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Mistä ovat länsisuomalaisen maatiaiskarjan 
heimolaiset etsittävät?

On jo vuosia takaperin huomautettu siitä, että Suomen rajojen 
ulkopuolella löytyy karjaa, jota kaikesta päättäen voidaan pitää alku- 
peräisesti samaan karjaheimoon kuuluvana kuin länsisuomalainen maatiais- 
karja. Siten on Ruotsin valtionkonsulentti Ekelund huomauttanut G o t
lannin rodun ja länsisuomalaisen maatiaiskarjan heimolaisuudesta. Mai
nittu Gottlannin rotu vaikkakin yksinomaan sitä alkuperäisesti Ekelundin 
mukaan on löytynyt Keski-Ruotsin metsäseuduilla oli kuitenkin jo silloin 
kuin huomio Ruotsissa kääntyi alkuperäisiin rotuihin siinä määrin hävinnyt, 
>että sitä enää löytyi ainoastaan Gottlannin saarella. Jalostustyötä varten 
katsottiin silloin tätä jäännöstä liian vähäiseksi, joten rotu jäi oman 
onnensa nojaan ja alkoi kulkea häviötänsä kohti varsinkin kun vaati
mukset karjan tuotantoon nähden samoihin aikoihin alkaneen sokuri- 
juurikkaan viljelyksen tähden saarella liian nopeasti kohosivat. Ekelund 
mainitsee kuitenkin vielä Visbyn maanviljelysnäyttelyssä v. 1905 löytyneen 
.erittäin hyviä Gottlannin rodun lehmiä. Gottlannin rotu on tuotu saarelle 
Smälannin metsäseuduilta ja on siis samaa alkuperää kuin n. k. Smä- 
lannin rotu. »Maahengessä" huomauttaakin ylitarkastaja Nylander vanhan 
Smälannin rodun otaksuttavasti muistuttaneen Länsi-Suomen maatiaisia. 
Edelleen hän kirjoittaa että ehkä Tanskan saarien alkuperäinen hallavan- 
ruskea karja samoin on ollut Länsi-Suomen maatiaisten kaltaista.

Etelä-Norjassakin löytyy karjaa, joka Länsi-Suomen maatiaista muis
tuttaa. Norjalainen maanviljelyskoulun johtaja Bernt Holtsmark kirjoittaa 
teoksessaan »Elusdyrlaere": »Kysymykseen missä on löydettävissä meidän 
kotimaisen karjamme heimolaisia ei enää näytä mahdottomalta vastata. 
Olemme huomanneet että Ruotsissa ja Suomessa on vanhoja maatiais
rotuja, jotka hyvin paljon muistuttavat meidän k a r j a a m m e Ny l a n d e r  
^huomauttaa »Maahengessä" »että Etelä-Norjassa viime aikoina erin-
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omaisella menestyksellä jalostuksen alaisena olleessa ruskeassa Östlannin 
rodussa tavataan eläimiä, jotka ehdottomasti länsisuomalaisina hyväk
syttäisiin". Sangen todennäköiseltä näyttääkin että niillä seuduilla Etelä- 
Norjassa, missä alkuperäistä kotimaista karjaa vielä löytyy on se alkuaan 
samaa kuin Gottlannin ja Länsi-Suomen karja. Sellaisia paikkakuntia 
löytynee Östlannissa ja Vestlannissa ehkäpä Gudbrandsdalissakin, joissa 
kuitenkin samalla löytyy runsaasti sekarotuakin.

Etsiessämme edelleen Länsi-Suomen maatiaiskarjan heimolaisia 
kääntyy huomiomme Brittein saarille. Kenties on siellä entisinä aikoina 
myös löytynyt yleisesti Länsi-Suomen maatiaista muistuttavaa karjaa. 
Nykyään on yhtäläisyys huomattavissa varsinkin Lounais-Irlannin vuori- 
seuduilta polveutuvassa kerry-rodussa, joka lienee puhtaimpana säilynyt. 
Tästä rodusta mainitaan jo 12 vuotta sitten ilmestyneessä Mannerheimin 
matkakertomuksessa (siv. 100), että se on melkoisesti samankaltaista 
kuin meidän eteläsuomalaiset maatiaisemme. Edelleen kirjoitetaan siinä: 
„Se huomio jonka esineenä kysymyksessä oleva rotu viime aikoina on 
ollut ja se leveneminen jota se on voittanut osottavat, että karjansiitok- 
seen nähden niin korkealla kehitysasteella olevassa maassa kuin Eng
lannissa ei halveksita pienikasvuista ja ulkomuodoltaan vähäpätöistä 
rotua, vaan päinvastoin tunnustetaan sen olevan ainoan niihin olosuh
teisiin soveltuvan, joissa se on kehittynyt."

Kyseessä olevaan karjaheimoon laajemmassa merkityksessä ehkä 
on luettava myöskin jersey-rotu, jota kieltämättä hienopiirteisimmät 
Länsi-Suomen maatiaisetkin sangen paljon muistuttavat. Tuosta erit
täin hienoudessa samoin kuin rakenteessakin ilmenevästä yhden
mukaisuudesta ovat useat ammattimiehemme huomauttaneet. Onhan 
muuten aivan luonnollista että edullisemmat ulkonaiset olosuhteet ja se 
suuri huomio, jonka alaisena jersey-rotu kauvan aikaa on ollut eivät 
ole olleet jälkiä jättämättä sen kehitykseen korottaen sen paljon kor
keammalle kehitysasteelle kuin muut sen heimolaiset. Kun vieraiden 
karjojen Jersey-saareen tuonti on kauvan aikaa ollut ankarasti kielletty 
voinemme tätä rotua pitää hyvin alkuperäisenä. Rotua, joka on tuotan
noltaan erinomaista (keskimäärin 2600 kg maitoa 5,5 %  rasvamäärällä, 
joskus 8 ä 10% ) on levinnyt paljon muihinkin maihin etupäässä Eng
lantiin ja varsinkin Amerikkaan, jossa sen sanotaan erittäin hyvin 
viihtyvän.

Mitä edellä on esitetty Länsi-Suomen maatiaisen heimolaisista ei 
suinkaan ole ehdottomasti varmaa. On ainoastaan tuotu esiin muutamia 
annettuihin lausunnoihin perustuvia viittauksia ja hyvin todennäköisiä
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otaksumisia vastaisia tutkimuksia varten. Toivottavasti saadaan vasfedes 
enemmän valoa näihin hämäriin kohtiin, joiden selvitteleminen ammatti
miehen kannalta on erinomaisen tärkeätä. Kenties voidaan vielä saada 
täysi selvyys edellä mainituista seikoista ja löytää muitakin Länsi-Suomen 
maatiaisen heimolaisia. Eri karjarotujen heimolaisuus$uhteista ovat tiede
miehet koettaneet saada selvää pääkallon muotoa tutkimalla. Löytyy 
tiedemiehiä, jotka arvelevat pienempien europalaisten karjarotujen pol
veutuvan afrikalaisesta zebukarjasta. *) Tuota pienempää karjaa löytyi 
kesytettynä Schweizissä jo nuoremmalla kivikaudella. Se oli lyhytsarvista 
osittain nupoa karjaa. Tästä arvellaan m. m. Schweizin yksivärisen, 
ruskean puolalaisen, länsieuropalaisen ja jersey-karjan polveutuvan. Pro
fessori C. Kellerin mukaan polveutuisi siitä myös Pohjois-Europan karja. 
Sitävastoin olisivat Europan suuret karjarodut (Espanian ja Portugalin 
karjaa lukuunottamatta), kuten Kaakkois-Europan aromaankarja, Pohjois- 
Saksan rodut, hollantilainen y. m. europalaisen sukupuuttoon kuolleen 
villin metsähärän jälkeläisiä. Yksimielisyyteen eivät tutkijat kuitenkaan 
vielä ole päässeet tässä asiassa.

Näyttää siltä, että kauvan aikaa takaperin on laajoilla aloilla Ruot
sissa, Norjassa, Tanskan saarilla ja ehkäpä Brittein saarillakin löytynyt 
Länsi-Suomen maatiaisen kaltaista karjakantaa, jota vähemmän viljellyillä 
syrjäisillä seuduilla varsinkin rantamailla ja saarilla on sekoittamatonna 
säilynyt meidän päiviimme asti, se kun pienen kokonsa, vaatimatto
muutensa ja niin pieneksi karjaksi huomattavan lypsykykynsä tähden 
on sellaisille paikkakunnille kieltämättä ollut hyvin sopiva. Kun tuli 
aika, jolloin kotimaisille karjaroduille alettiin suurempaa arvoa antaa, 
alkoi monin paikoin näiden jäännöksien jalostus ja on sittemmin täysin 
selvinnyt että ne yleensä ovat sangen kehityskykyistä karjaa samalla kun 
ovat kyseessä olevien paikkakuntien oloihin täysin soveltuvaa, kestävää 
ja viihtyväistä rotua. Kuvaavana siitä, miten paljon arvoa esim. Ruot
sissa kotimaisille karjaroduille annetaan mainittakoon että moni Ruotsissa

*) Zebua löytyy ainoastaan kesytettynä. Sen otaksutaan polveutuvan Javan, 
Sumatran ja Borneon saarilla villinä löytyvästä bantengista. Zebukarjaa löytyy kautta 
koko Asian ja Afrikan monena erikoisrotuna suurina ja pieninä, sarvellisina ja nupoina, 
väriltään erittäin monenlaisena. Zebu on erittäin oloihin mukautuvaa. Sitä käyte
tään sekä veto- että maitoeläimenä. Parhaiten zeburotujen sanotaan maidonannissa 
vetävän vertoja parhaalle europalaiselle karjalle. Zebu on hienorakenteista ja vähem
män kulmikasta kuin europalainen sarvikarja. Sarvien muoto ja suuruus on erittäin 
vaihteleva. Sarvien asento saattaa olla suoraan eteen, ulospäin, taaksepäin j. n. e., 
löytyypä sarvettomiakin rotuja
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nykyään katuu että Gottlannin rotu ajattelemattoman risteyttämiskiihkonr 
kautta on tullut tuhotuksi.

Miten sitten on selitettävissä se yhtäläisyys, joka Länsi-Suomen 
maatiaiskanalla näyttää olevan kyseessä oleviin karjarotuihin verrattuna? 
Otaksuttavasti siten, että sitä alkuaan on tuotu Suomeen juuri mainituilta 
paikkakunnilta. Tämä tuonti tuskin on tapahtunut suoraan, vaan ensin 
Suomenlahden eteläpuolelle ja sieltä esiisiemme mukana Suomeen. Viime
aikaiset historian tutkimukset antanevat tähän seikkaan jonkunverran 
valaistusta. Historia todistaa, että Suomenlahden eteläpuolella on asu
nut goottilaisia suomalaisten kansanheimojen naapureina (vrt. L. S. K:n 
julkaisua I, siv. 4, 5 ja 9). Useimmat tutkijat ovat tulleet siihen johto
päätökseen että nämät goottilaiset ovat Qottlannista lähteneet ensimmäi
sinä vuosisatoina meidän ajanlaskuamme. Lakkaamaton kauppavaellus 
on myös käynyt Gottlannista Väinäjoelle ja sieltä edelleen Mustaan 
mereen. Skandinavialaiset ja Hansakauppiaat kulkivat Väinäjoelle ja 
poikkesivat Saarenmaalle (Ösel). Ensimmäiset kohtaukset gottlantilaisten 
ja suomalaisten heimojen välillä tapahtuivat Saarenmaalla. Tältä saarelta 
ovat sitten Lounais-Suomen asukkaat siirtyneet meren yli Suomeen. 
Samoin ovat hämäläiset siirtyneet meren yli Virosta Suomeen. Näitä 
historian tutkimuksia silmällä pitäen tulemme siihen johtopäätökseen 
että karjaa on todennäköisesti tuotu Gottlannista ensin Viroon ja sieltä 
Länsi-Suomeen. Luonnollisesti ei tämäkään ole aivan varmaa, vaan se 
on hyvin todennäköistä.

Todennäköistä on myös, että Länsi-Suomessa jo silloin löytyi kar
jaa, jota otaksuttavasti on asustanut täällä villinä jo ennen maan ensi
mäistä asutusta. Se karja lienee kuten yleensäkin pohjoismaissa ollut 
tuota nykyään Lapin raukoilla rajoilla tavattavaa valkeata karjaa. Tämä 
alkuperäinen karjakanta on sittemmin esiisiemme saapuessa osaksi sekoit
tunut varsinaiseen Länsi-Suomen karjaan, vaan pääasiallisesti tungettu 
lappalaisten mukana yhä pohjoisemmaksi vaikkakin sitä vaellusta on 
kestänyt kauvan aikaa. Onhan siitä vielä tänäkin päivänä Länsi-Suomessa 
jäännöksiä tavattavana Kurun tiettömällä Aureenperällä ja eräässä syr
jäisessä .talossa sekä torpissa Vilppulan metsäperällä ehkäpä muuallakin. 
Mainitussa talossa on oma valkea karjakanta säilytetty ikimuistoisista 
ajoista asti. Talossa kerrottiin satu, jonka myös Lapista olemme kuulleet, 
että nim. vedestä nousi valkea lehmä, jonka sukua on koetettu säilyttää.

Myöhemmin kuin Lounais-Suomen väestö ja hämäläiset siirtyivät 
maahamme karjalaiset heimot. Tuo siirtyminen tapahtui osittain Kar
jalan kannaksen kautta, osittain Laatokan pohjoispuolitse. He ulottivat
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alueensa aina Pohjanlahden pohjoispäähän. Heidän otaksuttavasti muka
naan tuomansa karja lienee ollut länsisuomalaisesta eroavaa ja kenties 
paljonkin tuota valkeata alkuperäistä muistuttavaa. Karjalaisten asutta
milla seuduilla näyttää allgiperäinen valkoinen karjakanta toisin paikoin 
melko hyvin säilyneen (varsinkin Pohjois-Karjalassa).

Tuskin tarvinnee huomauttaa, että viimeksi esittämäni näkökohdat
kin ovat ainoastaan otaksumisia niiden vaillinaisten huomioiden perus
teella, joita näistä seikoista tähän asti on voitu tehdä. Vasfedes tutki
muksien jatkuessa saanemme enemmän valoa hämäriin kohtiin. Toivot
tavaa olisi että karjamiehemme kääntäisivät huomionsa näiden kysy
mysten ratkaisemiseen.



Länsisuomalainen maatiaistyyppi
Mikäli länsisuomalaisen maatiaiskanan tyyppi sinä lyhyenä aikana, 

jona Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen toimesta on sitä tutkittu 
on saatu selvitellyksi näyttää alkuperäisin todennäköisesti jo toista tuhatta 
vuotta maassamme löytynyt länsisuomalainen karja, vaikkakin se saattaa

sen ajan jälkeen olla suuressa mää
rin maamme luontaisten olojen vai
kutuksesta muuttumatta, olevan jok
seenkin seuraavaa muotoa:

Pää pieni,*) hienopiirteinen, kui
vahko, eteen suippuneva, kapeneva, 
silmät suuret, kirkkaat usein melkoi
sesti ulkonevat (muistuttavat jersey- 
karjaa), sarvet pienet, hienot, vähän 
sivuille, ylös, eteen ja sisäänpäin kään
tyneet, **) väriltään useimmiten vaa
lean kellertävät tummemmilla kärjillä, 
toisinaan harmaatkin. — Pääkallon 
muoto näkyy vierellä olevasta kuvasta. 
— Kaula hieno, pitkänpuoleinen, selkä 
suora, vaan usein terävänpuoleinen, 
säkä jonkun verran ulos pistävä, rinta 
leveänpuolinen, vaan ei syvä,***) kyl-

*) Pään pituus noin 44 sent. ja otsan leveys keskikohdalta noin 15 sent.
**) Sarvien asento ja pituus saattaa kuitenkin melkoisesti vaihdella, hyvin har

voin ovat sarvet paksut. Sarvettomia eläimiä löytyy myös länsisuomalaisissa maa
tiaisissa joskaan ei juuri niillä paikkakunnilla, missä tyypillisimmät eläimet tavataan. 
Sarvettomuus vaihtelee noin 11 — 15 poriin kuten Hämeessä toimitetut tutkimukset ja 
kantasonninäyttelyt osoittavat.

***) Löytyy Länsi-Suomessa syvempikin tyyppi, josta kohta enemmän.
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kiluut kaarevat, lavat löyhät, maha pienenpuoleinen, lanne jotenkin sään
nöllinen, leveä ja tasainen, vaan usein myös suippo (kattolanne), taka
ruumis pitkä vaan ei suhteellisen leveä, taaksepäin suippeneva, lautaset 
usein jonkun verran kallistuvat, jalat erittäin hienot, vaan samalla jän
tevät (hieman korkeajalkainen), takajalkojen asento usein kintereiden 
kohdalta ahdas samalla kun jalat ovat väärät, tämä vika näyttää kuiten
kin vähitellen parantuvan kun eläimet joutuvat paremmalle hoidolle, 
nahka löyhä, pehmeä, joustava ja kiiltokarvainen, kaulassa ja rinnassa 
pieniä poimuja, kaulan alla ohut riippuva nahkapoimu, kylkiluiden välit 
tavallisesti suuret ja lypsytyyli selvästi esiintyvä, säännöllinen toisinaan 
erittäin hyvin kehittynyt syvä ja hieno maitoutare, jota peittää enem
män tai vähemmän tuntuva hieno karvapeite, joskus on utareiden taka
puolella vähän pitkiä karkeampia karvoja, maitosuonet y. m. maitomerkit 
tavallisesti hyvät, nännit keskikokoiset ja hyväasentoiset. Ruumiin 
pituus on sonneilla noin 1 8 5 -  190 sent. ja korkeus noin 120 sent. 
Lehmillä taas pituus noin 180 sent. ja korkeus noin 112 sent. Lehmien 
paino on keskimäärin noin 320 kg.

Tätä tyyppiä tavataan varsinkin sisämaassa syrjäisimmillä saloseu- 
duilla kuten esim. Vilppulassa, Kuorevedellä ja Keuruulla, samoin näiltä 
seuduilta jonkun verran pohjoiseenkin päin, Pohjois-Satakunnassa sekä 
siellä täällä muuallakin. Tyyppi muistuttaa jonkun verran jersey-karjaa. 
Tämän tyypin ohella löytyy Länsi-Suomessa siitä eroava melkoisesti 
syvempi, vaan vähemmän hienopiirteinen puhdas maatiaistyyppi, joka 
selvästi näyttää polveutuvan täällä kaukaisina aikoina löytyneestä ja vie
läkin erittäin harvoin aivan poikkenksena tavattavasta Pohjois-Suomen 
valkoisesta (v:rta sivu 6.) karjasta ja olevan jonkunlainen välimuoto 
Länsi- ja Pohjois-Suomen tyypeistä. Länsi-Suomen maatiaisissa löytyy 
erityisiä sukuja, jotka useammassa polvessa melkoisesti muistuttavat 
Pohjois-Suomen valkeata maatiaista, vaikkakin väri on toinen, kuitenkin 
sekin usein erikoisen vaalean ruskealla vivahduksellaan valkeata väriä 
muistuttaen. Pään etupuoli on myös toisinaan valkea (koivupää). Kah
den yllämainitun päätyypin ohella löytyy Länsi-Suomessa myös lukui
sasti niiden välimuotoja, joissa milloin toinen milloin toinen tyyppi 
selvempänä esiintyy.

Länsi-Suomen maatiaisella on vaalean ruskea väri, joskus erittäin 
vaalea (voikko). Selvästi huomattavia ruskean värin vaalennuksia ilmenee 
varsinkin utareissa, vatsan alla ja jalkojen sisäpuolella toisinaan utareissa 
ja niiden seutuvilla melkein valkeaksi muuttuen. Huomattavia vaalen
nuksia tavataan jalkojen ulkopuolellakin polvista alaspäin sekä päässä
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ja selkäpuolella, jossa usein ainakin löytyy jonkun verran vaaleampi 
juova. Kaulassa, rinnan sivuilla ja reisillä on sitävastoin enemmän tai 
vähemmän huomattava tummahtavampi vivahdus. Tumpuraa karhun- 
karvaista, sekoitus ruskeata ja harmaata väriä tavataan usein milloin 
enemmän milloin tuskin huomattavasti. Sitä ei eläimillä kuitenkaan
nuorempina ole, vaan ilmestyy se vähitellen käyden yhä huomattavam
maksi. Samalla kun nim. kuono on useimmiten vaalea, joskus harmaa, 
toisinaan hyvin tummahtava sekä kuonon ympärillä tavallisesti vaalea 
kapeampi tai leveämpi rengas löytyy tuon kuonorenkaan yläsyrjässä 
äskenmainittua tumpuraa väriä, jota jatkuu nenäluun ulkosyrjäin seu
duille enemmän tai vähemmän selvänä usein silmiin asti, joiden ympä- 
rille se muodostaa renkaan. Tuon renkaan sisäpuolella on kuitenkin 
likinnä silmien ympärillä vaalea rengas. Toisinaan on tuo tumpura 
väri miltei kokonaan kadonnut ja löytyy ainoastaan hieno piiru vaalean 
kuonorenkaan yläsyrjässä sekin joskus kadoten, toisinaan taas tuo väri 
käy yleisemmäksi ilmaantuen korvissa ja hännänpäässä edelleen pään 
alaosassa tai sen etupuolella, vihdoin kaulassa ja etujalkojen etupuolella, 
jolloin jalat sisäpuolelta ja säärien kohdalta ulkopuoleltakin ovat halla
van ruskean harmaat. Tuo väri saattaa käydä yleiseksi koko eturuu- 
miissa, löytyypä hyvin tyypillisiä, vaan kokonaankin karhunkarvaisia 
puhtaita maatiaislehmiä, joista ylitarkastaja Nylander („Maahengen" jäl
kimäisessä osassa siv. 5) kirjoittaa seuraavasti: „Vielä ansainnee mai
nitsemista, että karhunkarvaisia (ruskean harmaita) lehmiä, jotka kaikesta 
päättäen ovat selvästi maatiaisia on jonkunverran siellä täällä eri osissa 
Suomea ja että sama karhunkarvainen väri on myös norjalaisella Gud- 
brandsdalin rodulla. Siihen että tässäkin jonkinlainen joskin kaukainen 
heimolaisuus olisi olemassa, viittaa se omituinen seikka että nuo karhun- 
karvaiset Norjassa samoin kuin meillä syntyessään ja pieninä vasikoina 
ovat ruskeanpunaisia. Vasta muutamien kuukausien ijässä muuttuu väri 
- yksivärisissä eläimissä -  selkäpuolelta hallavan ruskeanharmaaksi ja 

kupeilta mustanruskeaksi, jolloin myös tyypilliset vaalennukset karvassa 
ilmenevät turpaan ja reisien sisäpuolelle. (Väri on sama kuin osalla 
sveitsiläistä Braunviehtä)." -  Mielestämme se seikka että tuota karhun- 
karvaista väriä löytyy Länsi-Suomen maatiaisella hyvin usein, vaikkakin 
useimmiten vähässä määrässä, toisinaan kuitenkin niin, että koko eläin 
on sellainen, viittaa siihen että tuollainen väri ennen ehkä on ollut 
yleisempää ja sittemmin alkanut muuttua. Varsinaista valkeata väriä
tavataan verrattain harvoin länsisuomalaisella maatiaislehmällä ja silloinkin 
vähässä määrässä, etupäässä pään etupuolella (koivupää tai tähtipää) ja
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vatsan alla utareiden lähellä, joskus hieman muuallakin. Yksivärisillä 
sonneilla koetetaan nykyään sekin vähä poistaa ja kuten näyttää hyvällä 
menestyksellä.

Missä määrin Länsi-Suomen maatiaiskanan tyypillinen vaaleanruskea 
väri jalostaissa tulee tummahtavaksi on vaikeata vielä ehdottomalla var
muudella sanoa. Olemme toisinaan nähneet jalostuksen tuloksia neljän- 
nessäkin polvessa eikä värissä ole pienintäkään tnmmennusta voitu huo
mata. Varmaa onkin että löytyy värivivahduksia, jotka eivät tummene, 
mutta on kokemuksia tehty siitäkin että väri jalostaissa saattaa toisinaan 
muuttua jonkunverran tummahtavammaksi kaulassa, kupeilla ja reisillä, 
jolloin pää, selkä ja jalat aliosaltaan kuitenkin jäävät vaaleammiksi.

Julkaisun alussa ja lopulla löytyvät kuvat esittävät kaikki miltei 
aivan jalostamattomia maatiaisia eri paikkakunnilta. Merkille pantava 
on huomattava yhtäläisyys muutamien osittain hyvinkin kaukaa eri seu
duilta olevien yksilöiden kesken, vaikkakaan ei — mikä jalostamatto
massa maatiaiskarjassa on luonnollista -  laajemmassa merkityksessä 
täyttä yhdenmukaisuutta löydy.



Länsisuomalaisen maatiaiskanan nykyinen
alue.

On yleisesti tunnettua, että Länsi-Suomeen osittain valtion osittain 
yksityisten toimesta on tuotettu hyvinkin paljon ulkolaisrotuista, varsin
kin ayrshire, ankelin ja hollantilaista karjaa. Muutamille suuremmille 
tiloille rannikkoseuduilla lienee sitä tuotetta jo 18-vuosisadalla. Ympä
ristön alkuperäiseen karjaan nuo ensimäiset tuonnit tuskin pitkiin aikoihin 
pääsivät sanottavasti vaikuttamaan. Vähitellen kuitenkin levisi niiltä 
tiloilta sekarotua aluksi säätyläisille, sittemmin varsinaisiin talonpoikais
taloihinkin. Nähtävästi vasta paljon myöhemmin ulkolaisrotujen vaikutus 
länsisuomalaiseen karjaan alkoi olla suuremmasta merkityksestä. Jossain 
määrin lienee laajemmille aloille alkanut sekarotua levitä vuosien 1847 
ja 48 jälkeen, kun niinä vuosina valtion toimesta ayrshire-rotua sijoi
tettiin eri osiin maatamme. Kuitenkin olivat niinä aikoina monet vai
kuttavatkin miehet hyvin epäilevällä kannalla ulkolaisten menestymiseen 
nähden maassamme ja antoivat tunnustusta kotimaiselle karjalle. Ulko
laisissa oli nim. jo silloin huomattu taantumusta. Huomattavampia 
jälkiä alkoivat ulkolaisrodut jättää Länsi-Suomen karjaan laajemmilla 
aloilla vasta aikakautena 1 8 6 0 -8 0 , jolloin useita kertoja valtion toi
mesta osittain ayrshire- osittain ankelinrotuisia eläimiä maahamme tuo
tettiin ja eri paikkakunnille sijoitettiin. Sittemmin kuin yksityiset yhä 
enenevässä määrässä alkoivat ulkolaisrotuja tuottaa alkoi sekoitus vasta 
tulla erittäin tuntuvaksi. Varsinkin viimeisinä vuosikymmeninä on koti
mainen karjarotu Länsi-Suomessa paikotellen miltei kokonaan hävinnyt 
tai ulkolaisaineksiin sekaantunut. Löytyy kyliä jopa kokonaisia pitäjiäkin, 
joissa aivan puhdasta, alkuperäistä maatiaistyyppiä tuskin nimeksikään 
enää tavataan. Samalla löytyy kuitenkin vielä sellaisiakin paikkakuntia, 
joilla puhdas maatiaistyyppi on melko yleisenä säilynyt. Tähän lienee 
sangen paljon vaikuttanut se seikka, että muutamat vaikuttavat miehet 
1880-luvulla alkoivat huomattavalla tavalla puolustaa kotimaista karjaa. 
Heidän vaikutuksestaan alkoivat nim. valtion toimenpiteet yhä enemmän
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suuntautua kotimaisen karjan jalostukseen. Tämä tapahtui pääasiallisesti 
maanviljelysseurojen välityksellä, jotka konsulenttiensa kautta saivat monelle 
paikkakunnalle maatiaiskarjahenkeä pysyväisesti istutetuksi.

Nykyään ovat alkuperäiset maatiaisainekset Länsi-Suomessa etsittävät 
etupäässä seuraavilta paikkakunnilta:

H äm eessä Vilppulan, Kuoreveden ja Kurun pitäjistä sekä Ruo
veden pohjoispuolelta. Someron ja Somerniemen syrjäseuduilla löytyy 
myös melkoisesti maatiaisia. Ylimalkaan löytyy Länsi-Hämeessä enem
män kuin Etelä- ja varsinkin Keski-Hämeessä. Viimemainitultakaan 
paikkakunnalta eivät ne kuitenkaan ole jäljettömiin kadonneet, joskin 
sekarotua löytyy hyvin runsaasti. Kauneimmat ja tyypillisimmät maa
tiaiset tavataan Vilppulassa ja Kuorevedellä, joista muutamia on kuvat
tuina tämän julkaisun alkulehdellä ja lopulla. Niiden seutujen tyyppi 
on yleensä kauneinta koko Länsi-Suomessa ja näyttää tätä tyyppiä löy
tyvän myös Keuruulla Vaasan läänissä sekä osittain muutamissa muis
sakin pitäjissä pohjoiseen päin niiltä seuduilta.*)

Satakunnassa varsinkin pohjoisosista, nim. Ikaalisten, Viljakkalan, 
Hämeenkyrön, Mouhijärven, Kankaanpään, Kiikoisten, Lavian, Parkanon, 
Suoniemen ja Kauvatsan pitäjistä, osittain muualtakin kuten Köyliöstä, 
Säkylästä sekä Tyrvään ja Kiikan metsäperiltä. Yleensä on rannikko
seuduilla ja eteläosissa enemmän sekarotua. Maakunnassa on muuten 
maatiaiskana melko hyvin säilynyt. Maineessa on ollut varsinkin Kii
koisten pitäjä, josta kuitenkin paljon parhaita aineksia on muualle viety. 
Säkylässä ja Köyliössä niinikään tavataan kauniita maatiaisia.

Lounais-Suom essa n. k. Vakka-Suomesta, nim. Myllymäeltä, M a
toisista, Taivassalosta, Kustavista, Lokalahdelta, Uusikirkolta, Vehmaalta, 
Laitilasta, Pyhämaalta, Rohdaisista, Kodisjoelta ja Karjalasta. Pöytyällä 
maatiaisia paljon tavataan sekä vähemmässä määrin muutamissa muis
sakin pitäjissä. Puhtain tyyppi löytyy konsulentti Hj. Sandbergin mukaan 
Vehmaalla ja Kustavissa sekä osittain Lokalahdella, Pyhämaassa, Kodis- 
joella ja Karjalassa.

Turun S aaristossa  Nauvon Ja Korpun pitäjistä sekä eteläisestä 
osasta Paraisten pitäjää.

Uusimaalla Anjalasta, Mäntsälän eteläosista, Askulasta, Pornaisista 
ja Orimattilan Kuivannon puolelta. Ruotsalaisella Uusimaalla Liljendahlin 
pitäjästä.

*) Hämeen maatiaiskanasta on tarkempi selonteko »Maatalouden > I vuosikerran 
elokuun numerossa, johon viittaamme.



14 -

Varsinainen maatiaiskarja-alue Länsi-Suomessa on siis monelle taholle 
laajassa piirissä hajautuva eikä yhtenäinen. Yhtenäisyyttä ylläpitää kui
tenkin Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen kokoova, keskittävä työ. 
Voimakkaan yhteistoimintahalun herätessä ei tuo hajanaisuus paljoa 
merkitse. Kun yhteinen siitossuunta jo on täysin selvillä muodostuu 
maatiaiskarja-alue Länsi-Suomessa kylläkin yhtenäiseksi ja laajalle ulottu
vaksi. Paikkakunnalleen yhteistoiminta tuon yhteisen siitossuunnan sel
vittelemiseksi on erinomaisen tärkeä. Tuo yhteistoiminta onkin jo Länsi- 
Suomessa saavuttanut pysyvästi jalansijaa, sillä toimivia sonniyhdistyksiä 
löytyi täällä vuoden 1908 alkaessa yhteensä noin 80. Varsinkin Hämeessä 
ja Uusimaalla on tuo yhteistoimintamuoto jo melko yleistä kannatusta 
saavuttanut. Sonniyhdistyksien perustamiseen olisi Länsi-Suomen maan
viljelysseurojen yhä enemmän huomionsa käännettävä, jotta hyvän koti
maisen siitoskarjan kasvatus tulisi yleisemmäksi ja siten yhteinen länsi
suomalainen siitossuunta yhä suurempaa merkitystä saisi ja laajemmille 
aloille leviäisi.

Edellä olemme selvää tehneet länsisuomalaisen maatiaiskanan leve- 
nemisalueesta yksinomaan siinä piirissä, jossa työ sen jalostamiseksi on 
suunniteltu. Huomautimme tosin ohimennen puheen ollessa Pohjois- 
Hämeen maatiaistyypistä että samaa tyyppiä löytyy niiltä seuduilta jon
kun verran pohjoiseenkin päin, siis Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdis
tyksen piirin ulkopuolella.*) Kauvempana pohjoisessa muistuttaa n. k. 
punainen Pohjois-Suomen kanta paljon Länsi-Suomen maatiaista. Kau
kanakin piirin rajan itäpuolella tavataan siellä täällä myös karjaa, joka 
Länsi-Suomen maatiaista muistuttaa. Julkaisun lopulla samoinkuin alku- 
lehdellä on muutamia kuvia piirin ulkopuoleltakin. (Utajärveltä, Limin
gasta, Kauhajoelta, Saarijärveltä ja Keuruulta). Verrattain laajalle siis 
näyttää ainakin erikoistapauksissa Länsi-Suomen maatiaiskarjaa aikojen 
kuluessa levinneen. Julkaisussa löytyvät kuvat ovat 21 eri pitäjästä.

*) Yhdistyksen piiriin kuuluu nykyään Keis. Suomen Talousseuran, Hämeen- 
läänin, Satakunnan, Lounais-Suomen, Uudenmaanläänin ja Itä-Hämeen maanviljelys
seurojen alueet.



Länsisuomalaisen maatiaiskarjan tuotanto
Luokaamme aluksi lyhyt katsaus länsisuomalaisen maatiaiskarjan 

tuotantotuloksiin koulutiloilla. Vuoden 1905 vuosikertomuksista saamme 
seuraavat numerot muutamilta koulutiloilta:

Koulun nimi.

! Taloudelli
nen keski

määrä 
kg.

Tuotannolli
nen keski

määrä 
kg-

Keskimäär.
rasva
%

Mustiala . . . 2169,7 2329,9 3,56
Latokartano . 1346,4 1547,7 3,9
Tuorla . . . . 1843,i 1772,8 4,o
H a g a ............. 1910,6 2159,3 3,76
Vestankvarn . 2355 2464,5 3,6
H uilu ............. 1426 1800 3,33
Liuksiala . . . 1681,i 2206,o 3,85

Keskimäärä 1818,8 2040 3,71

Näistä on Mustialassa jo jokseenkin kauvan maatiaiskarjaa jalos
tettu, vaikk’ei tuo jalostustyö olekaan ollut suuremmasta merkityksestä 
Länsi-Suomelle, se kun ei ole hyvin menestynyt. Esitämme opiston 
vuosikertomuksien mukaan tuosta jalostustyöstä muutamia piirteitä. 
Mustialaan hankittiin ensimmäiset maatiaiset vuosina 1891, 1892 ja 
1895. Maatiaiskantaa oli opiston vuosikertomuksen mukaan vuonna 
1897 noin 50 lehmää, joista tuotannollinen keskimäärä oli 2045 kg 
maitoa. Mainitun vuoden kertomuksessa kirjoitetaan tästä kannasta 
seuraavasti:

n Suomen rotuiset elukat ovat suurimmaksi osaksi ostettuja talon- 
poikaislehmiä. Nämä ovat kaikinpuolin lypsäneet hyvin. Lypsykeski- 
määrä säännöllisesti lypsäneistä lehmistä on 2045 kg. Kokonaista 11 
lehmää (n. 20% ) on lypsänyt yli 2500 kg. ja niistä eniten lypsänyt
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2950 kg, jota täytyy pitää erittäin tyydyttävänä katsoen lehmien pie
nuuteen -  keskimääräinen paino 322 kg *) — ja siitä aiheutuneeseen 
pienempään rehuntarpeeseen. Suomalaisten lehmien ruoka onkin ollut 
vähemmän voimakasta kuin ayrshire-rotuisten, ne kun ehtymisaikana 
eivät ole saaneet väkirehua ja sangen harvoin ovat päässeet I ruokinta- 
luokkaan. Useimmat suomalaiset lehmät ovat tyypillisesti hämäläisiä. 
Kivinavetassa olevasta kahdesta Suomen rotuisesta kantasonnista on 
toinen n. k. Koivulan kantaa, jota nykyään edustavat tämä sonni, kaksi 
lehmää**) -  sonnin emo ja emonemo, opistoon kuuluvasta Koivulan 
torpasta ostetut — sekä 4 näiden jälkeläistä. Kaikkien näiden elukoiden 
välillä vallitsee hämmästyttävä yhtäläisyys, siro ja sulava muoto, joka 
seikka yhdessä suuren maidontuottavaisuuden kanssa — 2771 ja 2828 kg.

on omiansa antamaan hyviä toiveita siitä, että tämä aines pohjana 
voidaan kasvattaa hyvä Suomenrotuinen kanta. “

Tuo kuvaus tekee erittäin hauskan vaikutuksen sillä siinä ilmenee 
suuri luottamus maatiaisjalostussuunnan merkitykseen ja antaa se hyviä 
toiveita vastaisen varalle. Kymmenen vuotta takaperin olivat sellaiset 
tulokset, joista kuvauksessa mainitaan harvinaisia ja oikeuttivat tulevilta 
ajoilta suuria odottamaan. Toiveet kuitenkin tässä tapauksessa pettivät. 
Seuraavana vuonna 1898 oli tuotannollinen keskimäärä 27 lehmästä 
(23 poiki kesken) 2459 kg. Sittemmin alkoi taantumusta olla huo
mattavissa. Vuosina 1899, 1901 ja 1902 ostettiin lisää maatiaislehmiä 
ja oli niiden lukumäärä vuoden 1902 lopussa 78. Tuotantokeski- 
määrä noin 40 lehmästä pysyi jotenkin paikoillaan 4 vuotta ollen noin 
2100 kg. Aina vuodesta 1897 asti ei oltu siis tuotannossa päästy ensin
kään eteenpäin, vaan oli 5 vuotta pysytty samalla asteella. Vuonna 
1900 jaettiin opiston maatiaislehmät kahteen osastoon, tyypillisiin ja ei 
tyypillisiin, jota jakoa jatkettiin vuosina 1901 ja 1902. Vuonna 1903 
muuttui jako siten että ne vihdoin jaettiin puhdasrotuiseen ja sekarotui
seen osastoon, jolloin 58 lehmää maatiaiskannasta eroitettiin sekarotui
siksi ja ainoastaan 24 jäi puhdasrotuisten osastoon. Samana vuonna 
ostettiin lisää muutamia maatiaisia, niinikään v. 1904. Tuotanto on sit
temmin ollut seuraava:

*) Tampereen maatiaiskarjanäyttelyssä v. 1898 oli länsisuomalaisina maatiaisina 
palkittujen lehmien keskipaino 3 19,0 kg.

**) Niistä on toinen sittemmin hävitetty, toinen on elossa ja otettu L. S. K. 
kantakirjaan.
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v. 1003 taloud. (24 lehm.) 2076,4 kg, tuotannol. (21 1.) 2031,7 kg.
v. 1904 „ (26 „ ) 2233 „ „ (18 1.) 2208 „
v. 1905 „ (21 „ ) 2169,7 „ „ ( -  ) 2329,9 „

Rasvaprosentti on ollut keskimäärin 3,65.
Tuotannollinen keskimäärä ei siis vielä v. 1905 ole uudelleen voi

nut kohota samaksi kuin se oli jo v. 1898.
Siitossuunnan tavoitteleminen näyttää kuten edellisestä käy selville 

ajoittain olleen melkolailla hapuilevaa ja se seikka osaltaan myös lienee 
hidastuttanut varsinaista jalostustyötä. Kun suunta lopullisesti näyttää 
selvinneen voinemme varmana pitää että jalostustyön tulokset opistolla 
vasfedes tulevat näyttäytymään pysyväisemmän luontoisiksi.

Siirtykäämme tarkastamaan maatiaiskarjojen tuloksia muillakin tiloilla 
eri osissa Länsi-Suomea. Niistä käytettävänämme olevat tiedot ovat 
jonkun verran hajanaisia. Ne eivät nim. ole kaikki samalta vuodelta 
vaan eri karjoista ajanjaksolta 1 9 0 5 - 1907, verrattomasti suurin osa 
kuitenkin vuodelta 1907. Suurimmaksi osaksi ovat ne saadut kont- 
rolliyhdistysten tai koko karjojen välisten kilpailujen, ainoastaan muu
tamassa tapauksessa yksityisten kirjanpidosta. Ennen muita kääntyy 
huomiomme tunnettuun v. 1907 myynnin kautta laajalle hajautuneeseen 
Kiikoisten pappilan karjaan. Siinä karjassa on ensinnä huomattavalla 
tavalla näytetty toteen länsisuomalaisen maatiaiskanan kehitysmahdolli
suus. Karjasta on tarkempia tietoja Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdis- 
tyksen kantakirja I:ssä, johon viittaamme. Mainitsemme ainoastaan lyhyesti, 
että jalostus siellä alkoi v. 1895, jolloin lehmiä oli 8 ja taloudellinen 
keskilypsy 1717 kg. Sittemmin on lehmämäärä ja tuotanto yhä erit
täin säännöllisesti kohonnut, niin että v. 1906 oli 31 lehmää, joista 
taloudellinen keskilypsy 2695 kg. ja tuotannollinen 2826 kg. Kontrolli- 
kirjanpidon mukaan oli taloudellinen keskimäärä v. 1906:

100 r. y. antoi
Maitoa kg. Voita kg. Maitoa kg. Voita kg.

31 lehmää 2695 115,05 169 7,15

19 säännöllisesti lypsänyttä L. S. K. kantalehmää antoivat:
100 r. y. antoi

Maitoa kg. Voita kg. Maitoa kg. Voita kg.
2917,2 126,2 177 7,7

Useamman vuoden keskirasvapitoisuus on ollut 3,7 °/o.
2
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Nuo numerot selvästi osoittavat, että Länsi-Suomen maatiaiskana 
on kehityskykyistä karjaa, kunhan vaan todellisella asianharrastuksella 
sen jalostamiseen käsiksi käydään. Tarkastakaamme muutamien mui
denkin Länsi-Suomen maatiaiskantojen tuloksia. Seuraavissa maatiais
kannoissa vaihtelee jalostus-aika 1 - 1 0  vuoteen. Sangen harvoissa on 
se noin 10 vuotta enimmäkseen vaihdellen 1 -  4 vuoteen. Esitämme 
aluksi karjojen tulokset eri maanviljelysseurojen piireissä huomauttaen 
että kyseessä olevissa karjakannoissa on L. S. K:n kantakirjalehmiä 
Hämeessä 100°/o, Uusimaalla 100°/o, Satakunnassa 33,7 %  ja Lounais- 
Suomessa 8,7 °/o, joten siis Hämeen ja Uusimaan tulokset ovat yksin
omaan L. S. K:n kantakirjalehmistä.

Huomattavimmat maatiaiskarjakannat Hämeessä.

Omistajan
nimi

Tulokset
vuodelta

Lehm
ä-luku

Taloudellinen keskimäärä

Maitoa
kg.

Rasva
%

Voita
kg.

100 r. y. antanut

Maitoa
kg.

Voita
kg-

1 O. Lönnholtz . 1906 4 2958 3,68 125,0 176,6 7,38
2 K. A. Salvasti. 1907 5 2835,2 3,78 116,6 148,3 6,09
3 V. Sarkola . . . . 1906 4 2749 3,63 113,3 177 7,07
4 K. Ylä-Poikelus 1907 6 2368,7 3,75 97,6 145,o 6,i
5 K. E. Linna .. 1907 5 2368,2 - - - -
6 O. Ala-Poikelus 1907 3 2294,3 3,67 92,o 147 5,9
7 Kotiniemi........ 1907 7 2221 — — - -
8 A. Riihinen . .. 1905 4 1939,5 4,12 89,5 203,8 9,4
9 A. Myllymaa . . 1907 5 1921,4 3,60 75,6 150 5,7

Keskimäärä - 43 2406,i 3,75 101,4 163,9 6,8

Lehmämäärä taulukossa on pieni, johon on syynä se että maatiais- 
jalostussuunta Hämeessä on pantu alulle varsinaisesti vasta vuonna 
1906 eikä niin ollen tuotantotuloksia vielä ole paljoa saatu hankituksi. 
Parhaillaan on muodostumassa uusia maatiaiskantoja.
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Satakunnassa.

Omistajan
nimi

Tulokset
vuodelta

n Taloudellinen keskimäärä

,ehm
ä-luku

Maitoa
kg.

Rasva
o/o

Voita
kg.

100 r. y. antanut

Maitoa
kg.

Voita
kg.

1 F. Tuomisto .. 1907 4 2838,5 3 ,93 124,76 _
2 V. Kivi .......... 1907 9 2763,i 3/6 109,56 - -
3 E. Pohjola .. . 1907 14 2546 3,7 105,1 -
4 S . Rydman . . . 1906 22 2400,5 - - — -
5 F. E. Huhti .. 1907 13 1920,9 4,38 95,72 128,1 6,4
6 J. H. Ilvonen . 1907 24 1919,5 3,75 80,35

Keskimäärä - 86 2398,i 3,86 1 103,1 ! 128,i 6,1

Lounais-Suomessa.

Omistajan
nimi

T
u

lok
set

vuodelta

L
ehm

ä-luku

Taloudell inen keskimäärä

Maitoa
k g

Rasva
o/o

Voita  

kg. j

100 r. y antanut

: Maitoa  

kg.

Voita
kg.

1 E. Lehtinen .. 1 9 0 7 1 4 1 2 3 0 9 , 4 3,98 1 0 2 ,8 5 1 5 4 , 5 6 ,9
2 Ladvo ............ „ 2 3 2 1 8 0 , 5 3,84 9 3 ,5 6 1 4 6 6,3
3 Alinikula........ V 1 5 2 1 6 0 4,15 1 0 0 ,4 7 1 2 2 ,6 5,7
4 Kivimaa.......... 1) 24 2 0 6 9 3,92 9 0 ,7 1 3 3 , 5 5,8
5 Arvossalo . . . . )) 4 5 1 9 6 4 3,73 8 1 ,7 6 1 4 3 6,0

6 P u ras.............. ;; 2 5 1 8 7 3 , 9 3,85 8 0 ,6 2 1 1 7 , 8 5 , i

7 Rantasalo........ 1 9 0 6 1 5 1 8 3 2 , 7

Keskimäärä - 2 8 8 2 0 5 5 , 6 3,91 9 1 ,6 6 i 1 3 6 , 2 6,o



20 -

Uusimaalla.

O m istajan
nim i

T
u

lok
set

vu
od

elta

L
ehm

ä-luku

Talondellinen  keskim äärä

M aitoa

k g .

Rasva
o/o

V oita

kg-

100 r. y. antanut

M aitoa

k g .

V oita

k g .

1 U . P e lk o n e n  . . 1 9 0 7 5 2 0 7 7 ,8 3 ,94 91,57 1 3 5 ,9 6 ,0
2 P. H i id e n h e i m o >/ 7 2 0 4 9 ,6 3 ,80 8 6 ,5 1 — —

3 K. M a u n u l a . . . 1) 4 2 0 2 3 ,8 4 ,23 9 2 ,0 1 4 2 ,4 6 ,5
4 H . I s o t u p a ------ V 4 1 6 2 6 ,3 3 ,90 7 0 ,9 1 1 2 0 ,8 5 ,3

K e sk im ä ä rä - 2 0 1 9 4 4 ,3 3,97 8 5 ,2 5 1 3 3 5 ,9

Uusimaalla on maatiaisjalostussuunnan alku luettava varsinaisesti 
vasta vuodesta 1906, joten tuloksia ei vielä paljoa voida esittää. Uusia 
maatiaiskantoja on muodostumassa.

Yhteenveto tuloksista eri maanviljelysseurojen piirissä.

Maanviljelys-seuran
piiri

K
arjojen luku

Lehm
ä-luku

Taloudellinen keskimäärä

Maitoa
kg.

Rasva
%

Voita
kg.

100 r. y. antanut

Maitoa
kg.

Voita
kg.

Hämeeni............. 9 43 2406,1 3,75 101,4 163,9 6,8
Satakunnan___ 6 86 2398,i 3,86 103,1 128,i 6,4
Lounais-Suomen 7 288 2055,6 3,91 91,66 136,2 6,0
Uudenmaani.. . . 4 20 1944,3 3,97 85,25 133 5,9

Keskimäärä 26 437 2238,9 3,86 96,18 146,6 6,3

Numerot puhuvat selvää kieltänsä maatiaisjalostussuunnan taloudel
liseen kannattavaisuuteen nähden Länsi-Suomessa ja osoittavat selvää
kin selvemmmin että sen jalostukseen ryhtyessämme olemme oikealla 
tolalla. Jo maito- ja voimäärät näissä karjoissa ovat huomiota ansaitsevia. 
Lisäksi tulee vähäinen rehunkulutus. Tuollaisten numeroiden kautta 
länsisuomalaisen maatiaiskarjan tulevaisuus täysin vaikenee oltuaan näi
hin asti synkkään pimeyteen verhottuna. Ellei Länsi-Suomessa olisi 
löytynyt yksityisiä asiaan innostuneita karjanomistajia, jotka tarmokkuu
dellaan ovat osoittaneet länsisuomalaisen maatiaiskarjan kehitysmahdol
lisuuden aikana, jolloin epäilyksiä tämän karjakannan tulevaisuudesta
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miltei joka taholta lausuttiin olisi tämä karjakanta todellakin kaiken 
merkityksensä kadottanut ja lopullisesti sulautunut punaseen sekaro
tuiseen tai ayrshire-karjaan — hävinnyt olemattomiin, kuten sen heimo- 
laiskarja Ruotsissa. Sen aatteen elähyttäminä, että on suuresta merki
tyksestä maallemme saada Länsi-Suomeenkin oma kotimainen karjarotu 
ovat useat karjanomistajamme viime aikoina innolla käyneet käsiksi 
maatiaiskanan jalostukseen, vaikkeivät vielä ole olleet täysin tietoisiakaan 
siitä missä määrin taloudellisesti kannattava tuo siitossuunta on. Toivoak
semme esittämämme numerot sen tietoisuuden ohella, että maatiais
kana on kestävää, viihtyvää ja oloihimme kaikin puolin soveltuvaa, 
meidän luontaisia olojamme varten muodostunutta omaa kotimaista karja- 
kantaa, yhä vahvistavat heitä heidän pyrinnöissään ja syventävät heidän 
harrastuksiansa tämän aatteen toteuttamisessa.



Länsi-Suomen KarjanjalostusyhdistYksen
toiminta.

Melkoisesti on Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen toiminta 
viivähtänyt, se kun alkoi vasta syyskuulla v. 1906 ja on syy tuohon 
viivytykseen etsittävä siitä että n. k. ,/Punasen hämäläisen karjan jalos
tusyhdistyksen" toiminta Hämeessä aikaansai suurta hajaannusta Länsi- 
Suomen karjanjalostuspyrinnöissä. Vihdoin hajosi tuo yhdistys. Sit
temmin kului vielä aikaa kolmatta vuotta ennenkuin uutta uraa aukai
seva Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen toiminta saatiin alkuun. 
Näin ollen ei voitanekaan vielä suuria vaatimuksia tuolle toiminnalle 
asettaa. Sangen vaatimatonna on yhdistys yhä kamppaillut alkuvai
keuksien kanssa saaden kuitenkin Hallituksenkin puolelta myötätuntoa 
osakseen melkoisessa määrässä, joten tuloksia — joskin vähäisiä -- on 
saavutettu. Kun vaikeuksia -  jos minkälaisia -  on ollut ripeämpää 
edistystä jarruttamassa ei liene suuresti kummastuttavaa, vaikkakaan ei 
ole suuria aikaansaatu. Luokaamme lyhyt silmäys yhdistyksen varsi
naiseen kantakirjatyöhön, koska se osaltaan myös jossakin määrässä - 
jos vähässäkin -  selvittää länsisuomalaisen maatiaiskanan nykyistä 
kehityskantaa, varsinkin yksityisiin eläimiin nähden.

Yhdistyksen kantakirjaan on lokakuun alusta v. 1906 vuoden 1907 
loppuun otettu yhteensä 61 sonnia ja 351 lehmää, joista seuraavissa 
taulukoissa on lyhyt yhteenveto.
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Katitakirjasonneja.

Sonnienluku

Sonneista on Sonnien mittoja *)

Sarvell. N upoja 2 V a — 3 v. 3—5 v Yli 5 v.

kpl. o/o. kpl. 1 0/0. P sk. rs. P* sk. rs. P- sk. rs.

Yhteensä
Keskimäär.

61 53 86,9
. j

13,1
177,1 117,5 64,8 188,fi 1 1 2 1 ,8 66,9 196,5 1 2 2 ,8 ' 70

Kcmtakirjalehmiä.

Tuotantotietoja löytyy

< O 3 3 O n> P£
^  * *  TS O

sr 5.

g 3

e £“
c S*

Lehmien keskimääräiset mitat *).

sk lp. lii. 112. PP- Oi,

Yhteensä 351 178 57,7 
Keskimäär. ! 2431

02129,1
j  3,89 179' 110,6] 62,2 33,l| 44,8! 43,1 37 45,?il7

Keskilypsy niiltä lehmiltä (yhteensä 178 kpl.), joilta se tunnetaan 
on siis 2431 kg. maitoa vuodessa. Rasvamäärä on 102 lehmältä kes
kimäärin 3,89 % . Erottamalla pois hyvin heikolla ruokinnalla olleet 
saamme 128 lehmältä keskimääräksi 2679 kg., 50 lehmältä 3196,3 kg.

- ja ainoastaan parhaat lukuun ottaen 20 lehmältä 3480,7 kg. mai
toa vuodessa. Parhaitten yksityisten lehmien tuotanto näkyy seuraa- 
vasta taulukosta.

P = eläimen pituus.
sk = » sään korkeus.
rs — » rinnan syvyys.
rl = » leveys.
lp = lantion pituus.
lii = » » etuleveys.
11*2 = » » ke^kileveys.
PP = » pään pituus.
oi — otsan leveys keskikohdalta.
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Lehmän
kantakirja-

numero.

Paras lypsy  
kg.

V uosi lypsy
kg-

Rasva % . Voita k g .

100 rehu-  
yksik köä  
antanut  

voita kg.

1 3 4 3 1 3 2 1 7 4 ,4 1 5 9 , 0 9 ,5
3 - 3 1 8 1 3,6 1 2 7 , 6 8,0
4 — 3 2 0 8 3,7 1 3 2 , 4 7 ,2
5 4 0 9 2 3 7 1 4 3,7 1 5 3 , 8 8,9
7 — 3 1 1 4 3 ,6 1 2 4 , 9 7 ,3
9 - 3 0 8 4 3,7 1 2 7 , 3 6,2

11 - 3 1 6 5 4 ,0 1 4 1 , 7 8,2
1 6 4 6 3 0 4 1 7 4 3 ,4 1 5 7 , 7 6,0
7 7 — 3 2 3 2 — —

8 6 3 3 4 5 4,1 1 5 3 , 6 8 ,9
9 1 3 7 0 5 3 ,4 1 4 0 , o —

9 2 3 3 8 6 3,8 1 4 3 ,7 —

9 3 3 2 8 4 3 ,9 1 4 3 , 2 —

9 5 — 3 3 6 3 3,8 1 4 2 , 7 —

1 0 0 _ 3 3 2 3 3 ,8 1 4 1 fo —

1 0 4 — 3 6 2 0 3 ,6 1 4 5 , 2 —

1 0 6 _ 3 0 1 1 4,1 1 3 8 , 3 —

1 0 8 - 3 0 4 8 3,8 1 2 9 , 4 —

1 0 9 - 3 1 9 5 3,8 1 3 5 , 6 —

1 1 7 — 3 0 1 1 — —

1 3 4 3 4 4 5 2 9 9 1 4 ,4 1 4 7 , 8 —

1 3 8 - 3 0 1 6
1 6 1 3 2 3 1 - — -

1 6 2 — 3 0 7 2 — — —

1 6 3 - 3 3 8 5 — — —

1 9 7 3 2 9 2 3 0 7 8 3,9 1 3 4 , 2 8,1
2 1 2 - 3 9 2 3 3 ,6 1 5 7 , 4 8,6
2 3 3 3 0 5 6 4 ,2 1 4 4 , 6 —

2 9 4 — 3 0 7 0 — —

111 - 2 9 0 1 4 ,4 1 4 3 , 3 —

2 0 - 2 8 5 8 4 ,0 1 2 9 , 3 7,7
1 7 0 2 8 2 5 4,1 1 2 9 , 8 8,0

3 2  l e h m ä ä - - 3 2 7 5 3,9 1 4 2 , 8 7 ,9

Yhdistyksen kantakirjaan otetuista lehmistä tunnetaan vuosilypsyt 
toistaiseksi ainoastaan noin puolesta lehmämäärästä. Aikomus on jälestä- 
päin niitä saada ja toivomme sentähden että yhdistyksen jäsenet ryhty
vät hankkimaan tarkkoja tuotantotietoja karjoistaan. Siihen velvoittaa
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heitä se aate, jonka oikeutuksen he ovat tunnustaneet L. S. K:n jäse
niksi ilmoittautuessaan. Ilman tarkkoja tuotantotietoja ei nim. L. S. K:n 
ajama aate milloinkaan tule pitkälle kehittymään ja tässä kohdin on 
yhä edelleen turvauduttava yksityisten alotteesen. L. S. K. ei nim. voi 
varojen puutteen tähden ryhtyä yleisiä tuotantokilpailujakaan toimeen
panemaan, vaikkakin niiden merkitys L. S. K:n ajaman aatteen edisty
miselle puolelta jos toiseltakin katsottuna olisi kerrassaan ratkaisevaa 
laatua.

Aikomus on L. S. K:n kantakirjassa muodostaa kaksi osastoa, jol
loin ylempään osastoon pääsemistä varten vaaditaan alin tuotantoraja, 
jonka suuruutta ei vielä ole määrätty. Luultavasti se tulee olemaan 
100 kg. voirasvaa vuodessa.

Yhdistyksen tarkoituksesta ja päämäärästä on lähemmin kerrottu 
L. S. K:n julkaisuja I:ssä ja Kantakirja I:ssä, joihin viittaamme.

Yhdistyksen kantakirjaan on vuonna 1908 edelleen otettu 38 uutta 
sonnia ja noin 200 uutta lehmää, joten sonnien luku nykyään on 99 
ja lehmien noin 550. Puutteena on kantakirjassamme toistaiseksi var
sinkin se seikka, ettei kaikista lehmistä ole tuotantonumeroita kantakir
jassa näytettävänä, vaikkakin tiedämme että lehmät ovat hyviä. Toinen 
huomattava puute nykyisissä oloissa on se, ettemme kantakirjassamme 
vielä voi selvästi osoittaa vanhempia sonneja, jotka jälkeläisineen ja jäl- 
keläistensä jälkeläisineen muodostaisivat varmoja selvää perinnäisyyttä 
ja taattua tuotantoa osoittavia karjoja. Me emme voi tätä kantakirjas
samme vielä selvästi osoittaa -  vaikka tiedämme että todellisuudessa 
kyllä tuollaisia taattuja sukuja löytyy.

Suurta tarkkuutta kysyvää on varsinainen kantakirjatyö Länsi-Suo
messa. Täällä on paljon vierasrotuisia akanoita ja ne ovat mahdolli
simman tarkkaan nisuista erotettavat, jos tahdomme saada alkuperäisen, 
kotimaisen karjakantamme hyvine ominaisuuksineen säilytetyksi ja jalos
tetuksi. Ellemme johdonmukaisuudella pidä kiinni alkuperäisimmistä 
aineksista, ei milloinkaan jalostustyömme tule vastaamaan niitä toiveita, 
joiden pohjalle L. S. K:n työ alkuaan on suunniteltu. Jos harhateille 
horjahdamme joudumme piankin kaltevalle pinnalle eikä työmme tulok
set silloin tule sellaisiksi kuin olemme toivoneet. Se rotu jonka siinä 
tapauksessa ehkä saamme muodostetuksi ei kanna alkuperäisyyden lei
maa eikä sillä ole niitä hyviä ominaisuuksia, joiden pohjalle juuri työ 
alkuaan on suunniteltu. Siinä tapauksessa on täysin oikeutettu tuo 
huudahdus, jonka joku aika takaperin aivan aiheettomasti „ Maatalou
den" palstoilla saimme lukea: „Millainen mahtaa olla tuo tulevaisuuden
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Länsi-Suomen maatiaiskana, jonka alkujuuret johtavat ayrshire-rotuun? 
Saammeko sitä koskaan käytännössä nähdä tahi jääpikö se vaan kevyt
mielisen ja keinotekoisen mielikuvituksen utukuvaksi".

Käykäämme siis työhön käsiksi horjumattomalla johdonmukaisuu
della ilman armoa poistaen akanat nisuista, niin teemme kelvollista 
työtä tulevaisuutta varten ja saamme muodostetuksi sellaisen karjakan
nan, jolla todellakin on meidän oloissamme parhaat ominaisuudet.

Se mies, joka ensinnä oivalsi alkuperäisten rotujen merkityksen 
jalostustyössä, nim. tunnettu tanskalainen prof. V. Prosch on lausunut: 
«Kehityskykyinen maatiaiskana muodostaa yhteisen pääoman, jonka 
väheneminen tai hävittäminen kalvaa maan parhaan tulolähteen juuria». 
Hänen mielipiteensä on Pohjoismaissakin suurta kannatusta saanut. 
Paitsi Tanskassa ja meidän maassamme on Ruotsissa ja Norjassa, joi
den maatiaisrodut paljon muistuttavat meidän maatiaisiamme, alettu 
maatiaiskanalle antaa sangen suurta merkitystä. Ruotsi ja Norja ovat
kin päämääräkseen asettaneet tulla toimeen oman maan karjalla tuotta
matta sitä muualta. Kuvaava tuossa suhteessa on tunnetun ruotsalaisen 
karjamiehen Nils Hanssonin lausunto Kristianian pohjoismaisessa 
maanviljelyskongressissa kesällä v. 1907. Maatiaisjalostuksesta keskus
teltaessa hän muun muassa lausui:

n Vasta myöhään avautuivat meidän silmämme tässä asiassa ja sil
loin oli karjamme suurilla aloilla maassamme jo niin sekoitettua, ettem
me kaikkialla voineet palata yksinomaan maatiaisjalostukseen. Me 
olimme pakoitetut jatkamaan sillä ainehistolla, joka meillä oli käytettä
vänämme -  — — — — — — — —
Mekin olemme kuitenkin alkaneet jo noin 20 vuotta takaperin työs
kennellä päästäksemme vapaaksi jatkuvasta ulkolaiskarjan tuonnista ja 
omalla työllämme muodostaaksemme meille soveltuvia rotuja. Me 
emme tosin ole tässä asiassa voineet mennä niin kauas taaksepäin kuin 
muissa pohjoismaissa, kun ainoastaan yksi niistä roduista joiden jalos
tamiseksi me nykyään työskentelemme on puhdasta kotimaista alkuperää, 
mutta muista aineksista, joita meillä on, koetamme me parhaamme mu
kaan muodostaa erikoisia rotuja — — — — — — — — — — 
Vertailu eri pohjoismaiden kesken osoittaa että karjanjalostussuunnalla 
kaikkialla on useita yhteisiä piirteitä. Me olemme kaikki aikaisemmin
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kokeilleet ulkolaisroduilla, vaan huonolla menestyksellä niin kauan kun 
me odotimme kaikkea ulkoa tuodulta karjalta. Aika ja kokemus ovat 
meille osoittaneet että ainoastaan oma työ tässä suhteessa antaa pysy
väisiä tuloksia. — — — — — — — — — — — — — — — 
Nyt emme me ruotsalaiset enää voi palata niihin rotuihin, joita ei enää 
löydy, me saamme pitää lähtökohtana ne eläimet, jotka meillä on -

Me olemme kuitenkin selvillä siitä että karjantuonti ulkoa on loppunut 
ja että edistys riippuu meidän omasta eikä ulkomaisesta työstä

Hänen lausuntonsa saavutti saapuvilla olleiden täyden kannatuksen 
ja meidän tunnetun maatiaiskarjamiehemme ylitarkastaja H. Nylanderin 
ehdotuksesta se hyväksyminen ilmaistiin voimakkailla „ hyvä "-huudoilla, 
jotka nähtävästi samalla ilmaisivat pohjoismaiden yleisimmän mielipiteen 
tässä tärkeässä asiassa.



------------------------------------------------------------------------------------------— —  ...................................—



Maatiaissonni Noormarkusta (Satakunnassa).

Maatiaislehmä Tyrväältä (Satakunnassa)





Maatiaissonni Kiikoisista (Satakunnassa).

Maatiaissonni Ruovedeltä (Hämeessä).





Maatiaissonni Limingasta (Oulun läänissä)





M a atia is leh m ä Kankaanpäästä (Satakunnassa).





Maatiaislehmä Kokemäeltä (Satakunnassa).





Maatiaislehmä Nauvosta (Turun saaristossa).

Maatiaislehmä (Jtajärveltä (Oulun läänissä).





Maatiaissonni Säkylästä (Satakunnassa).

Maatiaissonni Laitilasta (Lounais-Suomessa).





Maatiaissonni Pusulasta (Uudenmaan läänissä).

Maatiaissonni Kiukaisista (Satakunnassa).





Maatiaissonni Karkusta (Satakunnassa).





M aatia is lehm ä K auhajoelta (Vaasan läänissä).





Maatiaislehmä Vilppulasta (Hämeessä).

Maatiaislehmä Elimäeltä (Uudenmaanläänissä).





Maatiaislehmä Ruovedeltä (Hämeessä).

6

Maatiaislehmä Vilppulasta (Hämeessä).





Maatiaislehmä Kiikasta (Satakunnassa),





Maatiaislehmä Saarijärveltä (Keski-Suomessa).





Maatiaishiehoja (emät kotoisin Tyrväältä ja Vilppulasta).








