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^eumoia polttaa terraa iuurafoiSta 
ia faunoista,

1 S u f u .

ScrmafftSta./
$Parpaita ja ppobpllifimpiä aineita terraan polt» 

toon oraat petäjan=fannot ja juurafot, joista noin 
10 eti 20 touotta tafapetin lutein omat puut pata* 
tut ja joita metfämalfia fopta patfauffen jälteen on 
polttanut, tuin mpöS murrot ja ppStäSfä feifomat 
hongat, joilla omat termafet latrnat fetä termafet 
ifommat offat.

2 S u f u .

Manioin noStamifeSta.
ta n to in  nostaminen fäppi petpoSti laatuun, tun 

folm e miestä pptpp täpäntpäpon. ^Jfft näistä fuofs 
fii maan pois juurten pmpäriltä, ja ne toifet fatjt 
patfaaraat ne poiffi niin pitfifft tuin fuinfin faatta. 
rnat. Säm än teptpä pistetään patfuimman ja lu* 
jimmamjuuren alle ifollainen mipu, jolla Eantoraään* 
netään ploS. Äannot, maasta näin nostettuina, 
pudistetaan ftt^en tarttuneesta maasta (jota tpötä 
faattaraat raaimonpuolet ja lapfet tepbä) ja fäänne» 
tään juuripuolet plöspäin, niin että ilma niihin pa* 
remmin raaifuttaifi. Soinen foraeliaS tantoin nosto* 
teino, jota on marfirifin (tiloin fäptettämä, tuin tpö 
on ppben «li tapben miehen teptäraä, toimitetaan



niin, että lanto maaSfaJiini olleSfa palloistaan ncl* 
idän ofaan, että futafin ofaa feuraa plfi niistä 
ifoim-miSta juurista. £>allafeminen toimitetaan par» 
paite 8 tuuman pituifilla, 3 tuumaa lemeillä ja 2 
tuumaa plipäästä paljuilla raut,a»liiloiUa. .£>allo» 
mifen teotpa pistetään mipu jonfun juuren alle, juu» 
ren Vaulaan, ja jolainen ofa juurta nostetaan erit» 
täin plöS. l o m a l la  VimifeUä maalla luovitaan maa* 
ta Vannon juurelta pois ennen palvomista, jola fitte 
paremmin onneStuu.

9?oStaeSfa lootaan Vannot plfi* ja falft=fuormai* 
fiin läjiin, joista niitä on pelpotnpi metää terma* 
pauballe.

©opimin aiVa Vantein noStamifeen oh maan* 
miepellä lemäillä Vplmon teptpä ja Vefantoin rnalmis* 
tettua, Vuin mpoS VefäUä eloin Vorjattua ja fpps* 
fplmöötä päästpä. -

\  ' 3  ö n f u l

SernmSpmVtcn tttctämifcilä ja färfcmifcSfa.,

Äun maa on routeunut ja lunta on tullut ftffi, 
ettei juuraVVoin nostamista enää pppbpttämästi moi» 
ha pillittää, rumetaan termaSpuita metamään pau* 
balle. Säällä oletetaan niitten färfeminen peti tuin 
pallonen tulee,'jota muVaa ne färetpt puut lahotaan 
pinoipin fuimapiaan. © e  on erinomattain määriin 
otettama afia, että färVeiSfä eroitetaan VaiVVi lapo* 
neet ja mapjuneet Vuin mp6S piiltpneet Vappaleet ja 
paiVat pois, fiOä niisfä ei ole ollenVaan terman*ai* 
netto, maan ne imemät polttaeSfa terman fifäänfä.

^uptiVuuSfa eli touVoVuun äluSfa färetään ter* 
maffet micläVin pienimmiVfi eli paremmin fanoen niin 
pieni!ft ja fuoriffi liiStoiVfi Vuin fuinVin mapboUiSta 
on, pifimmät Vuutta Vorttelia pitViVfi, jonla jälleen 
ne lahotaan termapauhan laihalle, pmpäri pautaa,
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tdpbellifeSti (uittamaan. Ääprät ja papfafet toppa* 
leet färetään niin fuorifft ja ^ienoiPfi filpareiffi tuin 
fuinfin faabaan, että ne Rautaan latoeöfa omat fo= 
pittia.

4 S u  f u. •'

Strmapäuban ttalntiStamifeSfa. v
£erttapauta on parpaite te ĵtdrod feUaifeen maa= 

pan, jota on ^>tetafePa=fan>ea eli pietamultaa. @en 
fija maittaan parpaite jolletulle, pienelle lunnaalle 
eli mäen rinteelle, että juoffu pauban popjaSta mä= 
pemmällä tpöllä faatettaifiin ttalmistaa. $pää*afia 
on fe, että maa on luitta, fiinä, jopon terroapauta 
tepbään. Äapbenfaban luorman tetttapauljan, joS= 
ta ^pnodöfä onneSfa ttoibaan faaba 100 tpnnpriä 
terttaa, pitää olla leSfeä laibaöta laitaan pii mita
ten 20 tppnärää ja popjate, pptä laitaa alas pop* 
jaan ja toista laitaa ploS, fuoraan mitaten 24 tpp* 
närää, ja u h a n ,  jopon maptuu puolta ttäpemmän 
eli 100 fuormaa, pitää olla laibaöta laitaan feSfeä 
pii mitaten 15ya tppnärää, ja pptä fittua alas pop; 
jaan, ja tästä fuoraan toista [imua ploS, eli pop jä
te, 19 tppnärää.

9Miäntpm menen luorman eli 20 tpnnprin pau= 
ban pitää olla laihasta laitaan teSteä pii mitaten 12 
tppnärää ja popjate ftttuja a la s . ja ploS mitaten 
'14 %  tppnärää. * ,

Äapbentpmmenen luorman eli 10 tpnnprin pau* 
ban tulee olla päältäpäin laihasta laitaan teSleä pii 
mitaten 10 tppnärää ja fimuja mpoten fuoraan pop* 
jäte 12  tppnärää.

$)leifeSti on fe aina parempi polttaa ttäpemmän 
jouten terttalfia tfommaSfa paubasfa tuin päin ttaS* 
toin ifomman jouforupienemmäsfä. 2Baara pauban 
palamifeen ttapingon tpalfiasfa ett fitä mäpempi,
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jota lu jem m an  lahottuni termaSten päällpskuffura 
noufee jauhan laitoja pienintä.

ja u h a n  pitää olla ppmin pporistetpn eifä [oi= 
feati, [imuuijiteat ja ppmästi [ametut; jota tafafenu 
tnat ja pppristetpmmät finnit omat, fita parempi on 
pauta.

(Sttei maan foSteuS maifuttaifi termaffiin ja 
polttoon, niin on ppmä, että uutta termapautaa mal» 
miStaeS[a [en fircut lauboitetaan eli pannaan [imuille 
popjaffi ^alEaiötuja puita (fellef[iä), jotfa afetetaan 
poiffipuolin pantuin niSEain pddUe, jotfa mafaamat 
pmpäri pauban [imuja, t i e la in  päällä mafaamain 
lautain eli felleSten päälle pannaan [ami, niinfuin 
faama o[ottaa. pauban popjaan [omitetaan [itte 
puunkappale, joS[a on 2 eli 3 tuuman lempinen rei* 
fä, joöta tetma juof[ee pois paubaSta.

3opbatettamaf[i termaa pauban popjaSta [iipen 
paiffaan, josta [e laSfetaan tpnnpreipin, fäptetään 
puu, jonfa läpi on teptp retiä (fpnä) (a),. £aniä  
tepbään niin, että palfaistaan [uoraan puu, jota on 
noin 10 tuumaa paf[u läpi mitaten ja tarpeef[i pttfä 
pauban i[ouben [upteen, ja molempiin puoliSfoipin 
fopbatuSten laimetaan noin 2 tuumaa [pmä ja 4 tuu  ̂
maa lemiä ura, jonfa teptpä molemmat puoliSfot 
ppbistetään toifiinfa fiini, josta [aabaan umpinainen 
fpnä, jonfa reifä on 4 -tuumaa laaja. Uria ei f ai* 
meta läpi asti [iinä pääs[ä, jofa tulee pauban pop» 
jaan, maan jätetään [̂  pää tuffoon noin 5 eli 6 tuu» 
man pituubelta. @en [ijaan tepbäänlpnän pääpän 
päällpS.-puolelle 3 eli 4 tuumaa lemiä pporiä reifä 
juuri [en pauban popjaan a[etetun puufappaleen rei= 
jän fopballe, jonfa fanrs[a [e timiin ppbistetään. $£er* 
ma juof[ee [itte pauban popjaS[a, oleman puun rei* 
jäStä fpnään (faama b) ja fpnää nipoten [iipen paif» 
faan, josta [e laSfetaan tpnnpreipin. Äpnän ala? 
pääpän pahnaan tappi (faama C), jonfa [aattaa pel» 
posti panna fiini ja ottaa pois.

6 ‘  '
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Äpndn fomitfatnifeöfa jauhan tosiaan ja f e n 
fimun alle, min että- fen fuu tulee mäen rinteen ala* 
puolelle, on määriin otettaroa, että fe ofetetaan niin 
paljo nojalleen, että terroa jitoffee pelpoSti aiaS. 
Äpnän fuulta (c) fairoetaan maata pois ja fen pm* 
pärpStä rauhoitetaan eli feinuStetaan, niin että fiita 
tulee puone, juurituin fellariroporStua, joSfa teema 
laitetaan tpnnpreipin. ©aataroaffi talteen fe fp- 
nästä laöfettaeöfa juofferoa tuuma terroa, tepbään 
ruupi (d ), joSfa terroa jäpbptetään. £äm än ruupen 
popjaan fairoetaan tapin*reifä, josta terroa, tapin 
pois otettua, juoffee tuopifen eli puifett tratin läpi 
fen alle pantuun tpnnpriin (e ) , ©aataroaffi taiteen 
fe terroa, jota tpnnpriin laStettaeöfa roaluu ruupeSta 
fprjään, tepbään rnpoS ruupi eli loota ( f )  fen paifan 
alle, joSfa tpnnprit, teemaa nupin laötettaeSfa,- tule
mat olem aan,.jota loota fairoetaan maapan.

5 Siifu.

Jcrroafpmtprtcn tcfcmifcStä.
Serroatpnnprien roalmiStamifeSta laroiammalta 

pupuminen ei liene täSfä tarpeellista, foSfa fe rooipi 
olla tiettp afia, että tämä on pleifeSti tuttua. Äuiten- 
fin on merfittäroä, että tämä tpö on parpaite fopiroa 
aamu* ja ilta=pupteiffi. $päiroä on meillä taimella 
fpUin Ippp ulfotöille, että fitä tarroitaan paaSfata 
niisfä tpisfä, joita roalfian näöllä roalmi&tetaan.

SSerroatpnnprien f of o mitataan fifäpuolelta; niit* 
ien pituus on 26 tuumaa ja feSfimitta leroepbeltä 
20 tuumaa. " '

Serroanpolttajain tulee roälttämättomäSti pitää 
roaari määrätpStä mitasta tpnnpreilieen- ja enpen 
niitten täpttämiStä ne antaa fäättpin fruunaajain 
mitata ja merfitä, fiUä muutoin tullaan tunturoasti 
färftmään, fun tali fäätää, että ainoaSti tppjät tpn»
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nprit faabaan Iruunata, ja määrää loman ebeSmaS* 
tauffen täytetyille IruunaamattomiOe laupalfi ole* 
mille termatpnnpreiUe, luin mpöS laillista mittaa 
täpttämättömäin mppmifeUet

3>rmatpnnprien pitää olla lujasti mannefyitut 
8:0a manttelia ja täpbeUifeSti timit, fiOä terma tun* 
feupi ulos moimaUifemmaSti luin meft.

* '  ' , 1  - J  '

6 Sufu.

SermaSten latomifeSta Rautaan.

3>rmaSten tultua tä y b e l l i fe S t i  i l m a ö f a  ftii* 
m a t u i f f i * ) ,  lahotaan ne Rautaan. SJiutta ennen* 
luin tätä teljbään, tulee rnietä toinen työ malmiS* 
tettamaljt. © e  on nimittäin tuttu afia, että la i l l i  
uubet jauhat imemät ftfäänfä termaa. (Sttä fiiS tä* 
mä m a in io  faataifiin estefplft, peitetään jauhan ft* 
mut eli feinät fuufen*loSlulfilla, joita loetaan faaba 
niin ef)jilfi luin ma&boUiSta on offan reiläin pail- 
laamifeöa j. n. e. ÄoSluffet lahotaan niin että ylä* 
lerran alalaita peittää alalerran plälaiban. £etma 
juoffee loSluSlatetta rnpoten jauhan po&jaanmaa* 
l)an painumatta, juuriluin fabemefi lottoa mpoten 
alas. (Sttä faaba loSluSfatteen alallaan ppfpmään, 
pannaan muutamia pitläOaifia puita jauhan po&= 
jaSta fprjiUe pleSpäin loSluSlatteen painolfi, joten 
loSlulfet estetään läpristpmästä,

ÄoSluSlatteen mainostettua, pystytetään leSleöe 
Rautaa lal)ta fyltää pitlä napapuu feifomaan, niin 
fuoraan luin ma&boUiSta on, fiifyen reilään, jola on 
jauhan pohjaan afetetuSfa puuSfa. Jäämän napa*

*) D u  fnultn monen faunoista' ja juurafotSta teinit (iaubatt=pof; 
toffcn fotonaan menneen tnf)jaän. Sppnä tapan on, patfft 
taitamattomnntta polttofeinosfa, fefin, ettei fantotn jrf juutaf* 
foin ole annettu tarpeefji tuimaa, maan ne omat tuoreina 
poltetut.

I



puun pmpätille, jofa eötaa reijän täptpmäStd ta§* 
tuilla ja roSfilla, lahotaan pauhan pohjalle enftn pap* 
fafia ja pafutai{ia, Ipppfäijtä ja pieniä termaSten 
fappaleita noin 3  fotttelin forfuijeUe. ©itte pan» 
naan ferta fetran päälle pitempiä ja fuoeempia pui» 
ta fumun eli poimin muotoon, nitnfuin faama ofot- 
taa. Äerroffet tulemat pptä pitfiä, fuin puut omat 
pitfiä, noin 6 forttelia. S e i n e n  fetroS pannaan 
toifeenfa fiini ja fiilataan timiin. Äun ne fafft en» 
{imäiStä fevtaa on nain pantu, nostetaan napaputtS» 
ta niin paljo ploS, että fe tulee pois pauhan pop» 
jaSfa oleman puun teijästä, jonfa jälfeen taas laho» 
taan maatin pitäen fiitä, että ne puut, jotfa omat 
mäpentmän terma{ia, pannaan lifemmd pauhan fimu» 
ja ja termafemmat fifimmaififfi napapuun pmpdtille. 
Äun panta nain on lahottu ja fiilattu, fuin mpöS 
pääöpSferta tafaifeffi fiilattu ja furifoitu, peitetään 
fe ppmästi fammalilla muutamaa tuumaa mapmal» 
ta, mullalla, hienonnetuilla piilillä eli marftnfin.turp» 
pailla, misfä niitä on faatamana. 'Ainoastaan ala» 
puolelle juuri pauhan laihalle jätetään pmpäri pan» 
hän fattamatoin rantu noin 7 eli 8 tuumaa lemi» 
afft, josta pauta fptptetään. tguoieltamafft pauta 
maphollifeSti tulematta tuulelta-ja fomalta meholta, 
tfphään pauhan pmpätille, joS {tina et fuojana met» 
fää Ole, fuojuS lauhoista eli fuufenpa’oiSta niin ulhp» 
taalle pauhaSta, että fen fifäpuolella faattaa ilman 
esteettä polttotpotä tephä.

Sataminen pitää tapaptua fauniilla ja tuimalla 
ilmalla, eifä tpomoimia {illoin tule {ääStää, fillä 
{attuma {ahe moipi tephä i{on mapingon.

7 Suin.

Sermapnuban polttamifeSta.
Äun pauta on lahottu ja fatettu {efa taimitta»

. , 9
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ma maata tpfijiä termatpnnpriä on tuotu fyauballe, 
oletetaan fen poltto, ©ptptpS toimitetaan par^aite 
tpmenenä ja fauniina iltana. S u li  fptptetään fii|>en 
7 eli 8 tuumaifeen jauhan laihan miereSfä olemaan 
fattamattomaan rantuun, enfin tuulen alapuolelle, 
joS fe on tuntuma, ja fitte ympäri fofo ^auban. 
kun  tuli on fpttpnpt ja lemennpt fefo tannun pii, 
peitetään fefin, ja joS tuli ei .tunfeu plöSpäin fcau* 
Pan feSfuStaan, pistetään fiipen fyenfiteifiä, tuin 
tnpöS tafainen ja hiljainen maitia* alituifeSti fiinä 
pibetään, jonfa malfian tulee palaa finifenä lieffinä, 
eli niinfuin miindmalfia. 3>uurafoiSta ia tonneista 
tepbpn tetmapauban ei faa, niinfuin folop-uiSta mal* 
toistetun, palaa fptemällä, maan tafaifeöti mäfyäi* 
fellä liefillä, fillä jota pitemmin poltto fäppi laa= 
tulin, fitä parempi on terman Idpto. kuitenfaan ei 
faa maitia rpcstäpbä, maan pauban pitää tafafeSti 
ja piljaa laSfeuba. - £)n fiiS mälttämätoin afia olla 
tarpeeffi multaa pauban pmpärillä fäfillä mieläfin 
fillä fatettamaffi eli fita poiö otettamaffi, fen mu* 
taan tuin polttaminen maatii. Sfompaa terma&au* 
taa pcltettaesfa tarmitaan alinomaa folrne miestä 
olemaan faapumilla. ^)fft pitää pauban palamifeS* 
ta .määrin. Soifella on tponä terman laSfeminen 
tpnnpreipin fpnäStä, niinpian tuin fe täptpp. Set* 
man pitää aina juosta fpnän täpbeltä, ettei puofu 
tpnää mpöten fäp pauban läpi ja mebä tulta muaS* 
faan pauban pohjalle ja polta termaa. Sapp i pan* 
naan ftiS petifopta fpnän fuu^un fiini, fuirt terma 
alfaa juoffemaSta mätetä, ja pibetään fuuSfa ftffi 
tuin fpnä taas täptpp. kolmannella hengellä on 
toimena mietittää pois ne täpletpt tpnnprit ja tuo* 
ba fijaan tpl)jiä, jotta pitää olla ebeltäpäin ^pmiffi 
turmutetut.

(Snft muorofaubella on fuitenfin parasta pitää 
uftampia penfiä faapumilla tuin mp6S ufeita läpi* 
oita fäfillä, että f>etifotyta faabaan täpttää &au*



2 0 0  fn.arma.Ke (100 tynnyrin tulolle.)
Tjärudal för 2 0 0  lass ved (100 tunnors tiHverkning.) 

Läpihalkaistuna. Orenomskärning. K a a w a . P ia n .

a  (777 Il - k g  744271 S  1^177777777777^77 S 7/7J .

C = k g  717777 u / k 0 / 9 iw J e is & e 7 r  37777 d =j d k r / g k / s ^

r i t u A i / .  0  s te /'7 7 ^r/ tf/7 t 7 7 g r i . f  = / e r iv T T T t T k o  - 
k o u s r u n Ä T u  ^  7i<?f7& yt7U7/. Il s y k i / / g s p  a / k t o . a  i e t y d & r  r 77777777  . 1> =  7 7 7 / 0 /7 / 7 3 ^ 7 7 / . C =  777y 77777777/3 /77?/  

d = a / k y t / 7777f7/ s Ä 7 st<7 . 0 *= / / 777'/?777/?7 r . f  = 17/7/730771 k n g s fr Y t / a ,  

^  =  k jrc7/ s f o / . } l  _  7 7 7 7 7 7 /  j f f i r  7777/77777/77/777/^ 77 f / p a / Z / o J .

20 a / r m r .



11

ban paali?, joS malfia lomin alfaa rpoötäpbä ra l 
moon.

kauniilla ilmalla ja ppmin burnilla termaffiUa 
poltetaan feSfimäärää ifo pauta faptena eli folmena 
päimänä.

£ermatpnnprein feifottua muutaman päimän t- 
raupi termaSta termame[i, jonfa täptpp laSfea pois, 
ja tpnnprit täptetään fitte.

Ylei[eSti on parasta, että ne, jotfa eimät ole 
ennen polttaneet termaa, enfin polttamat mäpemmän 
ofan tevmaffia. pienempää pautaa on helpompi poi= 
taa, ja joS fe polttajain tottumattomuubeSta et on* 
neStu, niin tulee täten pienempi mapinfo. Sfoitt 20 
ja 25 fuofman termaffet omat täpän tarfoituffeen 
ppmin efiteltdmat. _________

SRuuten muistutetaan, että tarffuuS niin ppmin 
termaSten fdrfemtfeSfd ja pupbiStami[eS[a faarnaSta 
fuin rnpoS latoneista eli piiltpneiStä paifoista, [efä 
niitten latominen pautaan ja tdmdn poito poltettaeS* 
[a on fiitd armosta, että terman tulon määrä mar[i* 
naifeSti on fen maUaSfa, jonfa muofjt mpöS terman* 
polttajat, jotfa  tietämättömppbeStä eli puolimatta* 
muubeSta eimdt ole pitäneet maoria tdStä afiaSta, 
omat pauboiStaan [aatteet ainoastaan [en fannu*mää* 
rdn, mitä muu%omat [aaneet-tpnnpri määriä, ja on 
neumoffi ja jopbatuf[et[i ilmoitettama, ettd omerSti* 
luutnantti ja ritari <£>dUftröm l p.JppSfuuta 1842 
£aiouben=©euratIe annetuSfa firjoituffeSfa terman* 
polttamifeSta fannoiSta ja juurafoiSta, feQaifena fuin 
[itä [illoin fäptettiin Ylitornion pitdjadS[d, ön laSfe* 
nut miepen miifoS[a nostaman juurafoita 18 tpnnp* 
riQe termaa ja muuten fäpttämän tade määrälle 56 
eli 66 päimätpöfä, eli forfeintaan 3 %  päimätpötä 
jofai[elle tpnnpriUe, jopon fttte tulee foStannuf[et fu* 
letuffeSta mppmdpaifalle.
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