja rehu- 
lato toisella puolella. On itsestään selvää, ettei 
ruokkiminen käy oikein mukavasti päinsä, kun re
hut ovat kannettavat suojan lävitse. Niin kuin ensi 
silmäyksellä nähdään, on keittiö navetan yhtey
dessä. Sen ohessa on olemassa huoneita myöskin 
vasikoille, nuorelle karjalle, lampaille ja sioille; 
viime mainitut eläimet ovat kumminkin aivan erillään 
toisistaan ja muista eläimistä. Lantakäytävä on huo
neen keskellä.

Taulu X X I. Kuva 1 suurempi karjakartanora
kennus tiilistä, johon on laitettu sijoja hevosille, här- 
jille ja sioille. Siinä ei ole rehuvinniä.

Kuvasta 2 nähdään pohjapiirros karjakartanolle, 
jossa on lantakellari permannon alla. Rakennus on 
aiottu tehtäväksi savesta, lantakellari kuitenkin har
maasta kivestä. Karjakartano on tehty matalasei- 
näinen ilman rehuvinniä, niinkuin edellinenkin ra
kennus. Tämän sekä edellisen ja seuraavan pohja
piirroksen mukaan rakennetuissa karjakartanoissa 
tuodaan rehut navettaan rehuhuoneesta, joka on ra
kennuksen päässä, raitiotietä myöten. Omituista tässä 
rakennuksessa on se, että kaikki ovet ovat samalla 
sivulla. Sillä toiselle sivulle ei niitä voi tehdä kor
kean kivijalan tähden,

Kuva 3. Tässä näemme pohjapiirroksen pui
selle karjakartanorakennukselle, jossa on sijaa 72:lle 
nautaeläimelle, nuorelle karjalle, vasikoille ja lam
paille, maitohuone, huone sammalaluksia varten, keit
tiö' sekä erityinen rehuhuone, koska rakennuksessa 
ei ole mitään rehuvinniä. Jotta keittiö olisi niin 
tulenvaaraton kuin mahdollista, ovat sen seinät sisä
puolelta peitetyt tiilillä. Itse navetta on erotettu 
keittiöstä ja rehuhuoneesta tiilisellä paloseinällä, joka 
on rakennettu vesikattoa korkeammaksi. Jos tuli
palo syttyisi rehuhuoneessa tahi keittiössä, niin voisi 
mainittu paloseinä varjella navettaa siksi, että eläi
met ehdittäisiin pelastaa.

Taulu X X II .  Kuva 1. Tämä pohjapiirros on 
pienempää navettaa varten, jossa seinien alapuoli on 
tehty tiilistä 60 sm korkeudelta, mutta muu osa 
puusta. Huone, joka muutoin on matalaseinäinen ja
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ilman rehuvinniä, kestää siten paljoa kauemmin, koska 
alimmat hirsikerrokset tavallisesti ensin lahoovat.

Kuvasta 2 nähdään pohjapiirros suurempaa na
vettarakennusta varten, joka on kokonaan tiilistä, ja 
jossa on rehuvinni.

Kuva 3. Tässä on meillä taas pohjapiirros suu
remmalle, vaan puiselle rakennukselle, jossa samaten 
on rehuvinni; lanta korjataan ra
kennuksen vieressä olevaan lanta- 
suojaan, ettei sen tarvitseisi olla pal
jaan taivaan alla.

Taulu X X II I .  Tässä taulussa 
on pohjapiirroksia 9:lle pienemmälle 
karjakartanorakennukselle mökkejä 
ja pienempiä taloja varten. Kuvien 
4, 6 ja 9 mukaan tehdyissä rakennuksissa säilytetään 
rehuja vinnillä. Muiden mukaan rakennetuissa talle
tetaan ne taas pienissä rehuladoissa 
eli huoneissa, jotka ovat sijoitettuina 
siten, että rehua on helppo saada 
käsille. Muutamissa rakennuksissa 
on sijaa pienelle tallille, kahdessa 
vielä työkaluvajallekin. Kuvan 6 mu
kaan tehdyssä rakennuksessa seiso
vat eläimet lannan päällä, jonka täh
den se onkin verrattain leveä; kaikissa muissa sitä 
vastaan lanta talletetaan lantasuojissa, jotka osaksi 
ovat ilman seiniä. Kaikissa pohja
piirustuksissa kuuluvat sisustukseen 
myöskin rehukäytävät ja häkit. Jotta 
näiden pienten karjatalohuoneitten 
rakennustapa kävisi selvemmäksi, lii
tetään tähän kolme piirustusta, ku
vat 267, 268 ja 269. Niissä on lä
pileikkaukset lehminavetoista, jotka 
ovat rakennetut pohjapiirroksien 1, 5 ja 7 mukaan 
mainitussa taulussa.

Taulu X X IV . Kuva 1. Tämä pohjapiirros on 
suuremmalle tiiliselle karjakartanolle ilman rehuvin
niä; vinnin sijassa on rakennuksen toisessa päässä 
olemassa sangen tilava rehu- ja rehunvalmistushuone. 
Vasikoilla, nuorella karjalla y. m. on tässä erityiset 
suojansa.

Kuva 2 on pohjapiirros suuremmalle puiselle 
karjakartanolle, jossa on sijaa myöskin hevosille ja

Kuva 267.

Kuva 268.

Kuva 269.

lampaille. Edellisen pohjapiirroksen mukaan seisovat 
lehmät kahdessa pitkässä rivissä, mutta tämän mu
kaan ainoastaan yhdessä, niinkuin moni haluaa niitä 
pitää. Tässäkin on eri huoneita nuorelle karjalle, 
kipeille lehmille y. m. Rakennus on matalaseinäinen 
ja sentähden ilman rehuvinniä.

Kuvassa 3 nähdään yhtäsuuren tiilisen karjakar
tanon pohjapiirros, kuin kuvassa 1. 
Sen ohessa on tässä samallaisia huo
neita ja mukavuuksia, kuin siinäkin. 
Pohjapiirros soveltuu sellaisille ti
loille, joissa ei heti ole tarpeen niin 
tilavaa navettaa, vaan jossa aluksi 
tullaan toimeen puolellakin siitä; sillä 
niinkuin näkyy, voidaan siihen hel

posti rakentaa lisää.
Kuva 4 on suurin tämän kuvan pohjapiirroksista 

tilavine karsinoineen nuorelle karjalle, 
vasikoille, kipeille lehmille y. m. 
Mutta sitä paitsi sopii tämän pohja
piirroksen mukaan tehtyyn raken
nukseen myös suurenpuoleinen talli. 
Tässä, niinkuin joissakuissa muissa
kin sekä suurempien että pienempien 
karjakartanoitten pohjapiirustuksissa 

on noudatettu sitä periaatetta, jonka mukaan raken
netaan kaikki yhteen. Niinkuin edellisetkin pohja

piirrokset, on tämäkin aiottu matala- 
seinäiselle rakennukselle ilman rehu
vinniä.

Tauluissa X X V  aina X X X I  
saakka on fasaati- ja läpileikkauspii- 
rustuksia joihinkuihin nyt selitettyi
hin pohjapiirroksiin.

Taulussa LXVIII ja osassa tau
lua LXIX on suuria ja selviä kaavoja erikoisosille, 
nk. rehupöydälle, rehuhäkeille y. m.

Taulu L X V II I .  Kuvassa 1 on tiilistä tehdyn 
ja sementtikerroksella peitetyn rehupöydän piirustus. 
Pilttuun permanto ja virtsakouru ovat betonista. Niin
kuin näkyy, on rehupöydän edessä olevassa häkissä 
salpa, jolla lehmät voidaan pitää erillään pöydästä.

Kuva 2. Tässä ovat rehupöytä, pilttuun per
manto ja virtsakouru tehdyt betonista. Pöydän etu- 
syrjä on kuitenkin tiilistä, vaikka sekin voi olla be



tonista. Ohuet laudat peittävät pilttuitten permantoa, 
ettei se eläimistä tuntuisi kylmältä ja epämukavalta. 
Tässä puinen päällyskerros on sitä paitsi jaettu pie
nempiin osiin, että se helposti voitaisiin nostaa pois 
betonipermantoa puhdistettaessa. Muutoin on tämä 
viimeksi mainittu vähän enemmän viettävä virtsa- 
kouruun päin, kuin irtonainen lautapermanto, niin
kuin piirustuksesta näkyy. Rehupöytä on aiottu mata- 
laseinäiseen rakennukseen ilman vinniä, jonka tähden 
välikatto on taitteinen.

Kuva 3 on puinen rehupöytä sammalaluksista 
tehtyine pilttuupermantoineen, jolle kumminkin on 
laskettu ohuista laudoista valmistettu irtonainen ke
vyt permanto.

Kuva 4. Tällainen sisustus rehukäytävineen, 
häkkineen ja väliseinineen on aiottu pienempiin kar
jakartanoihin, joihin se monesta syystä on erittäin 
sopiva. Lehmiä voi helposti juottaa häkin edessä 
olevasta kourusta, joka on luonnollisesti yhteinen 
koko lehmäriville.

Kuvien 5 ja 6 mukaan kuuluvat sisustukseen 
niin hyvin rehukäytävät, häkit ja soimet, kuin myöskin 
poljetusta soransekaisesta savesta tehty permanto. Pilt
tuun permannon alempi osa on tehty kahdesta, toi
siansa vastaan tiiviisti lasketusta lankusta, joten per
manto kestää paremmin.

Taula L X IX . Kuvat 1 ja 2 ovat puisten re- 
hupöytien piirustuksia. Edellisessä on tavallinen re- 
husoimi ja pitkä välihäkki laudoista. Jälkimmäi
sessä on taas pöydän edessä pienempi vesikouru ja 
tavallinen välihäkki tahi myöskin vaan tavallinen 
häkki.

Kuva 3 kuvaa sisustusta, jossa on väliseinät ja 
rehuhäkki, jonka alle on asetettu rehukäytävään päin 
viettävä lauta. Siten eivät heinät, joita lehmät ta
vallisesti tiputtelevat maahan, putoa pilttuuseen, vaan 
rehukäytävään. Tässä täytyy juottaa erinäisillä äm
päreillä. Se tietysti käy päinsä ainoastaan siinä, 
missä on vähän karjaa, jos nimittäin pidetään lukua 
mukavuudesta.

Kuva 4. Tässä on tavallinen rehusoimi, jota 
on korotettu rehukäytävää vasten olevalla mata
lalla häkillä, että siihen hyvästi sopisi eläinten olki- 
rehut.

Kuva 5. Tässä on sisustuksena, paitsi välisei
nää, rehukäytävää vasten oleva avonainen laatikko. 
Sangen helposti voidaan siihen panna rehut ja sa
maten vesiämpäri, kun lehmille annetaan juotavaa 
tahi silppuruokaa. Laatikon päällä on kaksi rimaa, 
joten rehuja ei ole niin helppo vetää siitä ulos, kuin 
jos se olisi aivan avonainen.



Yl. Meijerirakennuksia.
Maamme pohjoisen aseman vaoksi ei maanvilje

lys ole meillä niin taottavaa kuin useimmissa muissa 
maissa. Karjanhoito ja meijeritalous menestyvät sitä 
vastaan sangen hyvin, sillä maamme on rikas nii
tyistä, soista ja karjanlaitumista. Kaikki seikat, jotka 
koskevat tätä elinkeinoa, ovat sentähden otettavat 
tarkoin huomioon. Silloin emme myöskään saa mil
lään muotoa unhottaa, että maitotaloutta varten tar
vitaan hyviä rakennuksia. Ken vaan on vähänkään 
toiminut meijeritöissä, tuntee varsin hyvin, kuinka 
välttämätöntä on, että meijerihuoneet ovat isoja ja 
sellaisia, että niihin voi helposti päästä. Muutoin ei
vät tehtävät käy pikaan ja kunnollisesti. Tuotteista 
ei myöskään saada hyviä ja kestäviä, elleivät huoneet 
ole kaikin puolin mukavia. Kaikin paikoin ei voi luon
nollisista syistä laittaa yhtä hyviä ja täysin kelvollisia 
huoneita. Vaan pienimmissäkin taloissa täytyy kuitenkin 
olla erityisiä tilavia huoneita yksinomaan maitotaloutta 
varten. Poikkeuksena ovat ainoastaan sellaiset talot, 
joissa maito myydään tahi viedään osa- tahi kylämei- 
jeriin; niissä eivät meijerihuoneet ole välttämättömiä.

Meijeriä rakennettaessa täytyy ottaa monta seik
kaa tarkoin huomioon. Ensiksikin ei meijeriraken
nusten kokoa pidä määrätä ainoastaan sen mukaan, 
miten suuressa voimassa meijeritalous sillä hetkellä 
on, vaan on huomioon otettava sekin, voiko meijeri- 
liikettä kenties kohtakin laajentaa. Niinpä voi se, 
joka enentää karjaansa tahi ostaa maitoa muu’alta, 
tulla hetikin suurempain meijerihuoneitten tarpeeseen. 
Sentähden olisi parasta, että rakennukset jo alusta 
pitäin tehtäisiin suuremmat, tahi ainakin semmoiset, 
että niitä vastaisuudessa olisi helppo laajentaa. Sitä 
paitsi riippuu meijerin suuruus siitä, valmistetaanko 
siinä ainoastaan voita, tahi myöskin juustoa. Luon
nollisesti vaikuttaa meijerin suuruuteen sekin, asu

vatko siihen kuuluvat henkilöt itse meijeriraken
nuksessa.

Millaisella paikalla meijerirakennus sijaitsee, on 
toinen sangen tärkeä seikka. Paikan tulee olla kuiva 
ja avonainen. Likellä ei saa löytyä rämeikköjä eikä 
likapaikkoja, jotta ilma pysyisi puhtaana ja raittiina 
meijerin ympärillä. Kun meijeri sijoitetaan lähelle 
karjakartanoa, voidaan maito helposti kuljettaa sinne. 
Meijeri ei saa kuitenkaan olla liian likellä karjakar
tanoa. Sillä tuuli voi sinne helposti työntää lanta- 
tunkion hajua etenkin silloin, kun lantaa ajetaan pel
lolle. Lantatunkioitten ja likapaikkojen luona on sitä 
paitsi aina kärpäsiä ja muita lentohyönteisiä, jotka 
voivat tunkeutua meijerihuoneisiin ja suuresti haitata 
siisteyttä.

Jos vaan on mahdollista, tehdään meijeri var- 
josalle paikalle. Auringon valoa ei tarvitse kuiten
kaan peljätä niin paljon, kuin muinoin, jolloin ei 
ymmärretty käyttää jäätä eikä tunnettu separaat
toreja. On aivan kylliksi, jos jotkut määrätyt huo
neet, niinkuin esim. voin vaivaamishuone, pidetään 
pimennon puolella. Sillä tässä ei sovi unhottaa, että 
auringonvalo kuolettaa bakterioita ja muita organis
meja, jotka elävät paraiden pimennossa. Se puhdis
taa ja kuivaa ilmaa sekä vaikuttaa yleensä hyvin ter
veellisesti. Jos meijeriin ei tehdä vesijohtoa, niin on 
rakennus tehtävä hyvän kaivon viereen, jossa on kyl
liksi hyvää vettä. Vesi pumputaan tästä vesisäiliöön, 
joka on niin korkealla, että vesi omasta painostaan 
juoksee määrättyihin paikkoihinsa. Meijerissä täytyy 
aina olla kyllälti vettä. — Jos meijeriin tuodaan mai
toa muiltakin seuduilta, täytyy sen olla hyvän kulku
tien varrella. Muutoin on vaikea tuoda maitoja siihen.

Meijeri soveltuu sijoitettavaksi suurempiinkin ta
loihin, jos niissä on seuraavat huoneet: meijerikeit-
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tiö, jäähdytys- eli maitohuone, kirnu- ja separaattori- 
huone, voin vaivaamishuone ja kerman hapatushuone. 
Jos meijerissä valmistetaan juustoakin, tarvitaan 
lisäksi juoksetushuone ja yksi tahi mieluimmin kaksi 
juuston säilytyshuonetta. Rakennukseen kuuluu vielä 
eteinen ja ullakon 1. vinnin portaat. Yläkerrassa on 
konttori meijerikaluja varten sekä joitakuita asuin
huoneita meijerin hoitajaa ja muita meijeriin kuuluvia 
henkilöitä varten. Jos nämät henkilöt ovat perheellisiä 
tahi omassa ruo’assaan, on parempi, että asuinhuo
neet keittiöineen ovat alakerrassa.

Kylä- eli n. s. osameijereissä on näiden huonei
den lisäksi vielä tarpeen erityinen suurempi maidon 
vastaanottohuone. Maidontuojat jättävät siihen mai
don; siinä huoneessa se punnitaan ja annetaan kuo
rittu maito takaisin. Muihin meijerihuoneisiin ei syr
jäisiä pitäisi päästää ollenkaan. Ilma pysyisi silloin 
puhtaampana ja meijerihenkilöt saisivat rauhassa toi
mittaa tehtäviään. Mainitussa huoneessa sopii myös
kin pestä ja puhdistaa meijeriastioita; maitoa vas
taanotettaessa ei sitä kuitenkaan sovi tehdä. Tällai
sissa meijereissä tarvitaan sitä paitsi erityinen kont
torihuone kirjanpitoa, kuittauksia y. m. varten.

Luonnollista on, että pienemmissä taloissa täy
tyy tyytyä pienempiin meijereihin. Niihin tuskin kan
nattaa tehdä muita huoneita kuin keittiö, jossa sa
malla kirnutaan ja erotetaan kerma, pieni jäähdy- 
tyshuone sekä voin vaivaamishuone. Sitä parempi 
on, jos lisäksi voidaan tehdä pieni kerman hapatus- 
huone.

Lähemmin tarkastaessarnme, miten mainitut huo
neet ovat sijoitettavat toisiinsa nähden, miten ne ra 
kennetaan ja sisustetaan y. m., ovat seuraavat sei
kat otettavat huomioon: Keittiö, jonka usein täytyy 
olla jonkunlaisena eteisenä, tehdään keskelle raken
nusta. Ikkunoita pitäisi siinä olla niin paljo, että ne 
valaiseisivat joka sopen siinä. Keittiöön muurataan 
höyrypata, jossa lämmitetään vettä ja valmistetaan 
vesihöyryä; sillä näitä tarvitaan astioiden pesua ja 
juuston valmistamista varten. Ellei näin tehdä, ase
tetaan sinne höyrypannu, jonka yhteydessä joko on 
kone tahi ei. Se riippuu näet siitä, kirnutaanko ja 
erotetaanko kerma tavallisen menettelytavan mukaan 
vaiko höyryturbinien avulla. Permanto tehdään hy
vin vahva ja kestävä, sillä sen päällä liikutellaan

raskaita esineitä. Sitä paitsi tehdään permanto ai
van vedenpitävä sekä keittiössä että kaikissa muissa 
meijerihuoneissa. Sementti-, betoni- ja tavalliset tiili- 
permannot eivät ole kylliksi lujia. Asvalttipermanto 
ei myöskään sovi, sillä lämmin ja kiehuva vesi tur
melee sen pian. Muita aineita on siis käyttäminen, 
jos tahdotaan saada täysin kelvollisia permantoja. 
Näiksi soveltuu esim. tasaiset kiviliuskat, paksut gra- 
niittilevyt, sementtiin upotetut katukivet. Hyviä ovat 
tällaisiksi permannoiksi myöskin n. s. rautatiilet. 
Sementin päälle lasketaan ne lappeelleen kahteen ker
rokseen. Olkoonpa kivet mitä laatua tahansa, sär
kyvät ne helposti raskaitten painojen pudotessa per
mannolle, ellei kiviä lasketa jonkun aluskerroksen 
päälle. Tämän aluksen voi tehdä joko betonista tahi 
tavallisesta hiekasta, joka erittäin huolellisesti polje
taan kovaksi. Muutoin ei permannolta saa miten
kään kestäviksi, ellei kivien väliin jätetä noin 20 mm 
levyisiä väliaukkoja, jotka tietysti täytetään semen
tillä. Jo ennen olemme maininneet, ettei sementti- 
esineitä ja laitoksia, joihin permannotkin kuuluvat, 
sovi pitää käytännössä heti niiden valmistuttua. Mo
nen viikon ajan annetaan niiden olla käyttämättöminä 
ja kostutetaan hyvin ahkeraan vedellä. Tästä tär
keästä seikasta huomautamme vieläkin, sillä tämä 
seikka on usein unhottunut ja sen vuoksi on useit
ten meijerien permannot tulleet huonoja, jotka eivät 
ole kestäneet kauan.

Jos meijeri on rakennettu puusta, niin lahoavat 
keittiön alimmat hirsikerrokset jotenkin pian. Niin 
käy kaikissa sellaisissa huoneissa, jotka ovat alinomaa 
kosteina ja tuntikausia vesihöyryä täynnä. Niitä täy
tyy sentähden jollakin tavalla suojella. Parasta olisi, 
jos enimmin kostuvat seinät rakennettaisiin tiilistä 
ikkunoiden tasalle asti. Vaan sellainen kustannus 
olisi monelle kenties liian suuri, jonkatähden täytyy 
valita muita keinoja. Permantoa ei pidä tehdä aivan 
tasaista eikä suinkaan seiniin päin kaltevaa, vaan 
niin että se on keskeltä huonetta vähän alempana 
kuin seinien vierestä. Vielä parempi on, jos seinille 
tehdään 0,6 ä 0,9 m korkea paneililaudoitus. Se nau
lataan rimoihin kiinni, niin että seinän ja laudoituk
sen väliin jää ilmakerros. Hyvin sopiva on myöskin 
vähintäänkin 0,3 m korkea tiilivuoraus, jossa tiilet 
ovat joko lappeellaan tahi särmittäin päällekkäin ja



153

sementtilaastilla yhteen muuratut. ' Vuorauksen ylä
puoli peitetään puisella peittolistalla. Listan ja hirsi
seinän väliin naulataan levy tervattua pahvia. Hyvä 
on vuorauksen ja seinän väliin jättää vielä lisäksi 
ilmakerros.

Keittiössä ja kaikissa muissa meijerihuoneissa 
ovat seinänraot tilkittävät ja kitattavat. Seinät maa
lataan öljymaalilla, että niitä voidaan helposti pestä. 
Välikattolaudoituskin maalataan samoin öljymaalilla 
tahi vernissataan.

Hyvä ilmanvaihto täytyy olla sekä yleensä mei
jerissä, että erittäin keittiössä. Sillä siinä on usein 
paljon vesihöyryä, joka aina täytyy saada poistetuksi. 
Vesihöyryn poistamista varten muurataan sentähden 
suuri torvi uuniin kuuluvien ilmanvaihtotorvien li
säksi. Erittäin paljon höyryä syntyy siitä, että mei- 
jeriastioita puhdistetaan höyryllä. Jos tämä voitai
siin toimittaa ulkona lämpimämpinä vuodenaikoina, 
pysyisi huone paljoa kuivempana.

Jäähdytys- eli maitohuone voi olla jotakuinkin 
pieni sellaisissa meijereissä, joissa on separaattori- 
laitos. Mutta jos se on kovin pieni, eikä mukavata 
maidon jäähdytyslaitosta ole, ei siinä voi heti kerman 
erotettua jäähdyttää kuorittua maitoa. Se on kui
tenkin välttämätöntä, jos tahdotaan maitoa hyvänä 
säilymään. Tiedetäänhän sitä paitsi, että maito py
syy kauvemmin hyvänä, jos sitä lämmitetään noin 
75° C. asti. Maku ei muutu täten ollenkaan. Sen 
ohessa kuoleutuvat tällaisen lämmittämisen kautta 
useimmat maidossa olevat pienet elimistöt, bakteriat, 
joista monta tautia voi tarttua ihmiseen; tahi tulevat 
ne täten ainakin tehottomiksi. Sentähden ei pitäisi 
koskaan laiminlyödä tällaista lämmittämistä, vaikka 
silloin onkin enemmän puuhaa jäähdyttämisessä ja 
vaikka tarvitaankin suurempi jäähdytyshuone. Mai
don lämmittäminen ja jäähdyttäminen on aivan vält
tämätön etenkin kaikissa yhtiömeijereissä, joihin ke
rätään maitoa monesta eri paikasta ja josta sitä jae
taan vähin osin moneen paikkakuntaan. Sillä joku 
osa maitoa voi olla tuotu sellaisesta talosta tahi 
paikkakunnasta, jossa vallitsee tarttuvainen tauti. 
Tahi voi maito olla sellaisista lehmistä, joissa on 
tuberkeli- tahi joku muu vaarallinen tauti. Kestä
mättömästä maidosta voi se silloin helposti tarttua 
ihmiseen. Tästä syystä täytyy näiden meijerien olla

sellaisia, että niissä voidaan nopeasti jäähdyttää 
maito heti lämmittämisen jälkeen.

Muutoin tehdään maitohuone aina valoisa ja vii
leä. Jos vaan on mahdollista, sijoitetaan se poh
joista kohti, että pysyisi kesällä viileänä. Erittäin 
tärkeä on tämä seikka sellaisissa meijereissä, joissa 
ei ole separaattoreja, Maitohuoneen pitäisi aina olla 
eteisen tahi maidon vastaanottohuoneen vieressä. 
Sitä paitsi pitäisi sen olla separaattorihuoneen yhtey
dessä. Erittäin hyvä ilmanvaihto on tarpeen, sillä 
lämmintä maitoa jäähdytettäessä syntyy paljo vesihöy
ryä, joka aina on saatava pois. Erityinen ilmanvaihto- 
torvi olisi sentähden muurattava tähänkin huoneeseen 
uunin savutorven viereen. Permanto lasketaan aivan 
vedenpitäväksi. Hyvin tehty betoni- tahi asvalttiper- 
manto kestää vallan hyvin tämmöisessä huoneessa.

Jäädytyssäiliöt on paras tehdä tiilistä sementti- 
muurauksella. Puulaatikotkin eli ammeet kestävät 
varsin hyvin, jos vaan niiden maahan upotetun osan 
ympärille lasketaan hyvästi sullottu kerros savea, 
tahi jos niitä ei ollenkaan upoteta maahan, vaan an
netaan olla irrallaan. Mainituille säiliöille sopii 1 m 
leveys, pituus voi olla mieltä myöten. Puisilla väli
seinillä on paras jakaa säiliö pienempiin osiin, ettei 
tarvitseisi jäähdyttää kaikkea vettä siinä silloinkin 
kun on vähän maitoa. Säiliöitten koko tahi luku
määrä riippuu siitä, miten maidon kanssa menetel
lään. Jäitä käytettäessä pitää niiden olla niin suu
ria, että maidot voivat seista niissä 36 tuntia ker
man kohoamista varten. Niihin täytyy siis mahtua 
päivän suurin maitomäärä, niiden korkeus riippuu 
jäähdvtyssaaveista. Noin puoliksi upotetaan säiliöt 
permantoon. Tyhjentämistä varten tehdään niiden 
pohjiin reikiä, joista vesi torvia myöten pääsee mei
jerin likaviemäriin.

Kirnu- ja separaattorihuoneeseen täytyy mahtua 
niin monta kirnua ja separaattoria, että päivän maito- 
määrä voidaan saada voiksi 6— 8 tunnissa. Sillä 
joka päivä täytyy jäädä niin paljon aikaa jäljelle, 
että voidaan niin hyvin puhdistaa meijeri, sen astiat 
ja kalusto, kuin myöskin täydellisesti kuivattaa kaikki. 
Muutoin on kahta pientä separaattoria mukavampi 
käyttää kuin yhtä isompaa. Sillä jos joku osa me
nisi rikki, ei tällöin tarvitseisi seisauttaa työtä siksi 
kunnes vahinko olisi korjattu.
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Joskus jaetaan tämä huone kahteen osaan, jol
loin molemmat työlajit toimitetaan eri huoneissaan. 
Sen pitää olla maidon vastaanottohuoneen, jäähdy- 
tyshuoneen ja voin vaivaamishuoneen vieressä. Sa
maten pitää sen olla likellä kermanhapatushuonetta. 
Parasta on tehdä tämän huoneen permanto kivile- 
vyistä y. m. s. aivan niinkuin keittiössäkin. Sillä tääl
läkin liikutellaan raskaita esineitä, jotka pian voisi
vat rikkoa ohuen sementtipermannon.

Voinvaivaamis- eli välmistushuoneesta mainittiin 
jo, että se on sijoitettava kirnuhuoneen viereen. 
Ilmansuuntaan nähden pitää sen olla niin sijoitettuna, 
ettei aurinko pääse paistamaan sinne ainakaan voita 
valmistettaessa. Voikaukalon, voinvaivaamispöydän 
y. m. pienemmän kaluston täytyy siihen sopivasti 
mahtua. Valoa ei saa puuttua; kunnollinen ilman
vaihto ja hyvä sementtipermanto ovat myöskin välttä
mättömiä. Suurimmalla huolella on myöskin estet
tävä koneiden öljyn hajua y. m. s. tunkeumista tä
hän huoneeseen. Sillä voi ei siedä näitä ollenkaan, 
ja se kadottaa heti arvonsa, jos siinä tuntuu muita 
hajuja. Enemmän kuin mikään muu huone on siis 
tämä suojeltava kaikelta sellaiselta, joka voi vaikut
taa vahingollisesti.

Kerman hapatushuone on välttämättömän tar
peellinen kaikissa suuremmissa meijereissä. Kerman 
hapattaminen on erittäin tärkeä toimi hapanta voita 
valmistettaessa, vaan asia ei näy olevan kaikille sel
vänä. Ellei tällaista huonetta ole, ei kerman happa
nemista voi kylliksi hyvin silmälläpitää ja huolehtia. 
Huone ei tarvitse olla iso, sillä kerma-astiat eivät 
kaipaa suurta sijaa; vaan lämmin sen pitää olla tal
vella ja kesällä viileä. Seinät ja katto tehdään niin, 
että koko huone voidaan helposti perinpohjin puhdis
taa. Sillä mitä suurin puhtaus on siinä aivan vält
tämätön. Tietysti ovat vedenpitävä permanto ja hyvä 
ilmanvaihto myöskin välttämättömiä.

Erityinen juoksetushuone on tarpeen ainoastaan 
sellaisissa paikoin, missä juustoa valmistetaan suu
remmassa määrässä. Missä juustoa valmistetaan ai
noastaan kotitarpeeksi tahi lähiseutulaisillekin riittä
mään asti, voi sen toimittaa meijerin keittiössä. Muu
toin tehdään juoksetushuone valoisa ja niin tilava, 
että juustoamme, painimet y. m. laitokset sinne hy
vin mahtuvat. Permanto tehdään vahva ja tiivis.

Kun täällä syntyy paljon vesihöyryä, maalataan sei
nät öljymaalilla ja varustetaan kelvolliset ilmanvaihto- 
torvet. Semmoinen torvi tehdään tässäkin huoneessa 
uuniin. Juoksetushuoneen pitäisi olla meijerin keit
tiön ja juustohuoneen vieressä.

Juustohuoneen, jonne painimista otettu juusto 
viedään kuivamaan ja kypsymään, pitäisi olla suh
teellisesti lämmin ja kuiva. Kovin suuri lämmin ja 
kuivuus kovoittaa kuitenkin liiaksi juuston pintaa; 
juusto rupeaa happanemaan ja halkeilee. Kovassa 
kosteudessa ja kylmässä kuivaa taas juusto liian hi
taasti, rupeaa homehtumaan, pehmenee, kypsyy hi
taasti ja tulee pahamakuiseksi. Juustohuoneessa pi
tää olla kylliksi suuri uuni ja hyvä ilmanvaihto, jotta 
huonetta voidaan lämmittää tahi kylmentää mieltä 
myöten. Sillä tässä huoneessa on aina pidettävä so
velias lämpömäärä, joka vaihtelee vuodenaikojen mu
kaan 16 ja 20° C. välillä. Valo on tarpeen, vaan 
auringosäteitten ei sallita suorastaan paistaa sisään. 
Sentähden tehdään ikkunat pohjoista kohti tahi lai
tetaan niihin hyvät varjostimet. Itse huone ei saa 
olla maito- ja voihuoneen yhteydessä, sillä näihin voi 
tunkeutua juuston hajua. Parasta on sijoittaa juus
ton säilytyshuoneet aivan erilleen kaikista sellaisista 
huoneista, joissa maitoa ja voita jostakin syystä 
pidetään.

Juustokellari. Niinpian kuin juustoa ei enään 
tarvitse joka päivä käännellä ja peräänkatsoa, muu
tetaan se kellariin, jossa se vasta oikein kypsyy. 
Tämä voidaan helposti toimittaa, jos vaan kellari on 
likellä juustohuonetta. Useissa paikoin ovat nämät 
molemmat huoneet tavallisesti päällekkäin, juustokel
lari ala- ja juustohuone yläkerrassa. Sisäänkäytävä 
voi silloin olla molempiin huoneisiin juoksetushuo- 
neesta, kuten muutamista meijerin piirustuksista lä
hemmin näkyy. Molemmista huoneista voidaan myös
kin liikkua toiseen pieniä portaita myöten, jotka nou
sevat kellarista, tahi tehdään juustohuoneen perman
toon aukko, josta juustot pienellä nostokoneella (vipu- 
laitoksella) lasketaan alas kellariin. Tässä tapauk
sessa on paras tehdä ovi kellariin ulkoapäin. Mutta 
vaikka juustokellari olisi millä kohdalla tahansa mei
jerissä, pitää sen aina olla vähän maan sisässä. Lämpö- 
määrä pysyy silloin tasaisempana ja ilma vähän kos
teampana. Uuni ja hyvä ilmanvaihto ovat välttämät



155

tömiä siinä, jotta ilma voitaisiin pitää paraiksi läm
pimänä. Sveitsinjuustolle tarvitaan kellarissa 10 ä 
12° C. lämpö, joka vaihtelee vuodenaikain mukaan. 
Muut juustolajit tarvitsevat joko enemmän tahi vä
hemmän sen mukaan millaisille juustolajille kellari 
on aiottu. Katon pitää olla holvattu, jos kellari on 
aiottu sveitsin juustolle. Muille juustolle, jotka meillä 
ovat tavallisia, kelpaa puinenkin katto. Niinhyvin 
katto kuin seinät ovat peitettävät sementillä. Niiden 
peseminen ja tarpeellinen puhtaanapito on silloin hel
pompi. Jos taas seiniä ja kattoa ei voida pestä, niin 
pitää niitä vuosittain sivellä kalkkivedellä. Siten hä
viävät kaikki sienet, jotka ehkä ovat kasvaneet kel
lariin. Kellari ei saa olla pimeä, vaan siinä täytyy 
olla yksi tahi useampia ikkunoita aina sen mukaan, 
miten kookas se on. Sillä valon täytyy päästä estä
mään homeen ja muiden sienilajien muodostumista, 
jotka juuri pimeässä ja kosteassa hyvin menestyvät. 
Kokonsa puolesta tulee kellarin olla sitä suurempi, 
kuta kauvemmin juustoja siellä pidetään kypsymässä. 
Ainakin tulee sen olla yhtä suuri kuin juustohuone. 
Siinä tarvitaan myös samallaisia irtonaisia juusto- 
hyllyjä, jotta ilma joka taholta pääsisi vaikuttamaan 
juustoihin.

Mitä meijerin sisustamiseen tulee, mainittakoon 
tässä vielä: Niinkuin jo edellä kerrottiin, on hyvä
ilmanvaihto sangen tarpeellinen kaikissa meijerihuo
neissa, mutta erittäinkin joissakuissa niistä. Sentäh
den ovat ikkunat välttämättömästi tehtävät avattaviksi. 
Kesäiseen aikaan voi niitä pitää auki öilläkin. Ovet 
tehdään niin suuret, että isoimmatkin esineet, niin
kuin kirnut, kermatynnyrit, voikaukalo y. m. hyvin 
mahtuvat niistä. Sillä näitä esineitä täytyy usein 
viedä ulos tuuleutumaan. Kuumina aikoina täytyy 
huoneitten pysyä viileinä. Sentähden ovat höyrykone 
ja etenkin höyrypannu, jos niitä on meijerissä, sijoi
tettavat sellaiseen paikkaan, etteivät pääse lämmittä
mään huoneita. Etenkin voin vaivaamishuoneesta ja 
kirnuhuoneesta on niitä tarkoin pitäminen erillään, 
sillä ainakaan nämät huoneet eivät siedä ollenkaan 
kuumuutta. — Kun tahdotaan laitoksia huokeammiksi, 
täytyy pienissä meijereissä useinkin sijoittaa vähäinen 
höyrykone keittiöön. Mutta silloin täytyykin pitää 
huolta siitä, etteivät lämmin ja konehaju pääse tun
keutumaan joka paikkaan.

Jo on myöskin kerrottu, että kaikkien perman
tojen pitää olla lujia ja vedenpitäviä. Huuhdevettä 
ei saa kuitenkaan millään muotoa johtaa maahan sei
nässä olevien reikien lävitse, niinkuin usein on ta
vallista. Joskus kyllä johdetaan se kauvemmas ma
talaa, avonaista ojaa myöten, vaan tavallisesti saa 
vesi jäädä seisomaan aivan meijerin viereen, jolloin 
siihen muodostuu haisevia, kovin vahingollisia vesi
lätäköitä. Paras olisi rakentaa likaviemäri, joka joh
taisi kyllin kauvas kaikki likavedet. Mutta ellei tätä 
voitaisi tahi tahdottaisi tehdä, olisi välttämätöntä, että 
sitä varten kaivettaisiin syvä ja hyvin viettävä oja. 
Vaikka veden sallittaisiin juosta maahan, niin ei se ru
peaisi niin paljon haisemaan, jos vaan runsaasti sam
malaluksia tahi suomultaa levitettäisiin niille paikoille. 
Näitä pitäisi kuitenkin usein vaihtaa. Joka tapauk
sessa olisi sentähden parasta, että vesi johdettaisiin 
permannon rei’istä torvia myöten suorastaan ojaan. 
Siten ei vesi pääsisi yhtymään maahan ennenkuin 
vasta ojassa. Vaan likaviemärinkään ilma ei saa 
päästä meijeriin ilmaa saastuttamaan. l:sen osan 
7:ssä luvussa on tarkoin kerrottu miten likaviemäri 
on rakennettava, ja viittaamme siis siihen.

Tähän kuuluvain taulujen selitys.

Tauluissa XXXII aina XXXV saakka on 21 kpl. 
erikokoisten meijerien pohjapiirustuksia.

Taulu X X X II .  Kuva 1. Tässä on sellaisen mei
jerin pohjapiirros, jossa valmistetaan sekä voita että 
juustoa. Siinä on tilava keittiö ja pieni juoksetus
huone. Juustohuoneet ovat päälletysten ja niihin 
päästään keittiöstä. Molemmat huoneet ovat vuora
tut tiilillä, jotta ne pysyisivät kylmempinä ja kosteam
pina sekä soveltuisivat paremmin juustoille. Alakerran 
vuorauksessa ovat tiilet lappeellaan päälletysten, ylä
kerrassa sitä vastaan syrjittäin, niin että litteä puoli 
on seinää vasten. Tiilet kiinnitetään nauloilla, vaan 
ensin kuitenkin annetaan seinän painua. Vuorauksen 
ja seinän väliin on kiinnitetty pahvivuoraus. Tuskin 
tarvinnee mainitakaan, että kaikkein parasta on jät
tää ilmakerros puuseinän ja tiilivuorauksen väliin. 
Ullakossa on konttori ja kaksi asuinhuonetta; sinne 
käyvät portaat eteisestä. Ellei erityistä juoksetushuo- 
netta ole tarpeen, voidaan sitä mukavimmin käyttää
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separaattori- ja kirnuhuoneena. Vaan juustohuonee- 
seen tehdään silloin ovi keittiöstä, huone d muute
taan voin vaivaamishuoneeksi ja e kerman hapatus- 
huoneeksi.

Kuva 2 on pohjapiirros sellaisen vähän pienem
män talon meijeriin, jossa valmistetaan juustoa ai
noastaan kotitarpeeksi. Pieni juustohuone sopii val
lan hyvin myöskin kerman hapatushuoneeksi, vaan 
silloin ei saa luonnollisesti juustoa valmistaa. Ullakko
kerrokseen johtavat mukavat portaat ja siellä on 2 
lämpiävää sekä yksi kylmä asuinhuone.

Kuva 3. Tämä pohjapiirros soveltuu sellaisille 
tiloille, joissa maidonhoidossa käytetään jää- eli jääh- 
dyttämistapaa. Maitohuone on iso ja vähän maan 
sisässä, ei kuitenkaan syvässä. Ruokamulta on kai
vettu pois maasta ja siihen on sitten permanto las
kettu. Kivijalan tasalla on pitkin seiniä kivipenkkiä 
eli hyllyjä, joille maitoastiat voidaan asettaa. Ha
panta maitoa varten on eri huone. Eteinen on iso 
ja avonainen; portaat johtavat siitä kahteen kylmään 
ullakkohuoneeseen eli luhdille.

Kuvasta 4 näkyy pienemmän meijerin pohjapiir
ros. Huoneita on kolme. Piimän säilytyshuoneen, 
jonka oikeastaan ei pitäisi ollakaan meijerirakennuk
sessa, voi näistä muuttaa kermanhapatushuoneeksi, 
tahi maitohuoneeksi ja maitohuoneen taas voin vai
vaamishuoneeksi. Portaat nousevat eteisestä haus
kaan asuinhuoneeseen ullakossa.

Kuva 5. Tämä pohjapiirros on ai’ottu jotenkin 
suurelle meijerille. Ullakkokerroksessa on yksi asuin
huone. Kun tässä on aivan samat huoneet, kuin 
l:ssä edelläselitetyistä pohjapiirroksista, siirrymme se
littämään seuraavaa taulua.

Taulu X X X II I .  Kuva 1. Tässä näemme yhtiö- 
tahi kylämeijerin pohjapiirroksen. Jotta siinä soveltuisi 
valmistaa juustoakin, ovat piirustuksessa myöskin 
juoksetus- ja juustohuoneet sekä kaksikerroksinen kel
lari. Monin paikoin halutaan höyrykonetta käyttää 
väliaikoina jauhattamiseen. Sentähden on tässä pieni 
myllyhuone. Konehuone on jäähdytyshuoneen vie
ressä, koneenkäyttäjän huone taas kerman hapatus- 
huoneen vieressä. Vaan silloin ovat mainittujen huo
neiden seinät saatavat niin tiiviiksi, ettei öljyn y. m. 
hajua pääse meijerihuoneisiin. Mitä konehuoneeseen 
tulee, tehdään se seinä, joka on yhteinen tälle ja jol

lekulle meijerihuoneista, kaksinkertainen. Väli täy
tetään sahajauhoilla tahi jollakin muulla hyvällä eris
tys-aineella. Suuressa eteisessä otetaan maidot vas
taan ja punnitaan. Samasta huoneesta annetaan mai- 
dontuojille takaisin kuorittu maito. Ensin täytyy niitä 
kuitenkin kovasti lämmittää ja siten kuolettaa kaikel- 
laiset tautiainekset, joita niissä voi olla.

Kuvat 2, 3 ja 4 ovat pienempien meijerien pohja
piirroksia, jotka sopivat talonpoikais-kansan tiloille. 
Jotta piimäsaavia ei tarvitseisi pitää keittiössä tahi 
maitohuoneessa, jossa se sangen usein saa seista, on 
joka pohjapiirroksessa erityinen piimänsäilytyshuone.

Kuva 5. Tämä pohjapiirros on ai’ottu suurem
paa meijeriä varten. Siinä nähdään kiinnimuurattuna 
höyrypannu, josta osa on suurenlaisessa eteisessä, 
osa keittiössä, ja kolmas osa maidon vastaanottohuo
neessa. Höyryä riittää siitä sekä höyryturbiineihin 
että vedenlämmittäjiin y. m. Meijerinhoitajan asunto 
on alakerrassa, muiden meijerihenkilöitten ylä- eli 
ullakkokerroksessa.

Taulu X X X IV . Kuva 1. Tässä on jotenkin suu
ren meijerin pohjapiirros. Vähemmässä määrässä 
sopii siinä valmistaa myöskin juustoa. Voinvaivaa- 
mishuone on tosin juustohuoneen vieressä. Vaan 
juustonhaju ei voine päästä juustohuoneesta itse mei
jeriin, kun niitä erottaa toisistaan tiivis puuseinä, 
joka on vuorattu pahvilla ja tiilivuorauksella. Vuo
raus on muurattu sementillä ja maalattu öljymaalilla. 
Sitä paitsi voi juustohuoneiden ovet tehdä yhtä hel
posti avarasta eteisestä. Viimeksimainitussa huoneessa 
on höyrypannu, sillä kirnuaminen ja kerman erotta
minen toimitetaan höyryturbiinin avulla. Jollei tar
vita niin suurta keittiötä, kuin pohjapiirroksessa on, 
jätetään luonnollisesti huoneen ulkonema pois. Mei
jerin sisäänkäytävää suojelee pylväiden varassa oleva 
katos. Pieni huone jäitä ja jäänmuserruskonetta var
ten on myöskin pohjapiirroksessa.

Kuvat 2, 3, 4 ja 5 ovat pienempien meijerien 
pohjapiirroksia, aivan eri tavalla järjestettyjä. Vä
hemmässä määrässä voi niissä kaikissa valmistaa 
myöskin juustoa. Mukavat portaat johtavat ullakkoon, 
jonne helposti voi sisustaa lämpiäviä asuinhuoneita.

Kuva 6. Tämä pohjapiirros on taas ai’ottu suu
remmalle tilalle, jonka omistajalla on varoja raken
taa tiilinen meijeri. Paitsi tavallisia huoneita on ala-
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kerrassa asuinhuone meijerinhoitajaa varten sekä ylä
kerrassa isompi huone muita meijerihenkilöitä var
ten. Viimeksi mainitun huoneen sisäpuoliset seinät 
ovat kaksinkertaisista laudoista. Porstuassa punni
taan maidot ja tehdään joitakuita muita töitä, niin
kuin esim. pestään astiat. Siinä on myöskin höyry- 
pannu, jossa höyryä valmistetaan höyryturbiineihin 
y. m.

Taulu X X X V .  Kuva 1. Tässä on taas yhtiö- 
meijerin pohjapiirros. Alakerrassa on kolme asuin
huonetta sekä konttori ja vaatekammioita maitotalou
den hoitajaa varten. Ullakkokerroksessa on huoneita 
meijerin palvelusväkeä varten; eteisestä nousevat sinne 
mukavat portaat. Konehuone on osaksi voinvaivaa- 
mishuoneen vieressä, vaan sentähden onkin tällä koh
dalla kaksinkertainen seinä.

Kuva 2 on myöskin ai’ottu yhtiömeijeriä varten. 
Huoneet ovat vähän toisin sijoitettuina, kuin edelli
sessä pohjapiirroksessa. Alakerrassa ei myöskään ole 
asuinhuoneita maitotalouden hoitajaa varten. Sitä 
vastaan on siellä pieni myllyhuone. Vaan siinä täy

tyy olla hyvin tiiviit seinät meijerihuoneita vasten, 
aivan niinkuin koneenkäyttäjänkin huoneessa.

Kuva 4. Tästä näkyy suuren meijerin pohja
piirroksia. Siinä on myös juoksetushuone sekä 2 
juuston säilytyshuonetta; ja paitsi niitä, on siinä vielä 
myllyhuonekin. Tässä niinkuin kaikissa muissakin 
vasta selitetyissä pohjapiirroksissa kylämeijereitä var
ten johdetaan voima akselijohdoilla niihin eri huonei
siin missä sitä tarvitaan. Kaikissa näissä suurellaisissa 
meijerirakennuksissa on pääsisäänkäytävän edessä 
pylväitten varassa lepäävä katos. Maidontuojat ei
vät täten tarvitse seista sateessa sillä aikaa kuin 
maitoastioita kannetaan sisään ja ulos.

Kuvat 3 ja 5 ovat pienempien meijerien pohja
piirroksia; meijereissä käytetään vaan käsiseparaat- 
toreja. Sentähden on niissä maidonvastaanottohuone, 
kirnu- ja separaattorihuone, voin vaivaamishuone sekä 
pieni kerman hapatushuone.

Tauluissa X X X V I  aina X L I  saakka on fasaati- 
ja läpileikkauspiirustuksia muutamia nyt selitetyltä 
pohjapiirroksia varten.



¥11. Riihiä ja puimahuoneita.
Riihet. Vanhan hyvän tavan mukaan kuivataan 

maassamme leikatut elot ennen puintia tavallisesti 
riihessä, joten viljaa, kuten tunnettu, on helpompi pi- 
temmän aikaa säilyttää suurissa läjissä ja se myöskin 
paremmin säilyttää itäväisyytensä. Riihessä kuivattu 
vilja on siis arvokkaampaa niin hyvin kauppatava
rana kuin siemenenäkin. Tällaiset kuivausriihet teh
dään tavallisesti hyvin avarat, useissa paikoin kun 
puiminen toimitetaan riihessä, jolloin sen luonnolli
sesti täytyy olla niin korkea, ettei »panos» puidessa 
ole varstan tiellä; toisissa paikoin taas — joskin pui
minen tapahtuu erityisessä luvassa — luodaan panos 
korkealle, jotta voi haitatta kävellä sen alitse. Tästä 
syystä tulee riihi korkeammaksi kuin itse kuivausta 
varten oikeastaan olisi tarpeenkaan, jonka vuoksi 
polttopuitakin luonnollisesti kuluu enemmän ja itse 
rakennuskin tulee kalliimmaksi.

Missä puiminen toimitetaan luvassa — ja se oli
sikin kaikkialla edullisinta — on rakennustavassa, 
sen periaatteen mukaisesti, ettei lämmitetä isompaa 
alaa kuin mitä elot kuivaakseen välttämättömästi tar
vitsevat, tehtävä se muutos, että panos sijoitetaan 
niin lähelle laattiaa kuin mahdollista. Riihen kuivaa- 
mishuoneen ei siten tarvitseisi olla sisältä korkeampi 
kuin noin 2 m, mutta että rakennuksesta voitaisiin 
saada enemmän hyötyä, tehdään se niin korkea, että 
kaksi tiiviillä sillalla toisistaan erotettua kuivaushuo
netta voi mahtua päällekkäin, joten riiheen mahtuu 
kaksi sen vertaa kuin tavallisesti. — Joskus näkee 
niinkin korkeita riihiä, että niihin voi luoda kaksi 
panosta päällekkäin tavallisen korkealle lattiasta, 
mutta sen mukaan kuin kokemus on näyttänyt, ei 
tätä ole puolustettava, koska elot silloin kuivavat 
hyvin hitaasti. Ylempi panos kyllä kuivaa pian, mutta 
ei alempi, sen vuoksi että kosteus ylemmästä panok

sesta tippuu vetenä alempaan ja pitää sitä kauan 
kosteana.

Tavallisissa lämmitysriihissä on luva keskellä ra
kennusta ja kuivaushuone — riihi — tämän kum
mallakin puolella, tahi myöskin kuivaushuone yhdellä 
ja olkilato toisella puolella. Riihirakennusta ei kui
tenkaan kaikkialla varusteta luvalla, vaan tehdään ai
noastaan riihi eli kuivaushuone, jonka yhteydessä 
usein on akanahuone, kun puiminen — kuten edellä 
mainittiin — toimitetaan riihessä. — Kuivaushuoneen 
nurkassa tahi, jos se on hyvin iso, sen keskellä on 
matala uuni, usein jonkun verran lattian alla tahi 
maan sisässä, ja useimmittain sisälle lämpiävä. Uuni 
on täytetty pienillä mukulakivillä, jotka ovat pesän 
yli tehtyjen pienten holvien päällä. Se on kokonaan 
avoin tahi myöskin katettu matalalla holvilla, joten 
kipenet eivät pääse kivien välitse ylös, kuten avoi- 

»mista »kiukaista», jollei kivikerros näissä ole paksu 
ja hyvin ladottu. Lämmittäessä kuumenevat niin hy
vin kivet kuin uunin muurikin ja savu leviää huo
neeseen avoimesta kiukaasta tahi, jos uuni on hol
vattu, pesän suun yläpuolella olevasta isosta aukosta, 
joten sen kautta mukulakivien uusimisenkin voi toi
mittaa. Joskus on uuni tehty niin, että savu ja läm
min tulevat uunin sivuilla olevista aukoista, mutta 
tämä rakennustapa lienee tulelle arempi.

Kuivaushuoneen tulee tietysti olla hyvin lämpi- 
mänpitävä, jonka vuoksi niinhyvin välikaton kuin lat
tiankin tulee olla tiivis. Multapenkit ovat tässä hy
vin sopivia, jollei kivijalkaa tehdä kyllin paksua. 
Lattia sopii tehdä paksuista laudoista, joita pannaan 
kaksi kerrosta.

Ilmanvaihtoa varten tulee löytyä pystysuoria, tii
viitä, vähintään 15 X 15 sm suuruisia torvia, jotka 
lähtevät aivan panoksen alta ja ulottuvat aina vesi



159

katon yläpuolelle. Näitä torvia tulee kussakin rii
hessä aina sen suuruuden mukaan olla vähintään 
kaksi, jotka voi sulkea sopivalla kohdalla olevilla pel
leillä. Ilmanvaihtoa varten tarpeellinen raitis ja huo
neessa olevaan ilmaan verraten tietysti hyvin kuiva 
ilma päästetään yksinkertaisimmin sisälle lattialuuk- 
kujen avulla. Kun tottumaton henkilö voi lämmittää 
riihtä varomattomasti, niin että voi olla syytä peljätä 
elojen liiallisesta kuumuudesta palavan, niin tulee 
seinässä välikaton alapuolella sitä paitsi olla ulkoa
päin avattava aukko eli luukku, josta liian lämpimän 
voi laskea ulos. Riihen pikainen kuivausvoima riip
puu suureksi osaksi siitä, miten nämä pikaisen ja 
hyvän ilmanvaihdon vuoksi tarvittavat aukot ovat jär
jestetyt. Eloja riihessä kuivatessa on muutoin kat
sottava, ettei kuumuus pääse niin suureksi että vilja 
menettää itämisvoimansa. Lämmön ei sen vuoksi 
ole annettava nousta yli -f- 60° C., sillä jo 
muutamiakin asteita kovempi lämpö on va
hingoksi.

Mitä niihin varokeinoihin tulipaloa vas
taan tulee, joista lämmitettäessä on vaarin 
otettava, tulee muistaa seuraavaa: Uuni on
palomuurilla hyvin erotettava seinistä; se on 
muurattaessa varustettava ankkuriraudoilla, 
holvattava ja varustettava paksulla kiukaalla.
Pesän suulle on uunin yhteyteen muurattava pieni 
eteinen eli kupu, johon kipenet putoavat. Uunin eteen 
tehdään lattia kivestä. Lämmitettäessä on pesän suu 
tukettava irtonaisella, isolla rautapellillä, etteivät ki
pinät räiskyvistä puista pääse lentämään uunista ulos. 
Kivikiu’as on joka vuosi hyvissä ajoin ennen uunin 
käyttämistä purettava ja kivet puhdistettavat noesta 
sekä pilalle palaneet kivet vaihdettavat uusiin. Pesän 
suun yläpuolinen seinä ja holvi on usein puhdistet
tava noesta, eikä avoimella kiukaalla varustetun uunin 
yläpuolelle pidä panna eloja kuivamaan.

Ennen mainittuja, vähemmin tavallisia mataloita 
riihiä rakennettaessa on erittäin otettava huomioon 
seuraavaa: Alemman kuivaushuoneen eli riihen uunin 
tulee olla jonkun verran maan sisässä, ettei uunista 
tulevasta kuumuudesta ole vaaraa molempien kui
vaushuoneiden väliselle lattialle. Riihen uunin alus
tan tulee aina olla aivan kuiva, niin ettei kosteus voi 
tunkeutua uuniin ja turmella sitä tahi levitä kuivaus

huoneeseen. Kun sitä paitsi on hyvin tärkeätä ettei 
kylmä ilma alhaaltapäin pääse tunkeutumaan riiheen, 
tulee kivijalan olla paksu ja joka kohdasta tiivis, 
etenkin siinä pienessä huoneessa, missä uunit ovat, 
koska kivijalka on osaksi huoneen seininä. Alempi 
lattia tehdään, kuten tavallisesti, tarpeellisen paksuista 
lankuista tahi huokeimmin kaksinkerroin pannuista 
paksuista laudoista; ylempi sitä vastaan, joka on alt
tiina alhaalta tulevalle kuumuudelle ja sen vuoksi 
aina asianhaarojen mukaan kuivaa tahi turpoaa hy
vin paljon, niin ettei tavallinen ponttaus pidä, on teh
tävä 5 sm paksuisista, runsaasti kämmennyksiin pan
nuista lankuista, jonka päälle pannaan toinen pak
suista laudoista tehty lattia, niin että yhden laudan 
keskus on alapuolella olevan huulen eli sauman koh
dalla. Kerros tervattua pahvia lautojen välillä tekee 
lattian koko joukon tiiviimmäksi, joka onkin välttä

mättömän tarpeellista, jos mieli saada elot 
alakerrassa kuivamaan yhtä pian kuin ylä
kerrassa. Elot ahdetaan kuten tavallista, 
mutta että uuneista virtaava kuumuus myös
kin alhaaltapäin pääsisi eloihin, ei näitä kui
tenkaan panna suorastaan lattialle, vaan noin 
0,5 m ylemmäksi. Ja että elot voitaisiin ovien 
ulkopuolella olevalta ajosillalta heittää kui
vaushuoneisiin nopeaan ja helposti, on alem

man kuivaushuoneen ulko-ovi sijoitettava niin lähelle 
sen kattoa kuin mahdollista ja ylemmän huoneen ovi 
taas alhaalle lattian rajaan.

Puimaluva, joka ainakin pienemmillä tiloilla on 
rakennettava kuivausriihen kanssa yhteen, tehdään 
usein kaksikerroksinen, joista alempi, ruumen- tahi 
viljan puhdistushuoneeksi aiottu, on vaan miehen 
korkuinen. Ylemmän kerroksen lattian, missä elot 
puidaan, tulee siinä tapauksessa olla niin korkealla, 
että mainittu kerros matalien, sivulle työnnettävien 
ovien kautta on yhteydessä kaksinkertaisen riihen 
molempien osastojen kanssa tahi että, jos riihi on 
yksinkertainen, sieltä pääsee panoksen niinhyvin ylä- 
kuin alapuolelle. Vieressä oleva kuva 270 selittää 
tämän laitoksen. Kuvasta oikealle näkyy läpileik
kauksena osa ruumen- eli viljanpuhdistushuonetta, va
semmalle taas osa riihtä eli kuivaushuoneita.

Puimakoneiden tultua yleisemmin käytäntöön on 
viljaa alettu puida riihessä kuivaamattakin, joka seikka

Kuva 270.
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on tullut välttämättömäksikin siitä syystä, että puima
koneet, jotka suureksi osaksi ovat rakennetut riihessä 
kuivaamatonta viljaa varten, hyvin tuntuvassa mää
rässä rikkovat jyviä. Kuivaamatonta viljaa on kui
tenkin vaikeampi säilyttää ja sen kauppa- ja käyttö
arvokin on, kuten edellä on huomautettu, pienempi, 
jonka vuoksi kaikki se vilja, mitä ei tarvita omassa 
taloudessa ja eläinten ruuaksi, on kuivattava siihen 
soveliaassa laitoksessa. Puhumatta niistä isoista enem
män tahi vähemmän monimutkaisista kuivauslaitok- 
sista, joissa vilja kuivataan lämpimässä, savuttomassa 
ilmassa, vaikka savun arvellaankin tekevän jyville hy
vää* ja lisäävän niiden kestäväisyyttä, tahdomme tässä 
antaa kuvauksen keksimästämme puidun viljan kui- 
vausriihestä, joka on niin helppohintainen ja yksin
kertainen, että kukin voi sellaisen itsellensä rakentaa.

Riihi, josta on laveita piirustuksia tauluissa XLI 
ja XLIV, on mieluimmin rakennettava mäen rinteelle, 
josta voi ensin, kuten fasaadipiirustus osottaa, kai
vaa maata jonkun verran pois, niin että voi muka
vasti päästä ylisille, mistä vilja kaadetaan kuivaus- 
lauteille. Riihen, samoin kuin ylistenkin lattia on 
paras tehdä kaksinkertaisista laudoista ja on se, ku
ten edellä jo olemme riihien lattioista puhuessa olleet 
tilaisuudessa mainitsemaan, tehtävä hyvin tiivis, niin 
että riihi pitää lämpimän. Kuivauslauteitten alushir- 
ret ovat noin 20 sm paksuisia, mutta niiden ei luon
nollisesti tarvitse olla neliskulmaisiksi veistettyjä. Pit
kiä alushirsiä kannattamassa tarvitsee kuitenkin olla 
kannatinhirsi tahi pienempiä pylväitä.

Viljaa kuivataan neljällä, 25 mm paksuisista kui
vista petäjälaudoista tehdyllä lavalla. Laudoista teli
nään ensin huolellisesti ponttaamalla 1 m leyyisiä, 
irtonaisia lavoja ei puoliskoita, jotka siten liitetään 
yhteen varsinaisiksi kuivauslavoiksi. Lavat eivät ulotu 
seiniin asti, että sijaa jäisi viljan hämmentäjälle eli 
sekoittajalle ja kuivaajalle ja että lämmin ilma pääsisi 
kohoamaan ylös sekä vesihöyryjä sisältävä laskeu
maan ilmatorviin. Lavoja voi luonnollisesti olla useam
piakin kuin 4, jos ne laitetaan lähemmäksi toisiaan 
tahi jos riihi tehdään korkeampi. Lavat eivät ole 
naulatut alushirsiin kiinni, että niitä voisi tarvittaessa 
telkitä tiukemmalle toisiinsa, mutta jos ne tehdään 
aivan kuivista, kapeista laudoista, jotka kiinnitetään 
toisiinsa ponttaamalla tahi pannaan syvälle kämmen-

nyksiin, niin voi ne kyllä naulata kiinni. Että olisi 
tilaa viljan kokoomiselle, tehdään ensimmäinen lava 
toisia vähän pienempi, ja samasta syystä se myöskin 
asetetaan irtonaisille pukeille. Riihen lattiaa voi muu
toin myöskin käyttää kuivauslavana.

Välikatosta lähtee 4 suppiloa, joista vilja kaade
taan lavoille. Suppilot ovat noin 50 sm pituisia ja 
niiden alasuu on noin 10 X 10 sm laajuinen. Kol
messa ylimmässä lavassa olevista koloista valuu vilja 
alimmalle lavalle ja nämä täytetään sitten vuorotel
len siten että täytettävän lavan kolot tuketaan levy- 
pellillä. Lavoille levitetään vilja tasaisesti noin 5 ä 7 
sm paksulta ja sekoitellaan siinä sitä varten tehdyllä 
pitkä- ja paksupiisellä haravalla tahikka tavallisella 
lapiolla. Lavan keskuksen lakaiseminen ja siinä ole
van viljan hämmenteleminen käy kyllä jonkun verran 
työlääksi, kun työntekijän täytyy olla polvillaan ku- 
maruksissa, mutta, se työ ei ota pitkää aikaa ja voi
han sen keskikasvuinen poikakin toimittaa. Viljaa 
levitellessä ja hämmennellessä, jolloin työntekijä, no
jaten lavaa vasten, seisoo seinän vieressä olevalla 
irtonaisella laudalla, pidetään sivuseinien luukut auki 
valon pääsemistä varten riiheen.

Kaikki lavat täytetään yhfaikaa viljalla. Uuni 
muurataan tavallisen riihenuunin tavoin, mutta upo
tetaan hiukan maahan ja holvataan, niin että uunin 
yläpuolellekin voidaan sijoittaa lava. Jos lava tulee 
olemaan uunin lähellä, lienee syytä suojella sitä rauta- 
pellillä kuumuutta vastaan, jos näet uunia satutaan 
huolimattomasti lämmittämään. Kostea ilma ja vesi
höyryt lasketaan ulos neljästä riihen nurkkiin teh
dystä hyvin tiiviistä ilmatorvesta sekä välikatossa 
olevista suppiloista, ja seinäluukuista lasketaan tar
peellinen määrä raitista ilmaa sisälle,

Sen kokoinen riihi kuin taulu osottaa, vetää ker
rallaan 120—160 hl (70—100 tynn.), sen mukaan 
miten paksulta viljaa voi panna. Vilja kuivaa noin 
2:ssa vuorokaudessa; ja kuta kuivempaa vilja on, 
sitä pikemmin se kuivaa ja silloin voi sitä panna 
paksummaltakin. Sitä hämmennellään muutamia ker
toja päivässä. Ensimmäisenä päivävä lämmitetään 
pari kolme kertaa, toisena vähän miedommin, ja 
niin pian kuin vilja on lakannut hikoamasta sul
jetaan suppilot ja sitten ilmatorvet, joissa sen vuoksi 
tulee olla helposti hoidettavat pellit.
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Puimahuoneet. Missä elot puidaan puimakoneella, 
ei tavallinen riihirakennus luvineen, kuivaushuonei- 
neen ja olkilatoineen ole tarpeeksi mukava ja tilava, 
jonka vuoksi on tarvis rakentaa lisäsuojia viljan puh
distusta, akanain, olkien y. m. säilyttämistä varten.
Riihtä täytyy kuitenkin pitää tulenvaarallisena raken
nuksena, sillä jos uuni olisi tehty kuinkakin huolel
lisesti, niin voi huolimaton lämmitys ja hoito sekä 
lyhdyn y. m. s. varomaton piteleminen helposti tuot
taa tulipalon, kuten ikävä kyllä usein sattuukin.
Senpä vuoksi on kyllä syytä rakentaa puimahuone 
siihen kuuluvine suojineen erikseen ja sopivan mat
kan päähän riihestä. Vielä suurempi syy on tähän 
silloin, jos elot puidaan riihittämättä ja vilja kuiva- 
vataan jälestäpäin, kuten monellakin maatilalla on 
tapana.

Puimahuone, joka tulee huokeimmaksi laudoista, 
tehdään kaksikerroksinen, jos 
se on aiottu yksinkertaisempaa 
puimakonetta varten ilman puh- 
distuskonetta. Rakennuksessa tu
lee olla huoneita puimakoneelle, 
puhdistus- eli viskuukoneelle,
oljille, ruumenille ja silpuille. Kuva 271.
Yläkertaan sijoitetaan puima
kone ja sen kohdalle alakertaan viljanpuhdistaja, niin 
että vilja putoaa koneesta suoraan puhdistajaan. Joirei 
käyttövoima pysty näitä molempia yhfaikaa käyttä
mään, niin ei puhdistajaa tietysti tarvitse tällä tavoin 
sijoittaa. Oljenpuhdistajasta viedään oljet toiseen, sa
massa kerroksessa olevaan suojaan, johon silppukone 
on sopivalle paikalle asetettu. Tämän olkihuoneen 
ei luonnollisesti tarvitse olla iso, jonka vuoksi oljet 
jonkun aikaa puitua ovat vietävät pois ja pantavat 
pieleksiin tahi säilytettävät yksinkertaisissa ladoissa. 
Alakerroksessa on vielä ruumenhuone, johon ruume
net menevät suoraan viljanpuhdistajasta, ja sen li
säksi kaksiosastoinen silppuhuone, yksi osasto he
vosen- ja toinen lehmänsilppuja varten. Lattiassa 
silppukoneen suun ja mainittujen silppuhuoneitten väli
seinän kohdalla olevasta aukosta putoavat silput 
mihin osastoon vaan tahdotaan. Silppu- ja ruumen
huoneessa tulee olla hyvä ilmanveto eli ilmanvaihdos, 
koska etenkin ruumenet, jos niitä on paksulta, hy
vin helposti ummehtuvat. Ilmanvaihtoa saa tarpeeksi

siten, että seiniin lähelle kattoa tehdään useita pitkiä 
ja kapeita aukkoja. Lattia on tehtävä niin korkealle 
maasta, että ilma esteettömästi pääsee sen alitse pu
haltamaan.

Että elot voisi niin mukavasti kuin mahdollista 
heittää luviin tahi puimahuoneeseen, tulee ensiksikin 
kivijalan olla hyvin matala, sitten ei viljanpuhdistus- 
huoneen tarvitse olla miehen pituutta korkeampi ja vih
doin on sen oven alle, josta elot heitetään sisälle, 
rakennettava kohtuullisen korkea ajosilta, jollei ra
kennusta kentiesi voi sijoittaa pienelle mäenrinteelle, 
niin että elot voi maasta käsinkin helposti heittää 
sisälle.

Jos koneet käyvät höyrynvoimalla, on valkean- 
vaaran varalta sopivin laittaa höyrykonehuone jon
kun matkan päähän puimahuoneesta ja panna höyry
kone toisten koneiden kanssa yhteyteen köyden avulla, 

joksi paksu nuora kelpaa. Tässä 
tapauksessa on myöskin edulli
sinta laittaa viljanpuhdistushuo- 
neeseen pieni kotitarvemylly, 
jolle siellä kyllä on sijaa.

Jos koneita käytetään he- 
vos- tahi härkävoimalla, on 
elukkain kulkupaikalle raken
nettava katos tahi ainakin katto.

Jos puima- ja puhdistuskone ovat yhdessä, on 
puimahuone tahi katos rakennettava vähän toisella 
tavoin, ks. kuva 271. Etuhuoneessa, missä puima
kone sijaitsee, on siinä osassa huonetta, mistä ei 
ajeta, välilattia syötinpöydän korkeudella. Kun eloja 
vedetään sisään ovista a, a, voi ne helposti heittää 
tälle lattialle tahi panna suoraan koneeseen. Poikki- 
ovista b, b vedetään oljet ja ruumenet ulos, jotka 
luonnollisesti voi suoraa päätä koota häkkeihin.

\  b /

/  6 V

Taulujen selitys.

Taulut XLI ja XLII sisältävät pohjapiirrokset 
7:mään riiheen ja puimahuoneeseen.

Taulu X L I. Kuva 1 on edellä annettujen neu
vojen mukainen puidun viljan kuivausriihen pohjapiir
ros. Piirustukessa näkyvät kuivauslavat pelteineen, 
ilmatorvet kostean ilman poistamiseksi sekä yliset 
viljan alaslaskemista varten tarvittavine suppiloineen.

21
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Kuva 2. Tässä on isompi riihirakennus, jossa 
on 2 kookasta kaksoisriihtä, puimaluva puimakonei
d e n  sekä yläkerrassa olkisuoja ja alakerrassa huo
neet viljanpuhdistajalle ja ruumenille. Uunit ovat si
joitetut yhteen päähän ja 4 isoa ilmatorvea, 2 kum
paakin kerrosta varten, vastakkaiseen päähän riihiä. 
Piirustuksesta nähdään alimmaiset kuivaushuoneet, 
puimaluvat ja olkisuoja. Kapeat portaat yhdistävät 
luvan ja alisen puhdistushuoneen toisiinsa ja nämä 
molemmat suojat erottaa seinä ruumen- ja olkisuo- 
jasta, niin etteivät syrjäiset pääse ensin mainittuihin 
suojiin, joissa kenties säilytetään viljaa. Molempien 
riihien ja puimaluvan eteen on rakennettu matalat 
ajosillat, niin että elot voi helposti heittää sisälle. 
Puimakone on tarkoitettu höyrynvoimalla käytettäväksi.

Kuva 3. Tämä piirros sisältää 
niinikään 2 vierekkäin olevaa kak
soisriihtä, joita yhdistää kookas 
puimaluva, jonka alla matalassa 
kerroksessa on huoneet viljanpuh
distajalle ja ruumenille. Puima
kone käy hevosvoimalla ja hevo
sen käyntipaikalle on rakennettu 
pylväskatto.

Kuva 4 näyttää pohjapiirrok
sen riihirakennusta varten, jossa on 2-kerroksinen 
luva, kaksoisriihi yhdellä ja olkilato sekä ruumen
huone toisella puolella. Tässä on hevosen kulkupai
kalle rakennettu täydellinen suojus.

Kuva 5 näyttää tavallisemman riihirakennuksen, 
sillä tässä on niin hyvin luva ja olkilato kuin riihikin, 
vaikka tämä onkin kaksinkertainen. Ruumenhuone 
luvan takana lisää mukavuutta, joka tulee vielä suu
remmaksi, jos luva ja ruumenhuone tehdään kaksiker
roksinen. Tämä riihirakennus on sopiva pienem
millekin maatiloille, jos se vaan tehdään jonkun ver
ran pienempi ja kuivaushuone rakennetaan tavallisen 
riihen tavoin yksikerroksiseksi. Niillä seuduin missä 
elot puidaan itse riihessä eikä tahdota tästä tavasta 
luopua, on tämä kuitenkin sopimaton. Silloin on 
yllä olevan kuvan 272 mukainen rakennus sopi
vampi. Riihen vierellä on pieni suoja viljan puhdis
tusta varten, joka taas on yhteydessä ruumenhuoneen 
kanssa. Kun elot puidaan varstoilla, sidotaan oljet

Kuva 272.

samaa päätä kuvoiksi ja viedään latoihin. Mutta kun 
olkia ei aina, esim. sadesäällä, sovi heti viedä pois, 
on riihen taakse laitettava pieni olkilato, niinkuin 
kuva osottaa.

Taulu X L II .  Kuva 1. Tämä piirros yksinomaan 
puimahuonetta varten, josta oikeanpuoleinen piirros 
näyttää ylä- ja vasemmanpuoleisen alakerroksen, on 
tarkoitettu jokseenkin ison kartanon tarpeeksi. Ra
kennus sisältää puimaluvan, olkien vastaanottohuoneen, 
jossa on myöskin tilaa silppukoneelle, huoneen viljan
puhdistajalle ja pienelle myllylle, ruumenhuoneen sekä 
hevosen- ja lehmäinsilppuhuoneen. Pitkin rakennuk
sen sivua kulkevalta, kivestä ja hiekasta tehdyltä ja 
katetulta ajosillalta on helppo heittää eloja luvaan. 
Kun eivät muutamat pylväät viljanpuhdistushuo- 

neessa ja vielä vähemmin ruumen
huoneessa mitenkään liene tiellä, on 
kapeita, hoikkia pylväitä kannat
tamassa yläkerroksen lattian alus- 
hirsiä, joten näiksi kelpaavat hie
nommatkin ja huokeammat hirret.

Kuva 2 on puimahuone, jon
kun verran pienemmille tiloille, ra
kennettu niinikään kaksikerroksi
seksi. Yläkerros on yhtenä ainoana 

isona huoneena, jossa on sijaa sekä puima- että silppu- 
koneelle. Oljet putoavat tässä puhdistajasta lähdettyään 
lattia-aukosta suoraan alla olevaan häkkiin, joka tä
ten saadaan hyvin mukavasti täyteen. Alakerrok
sessa ovat kaikki tarpeelliset suojat, joiden joukossa 
viljanpuhdistushuone on niin erillään kaikista muista, 
että sen voi tarpeen mukaan sulkea.

Kuva 3 esittää puimahuoneen yhteyteen rakenne
tun kaksoisriihen pohjapiirroksen. Tämä pohjapiir
ros eroaa edellä selitetyistä pääasiallisesti siinä, että 
kuivaushuoneen ja puimahuoneen välillä on leveä käy
tävä, josta elot heitetään niinhyvin kuivaushuonee
seen kuin luvaankin.

Kuva 4. Tässä on kaksi kaksoisriihtä, joiden 
välillä on käytävä.

Taulu X L I I I .  Tässä on täydelliset fasaatipii- 
rustukset puidun viljan kuivausriihtä, puimahuonetta 
sekä puimahuoneen yhteyteen rakennettua riihtä 
varten.



VIII. L atoja .
Erittäin tärkeää on, että talossa, missä rehuja 

laajemmalta viljellään, on kookkaita latoja, joihin 
kootut rehut voi helposti viedä. Tällaisia latoja tar
vitaan kevätviljaakin varten, jota ei liene sopiva au- 
mata niinkuin ruista, vaan heti puida, niin pian kuin 
se on ehtinyt haasioissa tarpeeksi kuivua, tahi myöskin 
säilyttää ladoissa kunnes se saadaan puiduksi. Luon
nollisesti on paras sijoittaa nämä ladot tilaisuutta 
myöten liki niitä paikkoja, missä rehua tahi viljaa 
tarvitaan; niitä ei kuitenkaan ole sijoitettava liian 
lähelle muita tulisijalla varustettuja suojia, sillä tuli
palon sattuessa voisi silloin mennä paljon rehua 
hukkaan, jota useimmassa tapauksessa olisi vaikea, 
kentiespä mahdotonkin korvata. Paras lienee sijoittaa 
ladot ulommas kedolle, tien viereen ja niin keskelle 
kuin mahdollista sitä alaa, jota varten ovat aiotut. 
Lyhyenä ja kiireisenä heinänteko- ja viljankorjuu- 
aikana ei tietysti pitäisi olla pitkiä ajoja ja siitäpä 
syystä lieneekin edullisempaa rakentaa useampia pie
nempiä kuin yksi ainoa lato.

Edullisinta on rakentaa isot ladot ristikkoraken- 
nuksena ja huonoimmista laudoista, mutta hirsiä ei 
tarvitse veistää tasaisiksi muualta kuin siltä puolelta, 
johon laudat lyödään kiinni. Jos lato on aiottu viljan 
säilyttämistä varten, pitää permannon luonnollisesti 
olla tiivis, ja tehdään se yksinkertaisimmin laudoista, 
joita pannaan kaksi kerrosta, huonommat alle ja pa
remmat päälle. Lattian tulee aina olla jonkun ver
ran ylhäällä maasta, niin että ilma vapaasti pääsee 
sen alla puhaltelemaan. Ladoissa, missä on maa- 
lattia, ummehtuvat rehut, sillä ne imevät halukkaasti 
itseensä kosteutta maasta.

Mutta ladon ilmanvaihdosta on myöskin pidettävä 
huoli, sillä rehut pysyvät paljoa paremmin hyvinä, 
jos ilma pääsee niihin ja hiukan kosteinakin korjatut

rehut voivat silloin kuivata paremmin. Jos seinät 
tehdään syrjiltään tasaisiksi höylätyistä laudoista, 
jotka pannaan syrjittäin (syrjä syrjää vastaan), niin 
kuivavat nämä — etenkin jos eivät ole olleet kuivia
— niin paljon, että niiden väliaukoista tulee mitä 
parhaimpia ja täysin riittäviä ilmanvaihtajia. Jos 
taas seinät ovat tehdyt syrjiltään tasoittamattomista, 
lomittain pannuista laudoista, kuten hyvin usein on 
tapana, niin tulee lato liian tiiviiksi ja silloin on 
päätyseiniin sekä ylhäälle sivuseiniin tehtävä useita 
kapeita aukkoja tarpeellista vetoa varten. Päätysei
niin on paras tehdä sivulle sysättäviä luukkuja, joita 
voi tarpeen mukaan helposti avata tahi sulkea.

Lato on, jos mahdollista, sijoitettava mäenrin
teelle, koska siten saadaan luonnollinen ajosilta ja 
rehut siten voi helposti kaataa latoon. Vielä hel
pompi on täyttää lato, jos silta ulottuu jonkun verran 
ladon sisälle tahi jos se kulkee kokonaan ladon lä
vitse, niin että rehut voi ajaa sisään ja kaataa suo
rastaan mihin paikkaan tahtoo. Kuta korkeammalle 
sillan voi tehdä, sitä helpommaksi käy kuorman tyh
jentäminen ja ladon täyttäminen; mutta korkeammalle 
kuin seinien tasalle ei siltaa kuitenkaan voi ilman 
suuria kustannuksia tehdä. Tämäkin jo edellyttää, 
että lato on mäenrinteellä tahi että silta on hyvin 
pitkä. Ajosillan tulee muutoin olla vähintään 3,5 m 
(n. 12') leveä, mutta jos tahdotaan että hevoset voi
sivat valjaissaan kääntyä ladossa, ei leveys saa olla 
alle 5 m (n. 17'). Mukavuuden vuoksi ja että suu
rempiakin kuormia voisi ajaa sisään, ei silta saa 
olla kovin jyrkkä; se on hyvin mukava, jos se nousee 
Y5 pituudestaan. Ajo-ovien tulee olla 3 m (n. 10') 
levyisiä sekä noin 2,4 m (n. 8') korkuisia.

Tasaiselle maalle on korkealla ajosillalla varus
tetun ladon rakentaminen paljoa vaikeampi, sillä silta
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on silloin tehtävä hyvin pitkä eikä matala silta 
taas yhtä hyvästi vastaa tarkoitustaan. Aivan tasai
selle maalle tehdäänkin sen vuoksi lato tavallisesti 
ilman siltaa, mutta siten että ladon lävitse päästään 
ajamaan yhdestä tahi useammasta kohdasta.

Kaukaisille vähemmin tuottaville niityille ei ole 
oikein sopiva rakentaa isompia latoja, sillä rehujen 
vetäminen niihin ja vielä enemmän niiden kantami
nen veisi kovin paljon aikaa ja tulisi tarpeettoman 
kalliiksi. Pienemmät neliömäiset tahi soikeat ladot 
ovat tässä paikallaan. Missä metsää on viljalta, käy 
tällaisten latojen rakennus huokeimmin ja nopeimmin 
päinsä, jos ne tehdään hoikista kuusi- 
tahi haapahirsistä. Ja jos taas olkia 
on runsaasti, on paras kattaa lato 
oljilla; katto on kuitenkin — samoin 
kuin tuvankatotkin — tehtävä paljoa 
jyrkempi kuin ne tavallisesti tahi ai
nakin usein ovat. Seinähirsiä ei saa 
panna tiheään, vaan muutamien senti- 
metrien päähän toisistaan. Siinä ta
pauksessa on hyvä tehdä seinät jon
kun verran ulospäin kalteviksi, sillä silloin juoksee 
sadevesi pian pois seiniltä ja kosteampanakin korja
tut heinät kuivavat helpommin. Kuva 273 näyttää 
tällaisen ladon, joita usein tavataan. Itsestään selvää 
on, että lato on aina, jos vaan mahdollista, sijoitet
tava mäentörmälle.

Ladon ko’on määräämiseksi on otettava selko 
sen rehumäärän painosta, jonka siihen tulee mahtua. 
1 tonia (1,000 kg =  2,352 JSf) varten heiniä tarvi
taan 15—20 m3 ala. Luonnollisten niittyjen hienon 
heinän saa polkea lujemmalle kuin karheamman, ja 
hyvässä lannassa olevien ketojen voimakas heinä pai
naa enemmän kuin huonompien maiden heinä. 1 to
nia varten olkia tarvitsee taas laskea 25 m3 alan, 1 
tonia varten puimatonta kevätviljaa noin 7 m3. Jos

ala lasketaan puidun ja puhdistetun viljamäärän mu
kaan, mikä kenties käykin helpommaksi, niin on ku
takin 10 hl (n. 6 tynn.) varten kevätviljaa laskettava 
noin 25 m3 ja yhtä suurta talviviljamäärää varten 
45 m3 ala, luonnollisesti sen mukaan miten antavaa 
vilja on.

Taulujen selitys.

Taulu X L I V . Kuvat 1 ja 3 ovat mäenrinteelle 
rakennettujen latojen pohjapiirroksia, joihin heinät 
voi helposti tyhjentää. Rehun ulosotto-ovet ovat vas
takkaisella puolella.

Kuva 2 näyttää niinikään mäen
rinteelle ja sillä tapaa rakennetun 
ladon pohjapiirroksen, että rehun voi 
ajaa sinne sisään. Jonkun verran 
kaarevaa siltaa myöten päästään la
toon, jossa silta vielä nousee kunnes 
se ladon keskikohdalla on seinien 
tasalla, jolloin kuorma kaadetaan ja 
hevoset menevät vastakkaisesta ovesta 
ulos.

Kuva 4 on pitkä lato tasaisella maalla. Ajo- 
sillan, joka kulkee rakennuksen lävitse, täytyy tässä 
suurimmaksi osaksi olla sen ulkopuolella eikä voi 
nousta ylemmäksi kuin noin puoli seinien korkeutta. 
Ajo-ovet avataan työntämällä sivulle.

Kuva 5. Tämä kookkaan ristiladon pohjapiirros 
näyttää miten hevoset itse ladossa saadaan käänty
mään. Ajosilta tulee tässä suureksi osaksi olemaan 
ladon ulkopuolella, koska silta vasta sen keskikohdalla, 
missä hevoset kääntyvät, on kyllin korkealla.

Kuva 6. Tässä on meillä niinikään pitkä lato, 
tasaisella maalla; ajosilta kulkee ladon päästä päähän.

Taulut X L V  ja X L V I  ovat äsken mainittujen 
pohjapiirrosten mukaan tehtyjen latojen fasaatipiirus- 
tuksia.

Kuva 273.



IX. Lantasuojia.
Paljon on kiistetty siitä, onko lanta säilytettävä 

katoksen alla vai ei. Varmana voinee nyt kuiten
kin pitää, että lanta säilyy parhaiten katoksen alla 
ja kuta pienempi lantaläjä on, sitä välttämättömäni - 
min on se tällä tavoin säilytettävä, sillä auringon sä
teet ja kova tuuli kuivaavat sekä sade kastelee sen 
silloin verrattain helpommin, kuin jos lantaa on enem
mältä. Mutta jos väitetäänkin että lanta säilyy ka
toksen alla parhaiten, niin on kuitenkin myönnettävä 
että se huolellisesti hoidettuna voi aivan hyvin säilyä 
avoimissa säilytyspaikoissakin. Tosiasia, jota ei saa 
unhottaa, on että lanta vaatii katoksen alla yhtä hy
vän hoidon kuin paljaankin taivaan alla, ja jos tämä 
laimin lyödään, voi käydä niinkin, että katoksen alla 
oleva lantamäärä kadottaa arvoansa enemmän kuin 
huonommin suojeltu. Lanta on nimittäin aina heti 
tallista vietyä hajotettava tasaisesti eikä sen saa mil
lään muotoa antaa olla läjinä, sillä lanta on semmoi
sessa tilassa säilytettävä, että ilma niin vähän kuin 
suinkin pääsee siihen vaikuttamaan. Kuta lujem
paan lanta tallataan, sitä vähemmin se hajoaa. Suu
reksi häviöksi on, jos se saa palaa liiaksi, sillä liial
linen mätäneminen tekee sen, että suuri osa mul
laksi muuttuvia aineita muuttuu kaasumaiseksi ja 
haihtuu ilmaan. Lannan hyvään hoitoon kuuluu vielä 
että se on pysytettävä kohtuullisen kosteana, jonka 
vuoksi sitä on usein kostuteltava virtsalla tahi lanta- 
vedellä.

Isot lantavajat tulevat hyvin kalliiksi, etenkin 
siitä syystä, ettei niitä sovi rakentaa navetan tahi tal
lin kanssa yhteen, kuten pienempiä suojia on pie
nemmillä tiluksilla edullista sijotttaa. Sentähden on
kin luonnollista, että useimmilla isoilla tiloilla koete
taan tulla tällaisitta lantasuojitta toimeen, varsinkin 
kun muita välttämättömämpiä rakennustöitä tavalli

sesti on enemmänkin kuin tarpeeksi asti. Pienem
missä kartanoissa sitä vastaan tulevat tällaiset suo
jat verrattain huokeiksi eikä niitä pitäisikään näistä 
puuttua. — Kuten tietty ovat lantasuojat hyvin ta
vallisia muutamissa paikoin maatamme, mutta ne 
ovat melkein aina aiotut yksinomaan navettalantaa 
varten; tallilanta taas jätetään paljaan taivaan alle, 
missä sade- ja rästäsvesi sitä luonnollisesti paljonkin 
turmelee. Kun lanta pienemmillä tiloilla on mieles
tämme aina säilytettävä katoksen alla, niin olemme
kin useimpiin navetan ja tallin pohjapiirroksiin mer
kinneet lantasuojan rakennettavaksi näiden kanssa 
yhteen.

Isot lantasuojat rakennetaan niin korkeiden kivi- 
patsaiden päällä oleville pylväille, ettei lanta tavalli
sesti ulotu näihin asti; pylväät kiinnitetään kivipat- 
saisiin rautatapeilla, sillä tavoin kuin siitä ennen on 
neuvottu. Mainitut pylväät eivät tarvitse olla kor
keammat kuin noin 2 m (n. 7') maasta lukien eli 
niin paljon, että pääsee vapaasti ajamaan lannan luo. 
Seiniä ei tarvita, sillä sivuilta ei vettä eikä lunta 
pääse sinne haitaksi asti. Jos suoja on kookkaampi, 
tarvitaan vesikattoa — joka saa olla mahdollisimman 
yksinkertainen rakenteeltaan — kannattamaan yksi 
tahi kaksi pylväsriviä suojan keskikohdalla, niin jär
jestettyinä, etteivät ole lantaa ajaessa tiellä. Kun 
vesikatto tulee päreistä huokeimmaksi ja katto siitä 
syystä on tehtävä hyvin jyrkkä, ovat huolellisesti 
pönkitettävät sivunyteillä, sillä tuuli kyllä koettelee 
katon lujuutta ja voi helposti kaataa koko suojan, 
jos se on huonosti tehty.

Lantavajojen yhteydessä lienee mainittava muu
tamia sanoja lannan säilytyspaikan järjestämisestä. 
Lannan säilytyspaikkaan ei saa päästä tunkeutumaan 
vettä ympäristöltä, katosta eikä lannansäilytyspaikan



pohjalta lantaa uuttamaan. Maanpäällys- eli pinta
vedeltä on lannan säilytyspaikka suojeltava sen ym
päri kulkevalla pienellä ojalla tahi syvemmällä kivi
tetyllä, josta vesi helposti pääsee juoksemaan pois. 
Pohjalta estetään vesi tunkkeutumasta ylös siten, että 
pohjalle ja sivuille, jos ne nimittäin ovat hiekkaa tahi 
soraa, pannaan 30 sm paksulta hyvin vaivattua sa
vea. Sitä paitsi lasketaan pohja ja sivut huolellisesti 
kivillä, osaksi sitä varten etteivät vahingoittuisi lan
taa ajaessa, osaksi myöskin etteivät rattaiden eli vau
nujen pyörät pääsisi vajoamaan saveen ja siten ylen
määrin rasittaisi vetojuhtia. Lannan säilytyspaikka 
kaivetaan noin 1 metriä syväksi ja sopiville paikoin 
laitetaan mukavia viettäviä ajoteitä. Mutta jos ei 
voida kokonaan estää vettä tunkeutumasta siihen, niin 
silloin sitä ei ole tällä tavoin syvennettäväkään.

Vielä on katsottava, ettei virtsa eikä lantavesi 
pääse juoksemaan lannan säilytyspaikasta pois. Virt
saa, joka kootaan erityiseen säiliöön, on tuon tuos
takin kaadettava lannan päälle, sillä lanta imee it
seensä virtsan voimakkaimmat ainekset ja siten vä
kevöityy. Lantavesi, joka niinikään on paras koota 
eri säiliöön, nostetaan pumpulla ylös ja kaadetaan 
samoin lantaläjälle, niin että tämä aina pysyy tar
peeksi kosteana, ja mikä jää yli, on etupäässä vedet
tävä nurmikoille.

Hyvin järjestetyssä lannan säilytyspaikassa pitää 
siis olla 2 säiliötä tahi kaivoa, toinen virtsaa ja toinen 
lantavettä varten. Jos on saatavissa turvesammalta 
ja jos tätä oivallista pehkuainetta käytetään lantakou- 
ruissa virtsan imijänä, niin ei virtsakaivoa tarvita
kaan, sillä sammal imee itseensä kaiken virtsan. 
Tämä seikka on erityisesti otettava huomioon, sillä 
hyvä kivinen virtsakaivo virtsajohtoineen ei ole en
sinkään helposti eikä vähillä kustannuksilla tehty. 
Virtsakaivo tehdään betonista, seinät 25 sm paksut 
(1 osa sementtiä ja 5 osaa soraa ja kivisirpaleita) ja 
25 mm paksu semettipeite, niin ettei vesi pääse tun
keutumaan pohjasta eikä sivuilta. Se varustetaan 
pumpulla ja lankuista tehdyllä kannella. Kun säiliö 
valmistuttuaan on tarpeeksi kuivanut, sivellään se 
kiehuvalla asvalttitervalla. Virtsakaivon voi myöskin 
muurata n. s. rautatiilistä sementtilaastilla. Jos säi
liö ei ole kovin iso, riittää y 2-tiilen muuri, muutoin 
tarvitaan koko tiilen muurin paksuus. Se rapataan

sisältäpäin 40 mm paksulla sementtikerroksella. Kai
von pohjaan poljetaan ensin kerros mehevää savea, 
johon upotetaan kerros tiiliä syrjälleen ja sen päälle 
muurataan toinen kerros tiiliä lappeelleen sementti- 
laastilla; pohja kokonaisuudessaan ja seinämät myös
kin peitetään sementtipeitteellä. Säiliön ympärille on 
sitä paitsi hyvä polkea 20—30 sm paksu kerros sa
vea, jotta vielä enemmän vahvistuisi. Muutoin on 
pidettävä huolta siitä, että virtsakaivot ovat talvella 
niin hyvästi lannalla tahi oljilla peitetyt, etteivät ne 
millään tavoin voi jäätyä, sillä sementtikerros siitä 
voisi turmeltua ja mureta.

Pyöreän muotoiset ovat muita paremmat, koska 
paino joka kohdalta on yhtä tasainen ja niin vähäi
nen kuin suinkin. Mutta jos säiliö ei ole kovin iso 
ja seinät ovat paksut kestää suorakulmion muo- 
toinenkin.

Tällä tavoin tehdyt virtsakaivot tulevat kuiten
kin hyvin kalliiksi. Huokeahintaisempia ovat hirsistä 
seuraavalla tavalla tehdyt: Kun pohjalle noin 1 m2 
isommalle alalle kuin rakennettava kaivo, on laskettu 
noin 45 sm (11/%f) paksu kerros hyväksi vaivattua 
mehevää savea, salvetaan sen päälle maan pinnan ta
salle asti niin tiiviit seinät kuin suinkin kuivista täysi- 
kasvaneista honkapuista. Sekä sisä- että ulkopuo
lelta tilkitään raot riiveillä tahi tappuroilla, kun sei
nät ensin sitä ennen on kiinnitetty toisiinsa ohuvilla 
hirsillä tahi paksuilla lankuilla. Sitten sullotaan sei
nien ympärille 45 sm paksu savikerros ja kaivoon 
lasketaan lankuista tehty tiivis pohja savi aluksen 
päälle. Jos maata on vaikea kaivaa, jos se nimittäin 
pyrkii vieremään, niin on syytä rakentaa toinen pui- 
tos sisimmäisen ympärille, jolloin voi olla vakuutettu 
siitä, että saa savitäytteen, josta kaivon tiiveys riip
puu, molempien puitosten väliin tarkkaan sullotuksi. 
Luonnollista on, että seinämät, nimittäin puuaineet, 
ovat huolellisesti tervattavat.

Lantaveden säiliö on mieluimmin sijoitettava tun
kion korkeimmalle kohdalle. Säiliön saa huokeim- 
mittain tehdyksi hirsistä, se peitetään kannella ja 
varustetaan pumpulla sekä tervataan hyvästi. Pienem
missä taloissa voi tähän tarkoitukseen käyttää tyhjiä 
petroleumiastioita, joista on toinen pohja otettu pois. 
Tämmöiseen säiliöön täytyy tunkiosta valuvan veden 
päästä. Virtsakaivoon sitä taas ei ole päästettävä.
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Mutta tunkiota vastaan olevat seinät ja pohja eivät 
saa päästää vettä valumaan pois säiliöstä.

Virtsakaivon suuruus riippuu siitä onko kaivo 
yhteinen sekä virtsalle että lantavedelle, joka useim
miten lienee tapana, sekä siitä kuinka kauan niitä 
siinä säilytetään ennenkuin niitä käytetään. Jos virt
saa kootaan syksystä kevääseen sitten käytettäväksi 
niittyjen kastelemiseen, niin tarvitaan suuri säiliö, 
jonka ko’on voi määrätä siten, että kutakin lehmää 
tahi hevosta kohti lasketaan tarvittavan noin 2,5—3,0 
m3. Jos virtsa käytetään tunkion kastelemiseen, riit
tää kutakin lehmää kohti 0,40 m3, jolloin kaivoon 
mahtuu virtsaa yhden kuukauden ajaksi. Kuten jo 
olemme maininneet, ei tarvita virtsakaivoa jos virtsa 
kootaan sammalaluksiin tahi suomutaan. Tässä ta
pauksessa tarvitaan vaan pienempi lantaveden säiliö.

Lantasuojan koko riippuu siitä kuinka kauvan 
lantaa siinä aiotaan säilyttää sekä siitä, tuleeko lan
taan tunkiossa ollessa sekoitettavaksi alusaineita 
niinkuin esim. havuja, suomultaa y. m., vai ei. Jos 
oletetaan että lantaa pannaan 1,5 m korkealta ja 
lantasuojan on säilytettävä lantaa 5 kuukauden ajan, 
on laskettava kutakin isompaa nautaa kohti 6 ä 7 m2 
sekä lisättävä jonkun verran, jos nuoren karjan ja 
lampaitten lanta säilytetään samassa paikassa. He
vosten lantaa varten samalta ajalta tarvitaan 3,5 m2, 
ja sikojen 1,5 m2 pinta-ala. Monessa talossa vede
tään lanta useimmin pois ja sekoitetaan kedolla mo
nenlaisiin pehku- ja alusaineisiin. Se onkin mukava 
keino, kun vaan tunkio joka kohdasta tarkoin peite
tään suomudalla tahi maalla. Siinä tapauksessa tie
tysti ei tarvitse lantasuojaa tehdä edellämainittujen 
määrien mukaan.

Mitä lannan säilyttämiseen n. s. lantakellareissa 
tulee, niin lienee siitäkin muutama sana mainittava. 
Lantakellareja ei meillä yleensä käytetä, osaksi siitä 
syystä, että talli- tahi navettarakennusta, jossa on 
lantakellari, oikeastaan ei voi rakentaa muuhun kuin 
mäen rinteeseen; osaksi myös sen vuoksi, että sem
moiset rakennukset tulevat kalliimmiksi kuin tavalli
set tallit ja navetat, jonka ohessa tällaiset rakennuk
set, varmaankin jonkun huonon yrityksen vuoksi, 
lienevät joutuneet huonoon huutoon. Kuten tunne
taan, rakennetaan tällaiset huoneukset niin korkealle 
kivijalalle, että lattian alle saa 3 ä 4 m korkean huo

neen, jonne lanta lykätään lattiassa olevien pienien 
aukkojen kautta. Kun rakennus sijoitetaan mäen rin
teeseen, saa sisäänkäytävät hyvin mukavat ja perus- 
muuria ei tarvitse tehdä korkeata muuta kuin kah
delta sivulta.

Tällaiset rakennukset ovat siis etuisat siinä suh
teessa, että navettaa ja tallia on helppo pitää puh 
taana ja että lanta ja virtsa heti sekoittuvat toisiinsa 
sekä siten säilyvät erinomaisen hyvin, eikä niiden 
suhteen ole muuta vaivaa kuin minkä lannan levit
täminen ja tallaaminen tuottaa. Se on tosin sangen 
suuri etu, mutta lantakellareita vastaan voi tehdä 
seuraavat muistutukset: Karjakartanot tulevat kor
keitten perusmuurien vuoksi kalliimmiksi kuin muu
toin; lattiat ovat suurimmaksi osaksi tehtävät puusta; 
suojat tulevat kylmiä ja kellarista nousevat lantahöy- 
ryt suuresti rasittavat suojissa olijoita ja lopuksi kel
lareihin ei mahdu suuret määrät lantaa. Ensimmäi
nen muistutus on oikeastaan ainoa tärkeämpi. Mutta 
missä maanpinnan muodon vuoksi karja- ja tallikar- 
tanot ovat sijoitettavat mäen rinteeseen, katoaa se 
melkein kokonaan itsestään ja semmoisessa tapauk
sessa on täysi syy käyttää hyväksensä pinta-oloja. 
Lattia on tosin tehtävä puusta, vaikk’ei joka kohtaan,
— sillä holvattu kivilattia tulisi kovin kalliiksi; mutta 
siellä missä puuaineita löytyy runsaasti ja puulattiaa 
kuitenkin käytettäisiin, ei tämä seikka paljoa vaikuta. 
Puulattiat kestävät tällaisissa rakennuksissa aivan 
yhtä hyvin, melkeinpä paremminkin kuin tavallisissa 
karjakartanoissa; sillä lantakellarissa pääsee ilma 
helpommin puuhun vaikuttamaan, jonka tähden se 
pysyy kuivempana eikä sienity. Koska lattian vuo
tiaisten tällaisissa rakennuksissa täytyy olla tukevam
pia, tila kellarissa kun ei myönnä niiden pönkittä
mistä, niin hyvin kuin muualla, niin tulevat lattiat 
näissä jonkun verran kalliimmiksi. Suojat eivät tule 
muita tavallisia kylmemmiksi, jos vaan kellarin sei
nät tehdään riittävästi paksut ja työ tehdään huolel
lisesti ja kaikki ovet valmistetaan kaksinkertaisista 
laudoista ja tehdään muutoin tiiviit sekä varjellaan 
tarkoin suljettuina kylmempänä vuoden aikana ja kun 
tuuli käy vasten. Suojan kestävyyden vuoksi pitää 
lattian luonnollisesti olla tiivis, siis tiukkaan toisiinsa 
puristetuista lankuista. Muutoin on otettava huomioon, 
ettei lantaa vedetä pois kellarista kylmimpänä aikana.
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Etteivät taas lantahöyryt pääsisi nousemaan navet
taan tahi talliin, tulee lantakellarin seinissä olla useita 
aukkoja eli vetoreikiä, jotka kuitenkin voidaan tar
peen mukaan sulkea. Että lantahöyryistä olisi niin 
vähän haittaa kuin mahdollista, on lanta joka päivä 
hajoteltava ja tallattava ja sitä paitsi olisi lanta vä
liin peitettävä sammalaluksilla. Kellarin ahtaus on 
haitta, jonka voi auttaa ainoastaan siten että lantaa 
pannaan jonkun verran paksummalta sekä vedetään 
useammin pois.

Muistettava on, että lantakellarin pohjan tulee 
olla tiivis; pohja on sen vuoksi laskettava savella ja 
sitä paitsi kivettävä, ettei se lantaa ajaessa turmel
tuisi. Pohjalle pantu paksu kerros sammalaluksia 
tahi kuivaa suomutaa imee kyllä tarkoin sinne ko
koontuvan virtsan. Vielä on katsottava, että ajo-ovet

ovat leveät ja että niitä on vähintään kaksi, niin että 
voi mukavasti ajaa sisään ja ulos.

Taulujen selitys.

Taulussa X L IV  on 2 lantasuojan pohjapiirrosta. 
Kuva 7 on 18 m levyisen lantasuojan piirros, jonka 
isoa kattoa kannattaa kaksi rakennuksen keskellä ole
vaa pylväsriviä.

Kuva 8 näyttää vähän pienemmän, 12,5 m le
vyisen lantasuojan pohjapiirroksen, yksi pylväsrivi 
suojaa keskeltä. — Suojan voi luonnollisesti tehdä 
tarpeen mukaan pitemmän tahi lyhemmän.

Tauluissa X L V  ja X L V I  on fasaati- ja läpileik- 
kauspiirustukset molempiin yllämainittuihin pohjapiir
roksiin.



X. Yilja-aittoja.

Pienemmillä tiluksilla, missä viljavarastot ovat 
pienet, ei tarvita erityisiä vilja-aittoja, vaan vilja säi
lytetään tavallisessa aittarakennuksessa, jossa myös
kin pidetään kaikellaisia ruoka- y. m. tavaroita. Isom
missa taloissa sitä vastaan tarvitaan erityinen vilja- 
aitta eli makasiini, joka useimmiten tulipalon varalta 
rakennetaan jonkun matkan päähän kartanon muista 
rakennuksista. Kun vilja on kuivattu riihessä eikä 
siis tarvitse peljätä sen rupeavan lämpenemään ja 
siten pilaantumaan, vaikkapa sitä olisikin paksulta 
ja korkeissa hinkaloissa, niin ei näiden rakennusten 
tarvitse olla kovinkaan isoja. Erittäin 
edullista sitä paitsi on rakentaa ne 
2-kerroksisiksi ja tehdä alakertaan 
kattoon asti ulottuvia hinkaloita, jotka 
täytetään yläkerrasta käsin.

Vilja-aitan tulee, paitsi sitä että 
se rakennetaan jonkun verran erik
seen, olla kuivalla ja avoimella paikalla, niin että 
ilma pysyy siinä mahdollisimman kuivana. Senpä 
vuoksi onkin se rakennettava korkealle kivijalalle, 
jonka kaikilla sivuilla tulee olla vetoreikiä. Joskus 
rakennetaan aitta paljaille kivipatsaille, pääasiallisesti 
siitä syystä, etteivät rotat pääsisi sinne. Siitä ei saa 
puuttua ikkunoita, joiden kuitenkin tulee varkaiden 
varalta olla rautaristikoilla varustetut. Portaitten 
yläkerrokseen tulee olla hyvin mukavat, astuinten 
noin 12 ä 15 sm korkeat sekä vähintään 1,3 m (^/V) 
leveät, niin että henkilöt taakka selässä voivat esteet
töm äsi päästä toistensa sivuitse. Isoissa moniker
roksisissa makasiineissa tekee se ison helpotuksen, 
jos jyväsäkit voidaan nostaa ylös, jonka vuoksi niistä 
ei pitäisikään puuttua sopivalle paikalle asetettua 
nostokonetta. Viljan ottoa yläkerrasta helpottaa taas

yhtä paljon, jos se voidaan torvea tahi rumpua myö
ten laskea suorastaan alakertaan.

Vilja-aittaan eli makasiiniin tehdään kiintonaiset 
hinkalot, jotka voi rakentaa monellakin eri tavalla. 
Enimmän vetäviksi ne tulevat, jos käytävän puolei
nen hinkalon seinä ulottuu pystysuoraan aina väli- 
kattoon asti ja jos siihen tehdään yksi pienempi ja 
toinen isompi aukko viljan ottamista varten, jotka 
ovat tehdyt muutoin niinkuin vilja-aitan fasaatipii- 
rustus tarkemmin näyttää. Hyvin tavallista on, että 
tähän seinään tehdään kaksi osaa, ylä- ja alaosa,.

joista viimeksi mainittu on ulompana 
käytävään päin. Kuva 274 näyttää 
läpileikkauksessa kaksi tällaista hin
kaloa, yksi käytävän kummallakin 
puolella. — Välikatossa olevasta 
reiästä voidaan nämä kummankinlaa- 
tuiset hinkalot saada aivan täyteen.

Makasiinin turvaamiseksi rotilta on se rakennet
tava pylväille, joiden yläpäät sillä tavoin katetaan reu
nojen yli ulottuvilla laudoilla tahi rautapellillä, ettei
vät rotat eikä hiiret pysty kiipeämään sitä ylemmäksi. 
Hyvä varokeino näitä tuhontekijöitä vastaan on sekin, 
että kaikki lattian vuoliaiset ja laudat höylätään tasa- 
syrjäisiksi ja sileiksi, niin että lattian alapuolikin on 
aivan tasainen, joten nuo pikkupedot eivät millään 
tavoin voi saada vähintäkään jalansijaa hävitystyös
sään. Mutta eipä varkaiden pääsy ole tällä estetty, 
sillä vaikkapa makasiini olisikin rakennettu pylväille, 
niin he kyllä osaavat lattian lävistämällä raivata itsel
leen tien elohinkaloihin. Sen estämiseksi on lattia 
katettava hyväksi poltetuilla tiilillä. Samoin on teh
tävä seinillekin kaikissa niissä paikoin, missä vilja 
ulottuu niihin asti; tiilikerros, johon tiilet asetetaan

22



syrjälleen, on laudoilla vuorattava. Etteivät varkaat 
pääsisi seinästä viljahinkaloihin käsiksi, on myöskin 
tapana sijoittaa viljahinkalot, jonkun matkan päähän 
siitä. Tämä vie kuitenkin jonkun verran alaa, eikä 
se keino ole niin luotettavakaan kuin tiilikerros, 
sillä älykäs varas kyllä ymmärtää lävistää kum
mankin seinän ja torven avulla laskettaa viljaa hin
kalosta.

Kun viljaa täynnä oleva makasiinirakennus on 
hyvinkin raskas, on se rakennettava tavallista tuke
vammista puista ja muutoinkin lujemmaksi. Niinpä 
on paras, että esim. kaikki kannatuspelkkoja kannat
tavat pylväät tehdään kahdesta yhteen liitetystä hir
restä ja että ne yhdessä jaksossa ulottuvat kumman
kin alemman kerroksen lävitse; välisiltain vuoliaiset 
eivät siis saa taittaa näitä. Näiden, pulteilla yhteen 
kiinnitettyjen kaksinkertaisten pylvästen lävitse kul
kevat vuoliaishirret, joiden tueksi vielä pannaan.vah
vat nyteet.

Taulujen selitys.
Taulussa X L V I I  on pohjapiirrokset 3:meen ma

kasiinirakennukseen .
Kuva 2. Tämän piirroksen mukainen makasiini- 

rakennus on 3-kerroksinen. Ensimmäisessä kerroksessa 
on viisi viljahinkaloa, toisessa useita pienempiä jauho-, 
siemenvilja- y. m. hinkaloita ja kolmannessa yksi tahi 
useampia hinkaloita riihittämätöntä viljaa varten.

Kuva 7 näyttää koko joukon isomman vilja-aitan 
pohjapiirroksen ja

Kuva 8 esittää vielä isompaa makasiinia, jonka 
kuten äsken mainitunkin voi mieltä myöten rakentaa 
kaksi- tahi kolmikerroksiseksi.

Taulussa X L V I I I  on fasaatipiirustuksia kuvaan 
2. Ulkoportaat ovat kuten näkyy jaetut 2:teen osaan, 
toinen kiintonainen, joka on jonkun matkaa ovesta, 
ja toinen pienempi, joka saranoilla on kiinnitetty 
kiintonaiseen osaan ja jonka siis helposti voi nostaa 
pystyyn, niin etteivät rotat pääse portaita myöten 
tunkeutumaan makasiiniin.



XI. Aittoja.
Edellä mainittiin, että pienemmillä maatiloilla 

vilja tavallisessti säilytetään n. s. aittarakennuksessa, 
missä vielä talletetaan kaikellaisia muitakin tavaroita. 
Mutta isommilla maatiloilla tarvitaan tällaisia suojia, 
joissa säilytetään ruokatavaroita, talouskapineita, pie
nempiä aseita, työkaluja ja muita tarviskapineita. 
Nämä rakennukset jaetaan sen vuoksi useampiin osas
toihin, joista talonpoikaistaloissa jotakuta useinkin 
käytetään vaatteiden säilytyshuoneena. Niissä on aina 
tahi ainakin useimmittain vinni eli n. s. luhti, jota 
talonpoikaiskansa kesänaikaan erittäin mielellään käyt
tää makuuhuoneena, johon ne vilpoisuutensa vuoksi 
ovatkin erittäin sopivia. Aittojen lattioiden tulee sa
moin kuin makasiinienkin olla niin tiiviit, ettei rot
tia niistä pääse sisälle. ‘Portaitten ja ovien tulee olla 
mukavat ja kussakin suojassa eli osastossa tulee olla 
ikkuna.

Taulujen selitys.

Tauluissa XLVII ja XLIX on viiden erikokoisen 
aittarakennuksen pohjapiirustuksia.

Taulu X L V II .  Kuva 1. Tässä näemme pohja
piirroksen isompaa 5-osastoista aittarakennusta varten, 
jossa on 2 porraskäytävää yhtä moneen suojaan jaet
tuun luhtiin. Rakennuksessa on muutoin huomattava

pitkin sen kolmea sivua kulkevat ulkoportaat eli pyl- 
väskatos ja vinnikerroksen ovien edessä oleva yhtä 
iso parvi, jota sen yli ulottuva rakennuksen vesikatto 
suojelee sateelta.

Kuva 3 on pohjapiirros pienempää 2-osastoista 
aittarakennusta varten, joka on tarkoitettu rakennet
tavaksi mäen rinteelle, joten sen alle voi saada tilaa 
kellarille, kuten pohjapiirroksesta näkeekin.

Kuva 4 on pienen, mökkiin tahi pienempään ta
loon soveltuvan aitan pohjapiirros.

Kuva 5. Tämä pohjapiirros soveltuu talolle, joka 
on jonkun verran isompi ja on samoin kuin edellä 
mainitut aitatkin tarkoitettu viljankin säilyttämistä 
varten.

Taulu X L IX . Kuva 1. Tämä 2-osastoinen aitta 
on tarkoitettu rakennettavaksi sen portin päälle, josta 
kartanolle ajetaan, kuten nämä aitat joskus näkee si
joitetuiksi. Luhti, joka luonnollisesti myöskin ulottuu 
portin yli, on jaettu 3:meen osastoon ja sen kartanon 
puoleisella seinämällä on pieni parveke, niinkuin kai
kissa muissakin tässä mainituissa aittarakennuksissa.

Taulu X L V I I I  ja L. Tässä näemme fasaati- 
piirustukset 2:teen edellä mainittuun pohjapiirrokseen. 
Piirustukset ovat tarkoin tuon muutamille maamme 
seuduille omituisen ja sievän aittojen rakennusta
van mukaiset.



4 XII. Yajoja.
Kullakin tilalla tarvitaan ajo- ja maanviljelyska- 

lujen sekä myöskin talossa päivittäin tarvittavani 
polttopuiden säilytyssuoja, sillä ei hyvä järjestys 
eikä säästäväisyys salli kaikkia näitä pidettävän pal
jaan taivaan alla. Muutamat tähän tarvittavat suo
jat, joita yhteisellä nimellä kutsutaan vajoiksi, voi 
haitatta sijoittaa yhteen talli- tahi aittarakennuksen 
kanssa, ja siinä tapauksessa on muistettava rakentaa 
nämä säästäväisyyden takia yhteisen katoksen alle. 
Tällaiset rakennukset tehdään melkein aina höylää- 
mättömistä laudoista ja maalataan vaan vesivärillä, 
jonkatähden ne — jotka sitä paitsi voi rakentaa pal
jaastaan kivipatsaille — tulevat kartanon muita suo
jia huokeammiksi. Tärkeä seikka on, että ovet ovat 
sekä korkeat että leveät, niin että niihin voi helposti 
viedä isompiakin maanviljelys- ja ajokaluja. Ikku
noita ei näistä rakennuksista myöskään saa puuttua 
ja edullista on myöskin rakentaa ne niin korkeat, 
että niihin mahtuu kookkaita vinnejä.

Taulujen selitys.
Taulu X L I X  näyttää 5 vajarakennuksen pohja

piirrokset.
Kuva 2 on pohjapiirros, jossa on 3 suojaa pa

remmille työ- ja muille ajokaluille sekä työkaluille. 
Rakennuksen kummassakin päässä on sitä paitsi ma- 
taloita, avoimia suojuksia sellaisille työ- ja ajoka
luille, jotka päivätyön loputtua tavallisesti jätetään 
taivasalle, josta kalut kuitenkin enemmän tahi vähem
män vahingoittuvat. Kaluvajassa on välisiltä, joten 
siihen saadaan kookas vinni käsikalujen y. m. s. säi
lyttämistä varten. Sitä vastaan ei välisiltä noissa 
kahdessa ajokaluja varten aiotussa vajasuojassa ole

koko suojan laajuinen, kuten näkyykin piirroksesta, 
jossa yhtäsuuntaiset pisteviivat näyttävät, missä väli- 
sillan hirret sijaitsevat. Tämä on tehty tällä tavoin 
sen vuoksi, että ne ajokalut, jotka talven tahi kevään 
tullen isomman tilan saamiseksi sinne tavallisesti kor
jataan, voisi helposti vetää tahi nostaa sinne ylös. 
Kahta viimeiseltä vuotiaiselta maahan kulkevaa lank
kua myöten voi raskaatkin ajokalut helposti sinne 
nostaa.

Kuva 3 on vähän isomman vajarakennuksen 
pohjapiirros. Tämän rakennuksen keskellä on ka
toksen tavoin pylväille rakennettu halkovaja, joka 
ulottuu jonkun verran rakennuksen taakse. Uloim- 
pana oikealla on vaja isommille työkaluille ja vasem
malla vähän pienempi suoja käsikaluille sekä pieni 
suoja vaatteiden mankeloimista varten.

Kuva 4. Tässä on meillä rakennus, jossa on 
vaja paremmille ja työ-ajokaluille ynnä muille kapi
neille sekä sen lisäksi suoja vaatteiden mankeloimista 
varten. Vajan takana on sen pituinen matala, avoin 
katos työ- ja ajokaluille.

Kuva 5 on jonkun verran pienempi vajaraken
nus, pieni katos toisessa päässä, mutta muutoin vii
meksi mainitun piirroksen kaltainen.

Kuva 6. Tässä vajarakennuksessa on 2 vajaa 
ajokaluille ja 1 haloille, suoja pienemmille työkaluille 
ja toinen kaikellaisille ruokatavaroille, niinkuin esim. 
suolakalalle ja lihalle, sekä pienehkö jääkellari ta- 
loustarpeita varten. Jääkellarilla, jossa on kaksin
kertaiset, sahajauhotäytteillä varustetut seinät on ra
kennuksen keskellä hyvin suojaisa paikka.

Taulussa L  on fasaatipiirustuksia 2:teen äsken 
mainittuun piirustukseen.



XIII. Kellareita.
Ollakseen hyvä tulee kellarin olla niin kuiva 

kuin mahdollista, talvella lämmin ja kesällä vilpoisa. 
Jos ei oteta lukuun hiekkamäkiin kaivettuja n. s. 
perunakuoppia, joissa perunat säilyvätkin erittäin 
hyvin, jos vaan kuoppa on huolellisesti tehty, niin 
voinee hyvältä kellarilta vielä vaatia, että sen tulee 
olla mahdollisimman kestävä ja on siis tehtävä kivestä.

Paras rakennusaine on harmaa kivi. Ettei kel
lari kävisi kosteaksi, on siihen tehtävä joko kaksin
kertaiset 1,6 m paksuiset seinät, joiden väli täytetään 
hiekalla — »vastikemuurien» paksuuden määrää luon
nollisesti holvin jännitysvälin jänteen laajuus —, tahi 
päällystetään seinät hyviksi poltetuilla tiilillä ja jäte
tään ilmakerros tiilikerroksen ja harmaan kiven väliin, 
varustetaan asvaltilla muuratulla tiilikerroksella tahi 
myöskin päällystetään sisäpuolelta paksulla asvaltti- 
kerroksella. Näin rakennetut kellarit ovatkin niin- 
hyvin lämmintä kuin kylmää vastaan pitäviä. Ettei 
taas permannosta pääsisi nousemaan vettä ja kosteutta, 
on kivijalan syvyydelle tehtävä peitetty viemäri kel
larista johonkin sopivaan paikkaan. Jos maa on so
raista eikä siis ole vedenpitävää, ei viemäriä tarvita, 
jollei kellari satu olemaan sellaisessa paikassa, että 
vesi, lumen yhtäkkiä sulaessa keväällä, sen täyttää. 
Mitä kellariholvin rakenteeseen tulee, viittaamme 
1 osan 3:teen lukuun ja mainitsemme tässä vaan, 
että holvi on peitettävä paksulla täytekerroksella. 
Mutta ilmanvaihdostakin on välttämättä huoli pidet
tävä. Jos kellari on erillään, s. o. ettei se ole min
kään rakennuksen alla, tehdään kellarin holvin kor
keimpaan kohtaan yksi tahi useampia pystysuoraan 
katolle nousevia torvia kostean ilman johtoa varten 
kellarista, ja raitista ilmaa päästetään taas sisään 
seinään niin alas kuin mahdollista tehdyistä koloista. 
Jollei kellarin aseman tähden voida laittaa mainittuja

pystysuoria torvia eli rumpuja, on pilaantunut ilma 
laskettava pois ylhäälle holvin alle »otsamuuriin» 
tehdyistä koloista. Mainitut ilmanvaihtotorvet ja aukot 
ovat tehtävät semmoiset, että ne voi sulkea ja ulko
puolella tulee niissä sitä paitsi olla rautalankakehyk- 
set, ettei rottia eikä hiiriä niistä pääsisi kellariin.

Kellarin permannon tulee olla kivestä tahi niin 
tehty, etteivät nuo mainitut elävät sitäkään tietä pääse 
sisälle. Kellarin suulle on välttämättä rakennettava 
pieni eteinen eli n. s. kellarinkaula, ja pitää tässä 
samoin kuin kellarissakin olla lujat ja paksut ovet, 
jotka sitä paitsi lienevät talvisaikaan peitettävät sisä
puolelta oljilla. Yksi mainituista ovista on tehtävä 
semmoinen, että sen sijaan voi panna liistoista teh
dyn oven, niin että kellaria voi syksyllä tätä tietä 
tuuleuttaa sekä päivällä että yöllä, joka, niinkuin 
jokainen tietää, on tärkeä seikka perunain säilymiseen 
nähden. Samalla saanemme mainita, että peruna- 
hinkaloiden lattian tulee olla kellarin permantoa jon
kun verran ylempänä ja että nämä hinkalot eivät saa 
ulottua seinään asti. Perunoita voi vielä paremmin
kin tuuleuttaa ja samalla pitää ne niin kuivina kuin 
mahdollista, jos hinkaloihin pannaan sinne tänne kol
mesta huonosta laudasta tehtyjä lautatorvia. Sienien 
y. m. sellaisten ehkäisemiseksi, jotka turmelevat kella
rissa säilytettäviä tavaroita, on kellari joka kesä 
tarkoin maalattava kalkkimaalilla. Jospa valo ei oli
sikaan kellarille tarpeen, niin on pieni ikkuna kui
tenkin kaikessa tapauksessa hyvä olemassa, niin 
ettei siellä tarvitse päivällä muuta valoa.

Jääkellari. Tällaiset kellarit tehdään useimmit- 
tain maanpäälle, päinvastoin kuin tavalliset kellarit, 
jotka melkeiti aina ovat enemmän tahi vähemmän 
maan sisässä. Niillä pitää olla puuistutuksilla niin 
hyvin kuin mahdollista suojattu paikka ja sitä paitsi



ovat ne sijoitettavat mäen rinteelle, sillä silloin voi 
kellarin paljoa helpommin täyttää jäillä ylhäälle teh
dystä aukosta. Ne rakennetaan meillä tavallisimmin 
puusta, mutta voi ne tehdä kivestäkin, jos vaan seinät 
tehdään kaksinkertaiset ja väli täytetään jollakin 
täyttöaineella sekä kellari muutoin rakennetaan hy
västi. Huokeimmiksi ne kuitenkin tulevat, jos teh
dään kaksinkertaiset puuseinät, ulkopuolinen hyvistä 
honkahirsistä, sisäpuolinen lankuista tahi laudoista. 
Näiden seinien väliä jätetään noin 0,50 m (n. 1 1/z) 
ja täytetään huolellisesti jollakin johtamattomalla ai
neella, niinkuin kuivalla sahajauholla, hienoksi haka
tuilla olkisilpuilla, turpeilla, ruumenilla, sammalilla 
y. m. s. Välikaton peitteeksi pannaan niinikään 
paksu kerros samoja aineita. Seinät ovat muutoin 
tehtävät niin, että ne ovat kokonaan erillään toisis
taan, että niiden välinen täyte voisi tasaisesti ja es
teettömästä painua. Tästä syystä ovat välikaton vuo- 
liaiset eli kannatushirret kokonaan sijoitettavat ristikko- 
hirsistä tehtyjen sisäseinäin varaan. Helposti ym
märrettävä on, että jos tästä otetaan vaari, niin ei 
täytteen painuessa voi seiniin jäädä yhtään tyhjää 
paikkaa, joka muussa tapauksessa helposti tapahtuu. 
Välikaton päällä olevalle vinnille tulee päästä toisessa 
päätyseinässä olevasta aukosta, niin että täytettä voi 
pitää silmällä.

Kellarin lattian tulee myöskin olla jotakin sel
laista ainetta, joka ei johda lämpöä, niinkuin saha
jauhoa tahi hienoja lastuja, niin ettei maan lämpö 
pääse vaikuttamaan jäihin. Tälle erityiskerrokselle 
pannaan pinta- tahi muita huonompia lautoja, joille 
jäät sitten ladotaan. Jäiden väliin jääneet aukot 
täytetään pienillä jääpaloilla tahi lumella. Lattia- 
täytteen alle on laitettava rumpu tahi salaoja, jota 
myöten jäistä valuva vesi pääsee juoksemaan pois.

Lienee syytä sivumennen mainita, että jääkellarin 
voi täyttää lumellakin, jollei jäätä ole sopivan matkan 
päästä saatavissa. Lumi on siinä tapauksessa pan
tava kellariin hyvin suojasäällä tahi sateen perästä, 
niin että se on läpimärkää; se on luotava tasaisissa 
kerroksissa ja poljettava hyvin lujaan. Tällä tavoin 
ahdettu lumi on aivan yhtä kestävää ja hyvää kuin 
jääkin.

Jääkellarin samoin kuin tavallistenkin kellarien 
suulle on tehtävä pieni porstua. Se on suojattava

ulkoilman vaikutukselta kaksinkertaisilla seinillä, jota 
paitsi lattia ja välikatto ovat täytettävät. Siinä tulee 
olla kaksi tiivistä, paksua ovea, mieluimmin pohjoi
sen puolella, ulkopuolinen avautuva ulos ja sisäpuo
linen sisään päin. Porstuan ja kellarin välisen oven 
tulee tietysti olla lujatekoinen. Mainitussa porstuassa 
tulisi aina olla pieni, paksuilla, kaksinkertaisilla puit
teilla varustettu ikkuna; sillä kun porstua on valoisa, 
voi ovet kellarissa käydessä pitää kiinni, joka ei 
niinkään helposti käy päinsä, jos porstua on pimeä 
tahi jos siellä ei ole lyhtyä. Tämä porstua, jos se 
vaan on tällä tavoin tiiviisti ja huolellisesti tehty, 
pysyy jokseenkin kylmänä; mutta helpommin pilaan
tuvat tavarat säilyvät kuitenkin varmasti ainoastaan 
itse jääsuojassa.

Tällaisissa jääkellareissa voi tosin suojella ruo- 
ka-aineita varsinaisesti pilaantumasta, mutta kellarin 
ummehtunut ja kostea ilma tekee, että ne kaikessa 
tapauksessa jonkun verran pahenevat. Voi saa um
mehtuneen, epäpuhtaan maun, liha ja kala muuttuu 
näljäkkääksi, ja puu, esim. voitynnyrit, homehtuu ja 
mustuu. Tämä seikka, että ruoka-aineet todellakin 
jonkun verran pahenevat, siten luonnollisesti menet
täen arvoansa, tuottaa etenkin voihin katsoen koko 
joukon vahinkoa. Kun näet voin hinta kesäkuukau
sina aina on alhainen, olisi erittäin suotava, että 
voi voitaisiin säilyttää pahentumattomana kunnes siitä 
syksymmällä voisi saada kalliimman hinnan; mutta 
näissä kosteissa kellareissa ei voi niin kauvan pysy 
hyvänä. Mutta ellei haluaisikaan säilyttää voita kau
empaa aikaa, vaan tahtoo myydä sen sitä mukaa 
kuin sitä kertyy, niin saa se kuitenkin kaikessa ta
pauksessa olla meijerissä jonkun aikaa, kenties yhden 
tahi kaksi viikkoa, ennenkuin se lähetetään pois. 
Voin pysyminen hyvänä riippuu hyvin paljon siitä, 
miten sitä tämän aikaa säilytetään. Suoranaisista 
kokeista samoin kuin kokemuksesta on näet käynyt 
selville, että jos voi astiaan pantua jäähdytetään lä
helle 0°, niin voi se, ollen huono lämmön johdattaja, 
paljon kauvemmin aikaa kuin jäähdyttämätön voi 
pysyä lämpimässä pahentumatta. Tästäpä syystä 
onlin voi heti astiaan pakattua vietävä kuivaan 
jäähdytyshuoneeseen, joskin ei kauvemmaksi aikaa 
kuin muutamaksi päiväksi. Kysymys, millä tavoin tar
koituksenmukainen jäähdytyshuone on tehtävä, onkin



tanskalaisen dosentti Fjord-vainajan havaintojen ja 
kokeitten kautta tullut ratkaistuksi. Hänen aatteensa 
mukaisia jääsuojia on meilläkin otettu käytäntöön 
ja onkin niiden havaittu olevan erinomaisia.

Jääkellari voin ja muiden ruoka-aineiden säilyt
tämiseksi rakennetaan seuraavalla tavalla. Hirsistä 
ja laudoista rakennetaan tavallisen hyvän jääkellarin 
tavoin kaksinkertaisilla seinillä y. m. varustettu tar
peellisen iso suoja, jonka vähän ohuempi väliseinä 
jakaa kahteen osaan: isompi jäitä varten ja pienempi 
jäähdytys- eli säilytyshuone. Jäähuone tehdään noin 
4 m (n. 14'), jäähdytyshuone taas ainoastaan noin 
2,7 m (n. 9') korkea ja kumpikin 
suoja, joiden välissä ei ole ovea, 
varustetaan kaikin puolin tiiviillä 
uiko- ja sisäovilla, jota paitsi jääh - 
dytyshuoneeseen on tehtävä pieni 
ikkuna. Jähdytyshuoneen jääh
dyttämiseksi tehdään mainittujen 
suojien väliseinään aukko katon 
ja toinen lattian rajaan. Ylhäällä 
olevasta aukosta virtaa silloin läm
min ilma jäähuoneeseen, käyden 
samalla kastepykäläänsä kylmem- 
mäksi ja laskien kosteutensa jäille.
Kylmä ilma, joka kyllä on kosteaa, 
vaikkei ilman alhaisen lämpömää
rän vuoksi sanottavassa määrässä, 
virtaa samalla kertaa alemmasta au
kosta jäähdytyshuoneeseen; mutta 
kun tämä ilma siellä heti läm- 
penee muutamia asteita, muuttuu se samalla sellai
seksi, että voi imeä itseensä jäähdytyshuoneen kos
teutta. Ilma kohoaa sitten kuitenkin vähitellen väli- 
kattoon, virratakseen taas pois ja uudistaakseen sa
maa kiertokulkuaan. Täten menettää jäähdytyshuo
neen ilma jonkun verran kosteuttansa, mutta siten 
ei siihen vielä tule uutta ilmaa, mikä kuitenkin on 
välttämätöntä, jos mieli sen pysyä niin puhtaana kuin 
mahdollista.

Ilmanvaihto jähdytyshuoneessa, niin että sinne 
tuleva ilma ei ainoastaan ole kylmää vaan myöskin 
puhdasta, käy päinsä seuraavalla tavalla. Jäähuoneen 
vinniltä pannaan kulkemaan jääkerroksen lävitse noin 
10 sm pituinen rautatorvi a, a, joka lähellä jääker

roksen pohjaa tekee polven, päättyäkseen lattian ra
jassa jäähdytyshuoneeseen. Toinen galvanoidusta 
pellistä tehty torvi b, b, lähtee jäähdytyshuoneen 
vastakkaiselta puolelta. Se alkaa 2 m lattian ylä
puolelta, jota lähellä se tekee seinän lävitse polven 
ulos, jatkuen pitkin seinän ulkosivua ja vesikaton 
alitse tämän katon yläpuolelle. Jos nämä torvet 
pidetään auki — kun jäähdytyshuonetta ei käytetä, 
tulee niiden jään säästämiseksi olla kiinni — syn
tyy ilmavirta siten, että kun ilma torvessa a, a jäähtyy 
ja tihenee, jättäen ilman sakeutumisesta syntyneen 
veden torven seinämille, muuttuu se myöskin ras

kaammaksi ja tahtoo laskeutua 
alas. Se tulee sitten jäähdytys- 
huoneeseen niin kosteana kuin se 
näin vähässä lämpömäärässä, li
kellä 0°, voi pysyä; mutta siellä 
se lämpenee, kuten edellä jo on 
mainittu, samalla kuin se nousee 
ylöspäin ja menettää samalla kos
teutensa sekä voi sen vuoksi uu
destaan imeä itseensä kosteutta. 
Jäähdytyshuoneen ilma muuttuu 
sillä tavoin kuivaksi, s. o. siinä 
ei ole kosteuttta, ja juuri tästä 
syystä eivät jäähdytyshuoneessa 
säilytettävät tavarat ummehdu. 
Jos puhdasta ilmaa laskettaisiin 
suoraan ulkoa ja ilmanvaihto jääh
dytyshuoneessa siten pantaisiin 
toimeen, niin kaikki siellä olevat 

esineet heti kävisivät kosteiksi, siitä syystä, että kun 
ilma, joka korkean lämpömääränsä vuoksi sisältää 
tuntuvassa määrässä vesihöyryä, kohtaa kylmiä esi
neitä, tihenee se ja päästää tihetessään syntyneen 
veden näille esineille.

Torvesta b, b, virtaa pahentunut ilma jäähdytys- 
huoneesta. Lämpimällä säällä, kun aurinko lämmit
tää torvea ja siinä olevaa ilmaa, virtaa ilma voi
makkaammin kuin kylmemmällä säällä. Joskus voi 
ilma kuitenkin virrata jonkun lyhyemmän ajan 
päinvastaiseen suuntaan, riippuen tämä seikka tuu- 
lensuhteista, ovien aukomisesta y. m., joita ei voi 
välttää. Mainittu ilman virtaustorvi on myöskin pantu 
kulkemaan suoraan ylös väli- ja vesikaton lävitse,
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mutta että aurinko ja ulkoilma voisi lämmittää torvea 
ja panna ilman virtaamaan nopemmin, on kaikessa 
tapauksessa hyvä, että tämä torvi tehdään rautapellistä.

Torven a, a tulee olla luja ja siis valu- eli tae- 
raudasta, mutta voi paksusta galvanoidusta pellistäkin 
tehdyllä torvella kuitenkin tulla aikaan, jos vaan 
torvi ympäröidään harvalla ja niin lujalla lautarum- 
mulla, ettei se jäitä ahdettaessa säry. Toisella sivulla 
oleva kuva 275 selittää mitä tässä on sanottu.

Taulujen selitys.

Tauluissa XLVI1 ja LXII on muutamien kellarien 
pohjapiirroksia.

Taida X L V II .  Kuva 3 näyttää mäen rinteelle 
tehdyn kellarin, jonka päällä on aittarakennus.

Kuva 6 on pienelle taloudelle sopiva jääkellari, 
jonka ulkoseinät ovat hirsistä ja sisäseinät laudoista. 
Jäät ahdetaan harvojen lautaseinien väliin kellarin 
keskelle ja kellarin suulla on pieni porstua. Ruoka

varat pannaan säilöön pitkin seiniä kulkeville hyl
lyille ja kostea ilma koetetaan johdattaa pois väli- 
katosta pystysuoraan nousevalla peltitorvella. Sivuilla 
olevista pienistä ikkunoista pääsee kellariin kylliksi 
valoa.

Taala L X I I . Kuva 1. Tässä on meillä Fjord’in 
mukaan tehdyn jääkellarin piirros. Siinä on iso 
jäähuone ja pieni jäähdytyshuone ja on se raken
nettu mäen rinteelle, että kellarin voisi täyttää jäillä 
niin mukavasti kuin mahdollista. Tämän yhteydessä 
saanemme huomauttaa siitäkin, että ulkoseinät olisi 
kestävyyden vuoksi paras tehdä tiilistä, 1-tiilen pak
suisiksi, sisäseinät taas tässäkin tapuksessa laudoista.

Kuva 2. Tämän ja edellisen pohjapiirroksen
välillä ei ole muuta erotusta kuin että tässä on 2 
jäähdytyshuonetta, yksi yksinomaan voille, toinen 
taas lihalle, kalalle ja muille ruokatavaroille, joita 
on paras säilyttää voista erillään.

Samassa taulussa LXII on myöskin fasaatipii- 
rustukset kuvaan 1.



XIY. Pajoja.
Paja on tarpeen kaikissa vähänkin isommissa 

taloissa, sillä töiden teettäminen kotona on aina edul
lisempaa kuin niiden lähettäminen jollekin kauem
pana asuvalle sepälle, ja sitä paitsi sattuu talossa 
vähän väliä pienempiä töitä ja korjauksia, joihin ken
ties joku talon väestäkin voi pystyä.

Paja on aina tulenarka huone, etenkin jos se 
ei, kuten useimmittain on asian laita, ole rakennettu 
tavallista huolekkaammin. Sentähden onkin se sijoi
tettava tarpeeksi kauas muista rakennuksista. Tietysti 
on se vähimmin tulenvaarallinen, jos se tehdään ki
vestä ja varustetaan rauta- tahi asvalttihuopakatolla, 
mutta samalla on se silloin myöskin paljoa kalliimpi 
kuin puusta tehty. Päreet eivät kelpaa pajan katoksi, 
jollei niitä erityisesti sitä varten valmisteta ja ime- 
tytetä, mutta sitä vastaan soveltuu siksi asvalttihuopa 
ja hätätilassa kaksinkerroin pannut rihlalaudat. Väli- 
kattoa ei paja kaipaa, ja jos sen tahtoo tehdä läm
pimän pitäväksi, laudoitetaan katon kannatteet sisä
puoleltakin ja tämä laudoitus sitten rapataan savi- ja 
sahajauholaastilla, joten katto ei ole niin helppo syt- 
tymäänkään. Pajassa pitäisi aina olla erityinen pieni

suoja eli viilaushuone viilausta y. m. sellaisia töitä, 
sekä pienempäin työkalujen säilyttämistä varten. Mutta 
sitä paitsi on tarpeen pieni hiilikoppi, jottei hiiliä 
heitetä yhteen tahi toiseen pajan nurkkaan, jossa 
muutama kipinäkin voi ne helposti sytyttää. Pajan 
eteen on tehtävä pylväskatos, niin että siinä on pa
hallakin säällä hyvä kengittää hevosia ja tehdä muita 
töitä, joita ei voi pajassa toimittaa.

Ainoastaan isommissa taloissa tapaa pajan yhtey
dessä myöskin veistohuoneen.

Taulujen selitys.

Taulussa X L I X  on 3:men pajan pohjapiirrokset. 
Kuva 7 on kivipajan piirros viilaushuoneineen ja 
hiilikoppineen.

Kuva 8. Tämä piirros on melkein edellisen suu
ruinen, mutta rakennus on puinen,

Kuva 9. Tämä piirros näyttää niinikään puisen 
isomman pajan, joka on rakennettu veistohuoneen 
kanssa yhteen ja muutoinkin edellisiä mukavampi.

Taulu L  näyttää kuvan 8 mukaisen pajan fasaatin.

2:i



XV. Saunoja.
Rakenteeltaan yksinkertaisin suomalainen sauna 

on, kuten jokainen hyvin kyllä tietää, pieni huone 
eli suoja, jonka yhteen nurkkaan on ladottu röyk
kiö kiviä, siten että ne muodostavat pienen holvin, 
joten koko kiviröykkiön voi saada kuumenemaan. 
Tämän, erittäin yksinkertaisen uuninkyhäyksen vas
takkaisella seinällä ovat laudoista tehdyt lauteet is- 
tuimineen ja seinässä lähellä välikattoa tahi tässä ka
tossa on aukko, josta savu ja liika kuumuus pääsee 
ulos. Kun tähän lisäämme matalan oven ja pienen 
ikkunan sekä muutamia istuimia, ei kovinkaan tii
viillä lattialla, niin on sauna valmis käy
tettäväksi; ei tarvita enää muuta kuin 
muutama kauhallinen vettä, joka heitetään 
noille kuumille kiville. Kylpiessä tarvit
tava lämpöinen vesi lämmitetään pors
tuassa, joka, samoinkuin siinä oleva tulen 
pitopaikkakin, niinikään on hyvin alkuperäistä laatua.

Paremmat saunat eivät eroa tässä kuvatuista 
muutoin, kuin että ne ovat kaikin puolin paljoa huo- 
lekkaammin tehdyt. Paraimpia saunoja ovat kuiten
kin ne, joissa on »uloslämpiävä» uuni, sillä niissä ei 
ole kitku haittana, kuten useinkin pienemmissä, ja 
muutoinkin näyttää sellainen sauna puhtaammalta ja 
hauskemmalta. l:sen osan 3:ssa luvussa on saunan 
uunien teko tarkemmin neuvottu ja taulussa LXV on 
uloslämpiävän uunin piirustus. Näihin kohtiin siis 
viittaamme.

Jos mieli voida sanoa saunaa mukavaksi, pitää 
kylpyhuoneen vieressä olla pieni pukeumahuone (vaate- 
huone), missä kylvyn perästä samalla saa hikoilles- 
saan loikoa huopapeitteeseen kääriytyneenä. Tässä 
huoneessa tarvitsee olla uuni ja tulee sen sitä paitsi 
olla yhteydessä niin hyvin porstuan kuin saunankin 
kanssa. Vielä mukavammaksi ja hupaisemmaksi tu

lee sauna, jos se laitetaan niin, että siellä voi saada 
niin hyvin höyrykaappi- kuin amme- ja suihkukylpyä. 
Höyryä voi höyrykaappiin saada hätätilassa sitenkin, 
että siihen pataan, jossa vettä kiehutetaan, pannaan 
tiivis puukansi ja tarpeen mukaan taivutettua kaasu- 
torvea myöten johdetaan höyry padasta kaappiin, 
joka onkin sopivin sijoittaa padan vierelle. Saunan 
lattian, jolle kylpiessä alinomaa valuu vettä, tulisi 
tietysti mieluimmin olla kivestä ja sementistä, mutta 
jos se tehdään puusta, on se laitettava viettävä kal
tevaan puukouruun päin, niin että vesi pian juoksee 

pois. Ettei vesi pääsisi valumaan sau
moista lautojen väliin, ovat laudat syvään 
rihlattavat. Vierellä oleva kuva 276 se
littää tämän. Rintalaudoitus ja ilmaker
ros laudoituksen ja seinän välissä estää 
alempia hirsikerroksia mätänemästä ja kivi

jalassa olevat vetoreiät tekevät saman hyödyn puu- 
lattioille.

Sauna on, jos mahdollista, sijoitettava järven 
rannalle, niin että on hyvä veden saanti ja voi heti 
kuuman kylvyn perästä ottaa kylmän. Kun se taas 
on jokseenkin tulenvaarallinen, ei sitä pidä koskaan 
sijoittaa lähelle muita rakennuksia.

Taulujen selitys.

Taulussa L I  on 4:jän eri kokoisen saunan pohja
piirroksia.

Kuva 1 on pienen saunan pohjapiirros, jossa on 
porstua, pukeuma- (vaate)- huone, kylpyhuone sekä 
pieni huone höyrykaappia, amme- ja suihkukylpyä 
varten.

Kuva 2. Tämä piirros on aiottu pienempiä tar
peita varten. Siinä on sauna, pukeuma- (vaate)- huone

Kuva 276.
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ja pieni porstua, jossa on muuripata kylpyveden läm
mittämistä varten.

Kuva 3 näyttää isomman saunarakennuksen pohja
piirroksen, jossa paitsi kylpy- ja pukeuma- (vaate)- 
huoneita sekä porstuaa, on isompi pesutupa muuri- 
patoineen.

Kuva 4. Tämä pohjapiirros on vieläkin isompi 
ja sisältää 2 kylpyhuonetta, joista pienemmässä, johon

tulee lämmin isomman huoneen uunista, saa paitsi 
tavallista löylykylpyä myöskin höyrykaappia, amme- 
ja suihkukylpyä. Vielä on tässä paitsi pukeuma- 
(vaate)- huonetta ja porstuaa pienempi pesutupa sekä 
vaatteiden mankeloimis- ja silityshuone.

Taulussa L I I  on 2:den edellä mainitun pohja
piirroksen fasaatipiirustuksia.

XVI. Pesu-, Leipoma- ja Teurastushuoneita.
Suurilla maatiloilla tarvitaan erinäisiä huoneuk- 

sia, joissa voi toimittaa erityisiä askareita, niinkuin 
esim. vaatteiden pesua, silitystä, leipomista ja teu
rastusta, sillä osaksi se ei ole oikein soveliasta, 
osaksi ei tilakaan myönnä, että mainituita askareita 
toimitellaan asuinrakennuksessa, karjakeittiössä, va
joissa tahi muissa sellaisissa paikoissa. Sopivinta on 
että kaikki tässä mainituita tarpeita varten aiotut 
huoneukset yhdistetään saman katon alle, sillä siten 
saa rakennukset huokeammiksi ja töiden valvominen 
käy helpommin päinsä, kun kaikki työt toimitetaan 
samassa paikassa. Rakennuksen ullakosta muodos
tuu sitä paitsi erinomaisen oivallinen vaatteiden kui- 
vuupaikka. Hyvä on muutoin, jos tähän huoneuk- 
seen, missä paljo vettä tarvitaan, saa vesijohdon lai
tetuksi tahi rakennuksen voi sijoittaa järven, kaivon 
tahi muun veden varteen, mistä lauhkeata vettä on 
saatavissa. Tulen arkuuden vuoksi se sen ohessa 
on sijoitettava kohtalaisen matkan päähän asuinra
kennuksesta.

Taulujen selitys.

Taulu L I  sisältää pohjapiirrokset 4 tällaista ra
kennusta varten.

Kuva 5 on huoneuksen pohjapiirros, jossa on 
leipomahuone, pesuhuone sekä huone vaatteiden man
keloimista ja silitystä varten. Pesuhuoneen lattia

olisi tehtävä kivestä sementtilaastilla tahi ainakin sa- 
mallainen kuin ennen selitetty saunan lattia.

Kuva 6 on pohjapiirros käsittävä saman mää 
rän huoneita kuin edellinenkin ja sitä paitsi vielä 
yksi huone kaikellaista varten.

Kuva 7. Tämä piirros sisältää leipomahuoneen, 
huoneen vaatteiden mankeloimista ja samoin silitystä 
varten sekä suuren pesu- ja teurastushuoneen. Tähän 
huoneeseen pääsee sekä porstuasta että suoraan ul- 
koakin erinäisen, avaran oven kautta. Viimeksi mai
nittu on aiottu teuraseläinten kuljetusta varten. Lat
tia on siinä välttämättä tehtävä sementillä ja varus
tettava vesikourulla huuhdeveden poistamista varten. 
Seinät taas ovat alhaalta laudoitettavat ja maalatta
vat öljyvärillä. Kattoon on kiinnitettävä nosto- eli 
vipukone teurastusta varten. Tulisijaan sijoitetaan 
kaksi erikokoista muuripataa, joista toinen mieluim
min saisi olla höyrypata. Huone tarvitsee sitä paitsi 
voimakkaan ilmanvaihtolaitoksen runsaasti syntyvän 
vesihöyryn poistamista varten.

Kuva 8. Tässä piirroksessa ei ole muuta eri
laisuutta edellisen suhteen, kuin että siinä on myös
kin pieni huone kaikellaisia tarpeita varten. Samoin 
on tässä kuten edellisissäkin piirroksissa korkea, avara 
ja valoisa kuivuuvinni eli ullakko, johon mukavat 
portaat johtavat porstuasta.

Taulussa L I I  on muutamia edellisiin kuuluvia 
fasaatipiirustuksia.



XVII. Makkihuoneita.
Ihmisen ulosteita yleensä ei oteta niin huolelli

sesti talteen eikä niitä hoideta niin kuin ne suuren 
lanta-arvonsa vuoksi oikeastaan ansaitsisivat. Talon- 
poikaiskansa varsinkin on tässä suhteessa hyvin huo
limaton, jopa niinkin, ettei käytetä erinäistä makki- 
huonettakaan, vaan jätetään ulosteet hukkaan mene
mään milloin minnekin. Tämmöinen menettelytapa, 
joka puhtauden ja terveydenkin suhteen on vahingol
linen, on peräti moitittava.

Lannoitusaineena on mainituilla ulosteilla paljoa 
suurempi arvo kuin muulla lannalla. Se tulee siitä, 
että ihminen käyttää ruokanaan monipuolisempia ja 
voimakkaampia ravintoaineita kuin eläimet.

Näiden seikkain vuoksi ulosteilla on tuiki vas
tenmielinen haju ja suuri taipumus happanemiseen, 
jonka kautta ne menettävät paljo arvostaan. Maan
miehen täytyy sen vuoksi huolellisesti kerätä ulosteet 
sopiviin makkihuoneisiin ja sitten hoitaa niitä, niin 
että happaneminen tulee ehkäistyksi. Se on helposti 
tehty, jos makkilantaan tuoreena ollessa sekoitetaan 
riittävä määrä semmoisia aineita, jotka estävät hap- 
panemisen. Semmoisia ovat: kalkki, poro, sammal- 
alukset, suomuta, hiilimurska, kuivat sahajauhot 
y. m. s. Jos sekä kiinteä että vetelät ulosteet tällä 
tavoin kerättäisiin ja hoidettaisiin, niin melkoisessa 
määrässä saataisiin lanta-varat lisääntymään. On näet 
laskettu, että täysikasvuisen ihmisen ulosteet yhtenä 
vuotena edellä mainitulla tavalla sekoitettuina riittä
vät lannoittamaan tynnyrinalaa. Jos oletamme, 
siihen nähden, että työnteko aikana kedolla jommoi
nenkin määrä ulosteita joutuu hukkaan, ettei edellä 
mainittua määrää saavuteta, niin täytynee kuitenkin 
myöntää, että maanviljelys kärsii suuren tappion siitä, 
ettei mainittua lantaa oteta talteen.

Ulosteitten muuttaminen kalkilla, porolla y. m. s.

pudretiksi eli lantajauhoksi on hyvin yksinkertainen 
toimi. Sitä varten tarvitaan tiivis laatikko, johon ke
rätään sekä kiinteät että vetelät ainekset, ja jossa 
niihin joka päivä huolellisesti sekoitetaan edellä mai
nittuja aineita. Tämän kautta sitoutuvat makkilan- 
nan arvokkaimmat eli typpipitoiset osat ja salpietari- 
muodostus syntyy, jonka arvon saa vieläkin lisään
tymään siten, että tuo kuiva ja helposti käsiteltävä 
aine sijoitetaan erinäiseen paikkaan, missä sitä sil
loin tällöin vielä hämmennellään, jotta ilma parem
min pääsee siihen vaikuttamaan.

Ei voine kuitenkaan olettaa, että makkilantaa 
yleensä käsiteltäisiin edellä mainitulla tavalla, sillä 
siihen kuluu kaikessa tapauksessa liian paljo työtä 
ja säntillisyyttä se vaatii sangen suuressa määrässä. 
Paljoa yksinkertaisemmalla tavalla saa ulosteet tal
teen otetuiksi sammalaluksilla tahi kuivalla, hienon
netulla suomudalla. Sitä varten vaaditaan kuiten
kin, että makki tehdään niin riittävä, että siinä on 
sijaa alusaineitten säilyttämistä varten, sillä on vält
tämättömän tarpeellista, että ne ovat aina käsillä, 
jos mieli toivoa niitä aina käytettäviksi. Vielä on 
istuinlauta sijoitettava niin korkealle maasta, että mu
kavasti voi sen alta pois ottaa lannan. Hyvä olisi, 
jos voisi koota lannan tiiviiseen puulaatikkoon, mutta 
vielä parempi, jos maa eli se paikka, johon lanta pu
toaa, voidaan peittää paksulla sammal- tahi suomuta- 
kerroksella, joka uudistetaan joka kerta kuin makki 
tyhjennetään. Ulosteet ovat sen ohessa mieluimmin 
kerta päivässä, mutta ainakin kerta viikossa peitet
tävät alusaineilla tahi niihin sekoitettavat.

Jos makki on rakennettu lantasuojaan, kuten 
muutamissa navettapiirustuksissa on osotettu, on ulos
teitten hoitaminen vieläkin helpompi, sillä silloin on 
vaan pidettävä huoli siitä, että joku määrä pehkuse-
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kaista lantaa joskus heitetään makin alle tahi että 
makkilanta silloin tällöin levitetään tunkiolle karjan
lannan sekaan.

Rakennettakoon makki ja hoidettakoon siinä ole
vaa lantaa kuinka hyvänsä, on pidettävä silmällä, et
teivät siat pääse syömään ihmisen ulosteita. On pi
dettävä sekä epäsiistinä ja inhottavana, että myöskin 
ihmiselle peräti vaarallisena, jos sallitaan sikain tyy
dyttää nälkäänsä tahi ruokahaluansa tällaisella ravin
nolla. Siat voivat näet joutua syömään heisimadon 
jäännöksiä tahi munia, joista niihin sittemmin kehit
tyy siemenet, ja kun ihminen sitten syö tämmöistä 
sianlihaa keittämättömänä, kasvaa häneen heisima- 
toja, joista voi olla hyvinkin suuri vastus.

Taulujen selitys.
Taulu L I  käsittää 4 erikokoisen makkihuoneen 

pohjapiirrokset.
Kuva 9 kuvaa huonetta, jossa on 4 eri makkia. 

Rakennuksen keskellä on avara huone alusaineita 
varten. Sen lävitse voi sitä paitsi ajaa, jotta lannan 
poiskuljettaminen käy helposti päinsä.

Kuvat 10 ja 11 sisältävät 2 pienempää makki- 
huonetta, kummassakin on kaksi osastoa ynnä huo
neet alusaineita varten.

Kuva 12 on isompi rakennus, joka on jaettu 
3:een osaan, mutta muutoin edellisten kaltainen.

Taulu L I I  sisältää läpileikkauksia ja fasaateja 
kuvalle 12.



XVIII. Työväenasunnoita.

Kuva 277.

Millaiset työväenasunnot ovat olevat, jotta ne 
täyttävät tavalliset vaatimukset terveyden ja hauskuu
den suhteen, on seikka, joka yhdessä työväenkysy
myksen kanssa 
ylimalkaan on yhä 
enemmin vetänyt 
huomiota puo
leensa. Asialla ei 
kuitenkaan ole 
-sama merkitys 
maalla kuin kau
pungissa, sillä 
työväenasunnot 

maalla eivät yli
malkaan ole niin puutteelliset kuin kaupungeissa ja 
varsinkin suuremmissa niistä. Työväenasunnot maalla, 
kuinka puutteelliset muutoin 
lienevätkin, ovat kaikessa ta
pauksessa paremmat kaupun
kien työväenasunnoita siinä 
suhteessa, etfeivät sijaitse ah
taissa, likaisissa ja epäterveel
lisissä kujissa, vaan niitä ym
päröi raikas, puhdas ilma, sekä 
ovat tavallisesti paljoa suurem
mat. Sitä paitsi kärsii työmies 
maalla harvoin vilua polttopui
den puutteesta, niinkuin usein 
saattuu hänen toverilleen kaupungissa.

Vaikka työmiesten asema maalla siinä suhteessa 
onkin vähän parempi, ei se kumminkaan ole niin 
hyvä, kuin sen pitäisi olla, sillä usein saapi työmies 
perheineen tyytyä ainoastaan yhteen huoneeseen, jossa 
muutoin ei ole liioin mukavuuksia sellaisia kuin vaate- 
kammio j. n. e., mutta jolta usein kokonaan puuttuu

Kuva 278.

s,uojaava porstua. Tuo kaikkialla nyky aikaan työväen 
luokassa vallitseva tyytymättömyys, joka on jo saapunut 
meidänkin maahamme ja varmaankin vähitellen leviää

maaseuduille, 
riippuu ainakin 
osaksi siitä kur
juudesta, joka 
lähtee huonoista 
ja ahtaista asun
noista. Niin hyvin 
sääli huonompi- 
onnisia kohtaan, 
kuin järkevyys 
kehottaa kuiten

kin poistamaan kaikki syyt tuollaiseen perustettuun 
tyytymättömyyteen. Kaikki työ sujuu muutoin pal

joa paremmin, joutuisammin ja 
suuremmalla huolella, jos sen 
toimittaa tyytyväinen työmies. 
Ei työmies voi viihtyä kodissa, 
jossa hän illalla ankarasta työstä 
tullessaan tapaa siivottomuutta 
ja epähauskuutta, eikä saa naut
tia hyvin tarpeellista lepoa; 
mutta miten voikaan pitää siis
tinä ja puhtaana yhtä ainoata 
pientä huonetta, joka tavalli
sesti on täynnä rähiseviä lapsia. 

Asuntoja yhdellä huoneella ei pidä tarjota työmiehil- 
leen, vaan pitää niissä vähintään olla kaksi. — Asun
non pitää olla, ei ainoastaan suojana tuulta ja kyl
mää vastaan, mutta myöskin työmiehelle kaivattu 
koti, joka sitoo hänet perheeseensä ja pidättää hänet 
juoppoudesta ja muista paheista, joihin hätä ja köy 
hyys vievät.
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Ehdottomasti mallikelpoinen työväenasunto on 
se, joka on rakennettu perhettä varten, sijaitsee eril
lään muista, ja jota ympäröi istutuksia tahi puutarha. 
Täällä on työmies paremmin 
kuin muualla isäntä talos
saan, hän voi asettaa ja jär
jestää siellä niinkuin hän 
tahtoo, ilman että hän tar
vitsee tulla toisten tielle.
Kuvat 277, 278 ja 279 näyt
tävät asuntojen pohjapiirrok
sia tuon n. s. »cottage»-jär
jestelmän mukaan.

Mutta vaikka ei niin ehdottomasti vaatisikaan 
erityistä asemaa asunnolle, 
niin voipi kuitenkin kaikessa 
tapauksessa saada muka
vuutta ja hauskuutta aikaan, 
jos vaan ei monta perhettä 
asu saman katon alla, ja 
jos jokaisella perhekunnalla 
on oma erityinen porstuansa.
Ulkohuoneet eivät kuiten
kaan siinäkään tapauksessa 
saa olla yhteiset, ja jos pihamaa sekä puutarha ovat 
jaetut perheitä myöten, on asia sitä parempi. Pää- 
ehtona on, että erityiset 
asuntopaikat niin paljon kuin 
suinkin erotetaan toisistansa.
Asuntojen kustannukset tule
vat tosin tämän kautta jon
kun verran suuremmiksi, 
mutta sitä ei pitäisi ottaa 
lukuun.

Edellä mainittiin, että 
työväenasunnossa pitää olla 
vähintään kaksi huonetta, 
mutta tähän tulee lisää vaate- 
kammioita eli pieniä kontto
reja, ruokakammio sekä eri
tyinen käytävä ullakkoon, 
jossa tulisi olla tilaa yhdelle tahi parille konttorille 
joka perhekuntaa varten. Hauskaan työväenasun- 
toon kuuluu vielä pieni ulkohuonerakennus, jossa on 
väljä ruoka-aitta, halkovaja '"sekä pieni navetta yh

delle lehmälle ynnä pieni rehuhuone. Ulkohuonei- 
hin kuuluu vielä makki, joka ei millään muotoa saa 
puuttua.

Yhdessä asuinhuoneista 
toimitetaan luonnollisesti 
ruuan valmistus, leipominen 
y. m., sellaista ja varuste
taan se sen takia hellalie- 
dellä tahi kamiinilla sekä pie
nellä leivinuunilla. Onko keit
tiö oleva suurempi tahi pie
nempi asunnon huoneista, on 

yhdentekevä, ja tulee siinä suhteessa noudattaa paikka
kunnan tapaa. Jos huoneet ovat suuret ja niitä on

ainoastaan kaksi, on sopivaa 
lauta-väliseinällä jakaa joku 
huoneista kahtia, sillä on 
hyvin toivottavaa, että van
hemmat lapset eri sukupuolta 
voivat maata eri huoneissa, 
jota paitsi taudin kohdatessa 
on tarpeen, että sairaalla on 
oma erityinen huoneensa. 

Mitä edellä mökkiläis- 
tuvista ja asunnoista kerrottaessa on sanottu lattioista, 
ikkunoista, ilmanvaihdosta y. m. soveltuu täydelleen

työväenasunnoihinkin. Asun
non tulee olla lämmin, ilman 
puhdas ja raitis.

Toisellaisia työväen asun- 
noita ovat suuremmissa ta
loissa löytyvät n. s. renki- 
tuvat eli asunnot naimatto
mia työmiehiä varten. Niissä 
löytyy sen ohessa huone 
työnjohtajaa varten, leipoma- 
huone käsityöläisille ja m. s. 
tarpeellisia suojia, jotka voi 
mukavasti rakentaa saman
katon alle. Alla olevat pohja
piirustukset, kuvat 280, 281 

ja 282 näyttävät mitenkä sellaiset rakennukset voi 
järjestää. Kirjaimet merkitsevät: a, huone renkiä 
varten; b, huone työnjohtajalle; c, huone käsityöläi
sille; d, leipomatupa; ja yksi käyttämätön.

Kuva 280.

b b

fsiI o|I

d

c

Kuva 281.
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Taulujen selitys.

Taulu L I I I  sisältää 7 eri pohjapiirustusta työ
väenasunnoita varten.

Kuva 1 on asunto 4:lle huonekunnalle, jokaiseen 
kuuluu 2:si huonetta, muutamia vaatekammioita ja 
ruokakonttoreita sekä erityinen porstuansa. Yhteinen 
kaikille ruokakunnille löytyy tässä leipoma- ja pesu
tupa, jonka luonnollisesti mielensä mukaan voi tehdä 
vähän suuremman, ja myöskin yhteiset portaat ullak
koon, jossa joka ruokakunnalla on tilava konttori.

Kuva 2, jossa ainoastaan toinen puoli rakennuk
sesta on piirustettu, kuin myöskin kuvat 3 ja 4 ovat 
pohjapiirustuksia asunnoita varten ainoastaan kah
delle perheelle. Kullakin on kaksi huonetta, joista 
toinen on varustettu leivinuunilla, sitä paitsi on ruoka- 
kammio, vaatekammio, portaat ullakkoon sekä pors
tua, jotta huonekunnat tarkoin ovat erotetut toisistaan.

Kuva 5 näyttää puolet pohjapiirustuksesta työ- 
väenasuntoa varten 6:delle perheelle; jokaisella on 
2:si huonetta, ruokakammio ja vaatekammio, mutta 
sitä vastaan on ainoastaan kahdella erityiset pors
tuat, toisilla on yhteinen porstua 2:ta ruokakuntaa 
varten.

Kuva 6 on pohjapiirustus 4:lle ruokakunnalle, 
joilla kullakin on oma porstuansa sekä muutoin yhtä 
monta huonetta ja samat mukavuudet kuin edelli
sissä pohjapiirustuksissa näkyy. Kuva käsittää ainoas
taan toisen puolen pohjapiirustuksesta.

Kuva 7. Tämä pohjapiirustus sisältää 6 erityistä 
ruokakuntaa, joista yhdellä on 3, kaikilla muilla 2 
huonetta käytettävinään. Jokaisella perheellä on omat 
ulkoportaansa, mutta portaat ullakkoon ovat yhteiset 
kolmelle.

Taulu L I V  sisältää fasaatipiirustuksia pohjapii-
i rustuksiin kuvissa 1—6.

)



XIX. Sikahuoneita.
Sikojen hoito on meillä vielä verrattain alhai

sella kannalla, seurauksena siitä ovat sikahuoneetkin 
kovin huonot. Yleensä arvellaan, että sika on ruo
koton eläin, joka paraiten viihtyy pimeässä, kylmässä 
ja liassa, eikä tarvitse mitään erinäistä huolehtimista; 
ja moni lienee vieläkin saman väärän luulon kan
nattaja; toivottavasti kuitenkin sikojenkin hoito, mikäli 
meijerinhoito, jonka kanssa se on jotenkin läheisessä 
yhteydessä, edistyy, saavuttaa yhä enemmän harras
tusta ja siten ruvetaan sikahuoneistakin parempaa 
huolta pitämään. Sikain järjellistä hoitoa varten on 
välttämättömän tarpeellista, että ne huoneet ja tarhat, 
joissa siat oleskelevat, ovat huolellisesti ja hyvästi 
tehdyt, sillä ei mikään niin suuressa määrässä vaikuta 
niiden terveyteen ja kehittymiseen kuin tarkoituksen
mukaiset huoneet.

Tarkoituksenmukaiseksi voi sikahuonetta kutsua 
ainoastaan silloin, kuin se on lämmin talvella ja viileä 
kesällä, riittävän avara ja sillä tavoin sisustettu, että 
sen voi pitää puhtaana. Karsinat ovat asetettavat 
yhteyteen avaran tarhan kanssa, jossa mikäli mah
dollista, pitäisi olla vettä saatavissa, jotta eläimet 
lämpimämpänä vuoden aikana voisivat kylpeä. Sika- 
huoneita rakennettaessa ovat yleensä seuraavat seikat 
huomioon otettavat.

Mitä ensiksi sikahuoneen asemaan tulee, pitää 
sen olla kuiva ja terveellinen ja jos suinkin mah
dollista eteläänpäin viettävä. Ja kun sikoja enim- 
mittäin elätetään meijerin jäännöksillä, on se sijoi
tettava niin lähelle meijeriä kuin suinkin, jotta torvia 
myöten voi kuljettaa heraa ja kuorittua maitoa siitä 
sikahuoneessa olevaan säiliöön. Luonnollista on tä
hän nähden, että sikahuone sijaitsee vähän alempana 
kuin meijeri, selvää lienee myöskin, ettei näitä mo
lempia rakennuksia saa sijoittaa niin lähelle toisiaan,

että sioista lähtevä haju voi tunkeutua meijeriin. 
Sikahuone olisi vielä sijoitettava lantatunkion lähei
syyteen, sillä sikain lantaa ei pitäisi säilyttää sika- 
huoneen läheisyydessä, sikatarhassa, vaan olisi se 
joka päivä kuljetettava lantatunkioon ja siellä sekoi
tettava muuhun lantaan.

Pienemmät sikahuoneet on paras rakentaa karja- 
kartanon ja lantatunkion viereen, jonka kautta eläinten 
hoito käy mukavammaksi ja huoneet saa sijoitetuiksi 
suojaisampaan paikkaan, kuin jos olisivat jollakin 
avonaisella paikalla.

Rakennusaineeksi hyvää ja kestävää sikahuonetta 
varten ovat epäilemättä tiilet paraimmat, sillä puu
aine turmeltuu jotenkin pian sikain hiestä ja niiden 
lannasta ja virtsasta, kun ne niiden kanssa joutuvat 
yhteyteen. Taloudellisista syistä täytyy meidän kui
tenkin käyttää huokeampaa, vaikka vähemmin kes
tävää rakennusainetta, puuta, mutta puuhuoneetkin 
voi tehdä asianmukaisiksi, varsinkin jos niiden lattiat 

| rakennetaan kivestä. Välikatoksi kivihuoneeseen sovel
tuvat paraiten tiilet ja rauta, mutta sellainen katto tai
taa harvoin kalleuden vuoksi tulla meillä käytäntöön. 
Huomattava on myöskin, että sellaiset katot suojaavat 
tulivaaraa vastaan, vaikkeivät siinä suhteessa ole täy
sin luotettavat, sillä rauta-ansaat, joiden nojassa pie
net holvit ovat, taipuvat ja antavat perään kovassa 
kuumuudessa. Puuaineet sikahuoneessa tehdään niin 
kestäviksi kuin mahdollista, siten että ne sivellään 
kreosoottiöljyllä tahi asvalttivernissalla, tahi myöskin 
sementtivärillä, joka valmistetaan siten, että se jau
hetaan yhdessä maidon ja jonkun väriaineen kanssa. 
Väri sivellään siveltimellä kaksi kertaa, ja tarttuu se 
paremmin, jos puu ei ole sileäksi höylätty.

Sikahuoneen sisustus näkyy paraiten tauluista, 
joissa löytyy piirustuksia niin hyvin suurempia kuin

2 4
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pienempiä sikahuoneita varten. Mitä karsinain jär
jestämiseen tulee, on edukkainta, ettei niitä sijoiteta 
kiinni ulkoseiniin, vaan jonkun matkan päähän niistä, 
sillä siten ei ilmanveto pääse sikoihin käymään ja 
niiden olopaikat pysyvät lämpiminä, jonka ohessa 
puuseinät tällä tavoin säilyvät mätänemättä. Samasta 
syystä on ulkoseinä alapuolelta laudoitettava. Täytyy 
koetella kaikin tavoin saada suojat niin lämpöisiksi 
kuin suinkin. Vielä on huomattava, että karsinat 
ovat sijoitettavat 
sillä tavoin, että si
kain makuupaikka 
tulee vähän ylem
mäksi kuin muu osa; 
silloin se ei likaannu 
ja karsinat voi hel
pommin pitää puh
taina. Mainittu ma
kuupaikka on teh
tävä hyvin viettävä 
karsinan keskiosaan 
tahi sen läheisyy
teen tehtyyn kou
ruun päin, joka johtaa pois virtsan ja huuhdeveden. 
Koska sikain on talvisaikaan kylmä maata kiviper- 
mannolla, on makuupaikka varustettava erinäisellä, 
kapeista laudoista tehdyllä useampiosastoisella har
valla lattialla, jonka helposti voi puhdistamista ja 
tervaamista varten ottaa pois kar
sinasta. Makuupaikan eli maini
tun irtonaisen lattian alareunaan 
on naulattava korokelista, joka pi
dättää pehkut lattialla. Karjujen 
karsinoihin olisi sellainen lattia 
pantava joka kohtaan ja päälle 
vielä naulattava ohuet rimat noin 10 sm matkalle 
toisistaan, jotta eläimet astuttaessa saisivat tukea ja
loilleen eivätkä liukahtaisi ja vahingoittuisi liukkaalla 
permannolla. Emäsikojen karsinoihin on laitettava 
20 sm korkealle permannosta, ja 15 sm päähän sei
nästä, makuupaikan ympärille pyöreä rautatanko, jott’- 
eivät emäsijat voisi paneutua maata seinää vastaan 
ja siten vahingoittaa tahi kuoliaaksi puristaa seinän- 
viereen mahdollisesti sattuvia porsaita.

Sikahuoneissa ulkomailla käytetään joskus taval

Kuva 283.

Kuva 28*4.

lisesta poikkeavaa sisustusta; niissä näet siat eivät 
syö karsinoissaan, vaan erinäisissä, sitä varten teh
dyissä syöttöhuoneissa. Ne sijaitsevat ulkoseinäin 
vieressä, joten sikain makuupaikat voivat olla huo
neen keskellä ja pysyvät sillä tavoin lämpimämpinä, 
kun ulkoseinien luona käyvät kylmät ilmanpuuskauk- 
set eivät niihin pääse helposti vaikuttamaan. Täm
möisestä sisustuksesta olisi se etu: että sikain ma
kuupaikat pysyvät niin lämpiminä kuin suinkin; että

syöttäminen käy hel
posti päinsä; että 
saa avaran syöttö- 
paikan, kun siat voi
vat syödä altaan 
molemmilta puolin; 
että altaat ovat hel
pot puhdistaa; että 
sikain kulkiessa 
sy ottopaikkaan ja 
sieltä pois, niitä saa 
helposti silmällä pi
detyiksi; että ne eläi
met, jotka eivät voi 

liikkua ulkona, edes hiukankaan voivat jaloitella; että 
helpommin kuin muutoin voi huomata rottien huoneessa 
olon; ja vihdoin, että on helpompi puhdistaa karsinat.

Tässä oleva piirustus, kuva 283 kuvaa tällä ta
voin sisustettua sikahuonetta. Leveys on oleva noin 

10 m ja pituus tarpeen mukaan; 
a, a on syöttöhuone; b, b makuu
huone; c, c huone emäsikoja var
ten; e keittiö eli ruuanvalmistus- 
huone; f  pehkuhuone; g, g porsas- 
karsina; i, i ruoka-altaita.

Emäsikojen karsinain välissä 
löytyy joskus paremmissa sikahuoneissa pieniä por
saita varten pienempiä karsinoita, joihin ne pääsevät 
juoksemaan pienistä aukoista, jotka voidaan sulkea luu
kuilla, ja joissa niille voidaan syöttää maitoa ja muita 
parempia ruokia. Edellä mainitussa piirustuksessa 
nähdään kaksi sellaista karsinaa. Karsinain välisei
nät ovat tehtävät tiiviit ja mieluimmin tiilistä, Yi-tii- 
len paksuiset. Seinä eli aitaus syöttökäytävään päin 
ja sen ovet ovat tehtävät rautaristikoista, jonka kautta 
karsinat tulevat valoisammiksi ja eläimet pysyvät pa
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remmin näkyvissä. Ellei ole rautaa ja tiiliä käytet
tävissä täytyy tyytyä puuhun. Rauta-aitausta kuvaa 
kuva 284.

Permanto. Sikahuoneen permanto on kernaim- 
min tehtävä kivestä, jotta siitä tulisi läpäisemätön. 
Tiivis, sementillä tehty kmpermanto on sitä paitsi 
kestävä, helppo puhdistaa eikä päästä rottia. — Nämä 
vahingolliset eläimet ovat suurena rasituksena sikahuo
neissa, he turmelevat melkoisen määrän ruoka-aineita, 
tahraavat permannon ja altaat ja voivat, jos sattuvat 
joutumaan sikain ruuaksi, synnyttää niissä trikiinejä.
— Muutoin on hyvä sivellä sementtipermannot kuu
malla asvalttitervalla. Hyvin 
hyvän permannon saa rautatii- 
listä, jotka pannaan lappeelleen 
kahteen kerrokseen ja joiden 
päälle valetaan sementti velli.
Puupermannot ovat lämpimät, 
mutta, kun virtsa ja vetelä ruoka pian tunkee niiden 
lävitse, eivät ne täytä tarkoitustaan. Pienissä sikahuo
neissa, joihin taloudellisista syistä täytyy tehdä puu- 
lattia, on se asetettava paksulle sammal- tahi suomuta- 
kerrokselle ja lattia muutoin tehtävä semmoinen, että 
sen helposti saa otetuksi pois, kun sammalalukset 
tahi suomuta ovat uusittavat. Käyt
tämällä runsaasti pehkuja karsi
noissa on sitä paitsi koetettava 
saada virtsa niin tarkkaan kuin 
suinkin talteen. Samoin on itses
tään selvää, että huoneen alle tun
keutuva kosteus on sieltä johdettava huolellisesti teh
dyillä salaojilla. Puulattiat olisivat myöskin siveltä
vät kuumalla asvalttitervalla.

Ruokasoimet eli altaat. Yleisimmin valmistetaan 
sikain altaat puusta, mutta kun semmoisia on hyvin 
vaikea pitää oikein puhtaina ja sioilla sitä paitsi usein 
on taipumus pureksia eli syödä puuta, josta altaat 
tietysti turmeltuvat, ellei niiden reunat ole päällys
tetyt rautapellillä, niin olisi hankittava kivi- tahi rauta- 
altaat. Kivialtaat voi joko valmistaa tiilistä sementti- 
muurauksella tahi valaa betonista. Paraimmat kivi
altaat saa kuitenkin valamalla savesta ja lasittamalla, 
jommoisia yleensä käytetään ulkomailla. Meillä ne 
tulevat melkoisen kalliiksi, kun niitä ei valmisteta 
täällä.

Emaljoidut rauta-altaat, jommoisia valmistetaan 
Svedala-tehtaassa Ruotsissa, kuva 285, ovat kuiten
kin kaikkein paraimmat, sillä ne ovat kestäviä ja 
niissä löytyvät suojustimet estävät eläimiä astumasta 
altaaseen ja siten turmelemasta ruokaa. Valitetta
vasti ne ovat kovin kalliita voidaksensa päästä täällä 
yleisempään käytäntöön. Se, joka ei ensi kustan
nusta ota lukuun, vaan pitää tarkoituksenmukai
suutta ja kestävyyttä etusijassa, hankkikoon itselleen 
mainituita erinomaisia altaita. Niitä löytyy erikokoi
sia, suuremmille ja keskikasvuisille sioille sekä por
saille; ne ovat helpot puhdistaa ja liikutella. Käy- 

tettäköönpä näitä tahi muita 
liikutettavia altaita, niin on 
virtsakouru sijoitettava käytä 
vään karsinan ulkopuolelle, ku
ten piirustus kuva 286 osottaa. 
Se on emäsikoja varten aiotun 

karsinan läpileikkaus ja on a tiilistä tehty reunus 
estämään pehkujen valumista makuupaikasta, b en
nen mainittu, makuupaikan ympärille asetettu rauta
tanko, joka estää emiä rupeamasta makaamaan por- 
saitten päälle sekä c porsaskarsinaan viepä aukko. 
Altaat ovat aina hienolla raudalla jaettavat useaan 

osaan, jos ovat aiotut useita eläi
miä varten, jotfeivät ne kykene 
syödessään toisiaan häiritsemään 
eivätkä voi astua altaisiin.

Keittiö. Kussakin suuremmassa 
sikahuoneessa tarvitaan keittiö, 

jossa on höyrypata tahi muu keittolaitos semmoisen 
ruuan keittämistä varten, joka vaatii huolellisempaa 
valmistamista. Jos keittiö on samassa huoneessa kuin 
siat, kuten sikahuoneitten pohjapiirroksissa kuvataan, 
on sen keittolaitos tehtävä semmoinen, että kaikki 
siinä syntyvä vesihöyry tarkoin johdetaan pois, sillä 
muutoin tulee huone kosteaksi, joka rasittaa sikoja. 
Keittiöön asetetaan ruoka-aineitten säilyttämistä var
ten tarvittavat hinkalot. Pääsy niihin on tehtävä 
helppo ruokavaunuille, joilla ruoka kuljetetaan ym
päri huonetta, jotta mukavasti saa ne täytetyiksi. 
Jos on olemassa torvijohto meijeristä herasäiliöön, 
niin on se joskus huolellisesti puhdistettava höyryllä 
tahi kuumalla vedellä, sillä jos sen laiminlyö, voi 
siitä syntyä sikoihin vaarallisia tauteja. Luonnol

Kuva 285.
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lista on, että hinkalot ja altaat ovat usein puhdis
tettavat.

Tulisija. Meidän kylmässä maassamme lienee 
tarpeen tehdä tulisija sikahuoneeseen. Sopivan pai
kan sille saa keittolaitoksen viereen, ellei keittiö ole 
varsinaisesti sikahuoneesta erillään. Höyrypadasta 
johdettavalla höyryllä voi lämmittämisen myöskin toi
mittaa.. — Tärkeää on, että sikahuone on riittävästi 
lämmin, sillä eläimet eivät menesty ja syövät paljoa 
enemmän, kun niillä on kylmä. Säästeliästä ei ole 
ensinkään sikojen tarpeen laiminlyöminen tässä suh
teessa. Lämpimän säilyttämistä varten sikahuonessa 
vaaditaan kuitenkin, että se on huolellisesti raken
nettu. Seinien tulee olla tiiviit ja jos mahdollista, 
laudoitetut alapuolelta, ikkunat ja ovet kaksinkertai
set, välikatto varustettu täytteellä ja huone matala. 
Lämpimäksi ja huokeaksi saa sikahuoneen, jos sei
nät tekee matalat ja välikaton eli laipion taitetun 
ilman vinniä.

Sikatarha. Kukin sikahuone on asetettava välit
tömään yhteyteen avaran sikatarhan kanssa, jonka 
voi jakaa useampiin osiin, niin että eri-ikäiset siat 
voivat olla jaloittelemassa samalla kertaa. Jokapäi
väinen liikkuminen ulkoilmassa on sioille tuiki tar
peellinen hyvin menestyäkseen ja ettei liike-elimiin 
syntyisi vammoja. Ilman sitä ei sikaan kasvakaan 
tuota nykyaikoina suuressa arvossa pidettävää liha- 
kasta silavaa, joka muodostuu ainoastaan sian koh
tuullisesti liikkeellä ollen.

Sikatarha ei ole kivettävä, jotta siat voisivat ton
kia maata, ei se myöskään saa olla kylmille tuulille 
alttiina. Tuuheista puista olisi sioille tarpeellinen 
suoja helteisinä kesäpäivinä, mutta jos puita ei ole 
tarhan ympärillä, niin täytyy sopiviin paikkoihin ai
tausta vastaan sijoittaa mataloita katoksia suojaksi 
eläimille sadetta, päivänpaistetta ja tuulta vastaan.

Koska siat kesähelteellä kernaasti kylpevät, on 
niille valmistettava tilaisuutta siihen. Harvoin voitanee 
sijoittaa sikahuonetta puron varteen, joen tahi järven 
rannalle, sentähden on koetettava kaivaa tarhaan 
jonkunlainen lammakko ja kuljettaa siihen vettä, joka 
usein on uudistettava. Veden puutteen vuoksi siat 
rypevät liejussa.

Mainittu sikatarha on huolellisesti kuivattava ja 
peitettävä paksulla hiekka- tahi multakerroksella, jossa

siat voivat pengata. Kuten ennen on mainittu, on 
sikain lanta tarhasta kuljetettava pois, mutta virtsaa 
varten on siihen tehtävä katettu virtsakaivo, johon 
sikahuoneesta johdetaan virtsa torvea myöten. Samoin 
olemme jo myöskin maininneet, ettei millään ehdolla 
saa antaa sikain syödä ihmisten ulosteita, koska siitä 
voi kasvaa sikoihin siemenet, kun ne saavat syödä 
ihmisen heisimatoa.

Ikkunat. Ne ovat tehtävät semmoiset, että ne 
helposti saa avatuiksi ja sikahuoneeseen siten pääsee 
raitis ilma. Niitä täytyy myöskin laittaa riittävä määrä, 
sillä aurinko ja valo ovat sioille yhtä tarpeelliset kuin 
muille kotieläimille. Jotta ikkunat talvisaikaan kes
täisivät kylmää ja tuulta, ovat ne sitä paitsi tehtävät 
kaksinkertaiset.

Ovet. Ne ovat laitettavat kaksijaksoiset, niin että 
yläpuoliskoa avaamalla saa ilmanvaihtoa aikaan ja 
kuitenkin voi estää sikoja ja muita eläimiä ovissa 
kulkemasta. Paitsi varsinaisia ovia täytyy sopiviin 
paikkoihin laittaa pieniä aukkoja, joista siat esteet
tömästä pääsevät sikatarhaan.

Ilmanvaihto. Sikahuoneet tarvitsevat hyvän ilman
vaihdon, sillä puhtaus kaikissa suhteissa on sikain 
menestymiselle ja siis sikainhoidon taloudellekin tuiki 
tärkeä. Ilmanvaihdon järjestämisen suhteen viit
taamme l:sen osan 7:teen lukuun.

Huolellisesti rakennetun sikahuoneen koko on las
kettava likipitäin seuraavain mittamäärien mukaan: 
Karsina karjuja varten,

3 m pitkä . . . .  5— 6 m2 =  57— 68 [ J '
Karsina emäsikoja ja por

saita varten . . .
Huone syöttösikoja varten 

„ nuoria sikoja ,,
„ porsaita ,,

Sijaa altaan vieressä suu
remmille sioille . .

Karsinain väliseinäin kor
keus .......................... 1,2

Huoneuksen keskikorkeus
sisältäpäin . . . .  2,2 —2,8 m =  7,6—9,2' 

Käytävän leveys 2 karsi
nan välillä . . . .  1,6 —2,2 m =  5,5—7,5'

Ruoka-altaitten leveys . . 0,30—0,40 m =  12— 16"
,, korkeus . 0,20— m =  8"

4.5 m2 =  51 □'
2 m2 =  22 □'
1.6 m2 =  17 □'
1 m2 =  11 □'

0,5 m =  172 '
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Ruoka-altäitten korkeus lat
tiasta lukien suurem
pia sikoja varten . . 0,25—0,30 m =  10—12"

Syöttöpaikalle upotetaan 
altaat usein perman
toon, niin että ne ovat 
siitä ylempänä ai
noastaan . . . .  0,15 m =  6"
Huoneessa täytyy kylmempänä vuoden aikana 

olla noin 10 ä 12° C. lämpö, emäsikoja ja pieniä 
porsaita varten hiukan enemmän, jos suinkin on 
mahdollista.

Taulujen selitys.
Tauluissa LV ja LVI löytyy pohjapiirroksia 10 

erikokoista sikahuonetta varten.
Taulu L V . Kuva 1. Tämä huoneus sisältää 8 

suurempaa ja pienempää karsinaa, keittiön tulisijoi- 
neen sekä 2 pienempää pehkuhuonetta. Karsinat ovat 
asetetut jonkun matkan päähän seinästä, osaksi sei
nän suojelemista varten, osaksi sen vuoksi, että ne 
pysyisivät lämpimämpinä. Iluoneukseen mahtuu noin 
50 sikaa ja on kuten muutkin puiset sikahuoneet, 
joihin löytyy pohjapiirrokset, aiottu rakennettavaksi 
matalaseinäiseksi ja välikatto taitetuksi.

Kuvat 2, 3 ja 5 ovat pienempien 18 ä 25 sikaa 
varten aiottujen sikahuoneitten pohjapiirroksia. Näissä 
huoneuksissa ei ole keittiötä, ruoka on sentähden 
valmistettava karjakeittiössä.

Kuvat 4 ja 6 ovat aiotut 50 ja 25 eläintä var
ten. Näissä huoneuksissa on sekä keittolaitokset että 
tulisijat.

Kuva 7. Tämä on tiilistä tehdyn sikahuoneen 
pohjapiirros, välikattona ovat pienet, rauta-ansaille — 
hyljätyille rautatienkiskoille — tehdyt holvit. An- 
saitten tukena ovat korkeille kiville asetetut puupyl- 
väät tahi kernaimmin rautapylväät. Tähän sikahuo
neeseen, johon kuuluu eri ulkoneva keittolaitoksineen, 
herasäiliöineen ja tulisijoilleen sekä portaat vinniin 
eli ylisille, jossa pehkut säilytetään, mahtuu noin 
70 sikaa.

Taulu L V I.  Kuva 1 esittää puisen sikahuoneen 
pohjapiirroksen, jossa on sijaa keittolaitokselle ja tulisi
jalle, jonka ohessa pienessä ulkorakennuksessa löytyy 
sijaa pehkuille. Huoneeseen mahtuu noin 100 eläintä.

Kuvissa 2 ja 3 ovat pohjapiirrokset sikahuoneille 
aiotut myöskin 100:le sialle. Nämä pohjapiirrokset 
eroavat lähinnä edellisestä siinä, että suuri kulku- 
käytävä on asetettu huoneen toiselle sivulle ja että 
poikittain kulkee kaksi käytävää. Jokaisessa viimeksi 
kerrotussa kolmessa pohjapiirroksessa on seinustalla 
oleva kapea käytävä verrattain leveä, joten senkin 
kautta helposti pääsee karsinoihin; sioilla on myös
kin mukavampi pääsy ulos pihalle. Mainituissa pohja
piirroksissa samoin kuin kaikissa edellä kerrotuissa, 
ei keittiö muodosta erityistä huonetta, joten tulisijan 
olisi voinut asettaa keittiön keittolaitoksen viereen. 
Kun edellä olemme huomauttaneet, että sikahuone ei 
saa olla kostea, koska vesihöyryt varsinkin pienille 
porsaille ovat hyvin epäterveellisiä, niin on keittolai
tos järjestettävä siten, että kaikki vesihöyryt tarkkaan 
poistuvat huoneesta. Jollei tätä saada aikaan, on var
minta kokonaan sijoittaa keittiö erilleen. Siinä ta
pauksessa tietysti ei myöskään saa sijoittaa tulisi
jaa siihen.

Taulut L V I I L V I I I  ja L I X  sisältävät fasaa- 
teja ja läpileikkauksia kahteen edellä mainittuun pohja
piirrokseen. Niinkuin näkyy, ovat kaikki huoneet 
varustetut usealla ilmatorvella ja seinäventtiilillä, niin 
hyvän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi kuin suinkin. 
Pienemmällä sikahuoneella taulussa LIX on puulattia, 
ja täytteenä karsinain. alla on sammalaluksia tahi 
multaa.

Taulu L X I X  sisältää erikoispiirroksia, tarpeeksi 
laajakokoisia sikahuoneiden sisustusta varten.

Kuva 1. Tämän piirroksen mukaan on permanto 
eli karsinain pohja tehty sammalaluksista, joiden 
päälle on laskettu lattia irtonaisista lankuista, jotka 
lähinnä lepäävät karsinain ympäri kulkevalla hirsi- 
kehyksellä. — Lankkujen välisistä raoista valuu virtsa 
paksuun pehkukerrokseen, jonka helposti voi uudis
taa, koska mainitut lankut eivät ole kiinninaulatut. 
Vähän ylempänä oleva makuupaikka laudoista, joka 
on tehty moniosastoiseksi, niin että sen helposti voi 
nostaa pois, kun pehkuja uudistetaan, sijaitsee karsi
nan toisessa osassa; toisessa osassa on liikkuva pui
nen ruoka-allas, jonka karsinan seinään kiininaulatut 
laudat jakavat eri osiin, niin että siat eivät voi aset
tautua altaaseen tahi syödessä häiritä toisiaan. Mai
nittu allas ulottuu vähän käytävälle, joten se on



helppo täyttää. Kulkukäytävä on tiilistä ja päälle on 
valettu sementtikerros.

Kuva 2. Tässä on allas eli soimi tehty tiilistä 
ja sillä tavoin jaettu rautatangoilla, etteivät siat voi 
astua altaaseen. Käytävän puolella on seinä tehty 
rautatangoista ja lattia niinhyvin karsinassa kuin käy
tävässä betonista.

Kuvassa 3 on samanlainen järjestys kuin edelli
sissä paitsi mitä tulee ruoka-altaaseen, joka on lasi
tetusta soirnisavesta. Kovan soimisaven ympärille ei 
kuitenkaan tarvitse muurata tiilikerrosta, niinkuin 
kuva näyttää.

Kuva 4. Tässä järjestelmässä seinä käytävään 
päin kykenee liikkumaan sen yläreunaan kiinnitetty
jen saranain varassa. Kun allas, joka on puusta, 
täytetään ruualla tahi puhdistetaan, lykätään mainittu 
seinä karsinaan päin, jossa asennossa sitä pitävät sä
pit. Piirustus osottaa mainitun seinän molemmissa 
eri asennoissa.

Kuvassa 5 on edellisen kanssa melkein samal- 
lainen laitos. Erotus on siinä, että ruoka-allas on 
kokonaan käytävällä.

Kuva 6. Tässä on allas myöskin käytävällä^ 
mutta liikkuvassa seinässä ei ole pieniä välilautoja, 
jotka estävät sikoja astumasta altaaseen. Sen sijaan 
on seinä altaaseen päin tehty laudoista, jotka ovat 
kiinninaulatut niin kauas toisistaan, että ainoastaan 
sikain päät pääsevät ruokaan käsin.

Kuva 7 on ladoista tehdyn altaan piirustus, jonka 
voi asettaa karsinaan. Siat voivat esteettömästi syödä 
molemmin puolin allasta, mutta ne eivät voi häiritä 
naapureitaan eivätkä hypätä altaaseen, sillä sen reu
nasta on siihen lautaan, joka on kiinnitetty altaan 
keskeen syrjälleen, naulattu hienoja rautatankoja, 
jotka sitä paitsi jakaavat altaan sillä tavoin eri osiin, 
että eläimet syödessään eivät tule seisomaan aivan 
vastatusten.



XX. Kanahuoneita.

Kanojen hoito on meillä niinikään hyvin alhai. 
sella kannalla, niin että vartavasten siipikarjaa eli 
kanoja varten rakennettuja huoneita tapaa ainoastaan 
isommissa taloissa tahi missä tämä elinkeinonhaara on 
saavuttanut erityisempää harrastusta. Se ansaitsee 
kuitenkin kaikkea mahdollista huomiota, sillä jos se 
tarkoituksenmukaisesti järjestetään ja saavuttaa yleistä 
suosiota niinhyvin isommissa kuin pienemmissä ta
loissa, mökeissä ja mäkituvissa, niin voi se antaa 
sievosen voiton ja siten puolestaan edistää varalli
suuden kasvamista maassamme.

Onpa syytä tässä kohdassa ottaa huomioon pie
nen Tanskan olot, joka kanojen hoitoonkin katsoen 
on hyvänä esimerkkinä. Tästä maasta, jonka väki
luku on jokseenkin yhtä iso kuin meidän, viedään 
näet ulkomaille, etupäässä Englantiin ja Pohjois-Ame- 
riikkaan munia enemmän kuin 7 miljoonan S:mkan 
arvosta vuosittain. Ja tämä todellakin kaunis loppu
tulos on saavutettu verrattain lyhyessä ajassa, 20 
vuodessa, — sillä sitä ennen oli ulosvietyjen munien 
arvo ainoastaan muutamia kymmeniä tuhansia mark
koja — siten että niin hyvin hallitus kuin yhdistyk
set ja yksityiset ovat pontevasti ja innokkaasti työs
kennelleet asian hyväksi ja koettaneet sitä edistää.

Jos mieli kanojen hoidon onnistua, on niille en
sinnäkin toimitettava sopivat asunnot; mutta hyvien 
kanalajien hankkiminen ja kanojen kaikin tavoin jär
jellinen hoito on kuitenkin yhtä tärkeä. Isoja karja- 
kartanoita tuskin kannattanee rakentaa, sillä sellaiset 
laitokset voivat esim. ruttotautien takia helposti tuot
taa tappiota, jota paitsi ne kannattaakseen vaativat 
hyvin taidokasta ja huolellista hoitoa. Luonnollisesti 
eivät kuitenkaan kaikki pysty rakentamaan itselleen 
erityistä, edes vaatimattomintakaan kanahuonetta, vaan 
on heidän hankkiminen muutamille kanoilleen sijaa

joko navettaan tehdyssä karsinassa tahi jossakin 
muussa joutilaassa huoneessa. Mutta näitäkin paik
koja on koetettava pitää niin hyvässä ja kanoille so
pivassa kunnossa kuin mahdollista, jonka vuoksi nii
denkin suhteen on mahdollisuutta myöten vaarin otet
tava, mitä tässä alempana kanahuoneiden rakentami
sesta sanotaan.

Kanahuoneen tulee olla kuiva, valoisa ja läm- 
pöisä, helppo pitää puhtaana, tarpeeksi tilava, siinä 

I tulee olla hyvä ilmanvaihto ja sitä paitsi ei sinne saa 
päästää rottia.

Mitä asemaan tulee, on kanahuone paras sijoit
taa jonkun muun rakennuksen etelänpuoliselle seinä
mälle tahi mäenrinteen alle, niin että se on suojassa 
kylmiltä pohjoistuulilta. Paikan tulee muutoin olla 
puhdas ja kuiva sekä niin tilava, että kookas kana- 
tarha siihen mahtuu.

Rakennusaine. Joskin tiilet suuren kestävyy
tensä vuoksi olisivat kanahuoneeksikin puuta parem
mat, jos tämä vaan tehdään niin kuivaluontoiseksi 
kuin mahdollista, niin voi tämän kalliin rakennus- 

i aineen käyttäminen kuitenkin harvoin tulla kysymyk
seen. Käytettäköön sen vuoksi huokeampaa raken
nusainetta ja tehtäköön huone hirsistä. Jos siihen 
tehdään kaksinkertaiset lautaseinät, joiden väliin pan
naan sahajauhoja, turpeita, silppuja ja sellaisia, jota 
rakennustapaa joskus on puollustettu, niin huoneet 
kyllä tulevat lämpimän pitäviä, mutta siitä on kuitenkin 
se haitta, että rotat ja hiiret voivat helposti kaivau
tua seinään ja ruveta siellä asustamaan. Jos hirsi
seinät laudoitetaan sisäpuolelta ja maalataan huolelli
sesti öljymaalilla, niin pysyvät ne helpommin vapaina 
syöpäläisistä ja huonekin tulee siten lämpimämmäksi.

Kanat rakastavat auringon paistetta ja sen vuoksi 
i tulee kanahuoneen olla valoisa ja iloisa. Senpä
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vuoksi on siihen tehtävä suuret etelään ja ennen kaik
kia itään päin antavat ikkunat, niin että aamuaurinko 
pääsee sinne vapaasti paistamaan. Länttä kohden 
sitä vastaan on vaan poikkeustapauksessa tehtävä 
ikkunoita, sillä kanat haluavat aikaiseen päästä le
volle. Ikkunat voi myöskin, kuten uudempiaikaisissa 
kanahuoneissa on tapana, sijoittaa kattoon, jossa ta
pauksessa ulkoseinät saavat olla hyvin matalat. Ik
kunoiden suojana tulee sisäpuolella olla teräslanka- 
verkot, ja ulkopuolelta voi ne peittää matoilla tahi 
luukuilla suojaksi talviöiden kylmyyttä vastaan.

Tulisija. Kanahuoneen tulee olla niin lämpöisä, 
ettei vesi kylminä talvipäivinäkään jäädy. Jos huone 
rakennetaan paraiksi iso ja muutoin mahdollisen huo
lekkaasta niin että siitä tulee niin lämpöinen kuin 
mahdollista, niin voi tulla ilman tulisijaakin toimeen, 
etenkin jos eläimet saavat kylmällä ajalla lämmintä 
ruokaa. Varovaisuuden vuoksi lienee kuitenkin pa
ras laittaa huoneeseen pieni tulisija, jos se vaan muu
rataan hyvin ja muutoin niin hoidetaan, ettei siitä 
tule häkää, sillä kanat eivät ollenkaan siedä sitä.

Lattia on paras tehdä asvaltista, betonista se- 
menttipeitteellä tahi tiilistä, mutta voipa savilattiakin, 
johon on poljettu kivisirpaleita ja muutamia kertoja 
sivelty kuumaa kivihiilitervaa, aivan hyvin täyttää 
paikkansa. Mitä ainetta lattia lieneekin, niin on tär
keätä etteivät rotat siitä pääse sisälle ja että se puh
distuksen helpottamiseksi on tasainen. Lauta- tahi 
lankkulattia on myöskin hyvin sopiva, mutta se mä
tänee pian ja jollei sen alla ole paksulta pieniä ki
viä, niin tunkeutuvat rotat pian huoneeseen. Taval
linen sammal- ja hiekkatäytepermanto ei tähän mis
sään tapauksessa kelpaa, vaan tarvitsee mainitun kivi- 
alustan olla aivan kiinni lattiassa. Ei ainoastaan kes
tävyyden, vaan myöskin syöpäläisten varalta sopii si
vellä lautoihin kuumaa kivihiili- tahi asvalttitervaa, 
joten lattiata myöskin on helpompi pitää puhtaana.

Kun kivilattiat etenkin talvella ovat liian kylmät, 
on niille pantava paksulta kuivia sahajauhoja, suo- 
mutaa, sammalaluksia, hiekkaa j. m. aineita, jossa 
kanat voivat kuoppia ja saavat tarpeellista liikuntoa.

Tilavuus. Kanahuoneen tulee olla niin suuri, 
että kullekin kanalle lasketaan noin 0,35 m2 (n. 4 □') 
ala lattiata. Vähän vähemmän eli noin 0,25 m2 riit
tää tosin hyvin eteläisemmissä ja lämpöisemmissä

seuduissa, kanat kun siellä voivat päiväkaudet suu
rimman osan talveakin liikkua ulkona ja saada tar
peellista liikuntoa, mikä taas ei meillä käy päinsä. 
Huomattava kuitenkin on, että kuta enemmän tilaa 
kanoille annetaan, sitä kylmemmäksi tulee huonekin, 
mikä seikka ei kuitenkaan merkitse mitään, jos sitä 
voi lämmittää. Isohko huone on senkin puolesta pa
rempi, että kanahuoneen ilma talvella, jolloin eläin
ten koko vuorokauden täytyy olla sisällä, pysyisi niin 
puhtaana kuin mahdollista.

Mitä huoneen korkeuteen tulee, ei se, kanoille 
tarpeeksi lämpimänä pysyäkseen, saa olla suurempi 
kuin että siellä voi vapaasti liikkua, siis vaan noin 
2 m (n. 7r). Muutoin on kanahuoneeseen paras tehdä 
matalat ulkoseinät ja taitettu eli keskeltä korkeneva 
välikatto, jolle pannaan tarpeeksi täytettä. Jos on 
erirotuisia kanoja eikä näitä tahdota sekaannuttaa — 
mikä onkin parasta —, niin tulee kutakin lajia var
ten olla eri osasto. Samassa osastossa eli häkissä ei 
kuitenkaan ole pidettävä useampia kuin 12 isompaa 
tahi 25 pienempää eli meillä tavallista kanaa.

Kanojen menestymiselle on hyvä kanahuoneen 
yhteyteen rakentaa n. s. tyynensuojus, jonne kanat 
milloin hyvänsä pääsevät huoneen seinässä olevista 
aukoista, saadakseen liikkua ulkoilmassa. Vallan hy
viä tyynensuojuksia saa silläkin keinoin, että katon 
kannatehirret tehdään jonkun verran pitemmät taval
lista ja pannaan päiden tukeeksi pylväät. Näissä suo
juksissa ei kuitenkaan saa olla vetoa, sillä silloin ne 
eivät vastaa tarkoitustaan. Sen vuoksi tarvitseekin 
yhdellä tahi kahdella sivulla olla seinä suojaksi tuimim- 
pia tuulia vastaan. Kullakin kanahuoneen osastolla 
tulee muutoin olla erityinen oma tyynensuojuksensa.

Kanatarhat. Jos kanoja on enemmältä tahi jos 
niiden ei sallita kuljeksia joka paikassa, on kanahuo
neen lähelle tahi viereen laitettava kanoja varten tar
koin aidattu ruoho- ja hiekkakenttä, missä myöskin 
tulee olla joitakuita puita ja pensaita, että kanoilla 
olisi tarpeellista suojaa liiaksi polttavilta auringon
säteiltä. Näiden tarhojen tulee kuitenkin olla kuta
kuinkin tilavia, niin että niissä on vähintään 10 m2
(n. 114 □') ala kunkin kanan osaksi, mieluummin
enemmän kuin vähemmän. Sillä kuta suuremman 
kentän kanoille voi saada, sitä paremman tuloksen
kin niiden hoito antaa.
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Kuva 287.

Ilmanvaihto. Kanojen menestykselle on raittiin 
ilman saanti mitä tärkein. Sentähden tulee ovien ja 
ikkunain olla sellaisia, että niitä voi pitää auki, jos 
vaan kissat ja muut viholliset teräslankaverkoilla este
tään pääsemästä 
aukoista sisään, 
ja sitä paitsi on 
hyvän ilmanvaih
don saamiseksi 
laitettava ilmator- 
via ja venttiilejä.

Mitä taas ka- 
nahuoneiden si
sustukseen tulee, 
on sen oltava mitä
vksinkertaisimpaa laatua. Hyvä on, jos on olemassa 
eri häkki eli osasto hautomapaikaksi, joka samalla 
soveltuu kananpoikienkin 
huoneeksi, mutta hätätilassa 
tulee ilmankin toimeen, Mu- 
nimiskopit tehdään laudoista, 
kuten erikoistaulusta LXVI 
lähemmin näkyy, tahi saat
taa ne myöskin, etenkin pie
nempiin kanahuoneisiin, val
lan hyvin tehdä poikkisaha
tuista voi- ja sementtitynny- 
reistä (kuva 287). Näitä
pieniä tynnyreitä voi myöskin käyttää niin hyvin hau- 
tomapaikoiksi kuin poikasten suojiksi. Ruokakaukalot 
taas on paras tehdä laudoista tahi 
pienestä koverretusta hirrestä; 
mutta kun ne ovat puusta, ovat 
ne hyvin huolellisesti puhdistetta
vat, sillä muutoin ne antavat 
ruualle happamen maun. Etteivät 
kanat pääsisi ruoka- ja vesikau-
kaloihin, milloin nämä eivät ole 
asetetut käytävälle häkkien ulko
puolelle, kuten isoissa kanahuo- 
neissa tehdään, sopii niiden päälle panna vierellä 
olevan kuvan 288 mukaan tehdyt n. s. ruuansäi- 
lyttäjät.

Kanojen istumaorsien eli yöpuiden tulee olla
noin 50 mm leveät ja 35 mm paksut yläsyrjät vä

Kuva 288.

Kuva 289

Kuva 290.

hän pyöristetyt; ne pannaan tasainen puoli alaspäin 
ja kaikki yhtä korkealle lattiasta. Yöpuiden väliä 
tulee olla noin 0,45 m (n. l 1/^'). Kullekin kanalle 
on laskettava istuinsijaa noin 0,20 m (n. 8"). Usein

mainitut yöpuut 
eivät vihdoin saa 
olla kiinni sei
nässä tahi lattialla 
seisovassa teli
neessä, ellei syöpä
läisiä voi jollakin 
tavoin estää ma
tamasta seinistä 
tahi lattialta yö
puille yöksi, vaan

ovat ne pantavat riippumaan kehykseen, joka on 
tangoilla kiinni katossa. Mainittuun kehykseen sa

moin kuin yöpuihinkin on 
silloin tällöin siveltävä ter
vaa ja muutoinkin ovat ne 
pidettävät hyvin puhtaina. 
Yöpuiden alle pannaan hiu
kan huoneeseen päin viettä
viä lautoja, n. s. likalautoja, 
joilta kanojen lannan voi
helposti koota, tahi kootaan 
se myöskin lattialle orsien 
alle heitettyihin sammalaluk- 
siin tahi multaan.

Alla oleva kuva 289 näyttää pienen ja huokean 
kanahuoneen pohjapiirroksen, ja 
kuvassa 290 on siitä läpileikkaus. 
Huoneen yksi sivuseinä ajatellaan 
olevan etelään päin, niin että sii
hen tulee valoa niinhyvin idästä 
kuin mainitultakin ilmansuun
nalta; a on kanahuone; b hauto- 
mishuone; c huone tulisijalle, 
kanojen rehuille ja m. s .; d pors
tua, jossa on suoja e, e hiekkaa, 

sahajauhoja y. m. varten; f  pontatuista laudoista 
tehty noin 50 sm leveä likalauta; g laudasta tehtyjä 
ja likalaudan alla olevia munimiskoppia; i, i istuma- 
orsia eli yöpuita.

25
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Taulujen selitys.

Taulussa L X  näemme 5 kanahuoneiden pohja
piirrosta.

Kuva 1 on ison kanahuoneen piirros, johon on 
aiottu mahtumaan 200 kanaa, keittiö eli ruuan val- 
mistussuoja sekä pieni kamari kanojen hoitajattarelle. 
Tavallisissa oloissa on tämä liian iso, mutta sille, 
joka varsinaisesti antautuu kanojen hoitoon, lienee se 
sopiva. Kuten lähinnä seuraavassa taulussa olevista 
fasaatipiirustuksista näkyy, eroaa tämä tavallisista 
huoneista siinä, että ikkunat ovat katossa ja että sitä 
lämmitetäänkin saman periaatteen mukaan eli sa
malla tavoin kuin kasvihuonetta. Muutama sana 
siitä, miten sellainen lämmityslaitos on tehtävä, lie
nee tässä paikallaan. Itse tulisija puiden polttoa 
varten on 1,20 m pitkä sekä 0,40 m korkea, pesä- 
luukku on 0,25 m suuruinen ja sen alapuolella pie 
nempi 0,15 m korkuisen tuhkapesän luukku. Tuli
sijasta kohoaa tulitorvi vähitellen ylöspäin, niin että 
sen pohja tulee olemaan tulisijan päällystää vähän 
ylempänä ja tehdään sen aukko 0,15 neliömetriä 
avara. Ensialussa noin 5,3 m päässä on iorvessa 
0,15 m paksuinen tiilipeite, mutta sitten kapenee se 
0,07 m paksuiseksi. Hyvän vedon vuoksi mainitussa 
torvessa ei savutorvi saa olla lyhempi kuin puoli 
tulitorven pituudesta.

Tämän tulitorven ja seinän väli täytetään hie
kalla, jossa kanat voivat kylpeä. Lämpöisen tulitor
ven päällä kanat hyvin mielellään oleskelevat ja edis
tää tämä lämpöinen paikka myöskin kanojen muna
sarjan ja munien kehkeytymistä.

Ruoka- ja juoma-altaat ovat puusta ja ovat si
joitetut käytävälle, niin että kanat eivät pääse pi
laamaan ruokaansa ja altaita käy helposti puhdis
taminen. Lautaiset munimislaatikot asetetaan joko 
hiukan ylemmäksi ja käytävälle, kuten huoneen 
läpileikkaus oikealle näyttää, tahi myöskin alem
maksi lattiaan päin sekä kanahäkkien sisään, ku
ten samasta piirustuksesta vasemmalle käytävästä 
nähdään.

Lattia on sementistä ja on hiukan kalteva pää
käytävään päin, joten sitä on helpompi huuhtoa ve
dellä ja siten saada puhtaaksi. Kunkin osaston ulko= 
puolella on pieni tyynensuojus, jonne kanat aukosta

helposti pääsevät. Rakennuksen päissä on sitä paitsi 
isompia yhteisiä tyynensuojuksia. Huone on verrat
tain korkea, mutta kun sitä voi lämmittää, niin on 
tästä seikasta, kustannuksia lukuun ottamatta, ilman
vaihtoon nähden paljasta etua.

Kuvat 2, 3, 4 ja 5 ovat pienempien ja eri ta
valla jaettujen kanahuoneiden pohjapiirroksia ja niissä 
voi luonnollisesti pitää muutakin siipikarjaa kuin ka
noja. Pääasiallisesti sen vuoksi, että huoneet pysyi
sivät talvisaikaan lämpimämpinä, on ovien eteen ra
kennettu laudoista pieniä porstuita.

Taulussa L X I  on fasaatipiirustuksia kahteen yllä 
selitettyyn pohjapiirrokseen, kuviin 1 ja 3.

Taulu L X V I.  Tämä taulu taas sisältää kah- 
dellaisten munimislaatikkojen erikoispiirustuksia. Va
semmalla on munimislaatikko A, joka on 1,2 m yl
häällä lattiasta ja kanahäkin ulkopuolella. Kuva g 
näyttää saman laatikon pohja-aseman. Väliseinä ja
kavat sen 7:mään, noin 0,33 m levyiseen munimis- 
koppiin eli pesään, mutta väliseinät eivät ulotu laa
tikon toiseen sivuseinään, vaan päättyvät noin 0,17 m 
päähän siitä, niin että kanoille jää käytävä, jota 
myöten ne pääsevät mihin munimispesään tahansa. 
Laatikko on katettu pienellä osaksi lasisella kannolla, 
joka pidetään lukolla kiinni. Kantta avaamatta voi 
siten nähdä, ovatko kanat muuineet tahi hautovatko 
ne y. m., mutta sitä paitsi ei kukaan syrjäinen pääse 
muniin käsiksi, kun siitä aukosta käsin, josta ka
nat menevät laatikkoon, ei voi ulottua niitä kos
kettamaan. Aivan munimislaatikon edessä olevalta 
yöpuulta, joka näkyy läpileikkauksessa, hyppää
vät kanat laatikkoon piirroksessa nuolilla merkittyä 
suuntaa.

Oikealla samassa taulussa näemme vähän toisel- 
laisen, niinikään erittäin käytännöllisesti sommitellun 
munimislaatikon R, joka on melkein edellisten kal
tainen ja jonka pohjapiirroksen näemme kuvassa h. 
Tämä laatikko on vaan 0,40 m lattiasta sekä koko
naan kanahäkin sisällä. Munimislaatikon käytävän
puoleisen seinän alareunassa on saranat, niin että 
sen voi munia ottaessa avata. Tätä samoin kuin en
siksi mainittua laatikkoakaan ei,siis voi avata muut 
kuin ne, joiden hallussa avain on. Laatikon yläpuo
lella on yöpuu c, jolla kanat voivat levätä. Lanta, 
joka silloin putoaa seinään päin viettävälle laatikon
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katolle, kokoontuu siihen ja on sitä helppo korjata 
siitä pois, kun tässä on häkin seinänä saranoilla 
käypä luukku d, jonka voi avata puhdistaessa, joka 
tapahtuu joka aamu. Tämä auttaa suuressa määrin 
huoneen puhtana pitoa. Kuva i näyttää laatikon 
häkistä päin katsottuna. Joistakuista laatikon sei-

I nään lävistetyistä rei’istä pääsee pesiin tarpeeksi va
loa ja panemalla niiden pohjalle tuoretta ruohoa, 
valmistetaan kanoille hyvä tila. Ruoka- ja vesialtaat 
f, f  ovat laudoista sekä seisovat käytävällä, niin että 
kanat eivät pääse niihin käsiksi muutoin kuin häkin 
piiden välitse.



XXI. Lammashuoneita.

Kun lampaanhoito ei ylipään ole niin hyvästi 
tuottavaa kuin lypsykarjan hoito, pidetään lampaita 
tavallisesti vaan vähempi määrä, niin että saadaan 
omiksi tarpeiksi lihaa ja villoja. Niillä seuduin, missä 
on hyvin laajalti sellaisia laidunmaita, ettei muu karja 
niistä voi saada tarpeeksi asti ravintoa, voi kuiten
kin laajempikin lampaanhoito olla edullista, ja silloin 
tarvitaan myöskin isompia ja tarkoituksenmukaisia 
lammashuoneita. Jos pidetään vaan muutamia lam
paita, saa näille tarpeeksi tilaa karjakartanon yhtey
dessä; paras on kuitenkin väliseinillä erottaa lammas- 
karsina lehmistä ja vasikoista. Lampaat viihtyvät 
näet paremmin jonkun verran kylmemmässä suojassa 
kuin nämä ja tulee niiden villakin silloin parempaa 
ja arvokkaampaa.

Lammashuoneen tulee olla tilava, valoisa ja vilpoisa 
sekä kuivalla paikalla, joka samalla on laaja, että lam
pailla on sen ympärillä kylliksi tilaa jaloittelemiseen.

Tilavuus. Lammasten lanta on kuivaa ja kuu
maa, joten se pystyy imemään itseensä kaiken lam
masten jättämän virtsan, minkä vuoksi lammasten 
lannan yleensä annetaankin olla karsinoissa koko 
talven. Tämä onkin epäilemättä hyvin käytännölli
nen tapa, jos vaan sopivia pehkuja on saatavissa, 
niin ettei lammasten turkki likaannu ja pilaannu peh- 
kujen niukkuuden ja kelpaamattomuuden vuoksi. 
Tästä syystä on lammashuone kuitenkin rakennettava 
jokseenkin korkea, että olisi tilaa talven kuluessa 
kerääntyneelle lannalle, ilman että huone sen vuoksi 
mataloituu enemmän kuin lammasten menestys sallii. 
Tämä seikka lyödään kuitenkin hyvin usein laimin, 
kuten talvemmalla jossakin lammashuoneessa käydes
sään kyllä saa nähdä. Se on silloin niin täynnä lan
taa, että siellä tuskin kykenee suorana seisomaan, 
ja sen lisäksi on ilma siellä hyvin huonoa ja täynnä

ammoniakkihöyryjä. Ikkunat ovat kiinni eikä muu
takaan ilmanvaihtoa ole. Sellaisissa oloissa eivät 
lampaat menesty ja villakin tulee haurasta ja kovaa. 
— Mutta näiden huoneiden tulee olla muutoinkin 
kookkaita. Hilpeällä lampaalla, joka kesällä on tot
tunut juoksentelemaan laajoilla laitumilla, tarvitsee 
välttämättömästi olla runsaasti tilaa karsinassaan, ettei 
se kovin paljon kaipaisi vapauttaan pitkän talven ku
luessa, jolloin on kovin kylmä olla ulkona.

Ikkunat. Lampaat vaativat karsinoihinsa run
saasti valoa, jonka vuoksi niihin on tehtävä riittä
mään asti ikkunoita, niin ylhäälle, etteivät tule liian 
matalalle, vaikka karsinassa olisi enemmältäkin lan
taa. Paras on tehdä ne soikeat ja niin että ne ilman-» 
vaihdon vuoksi voidaan avata. Sitä vastaan ei 
lammashuoneessa tarvitse olla kaksinkertaisia ikku
noita, sillä lantakerroksesta kyllä tulee lämmintä tar
peeksi asti.

Ovien tulee, samoin kuin muistakin elukkain tal
leista on mainittu, olla kaksi jaksoiset, niin että 
ylempi voi leudolla säällä olla auki, sekä niin leveä 
että lampaat, tapansa mukaan tunkeutuessaan ovista 
useampia yhtaikaa, voivat niistä kulkea villaansa re
pimättä. Samasta syystä eli ettei villa vahingoittuisi 
eikä irtaantuisi, tulee pihtipielten, samoin kuin kaik
kien muidenkin terävien kulmien ja nurkkien, olla 
pyöristetyt ja seinien sileiksi höylätyt. Jos lammas- 
huone on isohko, tulee siinä olla muutamia niin le
veitä ovia, että karsinoita tyhjentäessä pääsee lanta- 
kuorman kanssa ajamaan rakennuksen lävitse.

Ilmanvaihto. Lammas tarvitsee enemmän kuin 
mikään muu kotieläin raitista ja puhdasta ilmaa. Sen- 
vuoksi onkin ilmanvaihdosta pidettävä mitä tarkin 
huoli. Kylminä talvipäivinä, jolloin ovia ja ikkunoita 
ei voi pitää auki eikä tarpeellista ilmanvaihtoa siis
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niiden avulla saada aikaan, voi ilman kuitenkin pitää 
puhtaana pystysuorien ilmatorvien ja seiniin tehtyjen 
ilmaventiilien avulla. Muistettava on, että ilma lam- 
mastallissa saa ennemmin olla liian kylmä kuin liian 
lämmin ja hikinen, sillä hikisessä ilmassa tulee villa 
höllää ja haurasta, jota paitsi lammas muuttuu arem
maksi kylmälle ja kaikellaisille muille vahingollisille 
ulkovaikutuksille.

Lattia. Kun lanta on lammasten alustana, ei 
lattiasta tarvitse sen enempää huolehtia. Karsinain 
pohjalle on vaan pantava niin paljon maata, että se 
tulee olemaan karsinan ympärillä olevaa maata jon
kun verran korkeammalla, että lampailla olisi niin 
kuiva sija kuin mahdollista. Jos peljätään vettä jol
takin taholta juoksevan karsinaan, on sen pohjalle 
poljettava paksulta savea, sillä ei mikään ole lam
masten terveydelle ja menestymiselle niin haitallinen 
kuin kosteus ja märkyys.

Kun lammaslanta ajan pitkään syö puuta, ovat 
lammashuoneet rakennettavat korkealle kivijalalle tahi 
myöskin on hirsiseinän alaosa tehtävä tiilistä. Jos 
lanta syystä tahi toisesta tulee olemaan puuseinää 
vasten, on seinän suojaksi tehtävä laudoitus pinnoista 
tahi jostakin muusta huokeasta ja sopivasta raken
nusaineesta. Laudoitus on kiinnitettävä seinään siten, 
että ilma pääsee virtaamaan seinän ja laudoituk
sen väliin.

Mitä sisustukseen tulee, saa se olla mitä yksin
kertaisin. Tähän ei tarvita muuta kuin joitakuita 
väliseiniä, jotka sopivalla tavalla jakavat huoneen 
karsinoihin emälampaille karitsoineen, pässeille j. n. e., 
ja jos lampaita on paljo, on hyvä olemassa eri kar
sina sairaita lampaita varten. Ruokkiminen käy mu
kavammin, jos karsinoihin voi panna rehua rehukäy- 
tävältä, etenkin jos rehut säilytetään aivan lammas- 
huoneen vierellä ja ne sen vuoksi ovat kannettavat 
tahi rehurattailla kuljetettavat ympäri huonetta.

Lammashuoneissakin on usein puoltamamme ra
kennustapa keskeltä korkenevine välikattoineen ja ma- 
taloine seinineen hyvin sopiva, jos vaan yksinkertai
nen rehulato rakennetaan joko lammashuoneen yh
teyteen tahi jonkun matkan päähän siitä. Jos rehut 
säilytetään ylisillä, tulee välikaton olla hyvin tiivis, 
ettei heinänruhkaa pääse putoamaan lammasten turk
kiin, sitä turmelemaan. Samasta syystä tulee rehu- 1

häkkien etuseinän olla pystysuorassa — varsinainen 
häkki — tahi muulla keinoin niin laitettu, etteivät 
lampaat voi saada villoihinsa heinänsiemeniä j. m. s.

Häkkien tulee olla niin pitkät, että kaikki lam
paat mahtuvat samalla kertaa niiden ääreen. Selvää 
on myöskin, että väliseiniä samoin kuin häkkiäkin täy
tyy kyetä nostamaan aina sen mukaan kuin lantaa ker
tyy. Muutoin tulee rehuhäkkien olla sellaiset, että niistä 
myöskin voi syöttää väkirehua ja juurikasveja y. m.

Seuraavat mitat soveltuvat lammashuoneille. 
Sisäkorkeus, kun lammas-

huoneessa ei ole lantaa 4 m =  14'
Alaa täysikasvaneelle lam

paalle .......................... 1 ,2— 1,6 m2 =  14—18
Sijaa rehuhäkin ääressä . 0,35—0,50 m =  14—20" 
Ilman lämmön tulee olla 6—8° C.

Taulujen selitys.

Taulussa L X  on 6:n isomman ja pienemmän 
lammashuoneen pohjapiirroksia.

Kuva 1 kuvaa isompaa lammashuonetta rehu- 
vinnineen ja pientä rehun valmistushuonetta rakennuk
sen toisessa päässä, josta portaat menevät ylisille. 
Pitkin yhtä sivuseinää kulkevaa rehukäytävää ja kahta 
poikkikäytävää myöten pääsee hoitaja helposti jokai
sen karsinan luo, ja karsinan ja käytävän väliseinänä 
on liikkuva rehuhäkki, niin että lampaat pääsevät 
syömään vaan sen toiselta puolelta. Huonetta va
laisevat lukuisat ikkunat, ovet ovat leveät ja kivi. 
jalka korkea.

Kuva 2 on niinikään isomman lammashuoneen 
piirros, mutta tässä on rehulato huoneen päässä, kun 
rakennuksessa ei ole rehuvinniä. Taitettua välikat- 
toa kannattaa kaksi pylväsriviä, ja kun rakennus on 
verrattain leveä, voi sen tehdä hyvin korkean lat
tiasta lukien, joten karsinat tulevat erittäin vilpoisiksi.

Kuva 3 on edellistä hiukan pienempi pohja
piirros, mutta siinäkin on matalat ulkoseinät ja tai
tettu välikatto, jota kannattaa pylväsrivi rakennuksen 
keskellä.

Kuva 4. Tämä on pohjapiirros pienehköä lam
mashuonetta varten rehuvinnineen.

Kuva 5 on pienehkön 6-kulmaisen lammashuo
neen piirros. Se ei kuitenkaan ole parempi kuin

/



yhtä kookas 4-kulmainen, mutta tulee kalliimmaksi, 
kun siinä on useampia nurkkia, joita on vaikea 
salvaa.

Kuva 6. Tämäkin pohjapiirros on aiottu pieneh
köä lammashuonetta varten, rehulato sivulla, seinät 
matalat ja välikatto keskeltä korkeneva.

Taula L I X  näyttää meille viimeksi mainitun 
piirroksen fasaatteja ja läpileikkauksia.

Taulu L X IX . Tässä taulussa on lammasten 
rehuhäkkien erikoispiirustuksia.

Kuvat 1 ja 2 näyttävät kahta häkkilaitosta, joista 
toinen on aiottu seisomaan seinän vieressä ja toinen, 
johon voi päästä kummaltakin puolelta, karsinan si
sällä. Lampaita juotetaan ja ruokitaan väkirehuilla 
j. m. s. häkkien etulaidassa olevista altaista eli pie
nistä soimista. Kun häkki on pystysuorassa, ei hei- 
nänruhkaa pääse putoamaan lammasten villoihin.

Kuva 3. Tähän häkkilaitokseen voi päästä ai
noastaan yhdeltä puolelta ja kun se on kahden pyl
vään välissä, joihin on lävistetty reikiä, häkin kan
nattamista varten aiotuille pitkille pulteille, niin voi 
sitä tarpeen mukaan nostaa ja laskea.

Kuva 4 näyttää neliömuotoisen häkin, jonka nur
kat ovat sahatut tasaisiksi ja jonka sopii asettaa kar
sinan sisään. Tämän häkin ääressä on lampailla 
enemmän tilaa kuin pitkien häkkien ääressä; ja ai
van pyöreä häkki on vieläkin parempi.

Kuva 5 on hyvin yksinkertainen häkki, jonka 
molemmilta puolilta lampaat voivat syödä. Mutta 
tämä ei ole niin sopiva sen vuoksi, etteivät häkin 
sivut ole pystysuorassa.

Kuva 6. Tämä häkkilaitos on viimeksi mainitun 
kaltainen, mutta kuitenkin parempi siinä, että siitä 
voi syöttää väkirehua ja juurikasvejakin.



Kustannusehdotuksia.
tusin. Lautoja, jalka- ja kattolistoiksi, 6,8 m, 15 X

Aine- ja kustannuslasku asuinrakennukselle 4 sm.

taulujen I—2 ja V mukaan. 10 >> Lautoja vesikattolistoiksi ja rästäitten lau
doittamiseksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.

Rakennusaineita. 15 Lautoja täytepermannoiksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.
26 5) Lautoja vesikaton laudoittamiseksi eli pä

136 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä pe- reille alustaksi, 6,8 m, 15 X  3 cm.
rusmuuriksi ja kivijalaksi. 28 33 Lautoja rakennuksen ulkoapäin laudoitta

180 jj Karkeata soraa 1,2 m paksua perustusta miseksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.
varten. 4 33 Lautoja ulkopaneiliksi, 6,8 m, 20 X  5 sm.

8,450 kpl. Muuraustiiliä — 250 mm — tulisijoiksi ja 33 Lautoja ovien ja ikkunain vuorilaudoiksi
savupiipuiksi. uiko- ja sisäpuolelle, 6,8 m, 12 X  3 sm.

2,850 Muuraustiiliä lattioiksi meijerihuoneisiin. 64,000 kpl. Kattopäreitä.
57 hl Kalkkia tiilien muuramiseksi, rappaamiseksi 80 kg Rautatakeita, ankkuriraudoiksi y. m.

ja kivijalan saumojen laastitsemiseksi. 2 kpl. Valurautaisia ovia tulisijoihin.
2 tyn. Sementtiä ainoastaan rakojen ja saumojen 4 3) Nokiluukkuja „

täytteeksi tiililattioissa. 7 33 Peltiä „
50 kuorm. Muuraushiekkaa. 1 33 Keittiön hella, 2 reikäinen.
14 Savea laastiksi tulisijoja varten. 1 33 Pata, tiiviskantinen, meijerikeittiöön.
30 jj Soraa permannon täytteeksi ja mejerien 10 kg Vannerautaa ovi- ja ikkunankarmien kiinnit

lattiain tasoittamiseksi. tämistä varten, 4 mm paksuista.
85 m3 Sammalta seiniä ja tävtepermantoja varten. 100 kpl. Tamminauloja katon kannatteihin, kulma-

2,760 m Petäjähirsiä uiko- ja sisäseiniksi, karoiksi, rautain y. m. kiinnittämistä
ulkoportaiksi y. m., 20 sm latvasta, ja v a r t e n ....................................124 mm.
pintaamattomia. 2,500 33 V a ls s in a u lo ja ...............................124 „

110 » Petäjähirsiä lattiain vuoliaisiksi, 18 ä 22 sm 3,000 33 ...............................99 „
ja pintaamattomia. 4,000 33 L a n k a n a u lo ja ...............................124 „

180 Kuusihirsiä välikaton vuoliaisiksi, 18 ä 22 sm. 9,000 33 ...............................99 „
ja pintaamattomia. 7,000 33 ...............................74 „

170 ” 1 Kuusihirsiä alustaksi, korokkeiksi lattia- 600 33 ...............................49 „
l lankkuille, 12 sm ja pintaamattomia. 78 kg P ärenau lo ja ....................................37 „

300 ” Kuusihirsiä katon kannatteiksi, 15 X  12 sm.
13 Va tusin. Lankkuja lattioiksi, 6,8 m pitkiä, 15 sm le Työpalkkoja.

veitä ja 5 sm paksuja.

3/4 33 Lankkuja ulkoportaiksi 6,8 m, 15 X  o sm. 237 m8 Perustuksen kaivamista, siihen luettuna kel
1 33 Lankkuja vesilistaksi ulkolaudoitusta varten, larin sijan kaivaminen.

6,8 m, 22 X  7,5 sm. 180 33 Soraa täytettävä ja sullottava perustukseen.
6Vi 33 Lautoja vaatekammioiksi, ullakon portaiksi 16 33 „ „ „ „ meijerihuonei

ja ulkoportaiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. siin.

16/S 33 Lautoja välikattojen laudoittamiseksi, 6,8 m, 136 33 Louhittua ja kiilattua kiveä tehtävä perusmuu-
17 X  3 sm. riksi ja kivijalaksi, alettava 0,3 m syvältä.
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3,900 kpl. Muuraustiiliä muurattava palomuuriksi ja 2

I

kpl. Vuorattuja ovia kellaria varten täyteen kun
savupiipuksi. toon.

2 j j Tulisijaa tiilistä muurattava. 3 j j Yksinkertaisia ovia vaatekammioita varten
1 jj Keittiön uuni „ täyteen kuntoon.
1 5) Meijerinpata „ 150 m2 Öljy värillä maalattavaa: ulkoportaat, kolmen
1 JJ Leivinuuni liesineen „ huoneen lattiat, kaikki jalka- ja katto-

2,850 JJ Tiiliä muurattava meijerihuoneisiin. listat sekä ovien ja ikkunain vuorilau
2,735 m Hirsiä hakattava seiniksi ynnä piiluaminen dat sisältä- ja ulkoapäin.

ja rivehtiminen. 202 j j Liimavärillä maalattava välikatto.
110 » Hirsiä pinnattava ja asetettava lattian vuo 350 j j Vesivärillä maalattava rakennus ulkoapäin.

liaisiksi. 335 j j Liimavärillä maalattava huoneet sisältä
180 j j Hirsiä pinnattava ja asetettava välikaton päin.

vuoliaisiksi. Ulkoportaitten tekeminen paitsi kattoa.
170 j j Hirsiä pinnattava ja asetettava korokkeiksi. Vaatekammioitten ja ullakkoon vieväin por-
300 j j Hirsiä pinnattava ja koottava katonkannat- taitten tekeminen.

teiksi ynnä jalasorsiksi ja niiden pai Huoneitten sisä-seinäin rakojen täyttäminen, j
koilleen pano. Tervaa, tuohta seinäin vuoraamiseksi, teli

148 m2 Lattiaa laskettava, lankkujen höylääminen neitä ja kaikellaisia työkaluja.
ja saumaaminen yhteen luettuna.

202 j j Välikaton laudoittamista, lautojen höylää 1

minen ja ponttaaminen yhteen luettuna. Aine- ,ja kustannuslasku asuinrakennukselle
360 m Jalka- ja kattolistaa valmistettava ja pai taulujen III— 2 ja VIII mukaan.

koilleen pantava.
10 tusin. Lautoja höylättävä ja naulattava vesikaton- Rakennusaineita.

listoiksi ja rästäitten laudoitukseksi.
334 m2 Täytepermantoa valmistettava täyteen kun 92 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä pe-

toon. rusmuuriksi ja kivijalaksi.
338 j j Vesikaton laudoituista naulattava. 210 JJ Karkeata soraa 1,2 m paksua perustusta
333 j j Uiko laudoitusta pontattava ja naulattava. varten.

*Va tusin. Lautoja valmistettava ovien ja ikkunain 14,900 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm, palomuuriksi, tuli
vuorilaudoiksi ja niiden paikoilleen pano. sijoiksi ja savupiipuiksi.

338 m2 Pärekattoa pantava. 500 j j Tulenkestäviä tiiliä.

8Va m3 Kivisirpaleita betonilattiaksi, (1—4—7) mei

Urakkatöitä ja kaikellaista. jerihuoneisiin.
60 hl Kalkkia.

13 kpl. Ikkunanreikiä karmineen ja kaksinaisine 10 tyn. Sementtiä.
kehyksineen ynnä lasit, raudoitus, öljy- 1 j j Tulenkestävää savea.
värillä maalaaminen ja paikoilleen pano. 23 m3 Muuraushiekkaa ja hiekkaa betoniksi.

4 j j Porstuan ikkunanreikiä karmineen sekä lasit, 14 kuorm. Savea, muurauslaastiksi tulisijoihin.
raudoitus y. m. täyteen kuntoon. 31 m3 Soraa meijerien lattiain täyttämiseksi ja

4 j j Suurempia ullakon ikkunoita ilman karmia, täytepermantoja varten.
mutta lasit, öljy värillä maalaaminen 114 j j Sammalta seiniä ja täytepermantoja varten.
y. m. 4,070 m Petäjähirsiä uiko- ja sisäseiniksi, karoiksi

18 j j Pienempiä ullakon ikkunoita ilman karmia, y. m., 20 sm latvasta.
lasit, öljy värillä maalaaminen y. m. 280 j j Petäjähirsiä lattiain vuoliaisiksi, 18—22 sm

1 j j Kaksipuoleinen ulko-ovi ynnä ikkuna sen ja pintaamattomia.
yläpuolelle, karmi, raudoitus, öljy värillä 360 j j Kuusihirsiä välikaton vuoliaisiksi, 18—22 sm
maalaaminen ja paikoilleen pano. ja pintaamattomia.

4 j j Vuorattuja ovia tupaa ja meijeriä varten 850 j j Kuusihirsiä korokkeiksi, 12 sm ja pintaa
sekä karmit, raudoitus y. m. mattomia.

4 j j Ovia muita huoneita varten täyteen kuntoon. 480 1 „ Kuusihirsiä katonkannatteiksi, 15 X  12 sm.
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19 tusin. Lankkuja lattioiksi, 6,8 m, 15 X  5 sm. 30 kg Vannerautaa ovi- ja ikkunakarmien kiinnit
3 » „ „ ja ulkoportaiksi pors- tämistä varten, 4 mm paksuista.

tuissa, 6,8 m, 15 X  5 sm. 600 kpl. Tamminauloja katonkannatteiden, kulma-
1 jj Lankkuja vesilistaksi ulkolaudoitusta varten rautain y. m. kiinnittämistä

6,8 m, 22 X  7,5 sm. v a r te n ....................................124 mm.
572 jj Lankkuja ulkopaneiliksi, 6,8 m, 20 X  5 sm. 2,000 5J V alssinau loja ...............................124 „
1 jj Lankkuja ikkunain vuorilaudoiksi ulkopuo 12,000 JJ jj ...............................99 .,

lelle y. m. 6,8 m, 15 X  5 sm. 1,000 JJ ...............................74 „
1 jj Lankkuja ulkolaudoituksen listoiksi, 6,8 m, 6,000 JJ Lankanauloja...............................124 „

15 X  7,5 sm. 15,000 JJ
472 jj Lautoja vaatekammioiksi, ullakon portaiksi, 6,000 JJ ...............................74 „

ja porstuiksi, 6,8 m, 17 X  4 sm. 1,000 JJ » ..................... • 49 ,,
27 jj Lautoja välikattojen paneiliksi, 6,8 m 17 X 40 kg Huopanauloja.

2,5 cm. 5 jj
7 jj Lautoja jalka- ja kattolistoiksi 6,8 m 15 X  

4 sm.

572 jj Lautoja ikkunain ja ovien vuorilaudoiksi Työpalkkoja.
sisäpuolelle, 6,8 m, 12 X  4 sm.

42 jj Lautoja täytepermannoiksi, 6,8 m, 15 X  3 cm, 254 m3 Maata kaivettava.
18 jj Lautoja lattioiksi ja konttoreiksi ullakoon, 92 jj Louhittua ja kiilattua kiveä laskettava kivi

6,8 m, 15 X  4 sm. jalaksi ja perusmuuriksi, alkaen 0,3 m
36 jj Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X maanpinnan alta.

4 sm. 210 jj Soraa täytettävä ja sullottava perustukseen.
7 jj Lautoja rästäitten paneiliksi, 6,8 m, 15X 3 sm. 17 jj „ „ „ „ meijerihuoneisiin.

272 jj Lautoja vesikaton listoiksi, 6,8 m, 15 X  3 sm. 7,550 kpl. Muuraustiiliä muurattava palomuuriksi ja
37 jj Lautoja seinien ulkolaudoitusta varten, 6,8 m, savupiipuiksi sekä niiden räppääminen.

17 X  3 sm. 4 jj Tulisijoja kaakeleista muurattava.
6 jj Lautoja ovien ja ikkunain vuorilaudoiksi sekä 3 jj „ pellistä „

listoiksi ulkopuolelle, 6,8 m, 15 X  3 sm. 1 jj „ tiilistä „
10 rullaa Vuorauspahvia. 1 jj Keittönliesi ja leivinuuni muurattava.
70 jj Asvalttihuopaa. 1 jj Höyrypata muurattava paikoilleen.
3 tynn. Asvalttilakkaa. 56 m2 Betonilattiaa tehtävä sementtipeitteellä.

30 kpl. Kaakeleja keittiön hellaan. 2 kpl. Höyry kupuja tehtävä pellistä.
360 m Kolmikulmaisia rimoja. 8 j j Pystykouruja „ „

3 kpl. Kulmikkaita uunia. 3,890 m Hirsiä hakattava seiniksi ynnä piiluaminen
2 j j Pyöreitä peltiuunia. ja rivehtiminen.
1 j j Kulmakas uuni ullakoon. 280 j j Hirsiä pinnattava ja asetettava lattian vuoli
1 j j Pyöreä peltiuuni ullakkoon. aisiksi.
1 j j Hella uunineen ja ovineen. 360 j j Hirsiä piiluttava ja asetettava välikaton vuoli
1 j j Peltiovi leivinuuniin. aisiksi.
8 j j Yalurautaisia ovia tulisijoihin. 850 j j Hirsiä piiluttava ja asetettava korokkeiksi.

33 j j Nokiluukkuja, suurempia ja pienempiä. 120 j j Hirsiä piiluttava ja asetettava paikoilleen
22 j j Venttiilejä turmeltuneen ilman poistamista alus- ja päällyshirsiksi, sekä pylväiksi

sekä raittiin ilman sisään johtamista ja portaiksi porstuihin.
varten. 500 j j Hirsiä koottava 14:sta katonkannatteiksi sekä

15 j j Savupeltiä. niihin kuuluvat jalasorret.
1 j j Höyrypata tarpeineen meijerikeittiötä varten. 35 j j Katonkannatteita asetettava porstuihin.

25 j j Galvanoitua peltiä ikkunan lautain peitteeksi, 226 m2 Lattiaa laskettava, lankkujen höylääminen
höyry kuvuiksi ja pystykouruiksi. ja saumaaminen yhteen luettuna.

165 kg Rautatakeita kulma- jaankuriraudoiksi, ruuvi- 175 u Lattiaa laskettava ullakoon ja sen kontto
pulteksi, keittiön tulisijoihin y. m. reihin.
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304 m2 Välikattoa laudoitettava, lautojen höylää 7 kpl. Vaatekammion ovia tarpeineen täyteen kun
minen ja ponttaaminen yhteen luettuna. toon.

457 » Täytepermantoa valmistettava täyteen kun 2 » Ullakon ovia täyteen kuntoon.
toon. 3 j j Porstuitten kaksipuoleisia ovia ynnä ikkunat

480 m Lattia- ja kattolistaa valmistettava ja nau niiden yläpuolelle y. m. täyteen kuntoon.
lattava. 304 m2 Välikattoa vernissattava.

102 » Kattolistaa vesikattoon valmistettava ja nau 226 j j Lattiata maalattava.
lattava. 125 j j Katto- ja jalkalistoja sekä ovien ja ikkunain

406 m2 Vesikattopaneilia naulattava. vuorilautoja sisäpuolelta maalattava.
79 » Rästäitä laudoitettava. 523 j j Sisäseinää päreillä peitettävä ja rapattava

406 » Kattopintaa katettava asvalttihuovalla, rimo savi- ja sahajauholaastilla.
jen kiinninaulaaminen ja hiekoittele- 523 j j Sisäseinää maalattava vesivärillä.
minen yhteen luettuna. 462 j j Ulkoseinää maalattava öljyvärillä.

4 kpl. Ikkunareikiä varustettava vuorilaudoilla ulko Ulkoportaitten valmistaminen.
puolelle. Ullakkoon viepien porttaitten valmistaminen.

12 j j Ikkananreikiä varustettava vuorilaudoilla Tervaa, päreitä, sahajauhoa seiniin, telineitä,
ulkopuolelle. kaikellaisia työkaluja y. m.

5 j j Porstuanikkunoita varustettava vuorilaudoilla
ulkopuolelle.

18 J J Ullakon ikkunoita varustettava vuorilaudoilla Aine- ja kustannuslasku hirsistä tehtyä
ulkopuolelle. hevostallia varten taulujen IX—2

3 JJ Ulko-ovia varustettava vuorilaudoilla ulko ja XIV mukaan.
puolelle.

öVa tusin. Lautoja valmistettava ovien ja ikkunain Rakennusaineita.
vuorilaudoiksi sisäpuolelle ja niiden
paikoilleen pano. 36 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä kivi

443 m2 Laudoitus ulkopuolelle valmistettava ja nau jalaksi, alettava 0,15 m syvyydeltä maan
lattava paikoilleen listoineen, sekä vuo- pinnasta.
rauspahvien kiinnittäminen. 97 j j Karkeata soraa perustukseksi, 1,2 m pak

sulta.

Urakkatöitä ja  kaikellaista. 2 hl Kalkkia kivijalan saumain laastitsemiseksi.
4 j j Muuraushiekkaa.

21 kpl. Ikkunanreikiä karmineen ja kaksinaisine ke- 1,310 m Petäjähirsiä seiniksi, 18 ä 20 sm latvasta ja
hyksineen, ynnä lasit, raudoitus, öljy vä pintamattomia.
rillä maalaminen ja paikoilleen pano. 45 j j Petäjähirsiä alus- ja päällyshirsiksi sekä

4 Suuremman porstuan ikkunareikiä karmi pylväiksi lantasuojaan, 18 sm ja pintaa
neen sekä lasit, raudoitus, öljyvärillä mattomia.
maalaaminen ja paikoilleen pano. 135 j j Petäjähirsiä lattian vuoliaisiksi, 18 ä 20 sm

1 j j Pienemmän porstuan ikkunanreikä karmi ja pintaamattomia.
neen sekä lasit, raudoitus y. m. täyteen 55 j j Petäjähirsiä pylväiksi ja seinäpilareiksi, 15 sm.
kuntoon. 21 j j Hirsiä katon kannatushirsiksi, 16 cm.

22 Ullakon ikkunoita, kehykset, lasit, raudoitus, 300 j j Kuusihirsiä katonkannatteiksi y. m.
y. m. täyteen kuntoon. 8 tusin. Lankkuja tallinlattiaksi, ovien ja ikkunain

3 Kaksipuoleisia ovia karmineen, raudoitus,ölj y- karmeiksi. 6,8 m, 15 X  7,5 sm.
värillä maalaaminen ja paikoilleen pano. v* j j Lankkuja pilttuiksi, 6,8 m, 12 X  5 sm.

1 Eteisen kaksipuoleinen ovi, lasit y. m. täyteen 6 j j Lautoja pilttuiksi, soimiksi, ja höyrytorviksi,
kuntoon. 6,8 m, 17 X  3 sm.

9 j j Yksipuoleisia ovia karmineen y. m. täyteen 4 j j Lautoja päätyjen peitteeksi ja lantasuojaksi,
kuntoon. 6,8 m, 15 X  5 sm.

4 >> Yksipuoleisia vuorattuja ovia meijerihuonei j j Lautoja nurkkien laudoittamiseksi ja seinäin
siin karmineen, y, m. täyteen kuntoon. listoiksi, 6,8 m, 17 X  4 sm.
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1372 tusin. Lautoja välikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X  
3 sm.

2 kpl. Kaksijaksoisia vuorattuja ovia karmineen, 
raudoitus j. n. e. täyteen kuntoon.

23 » Lautoja vesikatoksi, 6,8 m, 15 X  3 sm. 1 j j Vuoraamaton ovi rehulatoon karmineen, rau
4 » „ ovien ja ikkunain sisä- ja ulkovuori- doitus j. n. e. täyteen kuntoon.

laudoiksi sekä vesikaton paneiliksi ja 2 j j Pienempiä sisäovia ynnä raudoitus täyteen
listoiksi, 6,8 m, 15 ä 12 X  3 sm. kuntoon.

2 » Lautoja oviksi ja ikkunoiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. 2 j j Lantaluukkuja ynnä raudoitus täyteen kun
47,000 kpl. Kattopäreitä. toon.

76 kg Rautatakeita kulmaraudoiksi, saranoiksi 
oviin, koukuiksi y. m.

1 j j Kaksipuoleinen ovi ynnä raudoitus j. n. e. 
täyteen kuntoon.

4 JJ Vannerautaa ovien ja ikkunain karmien 
kiinnittämistä varten, 4 mm paksua.

6 j j Pilttuun väliseiniä ynnä niihin kuuluvat 
rehusoimet.

1,500 kpl. Valssinauloja 149 mm. 2 j j Ilmatorvia.
500 1 2 4  „ 170 m2 Vesivärillä maalattava ulkopuolisesta

3,000 j j 99 „ Kiviä ja maata täytettävä ovien eteen, sekä
1,000 j j Lankanauloja 124 „ maa kaivettava tallin lattian alta ja
2,000 j j j j  99 j j tasoitettava piirustuksen mukaan.
3,000 j j 74 „

57 kg Pärenauloja 37 „
Aine- ja kustannuslasku hirsistä tehtyä

Työpalkkoja. tallirakennusta varten taulujen X—4
ja XV mukaan.

109 m3 Maata kaivettava.
97 j j Soraa täytettävä ja tasoitettava perustuk

seksi.
Rakennusaineita.

36 >j Harmaata kiveä laskettava kivijalaksi ja 
pylväiksi.

77 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä kivi
jalaksi.

1,310 m Hirsiä hakattava seiniksi ynnä piiluaminen. 167 j j Karkeata soraa perustukseksi, 1,2 m pak
45 j j „ „ sijoitettava paikoilleen lan- sulta.

tasuojaan. 4 hl Kalkkia kivijalan saumain laastitsemiseksi.
135 j j Hirsiä hakattava ja sijoilleen pantava lat

tian vuoliaisiksi.
29 tynn. Sementtiä betonilattiaksi varsinaiseen tal

liin.
55 j j Hirsiä höylättävä ja asetettava paikoilleen 15 m3 Hiekkaa betoniksi ja kivijalan sivelemiseksi.

pyöreiksi pylväiksi ja seinäpilareiksi. 24 j j Kivisirpaleita.
300 j j Hirsiä hakattava katonkannatteiksi ja niiden 8 j j Mukulakiviä lantasuojan kivettämiseksi.

kannatushirsiksi y. m. 93 j j Soraa ja hiekkaa tallin lattian täyttämiseksi
79 m2 Lattiata laskettava talliin. ja tasoittamiseksi.
19 j j „ „ rehulatoon. 13 j j Savea täytteeksi välikatolle.
44 j j Päätyjen ja lantasuojan laudoittamista. 1,685 m Petäjähirsiä seiniksi ja jalasorsiksi, 18 ä
49 m Lautoja naulattava nurkkien vuoraukseksi 20 sm latvasta ja pintaamattomia.

ja seinien listoiksi. 340 j j Petäjä- ja kuusihirsiä alus- ja päällyshirsiksi
153 m2 Välikaton paneilia pontattava ja naulattava. sekä pylväiksi vajoihin ja lantasuojaan,
251 j j Vesikaton paneilia naulattava ynnä listat. 18 ä 20 sm, pintaamattomia.
251 JJ Pärekattoa pantava. 255 j j Petäjähirsiä lattian vuoliaisiksi, 20 sm ja 

pintaamattomia.

Urakkatöitä ja kaikellaista. 278 j j Kuusihirsiä katon vuoliaisiksi vajoihin ja
kannatinhirsiksi talliin, 20 sm, pintaa

7 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinaisine ke- mattomia.
hyksineen sekä lasit, raudoitus, ikkunain 120 j j Petäjähirsiä pylväiksi ja seinäpilareiksi tal
vuorilaudat, öljyvärillä maalaaminen liin, 17 sm latvasta.
ynnä paikoilleen pano. 660 j j Kuusihirsiä katonkannatteiksi, 15 X  12 sm.
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174 tusin. Lankkuja ikkunain ja ovien karmiksi sekä 255 m Hirsiä hakattava ja pantava lattian vuoliai
tallinovien kehyskappaleiksi, 6,8 m, siksi.
15 X 7,5 sm. 278 j j Hirsiä hakattava ja pantava katon vuoliai

3/4 Lankkuja pilttuiksi, 6,8 m, 12 X 5 sm. siksi.
26 j j Lautoja uiko- ja sisäseiniksi sekä paneiliksi 120 j j Hirsiä höylättävä ja pantava lattia pylväiksi

talliin, 6,8 m, 15 X 3 sm. vajoihin ja talliin.
29 j j Lautoja lattioiksi, 6,8 m, 15 X 4 sm. 695 j j Hirsiä hakattava ja koottava katonkannat

472 j j „ ulkonurkkien laudoittamiseksi ja teiksi ja jalasorsiksi sekä paikoilleen
seinälistoiksi, 6,8 m, 17 X 4 sm. pantava.

23 j j Lautoja välikaton paneiliksi, 6,8 m, 17 X 284 m2 Uiko- ja sisäseiniä laudoista naulattava,
3 cm. lautojen ponttaaminen yhteen luettuna.

12 j j Lautoja pilttuiksi ja soimiksi, karsinoiksi 185 j j Lattiaa laskettava, laudat pantavat vajoissa
sekä höyrytorviksi, 6,8 m, 17 X 3 sm. kaksinkerroin.

53 j j Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X 310 m Lautoja naulattava nurkkien ladoittamiseksi
3 sm. ja seinälistoiksi.

11 j j Lautoja ikkunain ja ovien uiko- ja sisä- 259 m2 Välikaton paneilia pantava.
vuorilaudoiksi sekä vesikaton listoiksi, 597 j j Vesikaton „ „
6,8 m, 12 ä 15 X ^ sm. 597 j j Pärekattoa pantava.

5 j j Lautoja oviksi ja ikkunoiksi, 6,8 m, 17 X 13 m3 Savea nostettava ja levitettävä täytteeksi
3 sm. välikatolle.

113,000 kpl. Kattopäreitä.

168 kg Rautatakeita kulmaraudoiksi, saranoiksi, Urakkatöitä ja kaikellaista.
pulteiksi y. m.

14 JJ Vannerautaa ovien ja ikkunain karmien 5 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinaisine ke-
kiinnittämistä varten, 4 mm paksua. hyksineen sekä lasit, raudoitus, ikkunain

200 kpl. Tamminauloja 149 mm. vuorilautain paikoilleen pano, rakennus
200 j j 124 „ aineet ennen mainitut eivät nyt ole lu
500 j j Valssinauloja 149 „ kuun otetut.

1,000 j j 124 „ 2 j j Ikkunanreikiä karmineen, lasit j. n. e. täy
6,000 j j j j  99 „ teen kuntoon.
4,000 j j 74 „ 8 j j Ikkunain kehyksiä ilman karmia, lasit j. n. e.
3,000 j j Lankanauloja 124 „ täyteen kuntoon.

13,000 j j j j  99 „ 3 j j Ikkunain kehyksiä lantasuo jaan, täyteen
6,000 j j 74j j  j j kuntoon.

137 kg Pärenauloja 37 „ 2 j j Kaksipuoleisia ovia karmineen, ikkuna ylä
puolelle, raudoitus, vuorilaudat j. n. e.

Työpalkkoja. täyteen kuntoon.

2 j j Kaksipuoleisia ovia ilman karmeja muutoin

182 m3 Maata kaivettava. täyteen kuntoon.

167 j j Soraa täytettävä ja tasoitettava perustukseksi. 2 j j Kaksipuoleisia ovia lantasuo jaan, niinkuin

77 j j Harmaata kiveä laskettava kivijalaksi ja pyl edelliset täyteen kuntoon.
väiksi, alkaen 0,15 m maanpinnan alta. 6 j j Yksipuoleisia ovia täyteen kuntoon.

93 j j Soraa täytettävä ja tasoitettava tallin latti 2 j j Lasilla varustettuja ovia makkeihin, täyteen
aksi. kuntoon.

155 m2 Betonilattiaa (1—4—7) laskettava sementti- 12 j j Pilttuun seiniä ynnä niihin kuuluvat soimet.
peitteellä, noin 10 sm paksulta betonia 3 j j Ilmanvaihtotorvia.
ja 2,5 sm paksulta kulutuskerrosta se 286 m2 Vesivärillä maalattava ulkoseinää.
mentistä. 60 j j Lattiapintaa kivettävä mukulakivillä, pohjan

1,650 m Hirsiä hakattava seiniksi ja piiluttava. tasoittaminen hiekalla yhteen luettuna.
340 j j Hirsiä hakattava ja paikoilleen pantava va Varsakarsinain valmistaminen.

joiksi ja lantasuojaksi. Makkien „
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Ovien edustan täyttäminen kivillä ja hie
kalla sekä lantasuojan pohjan kaiva
minen.

Tervaa, telineitä, työkaluja ja arvaamattomia 
kustannuksia.

Aine- ja kustannuslasku mökkiläisrakennusta 
varten taulujen XVI—2, XVII ja XVIII 

mukaan.

Rakennusaineita.

66 m3 Harmaata kiveä perusmuuriksi ja kivija
laksi.

65 >> Soraa perustukseksi sekä täytteeksi maito
huoneeseen.

9 m2 Paasikiviä maitohuoneen lattiaksi.
6,600 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm, tulisijoiksi ja savu

piipuiksi.
25 hl Kalkkia tiilien muuraamiseksi ja kivijalan 

saumojen laastitsemiseksi.
25 kuorm. Muuraushiekkaa.

5 » Savea laastiksi tulisijoja varten.
42 j j Soraa multapenkeiksi ja välikaton täytteeksi.
22 m3 Sammalta täytteeksi ja seiniin.

1,290 m Petäjähirsiä uiko- ja sisäseiniksi, ulkopor
taiksi sekä multapenkeiksi 20 sm lat
vasta.

106 j j Petäjähirsiä lattian vuoliaisiksi, 18 ä 20 sm 
latvasta.

112 j j Kuusihirsiä välikaton vuoliaisiksi, 18 ä 20 sm 
latvasta.

190 j j Kuusihirsiä kattolaitosta varten 12 X  10 sm.
574 tusin. Lankkuja lattioiksi, 6,8 m, 15 X  5 sm.

174 j j „ ikkunain ja ovien karmeiksi sekä 
ulkoportaita varten, 6,8 m, 17 X  7,5 sm.

10 j j Lautoja välikatoksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.
2 j j „ jalka- ja kattolistoiksi, 6,8 m, 12 X  

3 sm.

272 j j Lautoja päätyjen yläosia sekä ulkoportaita 
varten, 6,8 m. 17 X  3 sm.

1272 j j Lautoja ulkolaudoitusta varten, 6,8 m, 17 X  
8 sm.

620 m Rimoja ulkolaudoitusta varten, 6,8 m, 5 X  
3 sm.

372 tusm. Lautoja ovien ja ikkunain sisä- ja ulkovuori- 
lautoja varten sekä vesikattoon listoiksi, 
6,8 m, 15 X  3 sm.

274 j j Lautoja nurkkien laudoittamista ja ulkolis- 
toja varten, 6,8 m, 17 X  4 sm.

274 tusin. Lautoja ovia ja ikkunoita sekä ullakon por
taita varten, 6,8 m, 17 X  4 sm.

15 j j Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X  
3 sm.

32,000 kpl. Kattopäreitä.
94 kg Rautatakeita kulmaraudoiksi, tulisijoihin 

y. m.
6 j j Vannerautaa ikkuna- ja ovikarmien kiinnit

tämistä varten.
2 kpl. Ovia tulisijoihin.
3 j j Nokiluukkuja, peltisiä.
6 j j Savupeltiä.
1 j j Hella siihen kuuluvine ovineen.
1 j j Peltiovi leivinuunia varten.

2,000 j j Lankanauloja 124 mm.
5,500 j j ., 99 „
2,500 j j 74 „

39 kg* Pärenauloja 37 „

Työpalkkoja.

65 m3 Maata kaivettava.
66 j j Harmaata kiveä pantava kivijalaksi ja pe

rusmuuriksi, alkaen 0 , 1 5  m maanpinnan 
alta.

62 j j Soraa täytettävä 1 m paksuksi perustukseksi.
9 m2 Paasikiviä laskettava lattiaksi maitohuo

neeseen.
3,700 kpl. Muuraustiiliä muurattava palomuuriksi ja 

savupiipuiksi ynnä laastitseminen.
1 j j Leivinuuni muurattava
1 , j j Keittiön liesi „
2 j j Tulisijoja „

1,225 m Hirsiä hakattava seiniksi ja multapenkeiksi, 
sekä sileäksi piiluaminen ja rivehtiminen.

106 j j Hirsiä pinnattava ja asetettava lattian vuoliai
siksi.

112 j j Hirsiä piiluttava ja höylättävä sekä asetet
tava katton kannatushirsiksi.

190 j j Katon kannatteita asetettava paikoilleen ynnä 
alushirret ja pylväät.

69 m2 Lattiaa laskettava, lautojen höylääminen ja 
ponttaaminen yhteen luettuna.

85 j j Välikattoa tehtävä, siihen luettuna lautojen 
höylääminen; laudat pantuna lomittain.

145 m Jalka- ja kattolistoja valmistettava ja nau
lattava.

24 m2 Seinävuorausta päädyn yläpuolessa.
148 j j Rakennuksen muun osan laudoittamista sekä 

nurkkalautojen ja listojen naulaaminen 
höyläämättömistä tarpeista.



206

166 m2 Vesikaton paneilia naulattava. 15 m3 Katukiviä navetan keittiön sekä tallin käy
166 j? Kattopintaa peitettävä päreillä. tävien kivettämistä varten.
58 m3 Sammalta ja soraa pantava ja sullottava 3 kpl. Petäjäisiä kannatushirsiä, 9,0 m, 22 X  17 sm.

penkkeihin ja välikattoihin. 3
13

jj

jj

„ kannatushirsiä, 5,5 m, 22 X  17 „ 
„ peikkoja, 8,0 m pitkiä, 20 X  15 „

Urakkatöitä ja kaikellaista. 13
8

jj

jj

„ 3 ,5 ,, „ 2 0 X 1 5 ,,  
jj jj 5,4 „ „ 20 X 15 „

6 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset ke 9 jj jj jj 6,0 „ „ 20 X 15 „
hykset, lasit, raudoitus, öljyvärillä maa 13 jj „ pylväitä 3,0 „ „ 20smläpim.
laaminen, uiko- ja sisävuorilaudat sekä 22 jj Kuusisia katon kannatehirsiä,
niiden asettaminen; tarpeet jo ennen 9,4 m pitkiä . . . 15 X  12 sm.
mainitut, eivät ole lukuun otetut. 4 jj „ katon kannatehirsiä,

1 jj Ikkunanreikä, pienempi, karmineen y. m. 11,0 m pitkiä, . . . 20 X  15 „
täyteen kuntoon niinkuin edelliset. 2 jj „ katon kannatehirsiä,

2 jj Ikkunain kehyksiä ullakoon, ilman karmeja, 8,5 m pitkiä, . . . 15 X 12 „
muutoin niinkuin edelliset. 10 jj „ katon kannatehirsiä,

5 jj Ovia — 2 vuorattua — karmineen, rau 7,o m pitkiä, . . . 15 X  12 „
doitus, öljyvärillä maalaaminen, ulko- 2 jj „ katon kannatehirsiä,
ja sisävuorilaudat sekä asettaminen; 7,6 m pitkiä, . . . 18 X  15 „
tarpeet eivät ole lukuun otetut. 4 j j „ katon kannatehirsiä,

1 j j Vuorattu ulko-ovi sekä ikkuna yläpuolelle, 6,6 m pitkiä, . . . 15 X  12 „
muutoin niinkuin edelliset. 500 m „ katon kannatehirsiä, 15 X  12 „

7 j j Ilmatorvia kivijalkaan. 600 j j Hirsiä alushirsiksi, jalasorsiksi, hirsiseinäksi
60 m2 Öljyvärillä maalattava ulkoportaat, ovi- ja ik y. m. 17 sm latvasta.

kunain vuorilaudat molemmin puolin 80 j j Telineriukuja, 5 m pitkiä.
sekä jalka- ja kattolistoja. 72 j j Kuusisia nydepuita aitaukseksi eli häkiksi

160 j j Seinää maalattava vesivärillä ulkopuolelta. rehupöydille, 2 m pitkiä, 5 sm paksuja.
Ulkoportaitten valmistaminen, paitsi, katta 6 tusin. Lankkuja rehupöydiksi, ovien ja ikkunain kar

mista ja lattian laskemista. meiksi sekä ajosillaksi, 6,8 m, 15 X  7 sm.
Ullakon portaitten valmistaminen. 1 4 j j Lautoja sivu- ja päätyseinien sekä lanta-
Tervaa, tuohta, telineitä sekä kaikellaisia suojan yläosan laudoittamiseksi ja ajo

lukuun ottamattomia kustannuksia. siltaa ja höyrytorvea varten, 6,8 m, 
17 X  3 sm.

Aine- ja kustannuslasku karjakartanoa
52 j j Lautoja välikattoon kaksinkerroin pantavaksi, 

6,8 m, 15 X  4 sm.
varten harmaasta kivestä taulujen 70 j j Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X

XIX—2 ja XXV mukaan. 3 sm.
4 j j Lautoja vesikaton listoiksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.

Rakennusaineita. 1 1 j j Lautoja rehupöydiksi, tallin sisustukseksi sekä 
oviksi ja ikkunnoiksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.

550 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä sei 1 4 0 , 0 0 0 kpl. Kattopäreitä.
niksi. 2 2 0 kg Rautatakeita ankuriraudoiksi, rautakynsiksi

198 JJ Soraa perustukseksi. y. m,
70 JJ „ täytteeksi navettaan. 1,000 kpl. Tamminauloja 124 mm.
32 JJ Hienoa hiekkaa täytteeksi onteloihin ulko 1,500 j j Valssinauloja 124 „

seiniin. 2,000 j j 99 „
3,800 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm, savupiipuiksi, ovi- 1,000 j j 74 „

ja ikkunaholveiksi ja reunuksiksi. 2,000 j j Lankanauloja 124 „
85 hl Kalkkia seinien laastitsemiseen sisältä ja 8,000 j j j j  99 „

ulkoa sekä tiilien muuramiseen. 12,000 j j 74j j  j j

28. m3 Muuraushiekkaa. 170 kg Pärenauloja 37 „
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Työpalkkoja. 3 kpl. Kaksinaisia rehupöytiä häkkineen ja rehu- 
soimineen valmistettava ja paikoilleen

294 m3 Maata kaivettava. pantava.
198 » Soraa täytettävä ja poljettava 1 m paksuksi 

perustukseksi.
2 jj Ilmatorvia valmistettava ja paikoilleen pan

tava.
550 Harmaata kiveä laskettava perusmuuriksi 

alkaen 0,5 maanpinnan alta, sekä kaksin
30 jj Seinäventtiiliä valmistettava ja paikoilleen 

pantava.
kertaisiksi seiniksi ja hiekkalla täytet 1 jj Ajosilta vinnille valmistettava.
tävä; sisältä ja ulkoapäin kiilattava ja 5 jj Pilttuunseiniä niihin kuuluvine soimineen
saumat kalkkilaastilla laastittavat. valmistettava.

900 kpl. Tiiliä muurattava savupiipuiksi. 2 jj Vinninportaita valmistettava luukkuinen.
2,900 » „ „ ovien ja ikkunain hol 360 m2 Sisäseinää maalattava kalkkivärillä.

veiksi sekä reunuksiksi. 168 jj Ulkolautaseinää sekä listoja ja torvia maa
70 m3 Soraa täytettävä ja poljettava käytäviksi y. m. lattava vesivärillä.

107 m2 Lattiapintaa kivettävä mukulakivillä. Pilttuiden ja karsinain lattia tasoitettava
44 m Kannatushirsiä paikoilleen pantava. ja peitettävä savella ja siihen tallattava

251 » Peikkoja paikoilleen pantava. karkeata soraa — tarkoitus on että
87 m2 Hirsiseinää salvettava ja sileäksi piiluttava. eläimet seisovat pehkualuksella.
60 m Alushirsiä rehupöydille paikoilleen pantava. Lantatarha tasoitettava ja maa ovien edessä
13 kpl. Pylväitä höylättävä ja paikoilleen pantava. täytettävä.

265 m Alushirsiä ja jalasorsia paikoilleen sijoitet
tava navettaan ja talliin. •

Tervaa, tuohta orsien päihin, telineitä, työ
kaluja y. m.

75 >j Alus- ja päällyshirsiä sekä pylväitä paikoil
leen sijoitettava lantavajaan.

817 jj Katonkannatteita hakattava ja paikoilleen Aine - ja kustannuslasku navettaraken-
pantava rakennuksen kaikkiin osiin. nukseen savilaastista taulujen XXI—2

135 m2 Seinäpintaa laudoitettava. ja XXVII mukaan.
300 jj Välikattoa „
738 jj Vesikattopaneilia naulattava ynnä kattoon 

kuuluvat listat.
Rakennusaineita.

738 jj Pärekattoa pantava. 470 m8 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä perus
muuriksi, kivijalaksi ja seiniksi lanta- 
kellariin.

Urakkatöitä ja kaikellaista. 260
100

JJ
JJ

Soraa perustukseksi. 
Hiekkaa savilaastiin.

9 kpl. Ikkunareikiä valmistettava karmineen, kak 50 JJ Savea „
sinkertaiset kehykset, lasit, raudoitus, 16 JJ Kanervaa „
öljyvärillä maalaaminen sekä paikoilleen 42 JJ Savea välikaton täytteeksi.
pano, täyteen kuntoon; puu aineet edellä 28 JJ Soraa täytteeksi ja lattioihin keittiössä, maito
jo mainittu eivät kuuluu lukuun. ja rehuhuoneessa.

5 jj Ikkunareikää niinkuin edellä täyteen kuntoon. 18 JJ Mukulakiviä.
6 jj Ikkunakehystä ullakkoon, lasit, maalaaminen 900 kpl. Muuraustiiliä savupiipuksi.

j. n. e. täyteen kuntoon. 4,000 jj „ ikkunain ja ovien reunuksiin.
4 jj Vuorattuja ovia karmineen, ikkuna ylä 44 hl Kalkkia.

puolelle, raudoitus, maalaaminen ja 112 jj Muuraushiekkaa.
paikoilleen pano täyteen kuntoon. 2 tynn. Sementtiä seinäin peittämiseksi sementti-

1 jj Kaksinkertainen sisäovi täyteen kuntoon. värillä.
1 jj Yksinkertainen „ „ „ 2 kpl. Hirsiä lattiavuoliaisiksi 10,0 m
1 jj Kaksinkertainen ovi ullakkoon, ikkuna ylä p itk iä ,..........................30 X  25 sm.

puolelle, täyteen kuntoon. 2 jj „ lattiavuoliaisiksi 9,0 m
4 jj Lantaluukkua täyteen kuntoon. p itk iä ,..........................30 X  25 „
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18 kpl. Hirsiä lattianvuoliaisia 9,5 m 152,000 kpl. Kattopäreitä.
p itk iä ,..........................25 X  20 „ 90 kg Rautatakeita.

12 » „ lattianvuoliaisia 7,2 m 8 kpl. Galvanoituja rautapeltiä ikkunalautain peit
_ p itk iä ,..........................25 X  20 „ teeksi.

3 jj „ lattianvuoliaisia 6,3 m 500 jj Tamminauloja 124 mm.
p itk iä ,.........................  25 X  20 „ 2,000 jj Valsattuja nauloja 124 „

8 jj „ pylväitä lattiaan 1,5 m 7,000 jj 99 „
p itk iä ,..........................30smläpim. 1,000 jj )» !! 7 4  »

6 jj „ kannatteita välikattoon 6,000 jj Lanka „ 124 „
9,5 m pitkiä, . . . . 17 X  15 sm. 10,000 jj jj jj „

8 jj „ kannatteita välikattoon 8,000 jj 74jj jj , r r  j>
8,5 m pitkiä, . . . . 17 X  15 „ 182 kg Päre „ 37 „

6 jj „ kannatteita välikattoon
7,0 m pitkiä, . . . . 17 X  15 „ Työpalkkoja.

6 j j „ kannatteita välikattoon
6,0 m pitkiä, . , . . 17 X 15 „ 383 m3 Maata kaivettava.

35 j j „ peikkoja välikattoon,
8,5 m pitkiä, . . . . 12 X 10 „

260 j j Soraa täytettävä ja sullottava 1 m paksui
seksi perustukseksi.

70 j j „ peikkoja välikattoon,
3,5 m pitkiä, . . . . 12 X  10 jj

470 j j Harmaata kiveä laskettava pylväiksi, perus- 
muuriksi ja kivijalaksi, alkaen 0,5 m

22 j j „ pylväitä välikattoon,
4,o m pitkiä, . . . .  20smläpim.

maanpinnan alta, sekä seiniksi lanta- 
kellarin.

42 j j Kuusisia katonkannatteita 9,6 m
pitkiä,..........................15 X  12 sm.

645 m2 Seinää tehtävä savilaastista, siihen luettuna 
savilaastin valmistaminen, seinän ta

2 1 j j „ katonkannatteita 5,5 m
pitkiä,..........................15 X  12 „

soittaminen sekä maalaaminen sementti- 
värillä.

200 m „ katonkannatteita . . 15 X 12 „ 900 kpl. Muuraustiiliä muurattava savipiipuksi.
600 j j Petäjäisiä hirsiä jalasorsiksi ja nyteiksi, 

15 sm latvasta.
4,000 j j „ „ ovi- ja ikkunahol- 

veiksi sekä reunuksiksi.
100 j j Petäjäisiä hirsiä rehupöydiksi, 20 sm lat

vasta mitaten.
28 m3 Soraa täytettävä ja sullottava rehukäytä- 

väksi y. m.
80 kpl. Telineriukuja. 122 m2 Lattiaa laskettava mukulakivillä.
96 j j Kuusisia seipäitä rehupöydiksi 2 m pitkiä, 38 m Lattian kannatushirsiä paikoilleen pantava.

5 sm paksuja. 277 j j „ vuoliaisia „ „
3 tusin. Petäjäisiä lankkuja rehupöydiksi, 6,8 m, 8 kpl. „ pylväitä „ „

15 X  7,5 sm. 203 m Välikaton kannatushirsiä „ „
2 j j Petäjäisiä lankkuja ovien- ja ikkunainkar- 542 j j „ vuoliaisia „ „

meiksi, 6,8 m, 20 X  7,5 sm. 22 kpl. „ pylväitä höylättävä j a pystytettävä.
22 j j Petäjäisiä lankkuja lattiaksi, 6,8 m, 17 X 600 m Jalasorsia ja nyteitä paikoilleen pantava.

7,5 sm. 100 j j Hirsiä salvettava rehupöydiksi.
10 j j Petäjäisiä lankkuja pilttuitten lattioiksi, 6,8 m, 720 j j Katonkannatteita hakattava ja pystytettävä.

15 X  5 sm. 81 m2 Seinäpintaa vuorattava laudoilla.
10 j j Lautoja päätyseinäin laudoittamiseen, 6,8 m, 260 j j Lattiata laskettava huuletetuista lankuista.

17 X  3 sm. 120 j j „ „ pilttuihin.
12 j j Lautoja Ilmatorviksi ja seinäventtiileiksi, 536 j j Välikattoa laudoitettava pontatuilla laudoilla.

6,8 m. 17 X  3 sm. 42 m3 Savea nostettava ja tasoitettava välikaton

48 j j Lautoja välikattoon, 6,8 m, 17 X  3 sm. täytteeksi.
69 j j „ vesikatoksi, 6,8 m, 15 X  3 „ 801 m2 Vesikaton paneilia naulattava, ynnä siihen

ay* j j „ kattolistoiksi, 6,8 m, 15 X  3 „ kuuluvat listat.

j j „ rehupöydäksi, 6,8 m, 17 X  4 jj 801 j j Kattopintaa peitettävä päreillä sekä kattoon

672 j j „ oviksi ja ikkunoiksi, 6,8 m, 1 7 X 3  „ i kuuluvat listat.
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Urakkatöitä ja kaikellaista. 10
23

kpl.

j j

Petäjäisiä pylväitä, 6,7 m pitkiä, 20 sm läpim.
j j  j j 3,0 „ „ 20 „ „

23 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset 14
j j j j  j j 2,0 „ „ 17 ,, ,,

kehät, lasit, raudoitus, öljyvärillä maa 54 j j Kuusisia katonkannatteita, 9,3 m
laaminen sekä paikoilleen pano täyteen p itk iä ,..........................15 X  12 sm.
kuntoon; rakennusaineet, jo ennen mai 27

j j
„ katonkannatteita, 6,0 m

nitut eivät ole lukuun otetut. p itk iä ,..........................15 X  12 „
6 Ikkunanreikiä karmineen y. m. täyteen kun

toon.
16

j j „ katonkannatteita, 4,50 m
pitk iä ,.....................v  12 X  10 „

6 » Ikkunankeiä karmitta, lasit ja paikoilleen 
pano täyteen kuntoon.

4
j j „ katonkannatteita, 5,0 m

pitk iä,..........................15 X  12 „
11 Kaksijaksoisia ovia tehtävä kaksinkertaisista 

laudoista, karmineen ynnä raudoitus,
200 m „ katonkannatteita, eri

p itk iä,..........................15 X  12 „

*
maalaaminen ja paikoilleen pano täyteen 
kuntoon.

3 kpl. Petäjäisiä kannateorsia 11,0 m
p itk iä , .................... 17 X  15 „

2 jj Kaksipuoleisia ovia karmineen y. m. täyteen 
kuntoon.

9 » „ kannateorsia, 10,0 m
p itk iä ,.....................17 X 15 „

3 Ovia lantasuojaan täyteen kuntoon. 11 j j „ kannateorsia, 9,0 m
3 » Kaksinkertaisia rehupöytiä soimineen ja p itk iä , .....................17 X  15 „

kaikineen valmistettava. 3
j j

„ kannateorsia, 6,0 m
3 » Ilmatorvia valmistettava ja ylöspantava. p itk iä , .................... 20 X  16 „

26 » Seinäventtiilejä valmistettava. 3
jj „ kannateorsia, 5,4 m

130 m2 Ulkopuoleista lautaseinää sekä kattolistoja p itk iä , .................... 17 X 15 „
maalattava vesivärillä. 60 m „ kannateorsia . . . 17 X  15 „

Tervaa, tuohta, työkaluja, telineitä y. m. 70 kpl. Kuusisia katon kannatushirsiä,
8,0 m pitkiä, . , . 12 X  10 „

Aine- ja kustannuslasku navettaraken
nukseen puusta taulujen XXI—3 

ja XXVIII mukaan.
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100

j j

j j

Kuusisia seipäitä häkiksi ja aitaukseksi re- 
hupöydille ja karsinoille, 2,5 m pitkiä, 
5 sm paksuja.

Telineriukuja ja ny teitä.

Rakennusaineita.
3Vi tusin. Petäjäisiä lankkuja rehupöydiksi ja karsi

noiksi, 6,8 m, 15 X  7,5 sm.
93 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä pe- 

perusmuuriksi ja kivijalaksi.
2

j j
Petäjäisiä lankkuja lantakourujen karmeiksi, 

6,8 m, 15 X  5,0 sm.
140 j j Soraa perustukseen. 33/4 j j

Petäjäisiä lankkuja oviksi ja ikkunoiksi,
510 j j „ täytteeksi navettaan. 6,8 m, 17 X  7,5 sm.
900 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm, savupiipuksi.

# / * j j
Lautoja päätyjen vuoraukseksi ja rehuhuo

8,500 „ seinävuoritukseksi keittiössä neen väliseiniksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.
sekä kiviseinäksi rehuhuoneen ja varsi 6

j j
Lautoja nurkkien vuoraamiseksi ja ulkolis-

naisen navetan väliin. toiksi, 6,8 m, 17 X  4 sm.
66 hl Kalkkia tiilien muuraukseen, ja kivijalan 

laastitsemiseen.
10

j j
Lautoja ilmatorviksi ja seinäventtiileiksi, 

6,8 m, 17,3 sm.
14 m3 Muuraushiekkaa. 63

j j Lautoja välikaton paneiliksi,
59 tynn. Sementtiä rehupöytiin, pilttuitten perman 6,8 m ,..........................17 X  3 sm.

toihin ja lantakouruihin. 88
j j

„ vesikaton paneiliksi,
49 m3 Kiviliuskuja betonitöihin. 6,8 m ,..........................15 X  3 „
28

j j
Soraa „ 5

j j „ kattolistoiksi, 6,8 m, 17 X  3 „
40

j j Katu- eli mukulakiviä kaikkiin käytäviin, 
keittiöön sekä rehuhuoneeseen.

8
j j

„ oviksi ja ikkunoiksi,
6,8 m ,..........................17 X  4 „

53
j j Savea välikaton täytteeksi. 6V2 j j „ ovien ja ikkunain

2,200 m Petäjäisiä hirsiä seiniksi, 20 sm latvasta. vuorilaudoiksi, 6,8 m, 12 X  3 „
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192,000 kpl. Kattopäreitä. Urakkatöitä ja kaikellaista.
200 kg Rautatakeita.
500 kpl. Tamminauloja 149 mm. 21 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset
500 jj 124 „ kehät, lasit, raudoitus, uiko- ja sisä

2,000 jj Valssinauloja 124 ., vuorilaudat, öljyvärillä maalaaminen
5,000 jj jj 99 „ sekä paikoilleen pano; rakennustarpeet,
4,000 jj 74 „ ennen mainitut, eivät ole tässä lukuun
2,000 jj Lankanauloja 124 „ otetut.
7,000 jj ' jj 99 „ 4 jj Ikkunanreikiä pääty seinämälle kuten edelliset
9,000 jj 74jj jj täyteen kuntoon.

234 kg Pärenauloja 37 „ 6 jj Ikkunanreikiä lammas- ja rehunvalmistus- 
huoneisiin, karmineen j. n. e. valmis
tettava täyteen kuntoon.

Työpalkkoja. 3 j j Ikkunanreikiä rehuhuoneeseen, karmineen ja 
yksinkertaisine kehineen, muutoin val

187 m3 Maata kaivettava. mistettava täyteen kuntoon.
140 JJ Soraa täytettävä ja sullottava 1,2 m paksuksi 

perustukseksi.
2 j j Ikkunanreikiä kiviseinään rehuhuoneeseen 

päin valmistettava karmineen ja yksin
93 JJ Harmaata kiveä laskettava perusmuuriksi ja kertaisine kehineen.

k kivijalaksi, alkaen 0,15 m maanpinnan 
alta.

2 j j Ikkunanreikiä maitohuoneeseen valmistettava 
karmineen täyteen kuntoon.

900 kpl. Muuraustiiliä muurattava savupiipuksi. 2 j j Vuoratuita ovia valmistettava karmineen
8,500 j j „ „ seinäksi ja seinän 

peitteeksi.
ynnä raudoitus, vuorilaudat molemmin 
puolin, öljyvärillä maalaaminen ja pai

238 m2 Betonipermantoa (1—4—7) valmistettava se- koilleen pano täyteen kuntoon.
menttipeitteellä lattioiksi pilttuihin ja 10 j j Yksinkertaisia vuorattuja ovia valmistettava
ja lantakouruiksi, noin 10 sm paksulta kuten edelliset täyteen kuntoon.
betonia ja 2,5 sm paksu kulutuskerros 1 j j Vuorattu ovi ynnä ikkuna yläpuolella ja
sementistä. karmi, raudoitus j. n. e. täyteen kuntoon.

38 j j Rehupöytiä betonista valmistettava kulutus- 
kerroksineen sementistä.

3 j j Vuoraamattomia sisäovia ynnä karmit j. n. e. 
täyteen kuntoon.

76 m Rehusoimia betonista valmistettava kulutus- 
kerroksineen sementistä.

2 j j Vuoraamattomia ulko-ovia ynnä karmit j. n. e. 
täyteen kuntoon.

274 m2 Permantoa laskettava mukulakivistä. 5 j j Ilmatorvia valmistettava ja paikoilleen pan
510 m3 Soraa ja hiekkaa täytettävä ja sullottava tava.

permannoiksi ja käytäviksi. 60 j j Seinäventtiilejä valmistettava ja paikoilleen
2,200 m Hirsiä hakattava seiniksi ja piiluttava. pantava.

876 j j Peikkoja eli hirsiä asetettava paikoilleen 
välikattoon ynnä niihin kuuluvat nyteet.

482 m2 Ulkoseinää ynnä kaikki listat ja ilmatorvet 
maalattava vesivärillä.

47 j j Pylväitä höylättävä ja paikoilleen pantava. Täytettävä kivillä ja maalla ovien edustat.
1,026 j j Katonkannatteita hakattava ja paikoilleen 

asetettava.
56 m2 Seinäpintaa vuorattava ponttilaudoilla. Aine- ja kustannuslasku tiilistä tehtyä karja

734 j j Välikaton pintaa „ „ kartanota varten taulujen X X II—2, XX IX
1,016 j j Väsikaton paneilia naulattava ynnä kattoon 

kuuluvat listat.
ja XXX mukaan.

1,016 j j Pärekattoa pantava. Rakennusaineita,6 tusin. Lautoja naulattava nurkkalaudoiksi ja muiksi
seinälistoiksi. 162 ni3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä kivi

53 m3 Savea nostettava ja levitettävä täytteeksi jalaksi ja perusmuuriksi.
välikatolle. 220 j j Karkeata soraa 1,2 m paksuksi perustukseksi.
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75,000 kpl. Muuraustiiliä, 288 mm, seiniksi ja savupii
puksi sekä höyrypadan muuraukseen.

65 tusin. Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X  
3 sm.

4,700 Muuraustiiliä rehupöydiksi ja rehusoimiksi. 10 j j Lautoja vesikaton listoiksi ja ilmatorviksi,
600 hl Kalkkia tiilien muuraukseen, seinäsaumojen 6,8 m, 17 X  3 sm.

laastitsemiseksi ulkoapäin sekä rappaa- 152,000 kpl. Kattopäreitä pantavat 7 sm suomukseen.
miseksi sisältäpäin ynnä kivijalan sau 140 kg Rautatakeita ankkuriraudoiksi, pulteiksi y.m.
mojen rappaamiseksi. 5 kpl. Rautapeltiä ikkunanlautain peitteeksi.

53 tyn. Sementtiä. 46 j j Seinäventtiiliä galvanoidusta pellistä.
140 m3 Muuraushiekkaa ynnä hiekkaa betoniksi. 500 j j Tamminauloja 124 mm.
250 Täytesoraa käytäviä pilttuita y. m. varten. 1,500 j j Valssinauloja 124 „
34 » Kivisirpaleita sementtipeitteiseksi betoniper- 3,000 j j j j  99 „

mannoksi sekä virtsakouruiksi pilttuihin. 1,000 j j Lankanauloja 124 „
30 Mukulakiviä kaikkien käytävien, keittiön 8,000 j j 99 „

ja kaikkien karsinain permantojen ki- 10,000 j j 74 „
vettämiseksi. 186 kg Pärenauloja 37 „

12 kpl. Petäjäisiä kannatuspelkkoja, 8,6 m pitkiä, 
20 X  17 sm.

35 » Petäjäisiä katon kannatushirsiä,
7,5 m pitkiä, . . . 20 X  15 sm.

Työpalkkoja.

35 j» „ katon kannatushirsiä, 280 m8 Maata kaivettava.
5,5 m pitkiä, . . . 20 X 15 „ 220 JJ Soraa täytettävä ja sullottava perustukseksi.

24 j j „ pylväitä, 3,0 m pitkiä, 20smläpim. 162 JJ Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä kivi
38 j j Kuusisia katon kannatehirsiä, jalaksi ja perusmuuriksi.

9,8 m pitkiä, . . . 15 X  12 sm. 82,000 kpl. Muuraustiiliä muurattava seiniksi ynnä räp
19 j j „ katon kannatehirsiä, pääminen ja saumojen laastitseminen.

5,0 m pitkiä, . . . 1 5 X 1 2 , , 1,000 j j Muuraustiiliä muurattava savupiipuksi ja
38 j j „ katon kannatehirsiä, höyrypadan ympärille.

5,4 m pitkiä, . . . 15 X  12 „ 4,500 j j Muuraustiiliä muurattava rehupöydiksi ja
4 j j „ katon kannatehirsiä, soimiksi.

6,8 m pitkiä, . . . 15 X 12 „ 215 m2 Permantoa betonista (1—4—7) valmistettava
220 m „ katon kannatehirsiä,

eripituisia, . . . . 12 X 12 „
pilttuihin sekä tehtävä virtsakourut sa
masta aineesta, 10 sm paksulta betonia,

400 j j Hirsiä ajosillaksi, jalasorsiksi katonkannat- 2,5 sm paksu sementtinen kulutuskerros.
teiden alle y. m. 22 sm latvasta. 205 j j Permantoa mukulakivistä.

80 kpl. Telineriukuja, 5 m pitkiä. 12 kpl. Kannatuspelkkoja höylättävä ja paikoilleen
200 j j Kuusisiä seipäitä aitaukseksi rehupöydille ja pantava,

karsinoille, 2,3 m pitkiä ja 5 sm pak 70 j j Katon kannatushirsiä höylättävä ja paikoil
suja. leen pantava.

4 tusin. Lankkuja rehupöydiksi y. m, 6,8 m, 15 X 24 >j Pylväitä höylättävä ja paikoilleen pantava.
7,5 sm. 19 j j Suurempia katonkannatteita hakattava ja

2 j j Lankkuja lantakourujen karmeiksi 6,8 m, 
15 X  5 sm.

paikoilleen pantava ynnä niihin kuulu
vat alushirret ja jalasorret.

2V4 j j Lankkuja ajosillaksi, 6,8 m, 15 X  7,5 sm. 247 m Katonkannatteita hakattava ja paikoilleen
70 ?j Lautoja välikatoksi, 6,8 m, 17 X  4 sm pan

tavat kaksinkerroin.
pantava ynnä niihin kuuluvat alushir
ret lO.neeksi pienemmäksi kannatepa-

13 j j Lautoja ajorataa varten vinnille, 6,8 m, riksi y. m.
15 X  3 sm. 460 j j Hirsiä valmistettava ajosillaksi y. m.

4 j j Lautoja ylishuoneen ja ajokäytävän seiniksi, 
6,8 m, 15 X  3 sm.

70 kpl. Kuusisia seipäitä höylättävä ja paikoilleen 
pantava rehupöytiin.

12 j j Lautoja katon rästäitten paneiliksi, 6,8 m, 
15 X  3 sm.

130 j j Kuusisia seipäitä höylättävä ja paikoilleen 
pantava karsinoihin.
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4 tusin. Lankkuja höylättävä ja valmistettava rehu-
pöydiksi y. m. Aine-ja kustannuslasku meijerirakennukseen

2 Lankkuja laskettava virtsakourujen kan taulujen XXXIX—4 ja XXXVIII mukaan.
neksi.

274 » Lankkuja laskettava kanneksi ajosiltaan. Rakennusaineita.
35 j j Lautoja höylättävä ja naulattava välikat

toon. 23 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä perus

35 j j Lautoja höyläämättöminä naulattava väli- muuriksi ja kivijalaksi.
kattoon. 54 j j Karkeata soraa perustukseksi.

13 j> Lautoja laskettava ajoradaksi vinnille. 3,2 m2 Karkeaksi hakattua litteätä kiveä ulkopor

4 j j Lautoja sovitettava ja naulattava seiniksi taiksi,
ylishuoneeseen ja ajokäytävään. 3,500 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm. savupiipuiksi ja tu

12 j j Lautoja sovitettava ja naulattava vesikaton lisijoiksi sekä maitokammion kivijalan
rästäiksi. päällystämiseksi y. m.

65 j j Lautoja naulattava vesikaton paneiliksi. 13 hl Läikkiä tiilien kiinnimuuraamiseen, rappaa-

10 j j Lautoja valmistettava kattolistoiksi ja ilma- miseen ja kivijalan laastitsemiseen.
torviksi. 4 m3 Muuraushiekkaa.

804 m2 Pärekattoa pantava. 9 tynn. Sementtiä betonilattiaan.
4 m3 Hiekkaa „

772 j j Kivisirpaleita.
Urakkatöitä ja kaikellaista. 1 j j Savea laastiin tulisijoja varten.

24 j j Soraa lattiain täytteeksi sekä välikaton
29 kpl. Ikkunanreikiä valmistettava karmineen ynnä täytteeksi.

kaksinkertaiset kehet, lasit, raudoitus, 22 j j Sammalta seiniin ja täytepermanto.
öljyvärillä maalaaminen sekä paikoilleen 1,000 m Petäjäisiä hirsiä seiniksi, 20 sm latvasta.
pano. 85 j j Kuusisia hirsiä katonkannatteiksi, 20 sm

2 j j Ikkunanreikiä karmineen j. n. e. kuten edel latvasta.
linen. 96 j j Kuusisia hirsiä korokkeiksi, 12 sm latvasta.

1 j j Ikkuna ilman karmia ynnä lasit j. n. e. 120 j j Kuusisia hirsiä ulkoportaiksi, 15 sm latvasta.
ylishuoneeseen. 86 j j Kuusisia hirsiä katonkannatteiksi 12 X*

3 j j Suurempia ovia valmistettava karmineen, 10 sm.
ikkuna päälle ja öljyvärillä maalaaminen 22 j j Kuusisia hirsiä vinnikammion katto-orsiksi
sekä paikoilleen pano. 10 sm latvasta.

2 j j Pienempiä ovia kuten edelliset. 1 tusin. Kuusisia lankkuja ovien ja ikkunainkarmeiksi,
2 j j Sisäovia kuten edelliset täyteen kuntoon. 6,8 m pitkiä, 17 X  7,5 sm.
1 j j Ovi ja ikkuna yläpuolelle valmistettava vinni- 674 j j Lautoja lattioiksi, 6,8 m, 15 X  4 sm.

käytävään ynnä vuorilaudat, maalaa 672 j j „ välikattoon, 6,8 m, 17 X  3 sm.
minen j. n. e. täyteen kuntoon. 672 j j „ täytepermantoon, 6,8 m, 15 X  3 sm.

4 j j Lantaluukkaa raudoituksineen täyteen kun 3 j j „ porstuan laudoittamiseksi, 6,8 17 X
toon. 3 sm.

5 j j Päällyskoristeita valmistettava. */4 j j Lautoja ikkunainkehiksi, sisäseinäpanei-
170 j j Maalattava vesivärillä ulkopuolisesti katto- liksi, katto- ja jalkalistoiksi, 6,8 m,

listoja, ylishuone, vinnikäytävä, kaiteita 15 X  3 sm.
y. m. 2 j j Lautoja ovien ja ikkunain vuorilaudoiksi

480 j j Välikattoa ja pylväitä maalattava vesivärillä. molemmin puolin, 6,8 m, 12 X  3 sm.
230 j j Seiniä maalattava sisäpuolelta. 14 j j Lautoja vesikaton paneiliksi ja siihen kuu

Vinnin portaitten valmistaminen. luviin kattolistoihin, 6,8 m, 15 X  3 sm.
Kaikkien ovien edustain täyttäminen kivillä 1172 j j Luatoja ulkopaneiliksi eli laudoitukseksi,

ja soralla. 6,8 m. 17 X  3 sm.
Tervaa, tuohtaa tahi vuorauspahvia pelkkäin 6 j j Lautoja ulkolaudoituksen nurkkalaudoiksi

päitä varten, telineitä, työkaluja y. m. ja listoiksi, 6,8 m, 17 X  ^ sm.
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28,000 kpl. Kattopäreitä. 30 m2 Sisäseinäin paneilia valmistettava ja nau
32 kg Rautatakeita. lattava.
12 kpl. Seinäventtiilejä. 36 j j Seinälaudoitusta porstuaan.
2 j j Valurautaisia ovia tulisijoihin. 95 j j Lattia- ja kattolistaa valmistettava ja nau
1 » Höyrypata kaikkine tarpeineen. lattava.
4 j j Savupeltiä. 142 j j Ulkoseinäin laudoitusta valmistettava ja
6 » Nokiluukkuja. naulattava ynnä siihen kuuluvat listat.

Vannerautaa ovi- ja ikkunakarmien kiinnit 145 j j Vesikaton paneilia naulattava.
5 kg tämistä varten, 4 mm paksua. 145 j j Pärekattoa pantava sekä kaikkien kattolistain

50 kpl. Tamminauloja 124 mm. naulaaminen siihen luettuna.
500 Valssinauloja 124 „

1,000 j j j j  99 „
500 j j 74 „

1,000 j j Lankanauloja 124 „ Urakkatöitä ja kaikellaista.
2,500 j j j j  99 „

3,000 j j 74j j  j j

34 kg Pärenauloja 37 „ 4 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset ke
hät, lasit, raudoitus, vuorilaudat mo
lemmin puolin, öljyvärillä maalaaminen
paikoilleen pano; rakennusaineet eivät

Työpalkkoja. ole lukuun otetut.
2 j j Ikkunanreikiä, niinkuin edellä täyteen kun

61 m3 Maata kaivettava. toon.
54 JJ Soraa täytettävä ja sullottava perustukseksi, 1 j j Ikkunanreikä vinnikammioon täyteen kun

1,2 m paksulta. toon.
23 JJ Harmaata kiveä pantava perusmuuriksi ja 2 j j Ikkunakehiä karmitta täyteen kuntoon.

kivijalaksi, alkaen 0,15 m maanpinnan 7 j j „ „ muutoin täyteen kun
alta. toon.

22 JJ Soraa täytettävä ja sullottava lattioiksi. 3 j j Vuorattuja ovia karmineen, raudoitus vuori-
2,000 kpl. Muuraustiiliä muurattava palomuuriksi ja laudat, öljyvärillä maalaaminen ja pai

savupiipuksi sekä maitokammion kivi koilleen pano täyteen kuntoon.
jalan peittämiseksi y. m. 2 j j Peiliovia niinkuin edellä täyteen kuntoon.

2 j j Tulisijaa muurattava tiilistä. 1 j j Kaksinkertainen ulko-ovi sekä ikkuna ylä
1 j j Höyrypata muurattava. puolella täyteen kuntoon.

49 m2 Betonilattiaa (1—4—7) valmistettava noin 1 j j Vaatekammion ovi karmineen täyteen kun
10 sm paksulta betonia ja 2,5 sm pak toon.
sulta kulutuskerros sementistä. 12 j j Seinäventtiilejä asetettava paikoilleen.

1,000 m Hirsiä hakattava seiniksi ja niiden piilua- 80 m2 Lattiaa maalattava öljyvärillä asuinhuo
minen ja rivehtiminen. neessa, porstuassa sekä ullakkoportaat,

120 j j Hirsiä alushirsiksi, pylväiksi y. m. piiluttava lattia- ja kattolistat ynnä keittiön rinta-
ja pystytettävä porstuaan. paneili.

85 j j Katonkannatteita piiluttava ja paikoilleen 76 j j Välikattoa vernissattava.
pantava. 130 j j Seinää maalattava öljyvärillä alakerroksen

96 j j Korokkeita piiluttava ja paikoilleen pantava. huoneissa.
86 j j Hirsiä sovitettava katonkannatteiksi. 176 j j Vesivärillä maalattava rakennus ulkoapäin
72 m2 Lattiaa laskettava, siihen luettuna tarpeiden ynnä kattorästäät.

höylääminen ja saumaaminen. Huoneiden räppääminen sisältäpäin.
76 j j Välikattoa laudoitettava, siihen luettuna pont- Porraskäytävän valmistaminen.

taaminen. Ulkokiviportaitten teko.
76 j j Täytepermantoa laskettava sammalilla ja Tervaa, tuohta seiniin, telineitä ja kaikel-

soralla. laisia työkaluja.
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1

Aine- ja kustannuslasku meijeriraken
8 kg Vannerautaa ovi- ja ikkunakarmien kiinnit

tämiseen, 4 mm paksua.
nukseen taulujen XXXII— 5 ja XXXIX 100 kpl. Tamminauloja kulmarautojen kiin

mukaan.
2,000 jj

nittämiseen ...............................124 mm.
V a lss in a u lo ja ...............................124 „

Rakennusaineita. 3.500
3.500

jj
jj

...............................99 »
L an kanau loja ...............................124 „

72 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä perus 8,000 jj » ...............................99 „
muuriksi ja kivijalaksi. 4,500 jj ............................... 74 „

132 )) Karkeata soraa perustukseksi. 500 jj ,, ............................... 49 „
5 m2 Paasikiviä ulkoportaiksi. 60 kg Pärenauloja....................................37 „

5,800 kpl. Muuraustiiliä, 250 mm, tulisijoiksi ja savu
piipuiksi. Työpalkkoja.

7,800 Muuraustiiliä lattioiksi meijerihuoneisiin. 162 m3 Maata kaivettava.
1,350 j> „ juustohuoneitten vuoraamiseen. 132 jj Soraa täytettävä ja sullottava perustukseksi,

77 hl Kalkkia tiilien muuraamiseen, rappaamiseen 1,2 m paksulta.
ja kivijalan laastitsemiseen. 94 jj Soraa täytettävä ja sullottava permannoiksi

18 tynn. Sementtiä. meijerihuoneisiin.
22 m3 Muuraushiekkaa. 72 jj Louhittua ja kiilattua harmaata kiveä las
IV4 jj Savea laastiksi tulisijoja varten. kettava perusmuuriksi ja kivijalaksi,

99 jj Soraa lattioiden täytteeksi meijerihuoneissa alkaen 0,15 m maanpinnan alta.
sekä välikattoon. 3,500 kpl. Muuraustiiliä muurattava palomuuriksi ja

34 » Saimalta seiniin ja permantosiltoihin. savupiipuiksi.
2,250 m Petäjäisiä hirsiä uiko- ja sisäseiniksi, ka 4 jj Tulisijoja muurattava tiilistä.

roiksi y. m., 20 sm latvasta. 2 jj „ „ rautapellistä.
235 jj Kuusisia hirsiä katon vuoliaisiksi, 17 ä 20 sm. 9,150 jj Tiiliä muurattava lattia- ja seinäpeitteeksi
170 jj „ „ korokkeiksi 12 „ sekä portaiksi meijerihuoneisiin.
300 » „ „ katonkannatteiksi, 15 X 12 „ 2,250 m Hirsiä hakattava seiniksi sekä niiden piilua-

13 tusin. Lautoja lattioiksi juustohuoneeseen ynnä minen ja rivehtiminen.
vinnikerrokseen, sekä porraskäytävään, 235 jj Hirsiä piiluttava ja asetettava välikaton
6,8 m, 15 X  4 sm. vuoliaiseksi.

18 » Lautoja välikaton paneiliksi sekä rintapanei- 
liksi keittiöön, 6,8 m, 17 X  3 sm.

170 jj Hirsiä piiluttava ja asetettava välikaton 
korokkeiksi.

. 3i/2 » Lautoj a lattia-'j a kattolistoiksi, 6,8 m, 15 X3sm. 300 j j Hirsiä piiluttava ja asetettava katonkannat
8 » Lautoja vesikaton listoiksi sekä kattorästään teiksi ja paikoilleen pano.

paneiliksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. 130 m2 Lattiaa laskettava, lautojen höylyy ja sau-
13 » Lautoja täytepermannoiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. maaminen siihen luettuna.
16 j j „ vesikatonpaneiliksi 6,8 m, 15 X  3 „ 172 j j Välikattoa laudoitettava tarpeiden höylyy
24 » „ rakennuksen vuoritukseen eli ulko- ja ponttaaminen siihen luettuna.

paneiliksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. 250 m Lattia- ja kattolistoja valmistettava ja kiin-
37* )> Lautoja ulkovuoritukseen 6,8 m, 20 X  3 sm. ninaulattava.
572 j j „ ovien ja ikkunain vuorilaudoiksi 

uiko- ja sisäpuolelle, 6,8 m, 12 X  3 sm.
8 tusin. Lautoja höylättävä ja naulattava listoiksi 

vesikattoon ja katonrästääseen.
49,000 kpl. Kattopäreitä. 172 m2 Täytepermantoa laskettava sammalen ja

60 kg Rautatakeita kulmaraudoiksi y, m. soran kanssa.
20 kpl. Seinäventtiilejä. 220 j j Ulkolaudoitusta pontattava ja kiinninaulat-

6 j j Valurautaovia tulisijoihin. tava.
12 j j Nokiluukkuja. 572 tusin. Lautoja valmistettava ovien ja ikkunain vuori-
7 j j Savupeltiä. laudoiksi sekä niiden kiinninaulaaminen.
2 j j Rautapeltiuunia, 0 , 6 5  m läpimitaten ja 2 , 6 0  m 259 m2 Vesikaton paneiliä. kiinninaulattava.

korkeita. 259 j j Pärekattoa pantava.
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Urakkatöitä ja kaikellaista. 10 kpl. Katon kannatushirsiä, 8 m pitkiä, 20 X  
16 sm.

16 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset 84 m Hirsiä korokkeiksi, 17 X  10 sm.
kehät, lasit, raudoitus ja öljyvärillä 14 kpl. Hirsiä katonkannatteiksi, 5 m pitkiä, 15 X
maalaaminen sekä paikoilleen pano. 12 sm.

1 j j Ikkuna ullakkohuoneeseen, täyteen kuntoon 
niinkuin edelliset.

150 m Hirsiä katonkannatteiksi, eripitkiä. 15 X  
12 sm.

2 )> Ullakko-ikkunoita karmitta, mutta muutoin 10 tusin. Lautoja lattiaksi, 6,8 m pitkiä, 17 X  4 sm.
täyteen kuntoon. 6 » Lautoja välikaton paneiliksi, 6,8 m pitkiä,

11 » Pienempiä ullakkoikkunoita täyteen kuntoon. 17 X  4 sm.
1 Kaksipuoleinen ulko-ovi sekä ikkuna sen 

yläpuolelle, karmi, raudoitus, öljyvärillä
10 Lautoja vinninlattiaksi ja suppiloiksi eli 

rateiksi, 6,8 m pitkiä, 15 X  3 sm.
maalaaminen ja paikoilleen pano. 21 Lautoja kuivauslavoiksi, 6,8 m pitkiä, 17 X

' 8 Vuorattuja ovia meijerihuoneisiin, karmit, 2,5 sm.
raudoitus j. n. e. täyteen kuntoon, 6 » Lautoja seiniksi, ilmatorviksi, oviksi ja luu

1 Peiliovi ullakkohuoneeseen täyteen kuntoon. kuiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.
20 » Venttiilejä paikoilleen pantava. 12 Lautoja vesikatoksi ja sen listoiksi, 6,8 m,

110 m2 Lattiaa maalattava öljyvärillä juusto- ja 15 X  3 sm.
asuinhuoneessa, lattia- ja kattolistat, 1 » Lautoja nurkkalaudoiksi ja liskoiksi, 6,8 m,
rintapaneili keittiössä sekä ovien ja ikku 17 X  4 sm.
nain vuorilaudat uiko- ja sisäpuolelta. 25,000 kpl. Kattopäreitä.

172 Vernissattava kaikki välikatot. 45 kg Rautatakeita ankkuriraudoiksi, pulteiksi y. m.
210 » Öljyvärillä maalattava seinät sisäpuolelta 75 kpl. Tamminauloja 124 mm.

meijerihuoneissa. 600 » Valssinauloja 99 „
230 »> Vesivärillä maalattava rakennus ulkoapäin. 3,000 74j j  j j

Huoneiden laastitseminen sisältäpäin. 1.500 » Lankanauloja 124 „
Ulkoportaitten valmistaminen. 2,600 j j  99 „

Porraskäytävän valmistaminen. 30 kg Pärenauloja 37 „
Tervaa, tuohtaa seiniin, telineitä ja kaikel-

laisia työkaluja.

41 m3

Työpalkkoja.

Maata kaivettava.

Aine- ja kustannuslasku kuivausriiheen 
taulujen XLI— i ja XLIII mukaan.

36
16

j j

j>

Soraa täytettävä perustukseen, 1 m paksulta. 
Harmaata kiveä' pantava perusmuuriksi ja 

kivijalaksi ynnä kivijalan laastitseminen.
1,650 kpl. Tiiliä muurattava uuniksi ynnä räppääminen.

Rakennusaineita. 1,040 m Hirsiä hakattava seiniksi ynnä niiden pii- 
luaminen ja rivehtiminen.

16 m3 Louhittua ja kiilattua harmaata Jriveä pe
rusmuuriksi ja kivijalaksi.

82 Lattian vuoliaisia piiluttava ja paikoilleen 
pantava.

36 » Karkeata soraa perustukseksi. 120 » Lavapelkkoja piiluttava j a paikoilleen pantava.
1,600 kpl. Muuraustiiliä —  250 mm —  uuniksi. 80 j j Kattopelkoja sijoitettava paikoilleen.

50 Tulenkestäviä tiiliä uunin holviksi. 80 » Korokkeita „ „
3 hl Kalkkia. 240 j j Hirsiä valmistettava 7:miksi katon kannat
9 ») Savea. teiksi ja niiden pystyitäminen.

43 Muuraushiekkaa ja hiekkaa täytteeksi. 36 j j Seinäpilaria.
18 m3 Sammalia permannon täytteeksi ja seiniin. 138 m2 Lattiaa laskettava saumatuista laudoista, jotka

1,210 m Hirsiä seiniksi, lattian vuoliaisiksi ju sillaksi, pannaan kaksinkerroin.
20 sm latvasta. 70 j j Välikaton paneilia pontattava ja paikoilleen

12 kpl. Peikkoja kuivauslavoiksi, lOm pitkiä, 22 X  
18 sm.

naulattava, siihen luettuna täytteen pai
koilleen nostaminen ja sullominen.
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93 m2 Kuivauslavoja valmistettava puoleen huuleen 132 m Hirsiä puimahuoneeseen, 20 sm läpimit,

pontatuista laudoista. 113 j j Hirsiä pylväiksi puimahuoneeseen, 17 sm

20 » Lautaseinää naulattava paikoilleen. läpimit.

124 » Vesikaton paneilia naulattava paikoilleen 
ynnä kattolistat.

52 j j Hirsiä nyteiksi puimahuoneeseen, 10—12 sm 
läpimit.

124 j j Kattoa pantava päreillä. 10 j j Lattian vuoliaisia alakertaan, 9,6 m, 17 sm 
latvasta. «

Urakkatöitä ja kaikellaista. 10 j j Lattian vuoliaisia yläkertaan, 9,6 m, 17 sm
latvasta.

1 kpl. Vuorattu riihen ovi karmineen, raudoitus, 
maalaus ja paikoilleen sijoittaminen.

100 j j Hienoja orsia lautaseinän naulaamiseksi, n. 
7 sm läpimit.

1 j j Kaksipuoleinen ovi ylisille 1. vinnille raudoi
tuksineen j. n. e. täyteen kuntoon.

1,340 j j Hirsiä katonkannatteiksi koko rakennukseen, 
15 X  12 sm.

8 j j Luukkuja seiniin valmistettava ja paikoilleen 
sijoitettava.

3/4 tusin. Lankkuja ovien ja ikkunain karmeiksi, 6,8 m, 
15 X  7,5 sm.

4 j j Ilmatorvia valmistettava ja pantava paikoil
leen.

30 j j Lautoja molempien riihien lattioiksi, 6,8 m, 

15 X  4 sm-
1 j j Pienempi ilmatorvi asetettava vinnille. 11 j j Lautoja riihen välikatoksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.

4 j j Suppiloa 1. rattia viljan alaslaskemista varten 
valmistettava ja paikoilleen pantava.

18 j j Lautoja puimahuoneen alakerran ja käytävän 
lattioiksi, 6,8 m, 15 X  4 sm.

1 kpl. Silta ylisille eli vinnille valmistettava. 18 j j Lautoja sen yläkerran lattiaksi, 6,8 m, 15 X

240 m3 Ulkoseinää maalattava vesivärillä. 3 sm.
Tervaa, laudoitus, telineet ja työkalut. 25

672

j j

j j

Lautoja uiko- ja sisäseinien laudoitukseen, 
6,8 m, 17 X  3 sm.

Lautoja oviksi, ilmatorviksi ja ikkunoiksi,
Aine- ja kustannuslasku riihirakennukseen 6,8 m, 17 X  4 sm.

taulujen XLII—3 ja XLIII mukaan. 23/4 j j Lautoja nurkkalaudoiksi ja listoiksi, 6,8 m,
17 X  4 sm.

Rakennusaineita. 32 j j Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X  
3 sm.

42 m3 Harmaata kiveä perusmuuriksi, kivijalaksi, 274 j j Lautoja listoiksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.
pylväiksi ja ajosilloiksi. 70,000 kpl. Kattopäreitä.

3,600 kpl. Muuraustiiliä — 250 mm — uuneiksi. 145 kg Rautatakeita nurkkaraudoiksi, pulteiksi y. m.

100 j j Tulenkestäviä tiiliä uunien holveiksi. 100 kpl. Tamminauloja 149 mm.

7 hl Kalkkia. 100 j j 124 „
9 m3 Muuraushiekkaa ja hiekkaa riihen välikaton 3,500 j j Valssinauloja 124 „

täytteeksi. 7,000 j j j j  99 „
2 j j Savea. 1,000 j j 74 „

25 j j Sammalia välikaton täytteeksi ja seiniin. 2,000 j j Lankanauloja 124 „
1,260 m Hirsiä seiniksi ja korokkeiksi, 20 sm lat 8.000 j j j j  99 „

vasta. 3,000 j j 74j j  j j

12 kpl. Lattian vuoliaisia riiheen, 9,0 m. 20 sm lat
vasta.

85 kg Pärenauloja 37 „

12 j j Lattian vuoliaisia yläriiheen, 9,0 m, 20 X  
15 sm.

Työpalkkoja.
10 j j Välikaton vuoliaisia, 9,0 m, 20 X  15 sm. 42 m3 Harmaata kiveä perusmuuriksi, kivijalaksi
50 j j Hienoja orsia, joilla elot kuivataan, 8,5 m, 

n. 7 sm läpim.
ja patsaiksi semmoiselle perustukselle, 
jota ei tarvitse kaivaa, ynnä kivijalan

50 m Hirsiä lattian vuoliaisiksi riihen ja puima- laastitseminen.
huoneen väliseen käytävään, 18 sm 3,700 kpl. Tiiliä muurattava uuneiksi.
latvasta. 1,260 1 m Hirsiä hakattava seiniksi ja piiluaminen.



108 m Lattian vuoliaisia piiluttava kahdelta puo
lelta ja pantava paikoilleen riiheen.

4 kpl. Kaksipuoleisia ovia puimahuonetta varten, 
täyteen kuntoon.

198 » Hirsiä piiluttava ja pantava lattian vuoliai
siksi ja välikaton kannatushirsiksi ylä-

2 » Yksinkertaisia ovia puimahuonetta varten, 
täyteen kuntoon.

riiheen. 1 Lykättävä sisäovi,
50 » Hirsiä pantava lattian vuoliaisiksi riihen- 6 Luukkuja.

puoleiseen käytävään. 2 » Ilmatorvia valmistettava ja paikoilleen pan
132 » Hirsiä piiluttava ja sijoitettava päällys- ja tava.

alushirsiksi puimahuoneeseen. 400 m2 Ulkoseinää maalattava vesivärillä.
113 » Pylväitä pystytettävä ja tapitettava. Ajosillat valmistettavat kivistä ja sorasta
52 Ny teitä pystytettävä ja kiinnitettävä. ja maa kahden oven edessä tasoitettava.

192 Lattian vuoliaisia piiluttava kahden puolen 
ja sijoitettava paikoilleen puimahuo
neeseen.

Tervaa, tasoitustyötä, telineitä ja työkaluja 
y. m.

1,340 Katonkannatteita hakattava ja paikoilleen
pantava. Aine- ja kustannuslasku puista sikahuonetta

170 m2 Lattiaa saumattava ja laskettava riihiin kak varten taulujen LV—6 ia LIX mukaan.
sinkerroin pannuista laudoista.

100 Välikaton paneilia tehtävä lomalaudoista 
ynnä täytteen nostaminen ja tasoitta

Rakennusaineita.
minen. 30 m2 Harmaata kiveä perusmuuriksi ja kivija

163 » Lattiaa laskettava käytävään, puimahuoneen laksi.
yläkertaan ja viljan puhdistushuonee- 41 » Karkeata soraa perustukseksi.
seen kaksinkerroin pannuista laudoista. 2,300 kpl. Muuraustiiliä palomuuriksi, savupiipuksi ja

66 » Lattiaa laskettava ruumen- je silppuhuo tulisijoiksi.
neeseen lomalaudoista. 14 hl Kalkkia.

328 » Seinäpintaa laudoitettava pontatuilla lau 4 m3 Muuraushiekkaa.
doilla ynnä niiden aluspuitten kiinni- 8,5 » Savea tiilien muuraamiseksi ja täytteeksi
naulaaminen. välikatolle.

369 Vesikaton paneilia naulattava ynnä vuoraus- 
ja listalaudat.

6 » Soraa permannon tasoittamiseksi tulisijan 
eteen ja kapeihin käytäviin.

369 Pärekattoa pantava. 3 Mukulakiviä mainittujen paikkain kivettä
212 m Nurkkalautoja ja ulkopuolisia seinälistoja mistä varten.

valmistettava ja kiinninaulattava. 500 m Petäjähirsiä seiniksi, 20 sm latvasta.
4 kpl. Seinäpilaria valmistettava ja pystytettävä. 83 » „ lattian vuoliaisiksi rehukäytä-

50 » Orsia viljan kuivaamista varten kolottava vään sekä alushirsiksi karsinoihin.
ja paikoilleen pantava. 62 >> Petäjähirsiä pylväiksi ja seinäpilareiksi, 

15 sm latvasta.

Urakkatöitä ja kaikellaista. 44 » Petäjähirsiä kannatuspelkoiksi, 18 sm lat
vasta.

5 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, yksinkertaiset ke 130 Kuusihirsiä katonkannatteiksi 13 X  H  sm.
hät, lasit, raudoitus, vuorilaudat ja 19 kpl. Petäjäisiä lankkuja välikatoksi, 6,8 m pitkiä,
öljyvärillä maalaaminen sekä paikoilleen 10 X  7,5 sm.
pano. 16 Petäjäisiä lankkuja ikkunoiksi ja oviksi sekä

2 )> Riihen vuorattuja ovia karmineen, raudoitus, 
maalaaminen ja paikoilleen pano.

sikain karsinain aitaukseksi, 6,8 m, 
15 X  7,5 sm.

2 Riihen vuorattuja ovia, jotka ovat sivulle 5Vi tusin. Petäjäisiä lankkuja lattiaksi, 6,8m, 15X7,5sm.
lykättäviä, ynnä vuorilaudat ja paikoil 8 kpl. „ „ altaiksi, 6,8 m, 15X7,5 sm.
leen pano. 8 tusin. Lautoja karsinain aitauksiksi sekä makuu

2 » Isompia kaksipuoleisia ovia karmineen, rau paikkasi lattiaksi, 6,8 m, 15 X  3 sm.
doitus y. m. täyteen kuntoon. 93/4 » L autoja välikatoksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.
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23/4 tusin. Lautoja nurkkalaudoiksi sekä vuoritukseksi 
ja listoiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.

99 m2 Välikaton paneilia pontattava ja kiinninau- 
lattava.

472 Lautoja oviksi ja ikkunoiksi, ilmatorviksi 
ja seinäventtiileiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm.

145 j j Vesikaton paneilia kiinninaulattava ynnä 
kattolistat.

13 » Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15X3 sm. 145 j j Pärekattoa pantava,
28,000 kpl. Kattopäreitä. 7 j j Laudoitusta päätyihin naulattava.

46 kg Rautatakeita ankkuriraudoiksi ja pulteiksi. 80 m Nurkkalautoja ja muita listoja kiinnitettävä.
4 JJ Vannerautaa ikkuna- ja ovikarmien kiinnit

tämiseksi. Urakkatöitä ja kaikellaista.
1 kpl. Ovi valuraudasta.
3 JJ Savupeltiä. 9 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset

1 JJ Muuripata. kehät, lasit, raudoitus, vuorilaudat

100 JJ Tamminauloja 124 mm. molemmin puolin, öljyvärillä maalaa

500 JJ Valssinauloja 124 „ minen ja paikoilleen pano, puutarpeet
1,000 JJ j j  99 „ ovat ennen mainitut, eivät siis ole lu

1,500 JJ 74 „ kuun otetut.

500 JJ Lankanauloja 124 „ 1 j j Ikkunankehä lasineen, ulkovuorilaudat ja

600 JJ j j  99 „ maalaminen.

2,000 JJ 74j j  j j 3 j j Pieniä ikkunankehiä vinniin, lasit y. m. täy

34 kg Pärenauloja 37 „
2 j j

teen kuntoon.
Kaksipuoleisia vuorattuja ovia karmineen

Työpalkkoja. y. m. täyteen kuntoon.
1 j j Vinninluukku täyteen kuntoon.

56 m3 Maata kaivettava. 4 j j Ilmatorvia valmisteltava ja pystytettävä.

41 j j Soraa täytettävä ja sulottava perustukseksi 18 j j Seinäventtiilejä.
1 m paksuudelta. 60 m Karsinain aitausta valmistettava ja kiinni

28 j j Harmaata kiveä laskettava perusmuuriksi tettävä.
ja kivijalaksi alkaen 0,30 m maanpin 15 j j Ruoka-altaita valmistettava.
nan alta. 8 m3 Savea nostettava ja levitettävä täytteeksi

1,600 kpl. Tiiliä muurattava palomuuriksi ja savupii välikatolle.
puksi. 2 kpl. Kulkusiltaa ovien eteen valmistettava maasta

1 j j Tulisija muurattava tiilistä. ja kivistä.

1 j j Muuripata „ 95 m2 Ulkoseinää maalattava vesivärillä.

21 m2 Permantoa kivettävä mukulakivillä ynnä 
täytehiekan luominen ja sullominen.

Tervaa, telineitä, työkaluja y. m.

500 m Hirsiä hakattava seiniksi ynnä piiluaminen
ja rivehtiminen tappuroilla. Aine- ja kustannuslasku tiilistä tehtyä

83 j j Hirsiä hakattava ja sijoitettava lattian vuo sikahuonetta varten taulujen LV—7
liaisiksi ja karsinain alushirsiksi. ja LVII mukaan.

32 j j Hirsiä höylättävä ja pystytettävä pylväiksi 
ja seinäpilareiksi. Rakennusaineita.

44 j j Kannatuspelkkoja piiluttava ja paikoilleen
pantava. 60 m3 Harmaata kiveä perusmuuriksi ja kivijalaksi.

130 j j Katonkannatteita hakattava ja paikoilleen 117 j j Karkeata soraa perustukseksi.
pantava. 59,000 kpl. Muuraustiiliä seiniksi, holveiksi, lattiaksi ja

19 kpl. Lankkukannatinta sijoitettava välikattoon. tulisijoiksi.

9 m2 Lankkulattiaa laskettava ja naulattava käy
tävään.

368 hl Kalkkia tiilien muuraamista, seinäin laas- 
titsemista varten ulkoapäin ja räppää

56 j j Lankkulattiaa laskettava ja sijoitettava ir mistä varten sisältäpäin.

ralleen karsinoihin. 78 m3 Muuraushiekkaa muuraus- ja sementtitöitä

25 j j Makuupaikkaa valmistettava laudoista. varten.
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32 tynn. Sementtiä. Työpalkkoja.
60 m3 Soraa permannon täyttämiseksi.
20 » Savea täytteeksi välikatolle. 147 m3 Maata kaivettava.
4 kpl. Petäjäisiä kannatuspelkkoja, 10 m pitkiä, 117 j j Soraa täytettävä ja sullottava perustukseksi,

25 X  20 sm. 1,15 m paksulta.
11 Petäjäisiä pylväitä, 2,25 m pitkiä, 20 sm 60 j j Harmaata kiveä pantava kivijalaksi ja perus

läpimitaten. muuriksi, alkaen 0,30 m maanpinnan
197 m Rauta-ansaita, hyljätyttä rautatienkiskoja. alta.

60 Hirsiä jalasorsiksi, 18—20 sm latvasta. 40,300 kpl. Tiiliä muurattava seiniksi, siihen luettuna
26 kpl. Kuusihirsiä katonkannatteiksi, 7,5 m pitkiä, laastin valmistaminen, sisäpuolelta räp

15 X  13 sm. pääminen ja laastitseminen ulkopuolelta.
250 m Kuusihirsiä katonkannatteiksi, eripituisia, 70,000 j j Tiiliä muurattava holveiksi sekä räppää

15 X  13 sm. minen.
50 kpl. Telineriukuja. 850 j j Tiiliä muurattava savupiipuksi.
50 m Petäjäisiä lankkuja jalasorsiksi, 15 X  7,5 sm. 12,100 j j Tiiliä muurattava lattioiksi; tiilit pannaan
81 „ „ ovien ja ikkunain kar lappeelleen kaksi päälletysten ja peitetään

meiksi, 6,8 m, 20 X  7,5 sm. sementtikulutuskerroksella.
98 >> Petäjäisiä lankkuja karsinain aitauksiksi, 11 j j Kivijalkakiviä hakattava ja pystytettävä.

6,8 m, 15 X  7,5 sm. 1 j j Höyrypata muurattava.
95 » Petäjäisiä lankkuja ruoka-altaiksi, 6,8 m, 1 j j Tulisija muurattava.

23 X  5 sm. 40 m Kannatuspelkkoja höylättävä ja paikoilleen
3 V, tusin. Lautoja päätyjen laudoitukseksi, 6,8 m, pantava.

17 X  4 sm. 11 kpl. Pylväitä höylättävä ja paikoilleen pantava.
272 j j Lautoja oviksi ja ikkunoiksi, 6,8 m, 17 X  3 sm. 197 m Rauta-ansaita asetettava paikoilleen.

29 » Lautoja vesikaton paneiliksi, 6,8 m, 15 X  3 sm. 60 j j Jalasorsia piiluttava ja paikoilleen pantava,
2 ,, Lautoja vesikaton ja seinäin listoiksi, 6,8 m, 445 j j Katonkannatteita hakattava ja pystytettävä.

17 X  ^ sm. 50 j j Jalasorsia lankuista paikoilleen pantava.
300 m Rimoja kattohuovan kiinnittämiseksi. 39 m2 Ulkoseinän päätyjä laudoitettava pontatuilla

20 tusin. Lautoja ilmatorviksi karsinain aitaukseksi, ja höylätyillä laudoilla sekä ulkoseinän
sisäseinäin paneiliksi ja sikojen makuu listoja naulattava.
paikoiksi. 343 j j Vesikaton paneilia naulattava sekä katto-

57 rullaa Asvalttihuopaa, jotka sisältävät 6,88 m2 = listoja paikoilleen pantava.
78 343 j j Kattopintaa peitettävä huovalla siihen luet

39 Peitekaistaleita. tuna kattorimojen kiinnittäminen sekä
272 astiaa Asvalttilakkaa. katon tervaaminen ja hiekoittaminen.
1 kpl. Höyrypata tarpeineen. 20 m3 Savea nostettava ja levitettävä välikatolle.
1 Ovi valuraudasta. 35 m2 Sisäseinäpaneilia naulattava pontatuista lau
3 j j Savupeltiä. doista.

30 » Seinäventtiilejä rautapellistä.
5 j j Galvannoitua peltiä ikkunan karmin peit Urakkatöitä ja kaikellaista.

teeksi.
60 kg Rautatakeita ankkuriraudoiksi ja pulteiksi 12 kpl. Ikkunanreikiä karmineen, kaksinkertaiset ke

y. m. hät, lasit, raudoitus, öljyvärillä maa
300 kpl. Tamminauloja 124 mm. laaminen sekä paikoilleen pano; puu-
500 j j Valssinauloja 124 „ tarpeet eivät ole lukuun otetut.

3,000 j j j j  99 „ 6 j j Ikkunankehiä vinniin karmitta, mutta muu
300 j j 74 „ toin täyteen kuntoon.
500 j j Lankanauloja 124 „ 2 j j Kaksijaksoisia vuorattuja ovia karmineen,

1,500 j j j j  99 „ ikkuna yläpuolelle täyteen kuntoon.
3,000 j j 74j j  j j 1 j j Kaksijaksoinen vuorattu ovi keittiöön täy

25 kg Huopanauloja teen kuntoon.
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4 kpl. Pieniä ovia eli luukkuja karmineen, rau
doitus j. n. e, täyteen kuntoon.

7 kpl. Kulku siltoja ovien eteen valmistettava ki
vestä ja maasta.

1 jj Luukku vinniin sekä vuorilaudat y. m. 
täyteen kuntoon.

Tervaa, telineitä, työkaluja y. m.
H u o m . !  Tiiliset väliseinät karsinoihin, —

1 » Luukku välikattoon vinninportaita varten. tiilit pannaan syrjälleen sementtilaas-
1 » Vinninportaat valmistettavat. tilla ja rappauksella, — sekä rautaristikot

95 m Aitausta karsinoihin valmistettava ja nau
lattava.

seiniksi käytäviin ovat paremmat kuin 
lautaiset aitaukset ja väliseinät.

27 » Ruoka-altaita valmisteltava. Samoin ovat rautaiset ruoka-altaat puisia
4 kpl. Ilmatorvia valmistettava ja paikoilleen pan

tava.
paljoa kestävämmät ja käytännöllisem- 
mät. Luonnollisesti on rauta puuta

30 » Seinäventtiilejä paikoilleen pantava. kestävämpi myöskin välikaton kannat
teiksi ja pylväiksi.

-----



Teknillisten sanain luettelo.
Seuraavassa luettelemme tärkeimmät ja oudoim- 

mat niistä teknillisistä sanoista, joita tämän teoksen 
suomalaisessa painoksessa on käytetty ja liitämme 
niihin ruotsalaisessa painoksessa tavattavan, vastaavan 
sanan. Useimmat rakennussanoista ovat otetut Suomen 
Teknillisen yhdistyksen toimittamasta ,,Rakennussano- 
jen luettelosta14, joillekuille käsitteille on kuitenkin an
nettu toisellaiset nimitykset kuin siinä. Suomalaisten 
nimitysten epävakaisuus on ollut syynä siihen, että on 
tullut käytetyksi useampiakin sanoja samaa käsitettä 
osottamaan. Erittäin mainittakoon tässä ruots. sana 
,,bjälke“, jota suomeksi on sanottu ,,pelkaksi“ semmoi
sissa tapauksissa, jolloin on puhuttu siitä yleensä, mainit
sematta erikseen minkälaisessa asemassa tahi paikassa 
sitä on käytetty, mutta muutoin on sille sen eri asemien 
mukaan annettu eri nimityksiä kuten esim. kannatin, 
kannatushirsi, vuoliainen, kurkihirsi j. n, e., kuitenkin

niin, ettei lukija joudu epätietoiseksi, mitä asiaa mil
loinkin on tarkoitettu. Epähuomion syy on, että esim. 
muutamissa kustannuslaskuissa on käytetty sanaa 
,,kehys“, vaikka on tahdottu sanoa „kehä“. Niinikään 
poikkeavat kustannuslaskuissa jotkut muutkin nimi
tykset tekstissä käytetyistä. Alla olevassa luettelossa 
ne kuitenkin kaikki mainitaan. Metristen mittain mer
kitsemisessä on noudatettu kansainvälisiä lyhennyksiä, 
paitsi että sentimetri on merkitty „smu ääniopillisista 
syistä, kirjain c kun on suomalaisille tuiki outo ja 
sen ääntäminenkin tuntematon; on siis käytetty seu- 
raavia lyhennyksiä: m metri, m2, m3 neliö-, kuutio
metri; hl hehtolitra, sm sentimetri, mm millimetri, 
kg kilogrammi j. n. e. Kustannusehdotuksissa käy
tetyt muut lyhennykset ovat: kpl. kappaletta, tusin. 
tusinaa, tynn . tynnyriä, kuorm. kuormaa.

Aitta bod.
Ajosilta körbro, uppkörsel.
Alakappale ikkunassa, ovessa understycke. 
Alkuliuske underskiffer.
Allas ho, foderträg.
Alushirsi underslag.
Alusta underlag.
Ammekylpy karbad.
Ankkurirauta ankarjärn.
Anturapinta liggyta.
Apulainen handtlangare.
Arina äril.
Askelmittain trappvis.
Asema pian.
Asemapiirros pian.
Astuin trappsteg.
Asvaltti asfalt.
Asvalttihuopa asfaltfilt.

Asvalttilakka asfaltlack.
Betoni beton.
Eteinen tambur.
Erikoisosat detaljer. 
Eristyskerros isoleringsskikt. 
Fasaatipiirustus fasadritning. 
Galvanoitu galvaniserad. 
Gneissi gneis.
Graniittikivi granit. 
Hammastapa hakblad. 
Hammasnurkka laxknut. 
Hammaspuut klämträ.
Hana kran.
Hapatushuone syrsättningsrum. 
Harja takkam.
Harjaorsi takäs.
Hautomishuone rufningsrum. 
Hiekka-alusta sandfnndament.

Hierinlauta rifbräde.
Hiilikoppi kolskjul.
Hinkalo lär.
Hirsiarina rost af timmer.
Holvi hvalf.
Holvikaari hvalfbäge.
Holvinjalka hvalf f ot.
Holvinkanta anfang.
Holvinkorkeus hvalfhöjd.
Huonemätä hussvamp.
Huulettaa falsa.
Huuli fals.
Häkkäri pallryttare.
Höyrykaappi ängskäp.
Höyrykupu imkupa.
Höyrypata änggryta.
Ilmanvaihto ventilation.
Hmatorvi luftkanal, luftrör, sugskorste.n



Imujohto sugledning.
Imukorkeus sughöjd. 
Imu-japainopumppu sug- och tryckpump. 
Imuputki sagrör.
Imutorvi „
Istumaorsi vagel.
Jaakki hällhake.
Jalasorsi remstycke.
Jalkalista fotlist, sockel.
Janakerros löpskikt.
Janatiili löpsten.
Jatkoliitos sammanfogning.
Jatkosauma liggfog.
Juoksetushuone ystningsrum. 
Juustohuone ostrum.
Jännitysväli spännvidd.
Järjestelmä k:s rakenne.
Jäähdytyshuone afkylningsrum. 
Jääkellari iskällare.
Jäänmuserruskone iskross.
Kaari bäge.
Kaivanne graf.
Kaivokamari brunskammare. 
Kaksipuoleinen ovi dubbeldörr.
Kalkki kalk.

„ kastamaton osläckt.
„ kastettu, släckt kalk.
„ poltettu bränd kalk.

Kamana öfverstycke.
Kanahuone hönshus,
Kanatarha hönsgärd.
Kannake bärbjälke.
Kannate, katonkannate takstol. 
Kannatepari takstolspar.
Kannatin (lattian, välikaton) bjälke. 
Kannatushirsi (bär)bjälke. 
Kannatuspelkka „
Kannikerauta hängseljärn.
Kanta (holvin) anfang.
Kappa kappa.
Kappaholvi kapphvalf.
Kara svärd, fjäder.
Karjakartano fähus, ladugärd.
Karmi karm.
Karsina kätte, box.
Kate betäckning.
Kattolista taklist, hänglist.
Kattopelkka takbjälke.
Katonkannate takstol.
Katukivi gatläggningssten.
Kehikko stom.
Kehys ram.
Kehä bäge.

Keittiö kök.
Keittiönliesi köksspis.
Kellari källare.
Kierteisportaat spiraltrappa.
Kiila kil.
Kiilattu kivi kilad sten.
Kiiltokivi glimmer.
Kiiltoliuske glimmerskiffer.
Kiiriparru sprängstol.
Kirnuliuone kärningsrum.
Kitaorsi handbjälke.
Kivijalka stenfot, sockel.
Kivitys stenläggning.
Kloriitiliiiske chloritskiffer.
Kokotiilen muuri helstensmur.
Konsooli konsol.
Konehuone maskinrum.
Koro skära.
Koroke skälning.
Kuivausriihi torkria.
Kuivauslava, lauteet torklafve. 
Kulmaparru hörnstol.
Kulmaportaat vinkeltrappa. 
Kulmarauta vinkeljärn.
Kuohkea porös.
Kurkihirsi takbjälke.
Kylpyhuone badrum.
Kämmennyksiin panna falsa.
Käpälä takstolstass.
Kärkivintilä spetsborr.
Käytävä passage.
Käyttövoima drifkraft.
Käärö rulle.
Laatta bricka.
Laasti murbruk.
Laki hjässa.
Lakosauma liggfog.
Lammashuone färhus.
Lankkuarina plankrost.
Lantakouru gödselränna. 
Lantakäytävä gödselgäng.
Lantasuoja gödselskjul.
Lantavesi gödselvatten.
Laudoitus panel.
Lapa, suora, vino raka, sneda bladet. 
La^opilli häfvert.
Lasittu, glacerad.
Lato lada.
Lava lafve.
Lattia  golf.
Leipomahuone bakstuga.
Leivinuuni bakugn.
Lepo asema hviloplan.

Liimaväri limfärg.
Likaviemäri kloakledning.
Likalauta träckbräde.
Lista list, listvärk.
Liuskakivi skiffer.
Lohenpursto laxstjärt.
Louhittu kivi sprängd sten.
Luhti loft.
Lukko slutsterf.
Lukkolapa läsblad.
Luotilauta lod.
Läpikulku genomkörsel.
Läpikäytävä passage.
Läpileikkaus genomskärning.
Läppä klaff.
Maasälpä fältspat.
Makkihuone afträde.
Makuuhuone sofrum.
Mankeloimishuone rum för mangling. 
Mataloittu (kaari) segment 1. förtryckt. 
Munimiskoppi värpläda.
Muotti f orin.
Muurilaasti murbruk.
Muurilimitys murförband.
Muurimätä murröta.
Muuriorsi remstycke.
Muuripata murgryta.
Mökkiläisasunto torpstuga.
Nokiluukku sotlucka.
Nostolaitos uppfordringsvärk. 
Nurkkaliitos hörnförbindning.
Nyteet sträfvor.
Nydepilari contrefort.
Oljet halm.
Oljenpuhdistaja halmskakare.
Olkikatto halmtak.
Olkilato halmlada.
Ominaispaino specifikvikt.
Onttotiili ihäligt tegel.
Ontelomuuri ihälig mur.
Orsi äs, sparre.
Otsamuuri sköldmur.
Otsapuoli frontispis.
Otsiseinä „
Otsus „
Paja smedja.
Palkki tilja.
Palomuuri brandmur.
Paneili k:s laudoitus.
Paperoitus tapetsering.
Parru sparre.
Peilitäyte spegelfyllning.

I Peittolista täcklist.
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Pelkkä bjälke.
Pelkkakerta bjälklag.
Pelti spjäll, plät.
Permanto golf, botten.
Perusmuuri grundmur.
Perustus grund, fundament.
Pesuhuone tvättstuga.
Pidinkynsi hällhake.
Pihti klofve.
Piiluaminen slätbilning.
Pilttuu spilta, bäs.
Pintavesi dagvatten.
Pintaaminen flankning.
Poikkikappale mellanstycke. 
Poikkikerros koppskikt.
Poikkipuola tvärpost.
Pohjapiirros pian, planteckning. 
Ponnike ansats.
Ponttaus späntning.
Ponttiseinä späntvägg.
Porakaivo borrbrunn.
Porraskivi trappsten.
Porstua förstuga.
Portaat trappa.
Puimahuone tröskhus.
Puimaluva tröskloge.
Pukeumahuone afklädningsrum.
Puola spreuss.
Puolentiilenmuuri halfstensmur. 
Puoliympyrän (kaari) halfcirkelformig. 
Puomi bom.
Pusku, suora, vino raka, sneda stöten. 
Pylväskatos skjul pä stolpar. 
Pystysauma stötfog.
Pystytorvi stupränna.
Pärekatto pärttak.
Pääkerros sträckskikt.
Päällyshirsi öfverslag.
Päätiili sträcksten.
Pääpinta koppyta.
Pääty gafvel.
Päärmälauta frisbräde.
Päätekivi slutsten.
Pölkky bjälke.
Raitiotie spärväg.
Rakeinen korning.
Rakenne konstruktion.
Rakennus byggnad.
Rakennustapa konstruktion.
Rappaus puts, rappning.
Räppääminen rappning.
Rauta-ansas järnbjälke.
Rautakynsi järnkramla.

Rautatäkeita järnsmide.
Rehuhuone foderrum.
Rehukäytävä fodergäng.
Rehupöytä foderbord.
Rehusoimi foderkrubba.
Rehuvinni fodervind.
Reisi (katon) takstolsben. 
Reisilauta vagnstycke.
Reunus ram, infattning. 
Riippuansaat hängvärk. 
Riipputanko hängstolpe.
Rikki svafvel.
Rikkikiisu svafvelkis.
Rima ribba.
Ristikkorakennus hus af korsvirke. 
Ristikkonurkka korsknut, 
Ristilimitys kryssförband.
Riuku spira.
Rivehtiminen drifning.
Rumpu lufttrumma.
Ruokakammio skafferi.
Ruokamulta matjord.
Ruoka-allas matho.
Ruhomainen massformig. 
Ruuansäilyttäjä matbehällare. 
Ruuanvalmistushuone 

rum.
Ruumenhuone agnhus.
Salvaminen timring.
Salapermanto blindbotten. 
Salavaarna dymling.
Salvotyö timmermansarbete. 
Sammalalus torfströ.
Sankakaan elips 1. korgbäge. 
Sarvikiille hornblände.
Satulapuut sadelträ.
Sauma fog.
Saumaaminen fogning.
Saviliuske lerskiffer.
Savupiippu skorstenspipa.
Savutorvi rökrör.
Segmenttikään segmentformig. 
Seinäpilari följare.
Sementti cement.
Sentimetri sm centimeter. 
Separaattorihuone separatorrum. 
Sidehirsi bindbjälke.
Sideparru handbjälke.
Sidetiili bindsten.
Silityshuone rum för strykning. 
Silityspora slätborr.
Silppuhuone rum för hackelse. 
Silppukone hackelsemaskin.

Sinkilä kramla.
Sinkkaaminen sinkning. 
Sisustus inredning.
Soimi krubba.
Soimisavi krubbsten. 
Suihkukylpy dusch. 
Suippokaan spetsbägformig. 
Suomus stigning pä pärtor. 
Suppilo tratt.
Syeniitti syenit.
Syrjäkerros rullskikt. 
Syötinpöytä matarbord. 
Syöttöpaikka matställe. 
Syöttöhuone matrum. 
Taerautatorvi smidesrör. 
Taerauta smidesjärn.
Taite växel.
Talkkiliuske talkskiffer. 
Tallirakennus stallbyggnad. 
Talonasema situationsplan. 
Tarpeet virke.
Tarvepuu „
Tarvispuu „
Tasakivi pian sten.
Tasanurkka laxknut.
Teline ställning. 
Teurastushuone slaktstuga. 
Tiili tegel.

„ (rauta) järnbrändt.
„ (punainen) rödbrändt.
„ (vaalakka) blekbrändt.

Tilkkiminen drifning. 
Torvihirsi rörstock. 
Torviryhmä rörstock. 
Tukiansaat spännvärk. 
Tulenkestävä eldfast.
Tulen kulkupaikka eldkanal. 
Tulisija eldstad,
Tulppa propp.
Tuppelo bussning. 
Tynnyriholvi tunnhvalf. 
Tyynensuojus läskjul.
Tähtäin sikte.
Täyte fyllning.
Täytepermanto trossbotten 
TJkonkivi kvarts.
Ulkokatto vattentak.
Ullakko vind.
Ullakkokamari vindskammare. 
Ullakkokerros vindsväning. 
Uurros nät.
Vaatekammio garderob. 
Vaarna dymling.

foderberednings-



Vahvistuskaan förstärkningsring.
Vaja lider.
Valurauta gjutjärn.
Varvaslauta sättsteg.
Vastike vederlag.
Vedenottopaikka vattentäkt.
Vesijohto vattenledning.
Vesikatto vattentak.
Vesikouru takränna.
Vesioinas l. rämmi hydraulisk vädur, 

ramm.
Vesivaaka vattenpass.
Vesiväri slamfärg.

Viettävyys sluttning.
Viilaushuone filkammare.
Vilja-aitta sädesmagasin.
Voikaukalo smörträg. 
Voinvaivaamishuone smörbearbetsnings- 

rum.
Vipu pumpstäng, häfstäng.
Virtsakaivo urinbrunn.
Virtsakouru urinränna.
Vuolet (katon) taksparrar.
Vuoliainen, (lattian, katon) golf bjälke, 

takbjälke.
Vuolukivi täljsten.

Vuorilauta foderbräde. 
Vuorattu ovi panelad dörr. 
Vuorolimitys blockförband. 
Väkiansas bärbjälke. 
Väkiniska „
Väkirehu kraftfoder.
Välikatto mellantak. 
Välipylväs mellanpost. 
Välisiltä mellanbotten. 
Yksipuoleinen ovi enkel dörr. 
Ylipinta byggyta.
Yliset vind.
Ylishuone vindskupa.



I K I  a a r i  e  3 B o s t r ö m
perusteti

H a n k o n ie m e s s ä
Höyrylaiva-konttoori , 

Suorittaa säännöllisesti kulkevia höyryaluksia 
Hankoniemestä Turkuun, Poriin ja välillä sijaitseviin rantaseutuihin. 
Hankoniemestä Helsinkiin ja Pietariin.
Hankoniemestä Turkuun ja Tukholmaan. Hankoniemestä Ltibeck’iin.

Tavarain uudestaan-lastaus toimitetaan pikaisesti ja halvalla. 
Ilmaiseksi lastataan uudestaan tavaroita Kyöpenhaminaan ja  Engfc 

Hankoniemestä joka lauantaina.
HUOM.! Alennettu kuljetusmaksu rautateillä Hankoniemeen Jc

;u 1874.
i j a  K o t k a s s a
ja  A -sio im isto in iisto .

Hankoniemestä Kyöpenhaminaan, Hulliin, Newcastleen.
Hamburg’iin, Bremerhaveniin, Antwerpen’iin.
Bordeaux’iin, Barcelonaan, Cadiz’iin y. m.

uitiin meneviin Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön laivoihin, jotka lähtevät 

>uluk. 15 p:stä Toukok. 1 p:ään.

B I L I  N Ä S  i n  T E H D A S
Posti- ja sähkö-osoite: KARJA

Tarjoo hyviksi tunnettuja maailman näyttelyssä Parisissa 1889 ja Academie Nationalessa Parisissa 1890 korkeilla palkinnoilla kunnioitettuja 
ja uusimpien menetystapojen mukaan valmistettuja teoksiansa:

Kirveitä, amerikalais-suomalaisia, y. m. valinteräksestä. Lapioita, kihveliä; amerikalaisia todikkoja ja heinähankoja; kuokkia ja kivityön 
kaluja, kaikki teräksisiä; kankirautaa monta lajia y. m. — Hintaluetteloja lähetetään pyydettäessä*

TAMPEREEN RAKEN
Myy varast

Rakennustakeita,
Valutavaroita,

Työ-aseita,
Talouskaluja,
Koneenosia,

Kaakelia,
Tulenk. tiiliä ja savea,
Kalkkia ja Sementtiä,

Akkunalasia, 1

NIMONTTOORI.
osta
Maalarinväriä ja vernissaa, 

Tapettia,
Pussiväriä.

Toimittaa Kattamis ja 
Asfalttecraustöitä.

Valmistaa kaikenlaatuisia 
lakennus- ja Konepiirustuksla.

I s Ä l f i a l f  <!

K

Tavarain lähe 
vien

venäläisten ja sii 
Sähköosoii

f f f I C  1  I 3 !  A O T ft u s  &  I f f t a l l H

: O T K A S S A .
Perustettu 1881.

tys- ja höyrylaivain asioimisto, 
ti- ja  tuouti-toimisto,
Irtomaitten tavarain tukkukauppa. 
;e: CADENIUS, KOTKASSA.

-A.. W .  S K O G S T B Ö M
Helsingissä, E. Esplan. kata 10.

Varastossa:
l:sen  luokan Heinän siemeniä ja Siemenjyylä, 

Schlaffhorstin Luujauhoja, sekä muita 
Keinotekoisia Lannoitusaineita, 

Maanviljelyskaluja,
Säkkiä ja Säkkikangasta 

Ikkuna- ja taimilavan lasia.
A .  W . SK O G STEÖ M

Helsingissä, E. Esplan. kata 10.

HERM A N  F IN E L L ,  WAA8A8SA.
Telegrafi-osoite: FINELL.

Telefoni N:o 37.
Varastossa:

Koncöljyjä, Tuomasfosfaatia ja Kainiitia.
Meijeri- ja maanviljelyskoneita.

Toimittaa:
Henki- Palo* ja Tapaturma-vakuutuksia

Välittää:
Meijeri- ja maatiaisvoin seka terran ja kaurain myyntii.

H e r m a n .  I F i x x e l l . ,  W a s a s s a .

STROHSDAHLIN (km ) TEHTAAN RAUTAKAUPASSA
K U O P I O S S A .

Suuri varasto paraimpia Maanviljelyskaluja. 
Täydellinen valikoima Rakennustakeita ja kaikellaisia 

rauta- ja metallitarpeita.
Rautatorvia ja torvienosia.

I I P 1 C T  I  A  1P If€1PJ o iW fl JolbJb m  r  1 m r  J&oJEdni

K A L U S T O K A U P A S S A
KUOPIOSSA..

Alituinen varasto Meijeri- ja 

Maanviljelyskaluja.

C a i r e n i u s  j a  K u p p a n i ,  W a a s a s s a .
Sähkö-osoite: „CAntENIUS“.

Klareeraa ja rahtaa höyry- ja purjelaivoja. Toimittaa tavarain 
lastaamista uudestaan joka paikasta kaikkiin paikkoihin maailmassa. 
Wälittää henki-, palo-, meri- sekä tapaturma-vakuutuksia halvinta maksua * 
vastaan. Suorittaa höyryaluksia seuraaville linjoille: Waasasta Tukhol
maan, Helsinkiin ja Pietariin. Waasasta Uuteen Kaarlepyyhyn, Pietar
saareen, Kokkolaan, Ouluun, Tornioon ja Kemiin sekä muuhun useaan 
paikkaan.

Vienti-Osasto.
Ottaa meijerivoita myytäväksi Englantiin ja tekee tilin joka viikko, 

korkeimmat hinnat. Firman omistaja, Lennart Cairenius, on oleskellut 
4 vuotta Englannissa ja siellä saavuttanut tarpeelliset tiedot mainitulla 
alalla.

My opi:
Heinän-, Pellavan ja Nauriin siemeniä.

Ostaa:
Toita ja Yasikannahkoja, Talia, Eloja y. m. maanmiehen tavaraa.

B I R G E R  H A L L M A N
KUOPIOSSA.



Suomalainen kalustokauppa

. S I»OR«W
H E L S IN G IS S Ä .

3. MIKONKATU 3,
Kattohuopaa ja erityisiä rakennustavaroita. 

Koneita ja 
Maanvilj ely skaluj a.

TUBIIN OSAKE ASFALTTITEHDAS, TORUSSA.
Hyväksi tunnetulta, palkittuja teoksia:

A S P A L T T I H U  O P A A
kattamista, seinien ja laivain päällystämistä varten. 

Kattohuopaöljyä ja levyvernissaa sekä asfalttilakkaa.
Myö: Kivihiilitervaa, sementtiä, harmaata lumppupaperia, 

keltaista pinkoituspaperia; nauloja ja ruoteita kattamista varten.
Tekee: Kattoja, katon voitelemisia ja asfalttilattioita, jotka 

ovat parhaita meijereissä, navetoissa^ talleissa pesuhuoneissa y. m.

(3. F. STOCKMAN
HELSINGISSÄ.

Tukku ja vähittäiskauppa.

Rakennustarpeita:
Sementtiä ja tulenkestäviä tiiliä,

Tulenkestävää savea,
Valssattuja, taottuja ja leikattuja nauloja, 

Ikkunalasia,
Valssattua ja taottua kankirautaa,

Fahlunin punaväriä sekä 
Lyijy- ja sinkkivalkeata y. m.

Vernissaa, peliävansiemenöljyä ja puumöljyä.
Lakkuja* saranoita y. m. y. m. tukuissa ja vähittäin myy

C. F. STO C K M A N .

C a r l  J a e o b s e n  &  C:o.
(Konekauppa).

MIKONKATU 9. HELSINKI.
Pää-asioitsijoina myymme:

Separatooreja.
I Lokomobiilejä.
\ Höyrypuimakoneita 

Niittokoneita.

{
Höyrykoneita ja 
Höyrypannuja.
Paloruiskuja.

J Nastapuimakoneita. 
t Hevoskierroksia. 

Puunvalmistuskoneita. 
Turvehienontamiskon eitä.

| Meijerikoneita.
< Hevosharavia.
I Pumppuja y. m y. m. 

sekä sitäpaitse kaikkea, mitä hyvin järjestettyyn konekauppaan kuuluu.

mm Hyvin varustettu varasto mm
Kustannusarvioita ja hintaluetteloita lähetetään maksutta vaadittaessa, 

■■i Kirjeisin vastataan ensi tilassa ■■

De Lavall’in
Munktell’in
Palmcrantz'in
Vulcan’in
Holmgrenin

Strömfalin
Beroniuksen
Lyckeby’n
Tehdas
„Cereen“

ATTOT.P FETERSSOKT
Suomalainen kone- ja maanviljelys kalusto-kauppa

ETelsingissä, 3ŝ Eik.onk:at-u. 5_ 

Luettelo pyynnöstä ilmaiseksi ja postimaksutta.

Helsingissä. 

Siem enten ja  viljan  

kauppa. 

Hiannoitusain eitä.

~SÄ7~=Trt Sandberg^in. IRantalcaTappa
Tam pereella.

Hyvin lajiteltu varasto:
Rauta-, Teräs- ja Metal 1 itä varoita.

Maalari värejä, Öljyä, Värnissoja ja  Harjantekiä-töitä. 
Aniliinivärejä, Briksiljaa, Kemiallisia aineita ja Happoja.

Koneöljyä, Konepakkauksia, Konehihnoja ja Letkuja 
Puuvillaveistiä, Merkeliä ja Merkelipyöriä.

Rautaputkia ja  Putkenosia, Raanoja ja Tuhottimia.
Tulenkestävää savea ja Tiilejä, Tahkoja ja  Sementtiä.

Varppia ja Köyttä, Hampusta ja Juutteesta sekä Manillasta; Triiviä 
Talouskaluja.

Metsästys- ja Kalastustarpeita y. m.

Tampereen Kattohuopatehtaan Osake-yhtiön sekä 
Walkiakosken Paperitehtaan

hyviksi tunnetuita paperiteoksia.
Erityisyys: Metrisiä Mittoja, Painoja ja Vaakoja suurin varasto ja  suurin 

menekki koko maassamme.

T u o m . L a u r e l l ,
Waasassa.

Sähköosoite: LAURELL, 
NIKOLAINKAUPUNKI.

Ostaa:
Meijerivoita, Kauroja ja 

Siemenrukiita, Metsälin- 
tuja, Vasikan nahkoja y. m. 

korkeimpiin hintoihin.
Myy paljottain: 

Siirtomaitten tavaroita, 
Wenäläisiä jauhoja, Mal

taita ja Mannaryyniä, 
Waasan Puuvillakehruteh- 

taan teoksia, suurella 
alennuksella. 

Huoin.! Meijerivoita ote
taan myytäväksikin ja taa
taan korkeimmat hinnat. 
Tuom. Laurell, W aasassa.

J U L I U S  T A L L
HELSINGISSÄ.

Rakennusainesten, Ruudin ja Dynamiitin kauppa.
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