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A L K U L A USE.
Suomessa käytännössä olleet, alkuperäiset maan
raivaamis- ja viljelemistavat kuuluvat suurimmaksi
osaksi polttoviljelykseen, joka meillä on esiintynyt
sangen useissa muodoissa.
Seuraavassa selonteossa
olen selvemmän yleiskatsauksen saavuttamiseksi esit
tänyt nämä eri muodot seuraarissa luvuissa: /. Kas
kiviljely'S, II. Kytöviljelys, III. Suoviljelys ja IV. Niitty- sekä
pe/tovilje/ys.
Kolmessa viimeksimainitussa viljelysta
vassa on maamme alkuperäisessä maanviljelyksessä
esiintynyt muitakin muotoja kuin polttoviljelys, mutta
kaski- ja kytöviljelyksessä sitävastoin on polttam ista
aina käytetty. Kun kaskiviljelys on näistä eri polttoviljelystavoista ollut ehdottomasti yleisimmin käytän
nössä, on luonnollista, että se seuraavassa esityksessä
on laajim min käsitelty.
Tarkempia ja yksityiskohtiin meneviä tietoja
maamme polttoviljelyksestä olen koonnut teokseen:
„Det primitiva jordbrukets metoder i Finland under den historiska t/den" (»Suom en alkuperäiset maanviljelystavat
historiallisella aikakaudella»), joka on ju la istu vuonna
1899.
Mustialassa marraskuulla 1899.
G. G.

>

JOHDANTO.
Yleisesti tunnettua on, että viljelysmaata maassam
me raivattaessa on tulta suuressa määrin käytetty apu
laisena, kuten muuallakin maailmassa on ollut tapana.
Tuli on epäjärj eilisesti maataan viljelevän maamiehen
tehokkain ja halvin apukeino maata viljelyskuntoon raivatessaan.
Kannot, juuret, risut ja sammal, jotka kaikki ovat
viljelykselle esteenä, poistetaan helpoimmin polttamalla
jolloin samalla kiinteä maankamara tulen vaikutuksesta
muuttuu kuohkeammaksi maaksi, jota sitten tarpeenmukaisesti voidaan yksinkertaisilla työkaluilla muokata ja
kuohkeuttaa. Juuri näihin seikkoihin sivistymätön maan
viljelijä, olkoompa hän uutisasukkaana missä maanosassa
tai ilmanalassa hyvänsä, paneekin pääpainon, kun hänen
on ruvettava maata pelloksi perkaamaan.
Hänellä ei
ole kyllin pääomaa voidakseen valkean avutta toimittaa
raivaamistyötään eikä tulen hävittämillä aineilla ole liioin
hänen mielestään mitään arvoa.
Tekeepä tuli hyötyä vielä toisellakin tavalla. Multaa,
kasvien sekä maanalaisia että maanpäällisiä osia y. m. s.
aineita polttamalla saadaan kasvituhkaa, jolla alkaalisen
ominaisuutensa vuoksi on suuri vaikutus maan »raakoi
hin ja happamiin» aineosiin; vapaat multahapot sitoutu
vat ja rautaoksiduuli y. m. hapettuvat. 9 Saatu tuhka on
samalla myös lantana, syystä että osa sen aineosista
kelpaa suorastaan kasveille ravinnoksi.
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Selvää on, että polttaminen näiden ja muitten etu
jensa vuoksi kykenee aikaansaamaan rehevän kasvulli
suuden viljelysmaalla; tämän seikan näyttääkin kokemus
säännöllisesti vahvistavan todeksi.
Tämä kaikki myönnettäköön oikeaksi, mutta kieltää
ei sittenkään voi sitä tosiseikkaa, että polttoviljelys on
ja pysyy n. k. ryöstöviljelyksen ä. Polttamalla tosin li
sätään maan kasviravintovarastoa ja saadaan nämä ra
vintoaineet muutetuiksi semmoiseen muotoon, että ne hel
posti ja nopeasti tulevat tarkoitukseensa käytetyiksi, mutta
kun ne lyhyen ajan kuluessa ovat loppuunkulutetut, vä
henee maan viljavuuskin hyvin pian. Silloin on vähässä
ajassa kulutettu sekä pääoma että korko, jos niin saa
sanoa, ja sitten on kaikki lopussa:
Tuo lisääntynyt,
mutta lyhytaikainen viljavuus on useimmiten saavutettu
niin suurilla uhrauksilla, että ne saattavat tulla korva
tuiksi vasta pitemmän aikaa vaikuttavien luonnonvoimien
tai maanviljelijän tekemien vaivaloisten ja kalliitten pon
nistusten kautta. Polttamalla näet hävitetään kaikki maan
typelliset aineet, niin ne, jotka ovat valmista kasvien
ravintoainetta, kuin nekin, jotka saattavat siksi muuttua.
Ja juuri tämä typpiravinto on kasveille kaikkein tärkein.
Vielä polttaa tuli maasta mullankin, joka on yksi tär
keimpiä tekijöitä, kun on viljavuus kysymyksessä. Se
näet on useimmiten vuosisatoja kestäneen lahoamisen
tuloksena ja on välttämätön ehto maan viljavuudelle sa
moinkuin se on tavattoman tärkeä maan. pysyttämiseksi
fysikaalisesti sopivassa kunnossa.
Jos polttaminen toimitetaan perinpohjaisesti tai jos se
uudistetaan, kuten on ollut hyvinkin tavallista maassamme,
laihtuu maa sitä seuraavan viljelyksen kestäessä niin,
että se lopulta lakkaa tykkänään kasvamasta. Tähän suun
taan käypiä esimerkkejä on kyllä maassamme löydet
tävissä.
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Ainoana poikkeuksena siitä säännöstä, että viljelys
maan polttaminen on hylättävä tapa, on semmoisen maan
polttaminen, joka on muodostunut hitaasti lahoavasta, vil
jelykseen sinänsä kelpaamattomasta sammaleesta. Tämän
laatuinen on esim. ylin kerros suurimmassa osassa mei
dän rahkasoitamme. Kaiken muun laatuisella maalla on
polttaminen kieltämättä vahingollinen.*)
Surullinempa on siis todella se luku maamme viljelyshistoriaa, jota nyt seuraavassa käymme lähemmin
esittämään.
*) Polttoviljelykseen kuuluvaksi ei tietystikään lueta risujen
ja oksien y. m. s. polttamista routaisella maalla tai yleensä aikana,
jolloin maa ei ensinkään pala.

I LUKU

K a s k iv ilje ly s .
H isto ria n ta k a iselta a ja lta on olemassa vain hy Historian-

vin niukkoja tietoja Suomen kaskiviljelyksestä samoinkuin
yleensä koko suomalaisesta maanviljelyksestä. Arkeologia
selvittää, että ensimmäinen alku maanviljelykseen on huo
mattavissa n. k. nuorempana rautakautena, mutta oliko
se kaski- vai muuta viljelystä, siitä ei mainittu tiede
anna minkäänlaisia tietoja. Vanhojen suomalaisten loihturunojen voidaan sanoa tukevan sitä käsitystä, että
maanviljelyksellä Suomessa pakanuuden aikana oli hyvin
vähäinen merkitys. Näitä ja muita tutkimusten tuloksia
lähteinä käyttämällä voimme silloisesta suomalaisesta maan
viljelyksestä saada seuraa van, jos kohta vaillinaisenkki,
kuvauksen: Ainoan viljalajinsa, ohran, kylvivät suoma
laiset aidattuun kaskimaahan, joka kaadettiin jonkunlai
sella kirveen tai kassaran muotoisella aseella; siemen mul
lattiin arvattavasti n. k. risukarhilla, koottiin leikattua
lyhteisiin, jotka kuivuivat kuhiloituina ja sittemmin ka
sattiin aumoihin eli närtteihin. Vilja puitiin varstoilla
ja säilytettiin suurissa kasoissa ladoissa. Vieläpä nau
riitakin viljeltiin kaskissa.
Minkä me täydellä varmuudella voimme tämän historiantakaisen ajan maanviljelystä koskevista seikoista
mainita on se, että niin hyvin suomalainen kuin ruotsa
lainenkin asujamisto oli mainittuna aikakautena valin-

takainen
aika.
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nut itselleen kiinteät s. o. pysyväiset asuinpaikat ja niissä
ruvennut laventamaan ja kehittämään sitä maanviljelystä
ja niitä viljelystapoja, joita he olivat oppineet niin hyvin
lännestä kuin idästäpäin muuttaneilta esi-isiltään.

Historialli
nen aika.

Suomen siirtyessä h isto ria lliseen a ika a n asui ruot
salainen väestö laajoilla alueilla pitkin länsirannikkoamme,
jota vastoin itäinen ja osittain keskinen osa maatamme
oli suomalaisen asujamiston hallussa, kun taas lappalaiset
samoilivat keski- ja pohjois-Suomen sisämaan viljelemättö
millä seuduilla.
Seuraavina vuosisatoina tunkeutuivat
suomalaiset milloin rajummin, milloin hilj emmin yhä
eteenpäin lappalaisten alueella ja yhtä rinnan sen kanssa
leveni maanviljelyskin, aluksi kaski- ja sittemmin peltoviljelyksen muodossa. G a d d sanoo vuonna 1761 näin:
»lähes kaksi vuosisataa kului ennenkuin kristinoppi oli
levinnyt kautta maan samalla muuttaen kansan elintavat
ja saattaen sen viljelemään sitä maata, jota se, niin erä
maan tapaista kuin tämä olikin, jo ennen oli suurella
vaivalla asunut».
P o rth a n esittää mielipiteenään, että
se maanviljelys, jota suomalaiset harjoittivat lähinnä niitä
aikoja, jolloin maa valloitettiin ja sen asujamet pakotet
tiin tunnustamaan kristinuskoa, epäilemättä enimmäkseen
tapahtui kaskiviljelyksen muodossa. R e in in tutkimusten
mukaan näyttää säännöllinen pelto viljely s n. k. k a to li
sella aikakaudella (v. 1323— 1523) yhä voittaneen alaa,
»varsinkin rannikkopitäjien ruotsalaisten siirtolaisten esi
merkin kautta», jos kohta kaskeamista yhä vielä har
joitettiin.
Kuten tästä huomaamme, levisivät peltoviljelystavat
nopeimmin lähinnä rannikkoa sijaitsevissa osissa maa
tamme, jotavastoin kaskeamistavat olivat yleisimpinä

13

maanviljelysmuotoina maan sisäosissa, jonne suomalaiset
olivat asuttuneet. Jo siis mainitsemallamme varhaisella
aikakaudella alkoi kaski- ja pelto viljelyksen välillä tais
telu, joka on jatkunut aina meidän päiviimme saakka.
Sen alussa oli kaskiviljelys vallalla suurimmassa osassa
maatamme, mutta taistelun kestäessä on tämän tavan
vähitellen täytynyt väistyä pelto viljelyksen tieltä.
Mitä tule kaskiviljelykseen sen eri m u o d o issa Kaskivilje15 0 0 -lu v u lla , on siitä vain hyvin niukkoja tietoja olemassa. Eräs sen ajan kuulu kirjailija O lavi M au nunvp o ik a antaa seuraavan kuvauksen pohjoismaalaisten kas
kiviljelyksestä: »Jätettyään maanpinnalle sen tuhkan,
joka syntyy sammaleen, risujen ja pensasten polttami
sesta, on sen seurauksena ihmeteltävä hedelmällisyys, niin
että siihen kylvetystä ohrasta, nauriista, pavusta, pella
vasta ja hampusta saadaan moninkertainen sato. On
vaan varottava päästämästä tulta valloilleen hävittämään
ympärillä olevia metsiä.»
Nimenomaan huomautetaan
siitä seikasta, että »nämä viljelykset ovat paljon tuotta
vampia kuin muut pellot». Kaskien rajoina ovat milloin
kivaidat, milloin kalliot, järvet y. m. s. »vieläpä ne ym
päröidään nokisella, lahoamattomalla puuaidalla». Missä
viljelijät eivät voineet metsäpeltojaan (-huuhtiaan) täm
möisillä aituuksilla ympäröidä, hakkasivat he rajamerkit
ympärillä oleviin puihin. Ohran mainitaan olleen pääviljalajin; useimmiten viljeltiin 6:tahkoista ohraa. Leikkuu
toimitettiin tavallisesti naapurien avulla ja »päättyi tämä
yhteinen työ aina iloisella kestillä». Erikseen huomauttaa
mainittu kirjailija, että suomalainen väestö harjoitti maan
viljelystä, kalastusta, metsänkaatoa ja metsästystä.
Suurimmassa osassa maata oli kaskeaminen tällä
vuosisadalla yhä vieläkin yleisin maanviljelyksen harjoittamismuoto. Ompa olemassa tietoja, joiden mukaan kas
kiviljelys oli yleinen etelä-Suomessa ja joiden mukaan
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väestö Savonlinnan läänissä pääasiallisesti eli kaskea
malla, joka jo v. 1543 oli veronalainen toimi. Mainitun
vuoden verokirjasta esitettäköön seuraava ote, joka elä
västi kuvaa sikäläisen maanosan silloisia oloja: »Ja koska
Savonlinnan läänissä ei ole olemassakaan varsinaisia pel
toja, kuten Hämeessä ja muualla Suomessa on laita, niin
täytyy savolaisten viljellä metsiään ja kaataa kaskia,
joista he saavat sadon kuutena tai korkeintaan kahdek
sana vuonna . . . Sitten pitää heidän hakata itselleen
uudet kaskimaat.»
Pohjois-Hämeessä oli maanviljelys
1500-luvun keskipaikoilla vielä niinsanoaksemme kapalos
saan ja oli kaskeaminen sielläkin yleisimmin käytännössä.
Pohjanmaalla sitävastoin harjoitettiin siihen aikaan enem
män pelto- kuin kaskiviljelystä, jos kohta voikin otaksua,
että kaskeamista vielä kauvan aikaa jälestäkinpäin suu
ressa määrin harjoitettiin tämän maakunnan sisäosissa.
Mainitulla vuosisadalla tulivat laajat alat n. k. erä
maita maan sisäosissa asutuiksi. K u n in g a s K u sta a I
Vaasa näytti varsinkin olleen innostunut tästä asiasta
ja oli hänellä Savonlinnan päällikössä, nimeltään K u sta a
F in ck e , mies, joka hyvin innokkaasti ja taitavasti johti
tätä asuttumispuuhaa. Tämän toimesta levisi uutisasukkaita esim. Hämeen »erämaahan», nim. koko Rautalam
min pitäjääsen, sekä Korsholman läänin takamaille Ou
lunjärven ympärillä, samoinkuin Savonlinnankin »erä
maahan», nim. pohjois-Savoon.
Se viljelystapa, joka
näille uutisasukkaille neuvottiin, oli kaskeaminen. Tämä
selviää seuraavasta esivallan tässä asiassa antamasta neu
vosta, jossa m. m. sanotaan näin: »Ensimmäisenä vuonna
pitäisi heidän tulla toimeen vain sillä, mitä kalastuksella
saavat ja samalla hakata kaski; toisena vuonna pitäisi
heidän jo voida polttaa kaskensa ja kylvää siihen sekä,
laihon kasvaessa, rakentaa asumus ja valmistaa siihen
tarvittava yksinkertainen sisustus.
Kolmena vuonna
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olisivat he vapautetut veronmaksusta kruunulle.» Osit
tain täten, osittain muilla tavoin asuttuivat vähitellen ai
kojen kuluessa nuo suuret erämaat, joissa aluksi harjoi
tettiin hyvinkin laajaperäistä kaskenpolttoa ja viljelystä.
Nyt puheenaollut ja sitä lähinnä seuraava vuosisata
olivat varmaankin kaskiviljelyksen kultaisia aikoja maas
samme, kun kerran kaskeamista melkein kaikkialla hillit
semättä harjoitettiin. Tosin huomataan hallituspiireissä
jo 1500-luvulla ruvetun koettamaan ehkäistä 1. rajoittaa
kaskeamista, mutta vähämpä, jos tuskin ollenkaan, liene
vät siihen suuntaan annetut kiellot vaikuttaneet Suomen
silloisiin oloihin.
Seuraavalla, 17:ta vuosisadalla huomataan maas Kaskiviljelys 1600samme poltto viljelyksen jo saavan uusia muotoja. Niinipä luvulla.
kertoo esim. W exioniusy että täällä jo kaskiviljelyksen
ohella tavataan suo- ja kytö viljelystäkin, joista lähemmin
vastedes. Mitä erikseen kaskeamiseen tulee, mainitaan
sen olleen yleistä Uudellamaalla ja Savossa käsittäneen
suunnattomia alueita. W exionius kertoo viimemainitusta
maakunnasta näin: »kun asujamet sytyttävät metsänsä
ja suonsa, täyttyy joka lahti ja kolkka savulla, siitä
maakunnan nimikin. Kun näihin sitten kylvetään sie
men, saadaan uskomaton sato laadulleen parasta viljaa.»
Kaskiviljelys oli siis selvästi runsas eli tuottava näillä
seuduin. Vieläpä Pohjanmaallakin harjoitettiin 1600-luvulla yleensä kaskeamista ja Käkisalmen eteläisessä lää
nissä mainitaan olleen metsänkasvun niin runsaan, että
siellä joka viidentenätoista vuonna sai kaataa kasken, josta
neljänä, viitenä, vieläpä kuutena vuonnakin, välillä lan
noittamatta, saattoi korjata runsaat viljasadot».
Tarkastaessaan 1700-luvun oloja huomaa pian, Kaskivilje
lys 1700että kaskeaminen yhä vieläkin oli yleisin maanviljelys- luvulla.
tapa maassamme, sitä kun laajalti käytettiin useim
missa Suomen eri osissa.
Ainoastaan maan lounai-
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seita kulmalta mainitaan kaskenpolton yleensä käyneen
harvemmaksi ja hajallaan olevilta seuduilta etenkin Sata
kunnassa ja Hämeessä tavataan tietoja, joiden mukaan
kaskiviljelys niillä seuduin oli vähenemään päin. Ettei
kaskeaminen edes Turun läänissäkään vielä ollut unoh
duksiin jäänyt, selviää eräästä Sauvon pitäjää koskevasta
tiedonannista, jossa mainitaan, että metsät siellä yleensä
kaskeamalla hävitettiin. Uudenmaan oloista kertoo toinen
lähde, että siellä tuhlataan aikaa vahingolliseen kasken
polttoon, ja että taivas siellä tuskin koko kesässä on
kirkkaana alinomaisen kaskensavun takia. Lisäksi mai
nitaan vielä, että: »kaikilla, niin isännällä kuin torppa
rilla, rakuunalla, sotamiehellä, vävyllä, pojalla ja tyttärellä, vieläpä mäkitupalaisen eli loisen eukollakin piti olla
oma palasensa kaskea». Satakunnassakin oli kaskivilje
lys, huomattavasta vähenemisestään huolimatta, sentään
yhä vieläkin varsin yleinen viljelystapa; kerrotaan näet
siellä kaskenkaatoa hyvin ahkeraan harjoitetun ja asuk
kaiden, joilla oli vähänpuoleisesti peltoa, puuhailleen »hy
vinkin ahkeraan kaskeamisen touhuissa». Tämän ajan
hämäläisistä taas puhuttaessa, mainitaan heidän olleen
»mestareja kaskenpoltossa, jonka vuoksi heidän peltovilje
lyksensä jäi pelkäksi hutiloimiseksi» ja Hauhon pitäjässä
kerrotaan kaskien niinikään olleen yleisiä sekä metsien siitä
syystä niin raiskattuja, että pitäjä useissa paikoin oli
enemmän »autioksi hävitetyn kuin asutun maan kaltai
nen». Savossa oli kaskiviljelys melkein yksinomaan val
lalla; valitetaampa, että tämä asukasten harjoittama vanha
elinkeino esim. Mikkelin läänissä oli perin hävittänyt
metsät. Samallaiset olivat olot Karjalassa; eräs sen ai
kuinen kirjailija todistaa, että, Kesälahtea ja Liperin pitä
jän eteläosaa lukematta, peltoviljely s tässä maakunnassa
oli vallan rappiotilassa, ja että useimmat asukkaat hank
kivat leipänsä yksinomaan kaskeamalla. Mitä tulee Pöh-

a
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janmaahan, näyttää kaskiviljelys siellä tällä vuosisadalla
käyneen yleisemmäksi, sillä on olemassa moniaita sitä aikaa
koskevia tiedonantoja, joissa puhutaan silloin harjoite
tusta »kohtuuttomasta ja turmiollisesta kaskenpoltosta»,
kun se sitävastoin edellisellä vuosisadalla oli ollut ver
rattain vähän käytännössä. Luultavaa on, että tätä vil
jely smuotoa niin 1700-luvulla kuin ennenkin käytettiin
vain vähemmässä määrässä Pohjanmaan rannikkopitäjissä,
jota vastoin se tällä vuosisadalla levisi yhä laajemmalle
maan sisäosiin, joissa esim. Kajaanin kihlakunnassa ker
rotaan erään tiedonannon mukaan siihen aikaan saadun
»viljasadon suurimmaksi osaksi kaskeamalla».
Tämä kaskiviljelyksen laajalle ulottuva leveneminen
1700-luvulla osoittaa selvään, että kansa yhä vielä piti
tätä viljely smuotoa sekä hyödyllisenä että välttämättö
mänä. Samoin oli asian laita 1800-luvun alkupuoliskolla. Kaskivilje
lys 1800Tosin olivat useat suur viljeli jät ja osa maan johtavia luvulla.
henkilöitä asettuneet kaskiviljelystä jyrkästi vastustavalle
kannalle, koettaen kaikin neuvoin saada sen jäämään pois
käytännöstä. Sen lisäksi mainitaan jo 1700-luvulla ja
vielä enemmän seuraavalla sataluvulla joukko luonnollisia
syitä puheenaolevan viljelystavan käytännön vähenemiseen
maassamme. Semmoisina mainitaan m. m. sekä metsien
väheneminen että maassa huomattu, usein uudistetusta
polttamisesta johtuva huononeminen.
Sen lisäksi huo
mautettakoon, että mitä lujemmin maanviljelijä olojen
vaikutuksesta kiintyi maahansa ja kotitaloonsa, sen välttämättömämmäksi hänelle kävi kaskeamistavasta luopu
minen ja sen tärkeämmiksi alkoivat hänelle käydä pelto
ja suo viljelystavat.
Samalla kun kehitys kävi tähän suuntaan, tapahtui
myöskin muutos kaskiviljelyksen tarkoitukseen nähden.
Sen alkuperäisenä päämääränähän aikaisempina vuosi
satoina oli ollut tuottaa maan asujamille kaikki elatukseen
Suomen polttoviljely s.
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tarvittava vilja, ja voidaampa sanoa sillä vielä tämänkin
vuosisadan alkupuoliskolla olleen sama tarkoitus. Mutta
mitä enemmän kumminkin pelto- ja suoviljelys voittivat
alaa ja tulivat käytäntöön ympäri maan ja mitä tärkeäm
mäksi karjanhoito kävi aluksi lannan-, sittemmin maidon
tuotantoa varten, sen enemmän muuttui myös kaskivilje
lyksen tarkoitus toiseksi; sen päätehtäväksi tuli nyt tuot
taa ruohoa joko niitettäväksi tai karjalle syötettäväksi.
Kuten ylempänä huomautettiin, oli kaskeaminen vielä
1800-luvun alkupuolella hyvin laajalle levinnyt, mutta
vuosisadan lopussa on se suuressa määrin vähentynyt
kaikkialla maassamme. Tosin vieläkin on olemassa häm
mästyttävän laaja alue, jolla kaskeamista verrattain ahke
rasti käytetään. Viimeisen tutkimuksen sen levenemisestä
maassamme toimitti v. 1894 seura S o cieta s p r o F a u n a
et F lo r a F en n ica, ja on Prof. F r. E lfv in g siitä antanut
seuraavan yleisen lausunnon: »Vielä meidän päivinämme
harjoitetaan kaskiviljelystä enemmän tai vähemmän laa
jasti hyvin suuressa osassa Suomea 64° eteläpuolella.
Rannikkomaakunnissa: Uudellamalla, Varsinais-Suomessa,
Satakunnassa ja Pohjanmaalla on kaskeaminen enimmäk
seen vallan käytännöstä jäänyt tapa tai on sen merkitys
varsin vähäinen, jotavastoin suurimmassa osassa Hämettä,
Savoa ja Karjalaa on tämä alkuperäinen viljelystapa
yleensä vallalla». E lfv in g on kartalle merkinnyt »likipitäisen kaskeamisrajan tai oikeimmin sanoen sen yhtä
jaksoisen alueen maassamme, jolla kaskeamista vielä har
joitetaan». Tämä raja alkaa vähän itäänpäin Haminasta,
kulkee luoteesen lähelle Heinolan kaupunkia sekä sieltä
Längelmäelle ja sitten edelleen pohjoiseen Ruovedelle,
josta se kaaren muodossa kulkee koillista kohti Sotka
moon, kääntyy siellä suoraan itään ja menee poikki maan
rajan Miinalan vuorten kohdalla. Tästä rajasta lausuu
E lfv in g seuraavasti: »Kaskia poltetaan kyllä monin paikoin
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tämän rajan länsipuolellakin, vaan ei kumminkaan tie
tääkseni yleensä laajemmilla alueilla.
Rajan sisäpuolella taasen harjoitetaan kaskeamista
eri määrin, muutamissa kunnissa poltetaan niitä vallan
suunnattomasti, toisissa sitävastoin hyvin vähän. Jos
saa luottaa Tilastolliseen toimistoon annettuihin tietoihin,
niin olisi v. 1893 kaskista saatu sato, prosenteissa ilmais
tuna ja koko viljasatoon verrattuna, noussut seuraaviin
m ääriin: Ilomantsissa 80 |}, Soanlahdella 63 [}, Korpiselässä 56 g, Mäntyharjussa 43 g, Heinävedellä 36 g-, Enon
koskella 27
Savonrannassa 23 fj, Salmissa 22 -g-, Hir
vensalmella 2 0 -g-, Suojärvellä 1 7 -g-, Heinolassa 15 {]-, Ke
rimäellä 14 [}, Juvalla 13 f ja Uuraisissa, Sulkavalla,
Tuusniemessä sekä Rautavaarassa 12 [}. Raja, joka me
nee Heinolasta Sortavalaan, eroittaa kaskialueesta eteläi
sen osan, jonka sisäpuolella kaskeaminen jo on harvi
naista tai harjoitetaan sitä ainakin varsin vähän. Sama
lienee asianlaita useissa rajan pohjoisemmissakin osissa,
koska yleensä kuuluu useilla tahoilla lausutun, että kas
keaminen niissä seuduin viime vuosina on vähentynyt.
— -----------Edellämainittu raja ei kuitenkaan osoita tässä
suhteessa mitään jyrkkää eroitusta; siitä länteenpäin
lakkaa kaskenpoltto vähitellen tykkänään, tapahtuen paikotellen vaan satunnaisesti. Rajan ulkopuolella on kum
minkin alue, missä kasken sekä poltto että viljelys vielä
tapahtuu varsin säännöllisesti, jos kohta enimmäkseen
pikku vilj elijäin harjoittamana. Tämä alue käsittää metsäseudut Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen ra
joilta Hämeenlinnaan päin ja kuuluvat siihen Suomus
järven, Pusulan, Lopen, Rengon ja Kalvolan pitäjät. Tä
män mitättömän kaskikeskuksen lähitienoilla nähdään
niinikään kaskenpolttoa vielä vähin harjoitettavan. Vallan
tuntematon ei niinmuodoin tapa ole Karjalohjalla, (jossa
esim. Karkalin niemellä annetaan eläkevanhukselle vuo-
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sittain 5 kapanalan maa kaskeksi), Sammatissa, (jossa
löytyy muutamia kaskia), Nummella, Kiskossa, Bromarvissa ja Perniössä.
Samoin on laita Lohjalla, (jossa
muutamilla pienemmillä tiloilla vuosittain poltetaan vähäi
siä metsäkaistaleita), Vihdissä, Pyhäjärvellä (poikkeuksena
vain hyvin vähässä määrin pitäjän ulkorajoilla), Siun
tiolla (v. 1896 vain yhdellä tilalla), Kirkkonummella
(siellä täällä pienempiä aloja), Espoossa (satunnaisesti
poltetaan joku paljaaksi hakattu mäentöyry), Mäntsälässä (vain poikkeuksena vähässä määrin) — — — —
Ahvenanmaalla ja koko Varsinais-Suomessa on kaskeami
nen, missä semmoista poikkeustapauksissa harjotetaan
kin, niin satunnaista laatua, että paljoakaan erehtymättä
voi sanoa sen tavan jo loppuneen niissä seuduin; Finby n
kappelissa tavattiin kaskia yleisesti vielä noin 20 vuotta
sitten, mutta nyt tuskin enään ollenkaan. Sama on asi
anlaita läntisessä Satakunnassa. Lempäälässä käytetään
kaskeamista uutis viljelykseen ryhtyessä. Ky rös järven ym
pärillä, varsinkin Hämeenkyrössä, käytetään sitä vaan
harvoin, joskus kun näet poltetaan vallan paljaaksi ha
kattu metsä; Viljakkalassa sitävastoin vähän useammin,
mutta Parkanossa taas vähässä määrin vain. Itäänpäin
näistä pitäjistä käy kaskeaminen sen sijaan yleisemmäksi.
Niinpä Aurejärven ympärillä Kurussa poltetaan, Tohtori
A. O. Kihlmanin tiedonantojen mukaan, kaskea melkeimpä
joka talossa. — — — — Pohjanmaalla ei yleensä kas
keamista enään tavata. (Perhossa poltettiin v. 1894 pit
kän väliajan jälkeen kaski yhdessä talossa; Soinissa ovat
kasket pieniä ja vallan harvinaisia). Joskus voi nähdä
mäkitupalaisen kylvämässä naurista metsäpalolle (Ilma
joella). Sotkamossa harjoitetaan kaskiviljelystä vielä ver
rattain yleisesti, Paltamossa ja Hyrynsalmella taas ei
ollenkaan; Puolangossa nykyään vain hyvin vähässä
määrin ja Suomussalmella niinikään harvoissa taloissa.
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Pudasjärvellä oli kaskeaminen 50— 60 vuotta sitten hyvin
yleistä, mutta lienee nyttemmin jo lakannut; Simossa
tavataan harvakseltaan kaskia, joissa etupäässä viljellään
naurista. Kuusamossa viljellään kaskea enään vaan poik
keustapauksissa ».

Mitä tulee niihin eri m en etystapoihin , jo it a S u o  Kaskivilje
lyksen eri

men kaskiviljelyksessä on n o u d a tettu , on niistä tiedon menetys-

antoja olemassa pääasiallisesti vain 1700- ja 1800-luvuilta. Koetampa nyt seuraavassa ottaa ne yhtäjaksoi
sesti pääpiirteissään selvitettäviksi.
Ne kirjailijat, jotka 1700-luvulla tietääkseni suurim
malla innolla ja asiantuntemuksella ovat käsitelleet kaski
viljelystä, ovat seuraavat: Upsalan arkkipiispa, fysiikan
professori Turun yliopistossa, C. F r. M ennander (* 1712
f 1786), kaunopuheen professori Turussa H . H asset
(1700— 1776), kemian professori Turussa P . A . G add
(1727— 1797), taloustieteen professori Turussa P ieta ri
K a lm (1716 — 1779) ja Steph an Bennet. Jo tästä luet
telosta selviää mitenkä tärkeänä kaskiviljelystä siihen ai
kaan pidettiin; näemmehän nim., että neljä Turun yli
opiston tunnetuimpaa oppinutta oli antautunut tätä kysy
mystä tutkimaan. Sen sijaan on 1800-luvulta — sen
mukaan kuin minulle on tiettyä — olemassa vaan hyvin
harvoja julkaisuja, jotka laajemmalti käsittelevät kaski
viljelystä ja niissäkin harvoissa, joissa tätä asiaa koske
tellaan, puhutaan siitä mitä lyhyimmin ja ikäänkuin ohi
mennen vain. Niiden sekä arkisto- että käytännöllisten
tutkimusten tuloksena, joita kaskiviljelyksestä olen viimeis
ten vuosikymmenien vieriessä ollut tilaisuudessa teke
mään eri osissa maatamme, on minulla kumminkin käy
tettävänäni kyliinkin laaja aineisto XIX:nnen vuosisadan

tavat.

kaskiviljelystapojen esittämiseksi. Kun tämä aineisto on
paljoa runsaampi kuin se, mikä XVIII:lta vuosisadalta on
ollut käytettävissä, koskee siis seuraava kuvaus lähinnä
1800-luvun oloja.
Tästä esityksestä voi kumminkin
useissa kohdin päättää millaisena kaskiviljelys on esiin
tynyt maamme viljely shistorian aikuisempina kehitys
kausina.
Ompa luonnollista, että siksi vanha viljelystapa kuin
kaskeaminen jo 1700-luvulla esiintyi eri muodoissa, jotka
useinkin olivat syntyneet tämän laajan maan eri osissa.
Tätä vuosisataa käsittelevässä, lähteenä käytettävässä kir
jallisuudessa mainitaan joukko erilaisia kaskiviljelystapoja,
jotka sen ajan kirjailijat jakoivat kahteen suureen ryh
mään, nim.: 1) niihin joita käytetään n. k. neitsyeelliseellä s. o. koskemattomalla maalla tai maalla, joka kas
vaa hyötypuita, ja 2) niihin, joita käytetään jo ennaltaan
kasketetulla maalla.
Seuraavassa kaskeamistapoja ku
vaavassa esityksessäni olen pysyttänyt tämän jaoituksen.
Nämä mainitut päämuodot olivat hyvin tavallisia 1700luvulla ja 1800-luvun alkupuolella, mutta jo saman
vuosisadan keskipaikoilla olivat ensimmäiseen ryhmään
kuuluvat kaskeamistavat suuresti vähentyneet ja nyt sen
päättyessä kuuluvat ne poikkeustapauksiin. Syy tähän
suureen vähenemiseen on hyvinkin luonnollinen: kaskeaHuuhdat. m inen koskem attom alla (neitsyeettisellä) m a a lla y n. k.
h u u h d illa on vähitellen käynyt melkein mahdottomaksi
jo siitä syystä, että suurin osa maata on joko poltettu tai
muuhun tarkoitukseen käytetty tai pidetään se sopimat
tomana tätä viljelystapaa varten. Sitäpaitsi oli kaskea
misen tarkoituksena ennen yksinomaan viljan saanti,
mutta tämä tehtävähän nyttemmin on siirtynyt pelto- ja
suoviljelykselle. Tämmöisiä huuhtia tavattiin siis vuosi
sadan keskivaiheilla enään verrattain harvoin, mutta sen
sijaan käytettiin samaan aikaan yhä edelleen toisia kas-
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kiviljelystapoja yhtä suurissa määrin kuin ennenkin
eräissä osissa maatamme.
Ne maanosat, joissa näin myöhällä vielä tämmöisiä
huuhtia tavattiin, olivat etupäässä muutamat pohjois-Karjalan ja koillis-Savon pitäjät, ja esiintyikin tämä kaski vil
jely smuoto täällä yhä edelleen koko alkuperäisessä, mah
tavassa suuruudessan ja laajuudessaan. Se, joka pari
vuosikymmentä sitten matkusti näitä maita, kuuli var
maan puhuttavan niistä suurista yhtiöhuuhdista tai suu
rista sukukunnan halmeista, joita siihen aikaan nähtiin
hakattuina autioitten maanselänteitten kupeilla. Asuttujen
seutujen välisen maan pohjoisessa (Sotkamo) ja etelässä
(Nilsiä, Rautavaara ja Nurmes) täyttivät suunnattomat
alueet metsääkasvavia harjuja ja ylänteitä. Nämä synkät
salot, jotka tämän vuosisadan alussa ja osittain vielä
keskivaiheillakin olivat autiot ja melkeimpä asumattomat,
olivat muodostuneet ijänikuisista, kädenkoskemattomista
hongista, kuusista sekä koivuista, ja juuri näillä mailla
ovat minun tietääkseni viimeiset suuret, vanhanai
kaiset yhtiöhuuhdat tavatut. Nämä huuhdat saattoivat
olla penikulmienkin päässä taloista ja usein oli monta,
jopa 10 ja 12:kin taloa osakkaana samassa kaskessa.
Eräässä pitäjänkertomuksessa mainitaan, että eri talot
liittyivät yhtiöön yhdellä, kahdella tai useammalla »kir
veellä», s. o. osalla.
Samassa kertomuksessa maini
taan, että tämä osuuden nimitys on siirtynyt muil
lekin aloille; niinpä Karjalan vanhoista mylly-yhtiöistä
mainitaan, että: »N. N. on myllyssä osakkaana yhdellä
tai useammalla kirveellä.»
Näitten huuhdiksi käytettyjen alojen suuruudesta voi
saada jonkullaisen käsityksen, kun kuulee, että tällainen
yhtiö yhteen ainoaan kaskeen saattoi kylvää 15 — 20 tyn
nyriin (24— 32 hl.) ruista, jota, kuten tietty, kaskeen kyl
vetään hyvin harvaan, ja että samalla yhtiöllä useimmiten
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oli yhtaikaa useampia kaskia viljeltävänä. Joku niistä
saattoi olla raivauksen alaisena, toinen oli vastikään pol
tettu, kolmas kasvoi ensimmäisen laihonsa j. n. e. Olipa
luonnollista, että sellaisissa oloissa tarvittiin suunnatto
mia aloja, jotta eri yhtiöt saisivat tarpeensa tyydytetyiksi,
jos kohta uusia kaskia ei joka vuonna kaadettu. Vielä
parikymmentä vuotta sitten saattoi itse paikalla nähdä
selvän kuvan näistä nykyaikaisenkin käsityksen mukaan
tavattoman laajoista viljelyksistä ja omin silmin tulla va
kuutetuksi siitä, että alkuperäinenkin maanviljelys, laaja- f
peräinen kun se oli, voi esiintyä mahtavissa muodoissa.
Mainitussa pitäjänkertomuksessa Nurmeksesta on
sisältörikas kuvaus niistä tavoista, joilla näitä suuria yhtiöhuuhtia otettiin viljelykseen ja hoidettiin. Seuraavassa
kerron lyhyesti pääpiirteet tästä vähän liiaksi venytetystä
esityksestä, tarpeen mukaan siihen lisäten omia paikalla
tekemiäni muistiinpanoja. Sitä täydentääkseni on oheen
liitetty myöskin tietoja Kajaanin kihlakunnasta.
Varhain keväällä läksivät miehet hankea pitkin kau
kaisille kaskipaikoilleen, joissa heille riitti työtä koko ke
säksi, he kun kaatoivat tai raivasivat uusia ja viljelivät
vanhoja kaskia. Joko reessä tai, missä teitä ei ollut,
n. k. ahkiossa, joka oli veneen muotoinen reki ja jota
miehet vetivät hankea myöten, kuletettiin eväät ja sie
menet. Myöskin kesällä piti kulettaa elintarpeita ja tuo
tiin ne tavallisesti hevosen selässä. Kun kaskia viljeltiin
useampia vuosia perättäin, jätettiin tavallisesti syksyllä
siemen paikalle seuraa vaksi vuodeksi. Leikattu vilja pui
tiin useimmiten viljelyksen lähellä olevassa metsäriihessä.
Kaskenpolttajat asuivat joko tässä riihessä tai saunassa
tai vakituisessa majassa, joka peitettiin kuusenkaarnaila
ja tuohella.
Tuo kaskisauna oli toisinaan niin suuri,
että siihen mahtui koko joukko väkeä. Elintarpeille oli
joko varattu eri aittansa tai säilytettiin ne puiden oksilla.
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Talosta tuotiin leipää, voita ja puurojauhoja; vain har
voin lähetettiin lihaa ja kalaa, sillä metsän- ja vedenriistaa
oli noilla laajoilla salomailla yltäkyllin tarjolla. Piimää
ei voitu kulettaa niin pitkiä matkoja, mutta sen sijaan
käytettiin kaskityön tekijöille rahvaan joukossa vielä nytkin
yleensä tavattavaa hapanta kaljaa. Myöskin koivunmahlasta valmistettiin hyvää juomista.
Pahin pula sattui
salolla silloin, kun leipä ja puurojauhot loppuivat eikä
niistä kotoakaan ollut varaa miehille uutta apnosta lähet
tää. Silloin täytyi näiden käydä käsiksi tuleentumattomaan viljaan, kuivata se tulella ja puida se käsillään
sekä sitten kirveellä survoa se ryyneiksi, joista valmis
tettiin jonkinlaista puuroa.
Kevätkesästä oli suurin työ uusien kaskien kaata
misessa ja raivaamisessa, syyskesästä taas huuhtien hoi
dossa ja varsinaisena syystyönä oli puiminen.
Ensimmäinen tehtävä kaskeamistyössä oli luonnol
lisestikin sopivan paikan valinta ja sen omistaminen yh
tiölle. Mieluimmin valittiin siksi jonkun harjun etelärin
teellä sijaitseva vanha metsikkö. Sen omistaminen taas
tapahtui siten, että ympärillä oleviin puihin hakattiin
merkkejä n. k. »rasteja» ja varmemmaksi vakuudeksi
kaadettiin joku puu siellä ja täällä pitkin rajalinjaa.
Tämmöinen omistusoikeus kesti kolme vuotta eikä ku
kaan saanut sillä ajalla ottaa paikkaa haltuunsa, jos kohta
eivät merkitsijät siihen olisi käsin koskeneet. Mutta jollei
vät nämä viimeistään kolmannen vuoden kuluessa ryh
tyneet mihinkään toimiin sen viljelemiseksi, katsottiin
heidän menettäneen oikeutensa siihen kaskeen.
Ensimmäinen varsinainen työ kaskeamaan ruvetessa
oli pensasten raivaaminen ja pienempien puiden karsi
minen sekä kassaroilla että tavallisilla kirveillä; tämä
tapahtui keväällä.
Seuraavana vuonna tapahtui puiden
kaato, joka toimitettiin aikaisin keväällä, hankikannolla,

ja oli siitä seurauksena se, että kannot jäivät hyvin kor
keiksi.
Sellaisia lähes 2 metrin korkuisia ja tavattoman
paksuja pilareita näkyi vielä pari vuosikymmentä sitten
paikkapaikoin noilla vanhoilla kaskimailla. Useitten kan
tojen kupeilla oli pitkiä sälöjä, jotka selvästi olivat joh
tuneet siitä, etteivät puut kaatuessaan menneet tykkänään
poikki, vaan säleilivät toiselta sivultaan. Suurimpia puita
ei kaadettu, vaan oli tapana aikuisin keväällä kuoria
niitä vähän tyvestä tai kirveellä tehdä runkoon rengas,
jotta puu kuivuisi eli surkastuisi »eikä turhaan maata
uuvuttaisi». Toisin paikoin suurimmat puut keväällä
»pykälöitiin», jonka jälkeen myrskyn oli helppo ne kaa
taa jollei ennen niin ainakin seuraa vana syksynä. Yksi
korkea honka, »kokkohonka», jätettiin kuitenkin aina
kaatamatta. Puut kaadettiin poikkeuksetta samalle ta
holle; kaataminen alotettiin joka kerralla rinteen alim
masta osasta ja kaatuivat siis jälkimäiset puut aina edel
listen päälle, joten ne olivat »kuin kalansuomukset» pääl
lekkäin ladottuina. Jos oli hyvää aikaa, nostettiin kaa
tuneet puut kannon päälle jotta ne paremmin kuivaisivat.
Vasta neljäntenä kesänä kaatamisesta kaski poltettiin;
koko rintamaa sytytettiin päältä tuulen. Itse sytyttämi
nen oli luonnollisestikin tehtävä varovaisesti. Se tapah
tui palavien tuohien avulla, jotka olivat pistetyt pitkien
seipäitten halkaistuihin päihin. Miehet juoksivat pitkin
kasken reunaa, sytyttäen joka mahdollisen paikan; lo
puksi pantiin kasken sisälläkin olevat puut palamaan.
Kun kaikki vihdoin oli ilmitulessa, palaen täyttä vauhtia,
nousivat mahtavat savupilvet kohti taivaan sinilakea ja
liekit kohosivat korkealle ilmaan, joskus sytyttäen suuren
kokkohongankin latvan. Kaiken tämän kestäessä kuului
tuon liekehtivän rovion sisästä kumajava ryske ja pala
vien, pihkaisten puitten räiske. Kun kaski tavallisesti
sijaitsi korkealla harjulla, näkyivät sekä savu että liekit
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kauvas ympäristöön. Polttamiseen sopivalla ilmalla syty
tettiin usein samoissa seuduin koko joukko kaskia sa
mana päivänä, niin että kukkulalta jos toiseltakin nähtiin
savupilvien kohoavan ilmaan.
Sellaisena päivänä oli
koko tienoo niin »savua täynnä, jotta aurinkokin jäi nä
kymättömiin». Helppoa on käsittää, että polttajat »aina
kunnioituksensekaisella pelolla ryhtyivät tuohon suureen
leikkiin tulen kanssa», joka tuossa tuokiossa muutti puut
ja pensaat hiiltyneiksi hirsiksi ja kalikoiksi, teki maan
mustaksi, polttaen paikkapaikoin sen päällimmäisen ka
maran. Tuon mustan värin vaihteena oli toisin paikoin
vaaleanharmaa tuhka. Usein levisi tuli kasken rajojen
ulkopuolellekin, armotta polttaen metsiä ja laihoa kasva
via huuhtia sekä muuttaen laajat alueet palaneiksi nummimaiksi. Hyötypuut näissä ikivanhoissa metsiköissä kes
tivät kumminkin usein näiden »raivoavien kulovalkeoiden»
tekemän tuhon ja siementivät piankin ympäristönsä, jonka
seurauksena jo miespolven kuluessa nopeasti kasvava
nuorimetsä tavallisesti oli noussut tämmöisille kulopaikoille.
Samana kesänä, jona polttaminen tapahtui, kylvettiin
kaski rukiille. Tulen mahdollisesti koskematta jättäneisiin
puihin ja kapuloihin ei käyty käsiksi, vaan jäivät ne
paikoilleen makaamaan.
Siemenet kylvettiin poltetun
maan tuhkaan ja kutsuttiin sitä: »rovioon kylvämiseksi».
Kylvö tehtiin hyvin harvaa, niin että »kolme jyvää joutui
virsun alle» ja toimitettiin se aina aikaisin syyskesästä.
Kylväjän ei tarvinnut täällä, kuten pellolla, tehdä kylvösarkoja, sillä mustaan multaan heitetyt siemenet tulivat
hyvinkin selvästi näkyviin. Siementä ei peitetty, vaan
sai se itää tuhassa maanpinnalla ja onnistui tämä itäminen
melkein aina hyvin. Oras pensastui vahvasti ja seuraavana kesänä nähtiin »kullankellertävän laihon» aaltoile
van nokisien hirsien .ja kantojen keskellä. Kaikki kerto-

jani ylistelevät »niitä suuria tähkäpäitä ja kookkaita sie
meniä», joista kaskista saadaan.
Aitoja ei ollut näissä kaukaisille metsäseuduille rai
vatuissa, suurissa kaskissa; niitä ei tarvittu, sillä eläimet
eivät koskaan kulkeutuneet niin etäälle taloista.
Elonkorjuu oli luonnollisesti hyvin vaivaloinen ja
tapahtui se varsin hitaasti kantojen ja runkojen joukosta;
tätä työtä oli siitä syystä pakko jatkaa usein iltamyö
hään. Jotta tämä olisi pimeinä syysiltoina käynyt päinsä,
hankittiin valaistus halkomalla ja sytyttämällä joku suuri
tervaskanto tai nostettiin sellainen irtonainen, palava kanto
jollekin korkealle kivelle tai toisen kannon päähän, josta
tämä komea tulisoihtu levitti valoa loitos pimeään syys
iltaan. Korjuu kävi mainiosti tässä tarumaisessa valais
tuksessa. Ruis leikattiin sirpillä.
Lyhde tehtiin kol
mesta kourallisesta, n. k. »kolmivaaksoiset lyhteet;»» kui
vumista varten yhdistettiin 5 — 7 lyhdettä n. k. »kärväskuhilaaksi»». Välisti sai vilja kuivata sitomatonna jonka
jälkeen se koottiin kimppuihin, jotka ladottiin ristiin pääl
lekkäin maalle, ennenkuin ne sidottiin ja koottiin kuhi
laille. Kun sitten lyhteet näissä olivat kylliksi kuivaneet,
koottiin ne taas »»närtteisiin»», joihin ne, kuhilas kerral
laan, puuhangolla kannettiin.
Puiminen tapahtui, kuten jo on mainittu, metsäriihessä ja vilja kuletettiin talvikelillä kotiin, jota vastoin
olki sai mädäntyä metsään. Usein jätettiin närtteitä pui
matta kaskien läheisyyteen ja pidettiin tätä rikkauden
merkkinä. Moni rahvaanmies rikastuikin todellakin näit
ten kaskien kautta, joissa hänellä oli monta »»kirvestä»»
(osaa), ja sellainen onnellinen viljelijä sai sitten kaskipohatan eli huuhtakuninkaan nimen (katso tästä alempana).
Viljan syksyllä riihessä kuivuessa, koetettiin, jos
sää sen salli, koota »ranteet»» s. q. tulenpolttamat puut
korkeihin röykkiöihin ( »kaski rovittiin»»); osa pienempiä
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kantoja kiskottiin maasta irti kuokan avulla. Nuo mus
tat rungot oksittiin, latvottiin ja hakattiin pienemmiksi,
niin että ne helpommin voitiin vieritellä ja nostella pit
kiin läjiin. Jos poltettaissa oli jäänyt johonkin kärven
tyneitä paikkoja, sijoitettiin läjät mieluimmin sinne. Tämä
kasken raivaaminen oli yleensä raskasta työtä, varsinkin
silloin kuin vanha metsä oli kaskena. Sen lisäksi se
oli siivotonta työtä, sillä oltiinhan alituiseen tekemisissä
nokisten puitten ja palamisesta mustuneen maan kanssa,
kun sen lisäksi usein oltiin pakoitettuja tekemään sitä
vielä sadeilmoillakin.
Siitäpä syystä olikin jokapäiväi
sessä puheessa tapana sanoa hyvin likaisista henkilöistä:
»Olette mustia kuin huuhtapirut.» Jos syksy oli kovin
rumasäinen, täytyi raivuutyö jättää seuraa vaan kevääsen.
Kun sitten läjät olivat kyllin kuivuneet keväällä,
toimitettiin kasken toinen poltto, jonka niinikään tuli ta
pahtua kauniilla säällä. Tämäkin työ oli raskasta ja
kesti useampia päiviä, sillä sitä mukaa kuin läjät paloi
vat, piti niiden pohjia kohennella pitkillä seipäillä ja koota
kekäleet yhteen kasaan.
Suuri osa hirsiä jäi vieläkin
palamatta ja täytyi ne koota uusiin läjiin kivikkopaikoille
tai kasken ulkosyrjille.
Nyt oli kaski toisen näköinen kuin ensi kertaa
kylvettäessä.
Tuskin tavattiinkaan enään maassa ma
kaavia puita, joiden oksat ja latvat olivat työssä hait
tana, vaan kävi nyt kylväminenkin koko joukon näppä
rämmin; voitiimpa siemen, joka nytkin kylvettiin kyntä
mättömään maahan, jo mullatakin. Sen peittäminen ta
pahtui tavallisesti risukarhilla, Sillä »aatraa käytettiin vasta
myöhemmin näillä suurilla kaskimailla ». Poikkeustapauk
sissa otettiin niistä vielä kolmaskin ruissato ja väliin taas
viljeltiin niissä ohraakin toisena ja kolmantena vuonna;
tällainen ohran viljely s oli kumminkin hyvin harvinaista,
sillä »ennen mailmassa kasvatettiin kevätvilja pellossa ja

30

ruis kaskessa». Hyvin kaukana olevissa, suurissa kas
kissa ei koskaan kevätviljaa viljelty.
Niissä seuduin, joissa mainitunlaatuisiin huuhtiin jos
kus kylvettiin ohraa rukiin jälkeen, meneteltiin, Sotka
mosta saatujen tietojen mukaan, seuraavalla tavalla: Ke
vättalvelle0 kuletettiin läheisistä metsistä hankea myöten
palolle kaikellaisia oksia ja risuja sekä levitettiin ne kyn
tämättömän rukiinoraan yli, niin että maa jotakuinkin
peittyi. Lumen sulattua ja risujen kuivuttua, poltettiin
ne, samoinkuin rukiinsänkikin, josta ohralle saatiin »tuh
kaa lannoitukseksi ja maalle hieno, möyheä eli kuohkea
pinta.» Sen jälkeen kylvettiin ohra, joka äkeellä mullat
tiin maahan.
Edellä esitetty kaskeamismuoto eroaa muutamissa
kohdin niistä, jotka 1700-luvun kirjallisuus mainitsee
tavallisiksi. Pääeroavaisuus on siinä, että meidän vuosi
satamme kaskissa on ruista viljelty useampia vuosia perättäin, jota vastoin 1700-luvulla niistä vaan otettiin yksi
sato. Silminnähtävästi on siis kaskeamistaito enentynyt
XVIII:lta vuosisadalta XIX:teen siirtyessä ja samalla on
opittu yhä enemmin sekä uuvuttamaan että polttamaan maata.
Kajaanin kihlakunnassa tavattiin kumminkin vielä tälläkin
vuosisadalla kaskeamistapa, joka osittain muistuttaa 1700luvulla yleisenä ollutta muotoa. Kumminkaan ei ruista
tässä kihlakunnassa tavallisesti kylvetty »rovioon», vaan
sai kaski polton jälkeen olla rauhassa seuraavaan kevääsen, jolloin »ranteet» koottiin ja uudelleen poltettiin. Senjälkeen koottiin jälelle jääneet kekäleet läjiin, ruis kyl
vettiin ja mullattiin risuäkeellä. Ainoastaan yksi ruis
sato otettiin ja sitten hylättiin se kaskimaa.
Tavalliset
N e kaskeam istavcit , jo t k a käytetään j o ennen p o l
tetu lla m aalla, kuuluvat luonnollisesti myöhempään kaskeamismuotoon, joka, kuten ennen on mainittu, aikojen
kuluessa yhä enemmän on tunkenut syrjään vanhemman.
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Ennen kaskettua maata polttamalla saadaan luonnollises
tikin paljon vähemmin tuhkaa kuin täysimetsää kaskea
malla, jonkavuoksi sato edellisessä tapauksessa on pie
nempi. Toinen erilaisuus näiden kahden yleisimmän ta
van välillä on siinä, että ennen kaskettua maata poltettaissa ollaan useimmiten kaadetun metsän harvuuden ja
huonouden takia oltu pakoitettuja polttamaan se viertämällä, saadakseen maa kyllin kärvennetyksi kaikkialta.
Jollei laki, kieltäen tämän tavan käyttämisen, olisi tullut
avuksi, olisi sitä paljon yleisemmin käytetty, kuin mitä
nyt on kiellosta huolimatta ollut laita.
Kun kaskeaminen ennen poltetulla maalla on aina,
maamme viljelyshistorian varhaisimpia aikakausia lukuun
ottamatta, ollut yleisin ja enimmän käytetty kaskeamismuoto, on luonnollista, että se on aiheuttanut useampien
tapojen synnyn kuin niiden, joista edellisessä on kerrottu.
Jo 1700-luvulla tavattiin sen aikuisten kirjailijoiden an
tamien tietojen mukaan ensinmainitussa ryhmässä neljä
eri menetystapaa ja 1800-luvulla oli niiden luku vieläkin
suurempi. Esittäessäni näitä eri kaskeamistapoja kerron
etupäässä niistä, joita meidän maassamme on 1860, 1870
ja 1880-luvuilla käytetty, samalla kumminkin tarpeen
tullen huomauttaen olosuhteista toisinakin ajanjaksoina
kahden viimeksikuluneen vuosisadan kestäessä. Selvyy
den vuoksi lienee parasta esittää kukin tapa erikseen sen
viljelyskasvin mukaan, joka ensiksi on kaskeen kylvetty.
a. Syysruiskasket. Kasken paikka valittiin tavalli Syysruis
kasket.
sesti mitä huolellisimmin, mutta olosuhteet pakoittivat
usein viljelijän tyytymään huonompaankin paikkaan. Mie
luimmin valittiin lehtimetsää kasvava maa ja oltiin varsin
tyytyväisiä, jos joukossa löytyi leppiä, »silloin oli näet
maa voimakasta». Mitä paksumpi multakerros oli, sen
parempi. Vielä oli tärkeätä sijoittaa kaski jonkun mäen
etelärinteelle, sillä siinä suli lumi pikemmin, oras nousi
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varemmin ja vilja tuleentui nopeammin kuin esim. poh
joisella rinteellä. Hyvin tärkeänä seikkana näy tään kai
kenlaisissa kaskissa pidetyn se, että maa oli tarpeeksi
viettävä, jotta pinta- ja muu vesi helpommin pääsi juok
semaan pois, kaskimaata kun näet ei yleensä ojitettu.
Jos valitulla maalla tavattiin pienempi märkäpaikka, n. k.
patama, ei sitä useinkaan käytetty; vain poikkeustapauk
sissa kaivettiin pienempi oja veden johtamiseksi pois
patamasta.
Paikan valittua alkoivat työt. Ennen kaatamista ok
sittiin puut ja pensaat vesottiin kassaralla. Tämä ta
pahtui tavallisesti niin, että naiset ja poikaset menivät
edeltäpäin metsään, raivaten pensaat ja oksien puut niin
korkealle kuin ylettyivät, jonka jälkeen miehet tulivat kir
veineen ja kaatoivat ne. Karsiminen tapahtui siis taval
lisesti aivan kaadon edellä; Lopella ja Sotkamossa sekä
mahdollisesti useissa muissakin paikoissa karsittiin puut
jo syksyllä, vaikka kaataminen tapahtui vasta seuraa vana
keväänä. Muutamin paikoin, esim. Sotkamossa, korjattiin
karsiessa kaatuneet puut, oksat ja latva hakattiin niistä
pois ja itse ne pantiin samanne päin, jonne toisetkin
puut tulivat kaadettaviksi. Kasken kaato-aika oli erilai
nen eri osissa maata. Yleisenä sääntönä pidettiin kum
minkin, että sen tuli tapahtua kesällä, jolloin lehdet puissa
jo olivat täysin kehittyneet. Useimmissa pitäjissä se ta
pahtui kesäkuulla. Niin oli ainakin laita esim. Räisälässä,
Parikkalassa, Sortavalassa, Pälkjärvellä, Nilsiässä, Piela
vedellä, Savitaipaleella, Juualla, Joroisissa, Suonenjoella,
Hollolassa, Rengossa ja Keuruulla, kun taas Virolahdella,
Normarkussa ja Sumiaisissa se mieluimmin kaadettiin
heinäkuulla, ja Askolassa sekä Lohjalla taas syksyllä.
Ummeljoen tienoilla kaadettiin lehtimetsä syksyllä, mutta
mäntymetsä useimmiten vasta seuraavana talvena. Sot
kamossa taasen kaadettiin männikkö kevättalvella ja
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lehtimetsä vähän myöhemmin, sittenkuin lehdet olivat
täysin puhjenneet. Tavallisimmin kaadettiin puut sa
manne päin ja hyvään järjestykseen, jos kohta poikke
uksiakin tavattiin. Ummeljoen tienoilla esim. saivat puut
kaatua miten sattui ja koko maassa oli tapana että, jos
paljaita paikkoja kaskessa löytyi, puut pantiin niihin päin
kaatumaan. Sivu- eli rajapuut kaadettiin aina kaskeen
päin lisätäkseen sitä vähemmin tulenarkaa vyöhyettä,
joka kulki kasken ympäri. Useimmiten kaadettiin puut
pitkin rinnettä alaspäin, mutta esim. Askolassa oli asian
laita päinvastainen. Pielavedellä noudatettiin sitä tapaa,
että puiden tyvien piti olla käännettyjä kotiinpäin tai
oikeammin sinnepäin, missä aidassa veräjä löytyi. Siitä
oli näet se etu, että, puita kotiin viedessä, tyvipuoli tuli
kuorman etunokalle. Moniaissa seuduin jätettiin tässä
kuten edellisessäkin tavassa seisomaan joku suurempi
puu, jota kutsuttiin milloin »käenkukuntapuuksi», milloin
»linnunleväys- ja laulupuuksi» sekä »työsiökoivuksi» j. n. e.
Usein hakattiin pois tämän puun alimmat oksat, ettei
tuli poltettaissa niin helposti pääsisi siihen; usein huo
mattiin jätetyn jälelle jonkun paksun, kotiinpäin viittaavan
oksan.
Oulun läänin kaakkoisosassa, esim. Lentiirassa,
katkottiin pienemmät puut noin sylen (— 1,8 m.) kor
keudelta maasta. Näitä pitkiä kantoja vastaan pystytet
tiin sitten lyhteet, jotta ne kuivuisivat hyvin ja pian.
Kaskea kaadettaissa pitivät miehet aina silmällä, saattoiko
jotain puuta ehkä käyttää työ- tai ajokalun valmistuk
seen. Jos se sopi esim. heinähangoksi tai sahrapuuksi
t. m. s., otettiin se talteen ja kuorittiin käytäntöön sopi
vimmalla tavalla. Jos jossain vanhassa koivussa tavat
tiin suuri pahka, jonka sopi kovertaa puurovadiksi, kor
jattiin se talteen hyvinkin huolellisesti; niinikään pidettiin
hyvänä kauppana, jos tämmöisessä pahkakoivussa löytyi
n. k. »niveräkylkiä», jotka kelpasivat kirveenvarsiksi y. m. s.
Suomen polttoviljelys.
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Oksittuaan kaikki kaskessa löytyvät puut ja pensaat, tait
toivat naiset, miesten kaataessa puita, noista vastakaadetuista lehtipuista oksia ja sitoivat ne joko vastoiksi tai
kerpuiksi, joita talvella käytettiin karjan ja varsinkin
lampaitten ruuaksi.
Toisin paikoin oli naisilla tapana
kiskoa tuohia koivuista ja panna niitä halaistujen kan
tojen päähän jotta sytytysaine jo olisi valmiina, kun
kaski seuraavana kesänä piti poltettaman. Täten kaa
dettua metsää kutsuttiin kaikkialla kaskeksi.
Kun nyt kaski oli oikealla tavalla kaadettu, sai se
tavallisesti »hautua» seuraa vaan kevääsen, jolloin kaade
tut puut vesurilla oksittiin ja latvottiin; tähän työhön
ottivat naisetkin osaa. J. Häyhän kertomuksen mukaan
tapahtui se seuraavalla tavalla: Alotettiin kasken syrjästä;
kaadettujen puiden oksat hakattiin tyystin poikki siten,
että ensiksi hakattiin tyveä lähinnä olevat oksat ja edet
tiin sitten yhä latvaan päin, joka viimeksi katkottiin.
Näin tehtiin kaikille suuremmille puille, vain ne puut,
jotka olivat niin pieniä, etteivät kelvanneet edes aidak
siksi, jätettiin karsim atta.-------— Kun talonväki näki karsijoitten palaavan kotiin, nokesivat he kätensä joko lie
dessä tai padan kyljessä, ollakseen valmiit tuhraamaan
tulijat, sillä mitä nokisimmiksi nämä saatiin kasvoiltaan,
sen paremmin palaisi kaski.
Vanhemmat antautuivat
vapaa-ehtoisesti noettaviksi, mutta nuoremmat ja varsin
kin tytöt juoksivat pakoon, josta usein seurasi kilpajuoksu
ja muita hauskoja ilveitä.» — Karsiessa levitettiin taval
lisesti katkotut oksat ja latvat tasan yli maan.
Tämän karsiminen tapahtui aikaisin keväällä; niin
oli laita monessa itä-Suomen pitäjässä, jos kohta useita
poikkeuksiakin tästä yleisestä säännöstä oli olemassa.
Niimpä se Virolahdella toimitettiin vasta touonteon jäl
keen, Ummeljoella, Sotkamossa y. m. paikoin se tehtiin
jo ensimmäisenä kesänä, heti puiden kaadettua, ja Lohjalla

Kaskenpoltto Karjalassa.
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taas syksyllä, kun lehdet olivat kutistuneet kokoon. Normarkussa ei tällaista karsimista ollenkaan toimitettu.
Polttaminen taas tapahtui kahdella tavalla riip
puen siitä, oliko kaskessa paljon tai vähän puita. Edel
lisessä tapauksessa se toimitettiin a) k u lo tta m a lla , jälki
mäisessä taas (5) v iertäm ällä. Edellistäkin tapaa käyt
tämällä oltiin yhtäkaikki usein pakotettuja vierittelemään
palavia hirsiä, jotta maa kaikkialta kärventyisi mutta
tässä ei käytetty, kuten jälkimäisessä tapauksessa oli laita,
vartavasten paikalle tuotuja suuria tukkeja, vaan tultiin
toimeen omilla hirsillä. Nämä molemmat eri polttotavat,
joita käytettiin jo 1700-luvulla tulevat seuraavassa kumpanenkin erikseen käsiteltäviksi.
a. K a sken k u lo n a p o ltta m in e n tapahtui tavalli
sesti joko kesäkuun lopulla tai heinäkuun alkupuolella.
Jos sää oli epäsuotuisa, saattoi polttaminen tapahtua vie
läkin myöhempään; joskus täytyi pitkällisen, sopimatto
maan sään vuoksi jättää polttaminen tykkänään, joten
kaskesta tuli »rasi.»
Männikkömetsä poltettiin tavalli
sesti vähän varhemmin kesällä, niin että sen jättämä
multa pysyi tuoreena maahan jääneestä kosteudesta, kun
sitävastoin lehtimetsä, jossa maa tavallisesti on tuoreem
paa, poltettiin myöhemmällä. Olipa tärkeätä valita polt
tamiselle sopiva aika; täytyi näet katsoa sekä siihen että
puut olivat niin kuivuneet, että ne helposti hiiltyivät pin
nalta ja oksat helposti paloivat tuhaksi kuin myöskin
siihen, että maassa oli sopiva kosteus, jottei se palanut
liiaksi eikä taas liian vähänkään. Polttaessa oltiin aina
huonoimmassa pukineessa, miehillä huono lakki- tai hatturähjä päässä ja paita housuista ulkona, vaimoilla taa
sen vanha huivi päässä ja pitkä paita lyhyen alushameen
päällä; jaloissa oli kaikilla joko virsut, ja niini- tai puukengät. Semmoisia ovat tavalliset kaskeamispuvut vielä
meidänkin päivinämme.
Edellisellä sivulla oleva valo-

37

kuva antaa jonkullaisen käsityksen sekä puvuista että
työstä. Tämän yksinkertaisen ja »kevyen» puvun käyttä
mistä puolustaa niin hyvin se seikka, että itse työ on likaista,
kuin sekin, että tuli ja aurinko yhtenä aikaansaavat niin
suuren kuumuuden, että se pakoittaa polttajien tyytymään
vain vähimpiin vaatteisiin. Ruumiin tulee kumminkin
ylfyleensä olla suojattuna ympäri lentäviä kipunoita vas
taan. Naisilla eivät kumminkaan kasvot, enemmän kuin
kädet eivätkä jalatkaan, ole mitenkään suojattuina. Nur
meksessa käytettiin ainakin joku aika sitten eräänlaisia
tuohikenkiä, n. k. »löttöjä», tavallisten umpivirsujen ase
mesta, sillä näihin voi säkeniä y. m. s. pudota tai tarttua
ja siten polttaa jalan, kun ne sitävastoin helposti voi
pyyhkäistä pois »löttösistä >.
Polttajien varustuksiin kuului monta työasetta: a)
kuokka, b) lapio, c) kirves, d) harava, e) sanko sekä f)
pii ja taula (jollei uudemmanaikuisia sytytys vehkeitä käy
tetty). Kuokkaa, joka oli muodolleen tavallinen, leveä, ja
haravaa, lapiota sekä kirvestä käytettiin heti palopaikalle
tultua kokoomaan oksia, sammalta, kanervaa, mustikanvarsia y. m. jätteitä kaskeen päin, niin että sen ympä
rille muodostui noin 3, h m. leveä, vaaraton »kulontie».
Varmemmaksi vakuudeksi koetettiin tällä »kulonpolulla»
polttaa kaikki, mikä suinkin saattoi palaa; muutamin
paikoin oli toisilla hyvin varovaisilla polttajilla tapana
kyntää tuulen alla oleva maa, jota varten hevonen ja
palosahrat (»aatra») vietiin mukaan.
Eipä edes vielä
kään oltu valmiita kasken sytyttämiseen. Voidakseen
paremmin torjua valkeata, jos se olisi metsään päässyt
— mainittua »kulonpolkua» kuin ei ollut läheskään kaik
kialla aina tavattavissa — täytyi varalta olla hakosutia,
n. k. »hosia», jotka yksinkertaisimmin tehtiin pienem
mistä männyistä tai kuusista, jotka karsittiin niin, että
vain latvaoksat jäivät jälelle. Hollolassa ja Keuruulla
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käytettiin tähän tarkoitukseen kotoa tuotuja »kulohuiskia;»
nämä tehtiin rääsyistä, jotka sidottiin tukevan seipään
nenään. Sekä edellisillä että näillä sangossa kostutetuilla
»huiskilla» lakaistiin sitten sammaleissa hiipivä tuli ta
kaisin palopaikalle tai piestiin sitä siksi, että se tukehtui.
Sankoa ja vettä käytettiin yleensä vähän tässä työssä.
Lapiota käytettiin edellämainitsemamme tarkoituksen ohella
myöskin pienempien ojien kaivuun vaarapaikkojen ympä
rille sekä palavan sammaleen ja maan päälle tuoreen
mullan heitäntään, valkean tukahuttamiseksi. Suuremman
metsäpalon syntyessä koetettiin vastavalkeilla estää tulta
etenemästä, mutta siihen tarvittiin pitäjästä kutsuttua
apuväkeä, sillä harvalukuinen polttajakunta ei voinut niin
suuren vaaran uhatessa riittävällä ponnella toimia. Muu
toin huomautettiin toisin paikoin esim. Nilsiässä siitä,
ettei ollut niin vaarallista, vaikka valkea vähän pääsikin metsään, sillä sen jälkeen »se kas voi paremman ruo
hon».
Sytyttämistä varten kiskoivat naiset heti palo
paikalle tultuaan tuohta kasvavista koivuista, jollei tätä
sytytysainetta jo kaskea kaadettaissa oltu talteenotettu.
Nämä tuohitötteröt pantiin halaistujen keppien päihin ja
nyt vasta oltiin valmiita sytyttämään kaski, jos nim. sytytyskojeet olivat kunnossa. Näillä oli jo vanhempi väki
jonkun aikaa puuhaillut ja kokeillut sekä valmistanut
pienen tulen kasken sivuun. Eipä ole vielä kauvan siitä
kuin piitä ja taulaa käytettiin kaskeamisessa sydänmailla.
Tekijä näki näitä alkuperäisiä sytytyskojeitä käytettävän
keski-Savossa vielä v. 1883. Tuulen voimasta ja kaa
dettujen puiden lukumäärästä pääasiallisesti riippui, oliko
kaski sytytettävä päältä vai alta tuulen. Vaikuttivathan
tietysti muutkin seikat tässä kohdin, kuten esim. lähin
ympäristö samoinkuin sekin, tahdottiinko saada maa pa
lamaan enemmän tai vähemmän. Jos oli tarkoituksena
vaan vähän kärventää sitä, sai tuli tuulen mukana pyyh-
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käistä yli kasken, mutta jos se oli enemmän poltettava,
täytyi sytyttämisen alkaa tuulen alta, sillä silloin palaa
kaski hitaammin ja tarkemmin. Ennen sytyttämistä polt
tivat miehet piipullisen tupakkaa, sillä polttaessa ei siihen
sitten ollut aikaa. Kun vielä kysymyksen alaisena aikana
verrattain usein toimitetut loitsuamiset olivat tehdyt ja
aurinko vähitellen oli ennättänyt keskitaivaalle, tarttui joko
isäntä tai vanhin mies joukosta tuohikeppiin, sytytti sen
siinä kasken sivulla palavassa valkeassa ja astui sitten juh
lallisin askelin kasken sivuun ja alotti sytyttämisen. Toisten
miesten avustamana sytytettiin nyt koko kaski ja pian
loimusivat liekit korkealle kohti taivasta. Toisin paikoin
kuletettiin valkea taljoilleen vasten tuulta, toisissa taas
kiiruhdettiin levittämään se koko kasken ympäri, jotta
»tuli kokoontuisi keskelle». Jälkimäisessä tapauksessa
samoinkuin tulta päältä tuulen sytyttäissä ja sen tämän
mukana eteenpäin] riehuessa, syntyi korkealle leimuavia
liekkejä ja kuului tavatonta pauhua, mutta, jos sytyttä
minen oli ymmärryksellä tehty, ei kestänyt kauvan en
nenkuin liekit vähenivät. Kun tämä oli tapahtunut, alkoi
polttajille kova työ, jota ei saanut silmänräpäystäkään
viivyttää, jos palon mieli onnistua. Missä tuli oli hil
jalleen johdettu vastatuuleen, oli tämä työ toki verrat
tain helppoa, sillä siellä oli tuli kulkenut hitaammin ja
polttanut tarkemmin.
Tarkoittamani työ oli kärventyneitten ja vielä palavien runkojen kokoaminen yhteen tai
kahteen riviin, »rintarovioksi» ja sen lykkääminen pitkillä
koivuseipäillä eteenpäin: edessä oleva läjä paloi savuten
ja sen alla kärventyi maa sekä tarkasti että hyvin. Eipä
saanut pelätä kuumuutta, vaan tuli koettaa saada palavat
puunrungot vähitellen kulkeutumaan eteenpäin niin, että
täten vähitellen kuljettiin kaski kauttaalleen lävitsensä.
Mainitun työn joutuivat enimmäkseen naiset tekemään.
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Kokosivun kuva (kuva I, sivulla 35) antaa jommoisenkin käsityksen siitä, miten tämä työ tapahtui Enon
pitäjässä Karjalassa. Näitä palavia puita kulettaessaan
pitää polttajien erittäin tarkastaa sellaisia paikkoja maassa,
joihin tuli ei ollut kajonnut kasken yli pyyhkäistessään.
Nämä n. k. »pälveet» saattoivat olla usein hyvinkin suuria
vähämetsäisissä kaskissa. Kysyttiimpä silloin tarkkuutta ja
taitavuutta, pitääkseen tulen kyllin voimakkaana koko sinä
aikana jona kuljettiin näiden pälvepaikkojen yli, joissa ei
löytynyt yhtään palavaa puuta antamassa tulelle uutta
virikettä. Tämän työn päätyttyä oli kaski kauttaaltaan
musta, eikä sitä enään kutsuttukaan kaskeksi, vaan
«paloksi».
/?. K a sken p o ltta m in e n viertä m ä llä tuli kysy
mykseen vähämetsäisillä mailla tai kun oli suurempia
metsättömiä aloja kasken sisässä.
Nähtiinhän kaskea
kaadettaissa helposti, oliko se poltettava vastakerrotulla
vai nyt kerrottavaksi joutuvalla tavalla ja sen mukaan
saatettiin sitten ruveta toimiin. Kun oli tultu siihen joh
topäätökseen, että kaski oli viertämällä poltettava, piti
talven aikana hankkia tarkoitukseen sopivia hirsiä ja kulettaa ne paikalle. Etupäässä käytettiin tähän juurineen
kuivuneita kuusen- tai männyn runkoja; toisinaan kuo
rittiin kaadetuita, tuoreita kuusenrunkoja, jotka varhain tal
vella kuletettiin kaskipaikalle ja pantiin läjiin »ristikoille».
Metsässä hakattiin nämä »vierinhirret (seunat)» pieniin
5 ä 6 kirveenmitan pituisiin palasiin, joiden pienem
mästä päästään' piti olla ainakin 12 ä 20 sm läpimitaten.
Läjät sijoitettiin kasken korkeimmille kohdille. Keväällä
ennen sytyttämistä otettiin joko niistä tai lähelläolevasta
metsästä pienempiä puita, jotka noin 3,5 m. välimatkalla
toisistaan rivitettiin yhdensuuntaisesti keskenään yli koko
paljaana olevan osan ja vielä siihen suuntaan, mihin tulen
ja viertämisen oli määrä mennä. Suorakulmaisesti näitä
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roviopuita vastaan sijoitettiin sitten vierinhirret läjiin,
5 — 6 kpl. kuhunkin, pitkin sen alan yhtä sivua jota oli
tarkoitus polttaa. Läjät, jotka olivat päistään yhdessä,
peitettiin sitten risuilla y. m. s., jotka sytytettiin, joten
saatiin vierinhirretkin palamaan. Kun nyt maa läjien
alla oli tarpeeksi kärventynyt, vedettiin niitä pitkin roviopuita eteenpäin n. k. palokoukkujen avulla, jotka lähem
min selitetään, kun tulee puhe kaskiviljelyksessä käyte
tyistä työaseista. Missä näitä koukkuja ei ollut, siellä
lykättiin niin hyvin kuin voitiin vierinhirret eteenpäin noin
2,7 m. pituisilla viertokangilla. Nämä kanget tehtiin tuo
reista puista, jotka karsittiin, teroitettiin vähän toisesta
päästä ja tasoitettiin toisesta, niin että saatiin siihen hyvä
kädensija. Toisin paikoin seisoivat miehet työjoukkueen
keskessä ja naiset sivuilla. Tämä työ tehtiin aina parittain, niin että jokaista vierinpuuläjää oli eteenpäin lyk
käämässä kaksi henkilöä. Yhdellä parilla oli aina useam
pia läjiä hoidettavanaan; yhtä eteenpäin lykätessä, paloi
vat toiset, kärventäen maan. Voipa ymmärtää, että tämä
oli raskasta työtä, kun se, ollen jo itsestäänkin vaivaloista,
oli tehtävä vallan tulen läheisyydessä, savun ja säkenien
keskellä. Palavat läjät kulkeutuivat hiljalleen yli koko
alan, lasten ja vanhusten kootessa sekä sytyttäissä jälelle
jääneitä kekäleitä ja risuja pienemmillä aloilla, jotka kai
kista vaivoista huolimatta eivät viertäessä olleet kyllin
kärventyneet. Lopuksi mainittakoon, että kaskeamispuuhissa oleva väki päivittäin kävi saunassa, kuten vielä
nytkin on tapana.
Polttamisen jälkeisenä päivänä tapahtui tavallisesti
palon rovioiminen. Miehet kokoilivat pitempiä puunrun
koja aidaksi, jota he rupesivat tekemään, vaimoväen silkaikaa tehdessä muuta korjuuta. Kekäleet joko koottiin
vielä palamatta jääneisiin paikkoihin ja poltettiin siellä
taikka heitettiin kasken ulkopuolelle tai nostettiin kivien
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ja kantojen päihin y. m. s. paikkoihin, kun sitävastoin
rungot käytettiin joko aidanpanoon tai vietiin pois koko
kaskesta tai myös ladottiin erityisiin röykkiöihin sen si
säpuolella. Jos kaskessa tavattiin suurempia kiviä, koot
tiin puut joko niiden päälle tai niitä vastaan nojaamaan,
jolloin ne tavallisesti pantiin seisomaan tyvipuoli alaspäin
ja latva korkealle ilmaan. Askolassa mainitaan kummin
kin tyvipuolen pannuksi ylöspäin, jotta rungot talvella
poiskuletettaissa olisi helpommin saatu rekeen. Syynä
siihen, että puitten tavalla tai toisella piti seistä pystyssä,
oli se, että ne siten löydettiin talvella helpommin lumen
joukosta ja vielä sekin, että ne tässä pystyasennossa
kuivuivat paremmin. Vielä oli siitä se etu, että saatet
tiin, runkojen estämättä, kyntää aivan lähelle tukena
käytettyä kiveä runkojen ilmassa olevan pään alatse.
Toisin paikoin oli tapana kumminkin tavalla tai toisella
saada rungot maasta nostetuiksi, vaikkei kasken sisällä
olisikaan löytynyt tähän tarkoitukseen kyllin korkeita
kiviä.
Hyvin yleinen tapa oli panna kannon päähän
kaksi vahvaa seivästä, jotka sidottiin tukevilla vitsaksilla.
Tätä laitosta kutsuttiin »ristijalaksi» ja sitä vastaan no
jaamaan pantiin runkojen toinen pää, toinen taas oli
maassa kiinni. Tavallinen oli niinikään seuraava tapa:
Lähelle toisiaan pantiin kaksi edellämainitulla tavalla teh
tyä ristij alkaa ja poikkiteloin niiden päälle vankka runko,
n. k. »telapuu». Tätä vastaan nostettiin sitten runkojen
toinen pää. Joskus meneteltiin vähän monimutkaisem
malla tavalla. Esimerkkinä siitä mainittakoon, että Lemillä
laitettiin puille erityinen »ko’on pohja;» tämä salvottiin
suuremmista hirsistä, joita pantiin useampia kerroksia pääl
lekkäin. Tällä pohjalla oli kaksi nurkkausta ja kolme sivua.
Sen korkeus sitävastoin riippui sen nojalle pystytettävien
hirsien pituudesta; mitä pitempiä nämä olivat, sen kor
keamman tuli pohjan olla, sillä maata niiden alle tuli

Kasken kyntäminen Savossa.

Valokuv. G. Grotenfelt.
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jäädä mahdollisimman vähän ja kyntöhevosen piti päästä
kulkemaan hirsien alatse läheltä tätä tukisalvosta.
Maamme eteläosissa, kuten esim. Virolahdella, Ummeljoella, Askolassa, Urjalassa, Akaassa, Kylmäkoskella, Loh
jalla ja Normarkussa ei ollut tapana kyntää kaskea palon
jälkeen, vaan pidettiin niissä paikoin tarpeellisena se,
että kaski sai rauhassa »hautua».
Keski- ja pohjoisSuomessa sitävastoin kynnettiin (Kuva II) se yleisesti
ennen kylvöä.
Useimmissa pitäjissä toimitettiin tämä
kyntö heti palon jälkeen, toisissa sitävastoin taas vasta
lähempänä kylvö-aikaa. Pielavedellä, Nilsiällä, Hirven
salmella, Lopella y. m. pitäjissä ei tavallisesti tapahtunut
oikeata kyntöä kylvön edellä, sen kuin aukeilla kaskilla
tai semmoisilla paikoin, joilla tuuli saattoi puhaltaa pois
tuhan, toimitettiin epätäydellinen, n. k. »valekyntö», mai
nitun tuhan peittämiseksi maahan. Kaskisahralla (aatralla) toimitettiin yleisesti mainittu kyntäminen. Kyntömies kulkee vähän kumarassa sahransa takana, kannattaa
sitä molemmin käsin ja nostaa sen helposti kivien, kan
tojen, juurien y. m. s. yli. Kaskea ei yleensä saa kos
kaan kyntää syvään, vaan tulee vain vähän pintaa rii
piä; mikään sen kääntäminen ei tule kysymykseenkään.
Tärkeätä on myöskin, että vaot kulkevat lähekkäin, jottei
kyntämätöntä maata, »piellosta», jää niiden väliin. Olen
useamman kerran nähnyt rukiin kaskessa epäonnistuneen
syystä, ettei maata muokatessa ole muistettu sääntöä:
»kynnä kaski matalaan, mutta tiheään!» Muuten tämä
kyntäminen varmaan koettelee niin miehen kuin hevosenkin kärsivällisyyttä; joka askeleella kun näet sattuu
este, joka pakottaa joko miehen nostamaan aatraansa tai
hevosen seisahtumaan.
Ei varmaan tiedä, kumpaako
tulee enemmän ihmetellen ihailla, miehenkö vai hevosen
pitkämielisyyttä, kumpasenkin verkalleen ja säyseästi päivänpaahteessa astellessa kasken epätasaista, kivikkoa ja
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juurten peittämää pintaa, kärpästen ja paarmojen y. m. s.
ahdistamina. Jos jompikumpikaan vaan käy kärsimättö
mäksi, on siitä ehdottomana seurauksena se, että aatra
tarttuu johonkin kiveen tai juureen ja särkyy. Vaikka
olenkin nähnyt lukemattomia kaskia kynnetyn, en ole
vielä koskaan nähnyt semmoista tapahtuneen.
Että
tämä työ kumminkin kovin koettelee kyntäjän kärsi
vällisyyttä, huomaa siitä, että hän alinomaa huutaa ja
manaa hevostaan. Jo loitos kuuluukin kaskesta: Ptruu!
kas tuota! No! Sekös perkele! Likivako! Likemmäksi!
Ylösvako! Ptruu, takaisin! Käänny! Etkös vedä y. m. s.
suurempaa tai vähempää kärsivällisyyttä ilmaisevia huu
dahduksia. Missä maata huolellisimmin muokattiin, käy
tettiin kynnön perästä vielä kuokkaa ja lapiotakin, vaikka
ylen harvoin. Savitaipaleelta kerrotaan, että väliin, kun
maasta kynnettäissä nousi paakkuja, piti naisten pieniä
ne kuokalla.
Suonenjoellakin käytettiin, kuten huoma
sin, joskus kuokkaa kaskessa, mutta katsottiin kyntömiehen häpeäksi, jos sitä oli tarvis käyttää. Hän oli
silloin, niin arveltiin, kyntänyt liian epätasaisesti. Vähän
useammin käytettiin äestä; niimpä sillä esim. Joroisissa,
Juvalla, Pälkjärvellä ja Virolahdella muokattiin maa pol
ton perästä ja kylvön edellä; tämä toimitettiin tietenkin
vain risukarhilla. Suurimmassa osassa maata ei äestämistä ollenkaan toimitettu. Palon kynnettyä tai, jos sitä
ei tehty, rovioitua, jätettiin aidan veräjä auki, niin että
karja pääsi sinne syömään niitä uusia puun- ja pensaantaimia sekä sitä uutta ruohoa, joka vähitellen kohosi
maasta.
Vielä samana syksynä tehtiin kylvö joko koske
matta jääneeseen taikka kynnettyyn (äestettyyn) maahan.
Jos maa oli kasvanut kanervaa, puuntaimia tai muita
kasveja, joihin karja ei ollut koskenut, nyhdettiin ne pois
käsin tai pantiin poikki sirpillä, mutta usein kyllä saivat
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ne jäädä rauhassa kehittymään. Kun kaski oli hakattu
vanhempaan metsään, kylvettiin ruis aikaisemmin, kuin
jos se oli nuoremmassa metsässä, etenkin lehtimetsässä.
Useimmiten tehtiin kylvö heinäk. 20 ja elok. 15 p:n vä
lisellä ajalla, tavallisimmin Jaakon päivän tienoilla. Kyl
vettiin vaan yhdellä kädellä ja oli kylväjällä siemen hih
nalla kannatettavassa vakassa, jota hän vasemmalla kä
dellään hoiteli, kylväessään oikealla. Jos kylvypaikka oli
lähellä taloa, oli käytettävä vakka tehty joko puusta tai
palmikoidusta tuohesta; useimmiten oli syrjä haavasta ja
pohja joko männystä tai tuohesta. Jos kaski sen sijaan
oli kaukana talosta, käytettiin vaan tilapäisesti tuohesta
tehtyä, lujaa ro vettä.
Muutamissa paikoin oli tapana
ennen kylvöä n. k. sitkain vesoilla merkitä kylväjälle eri
tyisiä sarkoja, toisin paikoin taas kulki joku heti kylvä
jän jälestä, pistäen maahan näitä vesoja juuri kylvetyn
siemenen rajalle; sattuipa joskus että itse kylväjälläkin
oli näitä sitkain vesoja vasemmassa kädessään, josta hän
niitä silloin tällöin pisti maahan kylvyrajalle. Kylväjän tuli
aina muistaa, että ruis pensastuu vahvasti kaskessa, josta
syystä siemen oli kylvettävä hyvin harvaan. Niimpä oli
kin vanha kylvösääntö kaskimailla se, että tuli heittää:
»viisi jyvää virsun alle, kymmenen länkien sisään» tai:
»jyvä hevon kavion alle». Suurimpana siemenmääränä
ha:lle pidettiin Savossa 2,s hl, pienimpänä taas 0,7 hl;
tavallisimmin lienee hyvään kaskeen kylvetty noin l,o —
1,5 hl ha:lle.
Siemen mullattiin tavallisesti aatralla (sahroilla) ja
vain muutamin paikoin risukarhilla. Jos kaski oli ennen
kynnetty, tapahtui multaaminen jotenkin kohtisuoraan
edellisen kynnön vakoja vastaan. Eräissä paikoin, kuten
esim. Nilsiällä, Lemillä ja Savitaipaleella, kynnettiin kaski
mullatessa n. k. harjavakoloille; Joroisissa y. m. pitäjissä
taas kynnettiin vaot kaskissa hyvin tiheään, mutta pel
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loilla sen sijaan usein kyllä hyvin harvakselleen. Kivien
sekä välissä että ympärillä, kannikostossa y. m. s. pai
koissa käytettiin multaamiseen useissa, ehkäpä useimmissa
pitäjissä n. k. palo- eli kaskiharaa, josta vasta tulee lä
hemmin puhe. Multaamisen jälestä äestettiin maa .muu
tamin seuduin risukarhilla. Kun kylvy oli tehty ja sie
men mullattu, kutsuttiin kaskea Hämeessä ja muuallakin
h u u h d a k si. Laihoa kasvavalla kaskella oli Savossa ni
menä halm e, Hämeessä taas työstö .
Edellä selitetty syysrukiin kaskeamistapa vaihteli eri
muunnoksissa eri osissa maata. Löytyipä vielä edelli
sestä kaikin puolin eroaviakin tapoja. Jottei selontekoni
paisuisi laajaksi, tahdon seuraavassa kertoa vaan yhdestä
näistä poikkeavista muodoista, nim. siitä, joka vielä mei
dän päivinämme esiintyy eri osissa maatamme rieskam aan- eli rieskakaskentavan nimellä. Tätä tapaa käytettäissä on kaski kaadettava heti lehtien puuhun puh
jettua, kun pensaat ja matalassa olevat oksat sitä ennen
ovat poishakatut.
Jos vaan kevät ja kevätkesä ovat
kuivia, voi melkein heti Juhannuksen jälkeen polttaa
maan (»rieskalta»), kyntää se sitten ja kylvää siihen
rukiin tavalliseen aikaan. Useimmat kaskenviljelijät pi
tävät kumminkin tämän tavan käyttämistä tarpeetto
mana hätiköimisenä ja arvelevat, että maan on välttä
mättä saatava »hautua», sen jälkeen kuin puut ovat kaa
detut ja niiden lehdet varisseet maahan. Mikäli tiedän,
on tämä tapa kumminkin tunnettu niin hyvin itä- kuin
länsi- Suomessakin.
b. J u u ru sh u u h d ista puhutaan usein 17-luvun kir Juurushuuhdat.
jallisuudessa ja mainitaan Häme sen viljelystavan kes
kukseksi. B ennet mainitsee tälle kasville kuuluvana omi
tuisuutena sen, että sillä on »suljettu tähkä, joka pidättää
jyvät tuleennuttuaan entistä lujemmin», vastakohtana
Vaasan rukiille, joka on »siperialainen, avotähkillä varus-
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tettu laji, kotoisin tattarilaisten aromailta». Toinen tässä
teoksessa usein mainittu, samanaikuinen kirjailija G a d d
selittää, että juurirukiin siemenet ovat peltomaan sieme
niä paljoa pienemmät eivätkä voi konsanaan hyvyydessä
näiden kanssa kilpailla. Sen lisäksi hän mainitsee, ettei
karja syö tämän viljan olkea mielellään sekä ettei se ole
nihi ravitsevaakaan kuin muun viljan olki. Juurirukiin
kylvöön laskettiin menevän noin 8 ä 10 kappaa ( = 44
ä 55 1.) tynn. älalle (0,5 häille). Lohjalla tätä ruista
kylvettiin heti Juhannuksen jälkeen. Toisessa julkaisussa
sama G a d d mainitsee, että Satakunnassa katsottiin vält
tämättömän tarpeelliseksi joka toisena vuonna sekoittaa
juurirukiisen muunlaatuista ruista syystä, että edellinen
muuten huononisi. Olipa tapana kylvää nauriitakin juurushuuhtaan ja mainitsee siitä eräs senaikuinen kirjai
lija, etteivät nämä eri kasvilajit ollenkaan haitanneet tois
tensa kasvamista, vaan kehittyivät kumpikin yhtä rehe
västä Mutta 1800-luvulla kävi juuriruis yhä harvinai
semmaksi myöskin kaskissa ja vuosina 1860— 1880 sitä
tavattiin etupäässä vaan sen vanhassa keskuksessa,
Hämeessä. Tietoja juurushuuhdista tavataan Urjalasta,
Kylmäkoskelta, Tammelasta, Padasjoelta, Sahalahdelta ja
Lohjalta sekä Normarkusta.
Tämän ruislajin viljele
minen saattoi tapahtua kolmella eri tavalla, nim .: a)
yksinään viljeltynä, b) nauriin kanssa viljeltynä ja
c) yhtenä ohran kanssa viljeltynä.
Näistä oli edellämainittuina vuosina b) kohdassa mainittu tapa ylei
sin. Kun juurim ista viljeltiin kaskessa, tapahtuipa se
sitten joko ensimmäisellä tai toisella yllämainituista ta
voista, valmistettiin kaski jotenkin samoin kuin syysrukiille.
Kuitenkaan ei sen paikaksi juuri milloinkaan
valittu vanhaa metsikköä enemmän kuin kosteatakaan ja
alavaa maata, jos niitä paikkaa valitessa voitiin välttää.
Ohran kanssa viljeltynä taas valmistettiin maa kuten
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ohrakaskissa oli tavallista; kaski poltettiin ennen syysrukiista kerrotulla tavalla. Maata ei koskaan kynnetty
kylvön edellä, joka tapahtui, jos juurim ista yksin viljel
tiin, vasta heinäkuun lopulla, mutta toisten kasvien kanssa
kylvettynä heti polttamisen jälkeen, siis kesäkuussa Juurirukiistakin oli muistettava, ettei sitä saanut liian tiheään
kylvää, »tuoppi kapanalalle» oli tavallisena mittana. Kun
näin harvaan kylvettiin, piti kylväjän jälestä kulkea eri
henkilön osoittamassa kylvetyn alueen rajaa. Häntä kut
suttiin »sitkaimen pistäjäksi» ja oli hänellä kainalossa
kimppu tuoreita oksia, joita hän pisteli maahan pitkin mai
nittua rajaa. Juurirukiin multaaminen tapahtui useimmi
ten risukarhilla, mutta käytettiin siihen sahrojakin ja var
sinkin silloin, kun sitä yksinään viljeltiin.
Tavallisesti
ajettiin karhilla kahdesti saman paikan yli. Nauriin kanssa
viljeltynä kylvettiin ruis tavallisesti juhannuksen tienoissa
heti polton jälkeen, nauriit taas vähän myöhemmin, enim
mäkseen Kilianin s. o. heinäkuun 8:na päivänä. Kun
nauriit syksyllä korjattiin, olivat rukiinoraat vielä hyvin
heikkoja ja harvoja, mutta alkoivat jo samana syksynä
pensastua ja seuraa vana keväänä jatkui haaraantuminen
juurenniskasta, niin että samasta jyvästä usein nousi
useita kymmeniä eri korsia. Tähkäpäät olivat tavallisesti
hyvin suuria, jonkavuoksi näistä huuhdista usein saatiin
runsaat sadot. Samoin oli laita, kun sitä viljeltiin yhtenä
ohran kanssa. Kun oli pakko kylvää kumpikin vilja
aikaisin — mieluimmin jo kesäkuun alussa — olivat
rukiin oraat syksyllä ohranleikkuun aikana jo niin pitkiä,
että joutuivat »sirpin sisään», mutta siitä huolimatta
pensastuivat ne jälestäpäin oivallisesti ja antoivat sopivien
olosuhteitten vallitessa hyvän sadon. Tällä tavoin viljelty
»kaski 1. huuhta on edullinen, se kun yhdellä muokkaa
misella antaa kaksi satoa», sanotaan Padasjoella; kehutaampa tätä tapaa Sahalahdellakin.
. Suomen polttoviljelys.
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Kesäruiskasket.

c.
K esä ru iska sket ovat maassamme ylimalkaan
aina olleet harvinaisia. Keski-Savossa, missä niitä useim
min on tavattu, niitä pidettiin jotenkin yleiseen tämän
vuosisadan alussa, mutta jo vuosina 1860— 1880 kuu
luivat ne harvinaisuuksiin ja 1890-luvulla olen turhaan
koettanut saada suvirukiin siemeniä niiltä seuduin. EteläKarjalassakin viljeltiin suviruista kaskissa vuosisadan
alkupuolella. Vuonna 1824 kertoo rovasti I. I. Strdhlm an, että »Walkijärven pitäjässä kylvetään kesäruista
kuiviin kangaskaskiin».
E lfv in g mainitsee, että kesä
ruista viljeltiin 1890-luvulla, jos kohta vähissä määrin,
laajoilla aloilla maassamme, mutta hän ei mainitse, vil
jeltiinkö sitä kaskissa. Saatavissani olevien tietojen mu
kaan tavattiin kesäruiskaskia 1860— 1880-luvuilla ainakin
Joroisissa, Pieksämäellä, Rantasalmella, Ristiinassa, Vii
purin läänin Pyhäjärvellä, Normarkussa ja Kuhmoniemellä.
Kun näitä kaskia siis tavattiin niin eri osista
maata, saatan syystä kyllä olettaa, että sitä viljeltiin
muillakin seuduin kuin niillä, joista täydellinen varmuus
on olemassa. Normarkussa tapahtui tämänlaatuisen kas
ken valmistaminen tämän vuosisadan keskipaikoilla erään
kertomuksen mukaan näin: Lehtipuut kaadettiin sikin
sokin lehtien täydellisesti puhjettua, havupuut taas tal
vella. Polttaminen tapahtui hyvin aikaisin keväällä, jos
mahdollista jo huhtikuussa, jonka jälkeen maa tarkasti
muokattiin lapiolla, kuokalla, haralla ja seipäillä. Töitä
johti tavallisesti joku vanhempi mies, mutta niitä tekivät
vaimot ja lapset. Jo toukokuun alussa tai vaikkapa
varhemminkin, jos vaan mahdollista, kylvettiin siemen,
mutta tiheämpään kuin syysrukiissa eli jokseenkin yhtä
tiheään kuin ohraa kylvetään. Siemen mullattiin rautapiikkiäkeellä tai haralla. Nykyisellä vuosikymmellä ei
koko tätä tapaa enään ole Normarkussa käytetty. Sa
vossa viljeltiin kesäruista tavallisissa kaskissa s. o. niissä
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osissa, jotka eivät olleet ennättäneet syysrukiille valmis
tua. Maa raivattiin (»rovittiin») ja kynnettiin vielä syk
syllä, jotta se sitten seuraa vana keväänä saatettiin kyl
vää rukiille.
Sato kuului aina olleen jotenkin pieni,
mutta siitä valmistettua leipää kehuttiin erinomaiseksi,
kilpaillen hyvyydessä vehnäleivän kanssa.
d. O hrakasket olivat erittäinkin juuri sinä aikana Ohrakasket.
jota tämä selonteko lähinnä koskee, nim. 1860— 1880luvuilla hyvin yleisiä. Ne hakattiin pienempiin metsik
köihin, kuin ruiskasket. Mieluimmin valittiin niiksi koi
vua ja leppää kasvava metsä ja vältettiin havumetsän
sekä kangasmaiden käyttämistä. Usein ne sijoitettiin sem
moisten suurempien metsätöyrästen alemmille ja multavemmille rinteille, joiden ylempiä osia käytettiin esim.
tattarikaskiksi, mutta nähtiimpä niitä usein ylempänäkin
olevilla paikoilla. Metsä kaadettiin juhannuksen jälkeen,
väliin vasta heinäkuulla, ja meneteltiin tässä kohdin melkeimpä samoin kuin. ruiskaskista on kerrottu. - Seuraavana keväänä karsittiin ja latvottiin kaatuneet puut — ei
kuitenkaan aina. Polttaminen tapahtui sitten myöhem
mällä, mutta aina kumminkin aikaisemmin kuin syysruiskaskissa, paraiten jo toukokuulla tai kesäkuun alussa
tai viimeistään vähää ennen juhannusta.
Se tapahtui
hyvin usein viertämällä, sillä tavallisesti oli metsä niin
pientä, ettei maa sen palamisesta kärventynyt kylliksi.
Polton jälkeen raivattiin maa kiireimmiten rungoista ja
kekäleistä, aita pantiin mieluimmin kaskesta saaduista
aineksista ja sitten kylvettiin kiireesti siemen, tavallisesti
muokkaamattomaan maahan. Kylvö tehtiin vähän har
vempaan kuin pellossa. Toisin paikoin, kuten esim. Nas
tolassa, mullattiin siemen risukarhilla, kun taas toisin
paikoin, esim. Pälkjärvellä, Hollolassa ja Karstulassa, se
peitettiin sahroilla, jonka jälkeen maa äestettiin pinnalta.
Ohrakasken muokkaamisessa käytettiin etelä-Savossa toisin
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paikoin erityistä karhia, n. k. »lehtoastuvaa», joka nähtä
västi on yksinkertaisempi muoto tavallista risukarhia; se
tulee vasta lähemmin selitettäväksi ja kuvattavaksi. H y
vin tarkat kaskenviljelijät keski-Savossa multaavat vielä
meidän päivinämme kivien ja kantojen ympärillä olevan
siemenen kaskiharalla. Siemenmäärä on tavallisesti ^
osaa suurempi kuin syysruiskaskissa. Ohrakasket antoi
vat useimmiten laadulleen oivallisen ja paljoudelleen ty y 
dyttävän sadon.
Edellämainittu laatu ohrakaskia oli jo 1700-luvulla
yleisin, mutta tavattiimpa sen ohella toinenkin, siitä vallan
poikkeava muoto. Siitä mainitsee rehtori J u v eliu s, joka
vuonna 1740 näki sen käytännössä Hollolan pitäjässä
Hämeessä, seuraavaa: »Metsä, joka enimmäkseen kasvoi
pientä koivua, mäntyä ja katajikkoa, kaadettiin ja kaikki,
mikä kelpasi polttopuuksi, vietiin pois. Sitten otti talon
poika kuivan männynrungon, sytytti sen palamaan ja
vieritteli sitä n. k. »keksin» (»palovangon») avulla, jona
oli pitkään puuvarteen kiinnitetty rautakoukku, eteenpäin
ja poltti siten nurmikon. Kun yksi runko kului loppuun,
otettiin toinen sijaan. Kun nyt maa näin oli tullut pol
tetuksi, muokattiin se kaskissa tavallisella tavalla ja kis
kottiin ylös kannot, jonka jälkeen siihen kylvettiin sie
men, joka mullattiin puupiikki-äkeellä. Täällä näin käy
tettävän 6-tahkoista ohraa, jota en ennen ollut tavannut.»
Tälle tavalle erityisesti kuuluvana omituisuutena on mai
nittava kantojen poistaminen, joka kaskenviljelyksessä on
aina ollut harvinaista. '
e. K a u ra k a sk et ovat koko kuluneen vuosisadan
Kaurakasket. ajalla maassamme olleet hyvin harvinaisia.
Suuressa
osassa itä-Suomea pidettiin niitä vielä 1880-luvulla «uuden
ajan keksintöinä» syystä, että siellä oli kauraa vasta hil
jan ruvettu viljelemään ja kylvettiin se mieluimmin pel
toon, kuten muukin kevätvilja.
Osassa pohjois-Savon
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ja Karjalan pitäjiä ei samoihin aikoihin vielä kauraa
yleensä viljelty tai ainakin tapahtui se hyvin vähissä
määrin. Lisäksi mainittakoon, että kauraa muuallakin
Suomessa verrattain harvoin on käytetty esiviljana kas
kissa, luultavasti etupäässä siitä syystä, että tämä vilja
laji oli kylvettävä aikaisin keväällä, mutta siihen men
nessä saatiin harvoin uutta kaskea täyteen kuntoon. Jos
se sitävastoin kylvettiin toisena viljana, voitiin maa val
lan helposti saada oikeaan aikaan valmiiksi muokatuksi.
Eräissä paikoin Hämeessä meneteltiin kaurakaskien val
mistamisessa seuraavasti: Mieluimmin valittiin tarkoituk
seen nuori lehtimetsä, joka hakattiin syksyllä joko syystai lokakuussa. Puita ei karsittu seuraavana keväänä,
vaan sai kaski olla rauhassa keskikesään, jolloin se pol
tettiin. Raivattua kynnettiin se syksyllä, vieläpä toista
miseen aikaisin seuraavana keväänä, jonka jälkeen siihen
kylvettiin siemen ja mullattiin se heti äkeellä.
Nämä
kasket tarvitsivat siis uudistetun muokkauksen, ja kului
aikaa paljon, ennenkuin niihin voitiin kylvää. Savossa
sitävastoin ei ainakaan kaikin paikoin näitä kaskia niin
perinpohjaisesti valmisteltu. Metsä kaadettiin kesäkuussa
ja poltettiin vielä samana kesänä, kun se vaan jonkin
verran oli kuivunut. Sen tehtyä rovioihin (raivattiin)
ja kynnettiin palo ennen talven tuloa. Seuraavana ke
väänä se äestettiin, kylvettiin ja äestettiin uudelleen aina
kin kaksi kertaa. Tavallisesti kylvettiin kaurakaskeen
toinen verta enemmän siemeniä häille kuin syysruiskaskeen. Äestäminen tapahtui tiettävästikin risukarhilla.
Savossa katsoo rahvas vielä nytkin kauran antavan mai
nioita satoja, kun sitä viljellään ensikertaisessa kaskessa;
niimpä siellä sanotaankin, että: »jos kaura pääsee paloon,
niin panee se miehen verkaan.» Sekä kaura- että ohrakaskien vilja kuivattiin tilapäisillä haasioilla, joista se
koottiin närtteisiin; se puitiin sitten talvella kotoriihessä.
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Sekulikasket.

Hernekasket.

Pellavakasket.

f. S ek u lik a sk ik si taas kutsuttiin semmoisia, joihin
kylvettiin sekaisin sekä ohraa että kauraa. Niitä tavattiin
1860— 1880:luvuilla vaan hyvin harvakseltaan, siellä täällä;
ainakin olen harvoin kuullut sellaisista puhuttavan ja vielä
harvemmin niitä nähnyt. Vain muutamia olen tavannut
Savossa ja Hämeessä. Karstulasta ilmoitetaan, että siellä
»joskus» on sellaisia tavattu. Paikoin on niiden valmis
taminen tapahtunut kuten ohrakaskienkin, toisin paikoin
taas se on olkit lähemmin sen tapaista, kuin kaurakaskista mainittiin. Mihinkään varmuuteen satojen suuruu
desta en ole päässyt.
g.
H ern eka sket olivat niinikään jotenkin harvi
naisia mainittuna aikana, mutta siellä, missä niitä löytyi,
antoivat ne runsaita satoja, jos vaan olivat kylvetyt
sopivaan maahan. Suonenjoella ja Joroisissa olen näitä
•kaskia joskus tavannut ja Karstulassa olen kuullut niitä
kovasti kiitettävän.
Huomattava kumminkin oli, ettei
hernettä minun tietääkseni koskaan ole kylvetty ensiker
taiseen kaskeen, jossa se siis olisi joutunut olemaan esiviljana. Selvänä syynä tähän on se, että herne oli k y l
vettävä keväällä siksi aikaisin, ettei ennätetty polttaa ja
muokata maata vasituisesti sitä varten.
Kaskeen sitä
siis mieluimmin kylvettiin toisena viljana ja silloin enim
mäkseen rukiin tai kauran jälkeen. Savossa ei puhu
takaan »kaskiherneistä», vaan »ahoherneistä». Nyttemmin
ovat hernekasket kaikkialla maassa ylen harvinaisia. Eräs
leikillinen tiedonanto Karstulasta mainitsee hernekaskien
häviämisen syyksi sen, että metsämaillakin jo alkaa olla
niin paljon lapsia, ettei kaskista voisi kunnon satoja
saadakaan.
h. P ella v a k a sk ia tavattiin 1700-luvulla sekä 1800luvun alkupuolella koko runsaasti eräissä osissa maata,
etenkin n. k. pellava-alueella, johon kuului: Rengon,
Janakkalan, Kärkölän, Kosken, Hollolan, Lammin, Asik-
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kalan, Hauhon, Längelmäen ja Orihveden pitäjät. Puhutaampa niistä muuallakin kuten esim. Nurmeksessa, Korpiselässä, Pieksämäellä, Joroisissa, Puumalassa, Urjalassa,
Kylmäkoskella ja Lohjalla.
Peliä van viljelyksestä kaskessa 1700-luvulla ei ole
paljon tietoja.
K a lm antaa sen ajan viljelyksestä seuraa van ku
vauksen : Peliä vakaskeksi valittiin nuorta koivumetsää
kasvava savimaa. Vanha metsä pidettiin tarkoitukseen
sopimattomana.
Kasken tuli polttaa hyväksi, ja kun
siemen oli huolellisesti kylvetty, mullattiin se tarkoin
joko aatralla tai karhilla. Pellavaa kylvettiin myös sem
moisiin paikkoihin, jotka 2— 3 vuotta sitten olivat polte
tut, jos vaan maa oli siihen sopivaa.
Sitävarten tuo
tiin talven aikana paikalle kuivia männyn- ja kuusen runkoja, joiden avulla maa keväällä poutasäällä huolelli
sesti poltettiin ja meneteltiin sen kanssa kuten edellisistä
kaskista on kerrottu. Että pellavaa Savossakin viljeltiin
kaskessa, selviää Tuneld-Björlcegrenin maantieteessä ta
vattavasta ilmoituksesta; siinä näet sanotaan, että pella
vaa varsinkin Pieksämäellä kylvettiin pieniin kaskilappuihin, »kumminkin verrattain pienissä määrin.» Lohjalla
viljeltiin pellavaa vallan usein kaskessa, johon se kyl
vettiin jonkun aikaa juhannuksen jälkeen.
Kuluneella vuosisadalla on pellavan kaskessa vilje
leminen vähitellen yhä vähentynyt.
Ompa se tälläkin
vuosisadalla sentään esiintynyt useissa eri osissa maa
tamme, vieläpä perin erilaisissa muodoissa. Teempä seuraavassa lyhyesti selkoa näistä eri pellavakaskista.
1. Kasket, joissa siemen on mullattu karhilla, ovat
olleet yleisimpiä Hämeessä ja kuvaa a gronoom i G . A .
M a ttila ne seuraavasti käsikirjoituksessa, jonka hän
hyväntahtoisesti on antanut käytettäväkseni: »Lähellä
peltoja ja niittyjä, mieluimmin kivettömällä savimaalla,
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valittiin sopiva joko sekametsää tai vielä paremmin lepik
köä kasvava maa. Tämä kaadettiin tavallisesti kesäkuun
lopussa tai heinäkuun alussa ja poltettiin seuraa vana
keväänä kesäkuun alussa. Jollei palopaikalla ollut kyl
liksi metsää, kuletettiin talvella sen reunustalle suuria
puita viertämistä varten.
Siinä tapauksessa poltettiin
ensin kaskessa löytyvä metsä ja sitten vieriteltiin noita
palavia tukkeja niin, että maa paloi hienolle porolle.
Tulen kaikkialla sammuttua, koottiin jääneet rungot ja
kekäleet ulkopuolelle kasken, joka kohta kylvettiin. Kylvömäärä ha:lle oli sama kuin pellossakin. Siemen mul
lattiin tavallisella risukarhilla »kahdesti ristiin äestämällä»,
jotta maanpinta hyvin tuli muokatuksi. Sitten oli kaski
valmis; rikkaruohot kumminkin perattiin pois, jos niitä
ilmaantui.
Kaskissa kasvoi pellava tavallisesti varsin
hyvin ja antoi parempia kuituja, melkeimpä vahvempia
kuin pellossa. Muuten meneteltiin sen kanssa samoin
kuin peltopellavan tehtiin.»
2. Kaskia, joissa pellavansiemen mullattiin aatralla,
tavattiin enimmäkseen Savossa. Tähän tarkoitukseen va
littiin alava, paksumultainen savimaa, joka kasvoi pientä
lehtimetsää; tämä kaadettiin heti juhannuksen jälkeen.
Puut karsittiin varhain seuraavana keväänä ja poltettiin
noin 2 viikkoa edellä juhannuksen. Heti kun palamatta
jääneet kekäleet olivat korjatut pois, kylvettiin siemen,
joka peitettiin aatralla. Päivää jälkeen äestettiin maa
risukarhilla ja kaikki mättäät, risut y. m. s. poistettiin
haravoimalla.
3. Kaskia, joissa siemen peitettiin kuokan avulla,
tavattiin tietääkseni hyvin harvoin. Mainitaan semmoisia
sentään olleen muutamissa Savon pitäjissä. Niissä me
neteltiin jotakuinkin samoin kuin edellisissäkin, sillä eroituksella vain, että siemen peitettiin kuokan avulla. Tä
män tavan varjopuolena on mainittu, että kuokkiminen
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on mitä tarkimmin ja huolellisimmin tehtävä, muuten
tulee peittäminen olemaan epätasaista ja vaillinaista. Kuok
kien tuli olla pieniä ja verrattain kapeita.
4. Kasket, joissa siemen mullattiin muualta tuo
dulla maalla. Tätä tapaa käytettiin ohutmultaisilla mailla
muutamissa Savon pitäjissä. Metsä kaadettiin ja poltet
tiin, kuten kahdessa lähinnä edellisessä tavassa on ker
rottu, jonka jälkeen palo perattiin puhtaaksi. Tätä tapaa
käyttäessä ei maata lainkaan muokattu, vaan sai tuhka
olla koskematonna. Siemenen peittäminen tapahtui niin,
että jostain lähellä olevasta paikasta tuotiin multaa, joka
seulalla sirotettiin siemenen päälle; jos kaski oli iso, le
vitettiin peitemaa lapioilla. Sen jälkeen tasoitettiin näin
levitetty maa haravoilla. Tätä tapaa pidettiin hyvin luo
tettavana.
i. T atta rikaskia tavattiin 1700-luvulla erään sen Tattarikasket.
aikuisen kirjailijan Sten C arl B jelk en kertomuksen mu
kaan Viipurin läänissä Lappeenrannan tienoilla, eräissä
Karjalan ja Hämeen pitäjissä, vieläpä koko Savossa,
paitsi Iisalmen, Kuopion ja osaa Leppävirran pitäjästä
sekä lopuksi Savonlinnan läänissä, niitä pitäjiä lukuun
ottamatta, jotka olivat Pohjanmaan rajalla.
»Mutta,
hän jatkaa, syytä siihen miksi tämä viljalaji on mel
kein tuntematon muissa Suomenmaan osissa ei voi
varmuudella sanoa.» Kuten näkyy viljeltiin siis tattaria
kaskessa vain itä-Suomessa, jotavastoin se oli harvinaista
länsi-Suomessa.
Ompa omituista huomata, että tämä
alue on vallan sama, kuin se, millä tämä kasvi tavataan
100 vuotta myöhempään. Vielä on tattarin viljelyksestä
1700-luvulla mainittava, että silloin jo oli tultu huomaa
maan »hallan olevan tattarin pahimman vihollisen», sekä
että tämän kasvin viljeleminen yleensä on varsin epä
varmaa. »Tattari taalarin tekee, tattari tulottomaksi,»
oli jo siihen aikaan käytännössä oleva sananlasku. Kii-
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tetäämpä tattaria kumminkin antamistaan suurista sadoista.
Niimpä sanoo eräs kirjailija, että se antaa »3:n, 4:n jopa
5:n kertaisesti sen kuin muu vilja, niin ettei ollut ollen
kaan harvinaista saada 30:stä aina 50:een jyvään; olipa
hän kuullut puhuttavan sellaisistakin, jotka 12 kapasta (66
1.) olivat saaneet 50 tynnyriä (82,4 hl) eli 129:nen jyvän,
ja tiedetään monta, jotka täten ovat päässeet vaurastu
maan ja tulevat hyvin toimeen vielä tänäkin päivänä.»
G a d d mainitsee, että tattaria Suomessa yleisimmin kyl
vetään kaskiin ja semmoisiin paikkoihin, joissa kovanmaan niittyä raivatessa on poltettu läjiin koottuja risu
kasoja; pellossa sitä ei viljellä muulloin kuin tämä lan
nan puutteessa joka 3:na tai 4:nä vuonna on niin uuvu
tettu, ettei se voi muuta viljaa kasvaa. Samassa teok
sessaan sanoo G a d d näin: »omituista tattarille on, että
niinpian kuin se on kuoreensa saanut vaikka kuinkakin
pienen jyvän alun, se, vallan toisin kuin muut viljalajit,
jo on täysin kelvollista kylvettäväksi. Jos idunaihe, talonpoikiemme sanojen mukaan, on vaan hienon hiuksen
kin tai jouhen kokoinen, on se jo kyllin vahva ja k y 
kenevä jatkamaan su k u an sa.-----------Laihaan maahan
kylvetään tattari vähän aikaisemmin, mutta muuten yk
siin aikoihin ohran kanssa.» Tattarin hän mainitsee nii
tettävän viikatteella ja pantavan pieniin, pyöreihin närtteisiin, jotka peitettiin oljilla ja havuilla. Toisin paikoin
pantiin tattari heti haasioille kuivumaan, jota tapaa G a d d
piti parempana, varsinkin silloin kuin leikkuuaika oli
sateinen. »Kun tattari on riihessä kuivattava, ei sen saa
tapahtua liian suuressa lämpömäärässä, sillä siitä vahin
goittuu siemen hyvin helposti ja tulee huonoksi itämään.
Korkeintaan pari vuorakautta sen tarvitsee kuivua ollak
seen puitavaa.»
Tattarin viljely s kaskissa on 1800-luvulla paljon vä
hemmän arvoista, jos kohta se, kuten mainittiin, esiin-
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tyikin jotenkin samalla alueella kuin edellisellä vuosi
sadalla. Varsinkin on se melkein tykkänään lakannut
länsi-Suomessa. Olen kumminkin tavannut jonkun tattarikasken Hämeessä tämän vuosisadan viimeiselläkin
vuosikymmenellä. Siksi valitaan tavallisesti kuiva, ylävä
hiekkamaa, joka on niin vähän hallanarka kuin suinkin.
Savon hietaharjuilla tavataan vielä meidän päivinämme
jotenkin suuria tattarikaskia, löytyypä niitä jotenkin jy r 
killä mäenrinteilläkin. Usein kasvavat kasken ylemmät
osat tattaria, kun taas alemmilla, vilun aroilla paikoilla
viljellään ohraa t. m. s. Savossa puhuttiinkin vielä 1870luvulla kahdellaisista kaskista nim.: 1) v a rsin a isista tatta rik a sk ista } joissa tattari oli ensimmäisenä viljana, ja 2)
n. k. sänkeen kylvetystä ta ttarim aasta, joka ennen oli
kasvanut joko rukiin tai kevätviljan.
1. Varsinaiset tattarikasket valmistettiin ja viljeltiin
Savossa näin: Metsä kaadettiin kesällä puiden ollen täy
dessä lehdessä, ja sai sitten olla rauhassa seuraa vaan
kevääsen, jolloin puut lumen sulattua karsittiin, jonka
jälkeen kaski sai kuivua. Kesäkuun 1 päivän tienoilla
se poltettiin.
Useimmiten oli metsä nuorta ja harvaa,
jonka vuoksi poltto kävi joutuin ja voitiin toimittaa eri
näisiin varovaisuustoimenpiteisiin ryhtymättä. Usein jäi
maahan palamattomia paikkoja, jotka sitten perästä pol
tettiin 1. »mustattiin» kalikoilla. Sitten tehtiin aita sem
moisista pitemmistä rungoista, joita tuli vaan oli vähän
noennut. Kaskea ei kynnetty kylvön edellä, vaan hei
tettiin siemen mustaan, muokkaamattomaan multaan.
Paras kylvyaika oli kesäkuun puoliväli jolloin niinikään
nauriin kylvö tapahtui. Kylvö tapahtui »puolta harvem
paan kuin rukiissa»; Räisälässä y. m. pitäjissä kylvettiin
niin harvaan, että »lammas vuonineen voi maata taimien
välissä».
Siemen mullattiin aatralla.
Varsin tärkeätä
oli, että maanpinta kokonaisuudessaan tuli muokatuksi.
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Kynnön jälkeen maa tasattiin karhilla. Useimpina vuosina
pani halla joukon kaskia.
Leikkuu tapahtui sirpillä,
mutta lyhteitä ei sidottu, vaan pantiin pystyyn kuivumaan
niin hyvin kuin voitiin. Pari päivää kuivuttuaan koottin vilja pieniin närtteisiin, joista se vietiin riiheen, jossa
se sitten puitiin varstoilla.
2. Sänkeen kylvetyn tattarimaan »viljelys oli y k 
sinkertaisinta kuin olla saattoi; tarvitsi vain kylvää, mul
lata ja korjata«. Tärkeänä pidettiin toimittaa syyskyntö
niin tarkkaan, että maa tuli joka paikasta muokatuksi.
Keväällä ei saanut koskea maahan ennenkuin siemen
oli kylvetty ja tämä taas tapahtui aikaisemmin kuin ta
vallisissa kaskissa, nim. joko toukokuun lopulla tai kesä
kuun alussa. Leikkuukin tapahtui tavallisesti vähän var
hemmin kuin edelläkerrotuilla tattarimailla.
k. N a u risk a sk ia tavattiin 1700-luvulla kautta maan.
Nauriskasket.
Eri pitäjistä esim. Kurkijoelta, Huittisista ja Hollolasta
kerrotaan, että nauriit menestyvät kaskessa erinomaisesti
ja antavat runsaita satoja. Nauriskasket valmistettiin näinä
aikoina varsin yksinkertaisesti ja riippui niiden järjestä
minen useinkin vaan sattumuksesta.
Kun esim. jpku
pienempi, kuiva metsätilkku jostain syystä oli palanut,
hakattiin puut pois ja maa kylvettiin nauriille. Näin ker
tovat useat sen ajan kirjailijat sen tapahtuneen, ja toden
mukaiselta näyttää, että tämä tapa oli hyvin yleinen
mainitulla vuosisadalla eri osissa maata. Vähän moni
mutkaisempaa tapaa käytettiin pohjois-Savossa.
Siitä
kertoo B en n et: »Naurismaiksi kaadetaan soma ja rehevä
sekametsä, joskus edellisenä kesänä, mutta myöskin sa
mana vuonna, poltetaan viertämällä kesäkuun alussa ja
kylvetään useimmiten 3:na eri kertana, nim.: l:sen
kerran noin 2 viikkoa ennen juhannusta ja käytetään
se kylvös osittain siemeniksi, osittain ruuaksi kesän ai
kana; 2:sen kerran viikkoa ennen juhannusta; näistä
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saadaan paraat, talven yli kuopassa säilytettävät nauriit;
ja 3:nen kerran viikkoa jälkeen juhannuksen.
Nämä
ennättävät vähimmin valmistua, mutta ovat mitä maukkaimpia syötäviä syksystä jouluun, jolloin vasta käy
dään kuoppanaureihin käsiksi. Viimeisen nauriinsiemenen kanssa kylvetään usein kaskiruista, joka leikataan
seuraavana vuonna. Jos tätä ei tehdä, kynnetään naurismaa syksyllä ja kylvetään siihen ohraa, sekulia, kau
raa tai harmaita papuja.»
Useiden kirjaili joitten tie
donantojen mukaan ei yksin nauriita, vaan vieläpä
niiden naattejakin käytettiin ihmisten ruokana, ne kun
näet kuivattiin ja käytettiin kaalin asemesta. Naattien
säilyttämiseen käytettiin sekä Hämeessä että Satakun
nassa eräänlaisia säiliöitä, joita kutsuttiin »p a u tio ik s i ».
Viimeksimainitussa maakunnassa käytetyt säiliöt selitetään
seuraavasti: »Pantioksi kutsutaan täällä eräällaista kaalilaitetta, jota valmistetaan siten, että naurismaalla koo
taan kaikki naatit yhteen läjään, johon sitten heitetään
kuumia kiviä, jotka niitä pehmittävät. Sen jälkeen tehdään
säleistä pyörykkä, johon kaikki lujasti sotketaan, pannaan
paino päälle ja jätetään paikoilleen talveksi, jolloin se,
ensi kelillä kotiintuotuna, on niin lujasti jäätynyt, että
kaikki mitä tarvitaan, on kirveellä siitä hakattava irti.
Laitetta käytettäissä on sen ensiksi saatava sulata, sitten se
huuhdotaan monessa vedessä, keitetään ja käytetään ha
pankaalin asemesta. Hyvinä vuosina ei väki kummin
kaan itse paljon käytä tätä laitetta, vaan kokoavat ja
käyttävät sitä silloin vain eläimilleen, jotka siitä hyvin
hyötyvät.» Muutamissa osissa maata oli nauriin viljelyk
sellä nähtävästi yhä vieläkin suuri merkitys ja jatkui
kin se melkein hillittömästi. Maan eteläosissa sen vilje
lys kumminkin alkoi hiljalleen vähetä, osittain siitä syytä,
että kaskiviljelys yleensä sai siellä väistyä pelto viljelyk
sen tieltä, osittain siitäkin syystä, että perunanviljelys
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voitti siellä yhä enemmän alaa maanviljelijöiden talou
dessa.
G a d d on koettanut tutkia, missä määrin osa
»istutuksia», joiksi nauriitkin luettiin, on lisääntynyt tai
vähentynyt Uudenmaan ja Hämeen lääneissä ja sanoo
hän voineensa huomata, että nauriin viljely s tuntuvasti on
vähentynyt vuosien 1770 ja 1780 välillä. Hänen ilmoi
tuksensa mukaan vietiin kaupunkeihin myytäviksi ensinmainittuna vuonna 2,437 tynnyriä (4,021, o hl) nauriita,
kun taas jälkimmäisenä vietiin vaan 894 tynnyriä (1,475, i
h l); nämä numerot osoittavat hänen mielestään tuotan
non suuresti vähentyneen.
Nauriskasket olivat 1800-luvun ensimmäisinä vuosi
kymmeninä luultavasti yleisimmät maassamme, mutta ne
vähenivät nopeasti samassa määrin kuin perunan viljely s
lisääntyi, niin että ne 1860— 1880-luvuilla eivät enään
olleet yleisiä muualla kuin itä-Kar jalan pohjoisosissa.
Niiksi valittiin kuivaluontoinen, pientä lehtimetsää, mie
luimmin lepikköä kasvava maa. Metsä kaadettiin taval
lisesti aikaisin keväällä ja poltettiin useimmiten samana
kesänä Juhannuksen tietämissä. Toisin paikoin valmis
tettiin kumminkin maa kuten ohralle, ja poltettiin siis
vasta kaatamisen jälkeisenä vuonna.
Polttaminen oli
melkein aina viertämällä tehtävä, sillä tuo pieni metsä ei
voinut aikaansaada maanpinnan palamista riittävässä
määrässä. Missä roviopuitten käyttämiskieltoa noudatettiin,
kuletettiin keväällä viime kelillä paikalle havuja, männynoksia y. m. risuja ja levitettiin yli koko kasken, jotta saa
tiin enemmän poltto-ainetta. Polttamisen tehtyä käytettiin
osa jälellejääneitä runkoja aidantekoon ja toinen osa
koottiin hiiltyneiden kekäleiden y. m. s. kanssa palamatta
jääneille pälvepaikoille, joissa ne sytytettiin, ja maa muo
kattiin matalaan pinnalta joko aatralla tai kuokalla. Toi
sin paikoin ei maata millään tavalla muokattu ennen
kylvöä, joka tavallisesti tapahtui heinäkuun alussa (Kiliä-
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nin s. o. 8:nen p:n tienoilla) tai kesäkuun lopussa (Pie
tarin s. o. 29 p:n seuduilla), Sotkamossa jo juhannuksen
tietämissä. Itse kylvö saattoi tapahtua kahdella tavalla,
nim. 1) sylkemällä tai 2) oikealla kädellä kylvämällä.
Edellinen niistä oli paljon yleisempi ja tapahtui seuravalla omituisella tavalla: Hankittiin avoin tuohilipponen,
johon siemenet pussista kaadettiin. Kylväjä, sylkijä, pisti
sitten lippoon kielenpään, johon siten tarttui pieni joukko
siemeniä; nämä hän nopeasti sylkäsi jo edeltäpäin mer
kityille kylvysaroille. Mitä suorempaan hän asteli ja mitä
korkeammalle hän sylkäsi, sen enemmän levisivät sie
menet ja sen tasaisempaa tuli kylvö. Helposti on käsi
tettävissä, mitenkä hullunkurisen vaikutuksen tämä tuiki
vakavana ja väsymättä toimessaan oleva kylväjä teki.
Kansalle onkin tämä kylvytapa antanut runsaan aiheen
pilantekoon; niinpä sanotaan, että sellainen mies, jolla
on paksut, ulkonevat huulet on hyvä nauriin siemenen
sylkijä.
Toinen nauriin siemenen kylvämistapa taas oli
se, että ne, hiekalla sekoitettuina, heitettiin kylvysaroille; hiekkaa pantiin 5— 6 litraa lusikalliseen siemeniä.
Multaaminen tapahtui joko kuokalla tai karhilla taikka
levitettiin joko seulalla tai lapiolla palon reunasta otettua
multaa siementen päälle. Sotkamossa oli tapana »jyrätä»
kaski, kun se oli kovalla maalla, sillä omituisella tavalla,
että annettiin karjan »jonkun aikaa» polkea sitä, saipa
se siellä maatakin.
Kaikkialla tapahtui harventaminen siten, että syys
kesästä ruvettiin taloudessa käyttämään suurimpia nau
riita.
Useimpa kyllä ei mihinkään erikoisempiin harvennuspuuhiin ollut tarvis ryhtyä, varsinkin jos naurismaa sattui lähelle lasten kisatanhueita tai yleisiä
teitä. Nauriin varkautta pidettiin yleensä luvallisena;
niimpä sanottiin: »Ei nauriin varasta hirtetä.» Hyväksi
muokatuissa kaskissa menestyi nauris erinomaisesti ja
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kasvoi juurruttuaan verrattain joutuin. Yleisenä luulona
kansassa on se, että nauris kasvaa vasta sitten, kun yöt
ovat ruvenneet pimenemään ja kun se, kuten sanotaan,
»kuulee varstan kolinaa riihestä». Korjuu- 1. nostoa jän
lähetessä kaivetaan kasken syrjään tai muuhun sopivaan
paikkaan nauriskuoppa, ja kun nauriita tavallisesti viljel
lään hietaisilla mäillä tai niiden läheisyydessä, on säily
tyspaikan saanti varsin helppo asia. Kuoppa on tavalli
sesti metriä vähän syvempi, muut mitat riippuvat sadon
suuruudesta; jos se on suuri, tarvitaan tietysti useampia
kuoppia. Sitten nyyhdetään nauriit käsin ja kootaan
läjiin lähelle kuoppaa, jonka jälkeen naatit ja navat listi
tään.
Tämän tehtyä viedään nauriit kuoppaan, joka
lopuksi peitetään havuilla ja hiekalla. Missä kuoppa on
lähellä, annetaan sen jonkun aikaa olla avoinna nauriiden
tuuleutumista varten.
Naattien kanssa menetellään mo
nella tavalla. Useimmiten ne kuivataan tilapäisesti teh
dyillä haasioilla tai viedään kotiin jossain sopivassa pai
kassa kuivattaviksi.
Tämän vuosisadan alussa säilytet
tiin naatit Virolahdella, Juvassa y. m. suurissa, tilapäi
sesti tehdyissä maatynnyreissä, jotka muistuttivat ennen
mainitsemiamme pantioita. Kun kumminkin ne selon
teot, jotka olen omistunut saamaan käsiini 1800-luvun
säiliöistä (»siloksista»), tärkeissä kohdin poikkeevat edel
lisen vuosisadan kertomuksesta, esitän seuraavassa kuvaavimman niistä. Se on Käisälästä lähtöisin ja kuuluu
näin: »Jo hyvissä ajoin ennen nauriin nostoa meni pari
miestä metsään, särkemään seinälautoja tuohon suureen
tynnyriin. Ne kiskottiin kirveellä ja kiilalla jostain »suo
ra juoksuisesta» hongasta ja tehtiin noin 3 sm. vahvui
siksi. Nämä laudat teroitettiin toisesta päästä ja saivat
sitten kuivata läjässä, siksi kunnes nauriit olivat nostetut.
Kun sitten piti ruveta listimään näitä, lyötiin laudat lu
jasti maahan suuren, pyöreän pohjan ympäri ja lähelle
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toisiaan, jonka jälestä ne kiinnitettiin vahvoilla paju vit
soilla.
Osa naatteja heitettiin nyt tynnyriin, johon ne
tiiviisti sullottiin nuijalla; näiden päälle pantiin sitten
kerros lähelläolevalla tulella kuumennettuja, suuria (noin
14 sm. läpimitaten) kiviä.
Kerroksittain pantiin nyt
vuoroin naatteja, vuoroin kiviä, kunnes tynnyri oli kukkurapäällä. Sitten se peitettiin lyhyillä laudoilla, joiden
päälle nostettiin aika läjä kuumentamattomia kiviä. Pää
asia oli, että naatit joutuivat kovan painon alaisiksi. (Sa
notaankin: »tiiviisti kuin nauriit pantiossa.»)
Selonteossani olen etupäässä puhunut yksivuotisista Kasvuvucroitus
kaskista, tai myöskin useampivuotisista vain niiden en kaskissa.
simmäisenä viljely s vuonna. Tavallista kumminkin oli vil
jellä samassa kaskessa useampana vuonna peräkkäin eri
laatuisia kasveja ja siten järjestää niille enemmän tai
vähemmän vaihtelevia vuoroituksia. Ei kumminkaan pidä
luulla, että nämä vuoroitukset olisivat mitenkään olleet
yhdenmukaisia tai perustuneet mihinkään yleisesti tunnet
tuihin muotoihin, vaan määräsivät enimmäksen joko paik
kakunnan tapa tai satunnaiset olosuhteet nämä kasvivuorottelut, joilla tuskin kumminkaan on siihen nimitykseen
oikeutusta. Seuraavassa mainitsen esimerkkeinä muuta
mia tällaisia vuoroituksia:
R u isk a sk issa s. o. semmoisissa, joissa ruis oli en
simmäisenä viljana:
a) l:n ä vuonna: ruis; 2:na: kaura, tattari, ohra tai
herne.
b) l:n a vuonna: ruis; 2:na: kaura ja 3:na: kaura,
tattari tai pellava.
c) l:n ä vuonna: ruis; 2:na kesanto ja 3:na n. k. ahoruis.
d) l:n ä vuonna: ruis; 2:na: kaura; 3:na: kaura ja
4:nä: kaura.
e) l:n ä vuonna: ruis; 2:na: kaura; 3:na: kaura; 4:nä:
kaura ja 5:nä: joko pellava tai tattari.
Suomen polttoviljelys.
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f)

l:nä vuonna: ruis; 2:na: kaura; 3:na: kaura; 4:nä:
kaura; 5:nä: kaura; 6:na: kaura; 7:nä: kaura; 8:na:
kesanto ja 9:nä: ruis.
Näistä vuoroituksista olivat kaksi ensimmäistä ylei
simmät. Siitä rukiista, joka viimeisenä kylvettiin, useim
miten edelläkäyneen kesannon jälkeen, saatiin sekä tie
donantajien että omien muistiinpanojeni mukaan hyvin
vähäinen sato. Lemin kirkkoherra R oschier sanoo, että
se onnistuttuaan antaa 2 jyvää hyvin heikkoa viljaa ja
kituisen oljen.
O h rakaskissa viljeltiin:
a) l:n ä vuonna: ohraa; 2:na: kauraa.
b) l:n ä vuonna: ohraa; 2:na: tattaria.
c) l:n ä vuonna: ohraa; 2:na: pellavaa.
N a u riska skissa taasen:
a) l:n ä vuonna: nauriita; 2:na: kauraa.
b) l:n ä vuonna: nauriita; 2:na: tattaria.
c) l:nä vuonna: nauriita; 2:na: pellavaa; — ja lopuksi
T a tta rikaskissa viljeltiin:
a) l:n ä vuonna: tattaria ja 2:na: kauraa.
Suuri osa mainituista vuoroituksista ovat sellaisia,
että ne suuressa määrin uuvuttavat maata. Otetaampa
vaikka melkein mikä ruiskaskissa käytetyistä vuoroituk
sista tahansa, niin kuuluu se joko suuremmalla taikka
vähemmällä syyllä siihen maanviljelykseen, jota L ieb ig
on kutsunut: ry östöv iljelyk sek si (R aubivirtschaft). Sama
on laita useimpien kevätviljavuoroitusten. Meidän päivi
nämme kuuleekin maanviljelijöittemme kaikissa niissä
osissa maata, joissa kaskia viljellään, sanovan, että kas
kia ennen voitiin viljellä paljon kauvemmin kuin nyt,
jolloin maa on niin moneen kertaan jo poltettu. Tämän
kin pitäisi olla edes jonkinlaisena viittauksena kasken
polton puolustajille tavan arvosta!
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Kun kaski lyhyemmän tai pitemmän aikaa viljel Hyljätty
kaski eli
tynä oltuaan hylätään, jätetään kumminkin aita sen ym n. k. vepärille.
Siellä kasvava, laadulleen usein erinomainen resaho.
heinä niitetään sirpillä ja kuivataan kuten heinänteossa
on tavallista tai myöskin kimppuihin sidottuna kantojen,
aitojen y. m. s. paikkojen päällä. Näistä n. k. veresahoista
saadaan oivallista heinää, joka on varsin sopivaa haudot
tavaksi navetassa talviruokinnan aikana. Vähitellen saa
aitakin lahota tämän ahon ympäriltä, joka vähitellen
rupee kasvamaan metsää.

Kuten ylläolleesta esityksestä selviää, on Suomen Kaskien
viljelysmaan kaskissa käytetty joukko viljelyskasveja, joista kum kasvit.
minkin ruis ja ohra ovat olleet yleisimmät. Jo maamme
viljelyshistorian aikaisimpina vai : . a ovat nämä kumpasetkin olleet pääviljalajeja meillä ja pysyneetkin sel
laisina aina meidän päiviimme saakka.
V arsina isina
kaskikasveina, joita viljellään etupäässä niissä ja vain
vähän soissa sekä pelloissa, ovat mainittavat: a) ju u r ir u is ; b) ta tta ri ja c) n a u r iit; voidaampa vielä lisätä,
että myöskin pellavaa 1700-luvulla toisin paikoin etu
päässä viljeltiin kaskissa.

K a skiv iljely k sessä käytetyt ty öka lu t ovat sekä Kaskissa
käytetyt
1700- että 1800-luvuilla olleet vallan samat nim.: kaski- työkalut.
hara, risuäes (karhi), lehtoastuva, aatra (kaskisahrat),
kassara (vesuri), kirves ja palokoukku (vanko); myöskin
lapiota ja kuokkaa on käytetty. Puhun seuraavassa tär
keimmistä edellämainituista työaseista, joiden erikoismuo
dot oheenliitetyt kuvat lähemmin selittävät.
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Kaskihara

a. K a sk ih a ra on varmaankin ikivanha maassamme
käytetty työase, jolla on ollut laaja käytäntö niin kaskissa
kuin muillakin viljelyksillä. Liitän tähän neljä tyypillistä
kuvaa näistä paloharoista (kuv. 1, 2, 3 ja
4). Ne ovat kaikki kaskiharan alkuperäisimpiä muotoja, joita kumminkin vielä vallan
äskettäiff on tavattu käytännössä.
Näistä neljästä muodosta
ovat kaksi ensimmäistä näh
tävästi alkuperäisimmät. Ne
tehtiin luonnollisesti suurim
massa kiireessä juuri par
haiksi kun niitä kaskissa tar-

Kuva 1. Kaskihara
Hämeestä, Tammelan
pitäjästä. Mustialan
opiston kalustokokoeimasta I, H. 10. Haran pituus 2 m.

Kuva 2. Kaskihara
Savosta,
Savitaipaleen pitäjästä. Luonnon mukaan v. 1889
piirtänyt Gösta Grotenfelt. Haran pituus
1,5 m.

Kuv i 8 ja 4. Kaskiharoja Savosta,
Pieksämäen pitäjästä. Jälkimäi
nen hara on Mustialan opiston
kalustokoelmasta I, H. 10. H a
ran pituus on 0,9 m.

vittiin, kun taas kehittyneemmissä muodoissa on enem
män vaivaa nähty. Näitä jälkimmäisiä siitä syystä säi
ly tettiinkin ja talletettiin, sen mukaan kuin kertojani Jo
roisissa ja Pieksämäellä minulle ovat ilmoittaneet, suuria
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määriä niitä vuodesta toiseen talojen aittojen ylisillä.
Hollolassa puhuttiin yksi- ja kaksinirkkoisista (haaraisista) haroista. Askolasta on kotoisin seuraava kertomus
kaskiharan valmistamisesta ja käyttämisestä: Se tehtiin
pienestä, tyveltään hyvin monihaaraisesta kuusipuusta,
joka muualta karsittiin, mutta sivulle vallan lähelle päätä
jätettiin muutamia oksia, jotka pantiin poikki, niin että
jälelle jäi noin 15 sm. pituisia piikkejä. Varsi tehtiin
sileäksi ja kädelle mukavaksi. Juvassa kerrotaan tapana
pidetyn kulettaa se kynnettäissä aatran poikkipuulla ja
kyntäjän pengonneen sillä kivien ja kantojen ympäryksiä
hevosen levätessä.
Todistuksena siitä, että tämä kaskihara on vanha
työkalu maassamme mainittakoon, että M ennander jo
1700-luvulla on kuvannut ja selittänyt erään »kehitty
neemmän» muodon tätä asetta. Sekä kuva että selitys
saakoon tässä sijansa:

Kuva 5. Kaskihara PohianmaalUi, kehittynyt muoto, M e n n a n d e rin mukaan, 1751.

»Missä kiviä on paljon, siellä ei käy aatra; sen sijaan
käytetään semmoisissa paikoin kapinetta, jota suomalaiset
kutsuvat h a ra k si; se on tehty raudasta, halaistu ja päis
tään vähän tylppä. Sen kumpikin haara on tavallista
äkeenpiikkiä paksumpi ja kämmenenleveyden pituinen.
Haarojen juurella on tuo halkonainen rauta varsi kään
netty suorakulmaisesti ja tälle vuorostaan suoraankui
maan varren jatko, joka lyödään puuvarren läpi. Halais
tuun koukkupäähän lyödään rautarengas, jotta koko rau
taosa on lujasti varressa kiinni. Tällä aseella mullataan
siemen kivien välissä ja kaikkialla missä sahraa ei voi
käyttää.»
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Karhi eli
risuäes.

vattu

b. K a r h i eli risu ä es on kauvan maassamme ta
kapine; allaoleva kuva siitä on jo 1700-luvun
aikuinen.
Tällä vuosisadalla tava
taan risukarhi kaikkialla maas
samme. Pääkohdissaan se on
alempana kuvatun näköinen
yhä vieläkin, mutta on kum
minkin aikojen kuluessa muut
tanut muotoaan. Luulen niitä
voitavan eroittaa kaksi pää
muotoa, nim.: a) n. k. vastakarhin, joissa oksat muodosta
vat tylsän kulman maan kanssa
karhin etupäässä ja b) n. k.
myötäkarhin, jossa oksat sa
massa ' päässä
muodostavat
maan kanssa enemmän tai
vähemmän terävän kulman.
Kumpasestakin muodosta on
tässä kuva; edellisestä kuva 7,
jälkimmäisestä kuva 8.
Näistä kahdesta eri muo
dosta on edellinen minun kä
sittääkseni pidettävä jälkim
mäistä vanhempana, kun sitä,
syystä että se paremmin muok6. Risuäes pohjois-Savosta,
kaa maanpinnan, on käytetty

Kuva
B e n n e t in mukaan, 1791.

r

j

j

j

aatran asemesta, joka ainakin
pohjoisissa osissa maata vielä oli vallan tuntematon, kun
sitävastoin risuäes oli yleinen kaikkialla. Mikä vielä var
memmin todistaa Joroisten karhimuodon olevan alkuperäisemmän kuin saman Savitaipaleesta, on se, että edel-
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lisen eri osat ovat yhdistetyt poikkipuilla ja vitsaksilla
kun taas jälkimmäistä pitää koossa naulattu kehys.

Kuva 7. Risuäes keski-Savosta, Joroisten pitäjästä.
Mustialan opiston kalustokokoelmasta T, B. 2.

Kuva 8. Risuäes etelä-Savosta, Savitaipaleen pitäjästä.
Mustialan opiston kalustokokoelmasta I, B. 8.

c. L ehtoastu va eroaa koko rakenteeltaan risukar- Lehtohista siinä, että sen muodostaa kaksi tai kolme pehmeätä astuva*
ja suurta risuoksaa tai puunlatvaa, joita vedetään pitkin
kaskenpintaa, kun taas jälkimmäinen, s. o. karhi tehdään

Kuva 9. Lehtoastuva Savosta, Savitaipaleen pitäjästä.
Mustialan opiston kalustokokoelmasta I. B. 1.

joukosta kankeita kuusenoksia, jotka ovat kiinni halotuissa rungoissa.
Tämä työase ei saata oikein rikkoa
maanpintaa, vaan ainoastaan lakaista sitä, kun sitävastoin
ainakin joku risukarhin eri muodoista kykenee tarpeeksi
asti repelemään palon pintaa.
Lehtoastuvan rakenne
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selviää seuraavasta valokuvan mukaan tehdystä kuvasta
9. Se tehdään kahdesta jotenkin pitkästä koivun- tai
harvinaisemmissa tapauksissa männynlatvasta, jotka pan
naan vieretysten ja sidotaan oksistaan yhteen. Pitkälti
tyvipuolesta katkotaan oksat, kun sitävastoin koko latvapuoli jää oksaiseksi.
Tyvipuolen päähän kaivetaan
reikä, johon länkien pitkät vetohihnat kiinnitetään hevosta
sen eteen valjastaessa. Poikkiteloin astuvan yli sen oksapuolen tyven kohdalla sidotaan poikkipuu vitsaksilla. Usein
kiinnitetään tämän keskikohdalle vielä pienempi, oksainen
puu, jotta koko äes siten tulisi tuuheammaksi.
Lehtoastuvaa tavataan tietääkseni enään vain eteläSavossa ja kaakkois-Hämeessä ja niissäkin paikoin hyvin
harvoin.
Aatra I.
d. A a tr a (kaskisahrat) on myöskin hyvin vanha
kaskityöase,
joka jo 1700-luvulla esiintyi samassa täydellisessä
sahrat.
muodossaan, jossa se tavataan vielä meidän päivinämme.
Tämä selviää allaolevasta B en n eti n tekemästä kuvasta
10, johon liittyy seuraava sitä täysin kuvaava selitys:
»Aatraan kuuluu vahvasta koivusta tai tammesta
tehty kurki, josta sitä pidetään kiinni molemmin käsin
sekä ohjataan hevosta aisoista, jotka aatran nytkähdellessä
vähän myötäävät. Ohjaksia ei tarvita, aisojen sivuttainen
liike kun määrää hevoselle liikkumissuunnan. Sahranperä on talikon muotoinen ja luonnonkasvuinen, päistään
raudoitettu sekä kiinnitetty kannatushihnoilla aisoihin.
Kynnettäessä kannatetaan aatraa molemmin käsin, koho
tetaan ylös sen sattuessa esteesen, niin että hevonen nyt
kähtää, ja lasketaan tai ikäänkuin painetaan maahan,
esteestä päästyä. Länkiin on se kiinnitetty kahdella pit
källä köydenpalalla, joiden silmukat ovat pujotellut läpi
aisaan kiinnitettyjen vitsalenkkien ja sitten kulkevat yli
aisojen pään; muullaiset valjaat tärvelisivät hevosen heti
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ensi päivänä.»
M ennander mainitsee, että Pohjanmaan
soilla »käytetään tuhkaan kylvetyn siemenen multaamiseen

Kuva 10.

Kaskisalira pohjois-Savosta, B e n n e ti n mukaan, 1791.

pohjoisemmissa pitäjissä sahraa, jossa perä oli vallan ta
kaperin käännetty, jotta se ei tarttuisi puiden juuriin, vaan
esteettömäsi kulkisi niiden yli ja saattaisi tulla nostetuksi.»
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Kaskisahrat eroavat yleisesti tunnetuista peltosahroista etupäässä siinä, että sahranperä on pystympi ja
että niistä multuri puuttuu. Nykyaikaisia kaskisahroja
olen tavannut kahta päämuotoa, nim. 1) itä su o m a la isen
ja 2) hä m ä lä isen y mainitsemattakaan niitä välimuotoja,
joita käytetään sekä pelloissa että kaskissa.
1. Itä su o m a la in en aatra (kuva 11) on pääasial
lisesti samannäköinen kuin ylempänä kuvattu savolainenkin 1700-luvulta.
Kumminkin näyttää tässä kuvattu,
Karjalasta kotoisin oleva aatra muodolleen olevan vielä
alkuperäisempi, koska siitä puuttuu ne nuorat, jotka
täydellisemmässä muodossa kulkevat aisoista sahranpe-

Kuva 11. Kaskisahra Karjalasta,
Parikkalan; pitäjästä.! Mustialan
opiston kalustokokoelmasta I, A. 5.

Kuva 12. Kaskisalira Hämeestä,Tammelani
pitäjästä. Mustialan opiston kalustokokoelmasta I, A. 1.

rään, joka niinikään on hyvin alkuperäinen.
Kokosi
vun kuvassa II nähdään savolaisia aatroja Joroisten pi
täjästä; ne ovat täydellisempiä kuin tähän kuvattu kar
jalainen aatra.
2. H ä m ä lä in en kaskisahra (kuva 12) eroaa edel
lisestä etupäässä siinä, että aisat ovat vähän erilaiset,
nim. pykälöidyt ja että siinä tavataan vitsassiteet. Se
aisoissa tavattava laitos, joka on ominainen tässä kuva
tulle hämäläiselle sahralle, tavataan nykyään vallan ylei
sesti kaikissa niissä. Varmaan ovat karjalaiset aatrat
alkuperäisempiä kuin hämäläiset; se selviää siitäkin, että
viimeksimainituilla oli 1700-luvulla samallaiset aisat,
joita nyt enään tavataan vain itäsuomalaisissa aatroissa.
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*
e. P a lo k o u k k u a eli vankoa käytettiin jo 1700-lu- Palovulla vierinhirsien vierittämistä auttamaan. B ennet ku koukku.
vaa tämäntyöaseen v. 1791 julkaisemassaan teoksessa.

Kuva 13.

Palokoukku pohjois-Savosta, B e n n e t in mukaan, 1791.

Kuluneellakin vuosisadalla on palokoukkua ahkerasti
käytetty. Sen vanhin muoto, joka oli kokonaan puusta,
on tavattu vielä 1800-luvullakin, jopa vallan hiljattain
Sotkamossa, jossa siitä on annettu
seuraava selitys: »Palokoukku teh
dään jonkun sylen pituisesta kuusesta
tavallisen luokka-aisan paksuiseksi;
toiseen päähän jätetään korttelin pi
tuinen osa vahvinta juurta koukuksi.»
Uudemmassa muodossaan sinä käy
tetään varteen kiinnitettyä rautakoukKuva 14. Palokoukku Sa
kua. Ylempänä kuvattu palokoukku vosta,
Lapinlahden pitäjäs
tä. D 17 Kansantieteelli(kuva 13) 1700-luvulta on sen muotoi sesiiä museossa Helsingissä.
nen ja muistuttaa kokonaisuudessaan
paljon vielä meidän päivinämme yleisimmin käytetystä
palokoukusta.
Oheenliitetty kuva 14 näyttää Savossa
tavattavan muodon tätä koukkua, joka kiinnitetään 3— 5
m. pitkän puuvarren päähän.
f. K a ssa ra lla (vesurilla) oli niinikään nykyinen Kassara
I. vesuri.
muotonsa jo 1700-luvulla. Se selviää täydellisesti vertai
lemalla keskenään kumpaakin allaolevaa kuvaa.

Savosta, B e n n e ti n mukaan, 1791.

g.

hyvin

Kuva 1G. Kassara Savosta, Nilsiän pitäjästä.
Kansantieteellisestä museosta D 15.

P a lo k u o k a t ovat tavallisia kuokkia, joilla on

kapea

ja

suippo

terä.

Niitä

käytettiin osittain

Palokuokka.
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samaan tarkoitukseen kuin kaskiharaa, osittain niillä kai
vettiin sammalta y. m. s. ennenmainituilta kaskea ympä
röiviltä kulonpoluilta.

Aidat.

A itu u k s ia on kaskien ympärillä*' aina käytetty ja
tehty ne vallan erilaisista aineksista. Niitä eroitetaan
kahta eri päämuotoa, nim. 1) sorto- eli rytöaita ja 2)
varsinainen aita, jonka alkuperäisempi muoto edellinen
nähtävästi on ollut.
1. S o rto a ita tehtiin yksinkertaisimmin vain siten,
että suuria kuusia, koivuja ja muita puita kaadettiin
päällekkäin pitkin kasken rajaa. Nurmeksesta kerrotaan,
että puihin jätettiin pitkä kanto ja kaadettiin ne niin, että
jäivät kantoon kiinni. Rungot tulivat niinmuodoin ole-

Kuva 17.

Kaskiaitaa Savossa, Pieksämäen pitäjässä.

maan korkealla maasta. Kehitysmuotona edellisestä oli
se muoto, joka tavattiin esim. Urjalassa, Lopella, Nasto
lassa sekä Joroisissa ja jossa kaatuneitten puitten latvapäitä kannattivat ristiinpannut, vieläpä toisinaan vitsak
silla kiinnitetyt seipäät. Kiukaisissa käytettiin ristiinpantujen seipäitten sijasta kahta vierekkäin asetettua se:-
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västä, joiden väliin sidottiin vitsakset puita kannatta
maan. Sortoaita on suuresti metsää raiskaava aitausmuoto, varsinkin kun se on lyhytaikainen ja on vähän
väliä korjattava uusia puita kaatamalla. Tämänlaatuisia aituuksia käytettiinkin etupäässä ulkopalstoilla, mutta poik
keustapauksissa joskus rintamaillakin, varsinkin silloin
kun ei ollut aikaa tehdä kunnollista aitaa.
2. V arsina iset kaskien y m p ä rillä olevat a id a t
olivat kahta päämuotoa, nim.: a) raksia eli vitsaksia
puuttuvat (raksittomat) ja b) niillä varustetut (raksilliset)
aidat; näistä edelliset nähtävästi olivat alkuperäisempiä.
a. R a k sitto m ia eli vitsa ksettom ia a ito ja saatet
tiin tehdä monella lailla. Yhtä Savossa tavallista muotoa
osoittaa kuva 17.
Tämänlaatuiset aidat tehtiin aina
pitkistä rungoista, joista osa, n. k. aitatelat, pantiin aidan
suuntaan ja toinen osa, n. k. poikkitelat, niiden yli ris
tiin kasken ulkopuolelta, tyvipuoli nostettuna edellisten
päälle. Kuva on tehty Pieksämäellä v. 1897 ottamani
valokuvan mukaan. Toinen laatu näitä aitoja, n. k. ris-

Kuva 18.

Kaskiaitaa Savossa, Pieksämäen pitäjässä.

tijalka-aita, tehtiin siten, että kaksi seivästä pantiin ristiin,
kuten osittain sortoaidassakin, ja näiden päälle pantiin sit
ten aidan suuntaan käyvä runko; noin 1 metrin päähän
pystytettiin toinen seiväspari, sen päälle toinen runko niin
ikään aidan suuntaan j. n. e. koko kaski ympäriinsä. Jos
kus nämä ristikot sidottiin vitsaksilla. Ylempänäoleva Piek
sämäellä v. 1896 ottamani kuva 18 esittää mainitunlaista
aitaa. Estääkseen kaskesta suuremmat eläimet käytettiin
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vielä äskettäin eräissä Savon pitäjissä muuatta omituista,
tilapäistä aitamuotoa, jonka myös tulee lukea tähän ryh
mään kuuluvaksi. Edellämainitulla tavalla lyötiin nim. sei
päitä ristiin ja pantiin yksi aidas kahden tai useamman
tämmöisen ristikon yli. Tehdäkseen nämä aidat vahvem
miksi, sidottiin nuo riistiinpannut seipäät väliin vitsaksilla.
Kaikki edellämainitunlaiset aidat ovat aina olleet
vaan tilapäisiä; syynä niiden tekoon on useimmiten ollut
se, että palolla on ollut liian vähän varsinaiseen aidanpanoon kelpaavia tarvepuita.
b. R a k silla eli v itsa k silla varu stettu ja a ito ja
on kumminkin useimmissa kaskissa käytetty; erittäinkin
on se ollut yleistä siellä, missä useampivuotisia kaskia
on pidetty ja missä siis on kannattanut ympäröidä ne
kestävämmällä aidalla. Erittäin on huomautettava siitä
seikasta, että tällaisia aitoja käytettiin etupäässä asutuissa
seuduin, missä viljelyksille pääsy pienemmillekin kotieläi
mille oli verrattain helppo, kun sitävastoin nuo edelläselitetyt, yksinkertaisemmat aidat, jotka vain osaksi
saattoivat viljelyksiä suojata, olivat yleisimpiä erämaan
paloilla.
Tähän ryhmään kuuluvia, vielä meidänkin päivi
nämme tavallisia aitoja eroitetaan kahta päälaatua, nim.
a) p y ö r eistä ja (S) h a la istu ista a id a k sista tehdyt
a id a t.
Niistä ovat edelliset, n. k. palo-aidat, yleisim
mät; ne tehdään joko »palopuista» tai ympäriltä ote
tuista puista ja kiinnitetään tavallisesti koivu- tai paju- 1.
vesa vitsaksilla. Joka seiväspariin käytetään tavallisesti
kaksi vitsasta ja jokaista tai joka toista tai kolmatta
paria tukemaan käytetään varaseiväs; tämä sijoitetaan
vuorotellen aidan kummallekin puolelle. Mainituntapaiset
aidat tehdään tavallisesti harvoja ja heikkoja, sillä niiden
ei ole tarvis kestää montaa vuotta.
Pyöreistä puista
valmistettu aita tehdään joko yhdensuuntaiseksi maan
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kanssa, n. k. lapeaita, tai joko enemmän tai vähemmän
vinosti sitä vastaan, n. k. vinoaita.
Allaoleva v. 1896
Pieksämäellä ottamani kuva 19 esittää pyöreistä aidaksista
tehtyä vinoaitaa. Jälkimmäisiä, halaistuista aidaksista tehty
jä, n. k. särentäaitoja, tavataan harvoin kaskissa syystä, että
oli turhaa tehdä kovin vahvoja aitoja näitten useimmiten

Kuva 19.

Kaskiaitaa Savossa, Pieksämäen pitäjässä.

hyvin lyhytaikaisten viljelysten ympäri; niitä käytetäänkin
sen vuoksi enimmäkseen vain peltojen ja niittyjen ympä
rillä. — V eräjät tehdään tavallisesti mahdollisimman
yksinkertaiset ja useimmiten samoista aineksista kuin
itse aitakin. Joskus käytetään veräjä-aukon tukkijana
vain ristiin pantuja seipäitä, vanha viraton karhi j. n. e.
L e ik k u u f au m a a m in en y p u im in e n y. m. työt teh Leikkuu,
aumaamitiin kaskeamisessa jotenkin samoin kuin varsinaisessa nen, pui
pelto viljelyksessä, jonka vuoksi ne nyt tässä yhteydessä minen
saattavat jäädä mainitsematta.

Edellä selitetyt kaskiviljelyksessä tehdyt työt ja käy
tetyt työtavat ovat, kuten selvästi voi huomata, hyvinkin
alkuperäistä laatua, joka selviää jo siitäkin, että niistä
saadaan niin kovin epävarmoja satoja. Kaskeaminen on,
samoin kuin kaikki muukin poltto viljely s, hyvin suuresti
riippuvainen säästä, polton kun näet tulee tapahtua pou
dalla, voidakseen kunnolla tapahtua. Sadevuosina saattaa
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koko poltto jäädä tekemättä, josta luonnollisesti seuraa,
että kasket jäävät kylvämättä ja käyttämättä. Helposti
voi käsittää, mitä vaikeuksia siitä johtuu viljelijälle, joka
leipänsä saa etupäässä kaskesta.
Tämä kaskeamisen
heikko puoli on todella tuottanut maallemme suuria va
hingoita ja usein ollut syynä katovuosiin ja kalliiseen
aikaan. Niimpä valitettiin esim. v. 1812 sitä, että nälän
hätä uhkaa Kuopion, Vaasan ja Oulun lääniä osittaisena
seurauksena siitä, ettei kaskia voitu yhtämittaisen sateen
vuoksi polttaa, joten »kaukaisempien pitäjien asukkailla»
ei seuraavana vuonna ollut valmista maata, mihin sie
menen kylväisivät. Niinikään täytyi kasket vuosina 1817,
1818, 1821, 1824, 1828, 1833, 1840, 1844 j. n. e. jättää
sateisten ilmojen takia polttamatta useissa kohdin maa
tamme. Huomauttaa tulee vielä siitäkin, että kaskivilje
lystä haittaavat paljon suuremmassa määrässä kuin pel
toviljelystä hallan, kuivuuden y. m. s. syiden häiriötä
tuottavat vaikutukset.
Näistä ja muista varjopuolistaan huolimatta on siitä,
nim. kaskeviljelyksestä, varsinkin aikaisimpina aikoina,
kansamme saanut pääasiallisimman, jos kohta niukan ja
epävarman toimeentulonsa. Ompa se toisinaan tuottanut
muutamille henkilöille aimo rikkauksiakin ja väliin, jos
kohta harvoin, ollut aiheena varallisuuteen suuremmassa
tai pienemmässä osassa rahvasta. Muistettava kummin
kin on, että nämä rikkaudet ja hyvinvointi ovat aina
olleet häilyviä käsitteitä.
Semmoisia rahvaanmiehiä, jotka laajoilla kaskivil
jelyksillään tulivat verrattain rikkaiksi, kutsui kansa lei
killään »huuhtakuninkaiksi eli kaskipohatoiksi». Vielä mei
dän päivinämme puhutaan esim. Nurmeksessa eräästä
77Ma-nimisestä talonpojasta Sivakka vaaran kylästä, joka
syystä kantoi tätä nimeä; hänen viljelyksensä kun näet
»eivät mahtuneet maan rajojen sisäpuolelle, vaan ulottuivat
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kauvas Venäjälle.»
Pitäjänkertomus mainitsee samasta
miehestä, ettei hän viitsinyt lähteä viemään verojyviään
ruununvoudin luo, vaan käski tämän noutamaan ne. Ruununvouti lähettikin 8 kuormamiestä Tikkalaan, jossa isäntä
jätti vilja-aitan avaimen miehille, käskien heidän ottamaan,
minkä tarvitsivat, itse hän ei pitänyt väliä heidän ottonsa
tarkastamisesta. Miehet ottivatkin 40 tynnyriä, ehkäpä
enemmänkin, ja kun sitten kysyttiin T ik a lta , eikö jo
tullut aika lovea viljalaariin, arveli hän vaan, että »näytti
siltä kuin olisi siinä pyy vieriellyt».
Toinen samanmoinen kaskipohatta oli tämän vuosi
sadan alussa Pudasjärvellä Oulun läänissä. Hänen ni
mensä oli R ä isä n en ja muodosti hänen huonekuntansa
»40-henkisen tasavallan».
Hänen peltonsa olivat vain
noin 6 1 tynn. alaa (noin 3 ha) laajat, mutta kasket si
sälsivät sen sijaan »useita tuhansia tynnyrinaloja».
Vuosisadan jälkipuoliskolla näyttävät nämä »suurviljelijät» käyneen harvinaisemmiksi kuin sen alkukymmenillä ja luultavaa on, että heidän uljas sukunsa nyt
temmin jo on kokonaan kuollut sukupuuttoon.

Suomen polttoviljelys.

6

II LUKU

K y t ö v ilje ly s .
Kytö viljelystä harjoitettiin siten, että metsättömillä
mailla poltettiin osa ruokamullasta, joka on nostettu vil
jelykselle vartavasten kuletetun polttoaineen päälle, ja
että tähän ikäänkuin hehkutettuun maahan kylvettiin kaikellaisia viljelyskasveja. Sitä käytettiin enimmäkseen ko
valla maalla ja mieluimmin savimailla, mutta myöskin alavammilla mailla, jokien suistikoissa, järvien lähellä ja silloin
mieluimmin hyvällä niittymaalla.
Tätä viljelystapaa ei
voi sekoittaa kaskeamiseen, jossa metsämaita otetaan vil
jelyn alaisiksi ja jossa maa vaan kärvennetään eikä pol
teta siinä määrin kuin kytö viljelyksessä on laita. Myös
kin poltto viljelyksestä suolla, jota paikoin maassamme
sanotaan suon kydöttämiseksi, se eroaa täydellisesti, sillä
suota poltettaissa ei tarvita mitään vartavasten tuotua
polttoainetta, vaan palaa silloin aina itse maa ja siinä entuudeltaan löytyvät puut tai kapulat y. m. s.
KytöviijeKytö viljely s on nähtävästi vanha maassamme. Jo
lys on van
.v.
1650
puhuu siitä W exionius, joka sanoo sitä tavatun
ha viljelys
muoto. Hämeessä, ja eräs tunnettu kirjailija 1700-luvulta selittää,
että kytö viljely s myös kuuluu kansamme käyttämiin alkuperäisimpiin viljelysmuotoihin, seuraten heti metsäs
tystä sekä kalastusta. Myöskin G a d d sanoo samalla
vuosisadalla, että tämä sekä kaskiviljelys ovat »pohjois
maisten kansojen vanhimmat pellon ja niityn perkaamis-

83

tavat». Vielä on mainittava eräs seikka, joka todistaa,
että kytö viljelystä maassamme jo on aikaisin harjoitettu,
nim. se, että tämä alkuperäinen viljelystapa jo 1700luvulla oli aikaansaanut suuria vahingoita, kuten vasta
mainittavista muutamien sen aikuisten kirjailijain otteista
selviää. Joskin kytöviljelys siis on vanha viljelysmuoto
Suomessa, näyttää kumminkin vähän todenmukaiselta
olettamus, että se olisi meillä keksitty. Se on luulta
vasti maahamme tullut lännestäpäin, syystä että sitä on
käytetty melkein yksinomaan maamme lounaisimmalla
kulmalla, ja että melkein samallaisia viljely smuoto ja on
käytetty Skandinaviassa sekä muualla länsi-Europassa.
Ranskassa harjoitetaan vielä nykyäänkin kytöviljelystä
vähissä määrin ja kutsutaan sitä siellä nimellä ecobuage.
Eräillä tahoilla on arveltu, että kytöviljelys on se alku
peräinen viljely smuoto, jonka ruotsalaiset toivat maa
hamme, samoinkuin kaskiviljelys olisi suomalaisten oma
tuoma viljely smuoto. Tämän seikan selvittäminen jää
köön vastaisen tutkimuksen tehtäväksi; huomautan vaan
siitä, että niin kaski- kuin kytö viljelyskin ovat olleet pel
to viljelyksen edeltäjiä myöskin Ruotsissa, joten voi otak
sua, että kaskiviljelyskin kyllä oli tunnettua niille ruot
salaisille, jotka maahamme olivat muuttaneet ennen his
toriallisen ajan alkua.
Kuten jo on huomautettu, ei kytöviljelys milloin- Leviämikaan ole meillä suuremmassa määrin levinnyt. Siitä pu- nen‘
hutaan 17:ta vuosisadalla vain Hämeessä ja 1700-luvulla
G a d d mai
tavataan sitä etupäässä maan eteläosissa.
nitsee, että kovan maan kydöttämistä harjoittivat »muu
tamat harvat Turun maaherrakunnassa, kuten esim. Loi
maan pitäjässä, mutta yleisemmin kumminkin Hämeen
läänissä». K a lm puhuu »niistä laveista, aukeista, kydöttämällä uuvutetuista pelloista, joita on joka kylässä
Somerolla.
Emäseurakuntalaisten
elinkeinoina olivat
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siellä pelto- ja kytöviljelys, joista tätä jälkimmäistä pal
jon innokkaammin harjoitettiin kuin edellistä. Kappelin
asujamet ovat muun ohella harjoittaneet myös jonkun
verran ahkeraan kydöttämistä, joka on vähän paremmin
palkinnut heidän vaivansa kuin metsästys ja kalastus.»
Myöskin Hauholla kerrotaan kydöttämistä harjoitetun
vieläpä sillä seurauksella, että pellot sen sijaan jäivät
vallan takapajulle.
Tekemällään Suomen matkalla v.
1752 tuli K u n in g a s A d o lf F re d rik huomaamaan, että
»Hämeen asujamet olivat suuresti hävittäneet maitansa
n. k. kytö viljelyksellä, jota harjoitetaan siten, että ruokamulta tykkänään kaivetaan ylös ja poltetaan, jonka teh
tyä tähteet ja tuhka levitetään; tällä menettelyllä tosin
viljansato ensimmäisenä vuonna paranee, mutta vähenee
sitten niin huomattavasti, että korkeintaan kolmen vuo
den perästä maata ei enään pitkiin aikoihin voi käyttää.»
Vanhojen kaskien kydöttämistä sanotaan harvoin tapahtu
neen, mutta G a d d mainitsee sen kumminkin olleen käy
tännössä eri osissa maata. Tämän vuosisadan alkupuo
lella jatkettiin kydöttämistä toisin paikoin etelä-Hämeessä
ja Satakunnan eteläisimmissä osissa. Siitä huolimatta,
että K. S. Talousseura v. 1819 julkaisemassaan maamme
metsien käyttöä koskevassa mietinnössä sanoo, että tätä
viljelystapaa «ei enään harjoitettane muualla kuin eräissä
osissa Wiipurin lääniä», on sitä niiden tiedonantojen
mukaan, joita olen saanut eri maanviljelijöiltä, itse asiassa
vielä tämän vuosisadan keskipaikoillakin harjoitettu muu
tamissa maamme osissa jokseenkin yleisesti, kuten aina
kin Hollolan, Asikkalan, Lopen, Tammelan ja Someron
pitäjissä sekä Jokioisten ja Humppilan kappeleissa Hä
meessä samoinkuin Loimaan ja Metsämaan pitäjissä Sa
takunnassa. Vielä on kytöviljelystä 1880- ja 1890-luvuillakin tavattu Hollolan, Asikkalan, Lopen, Jokioisten,
Vesilahden ja Loimaan pitäjissä, mutta lisätä sentään

tulee, että sitä kaikkialla nyttemmin harjoitetaan mahdol
lisimman vähissä määrin. Turun ja Porin läänin kuver
nöörin kertomuksessa v. 1880 sanotaan: »Kaskeaminen
samoinkuin n. k. kydöttäminenkin ovat kaikkialla läänissä
vähenemään päin ja ovat jo monin paikoin kokonaan
lakanneetkin.» Yähemmissä nauriin viljelyksissä sanotaan
sitä käytetyn myöskin Pohjanmaalla, jopa aina Sotka
mossa asti.
Samoinkuin kytöviljelys, mikäli tiedämme, aina on
ollut vähän levinnyt maassamme, on se aikojen kuluessa
myöskin ollut harvojen muunnosmuotojen alainen. Mer
kitykseltään tärkeimpänä aikana, nim. 1700-luvulla, esiin
tyi se kahdessa eri muodossa, nim. 1) Kovan maan ja
2) Vanhojen kaskien kydöttämisenä; 1800-luvun viljelyk
sessä on tietääkseni käytetty yksinomaan edellistä muotoa.
Kovan maan kydöttäminen oli 1700-luvulla paljon Kovan
maan ky
monimutkaisempi toimi, mutta sitä harjoitettiin myös döttämi
säännöllisemmin kuin tällä vuosisadalla. Sen harjoitta nen.
misesta kertoo H asset, jonka mukaan päätehtävät olivat
seuraavat: a) Talvella vedätetään 4 — 5 kyynärän (2,4 —
3 ,o m.) pituisia puita viljelykseen raivattavalle paikalle;
tavallisesti siihen käytetään kuusipuuta; b) Kun maa
keväällä on kuivunut, nostetaan se joko lapiolla tai kyn
netään ruodilla varustetulla auralla, jonka jälkeen vallan
eri henkilö pienentää viilun; c) Sitten pannaan puut
riveihin vainiolle, ja turvepalaset nostetaan niiden päälle,
niin että ne peittyvät muualta, paitsi päistään, joista
puut sytytetään. Näiden maakasojen väli on vähän run
saampi kuin kaksi kyynärää (1,2 m.). G a d d lisää tähän
selontekoon, että puut hakattiin samoin kuin tavalliset
polttopuutkin, ja että 4 — 5 semmoista pantiin rivittäin
läjiin ennen sytyttämistä. Puitten mukana paloi niille
nostettu maakin tuhaksi, joka tarkoin levitettiin ympä
riinsä ja kynnettiin maahan aatralla; siemen taas mul-
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lättiin äkeellä. Tämä viljelystapa, jatkaa hän, vaati pal
jon päivätöitä, varsinkin silloin kuin turve maasta lapi
olla nostettiin.
Seuraavalla, 1800-luvulla käytettiin kovan maan
kydöttämistä enimmäkseen pienemmillä nurmilla ja vaini
oilla sekä harjoitettiin sitä enemmän tai vähemmän huo
lellisesti. Tavallisimmin viljeltiin kydöissä ruista tai kau
raa.
Hollolassa ja Asikkalassa käytettiin kydöttämistä
vain pellonreunuksilla, äkisti päätettyjen sarkojen päitten
viljelyskuntoon saattamiseksi j. n. e. Pelto kynnettiin,
jonka jälkeen läheisestä metsästä sille kuletettiin risuja,
kantoja, vanhoja aidantarpeita, puita y. m. s. Tämä
polttoaine pantiin riveihin ja peitettiin kynnetyllä maalla.
Polttaminen toimitettiin poutasäällä ja koetettiin saada
tehdyksi mahdollisimman nopeasti. Tuhka levitettiin sit
ten pellolle ja kynnettiin maahan, ja sen jälkeen kylvet
tiin ruis. Vesilahdella viljeltiin ruista täten vielä v. 1885,
kuten itse olin tilaisuudessa näkemään. Sitä käytettiin
siellä vanhoilla nurmilla, joiden ruohonkasvun siten toi
vottiin voitavan parantaa. Kun niittyjen multavuus siinä
osassa pitäjästä, jossa tätä viljelystä harjoitettiin, oli erit
täin vähäinen ja savi luonnostaan (tai mahdollisesti ai
kuisemman polton seurauksena) tavattoman kovaa, oli
tulos helposti ymmärrettävissä.
Kieltämättä kasvoivat
kumminkin niinhyvin se ruis, joka ensiksi näihin k y
töihin kylvettiin, kuin sitä seuraava kaurakin mainiosti.
Kun sitten maa täten oli uuvutettu, sai se »levätä» monta
vuotta, jona aikana se ei kasvanut puuta, ei kortta;
kun siihen vihdoinkin kasvullisuutta ilmestyi, pidettin se
todistuksena tämän tavan osallisuudesta. »Suurin taito
on siinä, että jaksaa odottaa,» sanoi minulle eräs rahvaanmies tämän tavan puheena ollen, ja siinä hän eh
dottomasti oli oikeassa. Kauran viljeleminen kuului ol
leen yleistä etelä-Hämeen kydöissä, jotka näyttävät voineen
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kasvaa sitä useampia vuosia jälekkäin. Helppo on ym
märtää, että maa kokonaan uuvutettiin. Vielä vuosi
kymmenien järkiperäisestä viljelyksestä ja käytetyistä
maanparannusaineista huolimatta on kasvallisuus niillä
heikompi kuin muilla vainioilla.
Esimerkkinä voidaan
mainita lohot A 2 ja A 8 (v. 1893 viljelyssuunnitelma)
Mustialan opiston vainioista.
Ompa nauriitakin 1800-luvulla kydössä viljelty. NauriinvilHollolan pitäjästä saamani kertomuksen mukaan tapahtui
se seuraavasti: Niinhyvin vainiolla kaadettu, pieni metsä avulla,
kuin sille vedätetyt puut ja oksat koottiin läjiin, jotka
peitettiin vainiolta nostetuilla turpeilla ja mullalla. Kun
nämä läjät olivat saaneet kylliksi kuivua, sytytettiin ne
ja paloivat pian poroksi, joka levitettiin pellolle. Tähän
maahan kylvettiin sitten kohta nauriit, jotka kas voivat
mainiosti. Mutta »vielä vuosikymmeniä myöhemmin sa
notaan näiden kytöpeltojen antavan huonompaa ja heikompitähkäistä viljaa, kun niitä taas viljellään tavalli
sella tavalla.»
Vanhojen kaskien kydöttämisen, jota tapaa, kuten Vanhojen
mainittu, varmaankaan ei käytetty 1800-luvulla, mainitsee j^y^täG a d d v. 1753 tapahtuneen seuraavasti: Kun syksyllä minen.
oli korjattu vilja joko huuhtana tai tavallisena kaskena
viljellyltä maalta, tehdään jälelle jääneistä kekäleistä palopuita (hirsiä) jotka viedään paraimmille paikoille kaskea,
sillä huonoimmilla osilla tämä viljelystapa ei käy s. o.
ei kannata.
Näillä hirsillä ynnä entisen viljansängen
avulla kydötetään sitten maa edellämainitulla tavalla, jonka
tehtyä kytö vielä kylvetään samana syksynä. Myöskin tämä
tapa vaatii tavattoman runsaasti päivätöitä. Eräs omi
tuinen muunnos tästä viljelytavasta Karjalassa vuodelta
1750 selitetään seuraavalla tavalla: »Ennen poltetut ja
rukiilla kylvetyt mättäät nähtiin nyt sahajauhojen peittäminä ja sytytettyinä; sittemmin ne särettiin puusta ja
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raudasta tehdyllä maa viilalla sekä kylvettiin tuhkaaan ja
saatiin siten runsas sato.» — Koko tämä viljelystapa
muistuttaa viertämällä tapahtuvaa kaskeamistapaa, mutta
eroaa siitä sentään koko lailla; edellisessä kun näet vie
ritettiin yli kasken, joka siten siis vaan vähäsen kärven
tyi, kun jälkimmäisessä tapauksessa sitävastoin puut pala
vat siinä paikassa, mihin ne ovat kuletetut ja palaessa aina
ovat peitetyt maalla, joka siten palaa koko joukon enemmän
kuin kaskenpoltossa.
Ne, jotka ovat kydönpolttoa har
joittaneet, puhuvatkin ylpeydensekaisella tyytyväisyydellä
siitä suuresta tuhanpaljoudesta, joka siten joutuu maahan.
Kun mainittua »Vanhojen kaskien kydöttämistapaa» käy
tettiin, viljeltiin maassa G a d d in mukaan peltoruista, joka
kylvettiin myöhään syksyllä, noin Mikon päivän tietämissä
ja kutsuttiinkin siitä syystä joko nimellä k ö yry - ( = köyri)
ru is taikka um bo- (arvattavasti == umpi) ruis. Sama
kirjailija mainitsee vielä, että, jos maa heti syksyllä vah
vasti routaantui, onnistui viljelys kyllä hyvin, sillä ruis
kas voi runsaan tähkän, vaikka kohta heikon oljen, mutta
jos sitävastoin sattui lumisade, ennenkuin maa oli syk
syllä jäätynyt, ei kylvöstä saatu niin mitään satoa.
KytöviljeMikä sai esi-isät kytö viljelystä harjoittamaan, oli se
lyksen
hyöty. seikka, että sen avulla saattoi pakoittaa uuvutetun maan
antamaan yhden tai kaksi runsasta satoa, mutta luonnol
lista niinikään oli, että maa sen jälkeen myös oli piloille
tärvelty. Tämän tavan hyödyn kieltävätkin kaikki käyttä
mäni asiantuntijat. H a sset mainitsee, että näin poltetusta
maasta saadaan 2, korkeintaan 3 satoa, jonka jälkeen se
ei miesmuistiin kasva enemmän puuta kuin ruohoakaan,
vaan käy maa auluksi, alavaksi ja melkeimpä pohjatto
maksi.
G a d d in lausunto kovan maan kydöttämisestä
käy vallan samaan suuntaan; vanhojen kaskien kydöttä
misestä hän taas sanoo, että se epäonnistuu »liian u sein»
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ja lisää, ettei maa sen perästä pitkään aikaan kasva
metsää eikä ruohoakaan. Maan viljely sopissaan hän saar
naa kovasti kaikkea kydöttämistä vastaan. »Kovan maan
ja nurmien kydöttämisestä huomaa tulen kahdella tavalla
vaikuttavan siihen nim.: 1) kun maalle levitetyt palopuut sytytetään, palaa se niiden päälle nostettu maa, joka
muodosti ruokamullan; 2) korventuu, paitsi päälläollutta
maata, myöskin puitten alla oleva maa niiden palaessa,
jonka kaiken seurauksena ehdottomasti on se, että maa
heikontuu ja tykkänään uupuu. — — — Tällä tavoin
kydötetty maa on huonointa mitä olla v o i .---------- Siihen
palopuitten paljouteen nähden, joka kydöttämiseen kuluu,
hävitetään siis siten paljon metsää, joka suota polttaessa
tykkänään säästyy. Tähän tuhlataan 36 päivätyötä (0,5
ha:n alalle) enemmän, kuin nurmesta peltoa tehdessä,
joten siis tämän tavan harjoittaminen vallan sotii vasten
yksityisen ja yleisön etuja, ja koskee ajatus tästä sitä
enemmän jokaista oikeinajattelevaa ihmistä, kuin tässä
harvaanasutussa maassa tuhlataan niin paljon päivätöitä,
eikä maalle sen turmiollisempaa toimenpidettä voida ajatella.
— Vanhojen kaskien kydöttäminen on yhtä vahingollinen
kuin edellämainittu tapakin on, syystä että h u u h d a n tai
kasken jälestä ennen kärvennetetyt paikat täten uudel
leen kasketaan ja kydötetään. Tämä kydönpoltto ei siis
näytä olevan hyödyllinen maalle kokonaisuudessaan enem
män kuin sen yksityiselle asukkaallekaan.»
Myöskin
K ra ftm a n »tuomitsee tuon yleisesti halveksitun kydöttämisen, koska maan liian monena vuonna tapahtuvan yh
tämittaisen ja todellisen mullanpolttamisen kautta välttä
mättä täytyi uupua ja ainakin meidän lapsemme ennät
tävät kuolla, ennenkuin ruoho ja muu kasvullisuus siinä
ennättävät itää ja satoa antaa.»
Vieläpä K u n in g a s
A d o lf F r e d r ik asettui tätä viljelystapaa jyrkästi vastus
tavalle kannalle, koska hän sanoo: »Kaikista epäkohdista
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talouden alalla en ole havainnut toista niin järjetöntä kuin
tuon Hämeessä tavattavan kydöttämisen, joka maalle
varsin vahingollisena on saatava pois käytännöstä, koska
se suuremmassa määrin kuin kaskeaminen saattaa muut
taa vilja vimman maan kykenemättömäksi palkitsemaan
raatajansa vaivat.»
Kuten näistä otteista selviää, olivat johtavat miehet
maanviljelyksen alalla jo 1700-luvulla tulleet käsittämään
kydöttämistavan vahingollisuuden.
Vasta 1800-luvulla
huomataan kumminkin heikkoa pyrkimystä lakipykälillä
rajoittaa sitä, jos kohta nämä yritykset ovat olleet hyvin
mitättömiä. Eipä edes 1886-vuoden metsälakikaan tar
kemmin kiellä kydöttämistä, siinä sanotaan vaan: »kydönpolttoa toimitettakoon ainoastaan rämeissä ja soissa
sekä maata alituiseksi pelloksi tai niityksi peratessa.»
Tällä ymmärretään siis suoranaista kytö viljelystä, joka
sen mukaan on uutis viljelyksessä sallittua. Missä määrin
tämä säädös on nykyisten järkiperäisen maanviljelyksen
harjoittamiskäsitteiden mukainen, sitä voidaan minun ym
märtääkseni suuresti epäillä. Maan mukavuuden ja osit
tain sen kasviravintoaineidenkin polttamalla hävittäminen
uutisviljelyksessä on epäilemättä hyvin sopimaton tapa,
varsinkin kun tuhka vaan on kaikki* mikä sillä voitetaan.
Useimmissa tapauksissa ollaan näet heti pakoitettuja
multaa tai muita aineita sijaan tuomalla korvaamaan
vastaisesta pellosta tai niitystä poispoltetun mukavuuden;
niinikään on tämmöinen poltettu maa verrattain run
saasti lannoitettava viljavaksi tullakseen.

III LUKU.

S u o v ilje ly s .
Suoviljelys on vanha viljelysmuoto Suomessa. Jo
17:ta vuosisadalla puhutaan siitä eri osissa maata.
Savosta mainitse W exionius v. 1650, että kunSuoviljelys
asukkaat siellä sytyttävät metsänsä ja suonsa palamaan, |UYU||at
täyttyy joka kolkka savulla, josta maa on nimensäkin
saanut. Hän lisää, että näistä poltetuista maista saadaan
uskomaton määrä mitä parasta viljaa. Että suoviljelys
mainitulla vuosisadalla oli verrattain laajalle Savossa le
vinnyt, sen voi päättää siitäkin, että seuraavalla vuosi
sadalla siellä jo tavataan huomattavan suuri ja vakaan
tunut suoviljelys. Tämä ensimmäinen viljelysmuoto Sa
vossa oli varmaankin yksinomaista polttamista.
Pohjanmaalla alkoi suoviljelys 1600-luvun keskipal
koilla. Kun tämä viljelystapa sittemmin on saavuttanut
niin tärkeän merkityksen siinä maakunnassa, luulisin
olevan lukijalle huvittavaista päästä selville, miten se siellä
alkoi; kerrompa siis siitä seikasta vähän laajemmin.
Eräs kirjailija 1700-luvun alkupuolelta, nim. tuo
tunnettu Urban H iä rn e mainitsee, että Ison kyrön k irk 
koherra Isa k B renner »ensimmäisenä on keksinyt ja
käytäntöön pannut tämän viljelystavan sekä saanut toi
setkin asukkaat oman esimerkkinsä mukaan sitä koetta
maan, ja siitä syystä ansaitsee hänen muistonsa elää
kautta aikojen jälkeläisten kunnioittamana.» Brennerin
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poika, M aalaili E lia s B renner antaa mainitun H iä rn en
kirjoittamassa kirjassa isänsä menettelytavasta seuraavan
omiin näkemiin perustuvan selonteon: »Tämä Pohjanmaa
on enimmäkseen sileä ja tasainen sekä useissa paikoin
suurten, hyödyttömäin soitten täyttämä maa. — — —
Tämä antoi muinoin isälleni, Isonkyrön kirkkoherralle,
Herra Isa k B ren n erille, (joka muuten oli »tarkka» mies),
aiheen ajattelemaan, eikö noita soita millään tavalla voisi
viljellä ja saada hyötyä tuottaviksi. Tämä seutu oli sel
lainen, että sen läpi juoksee suuri ja kalainen joki, joka
laske Pohjanlahteen Waasan kaupungin kohdalla. Mai
nitun joen rannoilla kummallakin puolella ovat asukkai
den pellot ja niityt, joiden takana sitten sijaitsevat hei
dän metsänsä, lehdikkonsa ja suonsa, ja kaikki tämä
sijaitsee sileällä maalla, joka kesällä tekee hyvin omitui
sen, mutta soman vaikutuksen.
Tämä maan tasainen
asema pani mainitun kirkkoherran ensi kerran v. 1661
ajattelemaan, eikö muutamilla laskuojilla voisi johtaa
veden noista vesiperäisistä ja liejuisista soista jokeen ja
siten käyttää nämä hyödyttömät paikat joko pelloksi, laitumeksi tai niityksi. Tätä varten hän kaivatutti maini
tun pappilan lähelle semmoisia laskuojia, joita myöten
vesi, joka muuten syksyisin ja keväisin järvenä peittää
mainitut suot, heti rupesi juoksemaan jokeen näitä ojia
myöten, jotka tuon vuolaasti virtaavan veden vaikutuk
sesta yhä enemmän muodostuivat syviksi puroiksi, joita
myöten vesi sitten itsestään valui näiltä soilta. Tämän
johdosta sama suo seuraa vana vuonna kuivui niin, että
niinhyvin ihmiset kuin eläimet saattoivat huoletta kulkea
sen poikki, vieläpä se sydänkesällä, kun sitä poltettiin,
paloi kuin taula syvälle maahan, joten verrattain suuri,
noin 8 tynnyrin (13,i hl) suuruinen kylvy-ala tuli pol
tetuksi. Tämä palanut maa kävi sitten punakellervän
väriseksi, oltuaan ennen musta tai tummanruskea; siihen
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sekoitettiin vähän palamatonta maata tai vähän lantaa ja
kylvettiin siihen syksyllä osaksi ruista, osaksi (keväällä)
ohraa, joka vain haralla peitettiin. Tämä näytti monesta
niin harvinaiselta ja oudolta, että he pitivät sen vallan
turhana työnä, joka ei ollut muun kuin pilkanteon arvoi
nen; mutta vastoin kaikkia heidän arveluitaan soi Ju
mala sellaisen siunauksen, ettei milloinkaan oltu paraimmasta ja runsaimmin lannoitetusta pellosta «saatu niin
runsasta satoa kauniita ja täysinäisiä jyviä, kuin täten
valmistetusta suosta (siitä huolimatta, että tämä maanosa
muuten on viljavaa seutua), niin että 8 tynnyrin (13, i
hl) kylvöstä saatiin 130 tynn. (214, i hl) viljaa; näin
jatkui 2 — 3:na vuonna perättäin maata erittäin lannoitta
matta. Tämän jälkeen saattoi mainittua maata käyttää
mielen mukaan joko pelloksi, niityksi tai karjanlaitumeksi.
Nytpä alkoivat entiset pilkkaajat samoinkuin muutkin mitä
innokkaimmin omaksi hyödykseen käyttää samaa keksin
töä* jonka kautta koko maa lyhyessä ajassa uskomattomasti parani, niin että siitä saatiin paljon runsaampi vil
jasato kuin koskaan ennen; samoin lisääntyivät tämän
maanosan eduksi niityt ja karjanlaitumet, kuin myöskin
usea uusi tila syntyi tätä tapaa noudattamalla; tämä kaikki
ei muuten olisi varmaankaan tapahtunut, ainakaan ei
niinkauvan kuin ei olisi osattu mainituita etuja käyttää.»
Kuten ylempänä mainittiin, vaati Urban H iä rn e
jo 1700-luvulla, että Isa k B ren n eriä olisi ikuisesti muis
tettava tämän edelläkerrotun tavan käytäntöön panijana
Pohjanmaalla. Kieltämättä näyttää tämä vaatimus oikeu
tetulta, jos kohta nyt ollaankin selvillä siitä, että saman
laista poltto viljelystä oli maassa — nim. Savossa ja Kar
jalassa — harjoitettu jo aikaisemmin, ennen Isa k Brennerin aikoja.
Hänen merkityksensä Pohjanmaan suo
viljely soloihin nähden ei silti vähene, sillä sehän oli juuri
hänen alkuunpanemansa viljelys, joka oli perustuksena
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tämän maakunnan hyvinvointiin. Isa k B ren n er (synt.
1603 ja kuoli. 1670), kirkkoherra H ejirik B ren n erin
poika, tuli v. 1628 kappalaiseksi Mustasaaren pitäjään
Pohjanmaalla, ja v. 1644 Isonkyrön pitäjän kirkkoher
raksi. Viimemainitussa pitäjässä-olonsa alkuaikoina oli
Brenner Mustasaarelaisilta saanut oikeuden kalaveteen
meren rannalla, mutta tämä ei siltä estänyt häntä ole
masta innokas maanviljelijä. Niinpä hän, paitsi mainituita virkatalonsa viljelyksiä, vielä raivasi Laurilan |
manttaalin suuruisen autiotilan Wentelän kylästä, ja sai
siitä sitten alamaisen hakemuksen johdosta K u n in g a ta r
K r istin a n kirjeellisestä määräyksestä 8 p:nä maalisk. 1648
elinkautisen verovapauden. Isa k B ren n erin itsensä maa
laama kuva löytyy Ylistaron kirkossa. Tämän merkillisen
maanviljelijän kuva liitetään tähän Aspelinin ottaman
valokuvan mukaan.
Että suoviljelystä 1600-luvulla on harjoitettu myös
kin etelä-Karjalassa selviää eräästä »kohteliaasta kerto
muksesta, jonka Käkisalmen P a sto ri Johan n es S erla ch iu s
on antanut Urban H iä rn elle siitä kuinka Käkisalmen
läänissä oli tapana soita viljellä. Kertomus kuuluu sa
nanmukaisesti näin:
»Käkisalmen eteläisessä läänissä on niin runsas
metsänkasvu, että se saatetaan polttaa joka 15:ta vuonna
ja kasvaa tämä maa lannoittamatta 4, 5 jopa 6:kin vuotta
antaen runsaasti viljaa. Täällä he ovat oppineet uuden
tavan viljellä soitaan (arvatenkin Herra B ren n erin esi
merkkiä noudattaen) siten, että ne suot, jotka altapäin
ovat veden vallassa ja ovat happamia, varustetaan poikkiojilla. Kumminkin koettaa talonpoika ensin, onko savi
maassa alimpana kerroksena; jos niin on laita, on hän
iloinen ja katsoo kuinka syvälle ruokamultakerros ulot
tuu; jos se on puolen kyynärän (0,3 m) paksuinen tai
paksumpi, uskaltaa hän käydä siihen käsiksi lapiolla
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sekä kirveellä, kaataen kaiken metsän ja auttaen ojiaan
tyhjentämään vetensä, kunnes kaikki ennättää kunnolli
sesti kuivamaan. Tavallisesti ei ensi vilja ole niin hyvä,

Kuva 20.

Isak Brenner, oma maalaamansa kuva Ylistaron kirkossa.

kuin seuraavat.
Viljeltyään maataan jonkun vuoden,
polttaa hän sen taas; silloin se kasvaa vallan uskomatto
man viljan. Siten säästyy lanta, kun sitä tähän tarpeesen ei ollenkaan tarvita. Hän säästää myöskin viljaa
kun hän 1 tynnyrillä (1,6 hl) voi kylvää 3 mittatynn.
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alan (1,5 ha), sillä siemen on harvaan kylvettävä, jolloin
se kasvaa vahvan oljen, pitkän ja suuren tähkän, joka
ottaa kolme kertaa suuremman tilan kuin tavallisella pel
lolla kasvava. Eräällä suolla näin vähää ennen lähtöäni
40 suurta närtettä, (jotka ovat paljon suurempia täällä
Ruotsissa käytettäviä heinäsuovia), joita ei talonpoika sinä
kesänä ennättänyt korjata pois.» Jäljennöksessä sulkumerkkeihin pantua olettamusta, että mainittu karjalainen
muoto muka olisi »epäilemättä aiheutunut Herra Brennerin esimerkistä,» voidaan kumminkin hyvällä syyllä epäillä.
B renner teki ensimmäisen kokeensa v. 1661 ja H iä rn en
kirja, jossa Serla chiu ksen selonteko karjalaisesta tavasta
löytyy, ilmestyi vuonna 1706. Niinmuodoin olisi Brennerin tapa noin 40 vuodessa ei ainoastaan ennättänyt
levitä Karjalaan, vaan myös kehittyä siellä siihen useissa
kohdin muunnettuun muotoon, josta S erla ch iu s kertoo.
Vielä uskomattomampaa on se, että se siellä niin lyhyessä
ajassa olisi ennättänyt levitä siksi yleisesti, että sitä, ku
ten otteesta selviää, suuressa määrin käyttivät karjalaiset
talonpojatkin. Suoviljelys on etelä-Karjalassa varmaan ollut
aikaisemmin tunnettukin kuin koko pohjanmaalainen tapa.
Suoviljelys
Suoviljelys leveni 1700-luvulla yhä laajemmalle
luvulla,

edellämainituissa maakunnissa sekä Hämeessä ja Sata
kunnassa, vieläpä luultavasti muissakin maakunnissa.
Sen ajan kirjallisuudessa mainitaan nimenomaan, että
sitä »varsin ahkerasti ja verrattain laajalti» viljeltiin
Savossa. Myöskin Pohjanmaalla tavattiin muutamissa
paikoin hyvin laajalle levinnyttä suoviljelystä ja on tämä
tapa varsinkin vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla »suu
resti levinnyt, jonka seurauksena moni vesiperäinen neva
ja suo on muuttunut hyväksi niityksi ja karjanlaitumeksi.» Näin kerrotaan varsinkin Laihian, Ilmajoen, Isonja Vähänkyrön, Vöyrin sekä Lapuan pitäjistä.
Soiden
ja vesiperäisten maitten ojittamista, raivaamista, polttoa
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ja muokkaamista sekä kylvyä uurastetaan ahkerasti, kun
‘ soissa on hyvä savipohja ja ovat siis erittäin tuottavia;»
näin kertoo suoviljelyksestä eräs kirjailija mainitulla vuo
sisadalla.
Suoviljelys oli 16- ja 1700-luvuilla etupäässä sen
polttamista, mutta oli se jo jälkimäisellä vuosisadalla
maan eri osissa, vieläpä samassa maakunnassakin pukeu
tunut eri muotoihin. Selitän seuraavassa lyhyesti nämä
eri poltto viljelystavat.
P o h ja n m a a n p o ltto v iljely k sen esittää M ennander.
Hän sanoo, että Suomessa kydöttäissä ensin tutkitaan
maa siten, että siitä poltetaan pieni koe. Jos saatu tuhka
on punaista, voidaan suota »kauvan ja hyödyllisesti»
käyttää, mutta jos se on valkoista »ei maasta ole kyl
vettäväksi». Mieluimmin käytetään koivumetsää kasvavia
soita, mutta voidaan myöskin aukeita, metsättömiä soita
viljellä. Välttämätöntä on veden pois johtaminen. »Ensin
kaivetaan valta-oja kyllin syväksi ja leväksi, jotta se
Pystyy kulettamaan veden kaikkialle kaivetuista poikkiojista.» Jos maa kasvaa metsää, hakataan se pois. Nyt
saa maa rauhassa »hapata» noin 3— 4 vuotta. Sen jäl
keen se kuokitaan ja juuret revitään irti, jotta maan voi
kyntää. Kyntäminen toimitetaan moneen kertaan, jonka
jälkeen maa saa jonkun ajan kuivua, kunnes se sytyte
tään joko poutasäällä tai »nuoskealla ilmalla, jollei ruokamultakerros ole syvä». Heti poltettua kynnetään, äestetään ja kylvetään maa rukiin siemenillä jokseenkin sa
moihin aikoihin kuin peltoonkin.
Elonkorjuun jälkeen
maa uudelleen kynnetään.
Keväällä puhdistetaan ojat,
ja maa poltetaan taas ennen kevätkylvölle rupeamista.
Mutta jos tahtoo maan säilyttää niittynä, ei ruokamultaa
saa polttaa kuin korkeintaan pari korttelia (0, h m). H .
W rede sanoo tehneensä kokeita »kytömaalla niin Suo
messa kuin Ruotsissa» ja arvelee, että, jos maassa on
Suomen polttoviljelys.

7
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savipohja, kelpaa se kyllä tällaiseen viljelykseen, mutta
jos on hiekkapohja, on sen ojittamiseen ja polttamiseen •
pantu työ vallan turhaa. Polton tulee hänen mielipi
teensä mukaan tapahtua niin heikosti kuin suinkin. —
H äm eessä j a S a ta ku n n a ssa h a rjoitetu n su on viljely ksen

laadusta on varsin vähän tietoja.
R o v a sti L en cq v ist
sanoo näistä maakunnista, että niissä »todellisia suo- ja
karun maan viljelyksiä ei ole monta olemassa». Kum
minkin hän puhuu eräästä suurenpuoleisesta suonvilj elyksen valmistamisesta Orihvedellä. K a p teen i J. B oism an oli Wetterkulla-nimisellä tilalla ojilla kuivattanut
suon, josta hän sitten useina vuosina sai erinomaisen
sadon ruista, ohraa ja nisua. Suo oli paikoin neljä kyynä
rää (2,4 m) syvä; sen pinta poltettiin vähitellen sillä tavoin,
että sänki leikkuun jälkeen kynnettiin ja sen kuivuttua
poltettiin sekä vielä samana syksynä kylvettiin rukiille.
Jos syys oli sateinen, täytyi kylvön lykätä seuraavaan
vuoteen. Tämä suo »poltettiin varovaisesti, jotta se kes
täisi sen kauvemmin, vain kämmenen leveydeltä joka
kasville».
Eräässä myöhemmässä kirjoituksessa L en c
qvist mainitsee tuloksena tästä suon viljelykseen ottami
sesta olleen sen, että »syrjille oli saatu kaunis niitty ja että
suon keskellä olevaa ruokamultaa vielä kauvan voidaan
peltona käyttää, kun se vaan varovasti poltetaan, ja sie
men äkeellä mullataan maahan». Jokunen talonpoika oli
ruvennut seuraamaan K a p te n i B o ism a n n in esimerkkiä
suoviljelyksessä. — Kuten ennen on mainittu, oli Savo
se maakunta, jossa suoviljelystä yleisimmin harjoitettiin
varsinkin XVIII:ta vuosisadan alkupuoliskolla. »Savon
talonpoika on jo kauvan tuntenut ja harjoittanut tätä
viljelystapaa, ja täältä se vähitellen on levinnyt muihin
osiin maatamme», näin todistaa »kaksi kokenutta maan
viljelijää Uudeltamaalta ja Pohjanmaalta», samalla kuin
he selittävät tätä Savosta alkunsa saanutta suoviljelystä.
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Mieluimmin valitaan savipohjamaa, ja lahonnet (matalat)
suot »ojitetaan metsänkasvua varten», mutta raadat s. o.
lahoamattomat (korkeat) suot »niitty viljelystä varten».
Lasku- ja niska-ojia kaivettiin, edelliset 2 kyynärää (1,2
m) syviksi ja leveiksi, jälkimmäiset taas 1 ^ kyynärän
(0,8 m) syvyisiksi ja saman levyisiksi.
Sitten jaetaan
maa ojilla 10— 20 sylen (17, s — 35,6 m) leveihin sarkoi
hin. Sarka-ojat ovat 6 korttelia (0,u m) syvät ja yhtä
leveät ja kaivetaan ne »niska-ojista suoraan valtaojaa
vastaan». Nuo 20 syltää ( 35,6 m) leveät sarat jaetaan
sitten kolmeen yhtäsuureen osaan. Jos suo on matala,
raivataan ja juurineen hakataan metsä samana vuonna
jolloin ojittaminenkin tapahtuu.
Poltettaviksi kelpaavat
puut pannaan eri läjiin ja viedään talven aikana kotiin.
Oksat ja risut läjätään erikseen.
Seuraavana keväänä,
kirrenlähdön aikana, kestetään paljaat paikat teräväpiikkisellä rauta-äkeellä, jolle pannaan kivi painoksi. Kun
nyt kaikki on ennättänyt kyllin kuivua juhannuksen tie
noille, sytytetään »risukasat» jonakin sopivana, tuulisena
päivänä. Näin korventamalla poltetaan koko viljeltävä
ala. Vähäistä myöhemmin, heinäkuussa, kylvetään maa
han n. k. kaskiruista (juurimista), 8 — 10 kappaa (44—
55 1) mittatynnyrinalalle (0,5 ha), riippuen siemenmäärä
kylvyajasta. Siemen mullataan joka pelto- tai risukarhilla tai myös, missä juuria on vahvasti, palokoukulla.
Lahoamaton (korkea) suo saa olla ojitettuna »jonkun
vuoden». Sitten poltetaan sieltä jo aikuisemmin poisraivatut puut, pensaat ja risut, jonka jälkeen juuret ja
kannot kiskotaan ylös ja kootaan läjiin. Mättäät ja ojaturpeet hakataan pieniksi kuokilla. Seuraavana keväänä
kynnetään ja äestetään maa, roudan vielä siinä ollen ja
täten irtirevitty, kuivunut sammal poltetaan tuulisena
päivänä kesä- tai heinäkuussa. Tätä kyntämistä, äestämistä ja polttamista voidaan uudistaa useammasti, jopa

100

kolmekin eri kertaa.
Sitten kylvetään juuriruis, kuten
edellä mainittiin. Sen jälkeen seuraa kesanto ja keväällä
juurien irtikiskominen, kyntäminen sekä polttaminen. Ke
vätvilja ei käy s. o. menesty näillä soilla. Lopuksi kylve
tään maa, kun olosuhteet sen myöntävät, heinänsieme
nillä, nim .: nurmipuntarpäällä (alopekuruksella) ja nurmitähkiöllä (timoteilla), jota »myöskin kutsutaan Tuwetheruohoksi».
Tämä heinänsiementen kylväminen ei var
maankaan ollut yleistä. Toinen Savossa käytetyn suoviljelystavan kertoja mainitsee, että suon polttoa jatke
taan, niinkauvan kuin siinä vähänkään on ruokamultaa
jälellä, jonka jälkeen se jätetään »vuosisadoiksi seisomaan
hyödyttömänä, kumminkin kooten vettä ja happamuutta
itseensä, kun ojia ei enään kannata pitää kunnossa ja
suo muuttuu vähitellen uudelleen vahingollisten hallojen
pesäpaikaksi. Näin menetellään monissa paikoin Savossa!»
G. A u ren iu s, joka enemmän kuin 23 vuotta oli pasto
rina Leppävirran pitäjässä, kertoo polton esi viljelyksestä
siinä pitäjässä seuraavalla tavalla: »Viimeisinä 20 vuonna
olen ilokseni huomannut niitty viljelyksen pitäjässä suu
resti lisääntyneen. Maamiehet ovat kilvan harjoittaneet
suoviljelystä, mutta sen oikeata hoitoa ei vielä tunneta,
sillä polttaminen eli tuo n. k. kydöttäminen ei tapahdu
tarpeellisella varovaisuudella. Toiset ovat kyllä sanojeni
ja usein näyttämäni esimerkin vaikutuksesta seuranneet
semmoista järjestystä kuin suon tila kulloinkin on vaati
nut, mutta toiset polttavat sitä, päästyään ruokamultaan
eli rapaan, joka viljalle; siihen muodostuu kasa tuhkaa,
joka kostealla ilmalla on lietteinen ja kuivalla kovettuu
kuoreksi, joka tykkänään estää siemenen idäntymästä!
Toiset viljelevät soitaan niin kauvan, että ne niityiksi
kelpaamattomina jätetään vallan peräpajulle.
Kuivina
kesinä sytytetyt suot palavat ihan jankkoa myöten.»
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H a ssetkin mainitsee eräästä Savossa käytetystä
polton esiviljelysestä metsää kasvavilla soilla, mutta tämä
hänen esityksensä eroaa edelläkerrotusta siinä kohdin,
että sen mukaan suohon, joka on useita eri kertoja pol
tettu ja rukiille kylvetty, viimeksi kylvetään kauraa,
kunnes maa tulee tasaiseksi ja kaikki kannot häviävät,
jonka jälkeen se jätetään niityksi. — U u d ella m a a lla
mainitsee H a ssel käytetyn erästä omituista tapaa, jonka
hän syystä kyllä katsoo vallan sopimattomaksi. Hänen
kertomuksensa mukaan on Lappträskin pitäjässä ja muu
tamissa muissa paikoin ollut tavallista, että metsääkasvavilla nevoilla ja soilla, jotka eivät ole olleet sen vesiperäisempiä, kuin että toisin vuoroin ovat kuivuneetkin,
puunjuuret määrätyltä alalta ovat, maan kuivana ollen,
sytytetyt, jolloin kumminkin joku palanen joka juuren
välillä on jätetty sytyttämättä. Kun tuli sitten on levin
nyt, ei se ainoastaan ole polttanut maata, vaan myöskin
kaatanut puut, jotka sitten seuraavana vuonna ovat rai
vatut pois, jonka jälkeen maa on kynnetty ja kylvetty
ohralle. Jos vähän ajan kuluttua siitä, kun maa alkoi
palaa, tulee sade, ei tapahdu mitään vahinkoa, mutta, jos
kuivuutta kestää kauvemman aikaa, syöpyy tuli niin sy
vään maan sisään, että palo väliin kestää talveen saakka,
jolloin maa kokonaan tärveltyy.
»Siitä syystä, sanoo
H a ssel vallan oikein», on tämä poittaminen aina vaaral
lisena ja usein vahinkoa tuottavana saatava poistetuksi.»
— K a rja la n k a a n su o v iljely s ei ollut muuta kuin polttoviljelystä. Carpelan mainitsee, että »rahvas viime ai
koina on ahkerasti ruvennut harjoittamaan soiden nii
tyiksi raivaamista», mutta hän valittaa samalla, että sen
liikanainen polttaminen ja useamman sadon ottaminen,
ennenkuin se on heinänkasvulle jätetty, on aiheuttanut
sen, ettei se enään kasva viljaa eikä ruohoa enemmän
kuin metsääkään. Hän katsoi myöskin sopivaksi, pitäjän
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vaivaisille maksettavan taalarin sakon uhalla, Pielisjärven
pitäjässä kieltää niityksi viljeltävästä suosta ottamasta
useampia kuin korkeintaan neljä satoa. K ra ftm a n in
tiedonantojen mukaan on suoviljelys Karjalassa kummin
kin vähä-arvoinen, sillä »siellä runsaasti löytyviä soita,
jotka nykyään ovat metsän petojen pesäpaikkoja ja ai
heuttavat halloja, mutta ovat pelloksi sekä niityksi vallan
kelpaamattomia, eivät asukkaat ollenkaan auta, ojittamalla
niitä». Yhtäkaikki luettele hän esimerkkejä edullisesti
harjoitelusta suoviljelyksestä. Niinpä hän mainitsee, että
R o v a sti H orn bo rg Jaakkimassa korjasi v. 1753 suolta
kahden kapan (11 1) ruiskylvöstä 64 kappaa (352 1) ja
1754 sai kaurasta 16:ta jyvän. »Hän on myös hyvällä
menestyksellä 15 kertaa kylvänyt raivaamaansa suohon.»
C arp elan in kertomuksen mukaan ovat talonpojatkin mai
nitulla tavalla polttaneet ja uuvuttaneet maan.
Mielipiteenään soiden ja nevojen polttamisesta yleensä
lausuu H a ssel sen, ettei sillä ole samaa haitallista vaiku
tusta kuin kydöttämisella (katso edellistä). Sen todistaa
kokemus todeksi, koska maa polton jälkeen »on hedel
mällinen, kasvaen sekä viljaa että ruohoa. Kumminkin
on sitä taidolla ja varovaisuudella tehtävä.» K ra ftm a n
sanoo, että: »se vasta on kiitoksen ja kunnian (arvoinen)
mies, joka suotaan niin viljelee, että hän, kun maanpinta
on tullut joko kaksihaaraisella kosselilla tai haralla irti
revityksi, polttaa vaan sen irtaantuneen, kuivan mullan
parin tuuman (5 sm) syvyyteen; mutta se, joka kydöttää suon siksi, kunnes savi tai santa vain on jälellä,
saakoon häpeän vaivojensa palkaksi.»
Jo 1700-luvulla tavattiin Suomessa, soita viljelyk
seen otettaissa, muitakin viljelystapoja kuin edelläkerrottu
poltto viljely s, niistä tässä mainittakoon sekoitus-, peitto
ja varsinainen viljelys; näitä kaikkia käytettiin kummin
kin vähemmässä määrin ja säästellen. Mainituista tavoista
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oli sekoitus viljely s hyvin läheinen poltto viljelykselle, syystä
että tässäkin suon polttaminen tuli kysymykseen. G a d d
antaa Ruotsin Tiede-Akademian aikakauskirjassa viita
1776 tästä tavasta seuraavan asiallisen kertomuksen:
»Yleisimmät vesiperäisten ja märkäpohjäisten maitten vil
jelykseen otettaissa esiintyvät työt ovat 1) tarpeellinen
ojittaminen veden varovaisesti pois johtamiseksi; 2) ylem
män, hyödyllisen maan poiskuoriminen, jonka suot ja
nevat kyllä saattavat sietää, jotakuinkin syvämultaisia
kun ovat; 3) puitten juurineen kaataminen, joka on tar
peen vain suota raivatessa; 4) maan hiekalla, savella tai
kangasmaalla peittäminen, joten soiden ja rämeitten multarikas maa saa tarpeellisen lujuuden ja kiinteyden; 5)
kydöttäminen, joka tulee kysymykseen vain korkeitten
soitten viljelyksessä ja kun karhunsammal, Polytricum,
on polttamalla kuoletettava; 6) maan peittäminen metsästä
saaduilla tähteillä, joiden avulla hedelmättömimmätkin
suot saadaan viljaviksi, jos kohta tämä tapa vaatii paljon
työtä; 7) viljelyksen alussa useampikertainen kyntäminen,
jotta ne puoleksi lahonnet multakerrokset, joista suot,
nevat ja rämeiköt ovat muodostuneet, paremmin joutui
sivat ilman ja lämmön vaikutuksen alaisiksi paremmin
lahotakseen. — — — Ompa melkein vallan turhaa ja
hyödytöntä ajatellakaan soiden viljelemistä niiden pintaa
millään maasekoituksella peittämättä. Mutta tärkeätä on
myöskin, että tämä sekoitus suossa tehdään jankon eri
laisen laadun mukaan. — —
Semmoisilla soilla, joiden jankko on kiinteätä savea,
on paras käyttää hiekkamerkeliä tai myös vaan karkeata
hiekkaa peitteenä. — . — — Kuusimetsää kasvava suo
hienolla santa- eli hietapohjalla, vaatii tinasavea sekoitusaineeksi. Jos taas jankko sisältää kovaa savea, on pa
rasta, useitten täällä Suomessa tehtyjen kokeitten mukaan,
käyttää joko karkeata hiekkaa tai savea ja somerikkoa
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peitteeksi. Tämmöinen sekoitus tekee paraimman vaiku
tuksen myöskin muurainsuolla ja sammaleisilla rämeik ö illä .-------— Määrään nähden tarvitaan näitä sekoitusaineita eri lailla, aina sen mukaan onko suo enemmän
tai vähemmän alava. Noin 450 kuormassa hiekkaa mit
tatynnyrin alalle (0,r> ha) saattanee olla jo kyllin, koska
se, laskien 2 tynnyriä (3, s hl) kuhunkin kuormaan, riit
tää 2 tuuman (5 sm) vahvuudelle peittämään suon ja
nousee hiekkamäärä 2:teen kappaan (11 1) jokaiselle
neliökyynärälle (0,3 5 m 2) suota. Savea ja merkeliä ei
tarvita niin paljon, sillä 400 kuormaa riittää antamaan
suolle tarpeellisen kiinteyden ja mädättämään sitä.» Tämä
G a d d in ilmoittama tapa on merkillinen ei ainoastaan
sen vuoksi, että siinä määrätään sekoitusaineita käytet
täviksi, vaan siitäkin syystä, ettei siinä katsota polttamista
välttämättömäksi kaikissa olosuhteissa; näiden molempien
ominaisuuksiensa vuoksi on tämä tapa pidettävä suurena
edistysaskeleena.
Myöskin ennenmainittu P a sto r i G.
A u r e n iu s kertoo erästä sekoitustapaa käytetyn Leppävir
roilla ja hän kiittää suuresti sen etuja poltto viljelyksen
rinnalla. »Jos karkeata santaa», hän sanoo, »vedätetään
suolle ja kynnetään maahan, käy tämä siitä kuohke
aksi ja siis viljankasvulle sopivaksi; ja kun sitten maa
herkeää kasvamasta viljaa, muutetaan se niityksi, joka
taas muutaman vuoden heinää kasvettuaan, voidan uu
delleen panna viljaa kasvamaan. Jos nyt maamiehellä
on useampia tämmöisiä soita, ei hän koskaan, näitä vuo
roin pelloksi ja niityksi muuttamalla, voi joutua pulaan.»
Näistä P a sto r i Aureniulcsen lausunnoista voidan helposti
käsittää, kuinka suuresti tämä sekoitustapa todella voitti
tuon ennen kerrotun polttotavan.
Suoviljelys
Mitä polttotavan käyttämiseen suoviljelyksessä tällä
1800- vuosisadalla tulee, on heti mainittava, että sitä on tavattu
luvulla.
*
’
joka maakunnassa, vieläpä joka pitäjässäkin.
Sitä on
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vuosisadan kuluessa harjoitettu niinhyvin pohjoisimmassa
osissa Suomea, esim. Rovaniemen ja Tervolan pitäjissä,
kuin eteläisimmissä, viljavimmissakin osissa. Kumminkin
on lisättävä, että se etenkin etelä-Suomessa oli vähene
mässä päin vuosisadan jälkipuolella, jolloin se yhä enem
min sai väistyä toisten, vähemmin vahingollisten tapojen
tieltä.
Soissa vuosisadan alussa käytetyn poltto viljelyksen
esittää selvästi ja asiallisesti J. Tengström kirjoittamas
saan kirjassa: » M a an viljelys-op p ikirjan koe Su om en
ta lo n p o ja lle» , joka teos sai K. S. Talousseuran suuren
palkinnon marrask. 2 p:nä 1801 ja mainitsen lyhennet
tynä siinä olevasta esityksestä seuraavaa: E n sim m ä i
senä vuonna: 1) Veto- eli valtaoja kaivetaan 1,8 m leve
äksi ja vähintäin 1,2 m syväksi; 2) Niskaojat kaivetaan;
leveys 1,2 m ja syvyys 0,9 m; 3) Sarkaojat kaivetaan
36 m välimatkan päähän toisistaan. Toisena vuonna:
4) Suo saa levätä yhden tai useamman vuoden, tavalli
sesti kumminkin vain yhden. K o lm a n ten a vuonna'. 5)
Nuo 36 m leveät sarat »jaetaan ojilla kolmeen yhtäsuureen osaan»; 6) Metsä raivataan pois ja juuret sekä
kannot väännetään ylös maasta; 7) Puut ja kannot ve
dätetään kotiin talven aikana. N eljä n ten ä vuonna: 8)
Kuokitaan suurilla, 22 sm pitkillä ja 15 sm leveillä kuo
killa.
V iid en ten ä vuon n a : 9) Kynnetään kosselilla ja
äestetään; 10) Kyntäminen ja äestäminen uusitaan; 11)
Suo ja risut poltetaan; 12) Äestetään; 13) Poltetaan;
14) Äestetään; 15) Poltetaan jos mahdollista vielä ker
ran; 16) Kylvetään ennen elokuun puoliväliä; mieluim
min juurirukiilla; 17) Mullataan siemen risukarhilla.
K u u d en ten a vuonna : 18) Viljankorjuu. Seitsäm entenä
vuonna : 19) Kynnetään keväällä kirrenlähdön aikana;
20) Äestetään; 21) Poltetaan useampia kertoja aina edelläkäyneen kestämisen jälkeen: 22) Rukiinkylvö. K ah-
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deksantena vuonna : 23) Viljankorjuu j. n. e. Jos suo
on vesiperäinen, saa se seistä ojitettuna monta vuotta,
ennenkuin se poltetaan ja kylvetään.
P o ltto v iljely k sestä vähää ennen v u o sisa d a n kes
k iv a ih eita tehdään selkoa saman oppikirjan toisessa pai-

painoksessa, joka ilmestyi v. 1844.
Tästä esityksestä
selviää, että itse »taito» useissa kohdin on kehittynyt.
Lyhimmittäin kerrottuna oli menetystäpä seuraava: E n 
sim m ä isen ä , toisena j a ko lm a n ten a vuon n a : 1) Lasku
ojat kaivetaan joko 1,2 tai 1,8 m. leveiksi ja syviksi; 2)
Niskaojat kaivetaan 1,2 m leveiksi ja 0,9 syviksi; 3) Suo
jaetaan 1,2 m leveillä ja syvillä ojilla suurempiin 10— 25
ha sisältäviin lohkoihin, riippuen maan enemmän tai vä
hemmän vesiperäisestä laadusta; 4) Sarkaojat suunnataan
käymään »pohjoisesta etelään, jotta keskipäivän aurinko
tulisi paistamaan pitkin niitä, sulattaen roudan, joka mui
hin ilmansuuntiin johdetuissa ojissa jää kauvas kesään
asti ojan pohjaan, siten aiheuttaen halloja.» Sarat teh
dään 9— 10,5 m. leveksi: 5) Kuokitaan suon pinta, joka
työ aina alotetaan suon keskeltä, ja juuret väännetään
ylös; 6) Sarkaojat kaivetaan; ojakirveellä hakataan piir
toja suohon 45 sm kummalkin puolelle suunnattua ojalinjaa, ja näiden linjojen väliin kaivetaan oja lapiolla 0,9
m syväksi ja pystysuorilla seinillä, jos suo on painunut
ja sallii sen; 7) Vedätetään pois puut ja kannot talven
aikana. N eljä n ten ä vuon n a : 8) Poltetaan suo; 9) Puut
kootaan läjiin; 20) Äestetään; 11) Poltetaan; 12) Äestetään; 13) Poltetaan; 14) Kylvetään ruis »niinpian kuin
maa on jäähtynyt viimeisen polton jäleltä;» 15) Siemen
mullataan »hanhenjalka-äkeellä;» 16) Äestetään sileäpiikkisellä; 17) Jyrätään. V iid en ten ä vuon n a : 18) Viljan
korjuu; 19) Syyskyntö. K u u d en te n a vuon n a : 20) Äes
tetään kesällä; 21) Poltetaan useampia kertoja ja aina
edelläkäyneen äestämisen jälkeen; 22) Kylvetään ruis
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j. n. e. Tämä esiviljelys eroaa useissa kohdin vuosisa
dan alussa käytetystä, niimpä esim. sarkojen leveydessä
ja suon »lepäämisessä» ojittamisen jälkeen.
Suon polttamisesta antaa eräs kirjailija lehdessä:
»Lukemisia maamiehille» v. 1849 tietoja; hän sanoo, että
itse maa on poltettava ja että siinä kohdin käytetään
kahta tapaa nim.: a) suo kynnetään sekä syksyllä että
vielä keväälläkin, jonka jälkeen se kuivuttuaan sytytetään;
b) suo kuokitaan keväällä ja turpeet läjätään sekä polte
taan kuivuttuaan; tuhka hajoitetaan sitten saran yli mah
dollisimman tasaisesti. Kirjoittaja pitää jälkimmäistä tapaa
parempana, mutta näyttää se vain vaativan paljon työtä.
P o ltto v iljely k sestä P o h ja n m a a lla 18 5 0 -lu v u lla on
K. S. Talousseuran aikakauskirjoissa kertomus, joka sel
västi perustuu itse paikalla tehtyihin havaintoihin ja on
liian kuvaava voidakseen jäädä tästä esityksestä pois.
»Oikeaan, nykyaikaiseen suoviljelykseen kuuluu se, että
pistetään heinäkuussa valkea ennen ojitettuun ja kuokit
tuun maahan, mennään kotiin ja annetaan sen kyteä
koko kesän kylvyaikaan saakka, vieläpä usein kauvemminkin, sekä että kylvy toimitetaan vasta seuraavana
vuonna; sillä tuli ei sammu ennen talvea, jolloin melkein
kaikki, mikä palaa voi, myös on palanut, jonka jälkeen
tosin saadaan oivallinen sato, mutta sitten on myöskin
maan viljavuus lopussa, jollei vaan turve tai rapa ole
senkään syvemmällä ja tuon yhden vuoden suuri voitto
ei edes riitä huolimattomuudesta aiheutuneitten metsänpalojen tuottamien sakkojen ja vahinkojen korvaukseksi,
jollei juonittelemalla voi edesvastuusta vapautua. —
Kydön tulee olla hyvänlaatuisen ja vaatii se huolellisempaa
hoitoa, kuin mitä maassamme on tavallista, jotta kolmas
ruis saveamatta olisi enään runsas. Jos maa on hyvin
poltettu, seisoo tosin kasvi siinä rehevänä kukkimiseen
saakka, mutta niinpian kuin tämä alkaa tehdä terää,
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ilmestyy, yhä useampia valkotähkiä, olki kuivuu, vai
keitten tähkien luku nousee niin suureksi, että se leik
kuun aikana on terveitten lukua paljoa suurempi.---------Pohjanmaalla tavallinen suonpoltto on siis vallan toista
kuin suo- tai neva viljelys; edellisen tarkoitus on, ollen
kaan vastaiseen hyötyyn katsomatta, maan kautta äkkiä
tulla jyvistä rikkaaksi tai saada korkeintaan kolme hyvää
viljasatoa ja jättää se sitten, ruokamullan poispoltettua,
jälkeentuleville melkein ikipäiviksi hävitettynä; kun sitä
vastoin oikean suo- ja nevaviljelyksen tarkoituksena on
tehdä kelpaamattomista maista viljely kuntoisia, saaden
niistä kumminkin samalla hyvän tulon. Pohjalaisten suo
viljelyksessä (polttotavassa) edistää kasvullisuutta tuhka
ja kauttaaltaan savustunut sekä kuumentunut sammal,
turve tai rapa — oikeassa suo- ja neva viljelyksessä sen
aikaansaa lahoaminen eli turpeen ja sammaleen muuttu
minen humukseksi eli ruokamullaksi, joka taas, ollak
seen viljava, vain tarvitsee pinnalleen maasekoituksia.
— — — Voi sanoa, että Pohjanmaan suoviljelys on ol
lut ja ompa vieläkin kallishintaista kokeilua ja että, sois
tamme sekä nevoistamme viljavia peltoja sekä niittyjä
saadaksemme, olemme maksaneet liian runsaita oppirakoja. Mutta vieläkin on jälellä paljon aarteita, jos niitä
vaan pian lakataan piloillepolttamasta. — — — Vintalan
kylänmiesten kiitokseksi ja kunniaksi on luettava se, että
he tietääkseni ovat ainoat talonpojat Pohjanmaalla, jotka
ovat kokonaan lakanneet polttamasta tuota rehevää tur
vetta, lihavaa sammalta ja risujenpeittämää suota, vaan
harjoittavat suoviljelystään oikealla tavalla, siten saaden
runsaita satoja ja jättäen maat parannettuina jälkeentulevilleen.»
PolttoviljeP o ltto v iljely s 18 5 0 -lu v u n jä lk e e n . Siitä olen voi\uvun8 j ä l - nut
keen.

hankkia>itselleni paljon runsaampia tietoja kuin sä
masta asiasta vuosisadan edellisellä puoliskolla. Näistä

109

tarkemmista tiedoista selviää, että tämä esiviljelys eri
osissa maata on pukeutunut toisistaan enemmän tai vä
hemmän eroaviin muotoihin, joista olen kumminkin luul
lut voivani eroittaa kaksi päämuotoa. Toinen näistä, a)
itä su o m a la in en esiv iljely s on kaskeamisen siirtämistä
kovalta maalta suolle, jonka siinä tapauksessa tietysti
tulee kasvaa metsää; tuo toinen päämuoto taas b) p o h 
ja la in e n esiviljely s muistuttaa joissakuissa kohdissa kytöviljelystä, siinä kun tavalla tai toisella on koetettu kydöttää metsätöntä maanpintaa. Tätä jälkimmäistä tapaa
käytettiin etupäässä rahkasoilla, kun taas itäsuomalaista
etupäässä käytettiin mataloilla soilla. Näitä molempia
tapoja voitiin, jos kohta hyvin yksinkertaisessa ja vailli
naisessa muodossa, huomata jo XVII:ta vuosisadan suo
viljelyksessä, syystä että tuo Serlachiuksen kertoma,
Käkisalmen eteläisessä läänissä silloin käytetty tapa (katso
siv. 94) epäilemättä kuuluu ensinmainittuun muotoon,
kun taas Brennerin v. 1661 Isossakyrössä toimeenpa
nema koe (siv. 92) kaikessa paljon muistuttaa jälkimmäi
sestä tavasta. Myöskin XVIII:ta vuosisadalla tapaamme
kumpaisetkin muodot. M ennand erin v. 1742 selittämä
»kytömuoto» (siv. 97) ei ole muu kuin yllämainittu poh
jalainen tapa ja ne »kaksi kokenutta maanviljelijää Uu
deltamaalta ja Pohjanmaalta» (siv. 98) selvittävät v. 1797
vallan selvästi kumpaisenkin tavan, joista sanotaan, että
toista käytetään metsääkasvavalla matalasuolla, toista taas
metsättömällä rahkasuolla. Edellisestä käynee siis vallan
selväksi, että kumpanenkin päämuoto on vuosisadan al
kupuoliskollakin ollut maassamme käytännössä, vaikka
käyttämissäni lähteissä siitä on hyvin vaillinaisia tietoja.
Ryhtyessäni nyt näistä päämuodoista selkoa tekemään,
tahdon huomattaa, että esitys koskee pääasiallisesti
aikaa vuosien 1860— 1895 välillä.
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itäsuoma
a. Itä su o m a la ista esiv iljely stä harjoitetaan
lainen esiviljelys. päässä sekametsää kasvavalla suolla, »siellä on maa

etu
voi
mallisinta». Niinikään ollaan tarkkoja siinä, että sen voi
kuivattaa, sekä että sillä, jos mahdollista, on savi poh
jana. Hiekkapohjaiset suot pidetään hedelmättörnämpinä
ja hallalle arempina. Maan itä- ja eteläosissa oli muuta
mia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, maanviljeli
jöiden kesken se mielipide vallalla, että on parasta olla
ryhtymättä rahkasoiden viljelemiseen; tässä mielipitees
sään he pysyivät aina 1860— 1880-luvuille asti, jolloin
he vähitellen Pohjanmaan esimerkkien vaikutuksesta tu
livat huomaamaan erehtyneensä.
Yhtäkaikki on yhä
edelleen harvinaista nähdä mainitun maakunnan rajojen
ja sen lähimmän eteläpuolisen tienoon ulkopuolella muita
kuin matalasoita viljeltyinä.
Lähemmin tätä itäsuoma
laista tapaa tarkastellessa, huomaa! siinä kaksi muotoa,
joista toinen, nim. vanhempi on selvä kuva tavan varsi
naisesta alkumuodosta, kaskiviljelyksestä, kun taas toinen
on kehittyneempi muoto edellisestä.
Näiden muotojen
laatu selvinä seuraavasta vertailusta:

a vanhem pi m u oto:

1. Metsä karsitaan ai
kaisin keväällä.
2. Metsä hakataan ju  m
a>
hannuksen tienoilla. 2
3. Ojat kaivetaan syk
£
syllä ja talvella.
O
3
4. Aidanainekset tuo 3
daan paikalle tal
vella.

n u orem p i m u o to :

1. Ojat kaivetaan s y k -il:n ä
syliä ja talvella.
jv:na.
2. Metsä karsitaan ai
kaisin keväällä.
3. Metsä hakataan ju 
hannuksen tienoilla.
4. Aidanainekset tuo
daan paikalle tal
vella.
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5. Puut karsitaan ja
latvotaan.
6. »Suokaski» polte
taan.
7. Päivääminen.
8. Aidanpano.
9. Toinen polttaminen.
10. Hukiin kylväminen
tuhkaan.
11. Siemenen luuhaa
minen aatralla ja
kuokkiminen kan
tojen välistä.
12. Viljankorjuu.
13. Syyskyntö ja juu
rien sekä tukkien
kokoaminen läjiin.
14. Polttaminen kevääl
lä, tavallisesti äestämisen jälkeen.
15. Rukiinkylvy.
16. Kyntäminen j. n. e .,

to
p

e
o
3
p
p

CO

y

p

<

y

p

y
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P
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P
P
P

5. Puut karsitaan ja
latvotaan.
6. »Suokaski» polte
taan.
7. Raivaaminen.
8 Aidanpano.
9. Toinen polttaminen.
10. Kyntäminen
tai
kuokkiminen kan
tojen välistä.
11. Rukiinkylvy.
12 . Siemenen multaaminen aatralla ja
senjälkeen äestäminen;
vesi vakojen
ajaminen ja ojien
puhdistus.
13. Viljankorjuu.
14. Syyskyntö ja juurien
sekä tukkien kokoaminen
läjiin.
15. Polttaminen kevällä ta
vallisesti äestämisen jäl
keen.
16. Kyntäminen,
17. Rukiinkylvy.
18. Kyntäminen j. n. e.

.

Vanhempi muoto eroaa uudemmasta etupäässä siinä,
että siemen kylvetään tuhkaan muokkaamattomassa maassa,
kun taas jälkimmäistä käyttäessä maa joko kynnetään tai
kuokitaan ennen kylvöä. Tätä nuorempaa muotoa käytettäissä pidetään myöskin tärkeänä sitä seikkaa, että
maa tulee olemaaa ojitettuna kaksi vuotta, ennenkuin
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suo poltetaan ja kylvetään, kun taas vanhemmassa muo
dossa ojat kaivetaan vuotta ennen polttoa.
Vuosien
1860— 80 välisenä aikana käytettiin tietääkseni tätä van
hempaa muotoa hyvin harvinaisissa tapauksissa; vain
Rautavaarassa, Jäppilässä, Rääkkylässä ja Savitaipaleella
olen merkinnyt sitä tavatun.
Vuosisadan alussa sen
käyttäminen oli epäilemättä yleisempää. Nuorempi muoto
taas eli joku muodostelu siitä oli sitävastoin 1860— 1880luvuilla yleisin metsääkasvavien soitten viljelykseen otta
mistapa itä- ja etelä-Suomessa.
Pohjalaib. P o h ja la isen esiviljelyksen varsinaisena alueena
vuosisadan alussa, vieläpä pitkälti sen keskivaiheen
ohi etelä-Pohjanmaa, mutta tavattiin sitä käytännössä —
joskin harvinaisemmin — pohjois-Pohjanmaalla, Satakun
nassa ja vieläpä joskus etelä-Hämeessä sekä Uudellamaallakin. Sitä käytettiin metsättömillä soilla, useimmi
ten rahkasoilla. Tärkeänä pidettiin sitä, että veden saa
helposti pois johdetuksi, samoin pidettiin aina savipohjasuota muita parempana.
Lyhyesti esitettynä selviää tä
män tavan erikoisluonne seuraavasta yleiskatsauksesta:
1. Ojitetaan suo noin 10 sylen (noin 18 m) leveihin
sarkoihin.
2. Saa suo levätä useamman vuoden.
3. Jaetaan sarat 5 sylen (9 m) sarkoihin.
4. Saa suo vielä levätä yhden tai useamman vuoden.
5. Perataan ojat ja kaivetaan ne syvemmiksi.
6. Kuokitaan suo; missä puita löytyy, nostetaan ne
maasta ja kootaan läjiin.
7. Äestetään maa.
8. Toimitetaan polttaminen.
9. Äestetään uudellaan.
10. Poltetaan toisen kerran.
11. Äestetään maa.
12. Kylvetään ruis.

esivM^elys.0^
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mullataan siemen äkeellä.
Viljankorjuu.
Kynnetään maa keväällä.
Äestetään maa.
Toimitetaan polttaminen.
Äestetään uudelleen.
Poltetaan 4:nen kerran.
Kylvetään ruis.
Mullataan siemen äkeellä.
Syvät suot saavat ojittamisen jälkeen levätä kauvemmin kuin matalat. Kuokkiessa heitetään ojaturve sa
ran jo kuokitulle keskukselle. Polttaminen on aina vai
kea tehtävä metsättömillä soilla. Se tehdään tavallisesti
ankaran äestämisen jälkeen, joka tarpeen tullen uusitaan.
Kun kaste on haihtunut aamusella maasta, tapahtuu sy
tyttäminen seuraavalla tavalla: Jokainen polttaja ottaa
suuren sylillisen tuohuksia m ukaansa; suolle tultuaan
sovittaa jokainen tuohipalasiansa jonkun kepin halkais
tuun päähän, jonka tehtyä tuohipalanen sytytetään ja
pistetään palavana suohon, mieluimmin semmoiseen paik
kaan, jossa on kuivaa ruohoa y. m. s. Kun sitten kaikki
sarat ovat »tuohitut», palataan ensiksi sytytetyille saroille,
jossa tuli sillä aikaa vähitellen on alkanut loimuta ja
saada siellä vakavan sijan. Sitten sitä koetetaan levittää
lyömällä näitä palavia turpeita ja kuljettamalla niitä pala
matta jääneille paikoille. Erästä toisellaista tapaa käytetään
vielä meidän päivinämme Lapualla. Kun sarka äestämi
sen jälestä on muutaman päivän saanut kuivata, varus
tautuu polttaja poutapäivänä oljilla, joista hän laittaa pit
kiä lyhteitä, jotka sidotaan olkisiteellä.
Näitä lyhteitä
polttaja sitten käyttää järjestään, sytyttäen niistä yhden
toisesta päästä ja kulettaen sitä pitkin saran pintaa vasta
tuuleen. Lyhteestä irtaantuu tuon tuostakin palavia oljen
korsia, jotka sytyttävät kuivuneen suon. Kun hän täten
Suomen polttoviljelys.

8
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on saanut saran yhden sivun kydötetyksi, ottaa hän ke
pin tai pienemmän lapion ja heittää sillä palavia turpeita
saralle, niin että pian koko sen pinta palaa ja kytee.
Jos tulos polttamisesta on pieni, äestetään ja poltetaan
se pian sen jälkeen uuden kerran. Sadekesinä voi tämä
polttaminen vaan vaivoin tapahtua, jonka vuoksi silloin
tulee ryhtyä toisiin keinoihin. Liitän tähän R u ta sen mai
nitseman selonteon seuraavasta tavasta, joka pääkohdis
saan muistuttaa kytöviljelystä: Palopaikalle kuletetuista
puista ja pensaista valmistetaan pieniä läjiä, jotka syty
tetään. Kun ne ovat ruvenneet palamaan, peitetään ne
turpeilla, niin etteivät liekit pääse ilmaan. Kuumuus ajaa
ensin kosteuden turpeista (s. o. kuivattaa ne) ja polttaa
ne sitten pian tuhaksi, joka palon jälestä levitetään maalle.
Tulet siirretään paikasta toiseen sen mukaan kuin tur
peet ovat palaneet. Parasta aina on, että polttaminen
tapahtuu useammissa paikoin, sillä sen tarkemmaksi käy
suon kyteminen. Polttaminen käy täten hitaasti, mutta
siitä on kumminkin »se etu, että poltetaan vaan juuri ne
turpeet, joita on haluttu». Jollei tuli illalla ole kaikkialla
sammunut, vaan palaa vahvasti jossain paikassa, kaive
taan savuava kohta ylös maasta, ja tuli tukahutetaan
joko polkemalla tai lyömällä sitä lapiolla.
Tehtyäni nyt selvää näistä kahdesta eri esiviljelystavasta, huomautan seuraavassa muutamista molemmille
yhteisistä ominaisuuksista.
Ojittami
Ojittamiseen nähden on mainittava, että tämän vuo
nen poittoesivilje- sisadan alkupuoliskolla jo vallan yleisesti oli tultu käsit
lyksessä. tämään tärkeäksi se seikka, että suossa oli sekä valtaettä sarkaojia. Sitävastoin eivät viljelijämme olleet täysin
selvillä niskaojien merkityksestä, joka seikka usein ai
heutti ikäviä seurauksia. Vasta viime aikoina on näitä
ojia ruvettu suoviljelyksessä säännöllisesti käyttämään.
Valtaojat ovat vielä nytkin samoinkuin vuosisadan alussa

115

ylipäänsä liian pieniä, niin että vesitulva keväällä liian
hitaasti johtuu pois, josta taas on seurauksena se, että
suon kasvullisuus vähenee. Vieläpä ovat niska- ja sar
kaojatkin usein liian pieniä. Sarkojen leveys on useim
miten 5 syltää (noin 9 m), joskus ovat vähän leveämpiä.
Omituisuutena on mainittava, että sarkaojat suossa ovat,
päinvastoin kuin pellossa, tavallisesti jotenkin suorat ja
kutakuinkin yhdensuuntaiset. Niiden muoto on kovin
erilainen. Mataloissa soissa on ojilla tavallisesti epäta
saiset, enemmän tai vähemmän jyrkät sivut 1. seinät ja
pyöreä pohja. Tavataampa näillä soilla vielä, jos kohta
harvoin, ojia, joilla on pelto-ojien tavallinen muoto, nim.
luisut sivut ja läpileikkauksessa terävä pohja. Vielä har
vinaisempaa kumminkin on tavata ojia, joilla on kaltevat
sivut ja tasainen pohja. Nyt mainitut ojamuodot, joita
käytetään etupäässä mataloilla soilla, kaivetaan tavalli
sesti vain lapioilla, joista kolme muotoa on erittäin mai
nittava, nim.: a) sileälappeinen ja tasateräinen, n. k.
rintalapio; b) sileälappeinen ja pyöreäteräinen, n. k. pohjalapio, sekä c) hiukan lusikanmuotoisella lappeella va
rustettu lapio, n. k. kourulapio. Ensinmainittua käyte
tään tavallisesti ojan sivuja kaivettaissa, toista pohjaa
puhdistaissa ja tasottaissa, kun tasapohjaista ojaa halu
taan, ja kolmatta samassa työssä, kun pohja tahdotaan
kourunmuotoiseksi. — Rahkasoilla käytetään, varsinkin
Pohjanmaalla, erästä omituista, suoraseinäistä ja sileäpohjaista ojamuotoa, n. k. pysty sivuista ojaa. Näiden ojien
kaivaminen tapahtuu vielä meidän päivinämmekin seuraavalla tavalla: Ensinnä suunnitetaan ojan toinen sivu,
jonka jälkeen pitkin tätä linjaa asetetaan joko pitkä sei
väs tai mieluimmin vielä nuora.
Sitten ojuri tarttuu
ojapiiluun ja tekee sillä syvän piirron maahan, seipään
tai nuoran viereen. Jos ojuri on toimeensa tottunut, ei
hän tarvitse enemmän seivästä kuin nuoraakaan, vaan

saattaa hän vain silmämitalla antaa piirrolle sen oikean
suunnan.
Ojapiiluja on tietääkseni käytännössä kahta eri
muotoa, nim .: a) eteläpohjalainen, joka on tavallisen pii
lun muotoinen, mutta jonka terä on ohuempi ja leve
ämpi (kuvat 21 ja 22); b) itäsuomalainen, jolla on pitkä

Kuva 21. Ojapiilu Lapualta.
Mustialan opiston kalustakokoelmasta I, H. 1

Kuva 22. Ojapiilu
Kauhavalta.

Kuva 23. Ojapiilu
Lapualta,

kapea terä ja joka on varsin omiansa maassa katkomaan
juuria sekä ojittaissa leikkaamaan poikki syvällä löy
tyvät pienemmät puunrungot (kuvat 24, 25 ja 26). Terät

Kuva 24.

Ojapiilu Kajaanista.

.1. H. Ekmanin piirtämä.

Kuva 26.

Ojapiilu Kajaanista.

,T. H. Ekmanin piirtämä.

Kuva 26.

Ojapiilu Satakunnasta. Parkanon pitäjästä.
tieteellisestä museosta. I). 32.

Kansan-

näissä kolmessa viimeksimainitussa piilussa ovat eri ta
valla yhdistetyt varteen. Kuvassa 24 on terä yhdistetty
varteen putken avulla, kun taas kuvissa 25 ja 26 se on
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varteen yhdistetty ruodon avulla. Kuva 23 esittää ojapiilua
Lapualta ja on se jonkullainen välimuoto esitettyjen pää
muotojen välillä, koska terä siinä on lyhyt ja leveä,
kuten ensinmainitulla, mutta varsi kuten jälkimmäisellä
muodolla; tämä piilu on muuten kokonaan raudasta —
terä kuten luonnollisesti kaikissa muissakin karaistu —
kun taas toisilla varsi on puusta.
Jo vuonna 1800
kiitetään eräässä kirjoituksessa, joka löytyy K. S. Talo
usseuran käsikirjoituskokoelmassa, »pohjalaista ojapiilua,
joka on erinomaisen tarpeellinen; tällä työkalulla haka
taan suo- ja nevaviljelystä harjoittaessa ojanreunat, jon
ka jälkeen ojamulta helposti heitetään ylös. Samaa kapi
netta käytetään myöskin suolla löytyviä puita ympäröi
vien juurien poikkihakkaamiseen, sillä kun voidaan tavottaa juuret, ilman että niitä tarvitsee paljastaa; kirveen
paino antaa myöskin lyönnille suuren määrän lisävoimaa».
Jos suo on muodostunut valkosammaleesta tai on
muuten pehmeä ja kannoton, käytetään ojapiilun ase
mesta ojaviikatetta, joka pistetään vallan suoraan suohon
ojanreunan suuntaan ja taivutetaan sitten eteenpäin jotta

Kuva 27. Ojavikate Suomus
salmelta. J. H. Ekmanin
piirtämä.

Kuva 28. Ojaviikate Ylivieskasta.

maahan muodostuu syvä piirto.
Tästä oja viikatteesta
saatan näyttää pari eri muotoa, joista toinen (kuva 27)
on koko joukon yksinkertaisempi kuin toinen (kuva 28).
Ensinmainittu on vain tavallinen viikatteen terä, joka on
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puuvarteen kiinnitetty, jotta se tulisi tarkoitukseensa
sopivaksi. Toinen taas on huomattava siitä, että sen
terä on tehty pitkän ja vahvan viikatteen terän muotoi
seksi ja on se varsipuolellaan varustettu kahdella haa
ralla, jotka ovat puiseen kädensijaan kiinnitetyt.
Jollakin nyt mainituista työaseista tehdään maahan
syviä uurroksia siihen paikkaan, mihin ojanreunat tule
vat, vieläpä usein uurros sen keskilinjallekin. Jos oja
on sitkeätä, nostetaan maa lapiolla niin syvältä kuin tuo
uurros on kaivettu, mutta jos se on pehmeätä valkosammalta, käytetään tarkoitukseen leveä- ja teräväteräistä
ojakuokkaa (kuva 30).

Kuva 29. Ojalapio Pohjanmaita, Lapuan
pitäjästä. Mustialan opiston kalustakokoelmasta I, H*.

Kuva 30. Ojakuokka Lapualta.
Mustialan opiston kalustokokoelmasta 1, H3.

Ojia suolla .kaivettaissa käytetään Lapualla tavalli
sesti kolmea kuokkaa; ylin kerros nostetaan lyhyimpivartisella kuokalla, keskikerros taas varreltaan keskipituisella ja pohjakerrosta lopuksi nostamaan käytetään
varreltaan pisintä kuokkaa. Muutamat ojurit viimemai
nitussa pitäjässä käyttävät kuokkia, joiden lappeessa on
suurempia tai pienempiä reikiä, jotta kuokka olisi keve
ämpi ja että turpeet (»muliatelit») niillä paremmin py
syisivät, Usein on sitäpaitsi tapana leikata ojaan poik
kipäin niin suuria ruutuja, että ne soveltuvat kuokalla
nostettaviksi. Jo 1830-luvulla mainittiin siitä, että Poh
janmaalla ojankaivuussa lapioitten asemesta käytettiin
kuokkia lapionkokoisella lappeella. Turvetta ojasta nos
taessaan ojuri aina seisoo suolla ojan laidalla. Jos suo
on hyvin pehmyttä, täytyy hänellä olla jalkojensa alla
leveä lauta, jottei ojan reuna polkemisesta kävisi epäta-
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saiseksi. Kun nyt ojuri näin on joko lapiolla heitellyt
tai kuokalla nostanut maan ojasta niin syvältä, kuin sii
hen on uurros tehty, jatkuu työ siten, että lapiolla leika
taan uurrokset syvemmiksi ojan laidoilla ja sitten joko
lapiolla tai pitkävartisella kuokalla nostetaan maa ojan
syvemmistä osista.
Tavallisesti puhdistetaan pohja la
piolla, mutta olen nähnyt tottuneitten ojurien toimittavan
koko kaivuun, vieläpä puhdistamisenkin kuokalla. Ojit
taminen jatkuu usein kautta koko kesän, vieläpä yhtä
yleisesti talvellakin; niinipä jo 1830-luvulla sanotaan tätä
työtä Pohjanmaalla tehdyn mainittuna vuodenaikana. Ja
meidän päivinämme on yhtä tavallinen kuin omituinen
ilmiö nähdä ojurien esim. Lapuan soilla sydäntalvella
seisovan ojan reunalla otsansa hiessä nostelemassa ojasta
suunnattoman suuria turpeita. Helposti uskoo ojurin
vakuutuksen, että tämä työ kyllä pitää hänen pakkasessakin lämpimänä.
Paitsi mainituita työaseita käytetään ojankaivuussa
usein vielä tavallisiakin kirveitä (»raivinkirveitä >), kun
suossa löytyy kantoja ja juuria, jotka ovat osaksi tuo
reita, osaksi vanhemmilta ajoilta, n. k. hakoja. Kantojen
nostamiseen ojasta tarvitaan myös seipäitä ja kankia.
Joskus kaarretaan oja jonkun suuremman kannon ym
päri, jolloin siihen kumminkin muodostuu rumannäköinen polveke.
Rahkasoita esi viljelyksen aikana polttaessa ei yleensä Poltta
ole vaaraa siitä, että tuli liiaksi polttaisi maata, mutta minen.
matalasoitten polttamisessa voi usein suuria vahingoita
syntyä siitä, että tuli on päässyt liian syvälle suohon.
Tämmöisissä tapauksissa koetetaan se sammuttaa vedellä
tai luomalla sen päälle multaa, jota lujasti poljetaan.
Usein kumminkin tapahtuu, ettei tuli ota siitä sammuakseen, vaan palaa suonpinnan alla aina talveen saakka;
täten on moni oivallinen suo kerrassaan piloille poltettu.
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Raivaami
nen.

Muokkaa
minen.

Uusittu
polttami
nen.

Suon perkuusen 1. raivaamiseen kuuluu useimmiten
vain sellaisten irtonaisten kantojen, puitten, juurien y.
m. s. nostaminen, joita muutamissa soissa tavataan suu
rissa määrin ja joita joka muokkauksen sekä polton jäl
keen ilmestyy maanpinnalle. Tuoreitten kantojen anne
taan usein seistä siksi kunnes ne uudistettujen polttojen
vaikutuksesta ja muista syistä helposti irtaantuvat. Muu
tamin paikoin kiskotaan kumminkin kannot juurineen
irti maasta kankien ja aluspuun, n. k. protin 1. paittilan avulla.
Suon muokkaamiseen käytetään osittain kaski-, osit
tain peltoviljelyksessä tarvittavia työaseita, riippuen tämä
seikka kulloinkin osaksi paikkakunnan tavasta, osaksi siitä
onko maa suuremmassa tai vähemmässä määrin vapaa
kannoista y. m. s. Kevätkyntö toimitetaan usein vesiperäisillä soilla kirren maassa ollen, kuin noin 12 sm sen
pinnasta on ensin sulanut. Paikoin on kuokka aatraa
tärkeämpi ase; näin on ainakin laita rahkasoita ensi ker
toja muokattaissa.
Esiviljelystä polttamalla harjoittaessaan ei maanvil
jelijä yleensä enemmän tällä kuin edelliselläkään vuosi
sadalla ajatellut suon säästämistä tai viljakasvien yksin
omaisen viljelyn ja yhä uusitun suonpolton keskeyttä
mistä ennenkuin se oli pohjiaan myöten hävitetty. Alotettuaan viljelyksensä jollakin edelläkerrotuista tavoista,
jatkoi hän edelleen, seuraten samaa turmiollista tapaa.
Vielä tällä vuosisadalla meneteltiin Virolahden, Parikka
lan, Sortavalan, Lemin, Puumalan, Savitaipaleen, Askolan
y. m. pitäjissä yleiseen seuraavalla tavalla:
Yhtenä vuonna oli maa kesantona, jolloin se syystettiin, äestettiin keväällä, poltettiin juhannuksen tienoilla,
kynnettiin ja kylvettiin rukiille. Seuraavana vuonna kasvoi
maa siis rukiin ja sitä seurasi taas kesanto polttoineen sekä
rukiineen. Tätä menettelyä jatkui alituiseen vaihdellen siksi,
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kunnes maa ei »enään lainkaan tahtonut kasvaa ruista».
Silloin tartuttiin toiseen keinoon; suo kylvettiin kauralle
l:ksi, 2:ksi jopa useammaksikin vuodeksi, kunnes maa
»ei enään tahtonut kasvaa kauraakaan». Mutta eipä vielä
siinä kyllä; maa kynnettiin syksyllä, äestettiin keväällä,
poltettiin, usein viertämällä, juhannuksen tienoilla ja kyl
vettiin nauriille. Niitä viljeltiin siinä 2:na, jopa 3:nakin
vuonna peräkkäin ja nyt oli suo kyllin uuvutettu sekä »niin
perinpohjin poltettu, ettei se voinut edes rikkaruohoa kas
vaa». Parikkalassa ja muuallakin kylvettiin suo 5— 10:kin
kertaan rukiille, huonommilla soilla vain 2— 5 kertaan,
ja poltettiin ainakin yhtä monta kertaa; sitten siinä vil
jeltiin ohraa tai kauraa jonkun vuoden ajan ja lopuksi
se
jätettiin heinänkasvulle, jos se enään silloin mi
tään kas voi. Pälk järvellä ei kauraa viljelty suossa ru
kiin jälkeen, mutta sitä viljeltiin sen sijaan pitkään siellä
vallitsevan käsitystavan mukaan, nim. että: »Niin kauvan suosta ruista, kuin siinä kantoja kestää». Joka
kerran, maan kesantona ollessa, piti suo vahvasti polt
taa, sillä »jos ei kaskea saa hyvälle porolle poltetuksi,
ei maksa vaivaa siihen ruista kylvää». Jos suo, kuten
esim. Hirvensalmella oli tapana, jätettiin heinää kasva
maan, ennenkuin se polttamalla oli tuiki tärvelty, mullat
tiin viimeinen ruis äkeellä, jotta pinta saatiin jotakuinkin
tasaiseksi. Kun nyt ruohonkasvu kumminkin oli käynyt
kovin heikoksi, kynnettiin maa uudelleen auki kirren vielä
siinä ollen, ojat puhdistettiin ja sitten alkoi taas useita
vuosia kestävä viljelys, jossa kesanto vaihteli polton ja
rukiinkylvyn kanssa. Helppo on huomata, että tämäkin
menettelytapa vähitellen, mutta varmasti kokonaan tur
meli suon.
Kuten jo mainituista esimerkeistä selviää, on ruis
useimmiten ollut ensimmäisenä viljana suolla; useimmissa
tapauksissa kylvetään siihen syysruista. Joskus käytetään

Esiviljelyksen
viljelyskasvit.

myös juurim ista, jota useimmiten viljellään yhtenä joko
nauriin tai kauran kanssa.
Ensimmäisenä viljelyskas
vina raivauksen alaisella suolla käytetään usein myöskin
naurista ilman juuriruista ja kiitetäänkin vasta- sekä hy
vin poltetulta suolta saatua naurissatoa varsin run
saaksi. Käytetäämpä joskus kauraakin ensi viljana, jos
kohta se harvoin tapahtuu. Tavallisimmin se kylvetään
vasta toisena järjestyksessä, kuten edellä mainituista esi
merkeistä selviää.
Kaura kylvetään usein routaiseen
maahan (»kirsikaura»). Harvinaisemmissa tapauksissa
viljellään myöskin ohraa ja. pellavaa mataloilla soilla,
jotka ovat valmistetut vastamainitulla tavalla.
Kun vertailee keskenään esiviljelystä Pohjanmaan
Esiviljelyksen
soilla ennen ja jälkeen v. 1850, huomaa selvästi, että
yleisarvostelu tämä viljelystapa nyttemmin on vähän parantunut siinä
vuosisa kohdin, että polttoa ei esim. enään niin suuressa määrin
dan jälki
puolis harjoiteta. Kun meidän päiviemme maanviljelijät vähitellen
kolla. ovat oppineet tuntemaan heinänviljelyksen hyödyn soilla,
on heidän täytynyt, joskin ovat vielä polttamista harjoit
taneet, tehdä sitä vähemmässä määrin ja ovat siis siten
vähemmin uuvuttaneet maata. Epäilemättä on ja pysyy
tämä tapa kumminkin »ryöstö viljelyksenä.»
Edelläselitetty polttamalla tapahtuva esiviljelys, jota
myöskin kutsutaan »puhtaaksi polttoviljelyksi», kun siinä
ei koskaan käytetä maanparannus- eikä lannoitusaineita,
kuuluu niihin viljelystapoihin, joita ei enemmän kuin
kaski- ja kytö viljelystäkään voi muuttaa järkiperäiseksi,
vaan joka vähitellen jää pois käytännöstä. Nämä kaikki
kolme muotoa perustuvat nim. samaan pyrkimykseen s. o.
maan vastaisen käyttökelpoisuuden kustannuksella aikaan
saada tilapäinen viljavuus, jota sitten mahdollisimman
pian käytetään omaksi edukseen.
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Kuten 1700-luvulla, on 1800-luvullakin suoviljelyk- Muita esisessä käytetty muista esiviljelystapoja kuin puhdasta polt-pojj^gQQ.
toviljelystä, nim.: sekoitus-, peitto- ja varsinaista vil- luvulla,
jelystä. Näistä kolmesta on viimeksimainittu merkillinen
juuri siitä syystä, että siinä ei polttoa koskaan käytetä.
Toiset tunnetaan taas siitä, että poltto niissä ei ole vält
tämätön, mutta että sitä kumminkin silloin tällöin harjoi
tetaan. Varsinkin on alkuperäisessä sekoitusesiviljelyksessä polttaminen ollut hyvin tavallista etenkin vuosi
sadan alkukymmeninä. Lienee siis syytä kyllin tähän
esitykseen Suomen polttoviljelyksestä liittää myöskin pe
rinpohjainen selvitys 1800-luvun alkuperäisestä sekoitustavasta.
Tämän tavan leveneminen vuosisadan alussa oli S.ekoitus
esiviljelys.
varmaankin suurempi kuin olisi syytä otaksua nii
hin niukkoihin tietoihin nähden, joita siltä ajalta on
olemassa.
Kuten ennen on mainittu, oli GadcL jo
1700-luvun loppupuolella selittänyt tämän tavan, joka
silloin ei enään ollut uusi maassamme, ja P a sto ri A u ren iu s maininnut sitä käytetyn Savossa. Vieläpä Poh
janmaallakin oli esiviljelys maata sekoittamalla saanut
jalansijaa jo ennen tämän vuosisadan alkua, kuten useista
lyhyistä lausunnoista K. S. Talousseuran asiakirjoissa
käy selville, ja Varsinais-Suomessa sitä käytettiin varsin
yleisesti, kuten voi seuraavasta, useissa kohdin merkilli
sestä esimerkistä huomata.
Lähellä Turkua oli suuri »Karningon» suo, josta
Kamarineuvos A . J. W inter viljeli yhden osan 1700luvun loppu- ja 1800-luvun alkupuolella. Kun marras
kuussa 1794 suon vesiperäinen osa oli jäätynyt, suun
niteltiin valtaoja ja kaivettiin niin että »kaksi miestä
kulkivat edellä, irroittaen kirveillä ylimmän kuoren jää
tyneestä nurmesta, ja näitä seurasi kaksi muuta miestä,
jotka vallan helposti vedestä nostivat sen allaolevan
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maan, joka oli löyhää rapaa 1. liejua. Sen jälkeen kaivettiin
tästä valtaojasta toinen oja päälähteesen päin; sitten niskaoja sekä vielä yksi valtaoja.
Seuraa vana talvena
kaadettiin metsä, puut kuletettiin kotiin ja risut koottiin
läjiin kuivumaan; ojamulta ajettiin osaksi kotiin, osaksi
pantiin läjiin. Seuraavana kesänä »jaettiin suo noin 17
m. leveihin sarkoihin, paitsi 1,2 m, jonka alan ojat otti
vat. Nämä sarat ulottuvat molempien valtaojien välille
sivullepäin ja lähteistä tulevaan valtaojaan keskellä, jotka
kolme ojaa ovat yhdensuuntaiset. Täten jakamalla voi
daan vesi keskimmäisestä valtaojasta, jossa sitä alitui
seen ja paljon virtailee, sulkulaudan avulla johtaa mo
lempien sivupuolien sarkaojiin, niin että voidaan minä
vuoden aikana hyvänsä kastella mikä sarka tahansa
kummallakin puolin, varsinkin kun maa on viettävää,
paitsi itäänpäin, jonne kaltevus on suurin, myöskin sekä
etelään että pohjoiseen».
Maan laskeuduttua olivat
ojat 0,«» m levät. Sitten ryhdyttiin itse suon kuokkimi
seen ja sen, nim. kuokoksen kuivuttua, levitettiin risut.
Sitä seurasi polttaminen, joka tapahtui »tavallisella ta
valla». Ensimmäisenä vuonna suo ei palanut hyvin,
senpä vuoksi siihen ei liioin mitään kylvetty. Seuraa
vana vuonna nostettiin maasta kannot ja juuret sekä
hakattiin pieniksi polton jäleltä jääneet turpeet. Sitten
poltettiin toisen kerran; paikoin oli vielä kolmaskin poltto
tarpeen. Senjälkeen kylvettiin ruis, joka antoi »pienen
sadon, kasvaen heikon oljen».
Seuraavana keväänä,
niinpian kuin kirsi oli sulanut 0 ,io — 0 ,is m syvyydeltä,
kynnettiin maa kaksi kertaa kosselilla, jonkajälkeen se
muokattiin joko kuokilla tai äkeillä ja lopuksi poltettiin.
Suohon kylvettiin taas ruista. Seuraavana talvena ajet
tiin sille karkeata hiekkaa. Ensimmäisenä kevätpäivänä
tämä levitettiin ja kynnettiin suohon kahdesti kosselilla;
sitten kestettiin maa, poltettiin ja kylvettiin taas rukiille.
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Seuraa vana kesänä oli »olki keltainen ja vahva sekä
jyvä raskas». Seuraavana talvena vedätettiin uudelleen
hiekkaa, jonka jälkeen siihen pantiin perunaa. Syksyllä
nostettiin nämä »kolmihaaraisilla kahveleilla 1. talikoilla» ;
suo syystettiin ja kylvettiin seuraavana keväänä ohralle.
Kun ohra oli korjattu, kynnettiin maa, ja keväällä kyl
vettiin taas ohraa, jonka jälkeen viljeltiin ruista, ja senjälkeen kylvettiin suohon ohraa sekä apilaansiementä. Suon
metsättömälläkin osalla käytettiin sekoitustapaa yhdessä
uusittujen polttamisien ja hiekoittamisien kanssa; käytettiimpä tällä osalla vielä lantaakin. Vuonna 1806 kylvet
tiin osaan suota timotein siemeniä, ja vv. 1810— 1812
toiseen osaan alopekuruksen sekä timotein siemeniä.
C. C. B öcker suosittaa soiden savettamista ja neu
voo »syksyllä merkitsemään savenottopaikan ja peittä
mään sen risuilla, sammaleilla sekä lehdillä, ettei se pääse
jäätymään». Mitä viljelyyn tulee, arveli hän, ettei suolia
tule yksinomaan käyttää tavallisiä viljalajeja, vaan myös
kin viljellä juurikasveja. »Perunoita voi hyvällä menes
tyksellä viljellä kydössä, jossa käytetään lantaa.»
Ne
istutetaan siten, että tehdään noin 0,9 m. leveitä harjoja
ja yhtä leveitä käytäviä; »harjalle levitetään vähän lan
taa, sen päälle pannaan perunat ja sitten ne peitetään
käytävistä saadulla m u lla lla .-----------Nauriita käytetään
vuoroin viljalajien kanssa. Eivät mitkään kasvit kum
minkaan suo pellolle lepoa ja anna sille voimia kasva
maan viljaa kuin heinälajit.»
Sekoitusesiviljelyksen leveneminen vuosisadan kes
kivaiheilla ei suinkaan ollut vähäinen. Etupäässä puhu
taan kumminkin sen käyttämisestä Pohjanmaalla, jossa
oli tultu huomaamaan, että savitettu suo paremmin kes
tää hallaa ja antaa »runsaamman sekä paremman viljan
kuin polttamalla viljellyt suot. Olipa vielä huomattu, että
semmoiset suot, joissa viimeksimainittua tapaa käyttäen

ruis kasvaa melkeinpä vain valkopäitä, voidaan saada
normaali 1. tavalliseen kasvuvoimaan, jos niiden pinnalle
viedään riittävä kerros savea tai hiekkaa.
Ilmajoen maamiesseura antoi v. 1849 hyvin asialli
sen kertomuksen etelä-Pohjanmaan suoviljelyksestä. Osa
siitä saakoon tässä paikkansa. Se alkaa seuraavalla, jo
tenkin epäiltävällä tiedonannalla: »Suoviljelys on luulta
vasti saanut alkunsa Ilmajoella ja levinnyt sieltä Isoonkyröön, Lapualle ja vähitellen muihin Korsholman kihla
kunnan pitäjiin sekä Kuortaneen kihlakuntaan». Sitten
huomautetaan siitä, että paras viljelysmaa on savipohja
suo päälläolevalla 1-— 2 m vahvuisella, tummanruskean
värisellä sammalkerroksella, johon on sekaantunut lahon
neita kasveja niinkuin heinää, juuria y. m. Viljelys toi
mitetaan seuraavan kaavan m ukaan:
1) Metsä kaadetaan ja juuret kootaan keskisaralle.
2) Kaivetaan ojat joko pystyillä tai kaltevilla sivuilla.
Kun siinä kerrotaan siitä ojittamissuunnitelmasta (kaa
vasta), jota etelä-Pohjanmaalla kauvan oli käytetty, otan
kertomuksen siinä kohdin täydellisenä esitykseeni: »Las
kuojien väli sovitetaan aina suon suuremmassa tai vähem
mässä määrässä alavan ja vesiperäisen laadun mukaan.
Noin 4 5 — 60 m pituinen väli katsotaan sopivaksi. Näiden
pääojien väliin kaivetaan sarkaojat edellisiä matalammiksi
ja kapeammiksi, esim, 0,«> m syvyisiksi ja yhtä leveiksi
pinnalta, mutta pohjasta vain 0,<> m, jollei suo ole niin
kiinteä ja tiivis, että ne voidaan kaivaa pystysuoriksi.
Joka sarkaojan väli eli saran leveys ojien välillä on 12,
tai mieluimmin vain 10 m, jos maa on hyvin hapan ja
vesiperäinen». 3) Sitten saa suo rauhassa laskehtia vuo
den tai kaksi, josta on se hyöty että »päällimmäinen,
pehmeä ja irtonainen sammal, konto, voidaan keskisa
ralle koottujen puiden ja juurien mukana polttaa». 4)
Kuokitaan, mieluimmin jo aikuisin keväällä. 5) Suon

127

kuivuttua sytytetään se palavilla olkilyhteillä ja aina vas
tatuuleen. 6) Äestetään. 7) Jos tulvasta ei ole pelkoa,
kylvetään maa rukiille. Jos sitä taas on syytä peljätä,
kylvetään kevätviljaa, joko ohraa, kauraa tai sekulia. 8)
Siemen mullataan äestämällä. 9) Jyrätään maa.
10)
Korjataan vilja.
11) Kynnetään maa vielä samana
syksynä. 12) Äestetään keväällä. 13) Poltetaan.
14)
Kylvetään joko ruista tai kevätviljaa. Polttamista ja vil
jelyä jatketaan sitten 4— 5:nä vuonna perättäin. »Kun
maa näin useampana vuonna uudistetun polton ja siitä
saatujen satojen jälkeen on jonkunverran laskeutunut,
on tapana lopuksi 15) viedä sille ohut kerros savea noin
2— 3 vuotta ennenkuin se jätetään heinänkasvulle. Se
lisää tuntuvasti viimeisiä satoja samoinkuin heinänkas
vuakin, kun suo on niityksi jätetty; tämä taas tapahtuu
paraiten siten, että suo, uudelleen ojitettuna ja ojamultien
levitettyä, poltetaan ja äestetään useampaan kertaan sekä
kylvetään sitten syys- tai kevätviljalle, jonka jälkeen
taas äestetään. Tämän tehtyä kylvetään tyyneellä ilmalla
joka ha:lle 17 kg timoteinsiementä, joka sekoitetaan kui
valla hiekalla syystä, että se muuten, kevyttä kun se on,
tulisi epätasaisesti kylvetyksi. Lopuksi suo joko äeste
tään keveällä äkeella tai mieluimmin vielä jyrätään.
»Savipohjattomia soita kannattaa viljellä, jos niitä
voidaan polttaa edes 6 — 8:lle viljalle. Mutta sitten ei
liioin tarvitse odottaa mitään heinänkasvua semmoisesta
sikseen jätetystä suosta. »
Savi nostetaan ojista noin 1 — 2 m. syvyydeltä,
heitetään ojan reunalle ja levitetään siitä saralle sekä
poltetaan, mutta jos sopivaa savea ei ole suossa itses
sään, vedätetään sitä sinne l:n jopa 2:kin km matkalta ja
levitetään saroille, laskien määräksi 10 kuormaa lp; aarille.
Eräs kirjoittaja ilmoittaa sanomalehdessä Vasa Tidning v. 1844, että ylipäänsä arvellaan savettamisen vai-

kiittävän niin monena vuonna kuin 1 aarin alalle viety
jen kuormien lukumäärä on ollut.
Vuosisadan jälkipuoliskolla on sekoittamistapa ollut
vielä laajemmalle levinneenä kuin sen muina aikoina,
eikä ainoastaan Pohjanmaalla, vaan muuallakin kautta
maan. Erittäinkin on huomautettava siitä, että tätä tapaa
on enimmäkseen käytetty suuremmilla suoviljelyksillä.
Esimerkkinä sen levenemisestä mainittakoon, että se mi
nun tietääkseni jälestä v. 1870 on tavattu käytännössä
Lopella, Nastolassa, Eurajoella, Pyhämaassa, Kiukaisissa,
Tammelassa, Urjalassa, Vesilahdella, Iitissä, Joroisissa,
Leppävirroilla, Kuopiossa ja Liperissä; vieläpä voisi var
maankin tätä luetteloa koko joukon pitentää.
Tämä tapa on mainittuna aikana esiintynyt eri
muodosteluina maan eri osissa sekä erilaatuisilla soilla ja
olen siis, välttääkseni samojen asioitten monen kertaan
uusimista, esityksessäni etupäässä pitänyt määränäni kertoa
siitä sekoitustavasta, jota käytetään Pohjanmaan enem
män tai vähemmin lahonneilla rahkasoilla; olen kum
minkin paikotellen huomauttanut siitä, missä määrin
muita muodosteluja on ollut tarpeen toisenlaatuisilla soilla
ja maan eri osissa.
Esityksessä, joka lähinnä koskee
aikaa vv. 1880— 1897 välillä, seurataan töitten kulkua.
1. O jitta m in en . Ensin kaivetaan valtaoja, joka
tavallisesti tehdään niin syväksi, että se ulottuu jonkun
verran, noin 0,:» m, perusmaahan. Suuremmissa ja virtavammissa soissa on leveys pinnalta aina 4 m:iin saakka;
jos suo ei ole kovin märkä, riittää siinä 1,8 m leveys. La
honneissa soissa kaivetaan tämän jälkeen kaikki sarkaojat,
mutta raaemmat suot jaetaan aluksi niin leveihin sarkoi
hin, että ne sittemmin täytyy halkoa. Sarkaojien väli
on tavallisesti noin 10 m, joten siis rahkasoissa sarat
aluksi tehdään 20 m leveät.
Viimemainituissa soissa
sarkaojat kaivetaan pystyseinäisiksi, joten ne pohjasta
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ovat yhtä leveitä kuin pinnalta. Tavallisimmat mitat ovat
0,9 X 0,9 m, mutta on viime aikoina käytetty vieläpä
1,5 X 1,5 m. Lahonneissa soissa ovat ojat pohjasta
kapeammat ja muuten pienemmät. Niskaojat ovat saman
muotoisia kuin sarkaojat, mutta usein pienempiä. Kalte
vasi vuiset ojat kaivetaan tavalliseen tapaan lapiolla; pystyseinäisiä ojia kaivettaissa taas käytetään edelläkerrottua
(siv. 118) kuokkimistapaa.
Soita viljelykseen ottaessaan rupesivat Panelian
kylän asukkaat Kiukaisten kappelissa noin 40 vuotta
sitten käyttämään ojitustapaa, joka poikkeaa edelläkerrotusta, Pohjanmaalla käytettävästä tavasta. Ensin viitoi
tettiin pääojat, jotka kaivettiin 4 kyynä
rää (2,4 m) leveiksi ja 3,o— 3,5 kyynä
rää (1,8 — 2,i m) syviksi. Sitten alkoi
raja-ojien viitoitus eri tilojen osuuksien
välillä. Nämä raja-ojat tehtiin pystysei- Kuva3I. Suipp0p0h.
näisiksi ja kaivettiin 3 kyynärää (1,8 m) ]ainen
a °iar!"
syviksi sekä yhtä leveiksi ja kulkivat
pmtane poikittain pääojiin nähden, niin että koko ensiksi vil
jelykseen aijottu osa suota tuli suurien ojien kautta
jaetuksi isompiin ruutuihin. Pitkin pääojien reunaa lai
tettiin jo alussa teitä — seikka, joka todistaa tavatonta pitkänäköisyyttä. Täten muodostuneet suuret ruudut va
rustettiin sitten 5 tai 6 korttelisilla (0,7— 0,9 m) sarkaojilla, jotka 5 sylen (9 m) etäisyydellä toisistaan kulke
vat keskenään yhdensuuntaisesti ja jotenkin kohtisuoraan
pääojiin päin. Sarkaojat kaivetaan läpileikkauksessa suippopohjaisiksi (kuva 31). Ojitus toimitetaan lapiolla.
2. S u o n lepo aika. Ojien kaivettua jätetään suo
aina rauhaan, lepäämään, jolloin se jonkun verran kui
vuu ja painuu. Tämän n. k. lepoajan pituus riippuu
suon laadusta ja varsinkin sen lahoamistilasta. Hyvin
lahonneet suot saavat levätä vain l:n tai 2 vuotta, kun
Suomen polttoviljely s.
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taas raa’at suot saavat olla ojitettuina, mutta kuokkimattomina 10, jopa useampiakin vuosia. P ä iv ä r in ta sanoo,
että on soita, joiden tulee levätä vähintäin 20 vuotta.
Jos ojat tämän ajan kuluessa painuvat kokoon, ovat ne
perattavat ja syvennettävät.
Mainittu kirjailija tuumii,
että »tämä odotusaika tuntuu kaiketi kyliäkin ikävältä»,
mutta hän sanoo nähneensä mitenkä »moni maanviljelijä
on saanut suuria vahingoita tai väärän käsityksen koko
suoviljelyksestä ja lakannut siitä vain sentakia, että hän
liian hätäisesti on alottanut tämän viljelyksen happamassa
ja veden vaivaamassa maassa».
Kun raaka suo näin
»lepäjää», kuoleutuu siinä vanha kasvullisuus, valkosammaleen vaalea väri tummenee jo lahoomisen ensi asteilla
ja suo painuu, joskin hitaasti. Vihdoin alkaa siellä täällä
näyttäytyä uusi, mitättömän näköinen kasvullisuus, mutta
se on muodostunut vallan toisista kasveista kuin edelli
nen. Aikaapa jo jokunen lehtipuun taimikin ilmestyä,
ja tämä on P ä iv ä rin n a n mielestä merkkinä siitä, että
lepoajan jo saattaa pitää päättyneenä.
3. K u ok k im in en . Tämä työ tehdään suurilla noin
20 sm leveillä, terävillä kuokilla ja koetetaan aina kuok
kia mahdollisimman syvään (ei kumminkaan 0,2 m sy
vemmälle).
Kuokoksen pohja koetetaan myös saada
mahdollisimman tasaiseksi, olkoompa suon pinta miten
epätasainen tahansa. Ennen kuokkimista merkitään nii
den sarkaojien kohdat, jotka vielä ovat kaivamatta, ja
sitten alotetaan saran keskeltä kuokkia sylen (1,8 m)
levyistä vakoa, jonka jälkeen kuokkimista jatketaan tä
män vaon kummallekin puolelle.
4. P u id e n nosto suosta. Etelä-Pohjanmaalla, jopa,
vaikka harvemmin, muuallakin maassa, tavataan sellaisia
soita, jotka sisältävät suuren joukon multaan h a ja a n 
tuneita kantoja, juuria, tukkeja sekä muita puun osia.
Vallan harvinaista ei ole koko raivauksen kestäessä saada
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600 kuormaa puita ha:n alalta ja ovat useat Pohjan
maan maanviljelijät vakuuttaneet minulle, että täten saa
dut puut arvolleen vastaavat suon viljelyskuntoiseksi te
kemiseen kuluvia kustannuksia. Puut pannaan kuokki
misen jälestä läjiin, mutta usein kyllä nousee joka muok
kauksen ja polton jälkeen uusia puita pinnalle, niin että
niitä saa vuosien vieriessä useamman kerran läjätä.
5. K asvavien p u itte n kaa ta m in en . Kun suossa
kasvaa puita ja pensaita, kaadetaan ne n. k. juurikirveellä. Suuremmat puut kootaan erityisiin läjiin ja risut
pannaan pienempiin kokoihin, sinne tänne vain.
6. Sarkojen
halkom in en . Kuten
ennen on mainittu,
ojitetaan rahkasuot
niin, että joka toinen
sarkaoja
jätetään
ennen lepoajan päät
tymistä kaivamatta.
Sen kuluttua tapah
tuu näiden leveiden
Sarkojen halkominen
Kuva. 32. Polkuäes Paneliasta.
siten, että kaivate
taan oja joka saran keskelle. Näiden ojien mitat ovat
samat kuin muidenkin sarkaojien.
7. P u id e n k o tiin vedättäm inen tapahtuu seuraavan talven kuluessa. Jollei ole aikaa kulettaa niitä
niin kauvas, siirretään ne kumminkin suon ulkopuolelle,
jottei tämä kallisarvoinen tavara palaisi suon mukana seuraavana kesänä.
8. Ä estäm in en . Kun edellisenä syksynä tai ai
kaisin samana keväänä kuokalla tai terävällä kepillä ojaturpeet ovat saroille heitetyt, äestetään suo, maan vielä
routaisena ollen, niinpian kuin se on sulanut noin 12 sm

syvyyteen. Vesiperäisillä soilla, jotka eivät kesällä voi
kannattaa hevosta, on tämmöinen kevätmuokkaus roudan
aikana vallan välttämätön, muuten täytyy kaiken muok
kauksen tapahtua ihmisvoimin. Tähän äestämiseen käy
tetään Savossa ja Pohjanmaalla yhden hevosen vedettä
vää, neliönmuotoista, puukehyksistä äestä, jonka rautaiset
piikit ovat suorat ja 15 sm. pituiset.
Suoviljelyksessä käytetään niin Panelian kylässä
Kiukaisten kappelissa kuin muallakin Satakunnassa suon

Kuva 33.

Polkuäes työssä.

muokkaukseen tavallisesti puupiikeillä varustettua n. k.
polkuäestä (kuva 32). Sitä vetää kaksi hevosta ja äestettäissä täytyy ajomiehen aina seisoa sen päällä (kuva
33) ja nojaamalla vuoroin yhdelle vuoroin toiselle jalal
leen saada äes kiikkuvaan liikkeesen hevosten vetäessä
sitä yhä eteenpäin. Näin menetellen pysyy äes puhtaana
ja itse äestäminen tulee verrattain tehokkasti tehdyksi.
9. P o ltta m in en . Huomattavaa on, että suota ei
Pohjanmaalla juuri polteta muuten kuin vasta äestettynä.
Sanotaan näet, ettei tuli semmoisessa maassa juuri mene liian
syvälle; kauvemmin äestettynä ollut pintamaa sitävastoin
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kuivuu pian ja palaa helposti. Jos suo on metsän peittämä,
poltetaan risuläjät, mieluimmin sateen jälkeen. Metsättömällä suolla on jo ensimmäinen polttokin tarkempi. Sy
tyttäminen tapahtuu aina niin, että tuli kulkee yli maan
vastatuuleen; muuten ei väki sattaisi jatkaa sytyttämistään, jonka muuten tulee tapahtua erikseen joka saralla.
Itse sytyttäminen saattaa tapahtua eri tavoin, nim. joko
palavilla tuohuksilla tai olkilyhteillä taikka vielä sitenkin,
että enimmän tuulen alla olevalle saralle kootaan ja sy
tytetään palamaan risuläjä, joka osittain peitetään tur
peilla, jotka sitten, ruvettuaan oikein varmasti palamaan,
lapioilla viedään kukin eri saralleen, jossa tuli niistä
leviää maahan. Kun näin on tuli saatu jaetuksi joka
saralle, levitetään sitä yhä edelleen, heittämällä näitä pa
lavia turpeita joko keppien tai pienten lapioitten kanssa
pitkin sarkoja.
10. Äestämineriy jonka tehtyä suo sopivilla ilmoilla
voidaan useampaan kertaan p o ltta a , kumminkin aina
edelläkäyneen äestämisen perästä.
11. K y n tä m in en , joka toimitetaan aatralla heinä
kuun alkupäivinä.
12. Ä estä m in en ja p o ltta m in en sopivien tilaisuuk
sien sattuessa.
13. Savettam inen tai h iekoitta m in en on sekoitustavan pääkohta s. o. tärkein työ. Syystä kiittävät sitä
monilukuiset maanviljelijät meillä; P ä iv ä rin ta arvelee,
että savettaminen on »suoviljelyksen pääehtona». Sama
kirjailija
vertailee keskenään savettamis- eli, kuten
minä olen sitä kutsunut, sekoitus- ja polttotapaa sekä
selittää laveasti edellisen monet edut jälkimmäisen rin
nalla. Savettamista tai hiekoittamista voidaan tehdä eri
tavoilla, joista seuraavassa mainitsen kaksi tavallisinta,
a) P eru sm a a n ottam inen ojan p o h ja sta voi tapahtua
niinikään kahdella eri tavalla nim. a) nostamalla ojan
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pohjasta kauttaaltaan yhtä vahvan kerroksen tätä maata
tai P) nostamalla sitä eri paikkoihin ojan pohjalle kai
vetuista, syvemmistä lävistä.
Edellinen tapa on ylei
sempi ja kiitetään sitä jälkimmäistä paremmaksi, tämä
kun pidetään vaarallisena sekä ihmisille että eläimille.
Tämä työ tehdään sekä syksyllä että talven kuluessa ja
pidetään sitä raskaana, kun näet siinä ollaan pakotettuja
nostamaan savi syvältä, ojan pohjasta asti. Joka kerralla
kun suo savetetaan, nostetaan, edellistä tapaa käyttämällä,
noin »lapion piston» syvyydeltä savea kaikista ojista, b)
Saven ta i h iekan v edättäm in en su o lle tämän läheisyy
destä tapahtuu niinikään talvella. Kesällä jo etsitään sopiva
sekoitusmaa mahdollisimman lähellä suota ja, jos se tava
taan jo maanpinnalla, peittävät huolelliset viljelijät sen pai
kan oljilla t. m. s. aineilla, jottei edes pintakaan pääse
kovasti jäätymään. Missä taas sekoitusmaan peittää mul
takerros, siellä pidetään tämä varovaisuustoimenpide tar
peettomana. Talvella vedätetään sitten tämä maanparan
nusaine, olipa se savea tai hiekkaa, saroille, joille se jäte
tään rivittäin järjestettyihin läjiin. Tavallisesti pidetään
savea hiekkaa parempana ja kuletetaan sitä ennemmin
joskus pitempiäkin matkoja kuin käytetään hiekkaa, jota
ehkä olisi läheltäkin saatavissa. Muutamin paikoin, esim.
Lopella, ei kumminkaan hiekan suolle vedättäminen ole
niinkään harvinaista. Suolle nostettavan tai vedätettävän
maan määrä riippuu niin suon kuin savenkin tai hiekan
laadusta. Raaka suo tarvitsee suuremman määrän perus
maata kuin lahonnut, ja, kuta puhtaampi savi on, sitä
vähemmin sitä katsotaan tarvittavan. P ä iv ä rin ta varoit
taa savea suolle käyttämästä kerrallaan liian suuria mää
riä.
Tavallisesti viedään ensi kertaa savetettaissa tai
hiekoittaessa sinne noin 600— 800 kuormaa ha:lle, mutta
on mainittu samalla alalla käytetyn toinen verta kuor
mia eli siis kaikkiaan 1,200— 1,600 kuormaa ha:lle.

14. Saven ta i hiekan levittäm inen sa ro ille toi
mitetaan mieluimmin jo aikuisin keväällä. Jos sekoitusmaana on savi, on oikean ajan katsominen tämän työn
toimittamiselle hyvinkin tärkeä seikka. Heti vedättämisen
jälkeen on vaikea saada savea oikein hienoksi ja tasai
sesti levitetyksi, sillä silloin se Vielä on sitkeä ja koossapysyvä. Mutta jäädyttyään läjissä suolla, on se keväällä,
maan sulattua kasojen ympäriltä, vaan ei vielä niiden
alta, helppo hienontaa ja hajoittaa sekä sekoittaa multaan.
15. Ä estä m in en j a p o ltta m in en . Tämä poltta
minen on tavallisesti hyvin heikko ja sitäpaitsi vaikea
tehdä syystä, että savi on esteenä; toiset maanviljelijät
Pohjanmaalla näyttävät kumminkin pitävän tätä polttoa
hyvin tärkeänä.
16.

K y n tä m in en , joka toimitetaan aatralla.

17.

Ä estä m in en j a p o ltta m in en .

18.

K y n tä m in en ta i äestäm inen.

19. R u k iin k y lv y . Tämä toimitetaan vaan yhdellä
kädellä kylvämällä; siemenmäärä on tavallisesti noin l,r»
hl ha:lle. Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu rukiin kylvy Laurinpäivän, elok. 10 p:n, edellisellä tai viimeistään sillä
viikolla.
20. S iem enten m u lta a m in en äestäm ällä.
21.

Vesivakojen a ja m in en .

22. Jy rä ä m in en raskalla jyrällä. Osa maanvilje
lijöitä näyttävät, ikävä kyllä, jättävän tekemättä tämän
tuiki tarpeellisen työn.
23. O jien siivoom inen.
24. V ilja n k o rju u . Ruis ei saa kovin valmistua
suolla, sillä silloin sanotaan saatavan tummia jyviä ja
sitäpaitsi varsisee se liiaksi. P ä iv ä rin ta ilmoittaa sadon
suuruuden mainitunlaisilla viljelyksillä 5 — 6 tynn. (n. 9
hl) tynn. alalta.
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25. R a iva a m in en j a ju u r im in e n toimitetaan syk
syllä viljan korjuun jälkeen. Syystämistä rukiin jälkeen,
kun sitä seuraa kevätvilja, ei tavallisesti tehdä eteläpohjanmaan soilla.
26. K y n n etä ä n ta i äestetään keväällä, maan rou
dassa ollen.
27. Ä estetä ä n j a p o lteta a n vähän. Maa ei saa
polton jälkeen näyttää mustalle, sillä siinä tapauksessa
on se poltettu liiaksi, vaan tulee sen, P ä iv ä rin n a n sa
nojen mukaan, olla kirjavan kuin koskikaran munan.
28.

Ä estetä ä n j a jy r ä tä ä n .

29. K y lv etä ä n kevätvilja.
Nykyään käytetään
siihen tarkoitukseen etelä-Pohjanmaalla vain kauraa, mutta
ennen kyllä usein ohraakin. Keski-Pohjanmaalla taas käy
tetään vielä nykyäänkin enemmän ohraa kuin kauraa
tässä tapauksessa.
30. Siem en m u lla ta a n äkeellä.
31. V ilja n k o rju u .
32. Syyskyntö.
33. Ä estä m in en j a p o ltta m in e n y joka kesän ku
luessa useamman kerran uusitaan.
34. O ja t siiv ota a n j a syvennetään noin 0, ± m.
35. K y nnetä än.
36. R u k iin k y lv y , m u lta a m in en j. n. e.
Näihin nyt lyhyesti mainittuihin töihin on kulunut
monta vuotta. Töiden jakaantumisesta eri vuosille mai
nittakoon seuraava esimerkki:
l:senä vuonna
— kohta 1 Ojittaminen.
2:sta— 8:teen vuoteen —
„
2 Lepoaika, joka voi olla
tässä mainittua aikaa
lyhyempi tai pitempi.
9:nä vuonna
kohdat 3, 4, 5 ja 6.
10:nä
„
—
„
7, 8, 9, 10, 11 ja 12.
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11 :ta vuonna

kohdat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22 ja 23.
12:ta
„
—
„
24 ja 25.
13:ta
„
—
„
26, 27, 28, 29, 30, 31 ja 32.
14:ta
,,
—
,,
33, 34, 35 ja 36.
Toisilla, hyvin raaoilla soilla kestävät nämä työt
paljon useampia vuosia kuin mitä tässä on mainittu,
sellaisilla kun näet tuon lepoajan tavallisesti tulee olla
koko joukon pitemmän.
Kun nyt on päästy niin pitkälle, että suohon ruista
kylvetään toisen kerran, viljellään siinä sitten, maata ali
tuiseen polttamalla, vuoroin 1) kesannon kanssa 2) ruista
ja 3) kauraa, tai — jos kohta vain poikkeustapauksissa —
1) kesannon kanssa 2) ruista, niinkauvan kuin suossa
vielä löytyy lahoamatonta, raakaa valkosammalta. Joka
6:tena vuonna tai vieläkin harvemmin annetaan maalle
lannoituksena 600— 800 kuormaan savea ha:lle.
Semmoisilla soilla, jotka vuosittain ovat tulvien alai
sia, eroaa viljelys siinä, ettei niissä ollenkaan viljellä
ruista sen kuin kauraa. Koko kesantokesän aikana pol
tetaan viljelystä ja kun maa on toisen kauran kasvanut,
vaihdellaan siinä 1) kesannolla, 2) kauralla ja 3) kau
ralla, kunnes lahoamaton sammal, n. k. konto, on siitä
kadonnut.
Jotta maa paremmin palasi kesantovuonna,
ei sitä lannoiteta sen edellisenä, vaan jälkeisenä talvena.
Viime aikoina on rukiinviljelys ruvennut vähene
mään etelä-Pohjanmaan soilla ja sen sijaan kauran vilje
ly s lisääntymään; savetetuilla soilla viljellään myöskin
nauriita.
Kun nyt suon ylempi, raaka osa ja sammal on
saatu häviämään, savetaan ja kesannoidaan maa, jolloin
samallaan viimeisetkin kannot nostetaan ja poistetaan.
Maa poltetaan ja ojat siivotaan sekä syvennetään. Sitten
kylvetään se rukiille, joka mullataan aatralla, jonka jäi-
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keen jyrätään.
Seuraavana keväänä kylvetään heinän
siemen rukiinoraaseen.
Missä tahdotaan rukiinviljelystä välttää, kylvetään heinä joko kauran kanssa tai
kesanto vuonna ilman suojus viljaa. Vielä 1880-luvulla
suosittelee eräs kirjailija ladoista ja rehuvinneiltä kootun
heinänsiemenen käyttämistä kaupassa löytyvän puhdiste
tun ja lajitellun siemenen asemesta.
Edelläkerrottu sekoittamistapa, jota etupäässä käyte
tään jotenkin raaoilla soilla, lähentelee suuresti poltto vilje
lystapaa siinä, että tässäkin käytetään polttamista suuressa
määrin. Edellinen on kumminkin paljoa parempi, sillä
suohon sekoitettu savi tai hiekka vaikuttaa m. m. sen,
ettei ko.vin vahva ja syvällekäyvä polttaminen juuri ole
mahdollinen.
Kumminkin on maassamme usein kyllä ja varsinkin
viime aikoina ruvettu käyttämään n. k. p u h d a sta sekoitu sviljely sta p a a , jossa polttamista ei ollenkaan tapahdu.
Tätä tapaa käytetään ainoastaan lahonneilla, mutta ohutmultaisilla soilla, joissa on hyvä savipohja. Jotta lukija
käsittäisi eron nyt mainitun ja edellä selitettyjen sekoitustapojen välillä, mainitsen lyhyimmittäin tämän tavan
pääkohdat: 1 Ojittaminen. 2 Saveaminen. 3 Lepoaika.
4 Äestäminen. 5 Kauralle kylvy. 6 Viljankorjuu.
7
Syyskyntö. 8 Äestäminen keväällä. 9 a Kauran ja hei
nänsiemenen kylvy tai 9 h Kesanto ja heinänsiemenen
kylvy ilman suojus viljaa.
PeittoPeittotavoissakin on meidän maassamme polttamista
viljelys, harjoitettu.
Varsinkin on niin ollut vanhempina aikoina
laita sen peittoviljelysmuodon, jota kutsutaan Tyrnävän
1. Ängeslevän tavaksi. Tämän tavan, jota suuremmassa
määrin on käytetty Oulun läänin keskiosissa, pääkohdat
ovat seuraavat:
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1.

Ojittaminen 8— 10 m leveihin sarkoihin. Sar
kaojat pinnalta 1 m ja pohjasta 0,3 m leveät;
niiden tulee ulottua vähintäin 0,3 5 m perus
maahan.
2. Metsän kaataminen; juuret jätetään maahan.
Puut viedään pois.
3. Maa tasoitetaan, ojamulta levitetään ja hienon
netaan. Maanpinnan tulee kokonaan olla uuden
maan peittämän.
4. Risut ja pintakerros poltetaan maan kosteana
ollen. Polttaminen, joka ennen oli voimakas,
ei nyt enään ole pakollinen. Kun maata ei
polteta, hienonnetaan risut ja levitetään suolle.
5. Lanta vedätetään talvella kasoihin, joita usein
ei sekoiteta, eikä edes peitetä mullalla.
7. Kaura kylvetään ke
7. Ruis kylvetään syk
syllä lannan päälle.
väällä lannan päälle.
8. Kaura mullataan sa
8. Ruis mullataan nos
tamalla perusmaata
maten kuin ruiskin.
ojan pohjasta sa
9. Heinänsiemenen
kylvy.
ralle.
9. Jyrääminen.
10. Jyrääminen.
10. Heinänsiemenen
kylväminen seuraavana keväänä.
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Tämä peittotapa on ensiksi saanut alkunsa joko
vähämultaisilla mataloilla soilla tai niityillä ja onkin sillä
semmoisilla mailla sopivin käytäntönsä. Rahkasoilla se
sitävastoin ei sovi käytettäväksi.
Kauran kylväminen viljelyksille, jotka ovat tätä ta
paa käyttämällä valmistettuja, on Tyrnäväliä jotenkin
harvinaista syystä, että pintakerros pysyy niin löyhänä,
että se liian nopeasti kuivuu keväällä. Jos jankkoa ei
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ole ojanpohjasta saatavissa, joka on verrattain harvinaista,
muuttuu tapa siinä kohdin, että ensimmäisenä vuonna
silloin aina kylvetään kauraa; siinä tapauksessa kynne
tään maa syksyllä aatralla, jonka jälkeen se äestetään.
Vasta talvella vedätetään savi (600 kuormaa hadle), joka
levitetään lumelle. Keväällä maa äestetään ja levitetty
savi tasoitetaan, jonka jälkeen siihen kylvetään kauraa
ja heinänsiementä. Tässä tavassa käytetään nykyään
harvoin polttamista; missä se katsotaan tarpeelliseksi,
tehdään se kernaimmin loppukesästä ensimmäisenä vuonna,
savettamisen edellä.
Ojien syvyys vaihtelee suuresti Oulun läänin kes
kiosissa, missä tätä Tyrnävän tapaa enimmäksen käyte
tään. Puolangassa ja Kestilässä on soita, joihin kaive
taan 2 m syvät ojat, jotta saataisiin kyllin perusmaata
pinnalle; tavallisimmin ne kumminkin ovat 1 m syvyiset.
Lannan levittäminen tapahtuu Pohjanmaalla siten,
että se hevosella ja kärryillä kuletetaan saroille ja tali
koilla hajoitetaan tasaisesti yli koko maa.

Edellämainitut suo viljelystavat kuuluvat kaikki n. k.
jota käytetään suon raivaamisessa ja
sen viljelyskuntoon valmistamisessa. Vasta näiden töiden
Varsinai- päätyttyä alkaa va rsin a in en su oviljely s.
Esiviljelys katnen suo- sotaan päättvneeksi silloin, kuin suo ensi kerran on kasvanut viljellyn heinän. Edellisellä vuosisadalla, siis 1700luvulla, oli suoviljelys melkein yksinomaan esiviljelystä,
melkeinpä kaikkialla oli raivaamisen kestäessä viljanviljeminen pää-asiana; sen päätyttyä jätettiin suo tavallisesti
oman onnensa nojaan.
Vallan toisin on ollut asianlaita 1800-luvulla syystä
että maanviljelijämme, varsinkin sen viimeisinä vuosiesiviljelykseen,
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kymmeninä yhä suuremmassa määrin ovat ruvenneet
soillaan viljelemään rehukasveja ja niistä varsinkin heinää.
Esi viljelyksen päättyessä on suo tavallisesti hyvin
lahonnut, mutta ikävä kyllä tapahtuu usein niinkin,
että maa poltetaan liiaksi ja uuvutetaan liian pitkällisellä
viljanviljelyksellä.
Tämä onkin juuri poltto viljelyksen
pahimpia seurauksia ja on ehdottomasti mainittava sitä
kuvaavana ominaisuutena, varsinkin silloin kun tämä
tapa esiintyy vahingollisimmassa ja valitettavasti myös
kin tavallisimmassa muodossaan, nim. puhtaana 1. yksin
omaisena poltto viljelyksenä. Siten viljellyllä suolla ei
sittemmin kasva enemmän heinä kuin viljakaan. Viljeli
jän on pakko heittää se sikseen eikä siinä ainakaan lä
himmän miespolven kuluessa voi olla kysymystä mistään
»varsinaisesta viljelyksestä ».
Jos polttoa sitävastoin ei ole harjoitettu suon esiviljelyksessä tai jos sitä on ymmärryksellä ja vain varo
vasti käytetty, saattaa maanviljelijä useimmissa tapauk
sissa iloita useampivuotisesta ja runsaskasvuisesta heinänurmesta, jos hän nim. on käyttänyt hyvää siementä ja
muuten oikein johtanut viljelystyöt.
Kun esi viljelystä
seuraavassa viljelyksessä polttamista vain poikkeusta
pauksissa harjoitetaan, ei siis selonteko »varsinaisesta
suoviljelyksestä» kuulu tämän esityksen tehtäviin.

IV LUKU.

N iit t y - ja p e lt o v ilje ly s .
Jo ammoisista ajoista asti ovat Suomen maanvilje
Polttoviljelys uusi lijät käyttäneet poltto viljelystä uusia niittyjä raivatessaan
en niitty
jen saa ja käytetäämpä sitä yhä edelleen samaan tarkoitukseen
miseksi. vielä meidänkin päivinämme useissa eri osissa maata.

Polttoviljelys en
nen tätä
vuosi
sataa.

Luonnollisesti on toisiakin tapoja, joissa polttamista ei
harjoiteta, suuressa määrin käytetty, kun on ollut tarvis
ottaa uusi niitty viljelykseen, mutta kumminkin on pol
tolla tässä kohdin ollut, jollei juuri ensimmäistä sijaa,
niin ainakin hyvin tärkeä merkitys.
Jo edellä olemme tutustuneet niihin poltto viljelystapoihin, joita niitty viljelyksessä etupäässä on käytetty,
sillä sekä kaski- että kytö- ja suoviljelyksestä puhuessa
on mainittu mitenkä niistä niittyjä syntyi.
Ovathan
nämä tavat jo ikivanhoja Suomessa.
Niittyjen saanti
kaskeamalla oli yleisintä sisämaassa, mutta ei varsin har
vinaista lähempänä rannikkoakin. Suoviljelystapoja käy
tettiin 16- ja 1700-luvuilla niitty viljelykseen enimmäkseen
etelä-Savossa ja etelä-Pohjanmaalla, kun taas Hämeessä
niittyjä raivattiin viljelykseen etupäässä kytö viljelystapaa
käyttämällä.
Polttotavan vahingollisuuden uusia niittyjä viljeltä
viksi raivattaissa huomasi jo 1700-luvulla esim. G add ,
jonka teoksissa tavataan useita tähän suuntaan käyviä
lausunnoita. Esityksessään »Suomen niitty viljelyksen es-
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teistä ja niiden poistamisesta» hän m. in. huomauttaa
siitä, että »kovanmaan niityt useimmiten ovat vain kas
kien jäännöksiä ja pidetään niissä enemmän huolta met
sästä, jotta se vaan hyvin palaisi ja antaisi kyllin tuh
kaa yhtä tai kahta satoa varten kuin itse niittyjen hyvästä
tilasta». Sama tekijä selittää vielä, että kovasta maasta
kydöttämällä raivatut niityt vallan turmeltuvat ja käyvät
hyvin heikkosatoisiksi.
Jo 1800-luvulla ovat maanviljelijät yhä enemmän Polttoviloppineet käsittämään järjettömäksi tavan hankkia itsel- B o o 
leen uusia niittyjä polttotapaa käyttämällä. Kuitenkin on luvulla,
sitä tapaa yhtäkaikki, vieläpä vallan viime vuosikym
meninäkin, käytetty edellämainittuun tarkoitukseen siellä
ja täällä kautta maan. Kytö viljelystavat ovat tosin mel
kein tykkänään jääneet käytännöstä, mutta kaskeamisja su oviljelystavat ovat jatkuneet ja käytetään niitä yhä
edelleenkin niitty viljelyksessä.

Peltoviljelyksessä on polttamisella ollut ehkä vielä Polttoviljetärkeämpi sija kuin niitty viljelyksessä. Siinä käytetyt peltojen”
tavat ovat samat kuin edellisessäkin, nim.: kaski-, kytö- saami
seksi
ja suoviljelystavat. Tavallisin tapa uuden pellon raivaa
misessa vanhempina aikoina oli maan joko kaskeaminen
tai kydöttäminen ennenkuin se käytettiin pelloksi. Mutta
se oli tapa, jonka turmiollisuuden kumminkin jo 1700- Polttoviljeivs
luvulla muutamat selvänäköisemmät henkilöt täydelleen 170 Okäsittivät. Eräs senaikuinen kirjailija E . O. R uneberg , luvulla,
joka on kirjoittanut erittäin valaisevan kertomuksen Lai
hian pitäjästä ja sen taloudellisista oloista, mainitsee, että
peltoa siellä raivataan joko polttamalla tai kydöttämällä
maata muutamina vuosina ja jatkaa sitten: »Se on kai
paras kaikista pahimmista uudis viljely ta voista, mutta kun
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kerran kaskeamista, joka on vieläkin vahingollisempaa,
sallitaan tapahtuvan Ruotsin ihanimmissa maakunnissa,
niin pitää Laihialaisten, kun katsotaan aikaan ja kykyyn
omaksua toisia laajempia raivaamistapoja, kieltämättä
saada polttaa kaiken ruokamallan pitäjästään». Karja
lassa oli ainoana uudisviljelystapana se, että maa käy
tettiin kaskena. Maaherra Carpelanf joka sakon uhka
uksilla koetti uudelle paremmalle kannalle järjestää kar
jalaisten maanviljelyksen, kielsi tämän uudisviljelystavan
1 taalarin 32 kiliinkin sakon uhalla »koska ruokamulta
sen johdosta vahingoittuu». Seuraavat esimerkit erilai
sista pellon raivaamista voista kaskeam istavan mukaan
XVIII:ta vuosisadalta saakoot tässä sijansa: a) Missä
viljelykseen aijottu maa kasvaa suurempaa ja tiheämpää
metsää ja on mättäitten, sammaleen t. m. s. kasvien peit
tämä, jotka tekevät maanpinnan epätasaiseksi, raivataan
se viljelykseen m. m. seuraavalla tavalla. Monet käyt
tävät yhä vieläkin metsän peltomaaksi raivaamisessa kas
kiviljelyksen kautta yleiseksi tullutta polttamistapaa, ja
raivaavat maan vasta viljankorjuun jälkeen, puhdista
malla sen vuosittain yhä enemmän kivistä, kannoista ja
juurista, aina sen mukaan kuin ne irtaantuvat tai voi
daan irroittaa. Tavallisesti kylvetään täten raivattuun
maahan rukiin jälkeen nauriinsiemeniä, joista kasvaa
suuria ja hyvänmakuisia nauriita; näitä käyttää talon
poika sitten herkkuruokanaan.»
Näin meneteltiin Poh
janmaalla. b) H a sselin tiedonantojen mukaan on seu
raa va pellon uudisviljelystäpä »hyvin tuttu» : »Kun kaski
tätä tarkoitusta varten kaadetaan, jätetään kannot vähän
korkeammiksi. Elonleikkuun jälkeen raivataan maa irto
naisista puista ja jälellejääneistä kekäleistä. Seuraa vana
kesänä, kun joitakuita taimia on ilmestynyt, hakataan ne
vesurilla eli vesoimella (kassaralla).
Sitä seuraa vana
kesänä niitetään kantojen välit, jolloin taimet tulevat vii-
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katteella poikkihakatuiksi; näin menetellään aina vuosit
tain.
Toisinaan kalkuteltiin myöskin kantoja kirveen
hamaralla, jotta ne siten ruhjottuina pikemmin lahoaisi
vat ja irtaantuisivat maasta. Jos maa on kostea, kai
vetaan ojat, jotta juuret siten saataisiin nopeammin lahoomaan. Kun ne sitten irtaantuvat, nostetaan kannot
niiden mukana ylös, jolloin työ on tehty laatunsa mu
kaisesti ja niinkuin muuten on tahdottu. Jos siitä maasta
tehdään niitty, on se tasoitettava; pelto kynnetään ja
kylvetään.» c) Seuraavassa esitettävää tapaa on käytetty
korkealla Pohjolassa ja on sen M ennand erille kertonut
R o v a sti B a ckm a n Sotkamosta: »Sillä maalla, joka pel
loksi on raivattava, hakataan metsä juurineen. Kaadetut
puut karsitaan, rungot kootaan läjiin kuivumaan ja kuletetaan sitten pois, kotitarpeina käytettäviksi. Risut koo
taan eri läjiin, jotka sitten poltetaan mättäillä tai pai
koissa, joissa sammal paksuimmalti kasvaa.
Polttami
sesta jälelle jäänyt tuhka levitetään joka taholle lannoi
tukseksi. Vähemmin sammaloituneet paikat revitään auki
rautaharalla, sillä polttaminen ei ole tarpeen, jottei maanlaatu huononisi; ylintä multakerrosta voidaan ensimmäi
sinä vuosina käyttää myöskin lannoitusaineeksi.
Kun
sitten kannot ovat jonkun verran lahonneet ja irtaantu
neet, raivataan ne pois, joten maa joutuu siihen kuntoon,
että sitä seuraavana vuonna voidaan täydellisesti muo
kata.
Silloin nim. ensiksi kynnetään pitkin ja poikin
peltoa joko aatralla tai kosselilla, niin että ainoastaan
ruokamulta tulee lävitseviilletyksi ilman että hiekkamulta
tai muu allaoleva, raaka maa tulee kosketetuksi. Sitten
valmistetaan uudisviljelys, kyntämällä se läänissä käyte
tyillä kaksipäisillä sahroilla, jotka kääntävät tuon viille
tyn maan aina sen mukaan, mihinpäin turve on edelli
sen kynnön jälkeen kaatunut.
Sittemmin rakennetaan
maa tavallisella tavalla.» Näistä nyt mainituista kolmesta
Suomen polttoviljelys.

10

146

esimerkistä, joissa maa polttamalla viljelykselle raivataan,
kaskeamistavan mukaan, selviää kyllin, että maa täten
muutamissa tapauksissa tuli enemmän poltetuksi kuin toisia
tapoja noudattamalla, riippuen kumminkin siitä, kuinka tar
kat maanviljelijät olivat ruokamullan säilyttämisessä. To
distuksena siitä, että maa uudisviljelyksessä ky d ö ttä m ista p a a k in noudattamalla tuli pahoin pidellyksi, saakoon sijansa
seuraava selonteko mainitulta vuosisadalta: a) »Jotenkin
turmiollista uudisviljelyksen raivaamista ja polttamista on
se, jota liian moni käyttää matalamultaisilla mailla. Se
tapahtuu niin, että ojat ensin kaivetaan, sitten annetaan
maanpinnan kauttaaltaan kuivua, jonka jälkeen kootaan
ojittaissa saadut turpeet, oksat, risut ja muut helposti
syttyvät aineet ja sitten poltetaan tai kydötetään maa
kauttaaltaan ikäänkuin ei olisi olemassa sopivampia ta
poja uudisviljelyksen perkaamiseksi.» Myöskin tämä tapa
on Pohjanmaalta kotoisin, b) Kuusamosta kirjoitetaan:
»pelloksi aijottu paikka käytetään tavallisesti ensinnä
kaskeksi. Kun metsä on poistettu, käännetään m aa;
sitten siinä poltetaan turpeita, puita, lastuja sekä risuja,
jotta maa tuhalla saataisiin viljavaksi.» Edellinen näistä
kahdesta viimeksi mainitusta tavasta muistuttaa monessa
suhteessa n. n. kovan maan kydöttämistä, kun taas jäl
kimmäinen ei ole muuta kuin »vanhojen kaskien kydöttämistapa» (katso siv. 87).
PolttovilEdellämainitut polttotavat ovat jo 1800-luvulla vä1800 - Uitellen jääneet käytännöstä Suomen maanviljelyksessä.
luvulla. Nykyään tullenevat ne kysymykseen enään vaan harvoissa
paikoin maatamme ja kuuluvat niiden käyttäjät varmaan
järkiperäisimmistä menetystä voista tietämättömien maan
viljely öitten joukkoon. Toivoa tulee, että poltto viljely s on
kokonaan mitä pikemmin häviävä koko Suomen maan
viljelyksestä.
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OPPIKIRJA

PELTOKASVI-VILJELYKSEN
PERUSTEISSA.
ALEMPIEN MAANVILJELYSKOULUJEN KÄYTETTÄVÄKSI
TEHNYT

GÖSTA GROTENFELT.
Helsingin yliopiston maanviljelysopetuksen professori.

--------- R U NS A A S T I KUVI LLA VALAI STU. ---------

Suurin askelin on maamme pääelinkeino, maanviljelys,
viime vuosikymmeninä edistynyt. Mutta paljon on vielä
tekeraättäkin, mitä tehdä voitaisiin. Ammattitietojen levit
täminen vasta voi korottaa maanviljelystämme kehittyneemmälle kannalle. Maanviljelys-kirjallisuuden merkitys
onkin senvuoksi yhä huomattavampi ja sitä mukaa on
sen arvokin kohonnut.
E i kukaan kotimainen kirjailija ole kuitenkaan
tähän asti ryhtynyt esittämään suorastaan maanvil
jelyksen ydintä, uudempaa, järkiperäisesti kehittynyttä
pelto viljelys-oppia. Tämä tuntuva puute maanviljelyskirjallisuudessa on kuitenkin ehdottomasti täytettävä, ei
ainoastaan niiden koulujen vuoksi jotka tarvitsevat tämän
aineen oppikirjaa, vaan yleensä kaikkien, edistystä har
rastavan! maanviljelijäin hyödyksi. Viim e aikoihin saakka
on näiden pakostakin monasti täytynyt pysytellä n. s.
alkuperäisessä viljelystavassa, perustuen vaan siihen miten
maanviljelystyötä on vanhuudestaan tehty, ilman tarkempia
tietoja eri viljelyskasvien luonnosta ja elämästä, niiden
elinehdoista, sekä mikä viljelystapa niiden kunkin viihty
miselle on sopivin. Mutta totta on että tällainen tieto
puolinen tutustuminen viljelyskasvien elinehtoihin juuri
meidän karupohjaisessa maassamme vaatii pitkällistä ha-

vaintoj en tekoa ja käytännöllistä kokemusta, jotka yhdessä
ovat hyvin harvoin saavutettavissa. Saatuani tilaisuuden
tarjota maanviljelijöillemme peltokasviviljelys-oppikirjan,
jonka tekijä on suurimman maanviljelyskoulumme entinen
johtaja ja nykyään yliopiston yhteyteen järjestetyn maan
viljely sopetuksen professori, luulen mainitun teoksen tar
peen tulevan paraiten tyydytetyksi.
Jottfei teoksen hankkiminen tuntuisi varsinkaan
pikku-maanviljelijöistä rasittavalta, olen päättänyt tarjota
tilaisuuden hankkia se kuudessa vih ossa ä 8 5 p. Toi
vottavasti voi teoksen loppuvihko ennen ensi kesää
valmistua.
Werner Söderström.

SUOMEN MAANVILJELYS,
YLEISKATSAUS
KIRJOITTANUT

GÖSTA GROTENFELT
Varustettu 11 k u v a lla sekä 9 kartalla, j a k u v io llise lla
esityk sellä ♦

H in ta 5 m k 5 0 p .

»Kirja tarjoaa enemmän, paljoa enemmän, kuin sen
vaatimattomasta nimestä voi päättää. Se on näet yhtä
taidokkaasti kuin huolellisesti virallisten tai muiden luo
tettavien lähteiden mukaan laadittu luonnontieteellinen,
valtiollinen ja taloudellinen kuvaus Suomesta, osaksi his
toriallisella pohjalla ja laajasti maataloutta käsittelevä.
Kirjan rikas sisällys ei salli meidän ryhtyä yksityiskohtia
esittämään, vaikkapa tämä supistuisikin kirjassa käsitel
tyjen asiain yleiskatsahduksen tapaiseen luettelemiseen.
Tässä vaan mainittakoon, että kirjassa perinpohjaisesti
esitetään myöskin Suomen karjanhoitoa ja maataloutta.»

s?

W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M IN

^

>

kustannuksella on ilmestynyt:

MAANTIETEELLISIÄ
KUVAUKSIA K AIK ISTA O SISTA
Toimittanut ISAK FEKR.

Suoment. F. O. Rapola.

Runsaasti kuvilla varustettu.
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Eurooppa « « « «
Aasia ja Austraalia
Afrikka
Amerikka « # « * «

Hinta vihoissa 6 mk 60 p, sid 4 osaan ä 2 mk 25 p.
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»Teoksen kertova esitystapa, kun eri maiden ja kansain oloista
kertovat omia havaintojaan niissä matkustaneet tutkijat, viehättää luki
jaa niin että voi helposti ajatuksissaan seurata kertojaa noilla matkoilla
ja saada selvän käsityksen kuvattavista oloista. Teoksen lukuisat kuvat
kertomusten käsitystä suuresti valaisevat.
Kehoitamine jokaisen kirjallisuuden ystävän, joka tähän teokseen
ei ole tutustunut, hankkimaan sen luettavakseen. Kouluihin ja lainakirjastoihin on tämä teos ensimäisiä hankittavia. Kuivain maantiedon
oppikirjain rinnalla Fehrin kuvauksia sopisi lukea kouluissa maatietotunneilla ja antaa varttuneemmille oppilaille kotiin luettaviksi. Sen
vuoksi olisi teos koulun varoilla jokaiseen kouluun ostettava.»

Jatkoksi tälle teokselle, mutta samalla itsenäi
senä teoksena on ilmestynyt tohtorien
R . H u ltin ja P . N o r d m a n e in

Maantieteellisiä kuvauksia Suomesta,
jonka osaksi mukailemalla on suomeksi toimittanut
kansanopiston johtaja Hj. Mikan der. Kuvallinen.
Hinta 1 mk. 10 p., sid. 1 mk. 50 p.
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