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A lk u la u se ,
Viimeisen viidenkymmenen vuoden kuluessa ovat
nykyaikaiset kehittyneemmät talousmuodot tieteen tukemine voimakkaine vaikutteineen vähitellen kyenneet
murtamaan vanhanaikaisen suomalaisen maitotalouden
ylivoiman, niin että Suomessa nyt on olemassa moni
puolinen ja hyvin kehittynyt meijeritalous. Tämän takia
onkin vuosittain maastamme viety yhä suuremmat mää
rät voita Englantiin, Saksaan ja Venäjälle, viimeksimainittuun maahan myöskin juustoa ja maitoa. Yhdeksänkymmenluvulle saakka olivat kuitenkin maan asuk
kaat, heille ominaisella itsepintaisuudellaan ja itseensäsulkeutuneisuudellaan vastahakoiset rupeamaan käy
tännössä toteuttamaan nykyaikaisia maitotalousperiaatteita. Viimemainitusta vuosikymmenestä saakka
ovat kuitenkin alkuperäiset taloustavat useimmissa
seuduin miltei hävinneet.
Tämä muiden maiden kehittyneen maitotalouden
voittokulku meillä viimeisten vuosikymmenien kuluessa
tekee toivottavaksi maassamme ja kansamme keskuu
dessa muodostuneen, alkuperäisen ja häviävän maidonkäsittelyn ja käytön esittämisen.
Suomalaiset ovat aikojen kuluessa niin hyvin hen
kisen kuin taloudellisen kehityksen alalla muilta kan
soilta saaneet voimakkaita vaikutteita, heidän maito
taloutensa taas, jolla vanhastaan on kansan taloudessa
ollut huomattava sija, on nykyaikaan asti säilyttänyt
omituisuutensa.

4

Näitä vierailta vaikutteilta koskemattomina säily
neitä maitotalouden muotoja tulemme seuraavassa esit
tämään suuremmoisessa moninaisuudessaan. Nämä se
lostukset tulevat varmaankin monesta, joka työskentelee
nykyaikaisen meijeritalouden alalla tuntumaan har
maan muinaisajan saduilta; kaikki ne taas, jotka ovat
huvitettuja ihmisyyden aikaisemmasta kehityksestä tai
koettavat sitä tutkia, tervehtivät kenties toisella mie
lellä tällaisia tietoja.
Esityksemme vanhanaikaisesta suomalaisesta maito
taloudesta on alkuaan laadittu julkaistavaksi KeskiEuroopassa, mikä seikka ei ole voinut olla sille lei
maansa antamatta. Niinpä on useakin suomalaiselle
lukijalle itsestään selvä asia melkoisen laajastikin esi
tetty.
Valokuvat on allekirjoittanut ottanut, paitsi eräitä eri
koisesti mainittuja.
Suuri osa kuvatuista esineistä säilytetään Mustialan
opiston maanviljelys-kansatieteellisessä museossa (M.M.)
taikka maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen saman
laatuisissa kokoelmissa (Ä. M.). Eräät esineet löytyvät,
valtion historiallisessa museossa Helsingissä (E. M.)
jotkut taas Hämeen museossa (H. M.) Tampereella sekä
Ilmajoen kotiseutumuseossa (I. M.). Eräitä esineitä Seu
rasaaren museosta (F. M.) lähellä Helsinkiä on niini
kään kuvattu. Seuraavissa ulkomaisissa museoissa säi
lytettyjä suomalaisia esineitä on mainittu: K. Maatalousakatemian museo (L. M. St.) Tukholmassa, Värmlannin museo (V. M. K.) Karlstadissa, Kristianian maa
talousmuseo (L. M. K.) sekä Kööpenhaminan K. Maa
talous- ja Eläinlääkintäkorkeakoulun maanviljelys-kansatieteelliset kokoelmat (L. M. D.).
Helsingissä, marraskuussa 1915.
G.

J o h d a n to .
Suomen rajojen sisässä on aikojen kuluessa vaikut
tanut kolme monessa suhteessa toisistaan poikkkeavaa
kulttuurivirtausta. Näistä on ensimäinen — lappalai
nen — Suomen maatalouteen jättänyt peräti vähän
jälkiä. Tällä alalla tapaamme oikeastaan vain poron
hoidon sekä poronmaidon käytön jälkinä tästä van
hasta kulttuurista. Sen pieni vaikutus onkin helposti
selitettävissä, koska lappalaiset ovat täällä aina olleet
paimentolaisia.
Molemmat toiset kulttuurivirtaukset — suomalainen
ja ruotsalainen — ovat yhdessä aikaansaaneet Suo
men nykyisen henkisen ja taloudellisen kehityksen.
Muun muassa ovat ne vuosisatojen kuluessa luoneet maan
kansanomaisen maitotalouden. Suomalainen vaikutus
on ollut valtavana pääasiallisesti maan itä-, keski- ja
pohjoisosissa, sitäpaitsi myöskin laajoissa osissa Eteläja Länsi-Suomea, jotavastoin ruotsalainen virtaus on
vaikuttanut enimmän erinäisissä osissa maan lounaista
kolkkaa sekä länsi-ja etelärannikkoa. Kumpikin näistä
kulttuurivirtauksista on kehittänyt eri maitotalousmuotoja. Nämä muodot ovat kysymyksessä olevissa seu
duissa itsenäisesti kehittyneet edelleen ja olleet monen
laisten muutosten alaisia.
*

*

*

Suomen kaikilla, pienimmilläkin, tiloilla on esihis
toriallisista ajoista alkaen harjotettu maitotaloutta,
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vieläpä siinä laajuudessa, että maito ja siitä valmistetut
tuotteet — voi, juusto, piimä, viili j. n. e. — ovat olleet
niin hyvin varakkaimman kuin varattomimman väestön
tärkeimpiä ravintoaineita. Niiden käyttö on täällä
aina ollut varsin suuri verrattuna useihin muihin
Europan maihin. Maitoa ja voita oli aikaisemmin asuk
kailla miltei säännöllisesti aamiaiseksi ja illalliseksi;
vain pahimman taloudellisen ahdingon vallitessa puut
tuivat nämä molemmat tärkeät ruoka-aineet näistä
aterioista ja tätä puutetta pidettiin aina hyvin katke
rana. Monin paikoin ei suomalaisen päivällispöydältä
kään ole puuttunut maitoa eikä voita. Juustoa on
yleensä Suomessa nautittu paljon vähemmän kuin
voita; kuitenkin on ollut ja on edelleen seutuja, joissa
sekä talonpojat että säätyhenkilöt eivät tahdo olla
juustoa vailla päivittäisissä aterioissaan.
Suomalainen voi on aina ollut kuuluisaa kestävyy
destään ja voimakkaasta maustaan, ja sillä on ollut
suuri merkitys maamiehen niinhyvin sisä- kuin ulkotaloudessa.
Jo kolmannellatoista vuosisadalla maksoivat EteläSuomen (Uudenmaan ja Varsinais-Suomen) asukkaat
veronsa piispalle ja muulle papistolle pääasiallisesti
voissa, seikka, joka selvästi osottaa, että maitotalous ja
varsinkin voinvalmistus jo tähän aikaan oli maini
tuissa laajoissa maanosissa varsin levinnyt. Seuraavina vuosisatoina kohtasi tämä papistolle menevä voivero yhä suurempia osia maata, niin että sen suoritti
jo 17 vuosisadalla koko talonpoikaisväestö. Vielä tä
näkin päivänä suorittavat Suomen maanviljelijät pa
pilleen voi veroa, eräin paikoin juustoveroakin.
Huomautettava on myöskin siitä, että jo keskiajalla
sekä uuden ajan alussa vuokramaksut usealta Eteläja Länsi-Suomen tilalta maksettiin voissa; voimäärä
laskettiin talven yli pidettyjen lehmien luvun perus
teella.
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16 vuosisadalta alkaen — ehkäpä aikaisemminkin —
on Suomesta viety voita. Vienti kohdistui pääasiallisesti
Ruotsiin; mainitulla vuosisadalla olikin Suomi »Tukhol
man varsinaisena varastoaittana». 16- ja 17-vuosisadalla
olivat Turku, Helsinki, Viipuri, Rauma, Pori, Porvoo
ia Oulu tärkeimmät voinvientikaupungit. Suomalaista
voita vietiin ensiksimainittuna vuosisatana myöskin
Saksaan (Danzigiin ja Lyybekiin), Tanskaan ja Hol
lantiin. 17 vuosisadalla vietiin Viipurista voita »Salmen
länsipuolella oleviin maihin». Se voi, mikä näinä
kaukaisina aikoina vietiin mainituista suomalaisista
satamakaupungeista, oli peräisin yksinomaan ympäröi
viltä rannikkoseuduilta. Kuta asutummaksi sisämaa
tuli ja kuta enemmän kulkuneuvot kehittyivät, sitä laa
jemmilta alueilta kykenivät mainitut kaupungit kauppa
tavaroita keräämään. Täten kehittyi sisämaassakin
sangen vilkas voikauppa, mikä tavallisesti tapahtui
vaihtokaupan muodossa. Tämä vaihtokauppa, mikä ku
koisti 17- ja 18 vuosisadalla, on vaihtelevan laajana
säilynyt nykyaikaan asti, joskin sen merkitys nykyään
on paljon pienempi kuin entisaikaan.
Tällä tavalla on kehityksen edetessä Suomessa ke
rääntynyt yhä suuremmat voimäärät rannikon satama
kaupunkeihin, sekä, Saimaan kanavan, tuon suuren
sisämaahan vievän kulkureitin valmistuttua, eräisiin
sisämaan seutuihinkin. Viime vuosisadan kolmeen
viimeiseen vuosikymmeneen asti jatkui lisääntyvää,
n. s. talonpoikaisvoin vientiä, voin, mikä oli valmis
tettu vanhanaikaisella tavalla. Mainitusta ajasta al
kaen on kuitenkin meijerivoi vähitellen viennistä syr
jäyttänyt talonpoikaisvoin. Suurin oli viimeksi maini
tun voin vienti kuusikymmenluvulla, jolloin se, kuten
seuraavista numeroista näkyy, oli saavuttanut huomat
tavan suuruuden.
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Voinvienti Suomesta, nettopainon mukaan:
Vuonna
1850
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1860
1
2
3
4
51
61
7
8
9

Määrä kg

Arvo Smk Vuonna Määrä kg

535,991
614,114
539,020
498,277
| sotavuosia
—
483,054
891,289
718,950
962,766
991,809
1,388,148
1,318,250
1,544,304
1,694,299
2,067,800
5,056,000
1,823,707
2,977,000
2,800,609
6,578,000
4,632,972
8,628,000
4,441,364
8,071,000
4,347,229
8,148,000
1 2 4,331,587
8,444,000
2 2 3,719,350
7,094,000
3 2 4,277,246
9,647,000
4,631,154 11,068,000
4
4,312,195 10,197,000
5
4,922,512 12,491,000
6
3,917,230
9,496,000
7
8
9,289,628
7,844,000
9
5,634,278 10,638,000

O

Cl

CO

t'-

1880
5,873,737
1 4,436,177
2 4,449,435
3 4,534,300
4 4,042,700
5 4,606,245
6 4,933,022
7 6,093,116
8 6,831,256
9 7,375,020
1890
7,194,815
1 7,147,548
2 7,263,660
3 8,653,274
4 11,968,630
5 11,668,695
6 13,010,337
7 14,561,243
8 12,380,203
9 10,088,414
1900
9,824,000
1 8,972,000
2 9,669,000
3 10,297,000
4 12,198,000
5 15,937,000
6 15,055,090
7 12,712,000
8 12,031,900
9 10,632,200
1910 11,100,100
1 12,351,300
2 12,008,400
3 12,640,300
1 Tiedot viennistä rajan yli Venäjälle puuttuvat.
2 Tiedot viennistä rautateitse Venäjälle puuttuvat
p:ään 1874.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Arvo Smk
13,201,000
10,250,000
10,186,000
10,104,000
9,008,000
8,453,000
9,053,000
11,081,000
14,577,000
15,731,000
13,628,000
14,733,000
15,376,000
18,318,000
24,270,000
24,912,000
28,374,000
30,301,000
27,027,000
23,564,000
23,455,000
21,890,000
22,600,000
23,601,000
27,370,000
38,047,000
37,485,000
—

31,479,000
29,390,000
29,435,000
34,028,000
34,861,000
35,270,000
kesäkuun 1
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Taulukon viimeisinä vuosikymmeninä sisältyy koko
voimäärään vuosi vuodelta yhä lisääntyvä meijerivoi.
Jo seitsemänkymmenluvun lopulla vietiin meijerivoita
enemmän kuin talonpoikaisvoita. Nykyään on viime
mainitun voin määrä varsin pieni.
Suomalainen juustokin on vanhastaan tunnettu. Jo
15 vuosisadan aikana maksettiin Karjalassa »juustveroa»
ja 16 vuosisadan asiakirjoissa puhutaan juustoistamme
kiittävästi. Ulkomaan kaupassa ei n. s. talonpoikaisjuustolla koskaan ole ollut erityistä merkitystä; se on
kuitenkin epäilemättä monin seuduin vuosisatoja ollut
tärkeänä osana jokapäiväisessä ravinnossa ja sellaisena
säilynyttähän päivään saakka. Sitä todistaa sekin, että
Suomessa on kehittynyt suuri määrä eri juustolajeja.
Nykyään käytetään yleensä talonpoikaisjuustoa vain
juhlaruokana, eväänä heinänkorjuun aikana kaukaisilla
niityillä ja rannikkoseuduilla pitempien merimatkain
aikana. Eräissä seuduissa maata ei aikaisemmin ole
valmistettu juustoa kansan ruuaksi.
*

*

*

Maitokarjan muodostaa Suomessa kolme eläinlajia,1
nimittäin leh m ä , v u o h i ja
p,joista lehmä on
muita paljon tärkeämpi.
Poroa lukuunottamatta eivät nämä kotieläimet ole
olleet maassa kotoperäisiä. Osittain toivat asukkaat
niitä mukanaan maahan muuttaessaan, osittain on niitä
myöhemmin tuotu ja vaativat ne välttämättä ihmishoitoa voidakseen meikäläisissä oloisia menestyä.
Ainoastaan poro on Suomessa myöskin pillinä esiin
tynyt ja tavataan sitä villinä vieläkin Pohjois-Suomessa.
1 Maitolampaita on tietääksemme ollut Suomessa ainoastaan muu
tamia!
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Lehmä ja vuohi ovat aikaa myöden karaistuneet
sekä mukautuneet maan verrattain ankaraan, vuosi
satain kuluessa jonkun verran lauhkeammaksi muut
tuneeseen ilmastoon. Voidaan sentakia sanoa, että
niistä on kehittynyt rotuja, jotka soveltuvat maan
oloihin.

I. L e h m ä n m a id o n tu o ta n to ja k ä y ttö .
A. Lehmänmaidon tuotanto.
Karjasto. Nautaeläintä on Suomessa tavattu van

himmista historiallisista ajoista alkaen ja on se ny
kyään levinnyt aina Lappiin, poron levenemisalueelle
saakka. Nykyään on meillä osittain kotimaista, osit
tain myöhempinä aikoina ulkomailta tuotettua nauta
karjaa. Viime vuosisadan keskivaiheille asti oli maassa,
eräitä harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, vain maatiaiskarjaa.
Suomen maatiaiskarja on yleensä pienikasvuista ja
on sillä hieno luusto. Vaatimaton kun se on, tyytyy
se kesällä useinkin niukkoihin metsälaitumiin. Se on
yleensä terve; varsinkin näyttää nystyrätauti näissä
karjoissa olevan vähän levinnyt. Varsinkin eräissä
seuduissa on suomalaisella maatiaiskanalla erittäin
hyviä lypsylehmä-ominaisuuksia.
Maamme pinta-ala, joka on % koko Europan
pinta-alasta, on 374604 neliökilometriä. Vähentämällä
»tuhansien järvien» alan, (41659 km2), on maan kiin
teä pinta-ala 331945 km2, mikä on vähän enemmän
kuin Suurbritannian ja Irlannin yhteinen pinta-ala
(= 314931 km2). Meidän laajassa maassamme voidaan
erottaa kolme eri nautakarjarotua, nim. lä n s is u o m a la i
nen, itä s u o m a la in e n j a p o h jo issu o m a la in e n , sekä näi
den lisäksi välimuotoja ja risteytyksiä. Ulkomaisista
roduista on ayrshirekarja Suomessa enin levinnyt.
3.82

Kuva 1. Länsisuomalaisia maatiaislehmiä lypsytarhassa. Valok.?

a
b
Kuva 2. Pääkalloja a länsisuomalainen sarvellinen lehmä, b pohjoissuomalainen sarveton lehmä.
Kallot säilytetään Mustialan opiston kokoelmissa.
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(kuvat 1 ja 2) on
väriltään hallavan ruskeata, ilman vaaleampia tai tum
mempia täpliä. Väri on tavallisesti kaulassa ja kyljissä
vähän tummempi; eräitä tummanruskeitakin eläimiä
tavataan. Lehmäin paino on keskimäärin n. 320 kg
mutta näyttää ruokinnan ja siitoksen parantuessa lisään
tyvän niin, että se saattaa kohota lähes 400 kg. Samaten
kuin ruumiinrakenne yleensä on hieno, on pääkin kapea
sekä kaula ohut ja jotenkin pitkä. Sarvellisia eläimiä on
nykyään enemmän kuin sarvettomia; sarvet ovat enim
mäkseen suunnatut ulos ja ylös sekä ovat sisäänpäin
kaarevat. Maidontuotanto on tavallisella hoidolla ja ruo
kinnalla jotenkin vaatimaton; on kuitenkin osottautunut,
että se helposti on kohotettavissa. Nykyään on keskimää
räinen maitomäärä lehmää kohti suuremmissa karjoissa
harvoin yli 2000 kg vuodessa. Yksityiset lehmät ja
suvut voivat kuitenkin antaa paljon runsaammin
maitoa. Maidon rasvaisuus on tavallisesti sangen
korkea, se on suuremmissakin karjoissa keskimäärin
lähes 4%.
Puhtaimpana tavataan Länsi-Suomen maatiaiskarjaa
Länsi- ja Pohjois-Hämeessä, Länsi-Satakunnassa ja
Uudenmaan pohjoisosissa.
Itä -S u o m e n
m a a tia is k a r ja n (kuva 3) väri on pun
kirjava: tavallisesti kyljet ovat vaalean ruskeat, selkä ja
mahan alus valkoiset. Kooltaan on se pientä; elävä paino
vaihtelee 300 ja 350 kg välillä. Ruokinnan ja hoidon ol
lessa paremman näyttää se kohoavan 380 kg asti. Tässä
karjassa on sekä sarvellisia että sarvettomia; sarvetto
mien määrä näyttää kuitenkin saavuttavan voiton suu
rilla aloilla, nim. täten karjan itäisellä alueella. Kar
jankasvattajat panevat nykyään suurta painoa siitos
eläinten sarvettomuuteen. Itäsuomalaisilla lehmillä ja
sonneilla on yleensä hieno ruumiinrakenne sekä selvä
lypsytyylisyys. Lehmällä on jotenkin hieno pää ja
ja ohut kaula; jalat ovat lyhyet. Ruumiin syvyys on
L ä n s is u o m a la in e n m a a tia is k a r ja

1

Kuva 3. Itäsuomalaista maatiaiskarjaa. Valok. ?
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yleensä suuri; lautaset taas ovat monella eläimellä
terävät ja jotenkin kapeat. Useimmissa tapauksissa
on maidontuotanto varsin huomattava, varsinkin jos
ottaa huomioon lehmän pienuuden. Keskimääräinen
vuotuinen maitomäärä on monessa suuremmassakin
karjassa 2000 kg, vieläpä paremmissa yli 2500 kg.
Yksityiset eläimet antavat 4000, vieläpä 5000:kin kg
maitoa vuodessa. Maidon rasvapitoisuus on keski
määrin 4.o%,
Itäsuomalaista maatiaiskanaa on nykyään koko
Karjalassa, Savossa ja Keski-Suomessa sekä Kajaanin
kihlakunnassa.
P o h jo issu o m a la in e n eli la p p a la in e n
(kuva 4) on yleensä hieno- ja heikkorakenteista. Elävä
paino on 300 kg,harvoin huomattavasti enemmän. Karvan
väri on valkoinen, korvat ovat mustat tai vaalean rus
keat; eräillä eläimillä on vaaleanruskeita tai mustia täpliä
kyljissä.1 Sarvia puuttuu säännöllisesti. Pää on usein ver
rattuna muuhun ruumiiseen karkeanlainen. Jalat ovat
lyhyet, ruumis jotenkin pitkä ja takaruumis heikosti
kehittynyt. Pohjois-Suomen maatiaiskarja näyttää
olevan sangen kiitollinen parannetulle hoidolle ja jalos
tukselle. Tavallisissa oloissa sangen mitätön maitomäärä voidaan asianmukaisella hoidolla kohottaa 2000
kg:aan koko karjojen keskimääränä ja rasvamäärä 4%.
Pohjoissuomalaista maatiaiskanaa tavataan pulitaimpana Lapissa sekä Länsipohjan ja Pohjanmaan
pohjoisimmissa pitäjissä.
Mainituista kolmesta karjamuodosta ei yksikään
koskaan ole ollut lihotusta tarkoittavan jalostuksen
esineenä, sen sijaan on jo pitemmän aikaa järjestel
mällisesti työskennelty karjan kehittämiseksi hyväksi
1 Pohjanmaan keskiosissa (erittäinkin Siikajoen laaksossa) löytyy
vaaleanruskeata, sarvetonta, jonkunverran vahvarakenteisempaa maatiaiskar jaa.

Vanhanaikainen *uomalainen maitotalous.

Kuva 4. Valkoista pohjoissuomalaista maatiaiskarjaa. Valok. ?
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lypsykarjaksi. Erityiset jalostusyhdistykset tekevät
tätä työtä tarkastus- ja sonniyhdistysten avustamina.
Karjan lukumäärä on Suomessa jo vuosisatoja
ollut verrattain suuri ja on se, kuten allaolevasta tau
lukosta näkyy, viimeisten 50 vuoden kuluessa jatku
vasti lisääntynyt:
Sonneja ja härkiä
Eläintä
Vuosi
1000
Määrä ihmistä
kohti
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
191o

64,960
73,996
80,445
74,394
76,065
81,652
78,830
73,973
73,548
—

35
42
42
36
34
34
31
27
25
—

Lehmiä
Eläintä
1000
Määrä ihmistä
kohti
670,897
687,060
768,600
795,575
. 814,531
928,276
1,024,556
1,072,002
1,097,198
1,164,229

364
388
402
386
369
390
406
395
379
—

Nuorta karjaa
Eläintä
1000
Määrä ihmistä
kohti
218,464
236,904
271,387
261,033
272,505
295,259
305,797
281,585
309,946
406,046

119
134
142
127
123
124
121
104
107
—

Karjasuojat. Vieläkin valtavana enemmistönä esiin
tyvät vanhanaikaiset karjasuojat ovat kahdenlaisia
riippuen siitä, ovatko ne tarkoitetut ainoastaan kesää
vaiko pääasiallisesti talvea varten.
T a lv ik a r ja s u o ja t ovat tavallisesti rakennetut puusta
ja on niihin yhdistettynä kuja (vaja) sekä rehulato (ku
vat 5 ja 6). Aikaisemmin olivat nämä karjasuojat ik
kunattomia; viime vuosikymmeninä on ne kuitenkin
useimmiten varustettu suuremmilla tai pienemmillä
ikkunoilla. Kuitenkin on päivänvalon pääsy niihin
suuren osan vuotta suljettu, sillä jää ja lumi saavat
kuukausimäärin rauhassa peittää useimmiten pienet
ruudut. Ikkunattomien navettain seinissä on pieniä
luukkuja, jotka ruokinnan ja lypsyn ajaksi avataan.
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a

b

c

Kuva 5. Vanhanaikainen navettarakennus Rautalammin pitäjästä
(Häme); itäsuomalainen muoto, a lehminavetta, b kuja, c rehulato.
Valok. ?

Pienemmissä oloissa on navetta erillinen rakennus
(kuva 7) ja varustetaan se silloin usein eteisellä**1, joka
on tehty irtonaisista, navetan päätyseinää vastaan no
jautuvista, pystyistä riu’uista ja aidaksista.

c

1»

Kuva 0. Vanhanaikainen navettarakennus Nauvon pitäjästä (VarsinaisSuomi); länsisuomalainen muoto; a lehminavetta, b kuja, c rehulato.
Valok. E. C ajan der.
1 Katso Tiedonantoja valtion maanviljelys-kansatieteellisistä kokoel
mista Mustialan opistolla ja maanviljelys-taloudellisella koelaitoksella.
I nide. Tiedonanto n:o 4. Helsinki, 1915, siv. 73—76.
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Kuva

7.

Mökin navetta Pieksämäen pitäjässä
(Savo). Vai ok. n . k . Grotenfelt.

Eräin seu
duin Hämettä
ja Savoa on
lehminavetan
vieressä ja ta
vallisesti sen
kanssa yhteen
rakennettuna
huone (kuva
8), jossa lämniitetään kar
jaa varten

vettä kattilassa avotulella ja jossa maitoastiat puhdis
tetaan. Tarvittava vesi johdetaan sinne kaivosta avo
naista kourua myöten.
Matkustaessa Oulunjoen seutuja, varsinkin Kempe
leen, Temmeksen ja Tyrnävän pitäjissä, näkee vielä

Kuva. 8. Piha kaivoineen ja vesijohtoineen Karttulan pitäjässä (Savo);
kaivo (a) on lähellä navettaa (c), jonka yhteyteen keittiö (b) on
rakennettu.

Kuva 9. Turvenavetoita Kempeleen pitäjässä (Pohjanmaa).

Kuva 10. Karjalainen asuin-ja navettarakennus Suojärven pitäjässä (Karjala), b Edellisen kaaviollinen jäljennös: 1 asuinhuone, 2 ruoka-aitta, 3 vaja,
4 navetta, 5 porstua, 6 ruoka-aitan ovi. 7 porstuan ovi, 8 vajan ovi, 9 navetan ovi (läpiajettava), 10 tuvan rappuset, 11 vajan portaat. Yalok. ?
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tänä päivänäkin lukuisia turpeesta rakennettuja navetoita (kuva 9). Paikkakuntalaiset vakuuttavat, että
tällaiset lämpimät navetat olisivat aikaisemmin olleet
hyvin tavallisia.
Alkuperäiset talvinavetat eroavat suuressa osassa
Karjalaa kokonaan vastaavista rakennuksista muussa
Suomessa, näissä rakennuksissa kun on yhteenrakennettu asuin- ja
talousrakennuk
set saman katon
alle (kuva 10).
Eräin seuduin
Savoa, osissa
Hämettä ja Kar
jalaa rakenne
taan navetat ja
keittohuoneet
pienemmistä mukulakivistä (ku
va 11). Jos seinät
Kuva 11. Navetta eräässä talossa Rautalani- tehdään riittäväl
min pitäjässä (Häme).
lä huolella ja kyl
lin paksut, voivat
tällaiset navetat olla varsin kestävät. Aikaisemmin oli
tällaisia navetoita suuremmillakin tiloilla (kuva 12).
Tässä kuvatun navetan päätyseinässä on kuitenkin
myöskin rikottuja kiviä, jotka 19 vuosisadalla monin
seuduin olivat yleisiä, varsinkin sellaisissa navetoissa,
jotka lannan säilyttämistä varten varustettiin kellarilla
(kuva 13).
Missä ei ole erityisiä kesänavetoita, otetaan lehmät
erikoisen kovilla säiliä kesäaikaankin monasti talvinavettoihin ilmoilta suojaan.
K e sä n a v e ta t ovat Suomessa rakenteeltaan hyvin
monenlaisia. Niitä tavataan varsinkin Pohjois-Suomessa, jossa vielä on monin paikoin tavallista, että

b

Kuva 12. Navetta, kertoman mukaan rakennettu 18 vuosisadalla
Koiviston tilalla Ulvilan pitäjässä (Satakunta). Ilmanvaihtoputket
ovat myöhemmiltä ajoilta, a pääty; b sivulta katsottuna,
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Kuva 13. Lantakellarilla varustettu kivinavetta yllä mainitulla Koi
viston tilalla Ulvilan pitäjässä (Satakunta).

karja viedään koko kesäksi kaukaisille, laajoille laitu
mille. Täällä rakennetaan tavallisesti paimenten ja
karjatytön — jonka tehtävänä on lypsy ja voin val-

a
b
Kuva 14. Paimensuoja (a) ja kesänavetta (b) Lapuan pitäjässä (Pohjan
maa). Valok. ?
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Kuva 15. Kesänavetta;;Säräisniemen pitäjässä (Pohjanmaa).

mistus — asunnon lisäksi pieni maitoaitta ja navetta.
Nämä kesänavetat ovat enimmäkseen pieniä, matalia
rakennuksia (kuvat 14 ja 15), joiden sisustus on yksin
kertainen. Lehmät kytketään seinään. Näistä eroovat
Pohj an perillä esim. Tornioj oen laaksossa tavattavat kesänavetat melkein neliömäisine rakennustapoineen jaterävine kattoineen sangen suuressa määrin (kuvat 16 ja 17).

Kuva 16. Kesänavetoita Karungin pitäjässä (Länsipohja), a vanhempaa,
b nuorempaa rakennusmuotoa. Vai ok. Ö. Elfving.
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Katonharjassa on suuri aukko, joten navetassa aina
vallitsee vahva alhaalta ylöspäin käypä veto. Paarmat
ja muut hyönteiset jättävät vedon takia uhrinsa rau
haan. Usein näkee lehmäin, laitumella paarmain pa
hasti ahdistamina, syöksyvän navettaan ja vähän ajan
kuluttua palaavan sieltä tyyninä ja kiusanhengistään
päässeinä.

Kuva 17. Kesänavetta Tornion laaksossa (Länsipohja). Piirtänyt
A. P eltovu om a.

T a lv in a v e tta in sisu stu k se e n nähden on tässä ensin
näkin mainittava, että vanhastaan löytyy Suomessa
tässä suhteessa kaksi päämuotoa, nim. lattialla varustet
tuja ja lattiattomia navetoita. Jälkimäisissä seisoo karja
lannan päällä, edellisissä taas puupermannolla. H . N y 
la n d e r kirjoittaa1, että on olemassa navettaraja — ete
lässä lantanavetat ja pohjoisessa parsinavetat — joka,
alkaen Ilomantsista ja päättyen Keski-Suomessa Saari
järvellä ja Kivijärvellä, kulkee koko Itä-Suomen kautta.
Lantanavetoista puuttuu usein koko sisustus,
karja on seiniin kytkettynä. Joissakuissa tällaisissa
navetoissa tavataan tosin pilttuita, lehmät nimittäin,
jotka eivät voi naapuriaan sietää, erotetaan ly
hyillä väliseinillä. Sonnilla on tavallisesti paikkansa
ovenvierisessä nurkassa ja sekin paikka rajoitetaan
vapaalta sivultaan tällaisella aitauksella. Kuten kai1 Itä-Suomen maatiaiskarja. Helsinki, 1906, s. 135.
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vr.

kissa muissa
kin navetoissa,
ovat vasikat
näissäkin irto
naisina suu
remmissa tai
pienemmissä
karsinoissa.
Lattialla va
rustetuissa na Kuva IS. Navettapilttuu vuoden 1850 tienoissa.
vetoissa on van
hastaan sisus
tus Ollut hyvin
monenlainen.
Vieressä olevat
kuvat esittävät
niiden kehitys
tä Savossa ja
Karjalassa 19
vuosisadan ku
luessa.1 Viisi
kymmenluvulla Kuva 19. Navettapilttuu vuoden 1860 tienoissa.
olivat pilttuut
erotetut toi
sistaan aidantapaisilla verä
jillä (kuva 18).
Seuraavana Kuva 20. Navetan sisustus vuoden 1880 tienoilta.
vuosikymme
nenä oli tavallista erottaa toisistaan navetan pitkää sei
nää myöden asetetut lehmisijat matalilla ja lyhyillä sei
nillä (kuva 19), jotka salvattiin yhtaikaa seinäin kanssa;
myöskin eläinten edessä oleva syömäsija erotettiin mata
lalla puuseinällä seimentapaisesta. Lehmäin takana oli
1 Kts. Kuopion Maanviljelysseuran Toiminta v. 1861 — 1911. Kuopio
1912, s, 20 ja 59,
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käytävä, joka useinkin oli laskettu pienillä kivillä. Vuo
den 1880 tienoissa löytyi vielä hirsistä rakennettuja pilttuunseiniä navetoissa, mutta nyt oli väliseinällä erotet
tujen syömäsijojen asemesta seimiä (kuva 20); myöskin
oli käytävä tavallisesti varustettu puisella permannolla.

Kuva 21. Erään uunilla varustetun navetan sisusta Sirkankylässä
Kittilän pitäjässä (Lappi). Navettaa käytetään kesällä ihmisasunnoksi. Valok. H. L in dberg.

Lattialla varustetuista navetoista heitettiin lanta
seinässä olevista reijistä ulos ja sai jäädä sinne ilmoille
ja tuulille alttiiseen läjään. Eräissä talonpoikaistaloissa
oli seinäreikien alla rekiä, joilla lanta kuljetettiin pel
lolle kuorman suuruisiin läjiin, joita ei millään suojeltu
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huuhtoutumiselta,
kuivumiselta j. n. e.
Lantanavetan tyhjen
täminen toimitettiin
kerran tai kahdesti tal
ven aikana suojasään
vallitessa sekä pää
asiallisesti kevätke
sällä. Talvinavetat
ovat tavallisesti niin
hyvin rakennetut, että
ne riittävästi suojaa
vat lehmiä kylmyy
deltä; useissa tapauk
sissa ovat ne liiankin
lämpimiä, varsinkin
jos niissä pidetään
liian monta eläintä ja Kuva 22. Riukukota Hankasalmen pitä
koko talven lanta säi
jässä (Savo)
lytetään navetassa.
Pohjoisimmassa Suomessa, esim. Torniojoenlaaksossa
ja Kittilässä ovat navetat vanhastaan varustetut kiviuunilla (kuva 21) osittain navetan lämmittämiseksi, osittain

a *
b
Kuva 23. Pitkä riukukota Juupajoen pitäjässä (Satakunta) a edestä,
b sivulta katsottuna.

Kodat ja muut
karjan ruuan
lämmittämispaikat. Etelämmissä

seuduissa lämmi
tetään juomat
(hauteet) j oko pie
nessä keittohuoneessa1 (kuva 8)
taikka riukukodassa (kuvat 22 j a
23) taikka ulkona,
haahlasta riippu
Kuva 24. Haude vieden lämmittäminen ulko vassa kattilassa
(kuva 24).
salla eräässä Rautalammin pitäjän ky
Karjan talvi
lässä (Häme).
ruokinta. Kuten
jo on mainittu, kytketään lehmät vanhanaikaisissa
navetoissa tavallisesti uiko- .~=
seinään. Tähän tarkoitukseen
käytettiin ennen pajun- tai
koivun vitsaksista väännet
tyjä peräimiä sekä puisia
kaulaimia (lavit; kuva 25).
Yhä vieläkin käytetään
monasti tämäntapaisia lehmänkytkyitä; yleensä ny
kyään kuitenkin käytetään
rautaisia.
Suomalaiset ovat karjaa
pitäneet ainakin historiallisen
ajan alusta saakka maidon
tuotantoa varten. Suomalai
sen maamiehen täytyi sen- Kuva Itäkarjalainen lehmänkytkyt.
takia jo useita vuosisatoja
25

1 Katso siv. 19 mainittua ,,tiedonantoa" siv. 73— 76.

31

sitten tulla havaitsemaan, ettei lypsyeläinten ruokinnan
tarkoituksena ole yksistään eläinten elossa pysyttäminen,
vaan että sen ohella on niiden lypsykykyä mahdollisim
man suuressa määrin koetettava lisätä. Siitä huolimatta
on kuitenkin ruokinta viime aikoihin asti ollut varsin
suunnitelmatonta ja harkitsematonta. Maan tapana oli
poijittaa lehmät keväällä, ja antaa niiden ehtyä syksyllä,
jolloin niukka talviruokinta alkoi. Maitoa saatiin siis pää
asiallisesti kesällä eläinten käydessä laitumella metsäja suoniityillä sekä metsässä. Laidunten rehevyys
vaikutti monessa suhteessa eläinten kokoon, ruumiin
rakenteeseen ja maidontuotantoon, ja täydellä syyllä
voi otaksua, että monin seuduin suomalainen karja
hyvien laitumien vaikutuksesta jo kauan sitten saavutti
ne ruumiinmuodot, jotka tavallisesti kuuluvat yhteen
kehittyneen lypsykyvyn kanssa. Sen sijaan ovat muut
seikat epäsuotuisasti vaikuttaneet suomalaisen karjan
kehitykseen ja lypsykykyyn, näistä ennen kaikkea tuo
vuotuinen, noin kahdeksan kuukautta kestävä oleskelu
ylläkuvatuissa puutteellisissa navetoissa, joissa tavalli
sesti suurimman osan päivää vallitsi täydellinen
pimeys.
Niukka talviruokinta ei myöskään voinut edistää
karjan kehittymistä, vaan täytyi sen päinvastoin olla
aiheena ruumiinrakenteen surkastumiseen, varsinkin
niissä seuduissa, joissa kesälaitumetkin olivat huonot.
Juuri tästä käykin selville syy niihin ruumiinraken
teen ja lehmän käyttöisyyden vaihteluihin, joita on
tilaisuudessa näkemään eri osissa maata.
Talvirehuna olivat aikaisemmin pääasiallisesti hei
nät, oljet, lehdekset, varvut ja juomat. Seuduissa, joissa
niityt olivat laajemmat ja ruohokkaammat, oli saatu
heinämäärä useinkin varsin melkoinen, kun taas toisin
seuduin voitiin heinäsadon niukkuuden takia antaa
heiniä ainoastaan parhaille lehmille ja niillekin pää
asiallisesti vain heti poikimisen jälkeen. Yleensä eivät

32

heinävarat olleet riittävät ja kun maamies aikaisemmin
harvoin arvioi heinävarastonsa suuruuden, niin voi
sattua, että hevoset, jotka aina asetettiin ensi sijaan,
talvikauden ensi puoliskolla saivat ylenmäärin heiniä
ja ettei edes parhaillekaan lehmille enään kevätpuolella talvea heiniä riittänyt. Niityt olivat aikaisemmin

Kuva 26. Talonpoikaisvaimo kantaa sekaheiniä kotiin. Perhon pitäjä
(Pohjanmaa).

useimmiten vesiperäisiä ja kasvoivat pääasiallisesti
saraa (C arex), josta saatiin sekä määrältään vähän että
laadultaan huonoa heinää. Senpätakia koetettiinkin,
varsinkin pienemmissä talonpoikaistalouksissa täyden
tää heinävaroja keräämällä tienvierillä, ojanpienta
reilla, entisillä kaskimailla y. m. s. kasvavilla kasveilla.
Tällaista n. s. sekabeinää leikattiin useimmiten sirpillä
ja kuivatettiin sitten tavallisesti aidan päällä j. n. e.
Eräissä talonpoikaistaloissa kantoi naisväki eri pai-
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koista saadun sekaheinän suurina, pajuvitsaksilla
koossapidettyinä kantamuksina kotiin (kuva 26); säiden
epävakaisina ollessa tuotiin jo ruoho täten kotiin tu
vassa tai ladossa kuivattavaksi. Asuntojen likimmästä
ympäristöstä koottiin nokkosia ja muita reheväkas
vuisia rikkaruohoja, joita pidettiin erittäin ravitsevana
sekaheinänä. Sekaheinät annettiin eläimille talvella
joko sellaisinaan taikka hauteina.
Tämän lisäksi oli Suomessa aina tapana kar
janrehuna käyttää kortetta
(Eqvisetum),kaislaa
(S c irp u s), saraa ( Carex), ruokoa (P h ra g m ite s),
suolaketta (T rig lo c h in ) y. m. s., joita saatiin
lukuisain järvien ja merenpoukamain rannoilta.
Lehdesten teko karjanrehuksi oli kaikkialla
tavallista ja saavutti varsinkin sellaisina vuo
sina, jolloin heinästä tuli syystä tai toisesta kato,
erittäin suuren laajuuden. Monet tiedonannot Passari
vanhoissa asiakirjoissa 18 vuosisadalta todis- Nilsiän
tavat, että lehdestäminen silloin oli yleistä. Eräs p|gaJvä0s(ta
kirjailija mainitulta ajalta sanoo, että suomalainen maamies perustaa re
huntuotantonsa »enim
mäkseen lehdestämiseen»
ja hän mainitsee »erittäin
hyvinä» koivun-, haavan-,
lepän- ja pihlajan lehdek
set. 19-vuosisadan alku
puolella tehtiin lehdeksiä
säännöllisesti joka vuosi
melkein kaikkialla maas
sa; lehdestämistä harjotettiin suurillakin tiloilla,
vieläpä usein varsin j ärj estelmällisestikin. 19-vuosiSadan toisella puoliskolla Kuva 28. Pyöreä lehdeskerppukeko.
tämä tapa yhä enemmän
Pieksämäen pitäjä (Savo).
e

3 — Vanhanaikainen suomalainen

maitotalous.

. m.
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Kuva 29. Pitkä lehdeskerppunärte. Karttulan pitäjä (Savo).

rupesi jäämään, vielä tänäkin päivänä turvautuu talon
poika kuitenkin kaikkialla Suomessa lehdestämiseen, jos
heinäsato syystä tai toisesta on pettänyt. Lehdestäessä
meneteltiin joko niin, että oksat murrettiin tai hakattiin
kassaralla (kuva 27) poikki taikka lehdet revittiin puista.
Lehdekset (oksat) säilytettiin tavallisesti keoissa tai
närtteissä, (kuvat 28 ja 29) ja lehdet ladoissa. Niin
hyvin oksia kuin lehtiä käytettiin talvella karjan, vuo
hien ja lampaiden rehuna.
Jo entisaikoina käytettiin naurun ja lantun naatteja
karjanrehuksi. Tavallisesti ei näitä kuitenkaan annettu
sellaisinaan karjalle, vaan tehtiin niistä haudetta tai
kuivatettiin ne haasioilla tai valmistettiin niistä erään
laista pantiorehua talvella käytettäväksi. Tällaista
pantiorehua käytettiin todistettavasti jo 18-vuosisadalla
ja jo silloin nimitettiin puserruskuoppia pandoiksi.
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Nykyään menetellään tämän yrtti- ja lehtirehun val
mistuksessa seuraavalla tavalla: Jo joitakuita päiviä
ennen mainittujen juurikasvien korjuuta ryhdytään
valmistamaan suurta säiliötä, jossa lehdet tullaan säi
lyttämään. Sivuseinämäin laudoiksi halaistaan kirveellä
ja vaajoilla suorakasvuisia mäntyjä ja tehdään ne n. 3 sm
paksuisiksi. Lautain toinen pää teroitetaan ja annetaan
niiden sitten läjässä kuivua, kunnes juurikasvit korja
taan. Kun sitten on aika listiä naatit juurista, työnne
tään laudat maahan tiiviisti pyöreän, puisen alustan
ympäri, niin että ne seisovat lujassa ja toisissaan
kiinni, minkä jälkeen ne sidotaan lujillapajuvitsaksilla.
Osa naateista heitetään nyt täten valmistettuun säi
liöön ja poljetaan tiiviiseen raskaalla puunuijalla ja
kuormitetaan kerroksella suuria (n. 14 sm läpimitaten)
kiviä, jotka on kuumennettu punahehkuviksi. Tämän
jälkeen asetetaan kerroksittain naatteja ja kuumennet
tuja kiviä, kunnes säiliö on täynnä. Pantio peitetään
nyt lyhyillä laudoilla, joiden päälle painoksi asetetaan
hyvänlainen läjä kylmiä kiviä. On erittäin tärkeätä,
ettei kuormitus ole liian suuri. Kaalinkin lehtiä käy
tettiin toisinaan pantiorehun valmistukseen.
Useimmiten oli lehmien ruokinta sangen yksinker
taista. Lehmät, jotka lakkasivat lypsämästä aikaisin
syksyllä, »pantiin olille», kunnes ne paria viikkoa en
nen poikimista »pantiin heinille»
Myöskin hauderehu on vanhoista ajoista ollut erit
täin tärkeä. Siitä mainitaan jo 18-vuosisadan asia
kirjoissa. Erään Etelä-Pohjanmaalta peräisin olevan
selityksen mukaan vuodelta 1823 valmistettiin silloin
hauderehua seuraavalla tavalla: Vähäsen katajanrisuja ja kerppu lepänlehdeksiä keitettiin kattilassa
huolellisesti. Seos kaadettiin sitten korvoon, jossa oli
hienoja heiniä, heinän jätteitä, nokkosia y. m. s. Niin
pian kuin heinä oli hyvin vettynyt, kaadettiin neste
eläinten juomaveteen.

Juomien valmistustapa näyttää eri seuduissa ja eri
aikoina vaihdelleen. Useasti käytettiin poronjäkälää,
perunanvarsia, nauriinnaatteja, ruumenia, silppuja ja
herneen- sekä pavunolkia juomien valmistukseen. Monin
paikoin pantiin hevosen ynnä muutakin lantaa juomakattilaan. Ennen varistettiin haudevesi tuvan hiillok
sella, nykyään muuripadassa. Eräin seuduin käytettiin
ainoastaan keittämällä saatu neste, toisin paikoin taas
neste kiinteine osineen.
Entisaikaiseen tapaan järjestetty talviruokinta oli
usein varsin työläs. Eräin seuduin täytyi emännän tai
karjapiian käydä 8, jopa 9:kin kertaa päivässä navetassa;
koska tämä tavallisesti oli jonkun matkan päässä asuin
rakennuksesta, täytyi olla sekä väsyttävää että epä
mukavaa niin hyvin aikaisin kuin myöhäänkin, tuulessa
ja tuiskussa sekä monastikin syvässä lumessa kahlaten
tätä väliä kulkea.
Monin seuduin, esim. Savossa ja Karjalassa alkoi
emännän tai karjapiian työ jo kolmelta aamulla, useim
miten kuitenkin neljältä. Tavallisesti täytyi työn nave
tassa taikka keittiössä alkaa näin aikaisin hauderehun
takia, koska tämän täytyi kiehua toista tuntia, ennen
kuin sitä voitiin karjalle syöttää.
Esimerkkinä itäsuomalaisesta ruokintajärjestyksestä
mainittakoon seuraava Kajaanin kihlakunnasta:
K:lo 4 aamulla sytytetään tuli haudevesikattilan
alle. Sonnille ja nuorelle karjalle annettiin heinän
karisteita tai levitettiin sitä alusiksi lehmien alle. Leh
mät saivat pitkiä olkia. Lanta luotiin pois.
K:lo 6 aamulla annettiin lehmille heiniä ja lypsy
alotettiin.
K:lo 8 a. p. saivat ne haudetta, keittäessä pehmenneine kasviosineen.
K:lo 10 a. p. ruisolkia.
K:lo 2 i. p. annettiin heiniä ja juomarehun keittämi
nen alkoi toistamiseen.
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K:lo 4 i. p. saivat lehmät vettä ja juomaa; sekä
K:lo 6 i. p. annettiin pitkiä olkia ja lypsy alotettiin.
Tavallisesti ei missään annettu lehmille varsinaista
väkirehua. Eräillä Etelä- ja Keski-Suomen tiloilla sekotettiin kuitenkin vähäsen jauhoja juomaan tai valmis
tettiin ruisjauhoista eräänlaista imellosta, jota annettiin
pienissä annoksissa. Eräin seuduin syötettiin myös kuu
malla vedellä kostutettuja silppuja ja ruumenia; hyvinä
vuosina sekoitettiin tähän rehuun vähän jauhoja.
Monin seuduin laskettiin karja keskipäivällä ilmoista
välittämättä kaivolle kylmää vettä juomaan. Eläimille
oli varmaankin tästä kävelyretkestä suurta hyötyä,
koska ne silloin pääsivät tilaisuuteen saamaan valoa ja
raitista ilmaa, jota muuten ei niiden osaksi tullut.
Koska useinkin sattui, että talvirehu keväällä koko
naan loppui, ennenkuin eläimet voivat laitumelta saada
uutta ravintoa, oltiin pakotettuja lumettomilta paikoilta,
vieläpä lumen aitakin poronjäkälää keräämään sekä
tällaisella »hätärehulla» pitämään karjaa elossa.
Alusina käytettiin navetoissa ennen enimmäkseen
»metsäkuivikkeita» s. o. kuusen- ja männynoksia tai
myöskin lehdeksiä, joita n. s. hako- (havu-) kirveellä
(kuva 30) hakattiin jotenkin lyhyeksi.
Näistä alusista ei lehmille tullut kovin mukavaa
makuusijaa ja niiden vedenimemiskyky oli myöskin
pieni. Havukuivikkeiden ainoa ansio oli niistä navet-

Kuva 30. Hakokirveitä: a Nilsiästä (Savo), b Toivakalta (Häme),
c Kirvusta (Karjala), d Pielavedeltä (Savo), e Säkylästä (Satakunta). E. M.
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taan johtuva raikas haju. Runsaan havukuivikkeiden
käytön johdosta tuli vuosittain metsissä lukemattomien
puiden kasvu ehkäistyksi.
Karjan laiduntaminen. Kuten jo ennen on mainittu,
antoivat lehmät maitoa pääasiallisesti vain kesällä.
Sentakia pantiinkin suurta painoa siihen, että tilalla
oli hyvät laitumet. Tilan vaihtaessa omistajaa, otettiin aina tämä seikka eri
tyisesti huomioon.
Ravintoa etsiessään
on suomalainen maatiais
kana aikoja sitten tottu
nut laajoilla metsä- ja
laidunalueilla löytämään
hyviä ruohomaita, tai seu
duissa, joissa erityisiä,
aidattuja laitumia ei ollut,
miltei lakkaamatta kul
kien etsimään sitä niukkaa
ruohoa, mitä nevojen ran
tamilla ja sentapaisissa
paikoissa kasvoi. Parem
man rehun puutteessa
täytti se vatsansa syö
mällä matalampia leppätai pajupensaita.
Aikaisemmin oli koko
kylällä tai ainakin useam
malla talolla yhteiset lai
tumet.
Siellä täällä kul
a
b
c
kivat sonnit vapaina
Kuva 31. Suoria, puisia, tanolla muun karjan kanssa. Ta
ympäröityjä paimentorvia Raja-Kar vallisesti teurastettiin tai
jalasta. a Verkkojärven kylästä, Suojärvi (Katso kuva 33), pituus 0,38 m; myytiin vanhemmat son
b ja c Leppäsyr jän kylästä, Suistamo, nit syksyllä ja kesällä
b,pituus 0,45 m, c pituus 0,?o m. Ä. M. pidettiin vain nuorempia.
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Jälkeläisille ei
varmaankaan
ole ollut eduksi
se, että täten sii
tokseen käytet
tiin pääasialli
sesti kehitty
mättömiä uroseläimiä.
Joskin karja
niukan talviruo
kinnan johdosta
oli heikontunut
laitumelle pääs
tessään, kostui se
kuitenkin pian,
sikäli kuin ruoho
laitumella kasvoi. Tavallisesti
seurasi karjaa
paimenpoikia tai
-tyttöjä, joiden
useinkin oli pai
mennettava ko
ko kylän kaikki
lehmät, vuohet ja
lampaat. Nämä
paimenet (kuva
Kuva 32. Käyriä paimentorvia Raja-Karja
33) olivat varus lasta.
tanosta tehty paimentorvi Ristisalmen
tetut kaikenmoi kylästä,a Korpiselkä,
0,42 m; b ja c puisia,
silla hälytysveh- tanolla ympäröityjä pituus
paimentorvia Leppäsyrjän
keillä, joiden piti kylästä, Suistamo, b pituus 0,68 m, c pituus
pelottaa petoeläi
0,61 m. Ä. M
met (karhut, su
det j. n. e.) pois karjan läheisyydestä. Sellaisista veh
keistä mainittakoon tässä: 1. tuohiset tai puiset tuohi-
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Kuva 33. Paimenpoika Suojärven pitäjästä (Raja-Karjala).

tanolla ympäröidyt paimen torvet (kuvat 31—33), 2. paimentorvet, pukinsarvesta, varustettuja 4 tai 5 äänireiällä
(kuva 34), 3. puukalkuttimet1(kuva t35—36) ja 4 pajupillit
(pajuhuilut) (kuva 37). Ensinmainitunlaiset olivat taval
lisimmat ja ovat monin paikoin vieläkin käytännössä.
Eri huudoilla
ja muulla tavoin
ääntä pitämällä
koettivat paime
net pelottaa peto
eläimiä etäälle.
Näiden huutojen
ja laidunpillillä,
puhaltamisen tar
Kuva 34. Paimentorvi pukinsarvesta. Tohma koituksena oli sitä
järven pitäjästä (Karjala). Pituus 0,27 m. Ä. M. paitsi karj an koos
sa pitäminen.
1 Tällaisia kalkuttimia käyttävät talonpoikaisvaimot myöskin kut
suakseen väet pellolta aterioille.
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Laitumella oli parhailla ja vahvimmilla lehmillä lehmänkellot, joko puiset (kuva 38) tai rautaiset (kuva 39).
Ne kantoivat niitä kaulassaan, joko tuqhisiteestä, jossa
oli useampia rinnakkaisia tuohisäikeitä, joita koossapitämässä taas oli kapeampia poikkisäikeitä, taikka pajutai koivuvitsaksista, nahkahihnasta tai rautakahleestaKarja laskettiin Savossa keväällä
Urvon päivän aikaan ulos metsään,
jos mahdollista yläkuulla. Paime
nen kasteleminen ensimäisenä
päivänä, kun karja oli metsässä,
on vieläkin tavallista; kun paimen
tulee kotiin kaadetaan täysi ämpäri
vettä niskaan, jotta paimenella olisi
hyvä lehmäonni kesällä. Evääksi pai
menelle pantiin tavallisesti Satakun
nassa hänen tuohikonttiinsa 2leipää,
silakka, kappale juustoa ja murene
voita sekä leppäleili maitoa täyteen.
Paimen tekee metsässä luutia,
vihtoja, tuokkosia, huosiaimia,patasutia tai vispilöitä, sekä neuloo,
kutoo sukkia y. m.
Lehmäin lypsäminen tapahtui
35. Puukalkutin
ennen tavallisesti kahdesti päivässä. Kuva
Kuhmoniemen pitäjästä
Tavallisin lypsytapa oli n. s. vetä- (Pohjanmaa). Pituus
0,55 m. Ä. M.
mislypsy. Pusertamalla pari sor
mea — tavallisesti peukaloa ja etu
sormea — kovasti nänniin vetää lypsäjä maidon siitä.
Tämä kova vetäminen ei suinkaan ole lehmille mie
luista ja voi se aiheuttaa haavoja nänniin ja vikoja
utareeseen. Ennen lypsyä heruuttaa lypsäjä useasti
utarta, kohottaa vetimia ylös ja painaa lappealla kädellä
utarta. Heruuttamisen aikana lypsäjä tavallisesti lau
laa hiljaista, yksitoikkoista virttä, rauhoittaakseen leh
mää; kuuluupa laulua usein koko lypsyn aikakin.
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Kuva 36. Puukalkutin käytännössä Salmin pitäjässä (RajaKarjala). Valok. A. Laiho.
Kuva 37. Pajupilli. Joroinen (Savo).
Pituus 0,20 m. Ä. M.

Kuva 38-^Puinen lehmänkello.
Vesilahden pitäjä (Satakunta).
Pituus 0,18 m, leveys 0,i2 m;
korkeus 0,io m. H. M.
Ci. E n gh erg in piirtämä kuva.

Kuva 39, Rautaisia lehmän
kelloja vitsakantimissa RajaKarjalasta. E. M.
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Aikaisemmin seisoi lypsäjä tavallisesti kyykistynein pol
vin ja selkä kenossa lehmän vieressä ja siihen nojaten.
Lypsyjakkarat näyttävät olevan myöhemmän ajan kek
sintöä. Ikävä kyllä pidettiin aikaisemmin utareen täydel
listä tyhjentämistä turhana, vieläpä arvelivat taikauskoi
set emännät »maito-onnen» talosta häviävän, jollei utaree
seen jätetty maitoa. Nykyään on tapana, että lypsäjä
»tilkkaa» saadakseen maidon tarkkaan utareista.

Kuva 40. Lehmiä lehmisavulla kesantomaalla. Suistamon pitäjä
(Raja-Karjala).

Talvisaikaan lypsettiin lehmät tavallisesti pimeässä
navetassa edeltäkäsin utarta ja sen ympäristöä puhdista
matta. Ennen lypsyä välistä nännejä voideltiin suolaamattomalla voilla tai kasteltiin vedellä.
Kesällä ajettiin lehmät aina ennen lypsyä laitumelta
aivan pihan ääressä olevaan tarhaan (kuvat 1 ja 3) tai
kesantomaalle (kuva 40) taikka rajun ilman sattuessa
joko talvi- tai kesänavettaan. Tämä tapa, karjanajaminen illaksi taloon, on säilynyt meidän päiviimme saakka
ja lienee peräisin niiltä kaukaisilta ajoilta, jolloin karjan
täytyi talon läheisyydessä etsiä suojaa metsän pedoilta.
Kesantomaalla ja tarhassa sytytettiin usein puu- tai
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Kuva 41. Lypsyraintoja Hämeestä, Jämsän pitäjästä; a umpirainta
(Länsi-Suomen mallia), yläläpimitta 0,26 m, pohjan läpimitta 0,22 m,
korkeus 0,25 m; b koururainta, yläläpimitta 0,28 m, pohjan läpimitta 0,21 mr
korkeus 0,24 m. Ä. M.

Kuva 42. Rajakarjalainen lypsyrainta (torvirainta); yläläpimitta 0,28 mr.
pohjan läpimitta 0,28 m, korkeus 0,18 m. Ä. M.
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turvetuli (lehmisavu), jotta savu karkoittaisi kaikellaiset hyönteiset, jotka karjaa vaivasivat.
Monissa taloissa esim. Savossa on tapana, että emäntä
taikka karjapiika joka päivä meni lehmiä vastaan kap
paleen matkaa »kotikujaisia» etemmäksi sekä »huhuili»
siellä lehmiä kotiin kaikuvalla ja kauniilla äänellä.
Hänellä oli tavallisesti mukanaan pieni tuohiropeellinen
»jauhoimellosta», josta hän heti, jonkun lehmän kohda
tessaan, pisti sen suuhun kourallisen; lehmät olivat
erittäin mielistyneitä tähän makeaan imellokseen ja
kiirehtivät myöskin sentakia mielellään kotiin metsästä.
Alkuperäisessä maitotaloudessa käytetyt lypsyastiat
ovat kahta lajia, nim. joko tuohisia taikka puisia.
Ensinmainittuja — tavallisia, korkealaitaisia tuohisia

Kuva 43. Maitosaavi siiviläkankaineen. Joroisten pitäjä (Savo). Yläläpimitta 0,53 m, pohjaläpimitta 0,46 m, korkeus 0,43 m-
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ropeita — käyttivät, sikäli kuin tiedetään, vain köy
himmät mökkiläiset ja loiset. Nykyään tapaa tuohisia
lypsy-astioita enään harvoin, jotavastoin puiset (kuvat
41 ja 42 sekä 73, 74, 75 ja 77) ovat miltei poikkeuk
setta käytännössä. Niitä on kolme päämuotoa: a
länsisuomalainen umpirainta1, b hämäläinen koururainta, ja c karjalainen torvirainta. Ensiksi maini
tussa, joka on tavallisin suurimmassa osassa Suomea,
on yksi ainoa sivulla oleva suora kahva; mitään suukourua ei siinä ole. Tätä länsisuomalaista »kiulua»
(kuva 41 a) on useampia muotoja: tasaleveitä,alaspäin
kapenevia, matalia ja korkeita. Torvirainnoissa on sanka.
Lypsäessä käytettiin, kuten mainittu, ennen sitä ta
paa, että lehmän nännit voideltiin »nännivoiteella»,
johon tavallisesti käytettiin suolaamatonta voita. Tätä
säilytettiin enimmiten »jossain seinänraossa» ja lypsytilaisuudessa sitä esim. Karjalassa pidettiin torven ja
ylävanteen yläpuolella olevassa lautauurroksessa; katso
kuva 42!
Karjalassa oli entisaikoina vallalla myöskin se tapa,
että rainnan torvi ennen lypsämistä täytettiin hienoilla
havunoksilla; lypsetty maito tuli siten rainnasta poiskaataessa jonkun verran siilautuneeksi.
Jos maitoa saatiin vain vähäsen, kuljetettiin se ta
vallisesti lypsyastiassa lypsypaikalta pois. Muuten ke
rättiin se puukorvoon (kuva 43), joka peitettiin kar
kealla siiviläkankaalla. Tämä sangen välttämätön
maidon siivilöiminen, jonka kanssa maidosta poistet
tiin lehmänkarvoja, likaa y. m. s., laiminlyötiin sen
pahempi aikaisemmin usein. Maito kannettiin sitten
korvoineen korennolla pois lypsypaikalta säilytysastioi
hin pantavaksi.
Ehkä alkuaan umpilaitarainta.
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B. Rievän maidon nauttiminen, piimän, viilimaidon
j. n. e. valmistus.
Rievän maidon nauttiminen. Suomalainen talon

poika ei ole milloinkaan pitänyt maidosta alkuperäi
sessä muodossaan. Samalla kuin maan muut asuk
kaat nauttivat sangen suuria määriä rievää maitoa,
eivät täysikasvuiset talonpoikaisihmiset tavallisesti
käytä sitä tässä muodossa. Aikaisempina aikoina
ei lämpimällä lehmän maidolla ollut edes pienten
lasten ruokana nykyistä merkitystään, koska oli tapana,
että äidit imettivät usean vuoden vanhojakin lapsia.
J ä ä ty n y t
tä y s m a ito .Vanhemmat kirjailijat kertovat,
että Suomessa olisi ollut tapana syksyllä jäädyttää lehmänmaitoa suuremmiksi kokkareiksi, joista sitten tal
vella hakattiin palasia. Nykyajoilta on minun tietääkseni
vain harvoja tietoja siitä, että kansa käyttäisi jääty
nyttä täyttämaitoa. Pohjois-Suomessa kuuluu kuitenkin
tapahtuvan, että jotkut pikkueläjät, saadakseen var
masti jouluksi maitoa, myöhään syksyllä jättävät vastalypsetyn ja siivilöidyn maidon jäätymään puuastioihin.
Jäätymisen jouduttamiseksi ja astian halkeamisen estä
miseksi hämmennetään maitoa sen jäätyessä. Poromaitotaloudessa ei jäätyneen maidon valmistus kuulp
olevan mitään harvinaista. Tästä lähemmin myöhemmin.
Piimä. Paljoa enemmän kuin rievästä täysimaidosta
piti ja pitää yhä edelleen yhteinen kansa hapatetusta
maidosta. Piimä ja hapan kirnumaito ovat kansallisjuomia, joita suomalaiset talonpojat aikaisin ja myö
hään, kesin, talvin, terveinä ja sairaina nauttivat suu
ret määrät.
Kaikkialla maassamme valmistetaan piimää jotakuin
kin samalla tavalla, joskin sen maku useista syistä san
gen suuresti vaihtelee. Sen jälkeen kuin täysmaito van
hastaan käytetyssä kermoittamisastiassa on itsestään
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Kuva 44. Piimäsaavi Kurikan
pitäjästä (Pohjanmaa). 8, P a u la 
h arju n piirroksen mukaan.

Kuva 45. Piimäkauha
Kurikan
pitäjästä
(Pohjanmaa). Koivun
pahkasta tehty kauha
riippuu pajunuorasta
saavin korvasta; 8.
P au la h arju n piirtämä.

hapantunut, kuoritaan siitä
kerma voinvalmistukseen
käytettäväksi ja kermottu
hapan maito kaadetaan suu
rempiin tai pienempiin puuastioihin sekaantuakseen
niistä edellisen päivän piimäjätteisiin. Näissä tavalli
sesti kannellisissa astioissa
(kuva 44, 74 ja 77), anne
taan koko kerätyn maitomäärän edelleen hapantua ja
joka kerta kuin piimää täy
tetään useinkin kaksikorvai-

Kuva 46. PiimäkauhojaRaja-Karjalasta. Ä. M.
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seen juomahaarikkaan, (kuvat
74 ja 96), hämmennetään piimävarastoa tavallisesti suurella pui
sella kauhalla (kuvat 45 ja 46).
Heti sen jälkeen kuin maitoa on
astiaan sekotettu piimän jouk
koon, on juoma verrattain vähän
hapanta, mutta kuta kauvemmin
se saa seistä, sitä happamam
maksi se luonnollisesti tulee. Toi
set pitävät happamammasta pii
mästä enemmän, toiset taas mie
dommasta. Ellei ole kylliksi mai
toa, käytetään sen lisäämiseksi
vettä. Eräin seuduin kaadetaan
hapan kirnumaitokin ja voin
huuhdevesi piimäsaaviin; toisin seuduin taas nautitaan
kirnumaito sekottamattomana, koska sitä pidetään
maukkaampana ja annetaan se arvossapidetymmille
perheen jäsenille. Raja-Karjalassa ohennetaan piimää
usein heralla ja pidetään täten valmistettua juomaa
hyvin virkistävänä.
Suomalaisen maatyömiehen eväissä ei piimän mil
loinkaan tule puuttua. Sitä kannetaan joko tuohisissa tai
puisissa maitoleileissä useinkin etäisille työpaikoille.
Tuohiset maitoleilit — maitopusut, -nassakat eli
-purakot — (kuvat 47 ja 48) ovat erittäin kevyet. Ne
valmistetaan seuraavalla tavalla: kaadetusta koivusta
kiskotaan suurempi pala ehyttä tuohen putkea, noin
30 sm pitkää tai pitetnpääkin, joka varustetaan poh
jalla ja kannella sekä sidotaan ympäriinsä tuohisuikaleilla.
Puiset maitoleilit ovat kaikkialla tavallisimmat jaon
niitämonenmuotoisia. Suurimmassa osassa Suomea tava
taan kuvassa 49 a, 55, 73 ja 74 esitetty muoto, joka,
kuten kuvista näkyy, esiintyy erilaisena. Etelä-Hämeessä
4 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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Kuva 48. Maitopusuja; a Korpiselältä, b Pielisjärveltä, c Korpiselältä,
d Klemistä (käytetään myös voipyttynä), kaikki Raja-Karjalasta. E. M.

tavataan aivan toinen muoto (kuva 49 c). Tällä maitoleilillä, jonka pohja on soikea, on jotenkin pysty
suorat laidat ja on se varustettu useilla vitsavanteilla.
Eräissä Savon ja Uudenmaan seuduissa käytetään keilan
muotoisia maitoleilejä (kuvat 49 b ja 50). Uudella
maalla käytetään piimän kuljettamiseen myöskin lieriö
mäisiä astioita (Kuva 51).

a

Kuva 49. Piimäleilejä: a Leppävirran pitäjästä (Savo), korkeus 40 sm, leveys 35,5 ja 28,o sm, syvyys 12 sm.
b Joroisista (Savo). Korkeus 27 sm, yläläpimitta 13 sm, pohjaläpimitta 23,5 sm. e Kaivolasta (Häme), korkeus
28,5 sm, leveys ylhäältä 33X21 sm, pohjasta 34X32,5 sm. M. M.
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Kuva 50. Keilanmuotoinen maitoleili Tammisaaren maaseurakunnasta
(Uusimaa), a sivulta ja b päältä katsottuna. Huomattava on reunassa
oleva juomareikä. M. M.

Kuva 51. Leiriömäinen maitoleili Tammisaaren maaseurakunnasta
(Uusimaa), a sivulta ja b päältä katsottuna. Huomaa juomareikä lai
dassa. M. M.

Kuva 52. „Maitokannuja“ Kökarin pitäjästä (Ahvenanmaan saaristo),
a (kantaa vuosilukua 1828), pituus 0 ,2$ m, läpimitta 0,i& m, b (tehty
yhdestä puusta) pituus 0,32 m, läpimitta 0,i4 m. Ä. M.

S
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Varsinais-Suomen saa
ristossa käytetään tynnyrimäisiä maitoleilej ä
(kuva 52); niitä nimite
tään siellä »maitokannuiksi» (»mjölkkannor»)
kun taas muita leilejä
kutsutaan; »suomalaisleileiksi» (»finnflaskor»).
Edellisiä kannetaan kai
nalossa, jolloin mies pitää
tavallisesti kätensä tas
kussa (kuva 53).
Piimäleilien täyttämi
seen —olivatpa ne tuohi
sia tai puisia — käyte Kuva 53. Mies kantaa „maitokannuja“.
tään monin seuduin Sa
voa ja Hämettä tuohisia
suppiloita (kuva 54); myös käytetään siihen tavallisia
puisia maitosiivilöitä, joita siinä tapauksessa ei täytetä
kuusenhavuilla t. m. s.
Tavallisesti kannetaan maitoleilejä sangasta kädessä.
Jos niitä on kannettava pitempiä matkoja,menetellään eri
tavoin. Ellei maitoleilejä voida rattailla tai veneellä
kuljettaa perille, kannetaan niitä selässä (kuva 55).
Eräissä seuduissa kuljetetaan niitä myös hevosen se
lässä.
Pohjois Suomen suurissa ja harvaan asutuissa pitä
jissä, joissa teiden puutteen takia ei voida kesällä kulettaa piimää useinkin hyvin kaukaisille niityille, mene
tellään seuraavasti, jottei työntekijäin tarvitsisi heinänkorjuuaikana olla ilman mielijuomaansa: useita
kuukausia ennen heinänkorjuuta kaadetaan tavallisiin
leileihin hyvää piimää sekottamalla siihen vähän viinaa
tai spriitä. Astia suljetaan ja kuljetetaan vielä talvikelillä tuolle kaukaiselle paikalle, jossa maitoa kesällä

Kuva 55. Vehkeitä piimäleilien kantamista varten, a Utajärveltä (Pohjanmaa) Ä M, h Korpilahdelta (Häme).
H. M., c Ilmajoelta (Pohjanmaa). I. M,

*
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on nautittava. Täällä upotetaan astia lähteeseen tai
kaivetaan se kosteaan maahan. Näin käsiteltynä säilyy
piimä heinänkorjuuseen saakka erittäin maukkaana.
Entisaikaan oli talonpoikain valmistama piimä
kaupungissakin haluttua tavaraa. Nykyään on kui
tenkin tämä kauppa suuresti vähentynyt.
Helsinkiin tuotiin ennen
piimää tavallisesti enemmän
tai vähemmän keilanmuotoisissa, suurissa pystyastioissa
(kuva 56). Näitä näkee vie
läkin toisinaan mainitun
kaupungin torilla.
Ouluun tuotiin viime
vuosisadalla piimää kesin
talvin suuremmissa tai pie
nemmissä tynnyreissä (kuva
57).
»Kokkeli.» Erityisenä
piimälajina mainitaan use
asti Itä-Suomessa tavallista
»kokkelia», joka talvisaikaan
on erittäin tärkeä ruoka- Kuva 54. Tuohinen suppilo piimäaine, milteipä leivän ja peru- leilin täyttämistä varten. Kon
nain veroinen. On kuiten ginkankaan pitäjästä (Häme).
m, suun leveys 0,21 m
kin olemassa melkoinen ero Korkeus 0,29
X0,i4
m. F. M.
kokkelin ja sen piimän vä
lillä, mikä Etelä-Suomessa
esiintyy kauppatavarana, koska tällä on maidon tavalli
nen vesipitoisuus, kun taas kokkelista usein vesi on
herana erotettu. Kokkeli valmistetaan seuraavalla ta
valla. Kuorimisen jälkeen asetetaan silloin tavallisesti
jo juoksettunut maito lämpimälle paikalle, tavallisesti
joko uuniin tai sen päälle, jossa se yhä juoksettuu ja
hera vähitellen eroo hyytelöstä. Heran erottamisen jou
duttamiseksi leikataan hyytelöä puu- tai rautaveitsellä.
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Niin pian kuin
tämä on tullut
kyllin kovaksi,
poistetaan hera
mahdollisim
man tarkkaan.
Täten saatu
»kokkeli» ase
tetaan puuas
tiaan ja peite
tään kuusenkuori- tai tuohilevyillä. Tämän
jälkeen kaade
taan kylmää
vettä päälle.
Vettä vaihde
taan aika ajoit
tain, jolloin vii
Kuva 5(>. Piimän kuletusastia, Kirkkonummen meinenkin ha
pitäjästä (Uusimaa). Yläläpimitta 0,44 m, pohja- pan hera pois
läpimitta
m, korkeus 0,51 m. Ä M.
tuu. Heraa (sekotettuna joko
vedellä tai maidolla) juovat sekä ihmiset että eläi
met. Täten valmistettuna ja suojeltuna saattaa kokkeli
säilyä kesästä seuraavaan maalis- ja huhtikuuhun ja
korvaa varsin hyvästi keitettyjä ruokia. Useissa! Savon
ja Karjalan taloissa valmistetaan kokkelia niin paljon,
että sen säilyttämiseen tarvitaan suuria puusaaveja.
Jokainen vähänkin kokenut emäntä tietää, että tarvi
taan verrattain vähän leipää, kunhan vain on perunoita
ja kokkelia, ja monenkin mökkiläisen suurimpana
murheena talvisaikaan on saada tuo mieleinen maito
tuote riittämään, kunnes hänen ainoa lehmänsä ke
väällä poikii. Sellaisetkin henkilöt, jotka eivät lap
suudestaan tätä ruokaa tunne, tottuvat siihen pian,
0,51
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varsinkin jos kokkelista ennen käyttöä kylmällä ve
dellä on pesty pahin happamuus pois ja siihen sitten
on sekotettu vähän rievää maitoa.
Kokkeli on nestemäisen ja kiinteän ravinnon ra
jalla ja syödään sitä milloin juomaksi ohennettuna,
milloin erikoisena ruokalajina lusikalla.

Kuva 57. Piimän kuletustynnyri Kempeleen pitäjästä (Pohjanmaa)
Läpimitta 0,34 m, pituus 0,47 m. M. M.

»Jamakka.» Hyvin ylläkuvatun kokkelin kaltaista on
Karjalassa tavattava maitoruoka »jamakka» eli »uunipiimä». Sen valmistus on kuitenkin jonkun verran toi
senlainen. Sen jälkeen kuin vastalypsetty maito on sii
vilöity, kaadetaan se saviastioihin (kuvat 144,145 ja 146),
joissa se saa niin kauvan hapata, että kaikki kerma on
siinä kohonnut ja sen alla oleva maito on hyytelöitynyt.
Kerma kuoritaan puisella kuorimalusikalla (kuva 111)
ja maito jätetään rauhaan päiväksi tai pariksi. Sen
jälkeen leikataan se nelikulmaisiksi paloiksi ja asete
taan — yhä edelleen samoissa saviastioissaan — lei
pomisen jälkeen vielä lämpimään leivinuuniin. Täällä
annetaan hyytelön heikossa lämmössä seistä, kunnes
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kaikki hera siitä on eronnut ja hyytelö on tullut kiin
teäksi. Nyt kaadetaan hera tarkkaan pois ja »jamakka»
on valmista. Jamakkaa syödään yhdessä täysimaidon
kanssa ja on se lämpimänä vuodenaikana monessa
talonpoikaistalossa ainoa liemiruoka. Jos siitä tahtoo
valmistaa oikeata juhlaruokaa, sekotetaan voita tai
vähän suolaa hyytelöön, heti kun hera on poistettu ja
se vielä on lämmin; tämä »kokkovoi» on erittäin mau
kasta. Viipurin torilla myydään erittäin huolellisesti
kuivatettua jamakkaa. Eräät meijerit valmistavat
menestyksellä jamakkaa siten, että kuorittuun, happa
mattomaan maitoon sekotetaan juoksutinta; niin pian
kuin maito on saviastiassa juoksettunut ja hera pois
tettu, asetetaan astia lämpimään leivinuuniin ja hyyte
löä käsitellään, kuten edellä on kerrottu.
Uunimaito. Laatokan länsirannikolla tavataan
»uunimaidon» (T v a ro g ) nimellisenä tuote, joka kaikissa
oleellisissa suhteissa on samallainen kuin jamakka.
Täälläkin annetaan maidon hapata saviastioissa. Kun
kerma on kuorittu, asetetaan astia juoksettuneine maitoineen, sitä leikkaamatta, lämpimään (ei kuumaan)
leivinuuniin 12 tunniksi. Maidon jäähdyttyä erotetaan
siitä hera läkkisiivilällä. Jos tahdotaan hyytelö »oikein
kovaksi ja hyväksi», kääritään »kiinteä maito» vaat
teeseen ja puserretaan sitä esim. kivillä kuormitetun
laudan alla. Kovaa tvarogia syödään täysmaidon ke
rällä ja on varsinkin kuumana vuodenaikana herkulli
nen liemiruoka. Varattomat valmistavat tätä tva
rogia kesällä, jolloin on riittävästi maitoa ja säästävät
sitä kuukausmääriä syödäkseen sitä sitten syksyllä
vedellä sekotettuna. Silloin on se useasti »homeista
ja katkeraa». Kreikkalaiskatolilaiset käyttävät tvarogia
piirakkaisiinsa. Siihen sekotetaan silloin kermaa,
sokeria ja vähän voita. Tätä seosta pannaan levite
tylle vehnäleipätaikinalle, jonka reunat nostetaan
ylös. Sen jälkeen paistetaan koko tämä seos uunissa,
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kunnes se on keltaisen ruskea. Nämä piirakkaat
ovat mieleistä juhlaruokaa.
Viilimaito on koko maassa mieleinen maitoruoka,
jota valmistetaan tavallisesti puuastioissa, näitä käyte
tään myös kermoittumiseen (kuvat 58 ja 63). Useasti
lisätään viilin valmistukseen
tarkotettuun täysimaitoon n. s.
pohjamaitoa; se on juoksettunutta maitoa taikka pyttyihin
jääneitä maitojätteitä, joissa on
sopivia bakteereita. Uudella
maalla ja Varsinais-Suomessa
valmistetaan viiliä useasti ka
peammissa ja syvemmissä as
tioissa (kuvat 59, 60, 61 ja 62),
joiden korkeus on n. 18 sm ja
leveys n. 20 sm.
Maito annetaan olla pytys- Kuva 58. Viilimaitokehloja
sään rauhassa päivän tai pari Joroisten pitäjästä (Savo),
jossakin tähän tarkotukseen Piirtänyt
määrätyssä paikassa ja sellai
sessa lämmössä, että maito samalla happanee (kuvat 62
ja 63). Kerman pinnalle kehittyy silloin usein erästä
homesientä, joka tekee kerman sitkeäksi, ohueksi, nukka
maiseksi kalvoksi. Etelä-ja Länsi-Suomessa tahdotaan
yleensä, että viili on »pitkää» (s. o. koossapitävämpää
ja limaisempaa), maan itäosissa taas enimmäkseen, että
se on »lyhyttä». On voitu osottaa, että kummankin
viilimaitolajin muodostuminen riippuu erikoisista bak
teereista.
Viili on koko maassa haluttua ruokaa. Kaupungeissa
sitä kaupitaan toreilla (kuva 59) ja satamissa (kuva 60)
sekä kannetaan usein koteihin erityisellä kantolaitteilla
(kuva 61).
Toisia harvinaisempia maitojuomia ja -ruokia.
Talvella varsinkin kylminä talvi-iltoina juodaan varak-
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kaammissa talonpoikais- ja muissa maalaistaloissa n. s.
olutjuustoa. Sitä valmistetaan maidosta, johon keitet
täessä sakotetaan kaljaa puolet maitomäärästä. Tätä
juomaa juodaan mahdollisimman lämpimänä, ja on se
hyvin lämmittävää.

Kuva 59. Viilikauppaa Helsingin torilla. Viili kannetaan pytyissä
kotiin, jotka myyjä joidenkuiden päivien kuluttua käy perimässä. Laa
tikon kannella viiliä sisältäviä, läjässä sen vieressä tyhjiä pyttyjä.

Eräs jotenkin tavallinen maitoruoka on edelleen
n. s. juustomaito, jota valmistetaan ternimaidosta. Sii
hen sekotetaan vähä kuorittua maitoa ja annetaan sen
kiehua. Ennenkuin se rupee kiehumaan, pannaan
siihen vähän suolaa. Niin pian kuin maito on juoksettunut, keskeytetään kiehuminen. Juustomaitoa syö
dään sekä kylmänä että lämpimänä ja tavallisesti
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Kuva 61. Viilipyttyjä kannetaan ostajien kotiin Turussa (Vars. Suomi).
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sokerin kera. Toisinaan lämmitetään juustomaito pelti
laatikossa paistinuunissa.
Suuressa osassa Itä-Suomea tavataan eräs maitoruoka, jonka nimenä on »makeajuusto» ja jota val
mistetaan seuraavalla tavalla: Vastalypsettyä täyttämaitoa keitetään pitkään, niin että melkoinen osa ve-

Kuva 62. Pöytä viilimaitopunkkineen uusmaalaisessa maitokammiossa. Kirkko
nummi (Uusimaa). Yalok. L. W e ste rsträ h le .

destä haihtuu, jonka jälkeen siihen sekotetaan munaa
ja vähän sokeria. Juustoaine eroo ja muodostaa hyvin
hyvänmakuisen hyytelön ohuessa herassa. Pohjan
maallakin tunnettiin makeajuusto ainakin jo 100 vuotta
sitten ja vielä nykyäänkin syödään sitä tämän maa
kunnan eteläosissa heinänkorjuun loputtua juhlaruokana »heinäjuuston» nimellisenä.
Piimää ei käytetä ainoastaan juomana vaan myös
kin sekotettuna erilaisilla jauhoilla. Tällaisia seko-
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tuksia valmistaa nim. heinäväki, jonka kaukaisilla nii
tyillä täytyy tulla toimeen mukanaan tuomillaan eväillä.
Sekotus tehdään heti aterian edellä ja ruokalaji, jonka
nimenä on »kesävelli», syödään heti lämmittämättö
mänä. Monin paikoin käytetään sekotteena mielellään
tattarijauhoja tähän maitosoppaan, toisin paikoin taas

Kuva 63. Pöytä viilimaitopunkkineen savolaisessa asuiutuvassa.
Joroinen (Savo). 1914.

sekotetaan piimään n. s. talkkunajauhoja. Talkkunaa,
jota Suomessa on ammoisista ajoista käytetty, valmis
tetaan kaurasta, joka keitetään, kuivataan ja jauhe
taan mitä hienoimmaksi jauheeksi. Kauraan sekotetaan
useasti, jos siihen on tilaisuutta, ruista ja herneitä.
Tällaisesta jauhosta valmistettua voimakasta kesämaitolientä pidetään erittäin hyvänmakuisena.
f
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Näiden piimästä valmistettujen »kylmien maitoliemiruokien» ohella tavataan luonnollisesti useita läm
pimiä, useammanlaisia jauhoja tai ryynejä sekottamalla valmistettuja maitoliemiä; kaikkia näitä kuiten
kin valmistetaan happamattomasta maidosta. Varsinkin
talonpoikain keskuudessa on puuro tavallinen pyhäja juhlaruoka. Eräissä seuduissa käytetään vielä toisia
kin omituisia maitoruokia, kuten »vatijuustoa» Uudella
maalla ja »juustolaatikkoa» Länsi-Suomessa. Näitäkin
valmistetaan erikoisten, tarkkojen ohjeiden mukaan,
joita kuitenkaan tässä ei voida käydä esittämään.
Edelläsanotusta käynee selville maidon monipuolinen
käyttö maassamme ruuaksi ja juomaksi. Aikaisemmin
valmistettiin näitä ruokalajeja tavallisesti täysmaidosta,
nykyään käytetään usein kuorittua maitoa. Epäile
mättä on tämä niin kauvan maassamme säilynyt mai
don käyttö kotitaloudessa ollut taloudellisesti erittäin
tärkeä varsinkin suomalaisen talonpojan elämässä.
C. Voinvalmistus.

Alkuperäinen suomalainen voinvalmistus eroo, ku
ten tunnettua, siinä suhteessa nykyaikaisesta, että
maito saa hapata kermoittumisen aikana. Hapattami
nen tapahtuu joko sattumalta löytyvien bakteerien
avulla taikka käyttämällä hapanta n. s. pohjamaitoa.
Hapan kerma kuoritaan ja kirnutaan voiksi. Kuten
jo edellä on esitetty, on sekä piimä että varsinkin
hapan kirnumaito talonpojan mieleinen juoma. Vanhan
aikaisella tavalla valmistettu voi on hapanta ja tavalli
sesti hyvin kestävää.
Tämä vanha voinvalmistustapa on vuosisatoja Suo
messa ollut käytännössä, sillä se on tarkotustaan vas-
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taava ja yksinkertaisuutensa vuoksi pienissä ja alku
peräisissä oloissakin sopiva. Siihen ei vaadita mitään
kovin kallisarvoisia rakennuksia ja siinä tarvittavat
työaseet ovat yksinkertaisia ja voidaan valmistaa ko
tona. Näistä työaseista ovat eräät muodot varmaankin
peräisin kansamme vanhimmilta paimentolaisajoilta.
Voinvalmistusta suoraan maidosta käytettiin aikai
sempina aikoina Suomessa. Sitä todistaa m. m. eräs
K. Suomen Talousseuran arkistossa säilytetty B a rt.
L a u re llin laatima matkakertomus vuodelta 1801. Siinä
hän sanoo: »Halikossa oli asuintuvassa suui'i puuastia, jota nimitettiin keruusaaviksi. Siihen kaadetaan
usean lypsykerran, vieläpä koko viikonkin maito,
kunnes korvo vihdoinkin on täynnä; sen jälkeen anne
taan maidon vielä jonkun aikaa olla rauhassa, kunnes
se tulee kunnolleen happameksi, minkä jälkeen se kir
nutaan. Tämä voinvalmistustapa on, kuten olen kuul
lut, monin muinkin paikoin tavallinen talonpoikain
keskuudessa. Uskelassa samaten kuin Perniössäkin
tunnettiin tämä menettely. — — — T elen Kiikkalasta
ja H e lie n Tojosta Kiskossa kertovat, että tämä tapa
on tavallisin Kiikkalassa ja Kiskossa.»
Nuorempi on eräs tiedonanto Kiuruvedeltä eräästä
toisesta voinvalmistustavasta. Maitoa kerättiin kauvan ja usein täytyi naapurista käydä lainaamassa tuo
retta maitoa ennenkuin vispilällä kirnumalla voitiin
saada voita.1
Tämä vanhempi voinvalmistustapa — »lämpimiltään
kirnuaminen» — eroaa suuresti uudemmasta, »kylmil
tään kirnuamiseksi» nimitetystä tavasta. Ne tiedot,
joita olemme saaneet lämpimiltään kirnuamisesta, ovat
erittäin niukat. Täydellisin on seuraava H . N y la n d e rin
v. 1905 Kiuruveden pitäjästä Pohjois-Savossa antama
kuvaus: »maidon annettiin hapata varsin kovasti, ase1 Tällaista vispilällä kirnuamista tavataan useasti Karjalassa,
mutta nykyään kirnutaan siellä kermaa. Katso alempana!
5 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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tettiin lämpimän uunin eteen, jonka jälkeen kohkosta
pestiin; voi oli erittäin haurasta. Tämä tuote,jota ni
mitettiin voiksi, oli todennäköisesti hyvin vähän ny
kyisen meikäläisen voin kaltaista.» Mainitun lähteen
mukaan oli tämä menettely ainoa Kiuruveden pitäjässä
käytännössä oleva, kunnes uudempi, jota alempana
tullaan esittämään, noin 50 vuotta sitten tuli käy
täntöön.
Voinvalmistus kermasta. Kuten jo on mainittu, on
voinvalmistus kermasta Suomessa ikivanha, ja luon
nollisesti on aikojen kuluessa
kehittynyt useita eri valmistus
tapoja. On vaikea tehtävä selit
tää näitä eri tapoja ja niiden
kehityshistoriallista yhteenkuu
luvaisuutta; se tulee sitäkin vai
keammaksi, kun tavalliset histo
rialliset lähteet eivät näistä sei
koista mitään lähempiä tietoja
anna. Jälempänä oleva esitys
nojautuu sentakia pääasiallisesti
viimeisen neljän vuosikymmenen
aikana tehtyihin!;havaintoihin ja
tiedonantoihin, joita mainittuna
aikana ovat tehneet ja kerän
neet luotettavat henkilöt eri
osissa maata.
Yleiskäsityksen saamiseksi
voidaan eri valmistustavat jär
jestää kolmeen pääryhmään eli
suuntaan, joille ominaista on se
aine, josta kermoittumiseen ja
T_ 64. m
,. ..
kirnuamiseen
Kuva
Tuohisuvila
_
. _ käytetyt
. astiat ovat
Pieksämäen
pitäjästä valmistetut. Ensimaisenjatoden(Savo); etupituus
m, näköisesti vanhimman ryhmän
takapituus
m. ä. m . astiat ja työaseet olivat kaikki
0,15

0,26
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tu o h isia toisen p u is ia ja kolmannen k iv is iä (poltettua
savea). Sama ryhmitys voidaan tehdä — kuten jälempänä tullaan osottamaan — Suomen rajain ulkopuolella
Venäjän Karjalassa erittäin vaatimattomissa maatalou
dellisissa oloissa elävien suomalaisten keskuudessa.
V o in v a lm istu k se ssa tu o h ity ö a se ita k ä y ttä m ä llä käy
tetään suurta määrää erilaisia työaseita. Itse astiat ovat
useimmiten soman muotoiset, seikka mikä sekin puo
lestaan osottaa pitkäaikaista kehitystä.
Jo kun lypsämisestä oli puhe, mainittiin, että köyhät

Kuva 65. Maidon siivi
löiminen Torniojoen
laaksossa.

Kuva 60. Maitosiivilä (a) ja maitokansi (b) Torniojoen laaksosta.

loiset, jotka usein vaihtavat asuinsijaa, käyttivät tuo
hisia astioita. Tällaisia astioita tavataan kuitenkin var
masti nykyään enään suomalaisessa maitotaloudessa
vain tilapäisesti.
Maidon varsinainen siivilöiminen toimitetaan tavalli
sesti samassa paikassa, missä maito säilytetään ja pide
tään kermoittumassa. Tähän tarkotukseen käytetään
tuohikauden aikana erilaisia tuohisuppiloita. Eräin
paikoin Savossa ja Karjalassa tavataan tötterönmuotoisia siivilöitä (kuva 64), jotka olivat kokoonkäärityt
yhdestä vahvasta tuohilevystä sekä vahvistetut kapeilla
pajuvanteillä. Käytettäessä täytettiin tämä hienoilla
katajan tai kuusenhavuilla ja pidettiin sitä, vasemmalla
kädellä kärjestä kiinnipitämällä, maitoastian yläpuolella,
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Kuva 67. Tuohinen maitorove. Korpiselän pitäjä (Raja-karjala) 0,46 m
pitkä, 0,38 m leveä, 0,14 m korkea. E. M.

samalla kuin oikealla kädellä kaadettiin maitoa siivi
lään. Pohjois-Suomessa on tötterömäisiä tuohisiivilöitä,
joiden muoto jonkun verran poikkeaa ylläkuvatuista
(kuva 65 ja 66). Sen jälkeen kuin siivilä on havuilla
asianmukaisesti täytetty, asetetaan se kaksinkertaisesta
tuohilevystä valmistetun maidonsäilytysastiaa peittävän
kiekon keskireikään. Siivilöitäessä pidetään siivilää
vasemmassa kädessä, samalla kuin maitoa kaadetaan
siivilään
1.
Siivilöity maito kaadetaan nyt tuohiseen ropeeseen
(kuva 67), johon myöskin maidon hapattamista varten
pannaan pohjamaitoa. Nämä ropeet ovat vahvaa ja
tiivistä tuohta sekä tavallisesti ylälaidassaan varustetut
tuohivahvikkeilla, jotka ovat kiinnitetyt ohuilla pajusiteillä pääty- ja sivulaitoihin. Jos kerma on kovasti
hapannut ja siihen on muodostunut ohut kalvo, ei kuori
mista toimiteta kuorimakauhan terällä, vaan varrella.
Tätä tapaa käytetään myöskin poromaitotaloudessa!
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Yhdellä ainoalla vedolla pyyhkäistään paksu, koossapysyvä kerma ja kaadetaan se joko kerma-astiaan
taikka suoraan kirnuun. Senjälkeen otetaan ylin rasvarikas maitokerros kauhalla ja sekotetaan kermaan.
Tuohisia maitoropeita ja kermakauhoja (kuva 68)
olen viimpaikoihin asti tavannut eri osissa maata, nim.
Pohjois-Pohjanmaalla, Karjalassa, Savossa ja Uudella
maalla. Varsinais-Suomessa (Perniön pitäjässä) tapasin
1906 eräässä köyhässä mökissä tuohi astioita, joita sil
loinkin käytettiin juuri maidon kermomiseen.
Monin seuduin Karjalaa, Savoa ja Pohjois-Hämettä
(Rautalammin pitäjä) ovat vanhemmat ihmiset minulle
kertoneet, että siellä aikaisemmin käytettiin tuohisia
kirnuja. Minun ei kuitenkaan kertaakaan ole onnis
tunut Suomessa niitä löytää. Myö
hemmin tulen mainitsemaan, mitenkä
matkoillani n. s. suomalaismetsissä
Värmlannissa (Ruotsissa) sellaisia
etsin, ja viimein löysinkin pohjois
maisessa museossa Tukholmassa täl
laisia suomalaismetsistä peräisin ole
via kirnuja. Samassa luvussa tullaan
myöskin mainitsemaan, että VenäjänKarj alassa asuvat suomalaiset eivät
ainoastaan kertoneet minulle näistä
kirnuista, vaan myöskin lähettivät
minulle eräitä tällaisia sivistyshistoriallisesti arvokkaita työaseita.
Tällaisissa tai muunlaisissa kir
nuissa valmistettua voita suolattiin
vähemmän tai enemmän riippuen
Kuva 68. Tuohinen
siitä, oliko sitä pian vaiko vasta tal kuorimakauha
vella syötävä. Suolaa säilytettiin ten pitäjästä Jorois
(Savo).
suuremmissa tuohisissa rasioissa Terän pituus 0,r?
(kuva 69, a ja b). Tämän jälkeen leveys 0,09 m. Varrenm,
pakattiin voi suurempiin tuohisiin pituus 0,09 m. Ä. M.
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a
b
c
d
Kuva 69. Tuohisia suolarasioita. a Tohmajärven pitäjästä (Karjala),
korkeus 0,32 m, leveys ja pituus 0,17X0,17 m. E. M. b Salmin pitäjästä (Rajakarjala), korkeus, leveys ja pituus 0,i3X0,i3Xd>i3 m- E. M. c Koiviston
pitäjästä (Karjala), läpimitta 0,16 m, korkeus 0,13 m. E. M. d Perniön
pitäjästä (Vars. Suomi), korkeus 0,i 2m, leveys ja pituus 0,18X0,23 m- A. M.

astioihin tai lippaisiin. Aterioiksi tuo
tiin voita samanlaisissa, joskin pienem
missä astioissa. Ruokapöydällä oli
myöskin tuohinen suolarasia, pienempi
kuin voinvalmistuksessa käytetty, usein
Kuva 70. Tuohi kuitenkin muodoltaan aivan samallainen huosiain Jo nen; aivan avonaisia tuohisia suolaroisista (Savo),
läpimitta 0,13 m, astioitakin löytyi (kuva 69 e ja d) \
paksuus 7 sm. Työmaille kuljetettiin piimä useissa eri
laisissa tuohiastioissa, jotka edellä (siv.
M. M.
49 ja 50 ovat kuvatut. Muut eväät kul
jetettiin tuohikontissa työpaikalle.
Puisen maitokaluston telineet, lattia j. n. e. pestiin
vedellä, hiekalla ja tuohisella huosiaimella12 (kuva 70).
1 Entisaikaan oli varakkaampien talonpoikien ruokapöydällä myöskin
pieni viinajakkara, joka oli tehty monin kerroin yhteenpunotusta tuo
hesta. Maitoa kannettiin monenlaisissa tuohiastioissa ja luonnollisesti
usein itse ropeessakin. Ohraleipä paistettiin ennen ateriaa tuohiastiassa.
Tässä samassa vähän mustaksi palaneessa astiassa tuotiin se pöytään.
2 Huosiain tehdään Savossa koivutuohesta. Tuohilevyt katkais
taan noin parin sentimetrin pituisiksi. Sellaiset levyt kääritään tor
veksi ja sidotaan hienolla vitsalla keskeltä kiinni. Torveksi kääriessä
tulee tuohen ulkopinnan tulla päällepäin. Väännetyn, hienon vitsan tyvi
pistetään torven keskelle tehtyyn reikään ja kierretään lujasti kiinni.
Kun torven päät halaistaan, käpristeiksevät tuohisiisnat tuhjoiksi, tullen
silloin tuohen sisäpinta päällepäin. Kun huosiainta vielä kuumassa
vedessä kuumennetaan, käpristyy se yhä paremmin.
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Kuva 71. Tuohisuikale- eli tanokimppuja Karjalasta; a kiertämätön
kimppu Ruokolahden pitäjästä, b kiedottu Räisälästä» E. M.

Näitä oli useammanlaisia. Kuvattu muoto lienee taval
lisimpia.
Mainitut työaseet ovat enimmäkseen tuohisuikaleista
(tanoista) tehtyjä, jotka kiskotaan jostakin paksum
masta koivusta. Näitä suikaleita kerättiin ennen
käyttöä erilaisiin, enemmän tai vähemmän taidokkaasti
kiedottuihin kimp
puihin (kuva 71),
joista ne käyttöä
varten voitiin suo
raan vetää ulos.
Emäntä, jonka
huolena oli lypsy
ja maidon käsit
tely, kantoi jalois
saan tavallisesti
tuohikenkiä (kuva
73); sellaisia käy
tetään monin pai
koin vieläkin.
Kaikki nämä
tuohikauteen kuu- Kuva 72. Tuohivirsut. Joroisten pitäjä
luvat erilaiset as(Savo), pituus o,*» m. ä . m .

Kuva 73. Karjalaisia maitotaloustyökaluja. 1. mäntäkirnu Parikkalan pitäjästä. Kirnu on tehty yhdestä
puusta, pohjasta pyöreä, yläpäästä soikea. Korkeus 0,72 m, pohjaläpimitta 0,26 m, suun leveys 0,25X
0,i8 m. — 2. mäntä 0,85 m pitkä, männän ristikko 0 ,12X ^ 1 2 m sekä 0,02 m paksu. — 3. maitosiivilä KirvuD
pitäjästä. Koko pituus 0,44 m, suppilon läpimitta O.23 m, reijän läpimitta O.os m, suppilon syvyys O.os m.
Reijässä tavallisesti karva vaate. — 4. maitosiivilä Vehkalahdelta. Koko pituus 0,37 m, nelikulmainen
suppilo 0,25X0,15 m, pyöreän reijän läpimitta 0,os m, suppilon syvyys 0,07 m. — 5. maitosiivilä Muolan
pitäjästä, ilman jalkoja ja pienen kaukalon muotoinen. Koko pituus 0,25 m, leveys 0,i4 m, suppilon syvyys
0,05 m, reijän läpimitta 0,os m. — 6. maitoleili Sortavalan pitäjästä, puusta ja varustettu vitsasangalla.
Korkeus 0,so m, leveys 0,26 m, suupuolen paksuus 0,is m, pohjan paksuus 0,22 m, tulppakansi nelikulmainen,
kansi puinen. — 7. maitoleili Pielisjärven pitäjästä, tuohinen, puinen pohja ja kaareva kansi, joka on
varustettu pyöreällä tulpalla ja pienellä ilmareijällä. Suu- ja pohjaleveys 0,2o)<0,i6
korkeus O.23 mj —
8. lypsyrainta Sortavalasta, kaatoputki samasta puusta kuin rainta. Korkeus O.21 m, pohjaläpimitta O.20 m,
suuläpimitta 0,2« m. Puinen sanka. E. M.

Kuva 74. Maitotaloustyökaluja läntiseltä Pohjanmaalta (N:o 1 on Etelä-Savosta) — 1. puinen maitosiivilä.
Muoto koko maassa tavallinen. Koko pituus 0,55 m, suppilon läpimitta 0 ,2:. m, reijän läpimitta 0,oa m,
suppilon syvyys 0,06 m. — 2. puinen maitosiivilä Pohjanmaalta, kantaa vuosilukua 1721 taikka 1791, koko
pituus 0,34 m, suppilon läpimitta 0,22 m, reikä 0,os m neliössä, suppilon syvyys 0,07 m. —
Maitoleili Ala
härmän pitäjästä. Korkeus 0,27 m, leveys 0,23 m, paksuus pohjasta 0,22 m ja suupuolelta 0,w m; pyöreä
tulpan reikä ja tulppa puinen. — 4. yksikahvainen lypsykiulu Alahärmän pitäjästä. Korkeus 0,io m, pohjaläpimitta 0,20 m, yläläpimitta O.21 m, kahvan pituus 0,12 m. — 5. piimäsaavi kansiueen Alahärmän pitäjästä.
Korkeus 0,so m, pohjan läpimitta 0,so m, yläläpimitta 0,35 m. — 6. maitopytty Vöyrin pitäjästä, tehty
useammasta laitapuusta, pohja yhdestä ainoasta laudasta; Pohjois-Suomessa tavallinen muoto. Korkeus
Oas m, läpimitta 0,36 m. — 7. maitopytty Yöyrin pitäjästä, laidat yhdestä ainoasta puusta, pohja erillinen,
Länsi-Suomessa tavallinen muoto. Korkeus 0,09 m, läpimitta 0,24 m. — 8 maitohaarikka Alahärmän pitä
jästä. Päivätty 18V2 54. Pohjaläpimitta 0,12 m, yläläpimitta 0,is m. E. M.

3.
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tiat, joita nyt olemme op
pineet tuntemaen, eroovat
muista keveytensä puo
lesta, etu, jota ei ole liian
vähäksi arvioitava sen
puoleksi paimentolaiselä
män aikana, jota Suomen
asukkaat vuosisatoj a ovat
eläneet. Täällä oli nimit
täin vuosisatoja ja on
osittain vieläkin vallalla
tapa, että maalaiset kevätkesällä peltojen keskellä
sijaitsevasta kylästä kar
joineen läksivät kaukai
Kuva 75. Maitotaloustyöaseita 1 Jo siin metsiin ja erämaihin,
roisten pitäjästä (Savo) a maitosiivilä, siellä viikkomääriä elääk
pituus 0,46 m, läpimitta 0,22 m ja sup seen sekä harjoittaakseen
pilon sisäsyvyys 0,09 m, reijän läpi ei vain metsästystä, ka
mitta 0,oi m. — b lypsykiulu, yläläpimitta 0,30 m, pohjaläpimitta 0,20 m, lastusta ja kaskenpolttoa,
korkeus 0,25 m. — c mäntä, pituus vaan myöskin karjanhoi
1,02 m, ristikon leveys 0,i9 m. — d toa j a ennen kaikkea voinmäntäkirnu, korkeus 0,69 m, suun läpi valmistusta. Toinen etu
mitta 0,23 m, pohjan 0,28 m. — e tuohiastioista oli se, että
maitopytty, yläläpimitta 0,31 m, poh
jan läpimitta 0,26 m, korkeus Q m. niitä oli helppo nopeasti
valmistaa miltei missä
L. M. D.
tahansa, sillä melkeinpä
joka koivikko tai metsälaidun tarjosi siihen runsaasti
raaka-ainetta. Tuohiastiat soveltuivat siis hyvästi sil
loisiin taloudellisiin oloihin. Se seikka, että ne paikottain ovat säilyneet meidän päiviimme saakka, todistaa,
mitenkä hyvässä sopusoinnussa ne ovat niiden yksin
kertaisten olojen kanssa, joissa talonpoikaisväestömme
talouttaan vieläkin harjoittaa. Eräitä näistä tuohisista
43

1 Nämä työaseet lähetettiin v. 1906 Tanskan eläinlääkintä- ja
maatalouskorkeakoulun museoon Kööpenhaminaan.
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Kuva 76. Maitotalousastioita Leppävirran pitäjästä (Savo), a tavalli
nen savolaismallinen maitoleili; — b voinvalmistusallas ja suuri voikauha. — c puinen voilautanen ja pieni voilusikka. — d maitosiivilä
männynoksineen reijässä — e maitopytty, suupuoleltaan leveämpi; —
f kaulia piimän hämmentämistä varten saavissa. — g puinen kulho,
jossa maitoruokia j. m. s. pidetään, käytetään myös maitopyttynä.

työkaluista tavataan vielä tänään paimentolaislappalaisten keskuudessa* Suomessa.
V o in v a lm istu s p u u ty ö a s e ita k ä y ttä m ä llä . Tämän
toisen maitotalousmuodon aikana, jolle siis puuastiat
ovat ominaisia, käytettiin vielä useammanlaisia väli
neitä kuin tuohikauden aikana. Nekin esiintyivät hy
vin moninaisissa muodoissa ja on näillä ehdottomasti
nykyään pitkä kehityskausi takanaan.
Kuvat 73—77 esittävät sellaisten työkalujen kokoel-
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a.

b.

c.

d.
e.
Kuva 77. Maitotalousastioita Sotkamon pitäjästä Kajaanin kihlakun
nassa (Pohjanmaa), piirtänyt taiteilija L. S parre. a. piimäsaavi kansineen. — b lypsykiulu. — c mäntäkirnu mäntineen. — d. maitosiivilä.
— e. maitopytty.

mia, jotka ovat pääasiallisesti ominaisia kysymyksessä
olevalle järjestelmälle ja jotka ovat peräisin eri osista
maata. Astiat ovat valmistetut enemmän tai vähem
män huolellisesti ja taiteellisesti, pääkohdissaan kui
tenkin ovat ne hyvin toistensa kaltaiset.
Maidon varsinainen siivilöiminen toimitetaan sa
massa huoneessa, jossa sitä säilytetään ja jossa kermoittuminen sekä hapattaminen tapahtuu. Tähän tarkotukseen käytettävät maitosiivilät ovat neljänlaisia:
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Kuva j 79. Seulanmuotoinen maito
siivilä Helsingin pitäjästä (Uusimaa).
Läpimitta 0,15 m, korkeus 0,07 m.
Ä. M.
Knva 78. Maitosiivilä
Lempäälän pitäjästä
(Häme). Pituus 0,25 m,
edestä 0,15 m. H. M.

Kuva 80. Seulanmuotoinen siivilä Maalahden pitäjästä (Pohjanmaa).
Pituus 0.37 m, leveys 0,i5 m, korkeus 0,08 m. F. M.
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1. Suppilonmuotoisia puusiivilöitä (kuvat 73—77), jotka
tavallisesti ovat varustetut
kahdella varrella ja joiden
pyöreät tai nelikulmaiset reijät käytettäessä täytetään ka
tajan-, männyn- tai kuusen
havuilla (kuva 76 d) taikka
peitetään lehmänkarvakudelmalla, (kuva 73 ), joka neu
lotaan lehmänjouhista ympy
rän muotoiseksi. Tämä kudel
Kuva 81. Maitosiivilä Tammi ma pestiin joka kerta, keitet
saaren maaseurakunnasta (Uusi tiin ja asetettiin ilmassa kui
maa). Pytyn läpimitta
m, vamaan. Näitä siivilöitä oli
korkeus 0,2t m, suppilon pituus aikaisemmin koko Suomessa
0,io m, suppilon leveys 0,03 m. Ä. M. monenlaisia.
2. Tötterönmuotoisia sii
vilöitä, jotka käytettäessä täytettiin havuilla. Löytyi
myös sellaisia tähän lajiin kuuluvia siivilöitä, joissa
oli jouhiverkkopohja (kuva 78). Tällöin luonnollisesti
ei käytetty mitään havuja siivilässä.
3. Seulanmuotoisia siivilöitä, joita on kahdellaisia:
a. varrettomia ja b. varrellisia. Edellinen muoto (kuva
79) on hyvin yleinen ja tavataan erisuuruisena; jälki
mäinen (kuva 80) taas on varsin harvinainen. Sen var
ret lepäävät siivilöitäessä maitokorvon laitojen päällä.
4. Astianmuotoisia siivilöitä, joiden suppilo on poh
jan toisessa laidassa1 ja joissa siivilöitäessä käytettiin
niinikään havuja. Näitä siivilöitä on tietääkseni ta
vattu ainoastaan maan lounaisosissa.
Kuten jo on mainittu, ei vanhanaikaisen maitotalou
den aikana ollut harvinaista, että koko siivilöiminen
3

0,29

1 Tässä kuvattua siivilää käytettiin myöhemmin kaljan siivilöimiseen, mutta on kuitenkin alkuaan maitosiiviläksi tehty.
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jätettiin suorittamatta. Kokeneet emännät eri
seuduista ovat kuitenkin minulle vakuutta
neet, että maito siivilöitäessä katajan, män Kuva 82.
nyn tai kuusen havujen avulla saa omituisen Viisikanta
»raikkaan» maun, joka puuttuu, ellei maitoa
ole siivilöity tai jos siihen on käytetty nyky maitosiivilöissä.
aikaisia vehkeitä, ja he väittävät, että tämä
maku on voissakin tunnettavissa.
Maito siivilöidään tavallisesti suoraan siihen astiaan,
jossa kermoittuminen tapahtuu. Siivilä lepää silloin varsineen kermoittumisastian laitaa
vastaan (kuvat 76 d ja 77 d). Jos pyt
tyihin pannaan hapanta pohjamaitoa happanemisen jouduttamiseksi
—mikä onkin tavallisinta —tapah
Kuva 83. Muodoltaan epä tuu happaneminen parissa kol
säännöllinen maitoastia messa päivässä. Samalla kun ker
Kempeleen pitäjästä (Poh maa kohoo, happanee sekin.
janmaa). Yläläpimitta
Maitopytyn pohj an ulkopuolella
0,23 m, pohjan 0,i3 m,
näkee
usein viisikannan (kuva 82)
sisäsyvyys 0,07 m. M. M.
kuvattuna. Luultiin, että noidat ja
velhot pelkäävät tätä merkkiä ja
että se suojelee myös pahoilta kat
seilta, jonka takia maidon asian
mukainen happaneminen turvat
taisiin. Tämä merkki kaiverrettiin
useasti myöskin muihinkin esinei
siin, kuten kirnuihin, juustomuotteihin,1 vieläpä rakennuksiin ja
venheisiinkin.
Maidon kermoittumiseen kuuluKuva . visapahka
via erilaisia astioita ovat seuraavat:
koivunrungossa.
1. Muodoltaan epäsäännölliset
84

1 Merkki tavataan usein muotin sisässä, ja on se helposti juus
tossa huomattavissa.
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kermoittumisastiat1 (kuva 83).
Nämä valmistettiin tavallisesti
koivun visapahkoista (kuva 84)
ja on niillä sama muoto kuin
näilläkin. Ne koverrettiin ja
veistettiin kuntoon kirveillä,
veitsillä y. m. s. Pohjan ja
M.
seinämäin paksuuden takia
olivat astiat tosin sangen vahvoja, mutta myöskin ver
rattain raskaat.
2. Muodoltaan säännöllisiä maitoastioita. Tähän
ryhmään kuuluu kolme eri muotoa.
a. Kaukalonmuotoisia maitoastioita (kuva 85). Tätä
Ruotsissa ja eräissä osissa Norjaa hyvin levinnyttä muo
toa lienee aikaisemmin käytetty Luoteis-Suomessa joten
kin yleisesti, nykyään sitä kuitenkin tavataan siellä
harvoin. Lammin ja Längelmäen pitäjissä olen näitä
löytänyt joitakuita kappaleita.
b. Kulhonmuotosia maitoastioita (kuvat 76 g, 86

K u v a 85. K aukalonmuotoinen

maitoastia L a m m i n pitäjästä
(Häme) 0,43 m pitkä, 0,22 m
leveä, sisältä 0,io m syvä.
M.

Kuva 86. Kulhonmuotoinen maitoastia Lammin
pitäjästä (Häme). Yläläpimitta 36 sm, pohjaläpimitta 0,i8 m ja sisäsyvyys
0,09 m. M. M.

Kuva 87. Kulhonmuotoinen maitoastia Kempeleen pitäjästä (Pohjan
maa). Yläläpimitta 0,30 m, pohjaläpimitta 0,15 m, sisäkorkeus 0,13 m. M. M.

1 Että tällaisia astioita jo vanhempina aikoina käytettiin Suomessa,
käy selville eräästä v. 1756 julkaistusta ja Turun akatemiassa Chr.
H erkepaeusen , tunnetun luonnontutkijan P . K a lm in valvonnan alaisena
puolustamasta väitöskirjasta, joka käsitteli Hauhon pitäjän (Häme) talou
dellisia oloja. Siinä sanotaan: »Maitoastioiksi käytetään täällä enim
mäkseen suuria pahkoja ja kasvannaisia koivuissa ja haavoissa (fen.
pun pah cat). Näissä astioissa väitetään saatavan enemmän kermaa
kuin tavallisista sileistä ja pelkistä leppä- ja haapa-astioista.»

81

Kuva 88. Maitoastioita Kultalan torpasta Jämsän pitäjässä (Häme),
a soikea kehlo, pituus 0,33 m, leveys 0,24 m, korkeus 0,12 m; b pyöreä
kehlo, läpimitta 0,30 m, korkeus 0,12 m. Ä. M.

Kuva 90. Kermoittumiskehlo Kem
peleen pitäjästä (Pohjanmaa). Yläläpimitta 0,31 m, pohjaläpimitta
0,30 m, sisäkorkeus 0,04 m. M. M.

ja 87). Nämä Suomessa ylei
set maitoastiat näyttävät ole
van kehitysmuoto edellisistä,
Kuva 89. ( = kuva 58). Ker- muodoltaan epäsäännöllisistä.
moittumispytty (= viilimaito- Ne sorvattiin kaikki sekä ulkopytty) Joroisten pitäjästä. että sisäpuolelta joko tavalli
(Savo). Piirtänyt R. G ripen 
sesta koivusta (kuvat 76 g ja
berg. M. M.
8 6 ) tai visasta (kuva 87). Viimeksimainitussa tapauksessa olivat ne hyvin kestäviä ja
käytettiin niitä monien sukupolvien aika. Jos taas kulhonmuotoinen maitoastia oli tavallista koivua, halkesi se
helposti ja tuli kelvottomaksi.
c. Pytynmuotoisia maitoastioita (kehloja). Tämä
muoto on Suomessa nykyään yleisin ja tavataan siitä
6

— Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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b
Kuva 91. Maitokehloja Suomenlahden
saarilta Kökarin pitäjästä (Vars. Suomi),
a yläläpimitta 0,26 m, pohjaläpimitta
0,28 m, korkeus 0,io m. — b Yläläpimitta
0,27 m, pohjaläpimitta 0,28 m, korkeus
0,io m, jaikain korkeus 0,n m. M. M .—
c Läpimitta 0,25 m, korkeus 0,18 m. Ä. M.

monta eri muotoa, kuten kuvista 88—92 näkyy. Nämä
astiat ovat yleensä samallaiset kuin viilimaitokehlot;
kts. kuvat 58—63.-Tavallisesti maitoastiat ovat pyöreitä,
poikkeustapauksissa soikeita (kuva 88 a). Toiset ovat
verrattain korkeita1, toiset taas matalia; eräät leveitä,

1 On huomattava, mitä ensimäinen Suomessa ilmestynyt maitotalousoppikirja sanoo maitopyttyjen muodosta. Tässä oppikirjassa,
jonka nimi on: » K eh oitu s ja neuvo k u in ga m a ito siiv o llis e s ti k ä y te t-

täm än ja w oi to im e llise sti v a lm iste tta m a n p itä . A n n e ttu laveam m a x i
k oettelem u x ex i» ja jonka kirjoittaja on Jakoi) F ellm an »Raatimies

ja kauppias Raahessa», sanotaan, että maitopytyt ovat valmistettavat
kuusesta tai lepästä leveitä ja matalia. Edelleen sanotaan siinä, että
tarkat kokeet ovat osottaneet, että leveät pytyt antavat paljon kermaa
ja siis myöskin paljon voita, vaikkakin töinen pytty sisältäisi vain
puolet tai kolmannen osan vähemmän maitoa kuin toinen. Tämä riip
puisi siitä,että maidon »voima» matalissa pytyissä voi paremmin kermana
kohota kuin korkeissa, ennenkuin maito happanee ja piimittyy.
Erotus on kuitenkin se, että hapan maito matalassa pytyssä tulee
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K u v a 92.

a
b
Korvallisia maitoastioita.

a. T a m m e l a n

c
pitäjästä (Häme),

yläläpimitta 0,28 m, pohjaläpimitta 0,26 m, korkeus 0,14 m. —
melan

pitäjästä (Häme),! yläläpimitta 0,29 m,

korkeus 0,i4 m. —

c. Vetelin pitäjästä (Pohjanmaa), yläläpimitta 0,32 m,

pohjaläpimitta 0.29 m, korkeus 0,13 m.

K u v a 93.
b

Pesuastioita,

varustettu

b. T a m 

pohjaläpimitta 0,27 m,

a

varustettu kolmella kiintonaisella jalalla,

nelijalkaisella erityisellä jalustalla.

(Pohjanmaa).

M. M.

J. Paulaharjun

K u r i k a n pitäjästä

tekemien piirroksien muka a n .

toiset kapeita, muutamat ovat tasaleveitä, muutamat
ovat pohjasta kapeampia, toiset taas pohjasta leveämpiä
huonommaksi;

sen voi kuitenkin e m ä n t ä toisella tavalla, suurella voi

tolla korvata.

Vielä kehotetaan siinä t e kemään pytyt paksusta puusta.

Toinen
koska

sääntö
maidon

kermaksi.

Fellmanin

mukaan

on, että maitoa

on

sekotettava,

»voima eli rasva» silloin h e l p o m m i n eroaa ja muut t u u

Täten

tosin

tarvitaan

Pohjanmaalla puuta tarpeeksi».

pyttyjä

enemmän,

m utta

»onhan
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(kuvat 91 a ja b). Itä-Suomessa tehdään pytyt useista
laitalaudoista, Länsi-Suomessa taas tavallisesti yhdestä
puusta tehdystä puurenkaasta. Ne ovat tavallisesti
varustetut kahdella vanteella.
Hämäläiset ja pohjalaiset maitoastiat ovat usein kor
vallisia (kuva 92). Jos ne ovat kaksikorvaisia, kuuluu
niihin myöskin kansi, niin että niitä on helpompi kulettaa työmaalle, jossa piimä useinkin on aterian tär
kein ruoka. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ovat
maitoastiat useimmiten korkeita ja verrattain kapeita
sekä kansilla varustettuja (kuvat 59—62).
Jos maito tällaisessa pytyssä
on kyllin vanhaa ja hapanta, muo
dostaa sen ylin osa yhtenäisen ja
homesieniä täynnä olevan hienonukkaisen kermakerroksen, joka
ei tartu kanteen, vaikkakin astiaa
varomattomasti käsiteltäisiin.
Puiset kermoittumisastiat —
olivatpa ne minkämuotoisia ta
hansa — puhdistetaan varsinkin
kesällä huolellisesti ja emäntäin
kunnianasiana on pitää ne mah
Kuva 94. Kuusen oksista
tehty »hoska» Joroisten
dollisimman kirkkaina ja puh
pitäjästä (Savo) pituus
taina. Puhdistaminen on useinkin
0,26 m. M. M.
työläs tehtävä. Se toimitetaan
tavallisesti seuraavalla tavalla: kermoittumista varten
käytetty astia asetetaan kylmällä vedellä täytettyyn
pesuastiaan (kuva 93). Siinä puhdistetaan pytty maitojätteistä ja kahnataan sitä tuohisella »huosiaimella»

Kuva 95. Kortevihko Joroisten pitäjästä (Savo). Pituus 30 sm. Ä. M.
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Kuva 96. Puuastioiden tuulettaminen, a Rautalammin pitäjä (Savo)
b Säräisniemen pitäjä (Pohjanmaa).
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(kuva 70) tai myöskin pienellä havuttomista kuusenok
sista tehdyllä »hoskalla» (kuva 94), joka on karkeista
kuusipensaan oksista sidottu pesuvispilä. Pytty kahnataan näillä vehkeillä ja hiekalla sekä sisä- että ulko
puolelta1 pari, kolme kertaa ja huuhdotaan sitten toi
sessa, kylmällä vedellä täytetyssä astiassa. Hiekka
poistetaan huolellisesti. Sen jälkeen pyöritetään pyttyä
kuumassa vedessä. Jos pytyn puhdistaminen on teh
tävä ihan täydel
lisesti — mikä
tavallisesti teh
dään kerta vii
kossa — niin
huuhdotaan se
tämän jälkeen
kylmässä ve
dessä. Jos pytty
syystä tai toi
sesta on käynyt
tumm aksi tai tah
raiseksi, raavi
taan sitä kort
Kuva 97. Puuastiain kuivatuspenkki, ilmojen teesta (E q viseja auringon mukaan siirrettävä; Suistamon pi tu m h iem a le)
täjä (Rajakarjala).
(kuva 95) teh
dyllä vihkolla. Sen jälkeen kuin pytty on lopullisen
kertansa huuhdottu, viedään se ulos pihalle rauhalli
seen paikkaan, missä on erityisiä telineitä maitoastiain
kuivattamista varten (kuvat 96 ja 97). Myöskin kaivon
kansia taikka kaivosta navettaan johtavia vesikouruja
(kuva 8) taikka myöskin ikkunalautoja (kuv. 103) käy
tetään maitoastiain tuuletuspaikkoina, joissa niitä jon
kun ajan kuluttua käännetään, jotta ne kuivuisivat
tasaisesti.
1 Jos pytty on ulkopuolelta maalattu, kahnataan sitä luonnollisesti
ainoastaan sisäpuolelta.
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Jotenkin samalla tavalla puhdistettiin muutkin puuastiat; niitä, paha kyllä, harvoin kuitenkin puhdistet
tiin yhtä huolellisesti. Suuremmat puuastiat, kuten
esim. kirnut, joita ei voida kattilassa keittää, täytetään
vedellä sekä kuumilla kivillä, jolloin vesi käy varsin
kuumaksi.
Senjälkeen kuin maitopytyt ovat kerrotulla tavalla
puhdistetut ja tuuletetut, säilytetään ne joko tavalli
sesti eteisessä olevalla astiahyllyllä (kuva 98) rinnak
kain taikka myöskin läjässä maitokammiossa.
Kermoittumisen aikana säily
tetään maitopyttyjä vuoden ajan
ja varallisuussuhteiden mukaan
eri tavoin. Kaikissa suuremmissa
ja pienemmissä talonpoikais- ta
loissa, vieläpä köyhissä mökeis
säkin, joissa vanhanaikainen
voinvalmistustapa on säilynyt,
on monasti oma erikoinen maitoaittansa, joissa maidolla täy- Kuva 98. Maitoastiahylly
tetyt pytyt kesällä säilytetään Kurikan pitäjästä (Pohseiniin kiinnitetyillä laudoilla janmaa) «/. P au la h arju n
taikka pienemmillä pöydillä. Tai- piirroksen mukaan,
visaikaan taas säilytetään maitopytyt joko erikoisessa maitokammiossa taikka asuin
huoneessa. Mökkilöissä j. n. e., joissa ei ole mitään eri
koisia huoneita maitopyttyjä varten, pidetään niitä
kesällä hyllyllä tai kaapissa eteisessä, talvella taas tu
van rauhallisimmassa kolkassa.
Nyt mainituista eri tavoista esitetään täällä tarkem
min seuraavat:
a. Maitoastiat pidetään maitoineen joko perman
nolla tai hyllyllä pienissä, yksihuoneisissä n. k. maitoaitoissa (kuvat 99 ja 100), taikka
b. maitopyttykammioissa, jotka ovat rakennetut
muiden varastoaittojen yhteyteen (kuvat 101 ja 102).
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Kura 99. Erään mökkiläisen maitoaitta Säräisniemen pitäjässä (Poh
janmaa); oikealla ja perällä oli eräitä päällekkäisiä lautoja maitopyt
tyjä varten.

Kuva 100. Maitoaitta eräässä Säräisniemen (Pohjanmaa) talonpoikais
talossa: harvinainen muoto. Se on osittain maansisässä ja varustettu
ulkonevalla rakenteella, jotta eteinen olisi varjossa.
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Kuva 101. Maitoaitta Sortavalan pitäjästä (Karjala). Huoneessa,
johon ovi on auki, säilytettiin maitoastiat hyllyillä ja lattialla; toi
sessa huoneessa oli jauhoja, ryynejä j. m. s.

Kuva 102. Varastoaitta Karttulan pitäjästä (Savo). Alinta oikean
puoleista huonetta käytettiin maitokammiona, yläkerrassa olevia ke
sällä makuukammioina.
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Kuva 103. Paimenmaja Maalahden pitäjästä (Pohjanmaa). Maitokammion pieni ikkuna (20x21 sm) on nähtävissä rakennuksen päädyssä.
Koko rakennuksen suuruus 6 ,5 X 3,4 m. Ikkunan alla on lauta, jossa
maitoastiat tuuletetaan. V. 1911 siirretty Seurasaaren ulkoilmamuseoon
lähellä Helsinkiä. Valok. ?

Kuva 104. Edellisessä kuvatun paimenmajan pohjapiirros, a maitokammio. b eteinen, c tupa. d tulisija, e makuusi ja. f pöytä, g penkki.
Maitokammion suuruus 1,8X 3,4 m; sen lyhytseinillä kaksi päällek
käistä hyllyä maitopyttyjä varten.
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c. Erittäin usein pidetään maitoastiat asuinhuonei
den kanssa yhteenrakennetuissa maitokamareissa. Yk
sinkertaisimpien tämäntapaisten rakennuksien jouk
koon kuuluvat pohjanmaalaiset paimenmajat (Kuvat
14, 103 ja 104). Savossa, Pohjois-Hämeessä y. m. on
asuinrakennuksen eteisen perälle usein tehty erityinen
n. s. maitokamari (kuva 105 c), jossa maitoastiat maitoi
neen pidetään.
Eräissä itäsuomalaisissa talonpoikaistaloissa on

Kuva 105. Erään pieksämäkeläisen (Savo) talonpoikaistalon kaaviolli
nen pohjapiirros, a eteinen, b tupa. c maitokamari. d keittiö, e ja
f hyllyjä maitopyttyjä varten, g ikkuna, h mäntäkirnu. i liesi, k lei
vinuuni. 1 ovia. m hylly eteisessä lypsykiuluja, siivilöitä y. m. s. varten,
n penkki, o pöytä. Koko rakennus 14x5,5 m.

maitokammio kellarin tapainen. Niissä asetetaan maitopytyt pääasiallisesti leveille kiviperusmuureille, joiden
ulkoreunoille rakennuksen puuseinät ovat rakennetut.
d. Varakkaimmissa talonpoikaistaloissa sekä useilla
suuremmilla tiloilla tavataan usein erikoisia monihuo
neisia talousrakennuksia, jotka ovat rakennetut vasituisesti tilan maitotaloutta varten. Esimerkkinä tällai
sista otamme tähän sivulla 92 olevat kuvat, jotka esit
tävät tällaista rakennusta eräässä talonpoikaistalossa
Kempeleen pitäjässä,
Suomalaiset maitokammiot ovat sieltä täältä varsin
tilavat, mutta useasti ilman ikkunoita; eräissä on pitkä
ikkuna oven yläpuolella, useasti on kuitenkin tämäkin
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Kuva 106. Maitotalousrakennus eräässä suuremmassa talonpoikais
talossa Kempeleen pitäjässä (Pohjanmaa). Koko rakennuksen suuruus
8,4X5>7 m. b Edellisen pohjapiirros: A. Keittiö, B. Maitokamari,
1 uuni. 2 kattila. 3 maitopyttyhylly. 4 kirnu, c Maitopyttyhylly,
sivulta katsottuna.

Kuva 107. Kultalan torpan maitohuoneen sisusta Jämsän pitäjässä (Häme). Maitokehlot ovat asetetut erityisille pitkin seiniä oleville pöydille.
Oikealla on maitokehlo, joka on kahden kehlon päällä; siellä nähdään myöskin kaksi suolanhienontamiskiveä ja suolanhienontamiskulho.
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kankaalla peitetty, jotteivät kärpäset pääsisi sisälle.
Useimmissa tapauksissa on jollakin seinällä luukku,
joka voidaan työntölaudalla sulkea Pitkin seiniä, tai
ainakin peräseinällä on hyllyjä, joille pytyt asetetaan
riveihin vierekkäin (kuvat 106 ja 107). Jos näitä on
niin paljon, että niitä täytyy latoa päällekkäin, asete
taan kahden vierekkäisen päälle kolmas, jolloin ylem
mät peittävät alempia noin puoleksi. Eräin seuduin
on tapana asettaa alemman pyttykerroksen päälle
harva puuristikko (kuva 108), jonka päälle sitten seu-

Kuva 108. Päreristikko »ritilä». Leppävirran pitäjä (Savo). Pituus
0,89 m, leveys 0,29 m. M. M.

raava pyttykerros tulee. Siihen aikaan, jolloin on kär
päsiä, peitetään pytyt raitilla t.m.s.; myöskin koetetaan
maitohuoneessa aikaansaada vetoa. Maitokammioissa
vallitsee tavallisesti suuri puhtaus, joka monastikin suu
resti poikkeaa asuinhuoneissa vallitsevasta siivosta.
Talvisaikaan on suurin osa lehmistä ehdyksissä,
joten silloin tarvitaan pyttyjä vähemmän. Kuten jo
yllä on mainittu, asetetaan nämä — ellei löydy mi
tään erityisiä maitohuoneita — lämpimään asuinhuo
neeseen pöydälle tai telineelle taikka myöskin maitokaappiin. Silloin saadaan tavallisesti vähän ja huo
noa kermaa, joka tuskinpa kelpaa kirnuttavaksi. Suu
remmissa talonpoikaistaloissa, joissa on erikoinen
maitohuone, koetetaan tämän lämpöä järjestää osittain
uunin avulla, osittain, vaikka harvoin, tuulettamalla.
*
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Kuva 109. Maitokaappi eräältä tilalta Teiskon pitäjässä (Satakunta). E. M.
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Maitokaapit ovat yhä edelleen hyvin tavallisia Kar
jalassa, ja on niitä siellä monenlaisia, varsin yksinker
taisista, kuletuslaatikoista tehdyistä, jotenkin sirotekoisiin ja hyvin maalattuihin kaappeihin asti. Katso
kuvat 149, 150, 151 ja 152!
Eräissä seuduissa Hämettä käytettiin joitakuita
vuosikymmeniä sitten talviaikaisia harvoja maitopyttyjä
varten erikoisia n. s. maitokaappeja, (kuva 109), joissa
oli reijälliset ovet ja takaseinät ja jotka olivat monin
tavoin kirjailtuja. Kaapit olivat tavallisesti erikoisessa
huoneessaan, jota kuitenkin usein käytettiin myöskin
vierashuoneena.
*

*

*

Jotta lukija saisi käsityksen siitä, mitenkä maito
talous oli järjestetty suuremmilla tiloilla eri osissa
maata viime vuosisadan keskivaiheilla s. o. aikaan,
jolloin ei vielä maassamme ajateltukaan mitään tieteel
listen perusteiden mukaan järjestettyä maitotaloutta,
esitetään siitä eräitä lyhyitä kuvauksia.
1. S a ta k u n ta . Köyliön kartanossa oli maitoa var
ten kaksi huonetta: maitokammio ja pesu- sekä kirnuamishuone. Edellinen oli varustettu kahdella kaksi
puolisella telineellä, jotka sijaitsivat vähän matkan
päässä sivuseinistä. Pesuhuoneessa oli suuri avonainen
liesi ja oli sen ja maitokammion välillä ovi. Maito
siivilöitiin aamuin illoin huolellisesti puhdistettuihin
mataliin leppäisiin pyttyihin; nämä olivat enimmäkseen
ilman vanteita ja siten yhdestä puusta valmistettuja,
että sisusta koverrettiin pois ja siten syntynyt rengas
varustettiin kuusipohjalla. Ennenkuin maitoa siivi
löitiin pyttyihin, pantiin niihin puulusikalla vähän ha
panta aluspiimää, joko »pitkää» taikka »lyhyttä», riip
puen siitä, oliko piimä tarkoitettu palvelus- vaiko her
rasväelle. Pytyt asetettiin maitokammion hyllyille kaksi
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rinnakkain. Pytyistä kuorittiin kerma 48—60 tun
nin kuluttua ja kirnuttiin voiksi tavallisessa mäntäkirnussa.
2.Savo. Järvikylän kartanossa Joroisissa pidettiin
neljäkymmenluvulta kuusikymmenluvulle vähän yli 20
lehmää ja maidonhoidosta ei ollut paljon hommaa.
Lypsettäessä käytettiin puukiuluja. Sinä vuoden
aikana, jolloin maitoa oli runsaammin, kerättiin se
puusaaviin, joka söisoi navetan oven ääressä. Maito
kaadettiin saaviin sen ylitse pingoitetun kankaan läpi.
Talveksi kannettiin saavi »isoon ruokasaliin». Jos
oli vähän maitoa, kannettiin sitä kiululla tähän huo
neeseen. Täällä, jossa sekä herrasväki että käsityö
läiset — useastikin samaan aikaan — söivät, kaadettiin
maito siivilän läpi maalaamattomiin maitopyttyihin.
Nämä pytyt, joiden laidat olivat katajasta ja pohja kuu
sesta, asetettiin sitten »ruokasalin» rauhallisimpaan kolk
kaan matalalle penkille tai pöydälle ja peitettiin sitten
ruoka-aikoihin asti vaatteella. Jos maitoa oli paljon
taikka, jos odotettiin vieraita, vietiin eräitä pyttyjä, toisi
naan kaikkikin, lämpimään ruokahuoneeseen (kahveriin). Kesällä siivilöitiin maito erityisessä maitoaitassa
ja asetettiin siellä oleville seinähyllyille. Talvella kir
nuttiin »isossa ruokasalissa», kesällä maitoaitassa, ja toi
mitettiin se tavallisessa, vaatteella peitetyssä mäntäkirnussa. Voita vaivattiin vedellä täytetyssä astiassa voilusikalla.
3. K a rja la . Koivikon tilalla Kiteen pitäjässä oli
maitokammio viisikymmenluvulla suuri ja tilava ja
sijaitsi eräässä talousrakennuksessa, jonka seinät oli
vat paksut ja rapatut. Lypsäessä käytettiin torolla
varustettuja kiuluja ja kaadettiin vaatteen läpi nave
tassa olevaan niinikään torolla varustettuun saaviin.
Saavi kannettiin maitokammioon ja kaadettiin suu
riin puisiin maitokehloihin (läpimitta 0,so m, korkeus
,i —i m). Nämä olivat ulkopuolisesti vihreiksi maa0 2

7

6

— Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.

98

lattuja ja varustetut rautavanteilla. Ne asetettiin pääl
lekkäisille hyllyille. Hapan kerma kuorittiin suurilla
puulusikoilla.
Näiden kuvausten jälkeen siirrymme esittämään
puuastioissa olevan maidon kuorimista. Ensin irroitetKuva 110. Puutikku, jolla kerma irroitetaan pytyn reunasta. Joroinen (Savo). P i
tuus O45 m.

Kuva 112. Käyrävartinen puukauha Kempe
leen pitäjässä. Terän pituus 0>15 m, leveys 0,12
m. Varren pituus 0,12 m. H. M.

tiin kerma pytyn reunasta joko etusormella tai pienellä puutikulla (kuva
110). Kuorimiseen käytettiin tavalli
sesti suurempia tai pienempiä puukauhoja, joiden varsi oli joko suora
Kuva 111. Suora- (kuva 111) taikka käyrä (kuva 112).
vartinen puukauha Toisinaan pyyhkäistiin ensin, samoin
kerman kuorimista kuin tuohipytyistäkin, sitkeä kermavarten. Viipurin kalvo kauhan suoralla varrella pois
tienoilta (Karjala). kerma-astiaan, jonka jälkeen kauhalla
Pituus 0,34 m. M. M.
otettiin ylin maitokerros.
Kuorittu kerma kaadettiin tavallisesti kerma-astiasta
kirnuun joko heti kirnuttavaksi taikka säilytettäväksi
siksi, kunnes oli kerätty enemmän kermaa. Toisaalta
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käytettiin keruuastioina myöskin tavallisia kannellisia,
pienempiä maitopyttyjä.
Suomessa vanhin voin kirnuamistapa puuastioissa on
varmaankin tuo monin seuduin maaseudulla ja var
sinkin Itä-Karjalassa vieläkin yleinen tapa muokata
kermaa puupytyssä hierimellä taikka vispilällä (kuva 113).

Kuva 113. Emäntä kirnuu voita vispilällä puupytyssä. Sortavalan
pitäjä (Raja-Karjala).

Koska kerma kirnuttaessa on vanhaa ja hapanta, saa
daan voita tavallisesti 15—30 minuutissa. Hierimellä
(kuva 114) tarkotetaan kuivaa kuorittua männynlatvusta, jonka oksat on katkaistu lyhyemmiksi. Vispilä
(kuva 115) valmistetaan ohuista kuorituista koivunoksista, jotka yhdistetään luudaksi. Tämä kirnuamistapa,
jota voidaankin käyttää ainoastaan jos kermaa on
varsin vähän, on häviämäisillään Suomessa.
Kerman kirnuamiseen käytettiin vanhastaan useim-
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a
b
Kuva 114. Kirnuami3hierimiä. a Sortavalan pitäjästä
(Raja-Karjala), pituus 0,46 m;
b Salmin pitäjästä (RajaKarja ja), pituus 0,33 m.
Kuva 115. Vispilöitä Jäppilän
pitäjästä (Savo). Pituus 0,26 m.
M. M.

Kuva 116. Erään mökin mäntäkirnu Ruuhilammin erämaassa. Jorois
ten pitäjä (Savo).
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min tuota, jo tuohiaseiden yhteydessä mainittua, maamme
kaikissa osissa yleistä korkeata, kapeata ja lieriömäistä m ä n tä k ir n u a . Myöhemmin on
myös käytetty
M ä n tä k ir n u ja on Suomessa kahta pä
lajia, nim. sellaisia, jotka ovat valmiste
tut yhdestä puunrungosta ja varustetut
eri pohjalla (kuva 116), sekä sellaisia,
jotka ovat tehdyt useammasta laitalaudasta (kuvat 73, 75, 77, 96 a, 117, 118,
120, 121, 130 ja 131). Ensimäinen muoto

Kuva 117. Mäntäkirnu Juupajoen pi
täjästä (Satakunta),
a kirnu kansineen,
joka erikoisella »lu
kolla» kiinnitetään
astiaan. Kirnun kor
keus 0,78 m, ylä- ja
alaläpimitta 0,23 m.
Männän pituus 1,02
m. b kirnu suupäästään katsottuna.
Ä. M.

Kuva 118. Mäntäkirnu eli pyöhin Leppäsyrjän
kylästä Suistamossa. Yläläpimitta 0,i9 m, poh
jan läpimitta 0,17 m, korkeus 0,58 m; männän pi
tuus 0,70 m, ristin läpimitta 0,12 m. Ä. M.

102

on nykyään hyvin har
vinainen ja sitä pide
tään syystä vanhempa
na. Mäntäkirnut ovat,
ainakin ulkopuolisesti
tavallisesti tasaleveät,
usein kuitenkin! taas
pohjasta leveämmät;
tavataanpa jolloin kul
loin sellaisiakin, jotka
kapenevat alaspäin.
Kaikissa mäntäkirnuissa on — vaikkapa ne
olisivat yhdestäkin
puusta tehtyjä — use
ampia tai harvempia
pajuvanteita. Tavalli
sesti ovat nämä mäntäkirnut varustetut kor
valla; katso esim. ku
vaa 117. Karjalassa on
niissä monasti kaksikin
korvaa (kuva 73).
Mäntäkirnuissa on
usein kansi, jonka kes
kellä tai laidassa on
reikä männänvartta
varten: useasti voi
5.3 ^ O
kansi olla »lukolla»
?S
(kuva 117 b) kiinni
tetty astiaan. Karjalai
sissa mäntäkirnuissa on lähellä pohjaa melkein aina
pyöreä reikä (puisine tappineen), josta kirnumaito laske
taan pois (kuva 118).
Näihin mäntäkirnuihin kuuluvan männän muodostaa
pitkä varsi ja mäntälevy. Jälkimäisestä on Suomessa
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kolme päämuotoa: 1. sileä, pyöreä levy, jossa on pie
nempiä lovia laidassa, lautamäntä (kuva 119 a ja b) —
2. koverrettu, pyöreä levy, sompamäntä (kuva 119 c
ja d) — 3. ristikko, joka on tehty kahdesta ristikkäin
asetetusta laudasta, ristimäntä (kuvat 119 e ja f 118).

Kuva 120. Mäntäkirnulla kirnuamista Koivulahden pitäjässä
(Pohjanmaa).

Itse kirnuaminen toimitetaan mäntäkirnussa tavalli
sesti siten, että mäntää käsin kuljetetaan enemmän tai
vähemmän kiivaasti kermakerroksessa ylös ja alas
(kuva 120). Eräin seuduin helpotetaan tätä työtä eri
tyisillä laitteilla (kuva 121).
K a m p ik ir n u tk in olivat aikaisemmin etenkin maan
länsiosissa varsin levinneitä; vielä nytkin tavataan niitä
verrattain usein Itä-Suomessa, jossa niitä pidetään
uudempien aikain keksintönä. Niitä on meillä useam-
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manlaisia. Voimme yhdistellä ne seuraaviksi pääryh
miksi, joista eri seuduissa tavataan useampia muun
noksia.
1. P y ö r iv ä k ir n u . Itse kirnun astia pyörii työn

Kuva 121. Mäntäkirnulla kirnuamista Saltvikin pitäjässä (Vars. Suomi,
Ahvenanmaa). Yalok. K . J. M. Collan.

aikana. Sen sisässä on useammanlaisia listoja eli
haittoja, jotka aikaansaavat voin muodostumista var
ten välttämättömän kerman muokkaamisen.
Eri maakunnissa on tästä kirnusta eri muotoja.
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Kuva 122. Tynnyrikirnu Joroisten pitäjästä (Savo).1 L. M. D.

Näitä ovat: a. T y n n y r ik ir n u t (kuvat 122 ja 123), jotka
ovat leveyttään pitemmät ja jotka muodostaa hieman
kaareva tynnyri, jossa on suurempi tai pienempi
määrä haittoja, ja joita käytetään eri osissa KeskiSuomea, ja b. M y lly n k iv e n - ta i ta h k o n m u o to ise t kir1 Kirnu lähetetty v. 1906 Tanskan eläinlääkintä- ja maatalouskorkea
koulun museoon Kööpenhaminaan.
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n u t x (kuvat. 124 ja 125),
jotka ovat lyhyitä, mutta
verrattain suuriläpimittaisia. Etelä-Pohjanmaalla
väitetään tämän kirnun jo
kauvan olleen käytännössä.
Kummassakin kuvatussa
kirnussa, on kuten näkyy,
erilainen sisuslauta.
2. V a rsta k irn u lle omi
naista
on, että tynnyri on
Kuva 123. Tynnyrikirnu Kurun kirnuamisen aikana liikku
pitäjästä (Satakunta). Tynnyrin maton, jotavastoin sen si
pituus 0,76 m, läpimitta 0,40 m, ja
sässä olevaa varstalaitosta
lustan korkeus 0,70 m. I. M.
pyöritetään sen akseliin
kiinnitetyllä kammilla, siten kermaa voiksi kirnuten.
Suomessa tavalliset varstakirnumuodot ovat seuraavat:

Kuva 124. Myllynkiventai tahkonmuotoisia
kirnuja Vetelin pitä
jästä (Pohjanmaa), a
tynnyrin ulkoläpimitta
0,76 m, sisäläpimitta 0,71
m, ulkopuolinen leveys
0,18 m, sisäpuolinen le
veys 0,io m; kirnun koko
korkeus jalustoineen,
l, 10 m. — b sisuslaudan
pituus 0,70 m, leveys 0,09
m. — c tynnyrin ulko
läpimitta 0,60 sm, sisä
läpimitta 0,55 m, ulko
puolinen leveys 0,22 m,
sisäpuolinen leveys 0,i5
m, koko korkeus jalus
toineen 0,90 m. — d si
suslaudan pituus 0,53 m,
leveys 0,14 m. M. M.
1 Katso näitä kirnuja koskevaa selostusta kirjassa: T ied o n a n to ja

va ltio n m a a n v ilje ly s-k a n sa tie te e llis e stä k o k o elm ista M u stialan o p isto lla
ja m a a n v ilje ly s ta lo u dellisella k oela ito k sella . I l N ide. Tiedonanto Nro 1,

siv. 1— 11. Helsinki, 1915.

Kuva 125. Myllynkiven- tai tahkonmuotoinen kirnu Orimattilasta
(Uusimaa). Tynnyrin ulkoläpimitta 0,61 m, ulkopuolinen leveys 0,21 m;
kirnun koko korkeus jalustoineen 0,90 m. Kampi sekä sisuslauta on
kadonnut. Ä. m.
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a. M a k a a v a t va rsta k irn u t. Ilmajoen maamies

seuran museossa löytyy
tällainen kirnu (kuva 126).
Näiden väitetään ennen
olleen yleisiä Etelä-Poh
janmaalla. Kirnun muo
dostaa makaava, lieriöKuva 126. Makaava varstakirnu mäinen kapea tynnyri
Ilmajoelta (Pohjanmaa). Pituus Sekä pyöritettävä varstam, läpimitta
m. i. m .
laite, jona taas on 12 akse
liin kiinnitettyä sakaraa,
b. P y s ty t
varstkirnut,joita on kahdenlaisia: a
m u o to isia v a r s ta k ir n u ja (kuva 127); nämä ovat pohjaanpäin kapenevia, kannellisia puupyttyjä, joiden ala
osassa on neljästä lävistetystä laudasta tehty pyöreä
varstalaite. Kuvassa 128 on esitetty eräs muunnos tätä
muotoa; siinä esiintyy
pyttymuoto vielä selvem
min.
b. M y k e v iä v a r s ta k ir 
n u ja (kuva 129) jotka tun
tuisivat olevan myöhemmiltä ajoilta. Ne ovat muo0,52

0,27

a
Kuva 127. Pytynmuotoinen varstakirnu Mikkelin pitäjästä (Savo),
a Astian korkeus 0,48 m , yläleveys 0,42 m , pohjan leveys 0,35 m ;
b varstalaitoksen siivet: pituus 0,34 m, leveys, 0,31 m. M. M.
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a

b

c

Kuva 128. Pytynmuotoinen varstakirnu Luhangan pitäjästä (Häme),
a pitkulainen astia: pituus 0,38 m, korkeus 0,27 m. — b varstalaitos:
pituus 0,29 m, siipien leveys 0,07 m. — c kansi. H. M.

doltaan hyvin omituisia, niiden yläosa kun on neliön
muotoinen, mutta alaosa kahdelta vastakkaiselta sivulta
mykevä. Varstassa on neljä siipeä; kolme niistä on
tehty suorista sauvoista, neljäs taas on erimuotoisilla
reijillä varustettu lauta. Näitä kirnuja kuuluu löytyvän
Pohjanmaalla. Mustia
lan kalustomuseossa
säilytetyssä kappalees
sa ei ikävä kylläole mi
tään osotetta.
Itse kirnuaminen on
niin hyvin mäntä- kuin
kampikirnussa työläs
tehtävä. Se kestää ta
vallisesti 1/2—% tuntia,
jos lämpösuhteet ovat
suotuisat, kirnu sopi
b
vasti täytetty ja jos työ Kuva 129.a Mykevä varstakirnu.
suoritetaan oikein. El janmaalta. a Astian korkeus 0,63Pohm,
leivät nämä ehdot ole pituus 0,36 m, yläleveys 0,32 m, suurin
täytetyt, voi kirnuami leveys m. — b Varstan siivet
X0,31 m. M. M.
nen kestää paljon kau0,42

0,35

Kuva 130. Lohjan (Uusimaa) kirkon eteisen seinälle tehty seinämaalaus, joka on piispa Arvi Kurjen ajoilta (1510—1522).
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vemmin, jolloin luon
nollisesti myöskin voi
sattua suurempia tai
pienempiä keskeytyk
siä, mitkä suinkaan ei
vät ole eduksi voin laa
dulle.
Aikaisemmin luul
tiin kirnuamisen koko
naan epäonnistuessa
oltavan tekemisissä noi
tuuden kanssa. Että täl
lainen taikausko Suo
messa kauvan on ollut
vallalla, käy selville
m. m. siitä, että kah
teen 15- ja 16 vuosisa
dalla rakennettuun ja
kirjailtuun kirkkoon —
Lohjan- ja Uudenkir
kon — laadittiin seinä
maalauksia, jotka esit
tivät emäntää j a paraa,

Kuva 131. Kirnu kirkon seinämaalauk:
sessa vuodelta 1470 Uudenkirkon pitä
jässä (Satakunta).

h
a
Kuva 132. Voinvaivausastioita Juupajoen pitäjästä (Satakunta),
a Voikiulu: yläläpimitta 0,24 m, pokjaläpimitta 0,23 m, sisäkorkeus 0,n m;
— b soikea voikehlo, pituus 0,40 m, leveys 0,31 m, sisäkorkeus
0,i2 m. Ä. M.
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Kuva 133. Muodoltaan epäsäännöllinen voinvaivausastia Joroisten pitäjästä
(Savo), pituus 0)45 m leyeys 0,18 m, sisäkorkeus
0,13 m. m . m .

joka kirnuessa tavallaan auttaa
emäntää. Tätä taikauskoa ja sen
esittämistä kirkkomaalauksissa
on meidän kiittäminen siitä tiedosta, mikä meillä On 15- ja 16
vuosisadan kirnuista. Nämä olik u t e n k u v ig ta 1 30 j a 131 n ä _
.
..

kyy. aitoja mantakirnuja.
Kirnuttaessa huuhdotaan pää
asiallisesti mäntäkirnuissa kerma tavallisesti puhtaalla
vedellä, ennen kuin voi on täydellisesti muodostunut;
tämän jälkeen jatketaan kirnuamista, kunnes voi on

Kuva 134. Voinvaivauskauhoja Joroisten pitäjästä (Savo).
Kummankin pituus 0,36 m.
M. M.

Kuva 135. Suolan hienontamiskiviä: a Vesilahden
pitäjästä (Satakunta), pi
tuus 0,8 m, leveys 0,5 m;
b Juupajoen pitäjästä
(Satakunta), leveys 0,5 m,
korkeus 0,n m. Ä. M.

113

Kuva 130. Suolan hienon tamiskaukalo Juupa
joen pitäjästä (Satakunta). Pituus 0,59 m,
leveys 0,21 m, sisäkorkeus O.io m. Ä . M.

Kuva 137. Suolatölkki puunjuu
rista. Joroinen
(Savo); korkeus
0,15 m, pohjan le
veys 0,42 m . Ä .M .

Kuva 138. Voinsäilytysastioita: a Voirasia Kempeleen pitäjästä (Pöh janmaa), pituus 0,19 m, leveys 0,12 m, korkeus 0,12 m. Ä. M. — b Voipytty Kem
peleen pitäjästä (Pohjanmaa), pituus 0,22 m, leveys 0,17 m, korkeus 0,io m.
M. M. — c Voipytty Juupajoen pitäjästä (Satakunta), pituus 0,36 m, leveys
0,33 m, korkeus 0,24 m. Ä. M. — d Voipytty Kökarsaaresta (Vars. Suomi).
Yläläpimitta 0,19 m, alaläpimitta 0,16 m, korkeus 0 ,n m. Ä. M. — e Vöisaavi Kurikan pitäjästä (Pohjanmaa) 8. P au la h arju n piirroksen mukaan.
8 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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kerääntynyt yhdeksi tai
useammaksi kimpaleek
si. Nämä otetaan kir
nusta suuremmalla voikauhalla sekä pannaan
maitopyttyyn, voikaukaloon tai johonkin muu
hun sopivaan astiaan,
jossa on puhdasta, mah
kylmää
Kuva 139. Talonpoikaisvoin kuletus- dollisimman
astioita. Hanko.
vettä.
Kirnusta nostetun
voin vaivaaminen tapahtuu
aina vedessä, jonka mukaan se
usein nimitetäänkin voin pe
semiseksi. Tähän toimitukseen
käytetään useimmiten kullakin
paikkakunnalla tavallisia maitokehloja; mieluimmin siihen
kuitenkin valitaan korkeita
astioita, joihin mahtuu suh
teellisesti paljon vettä.
Eräissä seuduissa Satakun
taa käytetään joko n. s. voikiuluja (kuva 132 a) taikka soi
keita n. s. voikehloja (kuva
132 b) voinvaivausastioina.
Eräissä Keski- ja Itä-Suo
men seuduissa käytetään voin
vaivaamiseen erityisiä maljoja,
Kuva] 40. Voipetkeleitä. a Lo jotka ovat tehdyt yhdestä kap
viisasta (Uusimaa), pituus 0,26 paleesta, useinkin koivunpahm. b Entisen karjalais-voi- kasta (kuvat 133 ja 76 b). Vii
saksan petkel, Ruokojärvi, memainitussa tapauksessa on
Impilahti Raja-Karjala, pi malja muodoltaan epäsäännöl
tuus 0,57 m. Ä. M.
linen.
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Vedellä täytetyissä voinvaivausastioissa muokataan
voita puukauhalla (kuvat 76 ja 134), joka eroo kermakauhasta leveämmän ja tylsemmän teränsä puolesta.
Vaivaaminen käy nopeasti, koska se jo kirnuamisen
aikana kirnussa on osittain tehty.
Useimmiten suolataan voi heti vaivaamisen jälkeen.
Liian karkeata suolaa hienonnettiin aikaisemmin taval
lisesti sileällä kivellä (kuva 135) pui
sessa kaukalossa (kuva 136).
Suola säilytettiin suolatölkeissä, Kuva 141. Puinen
jotka ovat tehdyt joko tuohitanoista voilautanen Kem
(kuvat 69 a ja b) tai puunjuurista peleen pitäjästä
(Pohjanmaa), läpi
(kuva 137).
mitta
O m. M. M.
Heti suolaamisen jälkeen pakattiin
voi tavallisesti säilytys- tai kuljetusastiaan.
Säilytysastiat olivat useimmiten
tilapäisiä (kuva 138); milloin tavallisia Kuva 142. Pieni
voirasia Jo
puupyttyjä, milloin puurasioita, saa puinen
roisten pitäjästä
veja tai tynnyreitä. Kaikki nämä oli (Savo).
Pituus 0,n
vat aina kannellisia.
m, leveys ,os m.
Voinkuletusastiatkin, joissa voi korkeus ,os sm.
kauppiaille lähetettiin, olivat aikai
M. M.
semmin monenlaisia. Jos kauppias
asui samassa pitäjässä tai ainakin verrattain lähellä
voinvalmistuspaikkaa, sullottiin voi tavallisesti puusaaveihin, jotka varustettiin tilapäisellä puukannella tai
peitettiin leveällä pyyhinliinalla. Jos taas matka kaup
piaaseen oli pitkä, taikka jos voi uudestaan pakkaa
matta oli ulkomaille lähetettävä, käytettiin tähän tarkotukseen enemmän tai vähemmän keilanmuotoisia kuljetusastioita; vielä nytkin viedään suomalaista talonpoikaisvoita osittain tällaisissa astioissa ulkomaille (kuva 139).
Säilytys- tai kuljetus astioihin sullotaan voi mahdol
lisimman tiiviiseen joko paljain käsin taikka voipetkeleillä (kuva 140).
45

0

0

Kuva 143. Poltetusta savesta valmistettuja maitoastioita; a ja b ovat
sama astia, a, b ja c ovat Hausjärven pitäjästä (Häme); d ja e V ii
purin pitäjässä (Karjala). — a ja b yläläpimitta 0,24 m, pohjasta 0,io m,
korkeus 0,07m. — c läpimitta yläreunasta 0,26 m, pohjasta 0,n m,
korkeus 0,08
m.
—
d
läpimitta yläreunasta
korkeus 0,09 m. — e läpimitta yläreunasta 0,27 m. pohjasta 0,i3 m,
korkeus 0,u m. Ä . M.

0,28

m,pohjasta 0,18m,
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a
b
c
Kuva 144. Itäkar jalaisia maidon kermoittumista varten käytettyjä ja
kotiteollisuutena valmistettuja saviastioita; a yläläpimitta 0,24 m,
pohjan läpimitta 0,14 m, korkeus 0,16 m; b yläläpimitta 0,25 m, pohjan
läpimitta 0,ib m, korkeus 0,12 m; c yläläpimitta 0,21 m, pohjan läpi
mitta 0,09 m, korkeus 0,n m. Ä. M.

a
b
Kuva 145. Itäkar jalaisia maidon kermoittumista varten käytettyjä ja
kotiteollisuutena valmistettuja saviastioita, jotka ovat suuremmassa
tahi vähemmässä määrin rikkoutuneet ja sen jälkeen tuohikiskoilla
paikatut; a yläläpimitta 0,24 m, pohjan läpimitta 0,i5 m, korkeus 0 ,i2 m;
b suurin läpimitta 0,27 m, suun läpimitta 0,20 m, pohjan läpimitta
0,i4 m, korkeus 0,24 m. Ä. M.
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kulkivat seudusta seutuun kaupustellen kaikellaisia kar
jalaisia ja venäläisiä kotiteollisuusesineitä, joista savivadit olivat erikoisesti huomattavia. Myöhemmin ru
vettiin meilläkin eri seuduissa samanlaisia esineitä val
mistamaan. Karjalan kannaksella sekä Etelä- ja ItäKarjalassa yleensä, jossa saviastiat nykyään ovat hy-

Kuva 147

Maidon säilyttäminen asuinhuoneessa maitohyllyllä ja
-pöydällä. Korpiselän pitäjä (Raja-Karjala)

vin yleisiä, lienee saviastiain valmistus alkanut paljoa
aikaisemmin kuin muualla maassamme. Viime vuosi
sadan viimeisien vuosikymmenien aikana kävivät esim.
Kyyrölän kylän talonpojat monta kertaa vuodessa kaik
kialla maassa savivateja ja -maljoja kauppaamassa.
Nykyaikana tehdään meidän maassamme saviastioita
monella eri paikkakunnalla.
Kermoittumiseen meidän maassamme käytetyt savi
ruukut ovat monta eri lajia. Niitä voimme erottaa kolme
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päämuotoa, nimittäin: 1. hämäläiset, 2. eteläkarjalaiset
s. o. karjalankannakselaiset ja 3. itäkarjalaiset.
H ä m ä lä is e t m a ito v a d it (kuva 143 a, b, c), jotka ny
kyään ovat sangen tavallisia tämän maakunnan etelä
osassa, ovat verrattain matalia ja leveitä; osa niistä on
korvallisia, niin että niitä voidaan ripustaa seinälle.

Kuva 148. Maitohylly, jota kesällä käytetään ruuan, tyhjien astiain
y. m. s. säilyttämiseen. Suistamon pitäjä (Raja-Karjala).

E te lä k a r ja la is e t m a ito v a d it (kuv. 143 d ja e) ovat
huomattavasti korkeammat jaon niissä jyrkemmät sivuseinät kuin hämäläisissä. Viimeksimainitut vetävät vä
hemmän maitoa kuin eteläkarjalaiset.
I tä k a r j a la ise t m a ito v a d it (kuvat 144, 145 ja 146),
jotka ovat yleisiä Sortavalan, Salmin, Suistamon, Korpi
selän ja Suojärven pitäjissä ovat muodoltaan samallaisia kuin Venäjän-Karj alassa tavattavat; katso jälem-

Kuva 149. Maitokaappi Suojärven pitäjästä (RajaKarjala).

Kuva 150. Maitokaappi Salmin pitäjästä (RajaKarjala). M. M.
K>

h

Kuva 151. Maitokaappi Suistamon pitäjästä (RajaKarjala). Ä. M.

Kuva 152. Maitokaappi Sortavalan pitäjästä (Raja-Kar
jala), käytetään kesällä talousesineiden säilyttämiseen.

Kuva 153. Emäntä kirnuamassa voita hierimellä saviruukussa. Hän istuu maitoaitan
kynnyksellä. Mantsinsaari, Salmio pitäjä. (Raja-Karjala).

124

pänä! Näitä itäkarjalaisia maitovateja on kahta lajia,
nimittäin, joko kotiteollisuutena (kuvat 144 ja 145) tai
tehtaissa valmistettuja (kuva 146). Edelliset ovat pak
sumpia ja raskaampia
sekä vähemmin somia
kuin jälkimäiset.
Jotta lukija saisi käsi
tyksen siitä voinvalmistustavasta, jossa käyte
tään saviastioita, esitäm
me näitä seikkoja Itä-Kar
jalasta, jossa se nykyisin
a
b
Kuva 155. Vaivaus- nähtävästi on yleisin ja
lusikoita. a Rautlahti, enin kehittynyt.
Sortavala (Raja Kar
Talvella ja eräissä ta
jala), pituus 0,16 m. b loissa kesälläkin säilyte
Mantsinsaari, Salmi
(Raja-Karjala) pituus tään saviruukut asuinra
kennuksessa. Mieluimmin
O m. Ä. M.
Kuva 154.
käytetään
tähän tarkoKirnuamishierin tukseen syrjäistä, asumatonta huonetta taikka
Mantsin- sellaisen puutteessa asuintupaa. Tässä suh
saarelta
teessa on huomattavissa kolme eri säilytys
(Salmi,
Raja-Kar tapaa: vadit säilytettiin joko pöydällä, hyl
jala). P i lyllä tai maitokaapissa.
tuus 0,45
Pöydällä säilytettyinä (kuva 137) ovat va
m. A. M. dit ainakin asuintuvassa sopimattomalla pai
kalla, jossa maitoon tulee tomua y. m. s. Pa
rempi maidon säilytyspaikka on seinällä riippuva hylly
(»runtuka»; kuva 147 ja 148), jota kesällä käytetään
ruuan, tyhjien astiain y. m. s. säilyttämiseen. Useim
missa Itä-Karjalan taloissa tavataan vielä tänä päivänä
sellaisia maitohyllyjä, joita tässä on kuvattu.
Maitokaappeja (kuvat 149, 150, 151 ja 152) tavataan
niinikään varsin usein koko Raja-Karjalassa. Ne ovat
osittain hyvin yksinkertaisia ja pieniä, osittain suu
remmalla huolella tehtyjä ja koristettuja.
47
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Säilytyksen aikana kohoo kerma maidon pinnalle,
samalla hapaten. Kun se on kuorittava, irroitetaan se
savivadin reunoista sormella tai puutikulla (kuva 110).
Sen jälkeen kuoritaan kerma puulusikalla.
Nykyään Itä-Karjalassa yleisin kirnuamistapa on
epäilemättä ker
man loiskuttaminen, (pyöhittäminen) hierimellä
(kuva 154), kun
nes saadaan voi
ta. Koska kerma
kirnuttaessa on
vanhaa ja melko
hapanta, saa
daan tällä tapaa
tavallisesti voita
15—30 minuu
tissa. Kuv. 153
nähdään selvästi,
mitenkä eräs
emäntä hämmen
tää juuri valmis
tumaisillaan ole
vaa voita; pari
minuuttia myö
hemmin oli voi
valmista. Hierimen asemesta käyttävät eräät emännät
vispilää ja eräin seuduin käytetään saviruukun sijasta
puupyttyä (kuva 113), jota siinä tapauksessa, kuten savi
ruukkuakin, nimitetään kirnuksi.
Voin peseminen kylmässä vedessä ja vaivaaminen
tehdään vaivauslusikalla (kuva 155), jonka terä on pak
sumpi ja leveämpi kuin kuorimislusikan. Nämä tehtä
vät suoritetaan joko kiviruukussa (kuva 156) taikka
vasituisessa soikeassa puupytyssä.
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Nyt esitetty itäkarj alainen voinvalmistustapa
poltettuja saviastioita käyttämällä soveltuu nähtävästi
hyvästi niihin vaatimattomiin ja köyhiin oloihin, jotka
vallitsevat niissä Suomen itäosissä, joissa puuttuu ajan
mukaisia maitotalousaseita, kulkuneuvoja y. m.
♦

*

*

Se kuva, minkä me saamme vanhanaikaisesta mai
dontuotannosta ja voinvalmistuksesta sellaisena kuin
se entisaikoina oli järjestettynä Suomen suur- ja pien
tiloilla on varsin mieltäkiinnittävä. Eräässä K. Suomen
Talousseuran v. 1897 julkaisemassa, toimittamassani
kirjassa: M a id o n , k e rm a n j a v o in k e stä v y y s lu e ta a n
(siv. 157—163) eräitä kysymyksessä olevia seikkoja kos
kevia tutkimuksia. Siinä huomautetaan, että ne moni
naiset huonot puolet» joista tätä vanhanaikaista maito
taloutta syytetään, eivät oikeastaan johdu itse järjes
telmästä, vaan riippuvat olojen vaikeudesta. Esitän
tässä lyhyesti oleellisimmat kysymyksessä olevista sei
koista, koska lukija samalla voi saada käsityksen eräistä
tämän menettelytavan yksityiskohdista, joista edellä
ei ole mainittu.
Ensinnäkin on maito talvella laadultaan huonoim
millaan niukan ruokinnan vuoksi. Lypsäminen tapah
tuu sitäpaitsi aivan pimeässä navetassa, jossa lehmät
seisovat lannalla eikä niiden alusina käytetä kunnolleen
kuivikkeita. On sentakia yhtä luonnollista kuin yleisesti
tunnettuakin, että maito siten tulee jotenkin läheiseen
yhteyteen lannan ja muun lian kanssa. Sitäpaitsi
huomaa maitokiulussa likaisuutta ilmaisevia, epäilyt
täviä värivivahduksia ja kun sitä usein, yksinkertai
suuden vuoksi, käytetään vasikkain juottoastianakin, on
luonnollista, ettei se koskaan ennätä ihan läpeensä
kuivua. Maito, joka on tällä tavalla käsitelty, ei voi
mitenkään olla kestävää — ja sitä se ei olekaan. Tai-
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vella tapahtuu maidon edelleen käsitteleminen yhtä
epäsuotuisissa oloissa. Se siivilöidään puupyttyihin,
jota, samaten kuin lypsykiuluja, ei pakkasen takia
ole voitu ulkona ensinkään tuulettaa. Parhaassa tapauk
sessa joutuvat nämä maitopytyt maitohuoneeseen, jossa
tosin ei asuta, mutta jonka pienestä ikkunasta ei myös
kään pääse tarvittavasti valoa paljon lumen takia,
joka sen kuukausimäärin peittää. Maitohuone on
tavallisesti talvella liian kylmä, sen vuoksi ettei siinä ole
tulisijaa, tahi on se muuten puutteellinen, jonka takia
maito talvella säilytetään »kamarissa» s. o. pienessä
huoneessa tuvan vieressä, jossa koko talon väki öin
päivin oleskelee. Jos maitohuone oli kylmä, on tämä
kamari sitä kuumempi, sillä siinä olevan uunin läm
mittämistä ei suinkaan laiminlyödä ja sitäpaitsi tun
keutuu sinne kuumuutta tuvasta. Mutta täten tulee
kamariin myöskin huonoa ilmaa ja pahoja hajuja
eikä ikkunain avaaminen ilmanvaihdon saamiseksi
kylmyyden vuoksi milloinkaan tule kysymykseenkään.
Tällaisessa ilmassa joutuu nyt maito vuorokausmääriä
olemaan. Voipi helposti kuvitella, miten hyvin bak
teerit näissä oloissa viihtyvät ja sentakia täytyy
myöskin tuotteiden kestävyyden olla huono.
Täten hoidetaan maitoa talvella, tai oikeammin sa
noen kevättalvella, sillä onneksi ei suomalaisilla talon
emännillä yleensä entisaikoina ollut maitoa talven
alkupuoliskolla. Maitoa käsitellään miltei kaikkein
epäsuotuisimmissa oloissa, s e n ta k ia e iv ä t e m ä n n ä t
m y ö s k ä ä n v o i ta lv e lla v a lm is ta a k e stä v ä ä vo ita .
Kesällä sitävastoin ovat onneksi olosuhteet toiset
ja siitä syystä myöskin tuotteet toisellaiset.
Laiduntamisen takia on maito silloin laadultaan
mitä parasta. Lehmät lypsetään ulkosalla, joskin usein
likaisissa tarhoissa. Utareet ja koko takaruumis ovat
jotenkin puhtaat, sillä eläimet ovat usein tilaisuudessa
seisomaan järvessä tai purossa eivätkä ne muutenkaan

Suomen kartta,

osottava ne pitäjät,
joista on saatu tie
toja ta lo n p o ik a isju u s
to jen v a lm istu k se sta

vuosina 1891— 1915.
Merkkien selitys si
vulla 129!

st
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laitumella koskaan likaannu yhtä pahasti kuin nave
tassa. Maitokiulukin näyttää paljon puhtaammalta
kuin talvella. Sitä ei nyt säilytetä pimeässä nave
tassa, jossa emäntä ei voi likaa nähdä, vaan tuodaan
se auringonpaisteeseen kuivumaan. Laitumelta tuodaan
maito kotiin, mutta onneksi ei tuvan viereiseen »kama
riin» vaan maitoaittaan. Tämä on pihan laitaan vasituisesti rakennettu rakennus, jota käytetään yksistään
maitotaloutta varten eikä siellä tavallisesti käy muut
kuin emäntä. Maitokehlojakin hoidetaan kesällä pa
remmin kuin talvella. Niitä ei ainoastaan pestä, vaan
pidetään tavallisesti yhdessä kirnun ja muiden talouskalujen kanssa aitan edustalla auringonpaisteessa
kuivumassa, ollen varsin alttiina auringonsäteille. Tämä
onkin vakaumukseni mukaan emäntäin suuri salaisuus
ja pääsyy siihen, että he yksinkertaisilla ja alkuperäi
sillä keinoilla voivat kesällä valmistaa hyvää ja kes
tävää voita. Kehlot asetetaan mahdollisimman suuressa
määrin suoraan auringonpaisteeseen, jossa vahingolliset
bakterit kuolevat. Juuri tähän astiain tuulettamiseen
ja auringon paisteessa pitämiseen nähden olisi nyky
aikaisella maitotaloudella paljonkin oppia otettavissa
tuosta vanhanaikaisesta maitotaloudesta.
Myöskin maidon säilyttäminen kermoittumisaikana
tapahtuu kesällä paljon suotuisammissa oloissa kuin
talvella. Ilma maitoaitassa on verrattomasti parempi
kuin niissä huoneissa, joissa maitoa talvella säilyte
tään. Ikkuna tosin on pieni, mutta se kun tavallisesti
Vieressä olevan kartan merkkien selitys:

H* pyöreitä, kakunmuotoisia maitojuust.oja lehmänmaidosta
^ nelikulmaisia,
„
„
„
X pehmeitä piimäjuustoja
„
■
„
juoksutinjuustoja
„
O munajuustoja
,,
▼ vuohenmaitojuustoja,
^ poronmaitojuustoja.

9 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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ei ole sulettu, on ilmanvaihto hyvä. Sen ohella on
ovi suurimman osan päivästä auki, joten huoneessa
syntyy voimakas veto. Maitoaitan oven alanurkassa
ei tavata »kissanreikää»; sen sijaan on oven ylänurkassa »ilmareikä», jota ei milloinkaan tukita. Aitan
edustalla on useimmiten ruohokenttä, joten tuuli lähei
syydestä ei tuo pölyä eikä likaa oven kautta sisään.
Sen johdosta siis että maitoa kesällä voidaan käsi
tellä paljoa suotuisammissa oloissa kuin talvella, o n n is
tu u m y ö s k in m a a la is e m ä n n ille m m e s illo in k e stä v ä n
v o in v a lm ista m in e n .

D. Juustonvalmistus.
Lyhykäisiä historiallisia tietoja. N. s. talonpoikais-

juustojen valmistusta on Suomessa — kuten jo on mai
nittu — vuosisatoja harjotettu ja on sitä monin seuduin
jatkunut meidän päiviimme asti. Jo 15-vuosisadalla
valmistettiin Etelä-Karjalassa talonpoikaistaloissa »verojuustoa». 16- ja 17-vuosisadalta on olemassa tietoja
siitä, että juustoja on, joskin vähässä määrin, viety
Tukholmaan ja Itämeren takaisiin maihin. Ahvenan
maalaisesta eli suomalaisesta juustosta 17-vuosisadalla
sanotaan, että se oli hyväksi tunnettua ja, jos tava
ran hyvyyden voi päättää siitä tullista, mikä siitä
kaupungissa maksettiin, ei se juuri jäänyt jälelle hol
lantilaisesta, jota silloin pidettiin parhaimpana. 18vuosisadalta on useita tietoja säännöllisestä, nähtävästi
vanhaan käytännölliseen kokemukseen perustuvasta
juustonvalmistuksesta monissa seuduissa. Ahvenan
maalaisesta juustosta sanoo eräs kirjailija selvästi
liioitelevaa sanontatapaa käyttäen, että se on arvokas
»ja kilpailee etevämmyydestä monenkin Parmesan-juuston kanssa».
19-vuosisadalla on meillä monista seuduista tietoja
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talonpoikaisjuustojen valmistuksesta. Professori C.
B öcker, K. Suomen Talousseuran sihteeri vuosina 1813
—1833, lausuu vakaumuksenaan, että »juusto tulevaisuu
dessa tulee olemaan Suomen tärkeimpiä vientitavaroita».
Talonpoikaisjuustojen valmistus oli siis Suomessa
aikaisemmin varsin huomattava. Sen on kuitenkin
sittemmin voinvalmistus yhä enemmän syrjäyttänyt,
joskin sitä vielä suuressa osassa maata edelleen harjotetaan. Nykyään valmistetaan tällaisia juustoja (kuva
157) kaikkialla maassa paitsi Itä-Suomessa; Pohjois- ja
Keski-Karjalan asukkailla on juuston valmistus koko
naan tuntematon. Savossa tavataan näitä juustoja
tietääkseni ainoastaan maakunnan pohjoisosassa.
Juoksuttimen valmistus. Useimmissa pitäjissä,
joissa juuston valmistusta olen tavannut, käytetään
juoksuttimen valmistukseen nykyään 3—4 päivän van
han, ainoastaan maitoa saaneen vasikan juoksutusmahaa. Eräin seuduin Etelä-Pohjanmaalla käytetään
tähän tarkoitukseen myöskin vastasyntyneiden vasik
kain juoksutusmahoja, Etelä-Satakunnassa, esim. Ikaalissa sianmahaa.
Moni vanha emäntä, joka on tunnettu hyvien talon
poikaisjuustojen valmistuksesta, kertoi auliisti, mitenkä
hän valmistaa juustoa, mutta juoksuttimen valmistuksen
piti hän salassa. Se luulo oli nimittäin yleinen, että
suurin taito oli juuri siinä, ja jottei se »voimaansa»
menettäisi, sai juuston tekijätär ilmoittaa tämän salai
suuden toiselle vasta kuolinvuoteellaan.
Juoksutusmahaa käytetään kahdella tavalla. Eräin
seuduin pannaan itse maha maitoon, toisin taas käy
tetään ainoastaan mahaa liottaessa saatu neste. Vii
meksi mainittu tapa on Suomessa harvinaisempi ja
todenmukaisesti myöskin uudempi.
Juoksutusmahaa sellaisenaan käytettäessä, menetel
lään, mikäli tiedossani on, useimmiten seuraavasti:
Keski-Pohjanmaalla käännetään juoksutusmaha, niin
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että sisäpuoli tulee ulos, puhdistetaan varovaisesti
kylmässä vedessä, käännetään uudestaan ja pannaan
24 tunniksi suolaan. Sen jälkeen puhalletaan se ilmaa
täyteen, kiinnitetään puupalaseen ja ripustetaan orresta
riippumaan, jotta se nopeasti ja homehtumatta kuivuisi.
Ennen käyttöä liotetaan juoksutusmaha haaleassa
vedessä, jonka jälkeen se täytetään maidolla kun ensin
kapeampi pää on kiinnisidottu, ja pannaan sitten katti
laan, kuten alempana Kälviän juuston valmistuksesta
esitetään. Ullavassa puhalletaan maha käyttämällä
oljenkortta. Muissa osissa Pohjanmaata esim. Mustasaaressa, ei juoksutusmahaa puhalleta, mutta käsitel
lään muuten kyllä yllämainitulla tavalla. Koko juok
sutusmaha asetetaan sellaisenaan maitoon ja saa olla
siinä, kunnes maito on juoksettunut. Hämeessä ja
Uudellamaalla menetellään samalla tavalla. Muuta
missa kohdissa eroavia tapoja juoksutinmahan käyttä
misessä mainitaan myöhemmin sivuilla 144 ja 145.
Maidon juoksuttamista juoksutinnesteellä käytetään
siellä täällä esim. Hämeessä, Uudellamaalla ja Pohjois
pohjanmaalla. Viimeksimainitussa seudussa (esim.
Kuusamossa) valmistetaan juoksutinta runsaasti. Muu
taman päivän vanha juoksutusmaha puhdistetaan,
täytetään suolalla ja kuivataan. Kun juoksutinta tar
vitaan, karistetaan suola pois ja maha liotetaan vähässä
vesimäärässä. Tällaista juoksutinta käytettäessä voi
yksi maha riittää n. 60 pienen juuston valmistukseen.
Jottei juoksutusmaha homehtuisi, annetaan sen jokakertaisen käytön jälkeen hyvin kuivua ja täytetään se
sen jälkeen suolalla.
Jos talonpoikaisjuuston valmistuksessa käytetään
sianmahaa, menetellään seuraavalla tavalla: Sianmaha
puhdistetaan, kuivataan ja liotetaan sitten vähässä mää
rin suolaisella vedellä. Tätä vettä käytetään nytjuoksuttimena. Mahaa voidaan, jos halutaan, pehmeänä säilyt
tää kerrasta toiseen, jos veteen sekotetaan vähän heraa.
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Eri juustolajeja. Kuten jo on mainittu, tavataan
Suomessa useita eri talonpoikaisjuustolajeja. Eräät
niistä — m a ito ju u s to t — valmistetaan yksinomaan mai
dosta, toiset taas — m u n a ju u ss o t — sekottamalla mai
toon munia suuremmassa tai vähemmässä määrin. Yli
päänsä ovat edelliset Suomessa tavallisemmat kun
munajuustot. Viimeksimainitut juustolajit ovat useim
miten maukkaammat ja syödään niitä ainoastaan eri
koisissa juhlatilaisuuksissa. Munajuustoja valmistetaan
erittäin hyviä monessa seudussa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä; eräissä seuduissa Pohjan
maalla, jossa papille tavallisesti on vuosittain makset
tava kaksi talonpoikaisjuustoa, näyttää toinen niistä
usein olevan munajuusto. Kumpaisiakin lajeja tullaan
seuraavassa esittämään.
I. Maitojuustot

Suomalaiset maitojuustot ovat kahta muotonsa puo
lesta toisistaan eroavaa päälajia: 1. pyöreitä, kakunmuotoisia, miltei aina käsin muovailtuja, ja 2. nelikul
maisia, aina muotissa muovailtuja.
1. Pyöreät, kakunmuotoiset juustot ovat epäile
mättä Suomessa vanhimpia talonpoikaisjuustoja ja
luultavasti vanhimpia juoksuttimella valmistettuja juus
toja yleensä. Niitä valmistetaan nykyään etupäässä
Pohjanmaalla, niitä tavataan kuitenkin, joskin verrat
tain harvinaisina, myöskin Satakunnassa ja PohjoisSavossa. Niitä syödään sekä tuoreiltaan että vanhem
pina; viimeksimainitussa tapauksessa annetaan niiden
useinkin hyvin kuiviksi kuivua, niin että ne käyvät
sangen koviksi ja kestävät ne silloin hyvin kauvan,
vieläpä vuosikausia. On selvää, etteivät sellaiset juus
tot voi maistua aivan hyviltä; harvinaisen kestävyy
tensä takia sopivat ne kuitenkin hyvin eväiksi pitem-
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mille maa- ja vesimatkoille. Tuoreina maistuvat kakun
muotoiset juustot tavallisesti varsin hyviltä.
Pyöreät kakunmuotoiset juustot kärvennetään ta
vallisesti suuremmassa tai vähemmässä määrin joko
suorastaan tulella taikka lämpimässä leivinuunissa;

Kuva 158. Pyöreä, kakunmuotoinen maitojuusto Lapväärtin pitäjästä
(S. H.) (Etelä-Pohjanmaa). Läpimitta 0,26 m, paksuus 0,02 m.

täten koetetaan ne tehdä kiinteämmiksi ja kestävämmiksi. Eräät juustolajit kärvennetään tavallisesti, niin
että koko pinnan väin on enemmän tai vähemmän
tummanruskea; toisissa taas on epätasaisesti kärven
netty pinta, jolloin pinnassa olevat epätasaiset paikat
tavallisesti ovat ruskeampia, sileämmät kohdat taas
vaaleankeltaiset. Monin seuduin katsotaan juuston
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tulevan maukkaammaksi ja vähemmän kuivaksi, jos
sitä kärvennetään suoraan tulella sen verran, että »se
on kirjava ja täplikäs kuin naarasteiri». Leivinuunissa
väitetään sen yleensä kuivuvan liiaksi. Eri kärvennysmenettelytavat antavat juustolle ominai- (S. H.)
sen sekä ulkomuodon että maun. Tä
män mukaisesti voidaan eri lajit jakaa
kahteen ryhmään, joita nyt lähemmin
käymme esittämään.

a. Pyöreitä kakun muotoisia juustoja,
joiden pinta on tasaisen ruskeaksi kär
vennetty. Näitä tavataan enimmäkseen

Pohjanmaalla, valmistetaan kuitenkin
siellä täällä myöskin Savossa ja Hämeessä.
Mikäli olen voinut saada selville, oli näiden
juustojen valmistustapa kaikkialla melkein
samanlainen; niitä voidaan kuitenkin
erottaa viisi eri alalajia. Paraiten selviävät
kunkin alalajin ominaisuudet selittämällä
sitä valmistustapaa, jota kullakin seudulla
käytettiin, joskin siinä toisilla seuduilla
saattaa olla pieniä eroja.
A la la ji
1.Suolaa ei käytetä; juoksutinta käytetään; juoksettunutta maitoa
lämmitetään; juustoa puserretaan juusto- Kuva
159. juus
tohierin
Lap
laudalla sekä ennen että jälkeen kärven- väärtin pitäjästä
tämisen.
0,49m pitkä. Ä. M.
L a p v ä ä r tin ju u s to (kuva 158). Vastalypsettyä maitoa siivilöidään kattilaan, lämmitetään
vähäsen, siihen sekotetaan juoksutinta ja kattila peite
tään, kunnes maito on kunnollisesti juoksettunut, jonka
jälkeen hyytelö rikotaan hierimellä (kuva 159), niin
että juustomassa tulee hienoksi. Sen jälkeen asete
taan kattila uudestaan tulelle ja annetaan maidon
tulla niin kuumaksi kuin käsi voi sietää. Juustomassa
kerätään käsin läjäksi ja asetetaan juustolaudalle
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(S. H.)

Kuva 160. Juuston kärventäminen Lapväärtin
pitäjässä (Pohjanmaa). Valok. Alex. B jö rk q v is t.

(S. H.)

(S. H.>

a
b
Kuva 161. Makopunkkija juoksuttimen säilyt
tämistä varten, a Kuortaneen pitäjästä. Kor
keus 0,08 m, läpimitta 0,18 m, korvan pituus
0,06 m. b Länsi-Suomesta, korkeus 0,i7 m, läpi
mitta 0,13 m, korvan pituus 0,06 m. E. M.
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(kuva 160); juustolaudan puutteessa voidaan käyttää
myöskin maitopyttyä. Juustoläjä puserretaan käsin
kokoon, jotta hera saataisiin täydellisesti eroomaan.
Tämä työ on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta
juustomassa ei
liiaksi pääsisi
jäähtymään;
kuta lämpi
mämpi se nyt
on, sitä sileämmäksi ja kau
niimmaksi tulee
juusto. Senjäl
keen kärvenne
tään sitä juustolaudalla (kuva
162) tai puukannella. Täl
löin käänne
162. Juustolauta juuston kärventämistä
tään se kah Kuva
varten
Lopväärtin pitäjästä (Pohjanmaa); laudan
desti tai kol leveys, 0,32
masti. Kärven- (S. H.) m, korkeus M.0,33 M.m, kahvan pituus 0,08 m.
tämisen jälkeen
puserretaan juustoa kahden kannen välissä, jol
loin siitä hera eroo vieläkin tarkemmin. Jos juustoa
tullaan säilyttämään, annetaan sen kuivua orsilla
tuvan katossa. Juustoja kuitenkin syödään tuoreiltaankin; jos näin on laita jätetään juusto useinkin kärven
tämättä, kärventämisen tarkotuksena kun on tehdä
juusto kestäväksi.
A la la ji 2. Ei ensinkään suolaa; käytetään juoksutinta; hyytelöä hämmennetään; juustoa ei puserreta.
Iis a lm e n ju u s to (kuva 163). Näiden juustojen väi
tetään ennen olleen varsin yleisiä Iisalmella; ny
kyään niitä siellä enään harvoin valmistetaan.
Valmistustapa on seuraava: Maitoa juoksutetaan juok-
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Kuva 163. Pyöreä, kakunmuotoinen juusto n. s. juustoleipä Iisalmen
(S. H.)
pitäjästä (Savo). Läpimitta 0,32 m.

suttimella kattilassa, jonka jälkeen sitä koko ajan
hämmentäen lämmitetään n. 60° C. Sen jälkeen kerä
tään juustomassa jouhisiivilään ja asetetaan, jahka
hera on valunut pois, pienemmälle jakkarantapaiselle
juustolaudalle (kuva 164). Tässä muovaillaan juusto
noin 10 cm paksuiseksi, pyöreäksi kakuksi, joka, juustolaudalla edelleen ollen, paistetaan leivinuunissa, joka
ei ole kovin lämmin, taikka kärvennetään suoraan

Kuva 164. Juustolauta Iisalmen pitäjästä (Savo). Piirtänyt H. N yla n d er;
(S. H.)
laudan läpimitta 0,37 m.
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tulella. Viimeksimainitulla tavalla väitetään saatavan
parempaa juustoa.
A la la ji S. Maitoa suolataan vähän ennenkuin sii
hen sekotetaan »juoksumattoa»; heikko jälkilämmitys;
puserretaan sekä kattilassa että juustolaudalla; ensimäisen pusertamisen jälkeen upote
taan juusto kiehu
vaan heraan.
K ä lv iä n ju u s to
(kuva 165). Useis
sa Keski-Pohjan
maan kylissä val
mistetaan talonpoikaisjuustoja
seuraavan Käl
viän j uustoon koh
distuvan selityk
sen mukaan:
Maitoon seko
tetaan kattilassa
vähän suolaa ja
lämmitetään vä
hän lehmänläm- Kuv 165. Pyöreä, kakunmuotoinen maitomintä lämpimäm juusto Kälviän pitäjästä (Pohjanmaa). Läpimäksi. Haaleassa (S. H.) mitta 0,30 m, paksuus 0,oi m.
vedessä liotettu
juoksutusmaha täytetään lämmitetyllä maidolla sekä
ripustetaan riippumaan kattilan laidalle asetetusta ke
pistä niin, että sen suu on eräitä sentimetriä maidon
pinnan yläpuolella. Niin pian kuin maito mahassa juoksettuu, kaadetaan se — »juoksumatto» — kattilaan ja
sekotetaan siinä olevaan lämpimään maitoon. Kattilasta
täytetään juoksutusmaha yhä uudestaan maidolla, kun
nes kattilassa oleva maito on juoksettunut. Sen jälkeen
rikotaan hyytelö käsin erittäin hienoksi, minkä jälkeen
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sitä vähän lämmitetään. Pohjalle vajonnutta juustomassaa puserretaan ja nostetaan se sitten pyttyyn, jossa
hera siitä erotetaan käsin pusertamalla. Pusertamisen
jälkeen kaadetaan juustomassan päälle kiehuvaa heraa,
jossa sen annetaan olla 10 minuuttia. Juustomöhkäle
nostetaan nyt
juustolaudalle tai
tavalliselle puukannelle heikolla
tulella kärvennet
täväksi. Tällöin
käännetään j uusto
kerran. Tämän
kärventämisen
jälkeen annetaan
juuston jäähtyä.
Ellei sitä heti tä
män jälkeen syö
dä, säilytetään se
riihikuivassa vil
jassa, missä se lii
aksi kuivumatta
Kuva 166. Pyöreä, kakunmuotoinen maito- kauvan säilyy.
Oikeankokoijuusto Kankaanpään pitäjästä (Satakunta),
{S. H.) läpimitta 0,27 m, paksuus 0,oi m.
seen Kälviän juus
toon käytetään vä
hintään 10 1. maitoa. Sitä valmistetaan täysmaidosta tai
kuoritusta maidosta tai kummankin sekotuksesta.
A la la ji 4. Suolaa ennen kärventämistä; käytetään
juoksutinta; heikko jälkilämmitys; puserretaan vähän
kattilassa ja juustolaudalla.
K a n k a a n p ä ä n ju u s to ja (kuva 166) valmistetaan
Kankaanpään pitäjässä ja sen ympäristössä.
Yhteen juustoon käytetään tavallisesti 8 1. maitoa,
joka ei saa olla vähimmässäkään määrin hapanta.
Maitoa lämmitetään hitaasti kattilassa koko ajan häm-
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mentäen sitä. Sen lämpöä koetellaan käsin; se ei ni
mittäin saa tuntua kuumalta. Niin pian kuin maito on
saanut oikean lämpönsä, sekotetaan siihen juoksutinta
ja kattila otetaan tulelta, jonka jälkeen maidon anne
taan rauhassa juoksettua. Sittenkuin se on »jähmetty-

Kuva 167. Pyöreä, kakunmuotoinen maito juusto Sulvan pitäjästä
H.)
(Pohjanmaa); läpimitta 0,33 sm, paksuus 0,02 m.

{S.

nyt» asetetaan kattila heikolle tulelle ja massaa muo
kataan käsin, kunnes se on hienoksi murentunut.
Juustomassa vajoo pohjaan ja puserretaan sitä siellä
käsin ja muovaillaan niin, että se rikkoutumatta sieltä
voidaan nostaa pärekorin pohjalle. Tässä kuvatun
juuston pinnassa näkyvät vielä tällaisen pärepohjan
jäljet. — Juustoa suolataan kummaltakin puolelta
vähäsen ja paistetaan sitten uunissa tasakeltaiseksi;
poikkeustapauksissa kärvennetään sitä myöskin tulella,
jolloin se tulee ruskeantäplikkääksi. Kärventämisen
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jälkeen on juusto valmis syötäväksi. Sitä voidaan
myöskin jonkun aikaa säilyttää viileässä huoneessa.
Ylläkuvattu juusto oli pinnaltaan ruskeankeltainen.
Pinta oli epätasainen ja selvästi saattoi nähdä, ettei
vät juustopalaset olleet kunnollisesti toi
siinsa sulau tuneet. Juuston sisus oli
himmeän valkoisenkeltainen ja oli siinä
eräitä valkoisempia täpliä. Maku oli jo
tenkin äitelä.
A la la ji 5. Suolaa kärventämisen jäl
keen; juoksuttamiseen käytetään koko
juoksutusmaha; jälkilämmitystä ei juoksettamisen jälkeen; juustoa ei sanottavastikaan puserreta.
S u lv a n ju u s to (kuva 167). Tämän
juuston valmistukseen käytetään mie
luimmin ternimaitokauden jälkeistä
maitoa ja sekotetaan siihen heti lypsyn
jälkeen juoksutinta. Jos juoksuttimen
käyttäminen jätetään myöhemmäksi, on
maito lämmitettävä n. 36 °C. Juoksutusmaha pannaan maitoon, jossa se saa olla
siksi, kunnes maito on juoksettunut,.
Kuva 168. Juusto- jonka jälkeen tämän mahan annetaan
veitsi Sulvan pi uudestaan kuivua seuraavaan kertaan
täjästä (EteläPohjanmaa). Var asti. Sen jälkeen kuin juustomassaa
ren pituus 44,5, on puukauhalla taikka puuveitsellä (kuva
poikkipuun pi 168) sekotettu, nostetaan se kattilasta
tuus 12 sm. M. M. lusikalla ja heraa puserretaan vähän
pois. Tämän jälkeen muovataan juusto
vadissa pyöreäksi kakuksi ja asetetaan pyöreälle tai
kulmikkaalle, kahvalla varustetulle laudalle (kuv. 169
ja 170). Myöskin käytetään laidallisia kansia. Kun juusto
on tullut vähän kiinteämmäksi, kärvennetään sitä
edelleen kannella ollen suoraan tulella, käännetään ja
suolataan tarpeen mukaan.

143

Juustoon menee 8—12 1. mai
toa. Sitä syödään joko yksinään
taikka yhdessä kaljakeitoksen
kanssa.

b. Pyöreät kakunmuotoiset
juustot, joiden pinta on kirja
vaksi kärvennetty. Näitä juusto

ja, jotka samaten kuin edellisen
ryhmän juustot ovat yleisimmät
Pohjanmaalla, syödään enim
mäkseen tuoreina tai melkein
Kuva • 169. Tuella varus
tuoreina. Niiden maku on oi tettu
Tervajoen
keastaan parempi kuin tasan pitäjästäjuustolauta
(Pohjanmaa),
kärvennettyjen juustojen, ei läpimitta 0,38 m; tuenlevynpivätkä ne myöskään ole yhtä (S. H.) tuus 0,i4 m. M. M.
sitkeitä.
Näiden juustolajien valmistustapa on varsin yhtä
läinen. Niitä ei koskaan suolata ja tavallisesti käyte
tään juoksutinta; jälkilämmitykseen, pusertamiseen
y. m. s. nähden on kuitenkin eroja olemassa.

Kuva 170. Kahvalla ja tuella varustettu juustolauta Vetelin pitäjästä,
(S. H.) Levyn mitat 0,33X0>33 m ’ tuen korkeus 0,31 m. Ä. M,-
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L im in g a n ju u s to (kuva 171). ,Maitoa lämmitetään
kattilassa vastalypsetyn maidon lämpöiseksi, jonka
jälkeen kattila nostetaan tulelta ja siihen sekotetaan
juoksutin ta. Sen jälkeen asetetaan kattila taas hei
kolle tulelle ja annetaan maidon tulla »käden sietämän»

Kuva 171. Pyöreä kakunmuotoinen maitojuusto Limingan pitäjästä
(S. H.) (Pohjanmaa). Läpimitta 0,31 m, paksuus 0,02 m.

kuumaksi. Kattila nostetaan nyt tulelta ja siinä oleva
juustomassa muovataan käsin litteäksi kakuksi. Hera
erotetaan. Juusto nostetaan juustokannelle, joka ase
tetaan leivinuuniin erikoiselle rautaiselle telineelle.
Siellä sitä paistetaan, kunnes se kummaltakin puolen
on tullut halutun kirjavaksi. Tavallisesti käytetään
yhteen juustoon 6—10 1. maitoa.
Juuston läpimitta on 0,si m ja paksuus m. Keunat
0,02
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ovat epätasaset.
Maku on vähän hapahko ja suolaton.
P ir ttik y lä n
(Pörto m in ) ju u s to 12.EteläPohjanmaalla (kuva
172) valmistetaan
juustoa seuraavalla
tavalla:
Ternimaitoa, jota
saadaan neljänä ensimäisenä lypsykertana, s. o. kahtena
esimäisenä vuoro
kautena lehmän poi
kimisen jälkeen, väl
tetään tätä juustoa
valmistettaessa. Mai
toa lämmitetään padassa, joka vetää noin 4 kannua (10,»
litraa) 36—38° C lämpöiseksi, jonka jälkeen pata ote
taan tulesta ja juoksutus maha ripustetaan pataan.
Kun maito on juoksettunut, rikotaan löyhä juusto hierimellä (kuva 173 a) tai vispilällä. Edellistä käyteK u v a 172.

Pirttikylän (Pörtomin) juusto2

»Sidbäck»

kylästä

(Etelä-Pohjanmaa).
(S. H.)

Pörtomin

pitäjässä

Läpimitta 0,23 m, pak-

suus 0,09 m.

1 Tällä juustolla, joka on yleinen Etelä-Polijanmaan ruotsalaisissa
seuduissa, on siellä monta nimeä, mutta nimitetään sitä tavallisimmin
yksinkertaisesti vain juustoksi, sillä muuta juustoa ei yleensä tunneta.
Riippuen niistä eri tilaisuuksista, joissa sitä on käytettävä, kutsutaan
sitä »skrifthaldsost» (kinkerijuusto), »barsölsost» (kastejuusto), »gästboost» (pitojuusto) j. n. e Kinkeripäivänä on sekä lapsilla että van
hemmilla taskut täynnä tätä juustoa.. Sitä käytetään myös »suupalana»
matkoilla sekä rikottuna vastakeitetyssä maidossa ja »dricksvälling»issa
(kaljamaidossa) y. m. Kertojamme — Herra O tto D ah l , Vaasassa —
sanoo, että juusto on »hyvin voimakasta ja maukasta». Toisinaan
saattaa se olla »mehukasta ja makeata, kerrassaan herkkua, toisinaan
taas kuivaa ja katkeraa».
2 Tämä helmikuun 18 p:nä 1915 valmistettu juusto on vielä tänä
päivänä (tammikuun 28 p:nä 1916) vallan muuttumaton ja homeesta
vapaa sekä pinnaltaankin tyypillinen.

10 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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Kuva 173. a juustohierin, pi
tuus 0,38 sm. b juustokaulia
Pörtomin pitäjästä (Etelä-Poh
janmaa, pituus 0,46 m. Ä. M.

Kuva 174. Juusto nkärvennyslauta; Pörtomin pitäjä (Etelä Pohjanmaa). Laudan läpimitta
0,25 m. Ä. M.

tään siten, että sen varsi pidetään kummankin käm
menen välissä ja pyöritellään edestakaisin, niin että
hierimen haarat rikkovat juustomassan. Tämän jäl
keen asetetaan pata taas tulelle ja maitoa lämmitetään
vähäsen, jolloin »hiljaisen kiehumisen aikana» pienet
juustopalaset uudestaan yhtyvät. Kahta juustokauhaa
(kuva 173 b) käyttämällä kootaan juusto vähitellen suu
reksi kokkareeksi; eräät juustonvalmistajattaret teke
vät tämän käsin. Juustokokkare nostetaan tämän jälkeen
maitokehloon (kuva 175). Siinä vaivataan juustomassaa
tasaiseksi kakuksi, jonka jälkeen sitä huuhdotaan ras
vaisella, vähän suolatulla heralla. Kun juuston pinta
on jonkun verran kuivunut, kärvennetään juustoa
kierrettävällä kärvennyslaudalla (kuva 174), jota pide
tään kaltevassa asennossa avoimen tulen edessä; kärventämiseen kuluu tavallisesti noin tunti.
Juoksuttimena käytetään pikkuvasikan mahaa, joka
on täytetty suolalla ja ensimäisen lypsykerran terin-

147

maidolla ja jon
ka suut on kiin
nitetty pitkään
tikkuun (kuva
176). Toiset an
tavat vasikan
imeä emäänsä
ennen teurasta
mista ja tätä
maitoa käyte
tään sitten juoksuttimessa.
Suuremmissa
talonpoikaista
loissa voidaan
nähdä tällaisia Kuva 175. Maitokehlo Pörtomin pitäjästä
läpimitta 0,23 m, korkeus
»juoksutin tik (Etelä-Pohjanmaa);
0,08 m. Ä. M.
kuja» joukot (S. H.)
tani kuivu
massa tuvan laessa. Ennen käyttöä puhdistetaan
»juoksutin» liottamalla tomusta sekä asetetaan sen jäl
keen vatiin puhtaaseen veteen. Tätä vettä, joka silloin
käy suolaiseksi ja jota nimitetään »juoksutinheraksi»,
käytetään juuston suolaamiseen ja kaadetaan se juustopataan.

Kuva 176.^ Juoksutintikku Pörtomin pitäjästä (Eteläpohjanmaa).
(S. H.)
Tikun pituus 0,23 m. F. M.

U8

Kuva 177. Pyöreä, kakunmuotoinen
joen pitäjästä (Pohjanmaa)' Läpimitta 0,30 m, paksuus 0,02 m.

Kun tätä juustoa on
lähetettävä tuoreena pi
temmät matkat, suolataan
sitä lujemmin.
Kärventämisen jälkeen
asetetaan juusto kuivu
maan puusäleille tuvan
lakeen. Kerran kuivut
tuaan voidaan juustoa
säilyttää vuosikausia ru
kiin seassa jyväaitassa.
T erva jo en ju u s to (kuva
177). 5 1 täysimaitoa läm
mitetään lehmänlämpimäksi, senjälkeen sekotetaan juoksutinta lämpöä
kohottamatta. Juoksettumisen jälkeen murenne
taan juustomassa ja saa
se lopulta vajota kattilan
pohjalle.Juustomassanoste t a a n k a t t jla s t a p u s e r .
r e ta a n k o k ° ° n k a S ln . aS‘

tiassa ja kärvennetään
sitten avonaisella tulella
puukannen päällä. Juustoja syödään tuoreina tahi kui
vattuina. Kuivina voivat ne säilyä vuosikausia.
Ik a a lis te n ju u s to (kuva 178). Maitoa lämmitetään
kattilassa vähäsen, jonka jälkeen 10 maitolitraa kohti
sekotetaan 1/8 1 juoksutinta sekä pivollinen suolaa.
Hämmennettyä annetaan maidon, vaatteella peitettynä
neljännestunnin ajan juoksettua. Sen jälkeen lämmi
tetään maitoa, samalla hämmentäen hierimellä, kunnes
se tuntuu kiehuvan kuumalta. Kun juustomassa on
vajonnut pohjaan, kerätään se ja nostetaan kattilasta
niin kuumana kuin vain kädet sallivat. Sen jälkeen
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litistetään juusto
käsin ja muo
vaillaan juustokannella, minkä
jälkeen se saa
jäähtyä. Tällaikaa asetetaan
uunin suuhun
halkoja ristiin
päällekkäin. Niin
pian kuin juusto
on jäähtynyt, sy
tytetään puut ja
juusto pidetään
kannen avulla
tulen vieressä
sekä käännetään
tavan takaa. Tä
ten kärvenne178. Pyöreä, kakunmuotoinen iuaitojuusto
. tään sitä, kunnes Kuva
Ikaalisten pitäjästä (Satakunta). Läpimitta 0,32 m,
se on »kauniin (S. H.)
paksuus 0,02 m.
kirjava». Sen
jälkeen puserretaan juustoa uudestaan kahden puisen
kannen välissä, jotta kaikki liikanainen hera siitä valuisi;
minkä jälkeen se asetetaan varjoisaan paikkaan (ei
auringonpaisteeseen!) kuivumaan.
Väri on ulkopuolelta valkoisenkeltainen ruunilla
täplillä. Pinta on epätasainen; juustopalaset eivät ole
täydellisesti yhteensulautuneet. Juuston sisässä on siellä
täällä pieniä reikiä, joita kuitenkin on vähemmän laita
puolella. Maku on rasvainen, vähän hapahko. Juusto
ei ole sitkeä.
2. Nelikulmaisia, muoteissa valmistettuja maitojuustoja, Useimmat suomalaiset talonpoikaisjuustot
kuuluvat tähän ryhmään. Osan näistä juustoista täytyy
pitemmän tai lyhyemmän ajan kypsyä; toiset taas syö-
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dään heti. Samalla paikkakunnalla valmistetaan usein
kin useampia erilaisia juustoja.
Paremman yleiskäsityksen saamiseksi jaetaan nämä
juustot tässä kahteen ryhmään: a koviin, tavallisesti
hitaasti kypsyviin maitojuustoihin ja b pehmeisiin
juustoihin, jotka syödään tuoreina.
a. Kovat' tavallisesti hitaasti kypsyvät maitojuustot. Näitä erotamme kaksi aliryhmää: paksuja,
tiilenmuotoisia maitojuustoja rannikolla ja LounaisSuomen saaristossa sekä ohuita neliömäisiä maitotoisaalta juustoja sisämaassa.
K o v ia , tiile n m u o to isia ju u s to ja edustaa hyvästi jo
ennen mainittu Ahvenanmaan juusto, jota aikanaan
vietiin Ruotsiin ja Tanskaan. 18-vuosisadalla koetettiin
levittää tämän juuston valmistusta sisämaahankin.
Mitenkä tässä onnistuttiin, siitä ei meillä ole tietoa;
mutta tästä yrityksestä on meidän kiittäminen erittäin
tarkkaa selitystä Ahvenanmaan juuston senaikuisesta
valmistuksesta. Eräässä teoksessa vuodelta 1759 selit
tää tunnettu maatalousopin professori Turun yliopis
tossa P. A . G a d d mainitun juuston valmistusta seuraa
vasti: »Ruustinna T a cka u , synt. K a th a r in a M o rin ansait
see kunniakkaan muiston siitä, että hän Punkalaitunielle
ja muutamiin täkäläisiin pitäjiin (Huittisiin) on levit
tänyt tietoa oikeasta juustonvalmistustavasta.1— -----Ei ole helppoa eikä edullista valmistaa juustoa pie
nestä maitomäärästä. On kerättävä ainakin 15—18
kannua maitoa, josta sitten saadaan hyvää juustoa
noin 9—10 naulaa. Maito lämmitetään haaleaksi
ja sekotetaan siihen sitten heti juoksutinta. On huo
mattu, että kalan ja kaninmahasta saatu juoksutin on
huonompaa kuin hyvin syötetyn vasikan mahasta
saatu. Kuta enemmän maitoa vasikka on saanut, sitä
parempaa on juoksutin; kahta tuntia ennen teurasta
mista on sille annettava maitoa, silloin sisältää se pa
rempaa ja runsaammin juoksutinta; joka on ainoastaan
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vasikan mahassa juossutta maitoa. Juoksutin otetaan
vasikan mahasta ja kaadetaan puhtaaseen veteen; vettä
on vaihdettava useaan kertaan, kunnes juoksutin on
puhdasta; sitten pannaan se johonkin kalvoon tai rak
koon ; hiukan mai
toa j a hienoksi
jauhettua juustoa
pannaan sekaan
ja asetetaan riip
pumaan tulevia
tarpeita varten.
Ennenkuin juok
sutin ta sekotetaan
maitoon, täytyy
sen saada liota
puhtaassa vedes
sä 12 tuntia.»
»Astia, jossa
maitoa juoksute
taan, on peitet
tävä.»
»Kun maito on
ensi kerran juoksettunut, vatka
taan se sekaisin
vispilällä, ja saa Kuva 179. Tiilenmuotoinen maitojuusto, Ah
sitten juoksettua venanmaan juusto Föglön pitäjästä (Vars.Suom., paksuus m.
uudestaan. Juusto mi). Pituus m, leveys
(S.
H.)
nostetaan sitten
joko muottiin tahi seulaan ja vaivataan sitä lämpi
mässä herassa. Viimeiseksi vaivataan kylmässä ve
dessä.»
»Suolaa sirotellaan aina kahden puolen juustoa,
mutta ei sekoteta koskaan sisään.»
»Juusto ei saa kuivua päivänpaisteessa vaan siimek
sessä, mitä hitaammin sitä parempi».
0,25

0,13

0,06

152

«•Vasta vuoden kuluttua saa juusto oikean, miellyt
tävän makunsa.»
Tämä selitys vuodelta 1759 on niin täydellinen,
että sitä voidaan seurata vielä nytkin.
»K. Suomen Talousseuran Toimituksissa» v. 1837
sanoo tunnettu maanviljelyskemisti A le x a n d e r M iiller,
että Ahvenanmaan juusto on näyttänyt voivansa
kilpailla parhaimpien koti- ja ulkomaisten juustojen
kanssa ja että se Ahvenanmaan yrttirikkaista laitu
mista saa hienon ja höystemäisen makunsa. Eräässä
maanviljelyskokouksessa Godbyssä Ahvenanmaalla
v. 1887 valitetaan
sitä, että »nykyään
ainoastaan poik
keustapauksessa
tavataan Ahvenan
maan juustoa kau
passa». Tässä maan
viljelyskokouk
sessa
oli vain har
Kuva 180. Juustokauha Föglöstä (Vars. Suo-'
voja tällaisia juus(S. H.) mi). Pituus 0,42 m. Ä. M.
toj a näy tteillä. Maa
talous-, kalastus- ja kotiteollisuusnäyttelyssä Marianhaminassa v. 1910 oli näytteillä ainoastaan 6 talonpoikaisjuustoa, jotka kaikki olivat kysymyksessä olevaa
lajia. Kaikki viittaa siihen, että näiden juustojen val
mistus nykyään on varsin pieni. Siitä huolimatta tunne
taan se hyvin yhdenmukaisen ulkoisen ja sisäisen laa
tunsa perusteella kaikkialla Lounais-Suomen suuressa
saaristossa,olipa se sitten peräisin mistä osasta tätä saaris
toa tahansa. — Tähän liitetyt kuvat (kuva 179 ja 183)
esittävät kahta tiilenmuotoista juustoa, toinen on Föglön
pitäjästä, kysymyksessä olevan seudun eteläosasta, ja
toinen Raumalta, tämän seudun pohjoisosasta. Edellisen
sisustassa on runsaammin ja suurempia reikiä kuin
jälkimäisen, seikka, mikä mahdollisesti johtuu juustojen
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erilaisesta ijästä.
Föglön juusto oli
näet kuvattaessa
kuukautta vanha
ja hyvin kypsynyt,
Rauman juusto taas
oli verrattain tuore,
vain 4 kuukautta
vanha.
8

A hvenanm aan
ju u sto , (F ö g lö n
ju u sto , kuva 179). Kuva 181. Juustomuotti Föglöstä (Vars.
Valmistustapa on

Pituus 0,26 m, leveys 0,i4 m ja pakseuraava: Täyttä Suomi).
(S. H.)
uus 0,io ra. Ä. M.
maitoa ja kuorittua
maitoa sekaisin, edellistä enemmän, kaadetaan suureen
kattilaan ja lämmitetään vastalypselyn maidon lämpöi
seksi. Siihen sekotetaan juoksutintaja 2—3 ruokalusi-,
kallista suolaa. Antamatta maidonkiehua, pidetään se
tulella, kunnes se on kokonaan juoksettunut. Sen jäl
keen murennetaan juustomassa ihan hienoksi ja anne
taan sen sitten taas olla rauhassa, kunnes juustopalaset ovat yhtyneet, jonka jälkeen massa suurella puukauhalla (kuva 180) nostetaan muottiin (kuva 181), jossa
se sormin »revitään» ja taas vaivataan yhteen sekä lo
pulta molemmin käsin puserretaan tiiviiseen; tämä puser-

Kuva 182. »Stomma» Köökarista (Vars. Suomi). Pituus 0,50 m, leveys
(S. H.) 0,25 m, syvyys 0,os m. Herakourun pituus O42 m. Ä. M.
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taminen toimitetaan muotin kummaltakin puolelta, sillä
siinä ei ole mitään pohjaa. Näin käsiteltäessä pide
tään juustomuottia n. s. »stommassa» (kuva 182); sillä
ymmärretään paksusta puusta tehtyä maljaa, jonka
päässä on kouru heran poisvalumista varten. Viimeksi
valellaan juustoa
kuumalla heralla,
niin että se läpeensä
kastuu. Sen jälkeen
annetaan se kuivua
vähintäin kolme kuu
kautta »siimeksessä
ja kuivassa ilmassa».
Eräät juustontekijät poikkeavat
valmistaessaan Ah
venanmaan juustoa
monin tavoin yllä
kerrotusta menet
telytavasta. Esi
merkkinä mainitta
koon, että Degerbyssä suolataan
juustoa vasta sitä
muottiin pantaessa;
suolaa — 4 ruoka
Kuva 183. Tiilenmuotoinen maito juusto lusikallista 40 maito
Rauman maaseurakunnasta (Satakunta).
Pituus 0,18 m, leveys 0,i5 m. paksuus 0,07 m. litraa kohti — sekotetaan kerroksittain
juustomassaan. Myöskin on siellä tapana upottaa juustomuotti kuumaan, vaan ei kiehuvaan heraan, sen jäl
keen kuin juustomassa siihen on lujasti puserrettu;
se asetetaan laidalleen 15 minuutiksi juustokattilaan.
Kun juusto on otettu kattilasta, puserretaan sitä muo
tissa uudestaan ja jätetään siihen noin 10 minuutiksi.
Sitten otetaan juusto muotista, asetetaan laudalle sekä
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pannaan kuivumaan aurinkoiselle paikalle, jossa sitä
joka päivä käännetään.
R a u m a n ju u s to (Pihlusjuusto, kuva 183). 31 lit
raa täyttämaitoa lämmitetään vastalypsettyä maitoa

Kuva 184. Neliömäinen, litteä maitojuusto Uudestakaupungista (Vars.
(S. H.)
Suomi). Pituus ja leveys O42 m, paksuus 0,03 m.

vähän lämpimämmäksi. Ruokalusikallinen juoksutinta
sekotetaan vispilällä huolellisesti siihen. Maidon anne
taan olla rauhassa puolen tuntia ja hakataan sitä sitten
juustovispilällä, kunnes juustoaine eroo ja hieno-osaisena
vajoo pohjaan. Nyt nostetaan juustomassa kattilasta,
pannaan muottiin, hienonnetaan huolellisesti käsin, niin
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että se murenee ihan hienoksi ja puserretaan lopulta taas
tiiviiseen. Mainitusta maitomäärästä valmistetaan kaksi
juustoa; kumpaankin muottiin sirotellaan 0,i 1 suolaa.
Juusto valellaan heralla, jotta sen pinta tulisi sileäksija
yhdenmukaiseki. Pinnalle sirotellaan taas suolaa. Nyt
pannaan kansi
juuston päälle
ja annetaan
juuston olla
muotissa 1/2tun
tia. Tämän jäl
keen käänne
tään se,- jonka
jälkeen toista
puolta käsitel
lään samalla
tavalla (heraa
ja suolaa, V4
tunnin säily
tys). Juusto ase
tetaan viileälle
paikalle jäähty
mään ja puser
retaan sitten
riippuen siitä,
miten kestävää
Kuva 185. Neliömäinen, litteä juusto Vihdin juustoa halu
pitäjästä (Uusimaa). Pituus ja leveys 0,n m,
taan, joitakuita
(S. H.)
paksuus 0,04 m.
tunteja tai päi
viä muotissa. Valmiina juusto säilytetään viileässä
paikassa, jotta »se ei happanisi». Toisinaan höystetään
sitä kuminoilla.
Tiilenmuotoisella Ahvenanmaan juustolla on kova kel
tainen pinta, jonka epätasaisuuksissa on vähän hometta.
Juuston sisus on enimmäkseen reijällinen. Sen maku
on erittäin hyvä, muistuttaen Norlannin juustoja.
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N e liö m ä is is tä , jo te n k in o h u ista m a ito ju u sto ista ,

jotka ovat kovia ja kypsyvät hitaasti, mainittakoon tässä
ainoastaan kaksi lajia, syystä etteivät nämä juustot
tietääkseni koskaan ole olleet kovin yleisiä. Niitä val
mistetaan ainoastaan sisämaassa.
U udenkaupun
g in ju u s to (kuva
184) on hyvä esi
merkki tästä juus
tolajista. Jos sen
annetaan oikein
kypsyä, on se
maultaan oival
linen sekä muu
tenkin laadultaan
erinomainen. Kyp
syneet juustot ei
vät ole niin sitkeitä
kuin kypsymättömät.
Uudenkaupun
gin juustoja val
mistetaan seuraavalla tavalla:
maito lämmite
tään nopeasti,
186.
mutta ei saa ru
veta kiehumaan, (S. H.)
jonka jälkeen sii
hen pannaan juoksutinta ja annetaan sitten jäähtyä.
Tämän jälkeen annetaan sen hitaasti juoksettua, läm
mitetään uudestaan, juustomassa nostetaan muottiin
ja puserretaan. Juusto viedään nyt puuhyllylle ruokakammioon, kesällä maitokammioon kypsymään; myös
kin on tapana säilyttää sitä, kyllin kuivuttuaan, riihikuivissa oljissa joitakuita kuukausia kypsyäkseen.
Kuva

Pehmeä

maitojuuusto Mäntsälän

pitäjästä (Uusimaa). Pituus ja leveys O 4 3 m,
paksuus 0,04 m.
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Tämä juusto kypsyy tavallisesti neljässä kuukau
dessa.
V ih d in ju u s to ja (kuva 185) valmistetaan jotenkin
samalla tavalla kuin Uudenkaupungin, juoksuttamisen
jälkeiseen jäähdyttämiseen ei kuitenkaan panna
niin suurta painoa. Tämä juusto ei ole yhtä yhden
mukaisesti ja kauniisti tasasuuruisilla reijillä varus
tettu, kuin sen sukulaisjuusto Uudestakaupungista.

Kuva 187. Pehmeä maitojuusto Sipoon pitäjästä (Uusimaa); muotin
sisämitat: pituus O47 m, leveys O47 m, korkeus O44 m, seinämäin
(S. II.)
paksuus 0,02 m. Ä. M.

b. Pehmeät juustot. Tämän alaryhmän juustoja
valmistetaan enimmän koko maassa, paitsi Pohjan
maalla, jossa kakunmuotoiset ovat tavallisimmat, ja ItäSuomessa, jossa juustoja ei ensinkään valmisteta. Ne
esiintyvät monessa eri muodossa ja voidaan jakaa kah
teen ryhmään: a. p iim ä ju u s to h in ja b. ju o k s u tin ju u s to ih in
a. P e h m e itä p iim ä ju u s to ja valmistetaan yhä vie
läkin suuret määrät osittain kotitarpeiksi, osittain myy
täviksi suurissa osissa Etelä-Suomea, nim. Hämeessä,
Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
Niitä milloin kärvennetään, milloin taas syödään ne
aivan tuoreiltaan.
Koska valmistus eri pitäjissä on pääasiassa sama,
esitetään tässä vain yksi selitys, liitän tähän kuitenkin
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kolme kuvaa näistä
juustoista — nim.
Mäntsälän, Sipoon ja
Hattulan juustoista
— jotka muodoltaan
ja laadultaan huo
mattavasti eroavat
toisistaan. Yksityis
kohtainen selostus
koskee varsinkin
Mäntsälän juustoa.
M ä n ts ä lä n ju u s to
(kuva 186). Maito
lämmitetään kiehumapisteeseen asti.
Siihen sekotetaan
sitten piimää —1litra
5 maitolitraa kohti
— vähissä määrin
puulusikalla ja uut
teraan hämmentä Kuva 188. Pehmeä piimä juusto Hattulan
mällä. Kun juusto- pitäjästä (Häme). Pituus ja leveys O m,
paksuus
m.
aine rupee eroa (S. H.)
maan, keitetään mai
toa hetkinen, kunnes eri paikoissa kattilaa rupee näky
mään kirkastaheraa. Sen jälkeen nostetaan juustomassa
siivilällä herasta ja pannaan puuastiaan. Tässä murennetaan se ja
hera puserretaan pois joko käsin
tai puulusikalla ja sekotetaan vä
hän suolaa sekaan. Puiseen juustoKuva 189. Kaksoismuottiin levitetään ohut liinavaate
muotti piimäjuustoa
ja
asetetaan juusto siihen. Vaat
varten. Tammelan pi
teen reunat levitetään mahdollisim
täjä (Häme). Pituus
man yhdenmukaisesti juuston ylä
0,34 m, leveys
m.
(S. H.) M. M.
pinnalle. Nyt pannaan kansi päälle
42

0,05

0,17
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ja kuormitetaan se kivellä. Tunnin pari kestävän pusertamisen jälkeen on juusto valmis. Jotta se tulisi
kestävämmäksi, kärvennetään sitä pusertamisen jälkeen
leivinuunissa.
Mäntsälän juus
ton muotoon ylei
sin.
S ip o o n p e h m e ä
(kuva 187)
on pieni, melkein
kuutionmuotoinen ja sangen
maukas. Se val
mistetaan pii
mällä — 1 litra
maitolitraa
kohti —; eikä
sitä muotissa ei
kä muualla pu
serreta. Ainoas
taan sen yläpinta
kärvennetään.
Juusto on valmis
syötäväksi jo
kymmenen tunKuva 190. »Valkoinen juoksutinjuusto» Hattulan
perästä* sitä
pitäjästä (Häme). Pituus ja leveys 0,u m, pak- m ^ g ä n Helsin(S. H.)
suus 0,03 m.
gin torilla noin 24
tunnin vanhana.
H a ttu la n ju u s to n valmistukseen otetaan 1 piimälitraa kohti 4 litraa maitoa. Juusto kärvennetään ta
vallisesti kovasti (kuva 188).
T a m m e la n p iim ä ju u s to valmistetaan 7,6 kg:sta mai
toa ja 2,5 kg:sta hapanta kirnumaitoa, johon sekotetaan
50 gr suolaa. Juustomassa on pantava muottiin (kuva
189) mahdollisimman kuumana jja väitetään että, jos
6

I

suomalainen

Kuva 191. Juustomuotti Pirkkalan pitäjästä (Satakunta). Kantaa vuosilukua 1783. Pituus 0,i6 m,
(S. H.)
leveys 0,14 m, korkeus 0,08 m. M. M. Valok. K . Ruhanen.
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tätä sääntöä noudatetaan, ei juusto tuleniin kuiva kuin
jos juustomassa pannaan muottiin jäähtyneenä. Vähäi
sen painon alaisena puserretaan juustoa 5—6 tuntia ja
on silloin valmis syötäväksi.
b. P e h m e ä t ju o k s u tin ju u s to t ovat viime vuosi
kymmeninä suuressa
osassa Etelä-Suomea
tulleet yleisemmiksi.
Nykyään on yleensä
tiloilla runsaasti kuo
rittua maitoa ja val
mistetaan siitä pää
asiallisesti kotitar
peiksi juoksutinjuustoja, joiden val
mistus on hyvin yk
sinkertaista ja jotka
tavallisesti ovat san
gen maukk aita. J uustot ovat useimmiten
sälän pitäjästä (Uusimaa). Pituus ja leveys pieniä, ja pidetään
(S . h .)
0,13 m, paksuus 0,05 m.
n iitä hyvänä ja h a l

pana ruokana.

Pehmeät juoksutinjuustot voidaan jakaa kolmeen
suureen ryhmään, jotka ulkomuodoltaan, laadultaan ja
maultaan eroavat toisistaan. Valmistustavoissa on
omituisia eroavaisuuksia: eräitä juustoja valmistetaan
siten, että puumuotissa oleva juustomassa jäähdytetään,
toisten valmistuksessa taas lämmitetään sitä muotissa,
kolmansien taas ei käytetä jäähdyttämistä eikä lämmit
tämistä. Heti esitettävät Hattulan, Mäntsälän ja KeskiUudenmaan juustot edustavat hyvästi näitä ryhmiä.
H a ttu la n »
valkoisenjuoksutinjuuston» (kuva 190)
valmistus on seuraava: 4 1täysmaitoa lämmitetään katti
lassa 35° C, jonka jälkeen kattila otetaan tulelta. Maitoon
kaadetaan äkkiä teetusikallinen juoksutinta maitoa sa-
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maila hämmen
tämällä, minkä
jälkeen se saa
hitaasti juoksettua. Nyt ase
tetaan kattila
uudestaan tu
lelle; niin pian
kuin maito on
suuremmassa
määrin juoksettunut, rikotaan
ja sekotetaan
juustomassa ja
nostetaan puumuottiin jossa
se käsin puser
retaan. Sen jäl
keen otetaan
juusto muotis
taan ja pan Kuva 193. Uusmaalainen pehmeä juoksutinjuusto
naan kylmään Keski-Uudeltamaalta. Pituus ja leveys m,
veteen jäähty (S.
paksuus
m.
mään. Niinpian
kuin se on jäähtynyt ja siihen on sirotettu vähän suo
laa, voidaan sitä syödä.
M ä n ts ä lä n p e h m e ä ju o k s u tin ju u s to (kuva 192). Mai
toa lämmitetään kattilassa vähäsen, siihen sekotetaan
teelusikallinen verestä juoksutinta ja kattila otetaan
tulelta. Kun maito on juoksettunut, lämmitetään sitä
uudestaan, jonka jälkeen juustomassa murretaan ja
pannaan juustomuottiin. Maito ei missään tapauksessa
saa kiehua; jos tämä tapahtuu, tulee juusto mautto
maksi ja sen väri rumaksi. Juustomuotissa puserre
taan massaa kovasti, se otetaan siitä uudestaan pois
ja pannaan lämpimään heraan. Juusto ei silloin kuiten0,14

H .)

0,03
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kaan saa vajota pohjaan eikä joutua kattilanlaitojen
yhteyteen, minkätakia sitä on pidettävä käsin herassa.
Sen jälkeen pannaan juusto taas muottiin ja puserre
taan. Tällä tavoin puserretaan ja lämmitetään juustoa
vuorotellen, kunnes se on saavuttanut tarpeellisen
kiinteyden. Kun sitten juusto lopulta on ollut puolen
tuntia muotissa, on se valmis. Toisinaan suolataan se
sitten.
U u sm a a la in e n p e h m e ä ju o k su tin ju u s to (kuva 192)
valmistetaan seuraavalla yksinkertaisella tavalla: 4 1
täysmaitoa lämmitetään kattilassa 39—40° C. Kun
kattila on otettu tulelta, pannaan maitoon juoksutinta. Noin 20 minuuttia annetaan maidon olla rau
hassa, sen jälkeen hämmennetään juustomassaa, nos
tetaan siivilällä muottiin, puserretaan vähäsen ja suo
lataan.

II. Munajuustot.

Nämä juustot, joita Suomessa pidetään talonpoikais
juustovalmistuksen huippukohtana, ovat varsin pidet
tyjä ei ainoastaan talonpoikain keskuudessa, jotka
munajuustoja pitävät herkkuruokina, vaan myöskin
säätyläistenkin keskuudessa. Epäilemättä ansaitsevat
nämä juustolajit vielä suurempaa levikkiä, koska ne
ovat maukkaat ja samalla erittäin ravitseva ravinto
aine.
Kaikki munajuustot ovat piimäjuustoja; tämän
juuston valmistukseen käytettävään maitoon sekotetaan aina suuremmat tai vähemmät määrät hapanta
kermaa, piimää tai hapanta kirnumaitoa, jotta juustoaine lämmittäessä paremmin eroisi. Yleensä ollaan
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sitä mieltä, että munajuuston hyvyys ja maun hienous
oleellisesti johtuu näiden käyteaineiden laadusta.
Loviisan tienoilla (Uusimaa) hankitaan munajuuston
valmistukseen erityistä n. s. »juoksutinmaitoa» siten.

Kuva 194. Muna juusto Lovisan kaupungin tienoilta (Uusimaa). Pituus
(S. H.)
ja leveys 0,18 m, paksuus 0,06 m.

että »kaksi litraa iltamaitoa jätetään 24 tunniksi savivatiin itsestään happanemaan».
Toinen seikka, joka mitä suurimmassa määrin vai
kuttaa munajuustojen laatuun, on niihin käytettyjen
munien määrä ja hyvyys. Näihin juustoihin käyte-
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tään olosuhteiden mukaan eri määrät munia. 6 litraan
täyttämaitoa käytetään, usealta taholta saatujen ilmoi
tusten mukaan, enintään 12, vähintäin 2 munaa. Ne
sekotetaan maitoon eri tavoin. Tavallisesti hämmen
netään ne vispilällä piimään, jonka jälkeen tämä seos
pienissä erissä sekotetaan juustonvalmistukseen käy
tettävään maitoon. Toisissa tapauksissa vispilöidään
piimään kaksi munaa ja seos kaadetaan maitoon, jonka
perästä hämmentämisen jälkeen juoksettunut juustoaine nostetaan herasta pois ja koko juustomassaan
sekotetaan kaksi munaa; muutamien juustojen valmis
tuksessa sekotetaan ensiksi sotketut munat lämmitet
tyyn maitoon ja vasta sen jälkeen kaadetaan hapan
maito sekaan. Itsestään selvää on, että näillä eri me
nettelytavoilla on vaikutusta juuston makuun ja kokoumukseen.
Edelleen on huomattava, että eräiden munajuustojen
valmistuksessa on noudatettava erinomaista varovai
suutta juustomassan käsittelyyn nähden, sen jälkeen
kuin se on keittoastiasta otettu, kun taas eräät toiset
lajit vaativat erittäin voimakasta vaivaamista puulusikalla taikka käsin. Ensinmainittua menettelyä on
käytettävä, jottei juusto tulisi sitkeäksi; merkillistä
kyllä väitetään jälkimäistä menettelyä käytettävän
samasta syystä. Tosiasia on, että molemmin keinoin
voidaan valmistaa juustoja, jotka eivät ole sitkeitä.
Useimmat munajuustot valmistetaan nelikulmai
sissa muoteissa, joita Uudellamaalla nimitetään »juustovannoiksi»; löytyy kuitenkin myöskin pyöreitä »juustokoreissa» valmistettuja munajuustoja. Voimme ne sen
takia paraiten jakaa 1. n e lik u lm a is iin ja 2. e n e m m ä n
ta i v ä h e m m ä n pyöreihin.
1. Nelikulmaiset munajuustot ovat tavallisimmat
ja valmistetaan niitä miltei kaikkialla Uudellamaalla,
Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Valmistus
tapaan nähden erotetaan kolme eri päämuotoa:
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a. lujasti puserrettuja ja vaivattuja; b vähän puser
rettuja ja vaivaamattomia sekä c pusertamattomia ja
vaivaamattomia.
a. L u ja s ti p u se rr e ttu ja j a v a iv a ttu ja m u n a ju u sto ja
(kuva 194) tavataan pääasiallisesti eräissä osissa ItäUuttamaata. Loviisan kaupungin tienoilla valmistetaan
näitä juustoja seuraavalla tavalla: 6 1 täyttämaitoa ja
4 ä 7 munaa kiehautetaan, minkä jälkeen seokseen kaade
taan I V 1 piimää, jotta maito juoksettuisi. Maito saa
kiehua korkeintaan 5 minuuttia. Kun kattila tämän
jälkeen on otettu tulelta, nostetaan juustomassa herasta
puhtaaseen puuastiaan, vaivataan hyvin ja suolataan.
Sen jälkeen asetetaan juustojoukkio ohuella liinavaat
teella peitettyyn muottiin, johon se käsin huolellisesti
sullotaan ja puserretaan sitten 6 tuntia kiviä painona
käyttämällä. Nyt otetaan valmis juusto muotista
ja vaatteesta pois. Jos juusto heti syödään, ei sitä
tavallisesti paisteta; jos se taas on lähetettävä, on
välttämätöntä sitä vähäsen lämpimässä uunissa paistaa.
Ne tämän laatuiset juustot, joita olen tutkinut, ovat
olleet erittäin maukkaita ja kokoumukseltaan erin
omaisia. Nämä hyvät ominaisuudet eivät ole edes vii
kon kestäneen säilytyksen jälkeen tavallisesti rahtua
kaan hävinneet.
2

Kuva 195. Uusmaalaisia talonpoikaisjuustoja; a Pernajan pitäjästä.
Pituus ja leveys 0, 14 m, paksuus 0,07 m; b Porvoon pitäjästä. Pituus
(S. H.)
ja leveys 0,13 m, paksuus 0,oo m.
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b. V ä h ä n p u se rr e ttu ja j a v a iv a a m a tto m ia m u n a ju u s to ja . Tällaisia juustoja on eräs erittäin maukas

munajuusto Pernajan pitäjästä (Uusimaa, kuva 195 a).
Tätä uusmaalaista talonpoikaisjuustoa valmistetaan seu
raavalla tavalla: 6 litraa täyttämaitoa kohti käytetään
1 viilimaitoa taikka hapanta kirnumaitoa, 5 munaa
ja 1V2 vajaa ruokalusikallista voisuolaa. Maito kiehaute
taan. Kiehu
misen alka
essa sekotetaan siihen
piimä vispilöityine mu
nineen. Tä
män jälkeen
annetaan
maidon olla
lämpimällä
paikalla,kunnesheraeroo.
Nyt nostetaan juustomassa kattilasta, suo
lataan ja sekotetaan
hyvin. Juustomuotti
(kuva 196) peitetään siiviläkankaalla, juustojoukkio pannaan sii
hen, kankaan kulmat
taitetaan juuston yli ja
kansi pannaan päälle.
Tämä kuormitetaan
4—5 kg:n painolla.
Pusertimessa on juusto
Kuva 196. Uusmaalaisen juuston muotti: tunnin ajan; sen jäl
a Pernajasta. Pituus ja leveys 0,i4 m, keen otetaan se muo
(S. H.) korkeus 0,07 m. Ä. M.
tista pois ja on valmis.
1,2
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Jos tahdotaan erittäin hienoa juustoa, käytetään 10 mu
naa mainittuun maitomäärään. Jos on tarkotus säilyt
tää tällaista juustoa, kärvennetään sitä uunissa pienellä
olkialustalla (kuva 197).
c. P u se rta m a tto m ia j a v a iv a a m a tto m ia
toja. Tähän ryhmään kuuluvat tavallisimmat munajuustot. Useimmiten pidetään erittäin tarkkaa huolta
siitä, ettei juusto ainakaan 10 ensimäisen tunnin
kuluessa siitä kuin se on muotista otettu, millään
tavoin pääsisi vahingoittu
maan.
Tällaisten juustojen laatu
näyttää suuresti riippuvan
hapatusnesteestä. Jos siksi
käytetään hapanta kermaa, Kuva 197. Olkialusta, jolle juusto
saa juusto yleensä erittäin asetetaan leivinuunissa kärventähienon ja herkullisen maun; misessä. Pernajan pitäjä (Uusi
lähinnä näitä ovat muna- maa). Pituus 0,41 m. Ä. M. (S.H.)
j uustot, j oiden valmistukseen
on käytetty hapanta kirnumaitoa. Myöskin eräät ta
vallista piimää käyttämällä valmistetut ovat maukkaita,
jotavastoin toisilla on liian hapan maku. Viimeksi
mainituissa tapauksissa on ehkä käytetty liian paljon
tai liian hapanta hapatusnestettä.
Hapatusnesteen laadun mukaan voidaan pusertamattomat ja vaivaamattomat juustot ryhmittää seuraa
vasti:
«. P u se rta m a tto m ia j a v a iv a a m a tto m ia , h a p a n ta
k e rm a a k ä y ttä m ä llä v a lm is te ttu ja m u n a ju u sto ja . Erin
omainen tämän ryhmän edustaja on Bromarvin (kuva
198) ja Finbyn pitäjissä valmistettu munajuusto. Sitä
valmistetaan seuraavasti: 10 litraa lehmänlämmintä
maitoa siivilöidään puhdistettuun rautakattilaan; kuparikattilaa ei ole käytettävä, vaikkakin se olisi hyvin
tinattukin. Kiehumisen lähestyessä lisätään hapanta
kermaa (joka on saatu 24 tuntia hapatetusta maidosta),
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johon on sotkettu 8 munaa.
Tämän jälkeen hämmenne
tään kovasti vispilällä. Niin
pian kuin maito on ruven
nut kiehumaan otetaan kat
tila tulelta, maidon anne..Kuva 198. Munajuusto Bromarvin
„
taan juoksettua, kunnes hera
pitäjästä (Uusimaa). Pituus ja le- 0 n kirkasta ]a »JUUStomaS(S. h .) veys
m, paksuus o,o m. san reuna on villamainen».
Sen jälkeen nostetaan juus
to puulusikalla j uustovaatteella varustet
tuun muottiin. Nyt
lisätään siihen kolme
ruokalusikallista sokuria ja vaja ruoka
lusikallinen suolaa,
juusto peitetään juustovaatteella ja kansi
pannaan muottiin. Ke
sällä pidetään juusto
muotissa tunnin, tal
vella 12 tuntia tullak
seen kiinteäksi. On
tärkeätä, että juusto
saa oikean kiinteyden.
Kun juusto on otettu
muotista ja on jääh
tynyt, poistetaan
vaate ja juusto asete
taan leppäiselle alus
talle; muista puista
tarttuu juustoon hel
posti
puunmakua.
Kuva 199. Juustomuotti Bromarvin juus
0,15

4

toa varten. Pituus ja leveys 0,i6 m, kor(S. H.)
keus 0,06 m. Ä. M.

P u serta m a tto m ia j a v a iv a a m a tto -
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Kuva 200. Katosta riippuva juustonkuivausteline. Kiskon pitäjä (Vars. Suomi). Pituus
0,64 m, leveys 0,56 m. A. M.
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m,ia, h a p a n ta k ir n u n i a ito a k ä y ttä m ä llä v a lm iste ttu ja
m u n a ju u sto ja . Seuraava selitys koskee Tammelassa

valmistettua munajuustoa (kuva 201). Yhtä munajuustoa varten tarvitaan 5 kg täyttämaitoa, joka katti
lassa lämmitetään lähes kiehumapisteeseen asti; 3 munaa
vispilöidään 2 kg:aan
hapanta kirnumaitoa;
tämän jälkeen kaade
taan seos lämmitet
tyyn maitoon, joka 20
minuutin aika pide
tään jotenkin samanlämpöisenä ja häm
mennetään hilj akseen.
Juustoaine juoksettuu
silloin. Niinpian kuin
hera on kirkasta ja
juustomassa on kyllin
hienonnettu, otetaan
kattila tulelta. Hera
kaadetaan pois, juustomassaa suolataan
vähäsen ja sullotaan
kohta muottiin. 8—10
tunnin kuluttua ote
taan juusto muotista;
Kuva 201. Munajuusto Tammelan pitä pusertaminen ei ole
Juusto
jästä (Häme). Pituus ja leveys O m, tarpeellista.
(S.H.)
paksuus 0,06 m.
on heti valmis syötä
väksi.
Tähän ryhmään kuuluva on se munajuusto, jota
nykyään varsin yleisesti valmistetaan Porvoon kau
pungin ympäristössä ja jota myydään tämän kaupun
gin torilla. Se on yleensä erittäin maukas ja kiintey
deltään sopiva »voileivällä» käytettäväksi. Tämän
juuston valmistus on hyvin yksinkertainen ja valmis44

m

#

Kuva 202. Muna juuston valmistaminen eräässä talossa Porvoon pitä
jässä (Uusimaa), a maitoa lämmitetään padassa; b kivivadissa sotketut
munat kaadetaan pataan, jossa on lämmitettyä maitoa.
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(S. H.)

Kuva 203. Kuvasarjan jatkoa, c hapan maito kaadetaan pataan, jossa
on sekä lämmitettyä maitoa että sotketut munat; d juustomassa ammen
netaan padasta puukauhalla muottiin, johon hieno juustovaate on levitetty.
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(S. H.)

Kuva 204. Kuvasarjan jatkoa, e sitten kun juustot ovat otetut pois
muoteista, saavat ne kuivua tuvan pöydällä joitakuita tuntia pienillä
laudankappaleilla; f kärventämislaudalla oleva juusto kärvennetään
tulessa liedellä.
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tuu juusto muutamissa tunneissa. 6 litraan maitoa lisä
tään 3 ä 4 sekotettua munaa ja l,s litraa tuoretta
ja hapanta kirnumaitoa, johon kaadetaan hiukan
»pitkää piimää». Maitoa — kernaimmin täyttämaitoa,
mutta myöskin kuorittua maitoa voidaan käyttää —

Kuva 205. Munajuusto Mäntsälän pitäjästä (Uusimaa). Pituus ja
{S. H.)
leveys 0,16 m, paksuus 0,05 m.

lämmitetään, mutta se ei saa kiehua ennen munien
sekoittamista; kun maito sen jälkeen kiehautetaan,
kaadetaan siihen kirnumaitoa, jonka jälkeen maitoa
taas kiehautetaan. Kun juustomassa lämmittämisen
aikana on eronnut, nostetaan pata tulelta ja juustomassa ammennetaan puukauhalla juustokankaalla ver
hottuun juustomuottiin sekä asetetaan saviruukkuun,
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johon hera valuu. Ammentamisen kestäessä suolataan
juustoinansa. Muotissa ei ole kantta eikä juustomassaa
puserreta. Joidenkuiden tuntien kuluttua otetaan juusto
muotista ja asetetaan pienelle laudalle, jolla sen annetaan

Kuva 206. Munajuusto Hauhon pitäjästä (Häme). Pituus ja leveys
(S. H.)
O45 m, paksuus 0,03 m.

kuivua muutamia tunteja; kuivuminen tapahtuu taval
lisesti tuvan pöydällä. Kuudesta litrasta maitoa saadaan
suurempi ja 1 pienempi juusto; edellisen paino on noin
800 gr, kun se myydään Porvoon torilla. Valmistuksen
eri vaiheita valaisevat kuvat (kuvat 202, 203 ja 204).
1

12

— Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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y. P u se rta m a tto m ia j a v a iv a a m a tto m ia 'p iim ä ä
k ä y ttä m ä llä v a lm is te ttu ja ju u s to ja . Näiden juustojen

tavallisin valmistustapa Uudellamaalla muistuttaa kai
kissa oleellisissa kohdissa Pernajan munajuuston val-

Kuva 207. Muna juusto Uudenkaupungin maaseurakunnasta. Pituus
(S. H.)
ja leveys 0,15 m, paksuus 0,03 m.

mistusta, joka edellisessä (kuva 195) on esitetty
»vähän puserrettujen, vaivaamattomien juustojen»
edustajana. Varsinainen erotus on se, ettei kysymyk
sessä olevaa juustoa puserreta. Piimä, johon munat
on sekotettu, lisätään maitoon pienissä erissä, niin pian
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kuin tämä on lämminnyt kiehumapisteeseen. Eräin
paikoin otetaan juustokattila nyt tulelta ja annetaan
juustoaineen rauhassa erota. Toisin paikoin taas kei
tetään niin kauvan, että kirkas hera eroo kattilassa.
Sen jälkeen nostetaan juustomassa kattilasta. Siihen
sekotetaan vähän suolaa, ennen kuin se pannaan vaat
teella peitettyyn muottiin. Kun tämä on täysi, taitetaan
vaatteen kulmat juuston yli ja sen päälle asetetaan
pieni puinen kansi. Tämän jälkeen annetaan juuston
olla rauhassa 12—24 tuntia kunnes se on jäähtynyt ja
on niin kiinteä, että se muotista otettuna säilyy ehjänä.
Jos sitä on säilytettävä kauvemmin, kärvennetään sitä
tavallisesti avoimella tulella tai paistetaan lämpimässä
leivinuunissa.
Tätä ohjetta seurataan pääkohdissaan suurimmassa
osassa Uuttamaata. Eri pitäjissä tavataan kuitenkin
monia vaihteluita. Niinpä menetellään esim. Mäntsälässä (kuva 199) seuraavasti: Yhteen juustoon tarvitaan
1täysmaitoa, 2 1piimää, 4 munaa ja 1 ruokalusikallinen
suolaa. Maito lämmitetään 32—33 ° C. Piimä, johon on
vispilöity 2 munaa, sekotetaan lämmitettyyn maitoon,
jonka jälkeen juustoaine juoksettuu. Juustomassa ero
tetaan nyt herasta siivilällä ja pannaan vatiin, jonka
jälkeen muut munat ja suola siihen lisätään n. 5
minuuttia ajan perusteellisesti sekottamalla, ja koko
seos pannaan sitten muottiin. Juustoa puserretaan vä
häsen puukannella ja jätetään muottiin, kunnes se on
aivan jäähtynyt. Jos tahdotaan kärventää juustoa, ase
tetaan se tavallisesti pienelle levitetylle olkiluudalle ja
paistetaan vähän lämmitetyssä uunissa.
Etelä-Hämeessä (kuva 206), ja myöskin VarsinaisSuomessa (esim. Uudessakaupungissa, kuva 207) val
mistetaan näitä munajuustoja suunnilleen vastamainitulla tavalla.
2. P y ö r e itä m u n a ju u sto ja . Näitä juustoja, jotka
näyttävät olevan jotenkin harvinaisia, olen tavannut
6
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Kuva 208. Munajuusto Hattulan pitäjästä (Häme). Pituus ja leveys
0,i6 m, paksuus 0,03 m.

Kuva 209. Juustokori
Hattulan pitäjästä (Hä
me) yläläpimitta 0,17 m,
pohjaiäpimitta o,i6 m,
sisäsyvyys 0,04 m. m . m .

Etelä-Häineessä ja Pohjois-Uudellainaalla, paikoittain myös VarsinaisSuomessa. Valmistustapa Hattulan
pitäjässä (Häme kuva 208) on seuraava:
3 x/2 1 maitoa lämmitetään mel
kein kiehumapisteeseen asti; sen
jälkeen lisätään siihen 1 1 piimää,
johon on vispilöity 2 munaa. Kun
tämä seos on vähän aikaa kiehunut, otetaan kattila tulelta ja juoksettunut juustomassa pannaan
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puuastiaan, jossa sitä suolataan. Sen jälkeen pannaan
juusto vaatteella peitettyyn juustokoriin (kuva 209) ja
annetaan sen siinä jäähtyä. Muutamien tuntien ku
luttua on juusto valmis otettavaksi korista pois. Tätä
juustoa kärvennetään harvoin, syödään sitä tavalli
sesti tuoreiltaan.

II. V u o h e n m a id o n tu o ta n to ja k ä y ttö .
A. Vuohenmaidon tuotanto.

Vuohi oli aikaisempina vuosisatoina Suomessa ylei
sempi kuin nykyään. On erikoisesti huomautettava
siitä, että viime vuosisadan viimeisinä vuosikymme
ninä on vuohien lukumäärä tuntuvasti vähentynyt,
sikäli kuin järkiperäinen karjatalous maassamme on
voittanut alaa ja lehmän maidosta valmistetun voin
säännöllinen vienti yhä suuremmassa määrässä on
kasvanut. Yllämainittu tosiasia käy selvästi ilmi seuraavasta virallisen tilaston perusteella laaditusta taulu
kosta:
Vuosi
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Vuo h i a
Yhteensä x
1000 henkeä kohti1
24,946
30,639
27,096
20,182
20,779
15,266
14,541
7,584
6,276
11,081

14
17
14
10
9
6
6
3
2
—

1 Kreikassa on nykyään 1000 asukasta kohti kokonaista 1700 vuohta,
Norjassa 120, Tanskassa on vastaava luku 5.
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Seuraavasta taulukosta näkyy, miten vuohet vuonna
1910 jakaantuivat eri lääneille:
Uudenmaan lääni 177 kappaletta.
»
Turun ja Porin » 4,075
»
Hämeen
* 1,601
»
» 954
Viipurin
»
Mikkelin
* 677
»
Kuopion
» 255
»
Vaasan
» 3,745
»
Oulun
17
11,081 kappaletta
Kuten näkyy, harjotetaan vuohenhoitoa kaikissa
lääneissä. Sillä ei kuitenkaan nykyään ole mitään
yleistaloudellista merkitystä maassamme. Tällä koti-

Kuva 210. Vuohia eräässä pienemmässä talonpoikaistalossa Kauvatsan
pitäjässä| (Satakunta); ne kaluavat petäjän runkoja. Rakennus on
(S. H,)
lammas- ja vuohinavetta. Valok. — ?
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eläim ellä on k u ite n 
k in jonkinm oinen
m erkitys eritoten
köyhien p ie n v ilj elijä in keskuudessa
etäisissä metsäseuduissa ja suurem 
pien k ylie n u lk o 
reunoilla. Monissa
tapauksissa hoita
va t ja ru o k k iv a t
nämä
pieneläjät
vuohiaan h y vin ,
n iin että ne ilm e i
sesti m enestyvät ja
antavat varsin hyKuva211. Vuohia Joroisten pitäjässä (Savo). v ä li tuotannon
Tietääkseni ei
ole olemassa m itään selontekoa eikä yksityisko h ta ista
selitystä suom alaisen vuohen eri roduista. E p ä ile 
m ättä tavataan ku ite n kin eri osissa maata ru u m iin
rakenteeltaan, v ä riltä ä n ja tuotannoltaan toisistaan
suuresti poikkeavia tyyppejä. Hämeessä ja Sata
kunnassa, joissa vuohia on suhteellisesti enimmän,
tavataan enimmäkseen valkoisia, m utta m yöskin h a r
m aita ja p a p u rik k o ja sekä k irja v ia ; Savossa ja U udella
m aalla tavataan n iin ikä ä n valkoisia ja k irja v ia . Suo
m alaiset vuohet ovat yleensä pieniä ja heikko ra ke n 
teisia. E rä än T yrvääläisen (S atakunta) to rp p a rin
v iittä vuohta punnittaessa m e rk ittiin seuraavat painot:
22 kg, 29 kg, 32 kg, 38 k g ja 42 kg, keskim . siis 32,6 kg.
P ukeilla on tavallisesti suuret sarvet, k u ite n kin lö y ty y
sarvettom iakin.
Suomessa ei tähän asti ole tehty m itään vuohenhoidon edistäm iseksi ja epävarm alta näyttääkin , k a n 
nattaisiko va ltio n tai yksityiste n suurem piin toim en-
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piteisiin tässä suhteessa ryhtyä. Onhan pienviljelijäl
läkin meillä yleensä hyvä tilaisuus pitää lehmiä, ja
tilanomistaja, joka antaa arvoa metsälleen, käsittää hy
västi, että vuohet ovat eläimiä, joiden leviäminen ei
suinkaan ole toivottava, koska ne keväin syksyin, kun
laitumet ovat huonot, saavat aikaan suurta vahin
koa metsissä ja
hakamaillanuorille puille. Sitä
paitsi harvoin
voidaan niitä
pitää tavalli
sissa aitauk
sissa.
Toisaalta on
kuitenkin huo
mautettava
siitä, että vuohi
varsin hyvästi
sietää meidän
ilmanalaamme
ja vanhimmista
ajoista asti on Kuva 212. Vuohia Kullan pitäjästä (Satakunta).
Suomessa ko- (S.h .)
Vaiok. — -?
toinen; se on myöskin rehuun ja eläinsuojiin nähden
varsin vaatimaton. Vuohi tyytyy huonompaan ja hal
vempaan rehuun kuin nautaeläin. Vuohen hoito vaatii
paljon vähemmän pääomaa kuin lehmän; senpä takia
voidaankin vuohta täydellä syyllä nimittää »varattoman
kansan lehmäksi».
Jos lasketaan vuohen maidon tuotannon suhde sen
elävään painoon ja verrataan tulosta samalla tavalla
laskettuun lehmän maidon tuotantoon, huomataan, että
vuohi antaa suhteellisesti enemmän maitoa kuin lehmä.
Toisaalta taas tarvitsee vuohi suhteellisesti enemmän
rehua kuin lehmä. Kymmenen vuohta painaa yhteensä
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(S. H.)

Kuva 213. Vuohia laitumella Kullan pitäjässä (Satakunta). Valok. — ?

(S. II.)

Kuva 214. Vuohia Tyrvään pitäjästä (Satakunta).

jotenkin saman verran kuin yksi lehmä; vuohi ei kui
tenkaan tyydy 1/i0 lehmän rehusta.
Aikaisemmin pidettiin vuohet vuodet umpeensa,
kesät talvet, ulkosalla; usein kokoontuivat koko kylän
vuohet laumaksi, jossa saattoi olla viisikymmentä
vuohta, jopa enemmänkin. Talvella ajettiin ne kylmimmiksi öiksi ja lumituiskujen ajaksi kotiin, tavallisesti
navetan ja ladon väliseen vajaan; samassa vajassa olivat
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myöskin hevoset. Nykyään pidetään vuohia talvella
joko lammasnavetassa, jossa useinkin on niille liian läm
min, taikka myöskin erityisissä, enemmän tai vähemmän
vajavaisissa vuohinavetoissa. Köyhät mökkiläiset ra
kentavat vuohilleen suojia kaikenmoisista, mahdolli-

Kuva 215. Vuohia laitumella Korpon saariston ulkokallioilla.
Valok. G östa Söderholm .

simman tiiviisti toisiinsa yhdistetyistä oksista, pajuvesoista y. m. s. Tällaisissa suojissa, jotka eivät ole
liian lämpimiä, kuuluvat vuohet viihtyvän erinomaisesti.
Niiden on kuitenkin aina päivittäin, olipa miten kylmä
tahansa, saatava liikkua pihamaalla ja läheisissä metsi
köissä.Navetassa ovat vuohet,kuten lampaatkin,irrallaan.
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V uohien ta lv ire h u on tavallisesti laadultaan m itä
yksin ke rta isin ta ja halvinta. Vähäsen su o n iittyheiniä
sekä koivun- ja lepänlehdeksiä, jo tk a kesällä kerätään
ja kuivataan, sekä ha vu ja — siinä Suomessa ta va llisin
vuohien rehu. M onin paikoin tehdään lehdeksiä 200
kerppua talven y li pidettävää vuohta kohti. Vaihteeksi
saavat ne sitäpaitsi m ännyn-, kuusen- tai lepänlatvuksia,
jo tk a levitetään vuohinavetan ulkopuolelle. K uten
sanottu, ovat vuohet k y lm im p in ä k in aikoina p ä iv ittä in
m oniaita tunteja ulkosalla ja nakertelevat siellä m ai
n ittu ja la tvu ksia ja pienem piä oksia. L yp s y vuohet
saavat sitäpaitsi kahdesti tai kolm asti päivässä haa
leata läm m intä vuohenm aitoherasta valm istettua ju o 
maa, johon sekotetaan vähän väkirehua. Eräissä p i
täjissä valm istetaan tätä juom aa perunanvarsista, ru u 
menista, kauran jauhoista y. m. s. Eräissä suurem 
missa talonpoikaistaloissa on la k a ttu käyttäm ästä
tätä läm m intä rehua, ja syötetään vuohia jo te n k in
sam alla tavalla k u in lehm iäkin heinillä, kauranpahnoilla, k u iv a lla vih a n ta re h u lla ja vä kire h u illa . Rehua
annetaan aina pienissä erissä ja k u k in k o rs ire h u la ji
erikseen.
Kesällä k ä y v ä t vuohet laitum ella metsissä. L e h ti
metsiä pidetään niiden paraim pina laitum ina. Useasti
yhdistetään koko kylä ku n n a n vuohet yhdeksi la u 
maksi, jo ita yksi tai p a ri paim enta paim entaa.
Vuohen anta
m ista tuotteista
käytetään m eillä,
kuten m uissakin
maissa, pääasialli
sesti m aitoa,m utta
m yöskin lihaa, v illo ja ja nahkaa.
S arvista tehdään

(S. n . j

a 216 . V uoliensarvitorvi.

Ä
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ä ä n ire ijä llä va ru ste ttu ja to rv ia (kuva 216), jo illa paim e
net p u h a lta va t yksinkertaisia, useinkin ka u n iis ti k a i
k u v ia säveliä.
Vuohenm aidon kokouinus ja erotus lehm änm aidosta
on R. W.
Raudnitz'\w \ Prag. m uka a n :
O
00
00

Yuohenm aito Lehm änm aito
8 6 ,2 %
%
V e t t ä ...................... . .
»
3,0
3,8
»
K aseiinia ..........................
Läm m ittäessä juoksettu1 ,2 »
0,3 »
vaa valkuaista . . .
4,8 »
3,4 »
Rasvaa ...............................
4,6 »
4,4 »
S okuria . . . . . . .
0,85 »
0,7 »
Tuhkaa ...............................
Vuohenm aito on paksum paa ku in lehmän, jonka
rasvapallero t yleensä ovat suurem m at k u in edellisen.
Kokeneet saksalaiset vuohenkasvattajat väittävät,
että katkera ha ju ja m aku, jo k a tavallisesti haittaa
vuohenm aitoa, jo h tu u ainoastaan eläinten lika isin a p itä 
misestä, huonosta rehusta ja epäsiististä lypsämisestä.
Järkipe räisesti hoidettaessa on vuohenm aito m akuunsa
ja käyttökelpoisuuteensa nähden lehm änm aidon ve
roista.
Suomessa saadaan vuohesta paraim pana lypsy-aikana
tavallisesti 2—3 1 m aitoa päivässä, vieläpä monet ku u 
kaudet; näin on la ita v a rs in k in keväällä, jo llo in laidunruoho on tuoretta ja rehevää. Keskim ääräinen
p ä ivittä in e n m aitom äärä kesän aikana ku u lu u olevan
1 litra
eläintä kohti. Y k sityise t h y v ä t lyp syvuohet
antavat parem m an tuotannon; parhaat 4—5 litra a päi
vässä monen kuukauden ajan. V uohet lyp sävät syk
syllä tavallisesti, n iin kauvan k u in laitum ella on ruohoa.
Lypsäessä annetaan vuohen seistä korkeam m alla
paikalla, lypsäjä asettuu sen oikealle puolelle aleni1 Sommerfeldt, P. Handbucli der Milchkunde. S. 882 ja 883.
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Kuva 217. Erään torpan vuohen lypsäminen Huittisissa (Satakunta), Valok. — ?
(S. H.)

Kuva 218. Vuohen
lypsämiseen käy
tetty kiulu Kauvatsasta (Satakunta).
Yläläpimitta 0,22 m,
pohjaläpimitta 0,22
m, sisäsyvyys 0,13 m.
Ä. M.

malle paikalle ja taivuttaa polvensa,
kuten yllä olevasta kuvasta (kuva
217) näkyy. Eräät lypsäjät istuvat
lypsäessään matalalla jakkaralla. Jos
lypsäjä on eläintä kohtaan ystäväl
linen, ei hänen tarvitse paikkaansa
vaihtaa vuohia lypsäessään, vaan toi
nen tulee itse vapaaehtoisesti lypsetyn
tilalle lypsettäväksi. Lypsy suorite
taan molemmin käsin vuorotellen kum
paakin vedintä vetäen. Nuorten vuo
hien vetimet ovat usein niin pienet, että
niitä täytyy lypsää kahdella sormella.
Tavallisesti käytetään varsin ma
talia lypsykiuluja (kuva 218).
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B. Juustonvalmistus vuohen maidosta-

Vuohenmaito on, kuten sanottu, rasvaisempaa kuin
lehmänmaito, sen maku on kuitenkin jossain määrin
omituinen, jonka takia sitä ei mielellään käytetä juo
maksi. Eräissä perheissä nautitaan sitä kuitenkin
lehmänmaidon puutteessa sellaisenaan, ainoastaan ve
dellä miedonnettuna. Varsinkin entisaikoina käytettiin
kuitenkin erästä pelkästään vuohenmaidosta keitettyä
maitoruokaa, »börkkää», sunnuntaiaamiaisruokana.
Vuohenmaitovoita, joka samaten kuin maito ei ole
varsin maukasta, ei Suomessa tietääkseni valmisteta.
Vuohenmaitojuustoa sitä vastoin valmistetaan vielä
tänäpäivänäkin varsin laajoilla aloilla, joskin valmistus
määrä kaikkialla näyttää olevan jotenkin pieni. Aikai
semmin oli asianlaita kuitenkin varmasti toinen, sillä
silloin oli suomalainen vuohenmaitojuusto tunnettua ja
arvossa pidettyä kaukana maan rajojen ulkopuolella.
Tunnettu historioitsija, arkkipiispa O la u s M a g n u s mai
nitsee v. 1555 julkaisemassaan huomattavassa teoksessa
» H is to r ia de g e n tib u s
»septnrio tämän juustolajin, antaen sille mitä parhaimman tunnustuksensa ja
sanoo tällöin seuraavaa: »Kiitetyin maku on kuitenkin
suomalaisten juustoilla, joita he valmista vat erinomaisesti
useita tuhansia nauloja vuohenmaidosta; he lisäävät
näiden juustojen kuuluisuutta ja makua vielä siten,
että he savustavat niitä mirhamiruohosavulla, niin että
niitä voidaan säilyttää hyvinä monta vuotta, varsinkin
jos on kysymys muonavarastoista sodissa.»
18-vuosisadalta on olemassa useita tietoja siitä, että
monin seuduin maatamme, esim. Huittisten pitäjässä
valmistettiin »hyviä juustoja» vuohenmaidosta. Vähän
myöhemmin kerrotaan Satakunnasta, että lehmänmaidosta valmistettaessa niihin sekotetaan vähän vuohenmaitoa, »jotta juustot tulisivat voimakkaammiksi ja
rasvaisemmiksi».

N ykyään ei vuohenm aitojuustojen valm istuksella
ole maassamme missään suurem paa merkitystä» V ie
läpä Satakunnassakin, jossa täm ä ju u s to la ji ennen oli
yleinen, tavataan sitä nykyä ä n v e rra tta in harvoin.
Eräissä osissa Satakuntaa valm istetaan k u ite n kin vie
lä k in näitä ju u sto ja m elkoiset m äärät, kuten esim.
Säkylän, H uittisten, K iika n , Kauvatsan, T yrvään, K ullan
ja K iiko iste n pitäjissä. N äistä p itä jis tä pohjoiseen
päin aina E telä-P ohjanm aalle saakka valm istetaan
vuohenm aidosta juustoja. N iitä syödään jo ko tu o re il
taan tai kuivatettuina. K u iva te ttu in a ovat ne e rit
täin kestäviä, n iin että n iitä voidaan säilyttää p it
k ä tk in ajat. N iillä on om ituinen voim akas maku, jo ta
eräät ihm iset p itä v ä t ihan erinom aisena. Suom alaisia
vuohenm aitojuustoja on kautta koko vuoden saatavissa
Etelä-Suomessa suurem pien kaupunkien kauppahal
leissa ja toreilla.
*

*

*

Juoksuttim ella juoksettuu vuohenm aito huom atta
vasti lyhyem m ässä ajassa ku in lehm änm aito. T ä llö in
on helposti huom attavissa, että vuohenm aidon juustoaine eroo vähem m än koossapysyvänä massana ku in
lehm änm aidon. Vielä voidaan todeta, että vuohen
m aidon ja -juuston juustoaine aina on valkoisem paa ja
vaaleampaa.
V uohenm aitojuuston valm istuksessa näytään k a ik 
k ia lla Suomessa pannun suurta painoa siihen, että juustomassa perusteellisesti m uokataan käsin, sen jälkeen k u in
se on nostettu ka ttilasta pois ja pantu m uottiin. Tarkotuksena on saada sekä hera ta rko in erotetuksi, että
m yöskin juustom assa kiinteäm m äksi ja tiiviim m ä ksi.
Täm ä m uokkaam inen toim itetaan juustom uotissa, jo ta
usein myös nim itetään vaivausm uotiksi. Tavallisesti
pidetään juustoa m uotissa vain sen ajan, m inkä vaivaa
m inen kestää, tänä aikana saa se muotonsa ja k irja i-
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lunsa ja voidaan sitä heti sen jälkeen suolata, syödä
taikka kuivattaa. Juustomassaa vaivattaessa pidetään
muotti useinkin vasituisesti tätä tarkotusta varten
tehdyllä puupenkillä (kuva 219), jonka lauta on ruuhenmuotoinen ja on syvimmässä paikassaan varustettu
reiällä, jonka läpi pusertaessa erottunut* hera voi juosta
penkin alla olevaan astiaan.
Ominaista vuohenmaitojuustojen valmistukselle on
vielä, että sitä mieluim
min harj otetaan kesällä,
joten juusto voi kuivua
ulkona aurinkoisella
paikalla. Tätä tarko
tusta varten on sopi
villa paikoilla erilaisia
telineitä (kuva 220 ja
),joille juustot asete
taan, niin pian kuin ne
ovat suolatut. Jos nil- (Satakunta). Pituus m, leveys0,25 m,
den annetaan kuivua (S.ii.) korkeus o, m. A. m .
sisällä huoneessa, väi
tetään niiden useinkin saavan huonon maun, tulevan
sitkeiksi j. n. e.
Olemme Suomessa tavanneet kolme eri vuohenmaitojuuston valmistustapaa. Kukin näistä sitä paitsi vielä
vaihtelee varsin suuressa määrin, eri juustontekijäin
maun ja tottumuksen mukaisesti. Ensimäisen tavan
mukaan annetaan maidon juoksettua verrattain alhaisessä lämmössä, n. 30° C, jonka jälkeen juustomassaa
lämmitetään; toisen tavan mukaan lämmitetään maito
40—45° C, mitään jälkilämmitystä ei käytetä; kolman
nen tavan mukaan lämmitetään vuohenmaito »mel
kein kiehumapisteeseen asti».
a. J u u sto ja , jo id e n v a lm istu k se ssa m a ito ju o k su te ta a n
v e rra tta in a lh a ise ssa lä m m ö ssä (n. 30° C). Tätä val
mistustapaa käytetään Porin ympäristöpitäjissä ja
221

1,14

46
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(S. H.)

Kuva 220. Juustonkuivaustelineitä Tammelasta (Häme). Ä. M.
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Etelä-Pohjan
maalla. Seuraava
selitys kohdis
tuu pääasialli
sesti juustonvalmistukseen
Noormarkun pi
täjässä.
Vastalypsettyyn maitoon,
jonka lämpö on
n. 30 ° C, sekotetaan juoksutinta,
jonka jälkeen sen Kuva 221. Juustonkuivausteline Kylmäkoskelta
annetaan n. 15 (Häme). Pituus ja leveys m; varren pituus
m. H. M.
minuuttia juok- H.)
settua. Tämä ta
pahtuu puuastiassa, johon siivilöidään n. 7,5 1 vuohenmaitoa. Tästä maitomäärästä saadaan kolme juustoa.
Nointg juoksettuneesta juustomassasta kaadetaan katti
laan ja lämmitetään 50° O. Juustomassa muovaillaan
kokkareeksi, nostetaan muottiin ja muokataan käsin
sitä useaan kertaan samalla kääntäen, niin että muotin
kuviot vähitellen muodostuvat juuston kummallekin
puolelle. Juusto tulee jotenkin kiinteä ja saa samalla
lopullisen muotonsa. Niin pian kuin vaivaaminen on
lopetettu, otetaan juusto muotistaan ja asetetaan suolalaukkaan, jota valmistetaan liuottamalla kylmään kaivo
veteen verrattain runsaasti suolaa. Siinä annetaan juus
ton olla 2 tuntia, jonka jälkeen se on valmis, taikka
myöskin — jos sitä on säilytettävä — viedään se ulos
auringonpaisteeseen kuivumaan. Suotuisan sään valli
tessa kuivuu se vuorokaudessa ja on siilon niin val
mis ja kestävä, että se voidaan lähettää myytäväksi.
b. J u u sto ja , jo id e n v a lm istu k s e s sa m a ito ju o k s u 
te ta a n n. 4 0 —4 5 ° C lä m m ö ssä . Tämän tavan mukaan
0,42

(S.

0,26
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K u va

(S. H .)

222. V u o lien m a ito ju u sto ja L a u tta k y lä stä H u ittis is s a (S a ta k u n ta ).
P itu u s ja le v e y s O42 m , p a k su u s 0,02 m.

valm istetaan ju u sto ja H u ittisten, T yrvä ä n ja Kauvatsan
pitäjissä (S atakunta) sekä lähetetään varsin suuressa
määrässä sieltä ra n n ikko ka u p u n ke ih in , eritoten T u r
kuun. Valm istus tapahtuu seuraavasti:
Koska vuohenm aitoa on vaikea m uuttum attom ana

Kuva 223. Vuohenmaitojuusto Etelä-Pohjanmaalta. Pituus ja leveys
(S. H.)
0,11 m, paksuus (),02 m.
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säilyttää seuraavaan päivään, ryhdytään juustonvalmistukseen mahdollisimman pian lypsyn jälkeen. Maito
lämmitetään 40—45° C ja kaadetaan juustosaaviin (kuva
), johon hämmentämällä sekotetaan juoksutinta 1
teelusikallinen 3 litraan maitoa. Käytettäessä kotona
valmistettua juoksutinta on parempi käyttää alempaa
juoksuttamislämpöä.
Maidon annetaan juoksettua n. 5 minuuttia,
sen jälkeen hämmenne
tään juustomassaa pe
rusteellisesti hierimellä,
kunnes se on täysin
yhdenmukaista. Tämän
jälkeen annetaan sen
taas olla aivan rau
hassa joitakuita mi
nuutteja, jona aikana
juustomassa vajoo as
tian pohjalle; se kerä
tään käsin kokkareiksi, Kuva 224. Juustosaavi Kauvatsasta
pannaan juustomuot- (Satakunta); yläläpimitta ro, pohtiin ja muokataan sitä jaläpimttta
m, sisäsyvyys 0,20 m.
sitten käsin heran (S. H.)
Ä. M.
erottamiseksi, kunnes
juusto tulee tiiviiksi, Nyt se asetetaan 2 tunniksi
suolalaukkaan ja kuivataan yllä kerrotulla tavalla.
Tästä tavasta tavataan eräs muunnos Kauvatsassa, joka
on tunnettu kauniista vuohenmaitojuustoistaan. Kau
nis pinta ja muoto aikaansaadaan siten, että juustoa
huuhdellaan muotissa muokattaessa n. 30 ° C lämpöi
sellä vedellä. Toinen ominainen tunnusmerkki tälle
valmistustavalle on se, ettei juustoa vaivaamisen aikana
saa kahta kertaa enempää kääntää. Tämän jälkeen
jäähdytetään se puhtaassa kylmässä vedessä, ennen
kuin se upotetaan suolalaukkaan. Eräiden kauvatsa221

0,28

0,25
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laisten juustonvalmista]ain tapana on myöskin yhdessä
juoksuttimen kanssa sekottaa vähäsen suolaa maitoon.
Vielä on huomattava, ettei juusto saa kuivua hyvin
vahvassa auringonpaahteessa, koska »rasva silloin
valuu pois».

a
b
Kuva 225. Kauniita vuohenmaitojuustoja Kauvatsan pitäjästä (Sata
kunta). a. Pituus ja leveys 0,12 m, paksuus 0,02 m. b. Pituus ja
(S. H.)
leveys O44 m, paksuus O.02 m.

a
b
Kuva 226. Muotteja yllämainittuja juustoja varten, a. yhdestä puusta.
Paksuus ja leveys 0,13 m, paksuus O.02, sisäsyvyys 0,02 m; b. useam
masta laudasta valmistettu. Pituus ja leveys 0,16 m, paksuus 0,03 m,
(S. H.)
sisäsyvyys 0,03 m. Ä. M.

c, J u u s to ja , jo id e n v a lm istu k se ssa m a ito ju o k su te 
ta a n »m e lk e in k ie h u m a p iste e ssä » . Tämä valmistustapa

on yleisin Uudenkaupungin rannikkoseuduissa; sitä
käyttävät kuitenkin eräät juustontekijät sisämaassakin.
Maitoa lämmitetään yli 85 ° C ja sekotetaan siihen
juoksutinta, ennen kuin se rupee kiehumaan. Maito

199

Kuva 227. Juustonkuivausteline Kauvatsasta.
Pituus 0,53 m, korkeus 0,72 m. Ä. M.
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pidetään mainitussa lämmössä ja samalla hämmenne
tään sitä puukauhalla. Niin pian kuin kirkasta heräät
erottuu, nostetaan juustomassa puusiivilällä kattilasta
muottiin ja vaivataan siinä asianmukaisesti. Sen jäl
keen kuivataan juusto samalla tavalla kuin edellä on
kerrottu.
Eräät juustontekijät Uudenkaupungin tienoilla anta
vat maidon, sen jälkeen kuin siihen on sekotettu juoksutinta, jäähtyä varsin suuresti ja lämmittävät sen sitten
taas »melkein kiehumapisteeseen asti». Toisten taas
(

Kuva 229. Juustomuotti Luopioisista (Häme). H. M.

on tapana uudestaan kattilassa keittää sekotettua
juustomassaa, sen jälkeen kuin ensin hera siitä on
poistettu.
S ek ä vuo h en - että le h m ä n m a id o sta v a lm iste ttu ja
ju u sto ja . Nykyään on monin seuduin vuohenmaitojuuston valmistuksessa tapana sekottaa vuohenmaitoon
lehmänmaitoa —joko täyttä maitoa tai kuorittua. Koke
mus on osottanut, ettei tällaisesta maidosta juustoa val
mistettaessa ole käytettävä 33—34 ° C korkeampaa
juokuttamislämpöä; korkeampaa lämpöä käytettäessä
saadaan sitkeitä ja mauttomia juustoja, jotka sitäpaitsi
syödessä narskuvat hampaiden välissä. Eräin seuduin
Hämettä lopetetaan vaivaaminen pusertamalla juustoa
vähän aikaa muotissa. Tällöin painetaan 5—10 minuutin
ajan käsin kantta (kuva 229) juustoa vastaan, jonka
pinta silloin tulee kauniiksi.
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Useista seuduista Satakuntaa kerrotaan, että vuohenmaitojuuston valmistus olisi aivan viimevuosina lisään
tynyt; sitä ei kuitenkaan täällä enään valmisteta yksin
omaan vuohenmaidosta. Osuus- ja muista suurista
meijereistä saadaan nimittäin runsaasti kuorittua maitoa,
jota talonpojat käyttävät juustonvalmistukseen vuohenmaidon kanssa sekotettuna. Tämä uusi vuohenmaitojuuston valmistus on myöskin monin paikoin aiheutta
nut lisääntyneen vuohenpidon. Juustoja valmistettaessa
käytetään mieluimmin 2/3 vuohenmaitoa ja 1/3 lehmänmaitoa, jota mielellään ei ole lisättävä edellisen kus
tannuksella.

III. P o ro n m a id o n tu o ta n to ja k ä y ttö .
A. Poron maidon tuotanto.

Lappalaiset muodostavat pohjoisimman Suomen
pääasiallisimman väestön. Täällä he viettävät puolittain
paimentolaiselämää ja harjottavat varsinkin poron
hoitoa. Enemmistö on jo vähitellen asettunut paikoil
leen asumaan ja on omaksunut suomalaisia tapoja.
Lappalaiset ovat siis hylkäämäisillään esi-isäinsä
asumus- ja elintavat. Poikkeuksena tästä on kuiten
kin heidän poronhoitonsa.
Ilman tätä mitä vähimpään tyytyvää kotieläintä,
joka korvaa sekä hevosen
että lehmän, olisi vieläpä
lappalaistenkin mahdoton
tulla toimeen Lapin vuo
risto- ja metsäerämaissa.
Poro ei nimittäin ole
ainoastaan vetojuhta,
vaan siitä saadaan myös
kin erinomaista lihaa,
lämmin nahka ja hyvää
maitoa, joskin viimeksi
mainittua tuotetta ny
Kuva 230. Matti Peltovuoman lap- kyään käytetään verrat
palaiskota Vuotsun kylässä Sodan tain vähän. Teurastuk
kylän pitäjässä. Valok. — ? (S. H.) sessa otetaan myö$ tai-
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teen veri, joka kuivatetaan ja jota käytetään talvis
aikaan sekä ihmisten että koirain ravinnoksi. Nahka
on huokoinen, ei kovin kestävä ja voitanee sitä tuskin
parkittuna käyttää. Lappalaisten puvut ovat tavalli
sesti siitä valmistettuja. Poron karvat, jotka päin
vastoin kuin muiden kotieläinten ovat onttoja, mätäne

(S. H.)

Kuva 231. Kesäporo. Valok. — ?

vät pian, jos nahkaa käytetään reenpeitteinä y. m. s.
— Jo ennen on mainittu, että poroakin tavataan Suo
messa villinä (peurat). Sekä villejä että kesyjä poroja
on ollut maan etelämmissäkin osissa, mutta on ne —
yhdessä lappalaisten kanssa —vähitellen tungettu poh
joiseen. Kesyjen porojen lukumäärä ei nykyään ole
suuri, joskin se viime vuosikymmeninä on ollut lisään
tymään päin. Tässä suhteessa on käytettävissämme
seuraava tilasto:
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Vuosi
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1906
19 •>7
1910

Porojen lukumäärä
1000 asukasta kohti
Kaikkiaau
40,274
59,622
79,715
52,511
55,216
85,859
129,984
118,988
141,811
141,572
133,749
125,743

22
34
42
25
25
36
52
44
49
49
45
—

Vuonna 1910 löytyi poroja ainoastaan seuraavissa
lääneissä:
Vaasan läänissä 22 kappaletta ja
Oulun » 125,721
»
Poron lihaa — varsinkin savustettuna — käytetään
paljon ulkopuolella Suomen. Maasta viedään vuosit
tain noin 50,000—100,000 kg poron lihaa.
Harvaan asutussa Lapissa ja siitä etelämpänä ole
vissa seuduissa on vähän maanteitä, ja niitäkin joita
siellä on, on talvella paljon lumen takia useinkin vai
kea hevosella ja reellä ajaa. Tällaisissa oloissa on
poro ja »pulkka» sekä ihmisten että kaikellaisten elintarpeiden kuljettamiseen erittäin hyödyllinen. Turtolossa ja muissakin paikoissa on kirkkoherra K. A.
L a u r in mukaan koetettu tukkejakin poroilla kuljettaa;
silloin valjastetaan poro tavallisesti samalla tavalla
kuin hevonen. Eräät maanviljelijät esim. Kajaanin
kihlakunnan pohjoisosissa käyttävät toisinaan poroa
keväällä maan muokkaamiseenkin. Tästä lienee hyöty
yleensä kuitenkin varsin pieni, koska poro tähän vuo
den aikaan on jotenkin heikko.
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Yleensä lienee poro maailman vähimpään tyytyviä
ja vaatimattomimpia kotieläimiä; sen rehuna on vain
poronjäkälä, jonka se suurimmalta osalta itse talvella
lumen alta kuopii esiin; vetoeläimille annetaan sen
lisäksi tavallisesti vähän leipää. Poro kestää vieläpä
Lapin pakkaset ja lumituiskutkin tarvitsematta navet
taa taikka suojaavaa katosta; eipä sille edes tarvitse
juomavettä hommata, se seisoo tyytyväisenä syvässä

Kuva 233. Naarasporo vasoineen laajalla, puuttomalla lakeudella. Valok. — ?

lumessa, pureskellen jäkälää ja haukkaa silloin tällöin
suuntäydellisen lunta janoansa sammuttaakseen. Poron
ruumis ei myöskään kaipaa minkäänlaista hoitoa, eipä
edes harjaamista ja sukimistakaan, sillä se pitää itse
itsensä varsin puhtaana.
Maanviljelijät niissä Pohjois-Suomen seuduissa, jotka
rajoittuvat Lappiin, ovat useasti hyvin tyytymättöminä
siihen, että poronhoitoa ensinkään siedetään ja että
sitä yleensä saa olla olemassa. Tämän tyytymättö-
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myyden syynä on, että porolaumat varsinkin keväällä
tallaavat suoniityt ja syövät niiltä ruohon, joka oli
tarkotettu maanviljelijäin lehmien ja hevosten heinäksi.
Sitäpaitsi voivat porot talvella tehdä suurta vahinkoa
niityillä oleville heinäsuoville.

(S. H.)

Kuva 234. Poronjäkälää.

a. P o ron h oito. Poro on tiineenä n. 7 kuukautta ja
7 päivää ja synnyttää vasansa tavallisesti huhti-ja touko
kuussa. Tämä seuraa emäänsä 3—4 kuukautta sen
vaelluksilla laajoilla lakeuksilla. Sitä mukaan kuin
lumi keväällä sulaa vaaroilta ja tuntureilta ja ruoho
varttuu, on porolla ja sen vasalla tarjolla yhä parern-
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paa rehua; niin pian kuin ruoho menee tähkälle muo
dostaen röyhyn, on se porolle liian karkeata. Silloin
valitsee se mieluimmin sellaista ruohoa, joka on kas
vanut toisten kasvien, kivien y. m. s. varjossa taikka
myöskin kanervan tai eräiden pajulajien hentoja var
puja, jotka kasvavat kosteilla suomailla. Sen lisäksi
syö poro kesällä kaikellaisia meheviä kasveja, lehtiä,

(S. H.) Kuva 235. Poro jäkäliä etsimässä k Valok. — ?

sieniä, kortetta, havuja ja varsinkin syyspuolella poron
jäkälää (kuva 234). Talvella on porolla merkillinen
vaisto lumen alta löytää jäkälää, joka on sen päärehu;
sen ohella käyttää se ravinnokseen lehtipuiden silmu
koita, havupuiden hennompia oksia y. m. s. Monin
seuduin Lapissa kerätään syksyllä poronjäkälää hara
valla vetoeläimiä varten pieniin, nelikulmaisiin läjiin,
jotka sullotaan niin tiiviiseen että ne sellaisinaan voi
daan kantaa kotiin. Niistä murretaan talvella piha1 Kuva Ilm a ri K ia n n o n erinomaisen mieltäkiinnittävästä kirjasta:
Poro-kirja, Helsinki, 1913, 237 sivua.
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maalle suurempia tai pienempiä kappaleita poroille
syötettäväksi.
Poronjäkälän, joka siis on poron päärehuna, ra
vintoarvo on norjalaisten tutkimusten mukaan melkein
yhtä suuri kuin heinän. Norjalaisten analyysien mu
kaan sisältää »jäkäläheinä» verrattuna »ruohoheinään»
Ilmakuivassa
»Ruohoheinässä» »Jäkäläheinä:

88,50 %
Kuiva-ainetta................. 83,68 %
16,32
»
11,50 »
V e ttä .....................
5,53 »
1,51 »
Tuhkaa .........................
0,417 »
1,41 »
T y p p e ä .........................
2,61 »
8,81 »
Raakaproteiinia . . . .
2,15
»
2,45 »
R a s v a a .........................
41,94
»
45,03
»
Muita typettömiä aineita
36,90 »
25,27 »
Hiilihydraatteja . . . .
»Jäkäläheinä» ei ole yhtä helposti sulavaa kuin
»ruohoheinä». Jos porot pääsevät jäkälää maasta
repimään, väitetään Inarissa kestävän hyvästi 20 vuotta
ja enemmänkin, ennenkuin se uudestaan kasvaa. Eteläisemmissä seuduissa kuluu tähän vieläkin pitempi
aika.
Poroilla kulkiessa on tapana ensin ajaa melkoinen
matka, minkä jälkeen niiden annetaan levähtää ver
rattain kauvan, jotta ne rauhassa saisivat märehtiä.
Poron, joka päinvastoin kuin sonni, pukki taikka
pässi, vaihtaa sarvia vuosittain, tulee saada hoitaa sarviaan jotenkin kauvan. Toukokuusta elokuuhun ovat
uudet sarvet pehmeitä ja arkoja, ja ovat ne silloin
joka päivä rasvattavat. Tähän tarvitsemansa rasvan
saa poro takasorkkien välissä olevista rauhasista.
Tänä aikana vetäytyy poro mielellään erämaihin. Elo
kuun lopulla ovat sarvet tavallisesti täysin kasvaneet,
mutta ovat vielä karvain peittämät (kuva 231); poistaak-
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seen karvapeitteen hankaa poro sarviaan kiviin, heinäpieleksiin y. m. s. esineisiin. Syyskuussa ovat sarvet
paljaat ja kiiltävät. Sonni on tähän aikaan komea ja
varsin kaunis eläin. Se kerää silloin ympärilleen
useita lehmiä ja taistelee toisten sonnien kanssa yli
vallasta laumassa.
Poronhoito tuottaa useinkin poron omistajalle pal
jon huolta ja vaikeuksia. Ammoisista ajoista alkaen
on hänellä omat järjestyssääntönsä ja tapansa. Hän
ei saa antaa porojensa miten tahansa kaluta paljaiksi
lakeuksia ja tunturien rinteitä, koska ne siten voisivat
jonakin toisena vuoden aikana joutua rehunpuutetta
kärsimään. Esim. keväällä lumen lähdön jälkeen ei
poroja saa laiduntaa vaarojen etelärinteillä, koska ne
silloin ahmivat orastavaa ruohoa ja turmelevat kesälaitumen. Kesällä tulee lappalaisen huolehtia siitä,
etteivät hänen poronsa pääse vaeltamaan rajantakai
sille niityille ja pelloille ja etteivät ne ennen marras
kuun 10 päivää pääse vahingoittamaan vakinaisten
asukkaiden heinäsuovia Etelä-Lapissa; mainitusta päi
västä alkaen tulee näet heinäpieleksien olla aidattuja
ja myöskin ovat heinät niistä ajettavat pois. Muussa
tapauksessa on poron omistajan maksettava heinistä
niiden täysi arvo. Suurien porolaumain pitäminen
määrätyllä alueella ei suinkaan ole mikään helppo
tehtävä; varsinkin pyrkii lauma keväällä porojen
vasikoidessa hajaantumaan. Vaikeuksia on myöskin
kiiman aikana. Porojen suojeleminen petoeläimiltä,
varsinkin susilta, tuottaa sekin usein paimenille suurta
vaivaa. Paimenet käyttävät apunaan viisaita, tehtä
väänsä erityisesti opetettuja koiriaan. Poronhoito on
usein edullista ja tuottavaa, mutta jos paimenet ovat
leväperäisiä eivätkä kykene pitämään laumaa koossa,
saattaa syntyä melkoisia vahinkoja.
Useita kertoja vuosittain ajetaan porot aitauksiin:
syksyllä merkittäviksi ja salvettaviksi, keväällä poiki-
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inisen ajaksi sekä talvella liika porojen teurastusta
varten.1
Poro elää harvoin 15—20 vuotta vanhemmaksi; tässä
ijässä teurastetaan se tavallisesti heikkouden takia. Porohärät, s. o. ne urosporot, joita ei käytetä ajokkaina,
teurastetaan jo 4 ä 5 vuotisina. Tärkein teurastusaika
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on keskitalvella. Hyvästä teuraseläimestä saadaan vie
läpä 50 kg lihaa (tavallisesti 30—40 kg) sekä 10 kg talia.
b. P o rojen ly p s ä m in e n oli ennen paljoa tavalli
sempaa kuin nykyään; tämä tuotantomuoto käy vähi
tellen Suomen Lapissa yhä harvinaisemmaksi. Porojen
lypsäminen lienee nykyään yleisintä Enontekiössä,

(S. H.)

Kuva 237. Poroaitaus. Valok. — ?

siellä käyttävät, joskin vähässä määrin kaikki poron
omistajat poronmaitoa. Lappalaisella Is a k
jä r v e llä , joka lääninagronoomi K.
mukaan
omistaa noin 1500 poroa, lienee suurin määrä poroja,
joita säännöllisesti lypsetään. L a u r in mainitsee edelleen,
että nykyään lypsettänee poroja ainoastaan Kolarissa
(osittain), Muoniossa, Enontekiössä ja todennäköisesti
myöskin Inarissa ja Utsjoella, sitä vastoin sitä ei teh
täne Kittilässä eikä Sodankylässä. Etelämpänä sitä ei
enään tehdä ja Pudasjärvellä, Kuusamossa j. n. e. on
porojen lypsäminen kokonaan tuntematonta.
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Aika, jona porot antavat maitoa, alkaa Enontekiössä
aikaisemmin kuin Inarissa. Ensinmainitussa pitäjässä
kestää maidonantia kesäkuusta syyskuuhun. Paraimpana lypsyaikana pidetään Enontekiössä joitakuita viik
koja »Mikonpäivän» jälkeen. Silloin saadaan enimmän
maitoa, koska porot tähän aikaan vasikkainsa kasvavien
sarvien häiritseminä taukoavat näitä imettämästä. Par
haimpana aikana voidaan porosta saada n. litraa
maitoa kerrallaan. Poroja lypsetään tavallisesti kah
desti päivässä. Maitomäärä riippuu luonnollisesti suu
resti eläinten hoidosta ja ruokinnasta, eniten kuitenkin
laitumista. Suuremmassa porolaumassa ei keskimää
räinen, kerrallaan saatu maitomäärä kesällä eläintä
kohti liene 1 dl suurempi.
On luonnollisesti parasta tähän aikaan lypsää porot
joka päivä. Tämä on usein kuitenkin sangen vaikeata,
koska niitä monastikin on työläs saada kiinni. Koko
porolauma ajetaan aidatulle lypsypaikalle (kuva 236) ja
lehmät pyydystetään vuoronperään suopungilla. Taipui
san yhteenkäärityn suopunkiköyden
heittää lyhyt lappalainen voimak
kaasti ja kaikesta päättäen suu
rella taidolla nopeasti sarviin —
toisinaan myöskin kaulaan. Aroin
silmäyksin heittelee poro päätään,
hyppää pystyyn, ryntää eteenpäin,
kompastuu, nousee taas ylös, pon
nistelee kaikin voimin vastaan ja
kuopii sorkillaan maata — samalla
kuin lappalainen yhä lähestymis
238. Lypsykiulu
tään lähestyy, kunnes hän vikke Kuva
(naappu) Enontekiöstä;
lästi hypähtää ottamaan sarvista suurin
leveys 24 sm,
kiinni. Pian saa hän poron pysähty suurin pituus
0,23 m,
mään ja lappalaistyttö tulee kiului- varren pituus 0,i3
m,
neen sitä lypsämään. Lypsyn ajaksi suun leveys 17,5 m.
sidotaan suopunki-nuora kuonon (S. H.) M. M.
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ympäri, jotta poro pysyisi jotakuinkin paikallaan. Jos
eläin on hyvin rauhatoh, kiinnitetään sitä paitsi toinen
takajalka kantoon tai muuhun paikkaan. Päästään
poro sidotaan puuhun tai pitää joku siitä kiinni. Löy-

Kuva 239. Poroa lypsetään Ruotsin Jämtlandissa. Valok. — ?

tyy kuitenkin rauhallisiakin eläimiä, joita lypsyn ajaksi
ei tarvitse sitoa.
Lypsäjä pitää omituisen muotoista kiulua (kuva 138)
— »naappua» — toisessa kädessään ja lypsää toisella,
ensin pari kertaa käden lappeella utarta lyötyään,
jotta maito »helpommin vajoisi vetimiin».

(S. H.)

Kuva 240. Poroa lypsetään Ruotsin Lapissa. Valok. — ?

<S. H.)

Kuva 241. Poroa lypsetään Kuolajärven pitäjässä. Valok. — ?
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Ruotsin Lapissa näyttää olevan tapana, että lypsäjä
lypsäessään on laskeutunut toiselle polvelleen eläimen
viereen (kuvat 239 ja 240), kun hän taas Suomen
Lapissa seisoo (kuva 242). Suomalaista (ja norjalaista?)
tapaa pidetään parempana, jos poro on rauhaton.
Poronmaito on erittäin rasvaista. Sen kokoumus
verrattuna lehmän maitoon selviää allaolevasta yhdis
telmästä, joka on tehty R . W. R a u d n itz m , (Prag), mu
kaan:

Kuva 242. Poronmaitoa siivilöidään Tornionjoenlaaksossa; a tuohisup(S. H.)
pilo; b tuohinen kansi; c siivilöiminen.

Poronmaito Lehmänmaito
Vettä................................. 67,o %
,o
8,3 »
K aseinia.........................
3,o
Lämmitettäessä juokseutu0,3
vaa valkuaista . . . .
1,5 »
R asvaa............................. 17,0 »
3,4
4,4
2,8 »
Sokuria.............................
Tuhkaa .............................
1,5 »
0,7
Poronmaidon rasvan laatua kuvaa se, että liukene
mattomien rasvahappojen sulamislämpö on 46,b°, jähmettymislämpö 43,5° ja jodiluku 26,6. Rasvamäärä on
suurin myöhempään syksyllä.
Heti lypsyn jälkeen siivilöidään maito useimmiten
tuohisella, hienoilla havuilla täytetyllä suppilolla (kuva
242). Maidon säilytysastia peitetään vahvasta, kaksin88
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Kuva 243. Puusiivilä Turtolasta; a sivulta, b päältäpäin nähtynä.
Sisäleveys, 0,15X0,15 m> sisäsyvyys 0,06 m. A. M.

kertaisesta tuohesta tehdyllä kannella, jonka keskellä
on pyöreä reikä, johon suppilo asetetaan. Siivilöidessä
pidetään suppilo vasemmassa kädessä, oikealla taas
kaadetaan maito »naapusta» suppiloon.
Käytetään myöskin puisia siivilöitä (kuva 243),
joiden pohjasuppilo täytetään havuilla tai poronjäkä
lillä. K. A . L a u r in mukaan siivilöidään maito ensin
havujen läpi pohjasuppiloon sekä sen jälkeen siivi
lään asetetun karvakudelman läpi (kuva 144)
Koska porolauma tavallisesti on jonkun matkan
päässä lappalaisen asunnosta, on maitoa kuljetettava
milloin pitemmän, milloin
lyhyemmän matkaa. Ta
vallisesti kantaa paimen
sitä selässään. Lappalai
sen kuljetusastian tulee
olla: 1 suljettu, jotteivät
kärpäset, paarmat y. m. s.
pääse lypsyn aikana tai
sen jälkeen siihen tun
keutumaan; 2 kevyt, jotta
yksi henkilö sen voi kan
taa; 3 sellainen, että se
voidaan ripustaa puuhun,
jotteivät paimenkoirat Kuva 244. Karvakudelma Turtolasta
pääsisi siihen käsiksi; (S.h .) Läpimitta m.
0,29

218

4 mukava laajalla lypsypaikalla kannettavaksi. Kaikki
nämä vaatimukset täyttää pieni, tynnyrimäinen astia
(kuva 245), joka'on varustettu nahkahihnalla.

Kuva 245. Porounaidou kuljetusastia Turtolan pitäjästä. Pituus 0,48 ra,
(8. H.)
korkeus, 0,21 m, leveys 0,17 m. Ä. M.

B. Poronmaidon käyttö.

Siivilöityä poronmaitoa ei käytetä juomana, vaan
valmistetaan sitä eri tavoin. Sitä käytetään nim.: 1
kahvimaitona, 2 kuivattuna, 3 jäätyneenä, 4 vastajuoksettuneena, 5 juoksettuneena ja säilytettynä sekä 6
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juuston valmistukseen. Kuten jo on mainittu, lienee
poikkeustapauksissa poronmaidosta valmistettu voita;
mitenkä tämä on tapahtunut, siitä ei ole tietoa. Siitä
tosiasiasta, ettei ole tavattu mitään kermoittumisastioita
eikä kirnujakaan, ja ettei sellaisia myöskään missään
tietääkseni ole mainittu, voinee tehdä sen johtopäätöksen,
ettei voita ole kermasta valmistettu. Tämän otaksuman
(S. H .)

tek iö .

iste tu ssa p oron m an assa. E n o n 
S u u rin le v e y s 0,18 m , k o rk eu s site esee n a sti 0,15 m.

puolesta puhuu myöskin poronmaidon suuri rasvaisuus.
K a h v im a ito n a käytetään rasvaista poronmaitoa
usein sellaisenaan, ja meille ilmotuksia antaneet hen
kilöt pitävät kaikki sitä varsin oivallisena tähän tarkotukseen.
K u iv a ttu a p o ro n m a ito a kuuluu Enontekiössä vielä
tavattavan vallan yleisesti; vastalypsettyä maitoa ni
mitetään siellä »kuivattaniattomaksi poronmaidoksi».
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Kuivattua maitoa valmistetaan seuraavasti: vastalypsettyä maitoa täytetään huolellisesti puhdistettuun poronmahaan, siihen samalla juoksutinta sekottamalla. Tämän
jälkeen sidotaan maha kiinni ja ripustetaan lappalaiskodan yläosaan, minne savu liedestä kohoo. Maito
kuivuu vähitellen möhkäleeksi, joka suljetussa poronmahassa (kuva 246) säilyy kauvan hyvänä. K. L a u r i
mainitsee1 erään toisen kuivatun poronmaidon val
mistustavan. Vähempi määrä poronmaitoa kaadetaan
poron tai lehmän mahaan ja kuivatetaan auringon
paisteessa. Seuraavina päivinä lisätään vähän maitoa,
kunnes tämä omituinen säilytyspaikka on aivan täynnä.
Tätä erittäin mieleistä ruokaa joko syödään talvella
taikka myydään noin 2 mk 80 p hinnasta kilolta. Se
säilyy hyvänä erittäin kauvan. Tästä kuivatusta mai
dosta, joka on useinkin sangen mureaa, kaavitaan sit
ten mielin määrin puulusikalla tai puulastalla joita
kuita viipaleita kahvin seassa kermana käytettäväksi.
J ä ä ty n y ttä p o ro n m a ito a on vanhastaan Lapissa
käytetty ja on siitä olemassa kiittäviä lausuntoja suo
malaisilta matkustajilta sekä aikaisemmilta että nykyajoilta. M. A . C astren sanoo kirjassaan »Reseminnen
frän ären 1838—1844», että lappalaisilla y. m. on jää
tynyttä maitoa varastossa, ja E lia s L ö n n ro t kertoo,
ettei hänen Inarissa oleskellessaan v. 1842 kertaakaan
tarvinnut olla .ilman kermaa, koska »eräs hänen kansalaisistaan, Sodankylän kirkkoväärti, oli ottanut mu
kaansa vähän jäätynyttä maitoa, jota nyt sulatettuna
käytettiin».
Inarista ihnotetaan meille v. 1905, että »kaikilla,
jotka poroja lypsävät, on sekä kotonaan että matkoilla
jäätynyttä poronmaitoa». Nykyään käytetään sitä
enimmäkseen kahvin seassa, »maito-jäätä» otetaan
möhkäleestä sopiva määrä suoraan kahviin. Jos jää1 Kts Karjalatar N:o 51. 1907. Saman lähteen mukaan kuivataan
myöskin poronmaitoa samalla tavalla kevättalvella kesän varalle.
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tynyttä maitoa on paljon, nautitaan sitä herkkuna,
sulatettuna leivän kanssa. Samasta seudusta ilmotetaan edelleen, että maitoa kaadetaan tyhjään lampaan
mahaan tai sen puutteessa puuastiaan, niin pian kuin
se alkaa jäätyä. »Aikaisemmin saatiin lappalaisilta
1jäätynyttä maitoa sisältävästä lampaan mahasta
20 markan arvoinen teurasporo.» Nykyään kun poronmaidon käyttö, kuten mainittu, on tuntuvasti vähen
tynyt, ei tätä vaihtokauppaa enää paljoakaan harjoteta. Enontekiössä kaadetaan syystalvella siivilöity
poron maito kaikellaisiin avoimiin puuastioihin, joissa,
samalla sitä hämmentäen, sen mahdollisimman nopeasti
annetaan jäätyä.
V a sta ju o k se ttu n u t p o ro n m a ito on Lapissa K. A .
L a u r in mukaan erikoinen ruoka ja kuuluu olevan
erittäin maukasta. Maitoa lämmitetään tässä tapauk
sessa vähän enemmän kuin juustonvalmistusta varten.
Tällaista maitoa on myöskin tapana s ä ily ttä ä , siten
että se kaadetaan astiaan heti, kun juoksutin on siihen
sekote.ttu. Astia suljetaan ja upotetaan kivien avulla
kylmään lähteeseen. Siellä säilyy tämä maito kuukausimääriä erittäin maukkaana ja syödään sitä sittemmin
maitoruokana taikka myöskin käytetään sitä kahvimaitona.
Vastalypsetystä ja siivilöidystä poronmaidosta val
mistetaan, kuten
jo on sanottu,
ju u s to a . Tämän
valmistus on kui
tenkin! nykyään
melko vähäistä.
Seuduissa, joissa
tällainen juusto
vielä 20—30
vuotta sitten oli
varsin yleinen, ei Kuva 247. Juustokattilatulella. Tornionjoenlaakso.
8—

10
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sitä enään saa ostaa. Siellä
täällä Lapissa valmistetaan sitä
kuitenkin
vielä omiksi tarpeiksi.
Kuva 248. Poronmaidon hämPoronmaitoj
uustoa on useita eri
mentämiskauha. Tornionlajeja. Tavallisimmat ovat ma
(S. H.) joenlaakso.
talat, pyöreät juustot, joiden
valmistusta seuraavassa lähemmin selitetään.
Maito kaadetaan suppilomaisen siivilän läpi suo
raan maitokattilaan (kuva 242), joka heti ripustetaan
vahvasta, mieluummin tuoreesta seipäästä (kuva 247)
tulelle. Polttopuina käytetään tavallisesti pajuhvesoja.
Poronmaitoa lämmitetään, sitä samalla puukauhalla
(kuva 248) hämmentämällä, lypsylämpöä vähän kor
keampaan lämpöön. Tämän jälkeen nostetaan kattila
tulelta ja siihen sekotetaan heti juoksutinta. Tätä saa
daan lehmän tai poron vasikan juoksutusmahasta, joka
suolataan ja kuivataan pienellä puutelineellä (kuva 247).
Toisinaan pannaan juustoa valmistettaessa koko maha
telineineen maitoon. Samassa tarkotuksessa on myöskin
tapana leikata kuivattu poronmaha kappaleiksi sekä
panna pulloon, mis
sä on heraa. Täten
saatua nestettä käy
tetään sitten juoksuttimena.
Niin pian kuin
juustoaine on poronmaidosta koko
(S. H.)
naan eronnut, nos
tetaan juustojoukkio joko käsin taik
ka yllämainitulla
b
lävistetyllä juustoKuva 249. Juoksutusmaha pienessä 0,36 m lusikalla (kuva 248)
pitkässä puutelineessä kuivumassa. Turtolan muottiin.
pitäjä, a sivulta b ylhäältä katsottuna.
Nämä juUStO -
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muotit ovat erilaisia sen laajan alueen eri seuduissa,
joissa tällaista juustoa valmistetaan. Eräin seuduin
pannaan juustomassa mataliin, pyöreihin muotteihin,
jotka ovat valmistettuja joko taidokkaasti pajunvesoista
punomalla (kuva 250) taikka puulevyistä (kuva 251).
Inarissa ovat juustomuotit kapeampia ja korkeampia
sekä valmistetaan ne ohuista laudoista (kuva 251).
Tällaiset muotit liene
vät Lapissa harvinai
sempia kuin edellä
mainitut.
Poronmaitoj uuston
valmistuksessa käyte
tään matalia, leveitä
muotteja seuraavalla
tavalla: Samallakertaa
käytetään 6—10 muot
tia, jotka ovat muodol
taan sellaiset, että ne
sopivat sisäkkäin. Osa Kuva 250. Pajunvesoista valmistettu
juustomassaa pannaan juustomuotti. Tornionjoenlaakso. Läpi
suurimpaan muottiin mitta 0,31 m, syvyys 0,05 m. M. M.
ja puristetaan nopeasti
käsin sekä tasoitetaan, Sen päälle asetetaan lähinnä
suurin ja täytetään se juustomassalla. Täten täytetään
vuoronperään vieläpä 10 muottia ja asetetaan ne kaikki
päällekkäin (kuva 253). Alimman muotin alla on puuastia, johon hera valuu. Ylimmän muotin päälle, jossa
tavallisesti myöskin on juustomassaa, asetetaan pyö
reä, useimmiten kirjailtu lauta, joka kuormitetaan pienenlännällä kivellä. Tässä puristuksessa pidetään juus
tot n. 12 tuntia.
Siihen heraan, joka muotteja täytettäessä juustomassasta valuu alla olevaan astiaan, sekotetaan taval
lisesti poronmaitoa ja vettä sekä keitetään ja syödään.
Sitä heraa taas, joka 12-tuntisen pusertamisen aikana

r
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(S. H.)

Kuva 251. Juustomuotti Rovaniemen
Lohivaarasta. Muotin pohjassa: J. M. 8.
1858. (Valmistajan Julio M a tti Salm ivuoren alkukirjaimet.) Muotin, jonka
läpimitta on 0,28 m ja syvyys 0,03 m, on
ottanut talteen ylitarkastaja
(8. II.)
U. B ran der. Ä. M.

Kuva 253. Päällekkäin
asetettuja juustomassalla
täytettyjä muotteja. Tor
nion joenlaakso.

valuu astiaan, käytetään juoksittimeksi joko sellaise
naan taikka erikoisesti valmistettuna.
Pusertamisen jälkeen otetaan juustot muotista ja
asetetaan päreistä tehdylle alustalle (kuva 254) ilma
valle paikalle kuivumaan. Juustot käännetään kahdesti
päivässä. Noin viikon kuluttua ovat ne niin kiin
teät, että ne voivat riippumalla kuivua. Vähän
matkaa reunasta tehdään kuhunkin juustoon reikä.
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Kuva 254. Päreistä
tehty juustoalusta. Tornionjoenlaakso.
(S. H.)

Kuva 255. Juuston ripustusnauha. Tornion- Kuva 256. Juuston kuivatuspuu. Kaaviollinen
{S. H.) joenlaakso.
(S. H.)
kuva.
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Kummastakin päästään pienellä puunappulalla varus
tettu nauha (kuva 255) pujotetaan kahden juuston
läpi, minkä jälkeen ne ripustetaan läheiseen puuhun
(kuva 256), tikapuun puolaan tai muuhun sopivaan
ilmavaan ja viileään paikkaan, jossa aurinko ei suo
raan paista juustoihin. Aurinko nimittäin sulattaisi —
niin ainakin väitetään monin seuduin — kaiken rasvan,
niin että »juustosta pian ei olisi muuta jälellä kuin
kaksi kuorta ja sitä paitsi se sisältä homehtuisi». Kuivattamispaikoista otetaan juustot tarpeen mukaan syö
täviksi. Tällaiset poronmaitojuustot ovat hyvin kestäviä.
Mainitunlaisia juustoja tavataan varsinkin Torniojoenlaaksossa (kuva 257), ja valmistetaan niitä tavalli
sesti kesämaidosta s. o. heinä- ja elokuussa saadusta
poronmaidosta. Yhteen juustoon menee tavallisesti
4—5 kg maitoa.
Tästä juustonvalmistustavasta on luonnollisesti
Lapissa useita muunnoksia, jotka suuremmassa tai vä
hemmässä määrin poikkeavat toisistaan. Mainitsemme
niistä muutamia. Seuraavan selityksen on meille anta
nut Turtolan pitäjän entinen kirkkoherra K. A . L a u ri.
Juoksutin kaadetaan varsin pieneen astiaan, johon sen
jälkeen sekotetaan vähäsen, sitä ennen kattilassa 35 °C
lämmitettyä poronmaitoa. Niin pian kuin juoksutinmaito on kyllin juoksettunut, kaadetaan se kattilassa
olevaan poronmaitoon, joka nopeasti juoksettuu. Nyt
nostetaan juustomassa kattilasta ja puserretaan lujasti
muottiin, joka täytetään laitoja myöten. Muotissa
pidetään juusto kovan puserruksen alaisena 12 tuntia.
Sen jälkeen otetaan juusto muotista ja kuivatetaan
mieluimmin auringossa. Tämän juuston maku on taval
lisesti hapan ja syödään sitä useimmiten kahvin kera.
Muista Suomen Lapissa valmistetuista juustoista
mainittakoon tässä Enontekiössä (kuva 258) ja Ina
rissa valmistetut. Ensiksi mainittua valmistetaan joten
kin samalla tavalla kuin Tornionjoenlaakson juustoa,

jonka takia se voidaan tässä sivuuttaa. Sitä vastoin
on Inarin juuston valmistus vähän toisellainen. Eri
koista huomiota ansaitsee se seikka, että siellä juoksettunut juustomassa rikotaan ja hämmennetään. J. K a n g a s
n ie m i kuvaa tätä menettelyä seuraavasti: Poronmaito

Kuva 258. Poronmaitojuusto Enontekiöstä, alapuoli. Läpimitta 0,23 mr
(S. H.)
paksuus 0,02 m.

kaadetaan siivilän läpi suoraan juustokattilaan ja lämmitetää 30—35° C. Tämä jälkeen otetaan kattila tulelta ja
maitoon sekotetaan juoksutin ta. Juoksettumisen aikana
maito jäähtyy, sitä lämmitetään taas »vähäsen», kunnes
juustomassa rupee halkeilemaan. Se rikotaan ja häm
mennetään vispilällä tai hierimellä. Tämän j älkeen otetaan
juustomassa kattilasta ja pannaan pusseihin tai puisiin
muotteihin (kuva 251) ja hera puristetaan pois. Ensiksi
mainitussa tapauksessa muovailtuu juusto palloksi,
jälkimäisessä taas muotin mukaiseksi. Sen jälkeen
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puristetaan juustoja lautojen välissä ja painojen alla
n. 12 tuntia ja voidaan tämän perästä kuivattaa. Näitä
juustoja myöskin kärvennetään. Ne syödään tavalli
sesti tuoreiltaan ja kuuluvat silloin olevan varsin
maukkaita.
Inarissa valmistetaan poronmaitoherasta erästä herajuustoa, »pöytäjuustoa». J. K a n g a sn ie m e n mukaan
on valmistustapa seuraava: Poronmaitohera, mikä
saadaan Inarissa tavallisesta juustonvalmistuksesta,
keitetään kovasti hämmentämällä kattilassa, kunnes se
saostuu, minkä jälkeen sakka pannaan muottiin ja
puristetaan kivillä kuormittamalla. Muottiin pantaessa
sirotetaan juustoon mielivaltainen määrä suolaa niin
tasan kuin suinkin. Myös on tapana siihen sekottaa
kuminoita. Pöytäjuuston valmistus lienee myöhemmiltä ajoilta alkuisin eikä se kuulu edes Inarissakaan
olevan yleinen.

IV . E rä id e n S u o m e n u lk o p u o le lla a s u v a in
s u o m a la is te n m a ito ta lo u s .
Esitys eräiden Suomen ulkopuolella asuvain suomalaissukuisten kansojen maitotaloudesta saattaa mo
nessa suhteessa täydentää edellisissä luvuissa annettua
selontekoa Suomen vanhanaikaisesta maitotaloudesta.
Agronoomi A. H a g m a n ilta vuosina 1911 ja 1912 saa
mani osittain suulliset, osittain kirjalliset tiedot eritoten
muodostavat runsaan aineiston sille esitykselle, jonka
seuraavassa tulen tekemään Venäjän Karjalassa asu
vien suomalaisten useassa suhteessa monipuolisesta,
mutta erittäin alkuperäisestä maitotaloudesta.1 Herra
H a g m a n in lähettämät, kysymyksessä olevien seutujen
maitotaloudelle ominaiset esineet säilytetään maanviljelys-kansatieteellisessä kokoelmissa maanviljelystaloudellisellä koelaitoksella (Tikkurila).
Tämän lisäksi olen matkoillani kesällä 1904 ja 1907
tutkinut suomalaisten maitotaloutta Norjan suomalais
metsissä Solörissä, Gruessa ja Aasnaesissä sekä Ruot
sissa Värmlannissa. Näillä matkoillani ostamani esi
neet säilytetään osittain (norjalaiset) Kristianian maa
talousmuseossa, osittain (ruotsalaiset) Kuninkaallisen
Maatalousakatemian museossa »Experimentalfältet»’issä
lähellä Tukholmaa. Osa seuraavassa kuvatuista värmlantilaisista esineistä löytyy Värmlannin museossa
1 Tässä kuvatut esineet on saatu Karelski-Maaselän, Jegoran ja
Bogajalenski- Volostin kylistä Venäjän-Karjalassa.
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(Karlstadin kaupungissa) ja kuuluvat Värmlannin suo
malaisten taloudellisten olojen tutkimuksista tunnetun
kirkkoherra C. V. B ro m a n d e rin kokoelmiin. Vielä
säilytetään osaa kuvatuista esineistä Tukholman kuu
luisassa Pohjoismaisessa museossa.
1. Alkuperäinen maitotalous Venäjän-Karjalassa.

Tämä maitotalous on vieläkin kehittymättömämmällä
asteella kuin se, mitä Suomessa vielä nytkin voidaan
tavata. Juuri tämänkin takia saattaa selonteko siitä
täydentää edellisissä luvuissa esitettyä kuvaa. On

Kuva 250. Maatiaislehmä Sjungan maanviljelysnäyttelyssä, Aunuk(S. H.)
sessa. Valok. — ?

kuitenkin mainittava, että nykyään Venäjän-Karj alas
sakin koetetaan kehittää parempia ja järkiperäisempiä
menettelytapoja maitotalouden alalla1.
1 Siinä osassa Venäjän Karjalaa, joka kuuluu Aunuksen kuvernementtiin, on nykyään n. 200 talonpojalla separaattori; rakenteilla on
myöskin kaksi osuusmeijeriä.
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Venäjän-Karjalassa pidetään karjaa (kuvat 259 ja260),
joka oleellisesti on Suomen-Karjalan karjan kaltaista,
miltei »välttämättömänä pahana». Lehmiä pidetään, jotta
saataisiin maitoa lapsille, piimää täysikasvuisille, voirasvaa paistamiseen ja — mikä ehkä on tärkeämpää
— lantaa. Karjanpidon päätarkotuksena ei siis oikeas
taan ole maidontuotanto tavallisten tuotteiden — voin
ja juuston — valmistamista varten.
(S. tl.)

Kuva 260. Maatiaislehmä Povenetsista Aunuksessa. Valok. — ?

Karja käy laitumella koko kesän sekä syksyllä,
kunnes lunta rupee satamaan, mikä tavallisesti tapahtuu
lokakuussa. Sen jälkeen ovat rehuna pääasiallisesti
ruisoljet. Tämän takia ehtyvätkin lehmät tavallisesti
jo mainitussa kuussa.
Kesällä on talonpojilla usein runsaasti maitoa, jonka
takia sen käyttö ja käsittely miltei yksinomaan tapah
tuu kesä-aikaan. Hapan, kuorittu maito kerätään suu
reen korvoon talvella nautittavaksi. Venäjänkarjalaiselle väitetään olevan ominaista, ettei hänellä ole
mitään taipumuksia kotiteollisuuteen; tämä selittää
minkätakia hän maitotaloudessaanko! käyttää niin
yksinkertaisia ja epätäydellisiä astioita ja työkaluja.
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Tutkijalle on varsin mielenkiintoista havaita, että
Yenäjän-Karjalassa vielä tänä päivänä yleisesti käy
tetään kaikkia niitä epäjärkiperäisiä järjestelmiä, jotka
Suomen voinvalmistuksesta puheen ollessa on mainittu,
nim. voinvalmistusta käyttämällä 1 tuohiastioita, 2 puuastioita ja 3 saviastioita. Ensinmainittu järjestelmä
näyttää olevan epäilemättä alkuperäisin; vaikeata sitä
vastoin on päättää, kumpiko seuraavista on vanhempi.
Agronoomi A . H a g m a n Aunuksesta arvelee kummankin
tulleen Venäjän-Karjalassa jotenkin samaan aikaan
käytäntöön. Todennäköisesti on puuastioiden käyttö
peräisin lännempänä asuvilta suomalaisheimoilta, jota
vastoin taas saviastiain käyttö olisi venäläistä alku
perää. Voi myöskin ajatella, että karjalaiset olisivat
ennen nykyisille asuinsijoilleen asettumista tulleet
tuntemaan kummankin menettelytavan.
Todellisuudessa ei nykyään eräissä seuduissa kum
pikaan tapa ole toistaan yleisempi; tavallisesti käyte
tään niitä rinnakkain, niiden välillä mitään erotusta
tekemättä. Jotta lukija voisi saada oikean käsityksen
nykyisestä alkuperäisestä maitotaloudesta VenäjänKarjalassa, täytyy samassa yhteydessä esittää eri
järjestelmissä käytettyjä astioita ja menetelmiä.
Kun talon poikaisvaimo
rupee lehmää lypsämään,
kaataa hän raintaan vä
hän vettä sekä asettaa
sen reunalle pienen voi
palan. Vedellä hän pesee
lehmän utareet ja nännit,
mitkä hän voitelee voilla.
Jos nämä lypsäessä käy
Kuva 261. Lypsyrainta Venäjän- vät liian kuiviksi, kostu
Karjalasta. Ylinen läpimitta 0,25 m,
pohjaläpimitta 0,28 m, sisäsyvyys tetaan ne vastalypsetyllä
m, putken alapuolinen pituus maidolla. Lehmän utar
0,17 m. Ä. M.
harvoin tyhjennetään ko0,17

233

konaan ja jos eläimet lypsäessä ovat levottomia, voi
daan utareeseen jättää sangen paljonkin maitoa.
Lypsyastiana käytetään sangallista ja putkella va
rustettua raintaa (kuva 261). Maidon siivilöimistä var
ten pannaan putkeen olki-, katajanhavu-, kanerva-,
lieko- tai poronjäkälä- taikka liinavaatetukko. Tämä lypsyrainta on siis samalla maitosiivilä. Nykyään valmis
tetaan tämä astia samaten
kuin kuvassa 261 kuvattukin
useammasta laitapuusta. Agronootni H a g m a n on kui
tenkin tavannut sellaisiakin
lypsyastioita, jotka olivat
kaivertamalla valmistetut
yhdestä ainoasta puupölkystä ja joiden pohja sisältä
oli kovero. Putken muodos
taa usein laitapuussa oleva
a
b
lävistetty oksa. Toisinaan
Kuva 262. Maitosijvilöitä Venäon laidassa vain suppilon- jän-Karjalasta;
a koko pituus
muotoinen, sopivalla tavalla
m,
suppilon
läpimitta
tukittava kolo taikka reikä, saman sisäsyvyys m; b0,i3kokom,
josta maito voidaan siivi pituus 0,40 m, suppilon läpimitta
löidä, kun se lypsyrainnasta 0,15 m, sen sisäsyvyys 0,07 m. A. M.
kaadetaan. Lypsyn ajaksi
tukitaan reikä puutapilla.
Myöskin käytetään erilaisia puisia inaitosiivilöitä
(kuva 262 a ja b), jotka ovat jotenkin samallaiset kuin
Suomessa käytetyt. Aikaisemmin oli tapana sulkea
suppiloreikä havuilla taikka oljilla; nykyään ei tätä
tapaa enään käytetä, vaan niiden asemesta käytetään,
kuten kuvasta näkyy reijällistä läkkilevyä. Monet
asettavat tämän päälle havuja tai olkia. Toisinaan
käytetään siivilänä myös liinakangasta, josta toisella
kädellä pidetään kiinni.
0,37

0,07
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Maito kaadetaan astioihin, jotka talvella pidetään
asuintuvassa liettä vastapäätä olevan pitkän penkin
päällä tai alla (kuva 263). Täällä ovat ne rivissä pääl
lekkäin, pieni laudanpätkä välissä (kuva 264). Jos
lattia on liian kylmä, asetetaan maitoastiat paksulle
laudalle (kuva 271), joka löytyy jokaisessa karjalai
(S. H.)

l:

ni

a

b

c

O u_

TF 5T^c,

*
A

Kuva 263. Venäjänkarjalaisen talonpoi
kaistalon pohjapiirros;
a rappuset, -b eteinen,
c tupa, d rehuamme 1,
e penkki, f liesi, g ka
mari, h ruoka-aitta,
i navetta.

d
e
f
Kuva 264. Pieniä maitoastiain väliin pantavia
lautoja. Suuruus: a 0,24X0,20 m, b 0,25X0,18 m,
c 0,26X0,21 m, d 0,81X0,27 m, e 0,21X0,19 m,
f 0,27X0,27 m. Ä. M.
(S. H.)

sessa talonpoikaistuvassa välikaton alla. Kesällä ovat
maitoastiat joko päällekkäin tai rinnakkain ruoka-aitan
lattialla.
Maitoastioita on monenlaisia: tuohiastioita, puukehloja ja savivateja.
Tuohiastiat ovat kahdellaisia, nim. joko yksinker
taisesta (kuva 271 katon alla olevan lankun päällä)
tai kaksinkertaisesta tuohesta (kuva 272). Edelliset
ovat aivan suomalaisten marjaropeiden kaltaisia, ollen
1 Tähän ammeeseen pannaan kerran päivässä lehdeksiä, ruumenia
y. m. s. ja kerätään päivän kuluessa kaikki, mikä saattaa kelvata
eläinrehuksi. Amme tyhjennetään kerran päivässä.
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Kuva 265. Maitoastia
Venäjän-Kar jalasta.
Yläläpimitta 0,17 m,
pohjaläpimitta 0,1$ m,
sisäsy vyys 0,io m. Ä. M.

Kuva 266. Maitoastia
Venäjän-Karjalasta. Ylä
läpimitta 0,20 m, pohjaläpimitta 0,21 m, sisäsyvyys 0,12 m. Ä. M.

kuitenkin kestävämpiä. Jälkimäiset ovat Venäjänkarjalaiselle maitotaloudelle tunnusmerkillisiä ja niitä
käytetään enimmän. Yleisesti luullaan että kerma
kohoo maidosta paraiten tuohiastioissa. Kerman ko
hottamisen ohella käytetään niitä kirnuamiseen kuten
jälempänä tullaan esittämään.
Puisetkin maitopunkat ovat kahdellaisia: rengasastioita (kuva 265) ja useammasta laitapuusta tehtyjä
(kuva 266) kumpaisialdn nähdään kuvassa 271. Edelli
set, epäilemättä vanhemmat, val
mistetaan kovertamalla yhdestä
puusta ja varustetaan erillisellä
pohjalla. Ne ovat tavallisesti va
rustetut kahdella pajuvyöllä.
Useammasta laitapuusta valmis
tetut astiat ovat luonnollisesti
aina varustetut pajuvan teillä,
tavallisesti vain kahdella. Näiden Kuva 267. Maitoastia Ve
näjän-Karjalasta, ylälaidas
sijasta käytetään myös tuohi- taan
varustettu tuohisäijesäikeitä (kuva 267).
vyöllä,
pohjastaan 2 pajuKerman kohottamiseen käy vyöllä. Yläläpimitta
tetyt savivadit ovat aineen laa pohjaläpimitta 0,i6 m, sisä-m,
tuun nähden kahdellaisia, kotona syvyys 0,i4 m. Tätä astiaa
myös kirnuna,
tai tehtaassa poltettuja. Edelliset käytettiin
kts.
kuv.
Ä. M. (S. H.)
ovat ilmeisesti vanhempia. Nämä
0,17
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kivivadit ovat il
meisesti samallaisia kuin SuomenKarjalassa käyte
tyt (kuvat 144,
145 ja 146).
Muotoonsa ja
kokoonsa nähden
voidaan savias
tioita erottaa
useampia tyyppe
jä. Nähtävästi
vanhin on iso, kuvukas vati, joka
ylhäältä on joten
kin yhtä leveä
kuin pohjastaan
(kuva 268 a).
Kaikki myöhem
min käytäntöön
tulleet ovat tuntu
vasti pienemmät
(kuva 268 b, c, d,
e) sekä pohj astaan
kapeammat kuin
suusta; varsin
pieni on kuvassa
d kuvatun pohjaläpimitta. Vii
meksi mainittu
eroo muista myös
kin siinä suhteessa,
ettei siinä ole mi
tään suureunaa.
Jotta kotiteolli
suutena valmiste-
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paksulaitaiset va
dit saataisiin kestävämmiksi, päällystet
tiin ne useinkin hyvin
kokoonpannuilla tuohisäikeillä (kuva 269).
Uudet astiatnäyttävät
tämän takia varsin
kauniilta, mutta van
hoista näkyy, että nii
den puhdistaminen on
hankalaa ja sentakia
jäänyt vaillinaiseksi.
Yksi kuvatuista va
deista on varustettu
lyhyellä torolla.
Kaikki nämä astiat
ovat valmistetut koti
teollisuutena savesta
ja ovat väriltään mus
tia. Eräissä niistä
(kuva 268 d ja e) on
paikottain nähtävissä
vähän kiiltoa, joka
mahdollisesti saattaisi
olla jätteitä jonkin
moisesta lasituksesta.
Nykyään käytetään
Ven äj än-Karj alassa
tehtaissapoltetusta sa
vesta tehtyjä astioita
(kuva 270), jotka
muista eroavat rus
kean värinsä ja pa
remman kestävyy
tensä puolesta. Toinen
tu t
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vati on muodoltaan Suomen-Karjalassa tavallisen kal
tainen.
Maitoastioissa annetaan"maidon |hapata||sekä kerman
kohota 1—3 päivää riippuen siitä, mitenkä hapanta
kermaa halutaan sekä mitenkä lämmintä huoneessa on.
Kerman kuorimista varten asetetaan maitoastia lattialle,
niin että emännän täytyy kumartua voidakseen tämän
suorittaa (kuva 271). Kuoriminen toimitetaan melkein
samallaisella puulusikalla kuin Suomessa, eroten siitä

a
b
Kuva 270. Tehtaissa valmistettuja saviastioita Venäjän-Karjalasta:
a yläläpim. 0,19 m, pohjaläpim. 0,io m, korkeus 0,n m; b yläläpim. 0 ,i9 m,
pohjaläpim. 0,n m, korkeus 0,08 m. Vadin b reunasta puuttuu palanen.
(S. H.)
Ä. M.

vain sen kautta, että se on vähemmän koverrettu ja
että sen varsi on aina suora.
Kerma säilytetään tavallisesti niin kauvan, että sitä
saadaan suurempi määrä kerätyksi. Agronoomi
A . H a g m a n mainitsee, että kermaa säilytetään usein
koko viikko, vieläpä 2—3 viikkoakin, ennen kuin sitä
kirnutaan. Se on silloin aina paksua kuin taikina,
jonka takia siitä helposti muodostuu voita. Voin kir
nuaminen tällaisesta kermasta käy nopeammin kuin
yleensä happaman voin, joka tavallisesti kestää puolen
tuntia tai enemmänkin.
Lähellä Suomen rajaa käytetään jotenkin samallaisia mäntäkirnuja kuin Suomessa, mutta VenäjänKarjalan sisäosissa käytetään vielä nytkin kirnuamiseen
tavallisia tuohiastioita, joissa kirnuaminen toimitetaan ta-
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$

M

vallisesti hierimellä (kuvat 272 ja 273). Tähän tarkotukseen käytetyt tuohiastiat ovat aina kaksinkertaiset (kuva
272). Kirnuna käytetyt puuastiat ovat enimmäkseen
jotenkin korkealaitaisia, mutta eivät muussa suhteessa
poikkea kermoittumisastioista. Kirnuamiseen käytetään
tavallisesti samoja saviastioita kuin kermoittumiseen
(kuvat 268, 269 ja 270). -Tonkunverran poikkeavan
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muodon on ylitarkastaja H .
tavannut Venäjän-Karj alassa lähellä Suo
men rajaa. Sille ominaista
on verrattain pitkä ja kapea
kaula (kuva 273), joka tekee
mahdottomaksi sen käytön
kermoittumisastiana. Tässä
astiassa voita kirnuttaessa
pyöritetään oksat kermassa
Kuva 272- Kermoittumis- ja kir- seisovaa hierintä käsien
nuamisastiana käytetty tuohi- välissä.
rasia hierimineen. Venäjän Kar
Viimeksi mainituissa kol
jala. Astian pituus 20 sm, leveys
messa
kirnussa — tuohi0,17 m, syvyys 0,07 m. Hierimen
astiassa,
puukehlossa j a savipithus 0,34 m. Ä. M.
vadissa — tapahtuu kirnua
minen vastamainitusta eroavilla tavoilla. Kerman mää
rästä riippuen käytetään kahta menettelyä:
1. Jos kermaa on vähäsen, tapahtuu kirnuaminen
seuraavasti: Kirnuun pannaan vähäsen paksua, ha
panta kermaa ja hieritään kiivaasti, jolloin hierintä
vähän aikaa! ensin nopeasti liikutellaan ylös ja alas,
(kuva 274), sen jälkeen myöskin nopeasti ympäri astian
laitoja myöten, kohta sen jälkeen taas ylös ja alas. Tai
tavat emännät käyttävät vuoronperään kumpaakin kät(S. H.)
tään. Joiden
kuiden minuut
tien kuluttua on
voi valmista.
Kunkirnumaito
on kaadettu
pois, lisätään
taas vähäsen Kuva 273. Kirnuamiseen käytetty saviastia hieri
kermaa ja hie mineen Munjärven kylästä Venäjän-Karjalassa.
ritään yhdessä H. N y la n d e r i n piirroksen mukaan. Astian korkeus
voin kanssa. 0,23 m, leveys 0,20 m; hierimen pituus 0,30 m.
(S. H.)

N y la n d e r
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(S.H.

Täten tulee voi joka
kerta kermaa lisät
täessä! uudestaan
muokatuksi. Näin
menetellään, kun
nes voikimpale on
niin suuri, että sitä
on vaikea käsitellä.
Sen jälkeen noste
taan se hierimellä
suurempaan pyt- Kuva . Kuva 275. Emäntä nostaa
tyyn (kuva 275), Emäntä voita kir valmiin voin hierimellä
pyttyyn, jossa se pes
jossa sitä pestään nuamassa Venä- tään.
Venäjän-Karjala.
kylmällä vedellä. Valok.
ifn-Karjaiaasa.
Valok. A. H agm an.
A. H agm an.
. Jos kermaa
on verrattain paljon, valmistetaan voita mieluimmin
suuremmassa puukehlossa. 2—2 V2 1 kermaa kaadetaan
siihen ja muokataan hierimellä, kunnes voita muodostuu.
Täten menetellen kestää voin valmistuminen kauvemmin kuin edellisessä mainitun tavan mukaan. Yhdeksi
tai useammaksi kimpaleeksi koottu voi nostetaan hie
rimellä toiseen astiaan, pestään kylmällä vedellä ja
suolataan, kun vesi siitä ensin on kaadettu pois.
Voita valmistaa tavallisesti emäntä itse taikka
myöskin joku vanhemmista talon naispuolisista jäse
nistä; tämä istuu silloin tuvan nurkkaan, mieluimmin
selkä oveen päin, jottei kenenkään kävijän »paha
silmä» pääsisi vaikeuttamaan voin muodostumista.
Maito- ja voiastiain puhdistaminen ei näy tuottavan
Venäjän-Karjalan emännille paljoakaan vaivaa. Tuohiastiat huuhdotaan jotenkin pintapuolisesti kylmällä
vedellä ja asetetaan sen jälkeen ylösalasin, jotta vesi
valuisi pois. Myöskin savi vadit ovat pian puhdistetut;
ne kestävät sekä lämmintä että kylmää vettä. Varsin
usein jää sekä tuohi- että saviastioihin maitojätteitä.
Puupunkkia puhdistetaan jotenkin huolellisesti. Samaten
274

2

16 — Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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kuin muita puuastioita puhdistetaan niitä seuraavalla
tavalla: Ensin huuhdotaan ne kylmällä vedellä; tähän
käytetään toisinaan korkeajaikaista pesuastiaa (kuva
271). Tämän jälkeen täytetään kaikki punkat vedellä
ja niihin pannaan katajanhavuja. Kuhunkin astiaan
upotetaan nyt kuumia kiviä, jotka lämmittävät veden.
Kivet tekevät astiat sisältä tummiksi, vieläpä mustiksikin.
Varsinainen voin vaivaaminen on turha, koska se
jo kirnussa muokataan möhkäleeksi. Vaivaamisen
korvaa sitä paitsi osittain voin peseminen. Pestäessä,
mikä toimitus useinkin suoritetaan kahvalla varuste
tussa kehlossa (kuva 271), käsitellään voita joko puulusikalla tai paljain käsin.
Suolaamiseen käytetään useinkin karkeata suolaa.
Voi pannaan suurempaan kehloon tai pyttyyn
aikaisemmin kirnutun voin päälle.
»
Voin laadusta sanoo agronoomi H a g m a n : »voi näyt
tää tuoreelta, kun se on valmista, olipa kerma miten
vanhaa tai pilaantunutta tahansa; vähän vanhempana
ei sitä tavallinen ihminen voi syödä». Harvoin, tuskin
koskaan syö Venäjänkarjalainen voita ruokana, vaan
käyttää hän sitä tavallisesti paistamiseen.
Sikäli kuin tiedän, ei Venäjän-Karjalassa valmis
teta talonpoikaisjuustoja.
2. Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaisten vanhan
aikainen maitotalous.

16- ja 17-vuosisadalla muutti lukuisasti suomalaisia
Ruotsiin, varsinkin Värmlantiin parempaa toimeentuloa
sieltä etsiäkseen. Köyhyys ja alituiset sodat koti
maassa karkoittivat nämä suomalaiset entisiltä asuin
sijoiltaan Savosta ja Karjalasta. Tähän maastamuut
toon vaikuttivat myöskin Ruotsin hallituksen lupaukset
oman maan ja verovapauden saannista määrävuosiksi
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eräissä metsärikkaissa seuduissa, joissa uutisasukkaat
voivat harjottaa kaskenpolttoa, metsästystä ja| kalas
tusta. Sen lisäksi lienee moni suomalainen kotimaassaan
tekemien kolttosten takia jättänyt maansa alkaakseen
uutta elämää Värmlannin laajoissa metsäseuduissa.
Myöskin Venäjänkarj alaisia lienee näihin aikoihin
siirtynyt Ruotsiin.
. (S.

lt.)

Kuva 27G. Savupirtin sisus, Kalneset, Rögden (Norjan puolella).

Suomalaisasutus lienee ollut laajin Värmlannissa,
mutta oli sitä myöskin, joskin vähemmässä määrin,
muissa Ruotsin maakunnissa, kuten Taalainmaassa,
Södermanlannissa, Nerikessä, Medelpadissa, Ängermanlannissa, Helsinglannissa ja Gestriklannissa sekä
eräissä Värmlantiin rajoittuvissa norjalaisissa metsissä.
Jo 1600-luvulla — noin 1624
»
N a tu rlig e H isto rie» ’n mukaan (1752) — siirtyi eräitä
suomalaisia perheitä »suomalaismetsiin» SolörinjaGruen
voutikuntiin Norjaan ja myöhemmin levisi suomalaista
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uutisasutusta eräisiin toisiinkin norjalaisiin seutui
hin.
Maahan muuttanut suomalaisväestö on vuosisatoja
elänyt yllämainituissa Värmlannin ja Norjan rajaseu
duissa ja merkillisessä määrin säilyttänyt vanhat la
pansa, äidinkielensä sekä vieläpä useat peltoviljely It
sessä ja maitotaloudessa käyttämänsä alkuperäiset työaseetkin. Näin on jatkunut meidän päiviimme asti,

Kuva 277. Bjurbergin savupirtti Etelä-Finnskogassa (Värmlanti).
,(S. H.)
Eteinen irtonaisista riu’uistä, seipäistä y. m. s.

kuten allekirjoittanut on voinut todeta kahdella, vuo
sina 1904 ja 1907 tekemällään matkalla näihin suoma
laisseutuihin.
Se, joka nykyään matkustaa mainituissa suoma
laisten asumissa Ruotsin ja Norjan rajaseuduissa sekä
suomalaisen maanviljelijän silmillä tekee havaintojaan,
hämmästyy todellakin usein nähdessään luonnonoloja,
tapoja ja tilanteita, jotka useassa suhteessa muistuttavat
monin seuduin Itä- ja Sisä-Suomessa vallitsevia oloja.
Talot sijaitsevat tavallisesti korkeilla harjuilla ja pel
lot näiden etelärinteillä. Peltomaa on useimmissa
tapauksissa kiven- ja hiekan sekaista soramaata kalliopohjalla. Tavataan savupirttejä (kuvat 276 ja 277),
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vanhempia ja uudempia kaskia sekä peltoja, jotka
ovat täynnä kiviä ja kiviraunioita (kuva 278). Kylillä,
taloilla ja perheillä on usein kaksi nimeä, toinen ruot
salainen tai norjalainen, toinen suomalainen. Esimerk
kinä mainittakoon, että Makkartjärnin kylän nimi on
myöskin Nikkarila; Bjurbergin nimi on Neuvola;

Kuva 278. Pelto Hjärplidenissä Etelä-Finnskogassa (Värmlanti). Sahrassa
(S. H.)
on yksinkertainen vetotanko.

Viggenin kylän pohjoisosaa nimitetään myös Väisäläksi
ja sen eteläosaa Karvolaksi.
Erittäin kuvaavana todistuksena siitä, että näiden
suomalaismetsäin asukkaat meidän päiviimme asti
sitkeällä itsepintaisuudella ovat säilyttäneet jälkiä suo
malaisesta alkuperästään, on se, että miltei joka talossa
tavataan tuo suomalaiselle alkuperäiselle maanviljelyk
selle niin ominainen sahra (kuvat 278, 279 ja 280).
Näissä kuvissa nähdään kaksi kysymyksessä olevissa
seuduissa tavallista sahratyyppiä. Kuvissa 278 ja 279
esitetylle tyypille on ominaista, että vetotanko on
yksinkertainen, valmistettu yhdestä ainoasta puusta,
jonka päähän vetolaitos on koukulla kiinnitetty.
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Tätä ty yp p iä olen Suomessa tavannut yhden ainoan
kappaleen (S uursaarella; sahra säilytetään M ustialan
m aanviljelys-kansatieteellisissä kokoelm issa). Toisessa
tyypissä (kuva 280) on kaksi vetoaisaa, samaten
k u in tavallisissa pohjois-häm äläisissä sahroissa. »Suom alaisauraa» pidetään edelleenkin Värm lannissa käy-

Kuva 270. Sahra 1Iöbraatenista Rögdenissä (Värmlariti); sahrassa on
(S. H.)
yksinkertainen vetotanko.

tännöllisenä työaseena h a rju illa sija itse villa k iv is illä
ja laih o illa pelloilla. S olörin suomalaismetsissä k ä y 
tetystä äkeestä sanoo Ole M attson: »H arven lavedes
av granstam m er med fastvoxede kvistender tili tinder».
E i voi olla epäilystäkään siitä, ettei ta rkotettaisi ta
vallista suom alaista risuäestä. M a tko illa n i suom alais
metsissä en kuitenkaan ole onnistunut löytäm ään
ainoatakaan tällaista äestä.
Täm än yleiskuvauksen jälkeen oloista suom alais
metsissä s iirry n n y t esittäm ään h a va in to ja n i a lku 
peräisistä m aidon tuotanto- ja jalostustavoista. Näissä
laajoissa R uotsin ja N o rja n rajaseuduissa on maatalous
n ykyään nopeasti kehittym ässä järkiperäiseen suun
taan, m inkätakia m onin seuduin on o llu t vaikeata
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päästä selville vanhemmista, alkuperäisistä menette
lyistä ja tavoista.
Jo suomalaisasutuksen alkuaikoina asettuivat uutisasukkaat asumaan paikkoihin, joissa oli karjalle hyvät
kesälaitumet sekä joilta voitiin talven varalle kerätä
korsirehua. Karjanhoito oli nähtävästi tärkeä siirto
laissuomalaisten taloudessa, ja he ovat näissä seuduissa
vanhastaan tunnet
tuja siitä, että he hy
vin hoitavat karjaansa
sekä saivat siitä hy
viä tuloja. Lukuisilta
luonnon niityiltä kerä
tään heiniä pieniin lä
jiin, jotka sidotaan
pajuvitsaksilla ja kan
netaan selässä kotiin.
Tällaisia pajuköysiä
tapasin miltei kaikissa Kuva O280.
Qn Sahra Hjarplidemsta
„... ... .... Ktelasuomalaismetsäin ta- Finnskogassa (Värmlanti); sahrassa on
loissa. Lehmiä ei ny- (S. h .) kaksi vetoaisaa.
kyään ole kovin run
saasti; ne ovat pieniruumiisia, jotenkin selvästi lypsytyylisiä sekä tavallisesti väriltään punasen ja Valkosen
kirjavia (kuva 281), myöskin kyyttö värity s oli jotenkin
yleinen. Monet olivat nupoja. Pienemmillä tiloilla
käytettiin varsinkin ennen talvirehuina suoheiniä, olkia,
lepän ja koivun lehdeksiä y. m. s. Entisaikaan kerättiin
myöskin poronjäkälää appeeksi. Suuremmilla tiloilla
ja eräillä pienemmilläkin käytetään nykyään karjan
rehuksi pääasiallisesti heiniä ja kauranjauhojuomaa
tai -apetta. Lehmille käytetty juoma oli kesälläkin
lämmitettyä. Kesällä kerättiin talon läheltä kaikellaisia kasveja haudeheiniksi. Talvella koetettiin entis
aikaan yleisesti tehdä silppurehu »voimakkaammaksi»
sekottamalla siihen hevoseni antaa.

*
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Laitumella oli leh
millä metallista tehtyjä
lehmänkelloja (kuva
282). Aikaisemmin käy
tettiin myöskin puisia
(kuva 283).
Lypsyä varten käy
tettiin kahvalla varus
tettu] a puuraintoj a, j otka
kaikki olivat saman
muotoisia.
Kysymyksessä ole
vissa suomalaisseu
duissa pidettiin vanhas
taan myöskin vuohia
kotieläiminä (kuva 284).
Kuva 281.Lehmiä metsäiaitumeiia Varsinkin norjalaisella
Etelä-Finnskogassa (Värmlanti).
alueella oli niitä run(S'H)
säästi Suomalaismet
sissä olemme molemmin puolin rajaa tavanneet sekä
valkoisia että kirjavia vuohia, ensiksimainitut näyttä
vät kuitenkin olevan enemmistönä. Näiden kotieläinten
hoidosta on meidän onnistunut saada jotenkin epä
täydellisiä tietoja. Pärehuina näyttävät kesin talvin
olleen puunoksat, lehdet ja puunkuori; varakkaammissa
taloissa ja tiloilla, joilla vuohille annetaan parempaa
hoitoa, saavat ne mainittujen rehujen ohella heiniä ja
vähän väkirehua.
Jo 1600-luvulla näyttää v o in v a lm is tu s olleen varsin
yleinen eräissä Värmlannin suomalaisseuduissa, mikäli
tämänaikuisista veroluetteloista voi päättää. Asukkai
den taloutta entisaikoina kuvaavana mainittakoon erään
Värmlannin maaherran kertomus, jonka mukaan »suo
malaiset itse eivät käytä miltei ensinkään voita, vaan
myyvät sen kruunun verojensa maksamiseksi, sitäpaitsi
myyvät he pukkeja ja vähän muitakin eläimiä».
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Useissa Värmlannin ja
Norjan suomalaismetsien
taloissa ovat alkuperäiset
maitotaloustavat yhä vie
läkin vallalla; sikäläinen
voinvalmistus on kaikissa
oleellisissa kohdissa samallainen kuin se epäjärkiperäinen voin val
mistus, mitä vielä eräin
seuduin Suomessa hajo
tetaan. Maito kaadetaan
mataliin kehloihin ja
kerma saa kohotessaan
hapata. Suomalaismet
sissä ontapanakesälläsäilyttää maito pienemmissä,
kuvissa 285 ja 286 esitetynlaisissa maito-aitoissa.
Havaintomme Ruotsin
ja Norjan rajaseuduissa
asuvan suomalaisväestön
keskuudessa ovat yhä
vahvistaneet sitä jo aikai
semmin toteamaamme
seikkaa, että suomalaisten
epäjärkiperäisessä maito
taloudessa käytettiin sekä
tuohi- että puuastioita.
Ensiksi mainitusta tavasta
tavataan näissä seuduissa
nyt enää vain harvoja
jätteitä. Sitä vastoin näytään vielä aivan hiljattain
käytetyn puuastioita ihan
yleisesti.

Kuva 282. Kuparinen 1eli mankelit)
valmistettu Brattforshyttanissa
(S. H.) Värmlannissa. V. M. K.

Kuva 283. Lehmänkello kuusesta,
varustettu kahdella kalistimella;
vanha ja rikkinäinen. Toinen pääty
on nyt poissa (kuvassa oikeanpuo
linen). Pituus 0,17 m, paksuus al
haalta 0,05 m, ylhäältä 0,03 m, kor(S. H.) keus 0,n m. V. M. K.
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1. T u o h ia stio ita kerrot
tiin aikaisemmin käytetyn
kaikilla käymillämme tiloilla.
Niistä oli nykyään kokonaan
luovuttu. Kysymyksessä ole
vissa seuduissa tapasinkin
tällaisia astioita peräti vä
hän, mutta erinäisissä mu
seoissa oli varsin tyypillisiä
ja mielenkiintoisia, suoma
laismetsistä peräisin olevia
tuohiastioita. Etäisemmissä
seuduissa (esim. Pohjois- ja
Etelä-Finnskogassa sekä
Rögdenissä) olivat tuohiset
suolatölkit (kuva 287) ja
eväskontit (kuva 288) joten
kin yleisiä. Mainituissa pitälvuva 284. Vuohia Norjan suo- jlSSä vakuuttivat monet
(S. n.) maiaismetsissä.
emännät, että he olivat näh
neet tuohisia maitopyttyjä,
joissa maito oli saanut hapata ja kerma kohota. Myös
kin näin parissa töllissä Rögdenissä tuohisia voirasioita.
Kaikesta etsimisestä huolimatta en suomalaisseuduissa
missään tavannut tuohikirnuja. Asukkaat kuitenkin
hyvin tiesivät, että sellaisia ennen oli käytetty ja eräs
vanhempi vaimo Rögdenissä osasi kertoa, mitenkä kir
nuaminen niissä oli tapahtunut. Vasta paluumat
kallani kotimaahan löysin Pohjoismaisen museon
kokoelmista Tukholmassa eräitä tällaisia kirnuja, jotka
kaikki olivat peräisin Värmlannin suomalaispitäjistä.
Näistä olin tilaisuudessa valokuvaamaan kaksi (kuva
289). Nainen kuvassa pitää kirnua siinä asennossa,
joka kirnutessa oli tavallinen. Kirnua liikuteltiin edes
takaisin enemmän tai vähemmän kiivaasti.
>
mainitussa museossa säilytettyjen muistiinpanojen mu-
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kaan valmistet
tiin näitä tuohikirnuja seuraavalla, oleelli
sissa kohdis
saan samanlai
sella tavalla
kuin Suomessa
kin. »Valittiin
koivupölkky,
jonka tuohi oli
sileä ja hieno.
Tuohta muo
kattiin, kunnes Kuva 285. Makkartjärnin Nikkarin talon maitose irtaantui aitta (Värmlanti). Maitoastiat aitan edustalla.
joka kohdas Enimmän oikealla seisova henkilö on Västmanlantaan ja voitiin nista, molemmat muut ovat suomalaista alkuperää.
. (S. II.)
kokonaisena
vetää pölkystä irti. Tämän ehjän tuoliikannan ym
päri palmikoitiin tuohisäikeistä ulkopuolinen verho.
Pohja on puusta.» Kuvattujen kirnujen tuohipalmikoima on erilainen; toisessa ovat säikeet yhdensuun
taiset pohjan kanssa, toisessa taas ovat ne viistot. Kir
nun kansi on varustettu pienellä pajukädensijalla.
Piimän kulettamiseen työmaille käytettyjä
tuohisia maitoastioita tapasimme joitakuita
T Värmlannin suo■y
malaismetsissä.
i'
\ ’ ä r ml a n n i n i i mseossa KarlstaKuva 286. Saunolan talon maitoaitta Rög- dissa tapasimme
denissä (Värmlanti).
(S. H.)
ja valokuva-
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simme tällaisen astian, joka on
muodoltaan hyvin alkuperäi
nen (kuva 290). Tämä tuohiastia
oli nähtävästi valmistettu sa
malla tavalla kuin yllämaini
tut tuohikirnut, mutta tuohikantaa ei oltu verhottu tuohipalmikolla. Sekä suustaan että
pohjastaan on se vahvistettu
tuohisäikeillä. Toinen tuohiastia, jota käytettiin samaan
Kuva 287. Tuohinen suolatarkotukseen kuin viimeksi
tölkki Eteia-Fmnskogasta.
mainittu,
n. s.i mjölkbutt
(maito(S. H.) L. M. St.
v
* ..
1-11
(S. h .) pusu), on kuvattuna kirkko
herra C. V. B rom andervsx
esityksessä »Höslätter och
löfskörd pä finnskogen»1(kuva
291).
Ylläolevista, tuohisia maitotalousastioita koskevista tie
doista käy selville, että tuohiastiain käyttö vanhempina ai
koina Värmlannin suomalais
ten keskuudessa on ollut varsin
yleinen. Kuten olemme nähKuva 288. Tuohikontti Finn- neet, on meidän aikoihimme
skogan pitäjästä, palmikoitu asti säilynyt useita mielenkiinsm leveistä tuoiiisäikeistu. toisia, maitotaloudessa käytetsuuruus 0 ,5 5 X 0 ,3 9 X 0 ,1 5 m, - tyjätuohiesineitä.Onhannäistä
meksi mainittu mitta
, . , suomalaisseuduista
, .
, . ,
, AM.t onSt.pöh- vanhoista
jän leveys. L.
löydetty vieläpä sellaisia tuohiastioita, nim. tuohikirnuja, joista vastikkeita ei ole ta
vattu edes itse Suomessa, jossa kuitenkin tällaisia kir
nuja varmaankin aikaisemmin on käytetty.
2,3

vh

1 Kuotsin matkailijaseuran vuosikirja 1901, sid. 122— 151.

\
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Kuva 290. Tuohinen
maitoastia Lillbergsgärdenista Dalbyn pi
täjästä (Värmlanti);
korkeus 0,23 m; poli jäin
läpim. yhteen suun
a
b
taan 0,15 m; toiseen
Kuva 289. Tuohikirnuja. a Mangskogin pitä suuntaan 0,13 m. Poh
jästä. b Gräsmarkiu pitäjästä. L. M. St.
jat nim. eivät ole täy
(S. H.)
sin pyöreät. V. M. K.
(S .H .)V

2. P u u a s tia t ovat näh
tävästi myöhempinä aikoina
olleet paljon tärkeämpiä
Ruotsin ja Norjan metsä
suomalaisten maitotalou
dessa. Niiden käyttö lienee
myöskin ollut monipuoli
sempi. Lukuisissa taloissa
näissä seuduissa tapasiinme
suuret määrät puusta teh
tyjä punkkia, maitosiivilöitä
ja muita maito talousasioita.
Puuastiatkin ovat kuitenkin
nyt vuorostaan saaneet väis
tyä uudemmanaikaisten me-

(Kuva 291. Tuohinen maitopusu
»mjölkbutt») Etelä-Finnskogasta
(S. H.) (Värmlanti). V. M. K.
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Kuva 292. Maitosiivilöitä Yärmlannista; a maitosiivilä Olof M. M attso n,
Makkartjärn, Etelä-Finnskoga; suuruus 0,22X0>23 m; b siivilään kuuluva
lehmänkarvakudelma, L. M. St. c maitosiivilä Mangslibergista, Nyskogan pitäjä; koko pituus 0,46 m. Kupin pituus 0,20 m, leveys 0,09 m;
(S. H.)
sisäsyvyys 0,06 m. A7. M. K.

nettelytapojen tieltä. Havaitsimme, että nämä astiat
useimmilla tiloilla eivät enään olleet käytännössä, vaan
säilytettiin niitä jollakin ullakolla taikka jossakin
aitassa.
Ne maitosiivilät (kuva 292), joita aikaisemmin
näissä seuduissa käytettiin, ovat samallaisia kuin
Suomen alkuperäisessä maitotaloudessa käytetyt.
Suppiloon pantiin
joko kuusen havuja
taikka varta vasten
valmistettua lehmänkarvakudelmaa (kuva 292).
Maitopunkkia
Kuva 293. Maitokaukalo Hjärplidenistä tapasimme
sekä
(Yärmlanti); kaukalo, jota yleisesti pidetään
Värmlannissa
että
suomalaismetsissä vanhempana kuin laidakNorjassa
suoma
sista tehdyt punkat, on nykyään käytöstä
häviämäisillään. Suuruus 0,67X0>25 m; sisä- laismetsissä useam
(S. H.) syvyys
m. L. M. St.
paa eri lajia. Yh0,09
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destä puusta tehdyt olivat joko kaukalomaisia (kuva
293) taikka pyöreitä, sisältä ja ulkoa sorvattuja.
Kaikkialla näissä seuduissa löytyi maitopunkkia,
jotka olivat valmistettuja useammasta laitapuusta ja
varustetut erillisellä pohjalla (kuvat 294 ja 295) taikka
myöskin tehdyt »puurenkaasta» tähän sovitetulla poh
jalla. Edellisistä tapasimme sekä yhdellä korvalla
varustettuja, että korvattomia.
Kuorimisaseina käytettiin puulusikoita (kuva 296).
Kuvatut lusikat ovat hyvin tehtyjä ja varsin ohutteräisiä.
(S. H.)

Kuva 294. Korvaton maitopunkka
Ingelsjöbergistä (Palomäki), N yskogan pitäjä (Värmlanti); läpimitta
0,84 m; syvyys 0,14 m. V. M, K.

Puisista kirnuista tapa
simme kysymyksessä ole
vissa suomalaispitäjissä
ainoastaan mäntäkirnuja
(kuva 297), jotka olivat
valmistettuja useammasta
laitapuusta. Kaikkien
mäntäin ristikko oli tehty
joko kahdesta ristikkäin
asetetusta puusta taikka
suuremmilla tai pienem
millä koloilla varuste
tusta lautalevystä.

Kuva 295. Korvallinen maitopunkka (»maidoponka») Ingel
sjöbergistä, Nyskoga (Värm
lanti). Pohjan läpimitta 0,30 m:
sisäsyvyys 0,ism. V. M. K.

a
b
Kuva 296. Kuorimislusikoita Iljärplidenistä, Etelä-Finnskoga (Värm
lanti). a terä 0,08X0,05 m ja varsi
0,n sm pitkä; b terä 0,osXd,05 m Ja
varsi 0,io m pitkä. L. M. St.
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Voita vaivattiin tavallisesti lusi
kalla — usein kuorimiseen käyte
tyllä — ja itse työ suoritettiin ta
vallisessa maitopunkassa taikka
enemmän tai vähemmän säännöl
lisen muotoisessa pahkavadissa
(kuva 298). Heti vaivaamisen jäl
keen suolattiin voi. Suola hienon
nettiin heti ennen käyttöä n. s.
suolakivellä (kuva 297), joka täy
delleen muistuttaa Suomessa sa
maan tarkotukseen käytettyjä.
Suomalaisseuduissa on happaKuva 297. Mäntäkirnu
mella
kuoritulla ja kirnumaidolla
Iljärplidenistä, Etelä
ininnskoga(Värmlanti). hyvin laaja käyttö varsinkin koti
Korkeus kansineen 0,60 taloudessa. Työmailla kuljetettiin
m; sisäläpimitta 0,i6 m; tätä maitoa tavallisesti puisissa
männän varren pituus
0,72 m ja ristikon leveys maitoleileissä (kuva 300), jotka
(S. H.) , m. L. M. St. ovat täysin Suomessa käytettyjen
kaltaisia.
Myöskin ta lo n p o ik a isju u sto je n v a lm istu s on van
hastaan ollut yleinen Ruotsin metsäseuduissa. Norjan
suomalaismetsissä en tavannut mitään tällaisia juus
toja. Seuraavassa tulemme selittämään niiden juustolajien valmistusta, jotka havaintojemme mukaan olivat
yleisimmät Värmlannin maata viljelevän suomalais
väestön keskuudessa.
Juoksutinta valmistettiin aikaisemmin etupäässä
sian mahoista, nykyään käytettiin ainoastaan vasikan
mahoja tähän tarkotukseen.
I. M u o v a ile m a to n ta lo n p o ik a isju u sto . Tällaista
juustomassaa, joka täydelleen muistuttaa erästä laa
joissa seuduissa Itä-Suomea tavallista ja hyvin mie
leistä juustoruokaa, tapasimme eri seuduissa Värmlannin
suomalaismetsissä. Alempana oleva selitys sen valmis
tuksesta perustuu pääasiallisesti niihin tietoihin, joita
0 13
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Kuva 298. Pahkavati Fagerbergistä,
Hvitsandin pitäjä (Värmlanti). Val
mistetaan kovertamalla n. s. pah
kasta. Ei ole täyspyöreä. Läpimitta
0,36 ja 0,34 m; sisäsyvys 0,13 jn.
(S. H.)
V. M. K.

Kuva 299. Ssuolakivi Makkartjärnistä, Etelä-Finnskoga
(Värmlanti). »Suolakiviäpide
tään varsin tärkeinä maitotaloustyökaluina ja niitä on
joka talossa.» Läpimitta 0,4
m, korkeus 0 ,06m L. M. St.
(S. H.)

Kuva 300. Maitoleilejä Värmlannissa. a Ingelsjöbergistä, Nyskoga
korkeus (pohjain pituus) 0,20 m, pohjain- suurin leveys 0,is m, laitapuiden koko pituus 0,i2 m; puutulppa näkyy reijässä. V. M. K. b Makkartjärnistä, Etelä-Finnskoga korkeus 0,20 m, suurin leveys 0,17 m, sivu(S. H.)
leveys pohjasta 0,i2 m ja suupuolesta 0,n m. L. M. St.

meille antoi pienviljelijä K a rl M a ttso n in vaimo K a a 
Kindsjöstä, joka sanoi sen oppi
neensa »vanhoilta ihmisiltä suomalaisseuduissa».
Mainittua juustomassaa valmistettiin aina lehmänmaidosta. Piimää lämmitetään sitä samalla hämmenr in a E e r ik in ty tä r

17

— Vanhanaikainen suomalainen maitotalous.
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tämällä, kunnes se on niin kuumaa, että se polttaa
sormia. Hera poistetaan, ja juustomassan, joka aluksi
on varsin lämmin, annetaan nyt olla levällään hakkuukaukalossa peitettynä paksulla säkkikankaalla. Kun
juustomassa on jäähtynyt, suolataan sitä tarpeen mu
kaan sekä hierotaan käsin, niin että se tulee hienorakeiseksi. Tätä rakeista juustomassaa syödään voi
leivän särpimenä. Runsaasti suolattuna säilyy se jo
tenkin kauvan hyvänä. Säilytys tapahtuu suuremmissa
tai pienemmissä puuastioissa.
Seuraava valmistustapa kerrottiin minulle Makkartjärnissä: Rievää maitoa lämmitetään vähäsen padassa,
minkä jälkeen lisätään »jotenkin runsaasti» piimää ja
lämmitetään edelleen. Juustoaine juoksettuu nopeasti.
Kun sitä on käsin vähäsen hämmennetty, kaade
taan sekä juustomassa että hera korvattomaan pyttyyn,
jonka yli sidotaan pyyhinliina. Pytty käännetään
tämän jälkeen nurin, niin että hera siitä valuu pois;
tähän kuluu n. 10 tuntia. Juustomassa otetaan nyt
pytystä ja on valmis voileivälle levitettäväksi.
II. M u o v a iltu ja
ta lo n p o ika is-j valmistet
joko lehmän tai vuohen maidosta; eräissä seuduissa
käytetään kumpaakin maitoa sekaisin.
1. L e h m ä n m a ito ju u sto ja . Näitä on kahdellaisia.
a piimäjuustoja ja b juoksutinjuustoja. Edellisiä nimi
tetään Värmlannissa joko makeajuustoiksi taikka rasvajuustoiksi.
a. P iim ä ju u s to t. Seuraava selitys näiden juustojen
valmistuksesta perustuu niihin tietoihin, joita olen saa
nut lautamies M a rtin O lssonin vaimolta Nergärdenissa,
Rögdenissä.
Hapanta maitoa lämmitetään samalla sitä hämmentä
mällä, kunnes juustomassa eroo. Se nostetaan sen jälkeen
käsin ja puristetaan juustokoriin (kuva 301), joka on tehty
pajun juurista, ja jonka seinämät tavallisesti on tiiviit,
mutta pohja reij ällinen. Muottiin pantaessa suolataan
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juustomassa. Muotissa on juusto noin tunnin. Juustot
syödään tuoreiltaan.
Eräät piimäjuustojen valmistajat kertoivat kestä
vänsä juustoa »vähän aikaa», sen jälkeen kuin se on
korissa muovailtu, jotta maku tulisi makeammaksi.
Juuston väri tulee täten menetellen kellertäväksi.
Ensiksimainitulla tavallavalmistetaan myöskin
munajuustoja. Munat sekotetaan piimään lämmitet
täessä. Munajuustoja käytetään
vain erikoisissa
juhlatilaisuuk
sissa sekä sellais
ten vieraiden käy
dessä, joille tah
dotaan tarjota pa
rasta, mitä ta
lossa on.
a
b
b. J u o k su tin Kuva 301. Juustokoreja: a Rögdenistä Etelä- ju u s to ja valmiste
Finnskoga (Värmlänti), sisäläpimitta 0,20m, sisäsyvyys 0,08 m; b Bjurbergistä Etelä-Finnskoga taan eri seuduissa
(Värmlänti) sisäläpim. 0,ib m, sisäsyvyys 0,04 m. Värmlannin suo(S. H.)
L. M. St.
malaispitäjissä.
Jälempänä olevan
selityksen sain I d a M a ttso n ilta Nyskogan pitäjän
Flatäsin kylän Fallin talossa.
Juuston valmistukseen käytetty lehmänmaito ei
saa olla hapahkoa, vaan tulee sen olla niin tuoretta
kuin suinkin. Sitä lämmitetään padassa lehmälämpimäksi, minkä jälkeen siihen sekotetaan kotitekoista
juoksutinta. Kun maito on juoksettunut, rikotaan puulastalla juustomassa, joka vajoo padan johjalle, jossa
sitä käsin puserretaan. Juustomassa nostetaan nyt juustokoriin (kuva 301) taikka laatikkomuottiin (kuva 302).
Jälkimäisessä on irtonainen pohja, joka nojautuu kahteen
laitahaittaan. Eräissä taloissa käytetään muoteissa
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juusto vaatetta, toisissa
taas ei.
2. V u o h en m a ito ju u sjoita aina muovail
laan pienissä juustokoreissa (kuva 302),
valmistetaan yhä edel
leen eri seuduissa suo
a
b
malaismetsissä. SeuKuva 302. Juustomuotti Makkartjar raava selitys perustuu
rusta, Etelä-Finnskoga (Värmlanti).
a pohja; b muotti; sisämitta pituus 0,ism, pääasiallisesti kuvauk
leveys 0,n m ja korkeus 0,n m sekä kor- seen, jonka antoi K a a 
(S. H.) keus ulkoa
m. L. M. St.
r in a A n tin ty tä r Bjurbergissä Etelä-Finnskogassa (Yärmlanti). Yuohenmaito lämmitetään ruumiinlämpöiseksi ja siihen sekotetaan kotitekoista juoksutinta.
Maidon annetaan nyt olla rauhassa 15 minuuttia, jona
aikana se juoksettuu. Juustomassa rikotaan käsin; se
vajoo pohjalle, mutta nostetaan käsin juustokoriin.
Yleensä ei juustoja suolata, mutta jos on suolattava,
tapahtuu se siten, että suolaa sirotellaan juuston pin
nalle, jonka jälkeen juusto eri paikoista lävistetään
sukkapuikolla niin että suolalaukka pääsee siihen
tunkeutumaan. Sen jälkeen saa se olla korissa, kun
nes se jäähtyy. Juustot syödään tuoreiltaan tai pi
temmän ajan kuivattuaan.
O45

*

*

*

Tästä Värmlannin ja Norjan suomalaismetsissä asuvain suomalaisten alkuperäistä maitotaloutta koskevasta
selityksestä näkyy selvästi, kuten jo olemme huomaut
taneet, että tämä Suomesta polveutuva väestö vuosi
satoja on säilyttänyt joukon menettelytapoja ja työkalumuotoja, jotka ovat ikivanhaa, suomalaista alku
perää ja jotka miltei täydelleen vastaavat menettely-
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tapoja ja työkaluja niissä Suomen syrjäseuduissa,
joissa vielä harjotetaan vanhanaikaista maitotaloutta.
Tämä sitkeä pysyminen isiltä perityissä tavoissa on
sitäkin hämmästyttävämpää, kun näillä Ruotsin ja
Norjan rajamaiden suomalaisilla ei koskaan ole ollut
sanottavaakaan yhteyttä heimolaistensa kanssa Suo
messa.
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Suosiollisesti huomioonotettavaksi!

Vanhanaikaiseen suomalaiseen maitotalouteen kuu
luvia esineitä vastaanotetaan kiitollisuudella maan
viljely staloudellisen koelaitoksen maanviljelys-kansatieteellisiin kokoelmiin (posti- ja rautatieosote: Tikku
rila). Erittäin tervetulleita ovat sellaiset työaseet ja
esineet, jotka muodoltaan eroavat tässä kirjassa mer
killä »Ä. M.» kuvatuista. Yksinkertaisimmatkin esineet
voivat olla tärkeitä maamme vanhan, nykyään useim
missa seuduissa hävinneen maitotalouden tuntemiselle.
Hyvin kernaasti vastaanotetaan myöskin kysymyk
sessä olevien työaseiden ja esineiden valokuvia sekä
kuvia, jotka esittävät erilaisia töitä ja menetelmiä
tämän talouden haaran alalla. Erittäin haluttuja ovat
selitykset eri juusto- ja juoksutinlajien valmistuksesta.

