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Jlfftufana.
Jäm ä teo3 on kirjoitettu tilallifille, torppareille ja mölliläifille, 

janalla fanoen inaataiuiljeleroälle talonpoilai£raäe§töllemme. g a  teli= 
jän partain toiroo on, että fe tnlifi l^etbän fobetefaan tunnetulfi.

(Sillä lieltämätön tofiafia on, että afutu3= ja ralennu^olot 
niihin liittpraine luluifine eri pnolineen oraat meillä raielä raarfiit 
raanfjoillifella ja talapajuifella lannalla. Qa phtä kieltämätön, raaikka 
pleife^ti huomaamatta jäänpt totuus on, että tämä tuottaa lanfallemme 
äärettömiä fekä taloubellifia että terraep§hoibollifia tappioita, puhumat 
talaan että fe famalla ofoittaa lanfamme raielä oleraan fitetepben ja 
launenben raaatimu^ten fu^teert jolfeenlin alkjaifella lannalla.

Jäm ä afianlaita taa3 raaatii fitälin fxtnrempaa huomiota, luu 
maatarailjeleraä raäe^tö meillä on fuhteellife§ti fuurentpi luin m\& 

fään muugja Euroopan rnaa^fa, tehben noin 75 profenttia eli f  
of aa lolo afula§määrä§tä. (Se on fii§ lanfamme juuri enemmistö, 
fert elinraoimaifiu ofa; fe on fe lanfanlnolla, jonla ahleraäta tpöätä 
maamme pääelinleinojen luloi§iu§ riippuu, ^arannuffilla näin 
laajan lanfanlerrolfen oloina on fitö erittäin fuuri meriitit maan 
lolo talonbellifeen raauragtumifeen nähben.

Jä tä  päämäärää tähtää tämälin raaatimaton lirjanen, toiraoen 
raoiraanfa olla maanrailjelijöillemme jolftlin araulfi afutu3= ja ralennu3= 
afioigja. Jiebän Ipflä, että fe tulee efittämään ehbotulfia, jotla raanhanai= 
laifemmalta läfitp§lannalta latfoen raoiraat tuntua turhan tarloilta, jopa 
tarpeettomilta, raarfinlin mitä tulee terraepäopillifeen puoleen. Olen 
Initenlin raaluutettn, että lohoaraa lanfanraali£tu§ on jo fiinä mää' 
rä§fä muuttanut plei§tä mielipibettä raanljemmagfalin polraeäfa, ettei
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näitä ehbotuffia tutfimatta tuomita, ©idä tofiafia on, että talom 
pojanfin tanljumida ja pirteiSfä jo näfee täpbeSfä a rm o ja  ja fäp= 
tännöSfä uubiStuffia, joille mielä parifpmmentä muotta tafaperin 
naurettiin.

tiehän  mpöSfin, että m onilta täm än firjafen fäptännödifiStä 
e^botuffiSta tullaan olemaan eri mieltä, aina funfin oman fofemuf= 
fen, maatimuSten ja olofuljteitten mufaan. Suutta firjanen ei talj= 
boffaan tämmöifiSfä fo^biSfa mitään m annaa mäittää, ei tointa 
fuuntaa piimiin piisellä eifä tointa airoan felmottomaffi tuomita, 
©itä mäljemmän fe moi toimoa, että jofainert moifi faiffia fen eljbo- 
tuffia huomioon ottaa, pffi fopii r^belle, toinen toifede. @f)botuf= 
fiSfaan firjanen foettaa ppfptedä piffu miljelijäimme marojett ja 
olojen faunalla, pilmentafaifia tamottelentatta. ©idä perusteella fe 
toimoo moimattfa jofaiSta joSfafin m äärin hpöbpttää, pffin möffiläiStäfin.

SBielä eräs feiffa. $ufin  on taipuifa antam aan armoa uubiS= 
tuffide, joista luulee foititman itfedeen talonbediSta fjpötpä. SJlaam 
miljelijä ennen muita on tullut huomaamaan, että fyänon tpönfä 
fannattamaifuuS maatii meibän päiminämme fofo joufon uubiStnffia. 
2öanf)oida ijänifuifida perusteilla ei miljelpS enää fannata, maan 
on epäfäptännödiStä ja h^nfalaa. Qa niin moni nubiStuS, jofa 
m aniasta tottumnffeSta faattaa tuntua turhanaifaifelta ja fyerraSolojen 
tamottelemifelta, pian fmomataan fuoraffi mälttämättömppbeffi, faa^ 
baffeen miljelpStpön fannattamaan. Ajattelemalle lufijade toivoon 
pian felmenemän, että täm än firjafen huomautuffet omat pääafiaSfa 
juuri tätä laatua, ©iffi ro^fenen fitä fuuremmada fppdä toimoa 
fitle tarffaamia lufijoita ja fen e^botuffide mal)bodifuuben mufaiSta 
fäptäntöön ottamista.

£ e f i j ä .



I. JtFatusiäriestelmtt ia Teit 
perusteet*

Jlfuinpetiftem ja afxtfusjärjesfefmän tttevftifps.
$pjpraäinen afuinpaiffa ja raalinaijet ajumufjet oraat intiim it 

lifert fetyitpljen tuote. Sftetjäläinen on näitä mailla. Riihen ilmam 
tuntinen alfuperäifimmäSjäfin muoboSfaan on enfimäijiä feljitpfjen 
m etrejä. 3>a fitä mufaa fnitt fehitpS ebiStpp, foljoaa niibett tar= 
foituffenmulaijuuS ja ulfoajun jirouSfin. 2ljumuljia ajutuSjärjeStelmi^ 
tteett raoipi fiiS pitää fanfojen minfin aifaifen feljitpfjen ja jiraiS= 
tpffen mittarina.

SuonnolliSta näin ollen on, että alfuperätjemmiSfä ja raät)em= 
ntätt fehittpneiSfä oloi^fa afuinpaifan fopiraaifnnbelle ja ajumuSten 
tarfoitulfenmulaifelle järjeStämijelle ei pntmärretä antaa tarpeefji 
huomiota, £ällä fuitenlin on mitä juurin merlitpS, raoimmepa fitä 
janoa foto p!)tei§funnaliijen meneStpljen ja fyprainraoinnin pot)jafji. 
©en m äärin laSfemijeSta färjii fofo pljbpSfunta polraeSta polraeen; 
jiittä tel)bpStä erefybpfjeStä johtuu jatoja muita, joita on raaifea mpö= 
Remmin jjpraällä tahbollafaan forjata.

Du näet muistettuina, että afuinpaifaSta ja ajutulfen tarfoi* 
tuffenmufaifeSta järjeStämijeStä riippuu juuren i toimeentulomme ja 
talonbellinen hprainraointimme. ©iitä riippuu melfoifeSti terraeptemme, 
fiitä elämänhalu, raiihtpminen ja mielenhilpepS; jopa luonteemme 
taipumus fiiStepben ja fannenben raaatimnfjia arraoSja pitämään 
ja toteuttamaan.
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(£ifä afutnpatfan merfitpt fotfe ainoaltaan meitä ja nteibän 
hpminmointiamme gffttgifmä ifjmiSiitä, maan fe fotfee t$teföfuntaa 
fofonaiSuubetSaan. Siitä riippuu fitureffi ojaffi fairatljuoneitten ja 
hoitolain lufu, fiitä ne miljooniin noufemat fummat, mitfä pt)tei§= 
funta uhraa pleifeen termepbenfyoitoon.

9?e perusteet, mitfä aifaijimpina aifoina utääräfimät aSumut* 
paifait, olimat, niinfuin luonnollittafiu, fofonaan fäptännöllittä ja 
hetfedittä laatua, ©lintarpeitten fyanfinnan ja afumutten ppttpttä* 
niifen £)elppou§ fefä fulfureittien läheiSppt olimat tätfä afiagfa läf)eî  
fimmät ja luonnollifimmat määrääjät. Sen muoffi afumuffet ufciu 
ppttptettiin alamille Suittomaille, joficn ja järmien rannoille, paifoille, 
jotta fotteutenSa ja mefiperäifpptenfä täljbert eimät juinfaan olleet 
cbullifimpia afuffaitten termepbellc. sJtaapuruuben ja pl)bp§elämän 
tarme taafen maifutti, että i^mifet «Jäljitellen metäptpimät toittenfa 
läljeifppteen. Siten fpntpi tämmöisille paifoille pienempiä aSutut* 
rt)f)miä, fpliä ja fauppapaiffoja.

SUleibän ei näin ollen tule ihmetellä että fofonaifia fpläfuntia on 
jpntpnpt mähcmmän Sopimille paifoille. Alutta Se on malitettamaa, Sitä 
malitettamampaa jot tämmöifet fplät omat «ruohottuneet ti^eiffi rp^elmä= 
fplifSi. Suonin paifoitt maaSeubulla nimittäin tapaa fpliä, jotfa ppr* 
fimät faupunfimaiSuuteen, joitfa talot ja rafennuffet omat afjbetut 
pf)teen rpljmään, nnrffa nurffaan tiim i faf)ben puolen fpläfatua.

£ämä Suunta on määrä ja ^pljättämä, olioonpa fplättpaiffa 
maiffa fuinfa Sopima ja termeetlinenfin. (SnSinnäfin on tämmöinen 
rpfpnäfpläjärjettelmä jefä St^tet)ben että termepbenljoibon faunalta 
fofonaan felmoton. 9JHtfä ifjmiSiä ja eläimiä afuu, fpntpp aina 
mätäncmiä jäännöfStä, jotfa maifuttamat Sitä turmiolliSemmin, futa 
enemmän niitä feräptpp pf)teen fafaan. hiinpä tämmöiSttfä fplitfä 
uSein tapaa lofaiSet tiet, lantamettä tulmeljtimat ojat, padalta löpf)= 
fäämän ilman, lifaifuutta ja Siimottomuutia. Maaperään imeptpnpt 
laatta turmelee «uuttaman tärfeimpiä elinehtojamme: juomameben.



$utt fulfutaubit raimoamat, muuttuu ft)Iä taubiu pefäffi. karttum a 
tauti fäppi foto fpläfumtan mieraana, tullien omeSta uloS, toife^ta 
fifäärt. $ofo tylä on uhrattu taubiu tuholle, jofa toifi^fa oloiSja 
oliji moinut rajoittua muutamiin fyarmotyin tapauffiin.

£aloubellifeSfa juf)teeSfa tuottaa tämmöinen tyläjärjeStelmä aina 
armaamattomia tappioita. Viljelijän on Iäf)bcttäroä pelloilleen ja 
työmailleen lamallaan tuin faupungiSta maalle, l a i t t i  mitä pellolle 
miebään ja jieltä tuobaan, on fuljetettama pitfät mailat, ujcin mirS* 
lämääviä. £ämmöifeert järjestelmään tottunut tuSfin moi läjittää, 
m ilä ajan ja työmointain ljulfa täten jpntyp fityen merraten, että 
miljelijä afuiji tiluStenja feSfellä.

£ulenm aaraan näfyben on tämmöinen fpläjärjeStyS mitä juu* 
rinta ajattelemattomuutta. $ u n  tuli pääjee irti joSjafin taloSja, on 
Ijarminainett onnenfattuma, joS ei fofo tylä mene ttytenä romiona 
porofft, niinlitin fofemuS tuon tuoStafin on liianliit fouraantuntm 
maSti tobiStanut.

§pm ään ajutuS* ja miljetySjärjeStelmään tuntuu pumiStutufjet 
ja faSmitatyan t)oito. 9Jtutta al)taaSfa, IjaifemaSja rpljelmätyläSjä 
on tämä futa maf)bottomuuS, m aillapa IjarraStuStafin oliji.

®ufcuiaifuu6en ftyläjärjesfefntä.
(SbellifeStä on fäpnpt jelmille, että ntymäfpläjärjeStelmä on ainau 

nen haitta toto ptjteiSlunnan uubemmanaifaiSten maatimuStcu mu* 
faifelle fef)ityfjetle. ©e on moittamaton jarru  miljetytfen fef)ittymi* 
felle npfpajan maatimuSten m utaan, jämällä f un je on fyaitallijena 
esteenä niille parannutjille, jotta aitamme pf)teiSfunta moniSfa muiSja 
fufjteiSja tieteen ja fofemutfen perusteella on ottanut elinef)tojenfa ja 
perille ajettamien uubiStuStenja jouttoon.

©ifft onfin ntymäfpliStä pprittämä uubcmpien perusteitten utu* 
faijeen tyläjärjeStelntään. V iljelijäin on pprfiminen tutin ontain 
tiluStenja ääreen, niin että tutin talo femmoifenaan muoboStaa foto* 
naijuuben. ©e on alfuperäifin ja ainoa luonnollinen järjestys, jonfa 
mielä tänä päim änä tapaa mallitjemana laajoilla aloilla $tä*©uo*
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mea ja pohjanm aata. (Sitä naapuruutta ja tpläitytepitä juuttaan 
häiritje tuutin eläminen omalta tanljuatlaan.

M uutosta on jiiS ntybpttämä mätjitetten toimeen panemaan. 
Dttafoon jotainen tilanhaltija täm än pprintöperäffeen. (Sopimaa tilai= 
juntta itmautuu tuon tuoStatin. 2)teifet maanjaon uubiStutfet, titain 
phbiStämifet ja lohtomifet, miljetySten taajentnminen ennen raimaa= 
mattomitle aloitte, ufeatnpain famaan aitaan jattumien manljain ra= 
tennisten uufiminen, tarpeen maatima rafennuSten tamentaminen 
tat)i uuheltaan järjestäminen p. m. tarjoomat fptlin tehostamaa 
aihetta. Siirtyminen tofin aina maatii joutuu merrart lijämenoja, 
jotta jaottamat monesta tuntua peloittamilta, mutta uuben paitan 
tuottamat ebut formaamat muutamiSfa muofiSja monin terroin muut* 
tofuStannuffet. Sen tunnustam at m ieltym ättä ne, jotta omat täm= 
möijen fiirron fuorittaneet; fittä, itahbuttama tptlä, tämmöistä y r=  
raStuSta (juomaa jo fiettä täältä maalaiStpliSjämme.

Maaperän nterfiitijs.
k in tu in  jo mainitfimme ei mantjempaan aitaan kiinnitetty 

tyttiu tiuomiota ntaaperän laatuun, maan pibettiin fitmältä taiten^ 
ntoifia muita etuijuutfia. S ppnä luonnotlifeSti oli tietäni ättömppS 
maaperän mertitytfeStä. Olofin jo aifaifeett, noin 4 0 0  muotta ennen 
Kristusta, läätetieteen ijä ^ippofrateS kiinnitti huomiota tähän jeif= 
taan ja marjin felmänäföifeSti ätpji maaperän juuren mertitytjen 
termepbetlifeSfä jut)teeSja. Suutta hänen huomionfa eimät ppStpneet 
aifataifiinja. SBaSta täm än muojijaban attupuotetta alettiin toteera= 
ruton tuhojen jotjboSta ajiaa lähemmin tarfata ja mitnljeniläifen pro^ 
feSjori Pettenfoferin anjiotji on etupääSjä tuottama, että huomiomme 
on fiintpnpt tähän feittaan. Dtyttemmin on tiebe muoji muobelta 
ptjä lähemmin felmittänpt maaperän merfityStä tauteihin ja ihmisten 
hpminmointiin nähben.

Ääjittääffemme näitten perusteitten mertitytjen, on tarpeen 
tuoba tpljpt fitmäpS maan ratenteejeen. M intuin jotainen tietää, 
on maa totoonpantu pienemmistä ja juuremmiSta jpmäjiStä. S e
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ei fu§ ole tiiv i s , maan on rafeitten mäligfä lomia, fmofofta, jotfa 
phteenfä tefemät runfaan folmanneffen fofo maan foodia. §uofofet 
taafett eimät ole tt)f)jiä, maan on niiäfä jofo mettä, ilmaa tahi faa- 
fuja. ©pmemmäflä on aina mettä, muoboätaen niin fanoaffemmc 
phtäjaffoifen maamalaifen järmcn, jonfa mefi fuitenfin on aina l)il= 
jaife^fa liiffeeäfä. ©itä futfumme p of) j am e b eff i ja faamme fiitä 
faimojen fantta juomametentme. Sateena ala§ lanfeama mefi uppoaa 
maahan. $o§ m aa on fomeroa tahi puf)ba§ta peffaa, omat l)uo= 
fofet fuurempia, jonfa muoffi mefi uppoaa nopeasti ja pintamaa 
fuimaa pian, ppfpett fiten aina fuimaluontoifetta. Qog maaperä fen 
fijaan on famea taf)i muuta tiimiimpää ferro^ta, imeptpp mefi fen 
ahtaampien huofogten fantta h ito s ti  maahan, joten mettä femtttoi= 
ftöfa paifoi§fa näemme ufeitt maan pinnallafin. ©itä paitfi imee 
tiheämpi maaferro§ pohjamettä alhaalta 15  a  20  fertaa forfeaim 
malle fuin fomeromaa. £ä§tä feuraa, että maaperä ppfpp fitä fo§= 
teampana, futa tiimiimpää fe on.

$o3tea afuinpaiffa ei mielletä fetään, fitä fun on maifea 
pitää fiininä, jota paitfi ilmafin on fosteata ja fpltttää. M utta maan 
meftperäifppbellä on paljoa fuurempifitt nterfitpg. Monet taubirt fie= 
menet miihtpmät fostea^fa m aaperänä paremmin fuin fuimagfa. 
M aaperällä on fiimilöimä ominaifuuä. £aubinaif)eet joutumat meben 
tnufatta maahan, ppfähtpmät huofogtett reunamiin ja haioutun:,af 
maarattomiffi ainefftffi. M utta tähän tarmitaan ilmaa. $arfeara= 
feifen maaperän hu°fofi^fa fitä onfin riittämä^ti, mutta tiljetefä tttaa= 
ferrofftöfa afugtaa mefi lomaftöfa, ehfätötett mprf f painelen  hajoutm 
intetä. Siitetä ftlloin fpntpp pahanhajuifia ntäbännpätuotteita, jotfa 
omat aiheetta ilman ja meben faagtutuffeeu. Söaara on luonnolla 
fe§ti fitä fuurempi, futa enemmän maa fifältää mätänemiä fa§roi= 
ja eläinjäännöffiä.

tunnettu  tofiafia on, että monet taubit, marfinfin fuumetaubit 
ja lamantauti, raimoamat fuo= ja meftperäiftllä feubuilla, funne§ ne 
on faatit ojituffen ja miljelpfjen fantta fuimaperäiftfft. ©amoitt tie= 
betään fetthfotattbitt ilmautumatt ftmrcmmagfa m äärin tämmöifillä
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jeubuilla. h u u tam a n a  fyuomattcmrimpana efimerffina matnittafoou 
Pietarin faupunfi. ©e on perustettu rämeifföfuotle. pohjaa on fpllä 
foetettu pitfin aifaa fuimattamalla parannella, mutta tunnettua on, 
että täm ä faupunfi niin ilmaStonja luin metenjä puolesta on faiffea 
muuta luin termeellinert.

' (SbellifeStä lienee fäpnpt felmille tuiman, fomero= tai tjieffa- 
peräifen maan etuifuubet ihmisten afuinpaiffana.

Pcft.
Äelmollitten, puljbaS mefi on afuinpaifan tärfeimpiä peruSelp 

toja. ©e on niin fanoaffemme termepben ja Ijpminmoinnin lähbe; 
epäpuhbaS mefi taaS falman faimo, jo!a ufein pettämäSfä muoboSfa 
fätfee tautien ja fuoleman fiemertet.

Peenfä tarmiSmeben felmollifuubelle annetaan liian mäf)än 
huomiota. £amaflifeSti ollaan täplin tpptpmäifiä fuugan maan mettä 
on riittämäSti läheltä faatamiSja. ©itä tobiStaa ojaltaan faimojemme 
huono l)oito tai oifeammin faifen ^oiboit puute, jonfa feurauffena 
marfinfin fuuremntiSfa fpliSfä faimomefi on miltei poiffcufjetta lan= 
naSta pnnä faifenlaifiSta mätänemiStä jätteistä maaperään maluman 
faaStan turmelema, ©itä tobiStaa fe mieläfin fuurempi huolettomuus, 
mifä tulee farjatt juomameben ja pleifen fäpttömeben ofaffi, joihin 
tarfoituffiin joSfuS faa leimata mifä lätäffömefi tahanfa.

SBefi oifeaStaan on phtä f am aa juurta mejijafjoa, jofa tefee ifuiSta 
taajaa fiertofulfuaan. ©e on tuota farnaa mettä, jota tapaamme 
ataStanfeamana fabemeiettä, uomiSfaan juofjemana jofimetenä, fpmäm 
teihin feräptpneenä järmimetenä, m aahan majonneena pohjametenä, 
fieltä fohoamana faimometenä tahi maan pinnalle pulppuamana läfjbe= 
metenä. ©rotnS on maan jiinä, m istä fiertofnlun jafjoSta jen jaamme.

P eenfä on haroin maifea määritellä h^^ön  meben ominais 
juufjia. $irfaS ja jilminnähben puhbaS mefi jaattaa fifältää haroin* 
fin mahingolHfia aitteffia, fuit jen jijaan mefi, jofa ei näöltään eifä 
m aultaanfaan ole parhaimpia, moi olla täpjin termeelliStä. ÄirfaS' 
faimomefi afumuSten feSfeSjä jijaitjemaSta ja marfinfin m atalasta



—  11
faimoSta on ufeitt enemmän tai mäfjemmän faaStunutta, fun taaS 
liemäSti famett famentama faattaa olla täpfin felmolliSta. Qoitafuita 
r)Xeifiä ominaifuuffia fuitenfin maabitaart E m ättä  mebeltä ja ne omat: 
f i r f f a u S ;  m ä r i t tö m p p S , fy a jn tto m u u ^  fefä mieluinen m irm oit*  
ta m a  m a f  n.

parhaim pana juoma= ja feittometenä pitämät niin haroin lää5 
färit fuin fäptäntö luonnollista I äh he rn e ttä , jofa pleenfä on puhbaSta 
ja hitK^ppoifuutenfa muoffi raiffaan mafuiSta. Soifeen fijaatt on 
afetettama hpmä fa im o m efi. Äaimomeben jaamme pohjamebeStä, joten 
fen puhtaus riippuu niibett ntaaferroSten puhtaubeSta, joibett läpi 
fe fulfee. Pleenfä pohjamefi, marfinfitt fpmemmällä, on puhbaSta. 
SD^utta joS paiffafunta on tiheästi afuttua ja maaperään jaa ma= 
paaSti maina faifenmoifet faaStat, niinfuin h^onojitrootfiSfa fpliS-- 
fämme tapahtuu, pilaa fe ^etpo^ti plemmän pohiamebenfin, puhu* 
mattafaan että faaSta f aa joSfuS fuoraStaanfiit faimoiljin maina. 
PuhbaSta faimomettä fplien läheifppbeSfä faabaffemme maabitaait 
ftiS, että faimo on fpmä fefä että lantamefi ja muu faaSta ei faa 
maina maahan, fitä mähentmäu faimoihin. Q o fim e fi on pleenfä 
tarmiSmebeffi felmolliSta niillä feubuin, ntiSfä rantam at eimät ole 
afuttuja. kulm an aifana, jolloin jofeen juoffee paljon epäpuhtaita 
fprjämefiä, fe on aina epäillpttämää. ©e on fitä puhtaampaa, futa 
mirtamampi jofi on ja futa mähemmin fen rannalla on fpliä ja 
marfinfitt faaStuttamia jätteitä tuottamia tehbaSlaitoffia. $ä rm im e=  
f i f i t t  on pleenfä fäppää, maiffei aina jofimebett armoista, riippuen 
fen rantam ain ja pohjan maanlaabnSta, pmpärpStön afutuffeSta p. m. 
© a b em e fi on joffeenfitt puhbaSta, fun fe maan puhtaana talteen 
otetaan, mutta ei juuri raiffaan mafuiSta, filtä fun puuttuu m aasta 
faabun meben fimennäiSaineffet.

Söielä jättänen mebett fomuubeSta ja pehmepbeStä. $aimo= 
ja marfinfitt lähbemefi ott fomaa, jofi' ja järmimefi pehmeätä. 
$om a mefi on juoma* ja ruofamebeffi tnieluifinta ja fantalia pa* 
rasta, pehmeä mefi taaS faSmeille fefä muutamiin taloustoimiin 
cbnllifinta.



II. JUniiumilmn nmUtfemittett
näftöfto^fia.

^elruoUifert ja faifinpuolin taso itustaan  maStaamau afuitt- 
paifan roalitfeminen ci ole peippo tcf)täroä. Söalitfijalta maabitaan 
tnelföinen tnäärä tietoja oimallijen afuinpaifan oifeiSta perusteista, 
häneltä fpjptään monipuolifuutta ja felroänäföift)t)ttä, filmää fatfoa 
tulemaijuuteen, ottamatta huomioon pffinomaan elettämän fjetfen maa= 
timufjia ja tarpeita. §änen  tulee paittaa maliteSfaan ottaa ljuomioou 
miljelptfen laajentumiSmaljbollijuubet fetä aifanfa pleifen felptrjfjen 
maatimuffet tulemina ajanjakoina. £)änen tulee ebellpttää laajettu 
nuijia ja ratennuSjärjeStelmän paramtuffia. S illä  muuten fyäncllä 
on ebeSfään alituinen entijen alaSrepitnincn ja mptliStäminen. §änen 
fuunnitelmiinfa ei jaa mailuttaa piflumaijuuS eitä Ipfjptnälöinen jääS= 
tämäijppS. S e  täp efybottomaSti aitaa moittain liian talliiffi. 2lfu= 
tuffen pohjan laStemijeSfa teljtpjä mirfyeitä moipi Jarmoin muojilpm* 
menientään atjferoimijella forjata.

9?e perusteet, joille felmollijen ajuinpaitan malitjemijen tulee 
ralentua, omat fatjbenlaifia: taloubellifia ja termepSljoibollijia.

t a l o u b e l l i f i a  p e r u s t e i t a  omat: 1) afumutfen ajema tilan 
miljelpSten teStellä, 2) ajema paittatunnan tulluneumoiljin, 3) maa- 
perän lujuus ja fopimaifuuS ralentamifeen nät)ben, 4) mebeujaauniu 
fyuoteuS. laitti t)6)beSfä maifuttamat ajan ja tpömoimain
fääStöä teljben miljelpStpön ja talouben^oibon fannattaraatfi.

te r m e p S t jo ib o l l i f i in  p e ru S te i f i in  htuluu maaperä ja 
mefi, ja on niille meibätt päimittä annettama mitä juurin mertitpS. 
9?e omat niin fanoatjemme nptpaitaifen afutuffen pcruSfimet, ei
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ainoastaan terroe^bellifeen fypminmointiin nätjben, maan ne jämällä 
ujein fultemat taloubelliSten perusteitten fanSfa fäfi fäbeSfä, niitä 
tubien ja marmentaen.

^Sirjefijstnaillen f t e s l i e l T ä .

OJtaanmiljelijän luonnollijin ja enfitäbeSjä huomiota maatimiit 
näföfofyta afuinpaittaa maliteSfa on epäilemättä taloubellinen etu ja 
tannattamaifuuS. SKatfaifemin mertitpS täSfä juljteeSja on fillä, että 
ajumuS on mifäli maljbolliSta miljelpSmaitten teSfipiSteeSjä. £äm än 
feifan etuifnubet omat jo rplpnätpliStä pufyuttaeSja pääajiaSja tulleet 
nätpmiin, fitji miittaammc ainoastaan fiifyen, että fun miljelijä n. f. 
ajuu töittenjä teStellä, ei jätteitä pfjiStään fääStp aitaa ja tpömoi= 
mia, maan t)än jämällä mapautuu Rantalasta ja falliiSta tpömäen 
emäStämijeStä. ©itä paitfi tpört oRjauS ja filmälläpito täppi täten 
Relpoffi ja täSmällijetfi, jolle marfittfin ifompien tpömointien jot)ta= 
ntifeSfa on annettama mitä juurin armo.

£aloubellifiin lannattamaifuuSetuiRin tuuluu mielä paitfatunnan 
tulfuneumojen läReijppS. 2£arjintin muutamiin miljelpfjen RaaroiRin 
uäRben IpRpt ja peippo pääjp liifenteen maltareiteillc tarjoaa nteibän 
päiminä juurentmoijia etuja.

Maaperän texxveybeiXinen piteli.
sJciin juuri mertitpS luin maSta mainituilla taloubellijilla etui 

juufjilla outin, eimät ne tuitenfaan jaa olla pffinään määräämiä. 
£ermepS on fultaa falliimpi. ©en puutteeSja laitti muut ebut Ral= 
mafji luteutumat. ©itji on mitä tärkeintä etjiä termcpbellijeSfä fu'R= 
teeSja täpjin taattu ajuinpaitta.

£ermeellifen ajuinpaitan eRbot jo ebellijeStä pääajiaSja tun= 
nemme. Söalittafoon enji jijaSja tuima ja plämä tunuaS. $ibettä= 
töön filmällä, ettei m aaperää maimaa toSteuS ja ettei miltään puo= 
lelta juotjumebet main ajuinpaifafle. Klamia ja jnoperäijiä maita 
ennen faittea mältettäföön. SBielä on liinnitettämä eritoiSta Ruomiota 
fiiRen, miSjä m äärin paitfa jifältää mätänemiä taSmi= ja eläinjätteitä.
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Söiljeltp jentu on pleenfä afuma=alaffi termeellifempi, tuin 
famanlaatuinen miljelemätön. Söiljelptfen vaatim a ojitus ja m aan 
boito muuttaa m aan tuimaluontoifetfi, jota paitfi taSmit p u r is ta m a t 
maaperää t)ämittämällä mätänemiä faSmi= ja eläinjäännöfjtä. £ar= 
pcen on antaa tälletin puolelle armonfa eitä liiallifen tarttuuben 
muotfi jä ä k ää  talon afematfi fopimaa miljeltpä m aatilana, milloin 
miljelemättömällä alueella ei telmolliSta talonpaiftaa löpbp.

(Sopiman afuinpaifan monia maatimutfia filmällä pitäen on 
toifinaan patio fyproätfpä alue, jota ei termepbetlifeSfä ful)teeSfa ole 
täpfin tppbpttämä. Slälläifigfa tapautfiSfa on afujan fopimilla toi' 
mcnpiteillä jaamutettama fe, mitä luonto ei lalpaffi tarjoa. Sttaa 
on te l) tä m ä  termeellifetfi poistamalla toSteuS ja mefiperäifppS tar= 
foitutfenmutaifella ojituffella p. m. feinoilla. tä llö in  on ujein tar
peen l)pmäSti metämät falamiemärit. 9?e lofitt tuottamat joulun mer= 
ran fuStannuffia, mutta omat afian tärlepteen latjoeit mälttämättömiä.

Maaperän fafoxtöclTmcnx puoti.
^ a itta a  maliteSfa on mpöSfiit otettama huomioon maaperän 

taloubellinen puoli, fe on maaulaabint fopimaifuuS ratennuSten pe= 
ruStatfi. M aaperän laabuSta nimittäin riippuu fuureSti perustus^ 
töitten IptoteuS, peruStutfen maStainett feStämäifppS fefä fiitä joi)tu= 
mana ratennuSten tunnoSfa ppfpminen ja pittäitäifppS.

k ä illä  taloubellifilla feiloilla on tamallifeSti paljo peteistä 
termepbelliSten tanSfa, fiten että tuima, plämä funnaS, jota on ter= 
mepSljotbollifeSti fopima, on mpöSfin talonbellifeSti ebullinen niin 
Ijpmin rafentamifen l)uo!euteen ja ratennuSten feStämppteen luin 
paifan fiiStinä ja puhtaana pitämifeen nä^ben. Mfyän latfoen 
moimme maan jataa toimeen armoluottaan: paraS, telpaama ja 
cpäluotettama. fparfyaana on pibettämä tafapintainen fallio, timi= 
tai forafefaiuen, tiuriS famimultainen maa. ^elpaamatfi moimme 
fatfoa piettä- tai m ultatantaan, joljon ei pistä fami= eitä Ijetefuonia. 
Semmoifenaan epäluotettamaa on pelpneä, routiutuma famitto, fami=



juoninen hieffa* tahi mulliffomaa fefä juomaa, $um paanfin enfin 
mainittuun arm oluojaan kuulumat m aanlaabut omat aina jemmoin 
jenaart rafennufjen peru^taffi felpaamia ilman marfinaifia peru3fai= 
mannoita tefemättä. ^olmanteenfin arm oluojaan fuulumat maat 
jaabaan ujeimmiten tarpeen maatimilla peru^faimannoilla, paalm 
tuffilla x). m. pohjatöillä taatuifji ja rpljtinfä pitämiffi. 9^e fuitenfin 
tuottamat melfoifta lijäfugtannuffia, eimätfä fittenfään ole ph*u taat= 
tuja luin luonnoltaan m anna pohja.

$ol)jan tutfiminen on fii3 aju inpaijaa  malite^ja tärfeä teh; 
tämä. ©en moi juorittaa monella eri tamalla. g)ffinfertaifin ja
fäptännöllifin fefä jämällä luotettamin tapa, ellei maaporaa ole 
jaatamilla, on faimaa tarpeeffi fpmiä tuoppia, joilta maanlaatu 
fäppi jelmille.

^Bcbcn faanti.
ju h ta a n  juoma = ja tarmiämebeu mälttämättömppbeM ja pe= 

rugtei3ta~ lienemme jo ebellä pää^feet pffimielifppteen. ©iffipä afuin 
p a i ja a  malitegja tarffaammefin erifjeen tätä puolta pitäen jämällä 
ftlmäHä jäännin he^PP°u^ a ia rafenmtffiin johtamifen mufamuutta. 
2öeben faan tipa ija  fefä mebcn laatu on fii§ jo paiffaa malite^fa 
tietoon faatama, eifä juinfaan jätettämä myöhemmän jatunnaifen 
löptämijen m araan, futen ufein tapahtuu.

^JTaifcma.
SB aija aitteellifuuhelta riippuma, ei ihminen fuitenfaan ole 

aiueellijuuben orja. hänellä on fauneubenai§ti ja jetin maatii lp)= 
mitpffenjä.

£äm ä on a ju in paijaa  maliteäfafin huomioon olettama. &uott= 
nonfauneuffigta föphu, pffitoiffoinen maijema maifuttaa aina afuja= 
miin ifämpgtpttämägti. ©en fijaan luonnonihana, maihtelema feutu 
miehfeine näföaloineen plentää ja mirftötää mieltä, tehben ajuim 
paifan fobiffaaffi, mieluifaffi ja raffaaffi. 9?äin je maifuttaa jofai

15
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jeett ilpnijeen, pfjittpä raafalaifeen, tuutia marfinfin raSfaSta ja ujein 
mieltä lannistaman miljelpStpötä telemän m aanraatajan eläm änä ou 
fiUä erifotueu merfitpfjenfä, m ailla tälle puolelle ci tamalUjeSti oimal= 
leta aulaa Ipllilfi armoa.

Dtettaloon jiiS afuinpaillaa maliteSja maijemart lautteuS: jär= 
tuet, joet, riuteet, p. m. luouuou runfaat autipuolet huomioon.

puitten xnexfxiti)s.
luonnon miehätpSpuoliin luutumat puutfiu. DJlutta rtiibeu 

merlitpS ei jupistu plfin filmän miihbptpljeen, rnaau on millä armoa 
paljoa fuurenttnaSja m äärääjä m uutam ina toifi^fa juhteiSja. $ u u t 
afuntopailan pol)joiS= ja itäpuolelta omat tuntuma juoja Iplrniä, pu= 
remia tuulia maataan, £oijeljeen eräs tärleä feilla, jota ^arma 
lienee tullut ajatelleelji: puut luonnollifella tuoreubellaau omat aina 
p aitallaan malmiina feijoma palofammutuSlunta, joitta teljotaS amuS= 
tuS ou m onina tulipaloina tullut Ipflin jelmäSti nälpmiin. £äm än 
lifäffi ne omat alati toimen** olema talon termepSlautalunta, imien 
m aalta  juuret m äärät jaaStaifia, mätäuemiä aineita, joita afumuSten 
läheifppbeSfä alinomaan maahan tarttuu, puitten merlitpS täSfä fut)= 
teegja on niin juuri, että ainoaSti niitä istuttam alla on monet ajuim 
paitoitji felpaamattomat jeubut, raimoamien fuume= pnnä muitten 
tautien pefät jaatu täpfin tppbpttämilfi ajuinjijoitji. Ollen talon 
parhaana launiStuljena ne jantalla tejäijin juomat milpoiSta marjoaatt 
päimän hellettä maStaan.

(Sen ifämämpi eimät maanmiljelijämme enimmätjeen anna 
tälle puolelle mitään armoa. Uujilla talonpaitoilla on ufein run= 
faaSti puita, joista moiji ^elpoSti muoboStaa tauniita totipuiStoja. 
9?e fuitenfin ilman armoa airnan enji tpölji lim itetään, jättämättä 
jälelle ebeS linnun laulupuuta. M uutos täSfä ju^teeSja on jiiS tarpeen; 
pihapuistoja on juojittama, hoibettama, jopa tarpeen m ulaan iStm 
tettama, joSta myöhemmin enempi.



III. Rakennus järjestelm ä

Jlfemapiirros.
2 k fem ap iirro k fen  p e ru s te e t ,  $utt ebellä felmiteltpjen pe= 

ruSteitteu m utaan olemme malinneet fopiman afuinpaikan fekä päät= 
tänect riv ipä fttä afuntaan ja rakentamaan, on a fe m a p iir ro k fe it  
laatiminen enfi tenttimämme, täm m öinen maatintuS tuntunee mo= 
neSta oubotta ja tarpeettomalta. ^Reillähän on miltei poikkeukfetta 
totuttu afuStumaart ja rakentamaan ilman minkäänmoiSta ebeltäkäp* 
pää pleiS^uunnitelmaa. fftakenrtukfet fijoitetaan t)kfi kerrallaan minne 
mikin fattuu. $ a  niinpä mihboiit, kun foto talo on lopullifeSti ra= 
kennettu, huomataan ufein, että afutrtrakennuS olifikin oikeastaan 
pitänpt fijoittaa finne, mifitt on fattunut naroetta, nametta taaS 
aittain paikalle j. n. e., puhumattakaan fiitä, että pkfi rakennus on 
luiskattu finne, toinen tänne, ilman minkäänlaista järjeStpStä pbtä 
mät)än käptänuöit kuin kauneubert fuhteeit.

Jäm ä  ofoittaa, että ebeltäpäin laabittu pleiuen a fe m a fu u m  
n i te lm a  on tarpeen maatima. Qtfe afiaSfa fe onkin talon roaStau 
feen järkiperäifeen lel)itpkfeen näljben pl)tä mälttämätön kuin konfaan 
peruStukfen laskeminen rakennukfelle. luiki tärkeätä on ennen raketti 
tamifeen rp^tpmiStä tarkoin m äärätä minkin rakennukfeit ja minkin 
eri juojan roaStaineit paikka, fiiS koko kartanon piiri pihoineen, 
puutarhoineen.

Jähärt tpöhön kannattaa uhrata maimaa ja ^uoIeUifuutta. 
$ptnä afemafuunnitelma fääStää fekä aikaa että rahaa arroaamatto^ 
ntaSfa määräSfä. $ u n  kaikki eri rakennukfet ja fuojat liittpmät joka-

Peltonen, 2(futu§iftrie3telmä. -
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päimäijeSjä fäptännöSjä toifttnfa futett rataS rattaajeen ^ ro iit jär- 
jeStetpSjä foneeSja, maSta filloin on faiffi fuitt olla pitää.

@ ri afem  a p i i r r o S f u n n t ia .  SuonnolliSta on, että näin 
tärfcä tehtämä on antanut aihetta monenmoiftin, toinen to in taan  
hpminfin eroamiin fuunnitelmiin. D^äiSfä erotamme folme pääfuuntaa: 
enfiffi p h tä j  a f  jo itten , jolloin faiffi talon juojat pfjttt ajuinhuoneet= 
fin omat jam an faton alla farjanjuojiett fattSfa; toifefji f)a ja jär=  
je S te lm ä , jolloin eri rafennufjet omat äimän erillään, jiiS ebellijert 
juora maStafohta; ja foltnanneffi r p h m ä jä r  je S te lm ä , jolloin ra= 
fennufjet pihistetään muutamifji iarmoifjt rafennuSrimeifji. 9iäibett 
pohjalla jitte on jpntpnpt njeita eri järjestelmiä, h iin p ä  paljon fii= 
tettp ©tepienjin englantilaiS=jfottilainen jefä jafjataiSten ©ngelitt ja 
Hoffmanin phtäjaffoiSjärjeStelmät; erittäin fäptämtöllinen ja Ijalpa 
hollantilainen pnnä jafjalaijen (Schubertin tterofaS hajajärjeStelmä.

Ulfomaalaifet järjestelmät omat enintmäfjeen phtäjafjoiSjärjeS= 
telmiä. @mme fatjo tarpeellijefji puhua niistä jen tarfemmin, foSfa 
ne jomeltumat marjttt hnono^  meibätt oloihimme. 3)hläjafjoiSjär= 
jeStelmä tofin rafennuSfuStannuffiin nähbett on helppo ja taloubelli= 
jeSti fäptämtöllinen, mutta jitlä on paljon heiffoja puolia, tu lipa lon 
jattueSja fofo talo on uhrattu tulen tuholle, jtiStepS ja puhtaanapito 
jiitä färjimät ja termepbellijeSfä juljteeSja pibämnte fitä armelutta- 
mana. §  a ja järjestelmä, jota mcilläfin manhempaatt aifaatt enint=
mäffeen jeurattiin, on enemmän tai mähemmän epäfäptännöUinen 
ja jen Ritoin  puoli on, että fe aina tulee fomitt falliiffi. $a raS  
ja oloihimme jomeliaitt on epäilemättä rphmäjärjeStelmä ja felmäSti 
huomaafin meillä pleenjä mpöhemmäSjä rafennuStamaSja taipumusta 
tähän järjestelmään, maiffa eri feubuilla eri fuuntaan fehittpneenä. 
Onpa mpönnettämä että juurtiloillamme on tähän ttähben paifoitt 
aifa hpminfin onnistuttu.

jRphmäjärjeStelmän etuihin moi lufea, että jamanluontoifet 
juojat tulemat phteeu jafjoon. Qa neroffaaSti järjestettynä on täm ä 
juunnitelma jofapäimäijeSjä elämäSfä jefä aitaa että mairaoja fääS~ 
tämä. £äm än lijäfji moibaan rafennuSfuStannufjia melfoifeSti
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fupiStaa. järjestelm ä mpöntää mäljät tanhuat, malolle ja ilmalle 
mapaat läpmätiet, fiiStepteen ja puhtaanapitoon nätjben monta etua 
felä tilaifuutta talon launiStantifeen iStutulfilla, mitfä niinluin muutfin 
täm än järjestelmän etuijnnbet tuonnempana lähemmin felmille läpmät.

Jlfemän gfetsfituvmifcfma.
£äm än laatiminen ei fuinlaan ole helpoimpia tehtämiä. 6 c  

ei moi tapahtua ilman muuta m iniään hpumlfptpu pleiSmallin ntu= 
laan, maan on fuSfafin eri tapaulfeSfa otettama huomioon rnaarn 
alafuhteet, maifeman luonne, auringon esteet, maltatiet p. m. afiam 
haarat, ^ullefirt tilalle on fiiS tehtämä oma fuunnitelmattfa.

5Dlutta m ailla näin onlin, on olemaSfa folo joullo pleifiä 
periaatteita ja ptjteifiä huomioon otettamia feilloja. jlm anfuunnilla 
on täSfä tärleä fijanfa. puhum atta auringon malon maaperää puh; 
biStamaSta mailutulfeSta felä fiitä, että fe fuojelee feinät foSteubelta 
ja fitä feuraamilta fienilaSmeilta, on fillä fuurenntoinen, eläljbpttämä 
mailutuS ihmisten, eläinten ja laSmictt hpunnmointiin. (Sbullifin 
fuuuta täSfä fuhteeSfa on päimänpuoli eli etelä, fen jälteen päimän= 
noitfun puoli eli itä ja epäebullifin taitiSta pohjoinen fuunta. 6 iitä  
fppStä on loetettama faaba afuinlartanon tala= eli illunafeinä etelätä 
maSten, jolloin porraSpuoli tanhumineen antautuu pohjoifeen ja pum 
tarha^alueelfi rauhoittuu ralennulfert eteläpuoli, .tarjalartanon, jota 
niinifään tarmitfee runfaaSti maloa, tulifi faaba itäinen fimu, mai
totalous- ja aittarphmälle jäifi läntinen puoli, jolloin laluSto= ja maja= 
rphmä faifi hpmällä fpptlä tpptpä tanhuan pohjoifeen reunaan.

£ä tä  parhainta järjeStpStä ci maifeman luonto tuitenlaan aina 
falli. tä llö in  on pprittämä fiihen, että afuinratennuS tulifi päimän= 
uoufun puolelle, j a  ellei fiiStepS tulifi fitä tärfimään, larjanlartano 
etelätä maSten, muuSfa tapaulfeSfa lännen puolelle. Xoifinaatt faat= 
taa maifeman muoboStuS maatia tarjatartanon Ajoittamista maSta= 
päätä afuinratennuSta, jopa joSluS afuinfartanon Ajoittamista pofjs 
joiSpuolellc. SDlutta miimemainituSfa tapaulfeSfa on nimenomaan
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pibettämä puolta, että rafemtuffen eteläfimu faapi niin paljon ifht= 
noita fuin fuinfin ja ettei tilanottamia porraSrafennuffta tai muita 
auringon enteitä laiteta tälle puolelle. SBarftnfaan niin tärfcätä 
juojaa, fuin laStenfamari, ei pitäifi foSfaan jijoittaa pohjoifetle fimuS= 
talle, ©idä huoneeSfa, joSfa on iffnnoita ainoaltaan pohjoista maS= 
ten, ei pitäifi meibän oloinamme ihmisolennon tarmita foSfaan afua, 
ficllä fun ei ebeS m ifään faSmi moi ajanpitfään mencStpä.

SIfuinfuojat olfoot tamallifiSfa taloiSfa, joiSfa ei erifoijia tpö= 
mäenafumuffia tarmita, aina jaman faton alla. @i minfäänlaiSten 
maitten juojien, ei ebeS maitotalouShuoneitten, tähän liittämistä ole 
fuofittama, maiffa je poiffeuStapaufjiSja ei liene pienimmillä tiloilla 
aina mältettämiSfä. MaitotalouShuoneitten erillään ppfpttämiStä 
maatii puhtaubenpito, ajanmufainen farjantuotteiben hoito, ja afuim 
juojien fäilpminen ntaibonhoibon fpnnpttämältä foStenbelta ja hap; 
panemijelta.

Raitti eläinfuojat rehulatoineen ja farjafeittiöineen jefä fäp= 
mälät (mafit) fuulufoot, mifäli mahbolliSta, jaman faton alle. Rax^ 
janruofinta fäp jiten mufamafji ja rehuaineita jääStämäfji, juomamcbeit 
jäänti eri farjoille ja phteinen lannanhoito helpoffi. QoS ne omat 
hajallaan, färfii jiitä pleinen fiiStepS ja tanhuan puhtaanapitofin. 
tarpeen on fuitenfin erottaa fäpmälät ja lantajuojat tiimiillä jeinällä 
farja= ja rehnhuoneiSta.

OJliSfä ci erifoiSta tneijerirafennuSta tarmita, fopimat maibom 
hoitojuojat jefä milja= ja lihamitat jam aan rphmäätt.

SRämä jeifat huoin ôon ottaen jopiji talon afemafuurtnitelma 
mielestämme järjestää parhaiten feuraamalla tamalla:

1) 2lfuinrafennuSrphmä.
2) ©läittjuojarphmä.
3) Maitotalous^ ja miljamittarphmä.
4) 2Baateaitta=, faluStofuoja= ja holfomajarphmä.
5) p iham aa ebelliSten feSfellä.
6) puu tarha afuinrafennufjen päimänpuolella.
2£arfinaifen talotanhuan ajeutapiirroS olifi fiiS fcuraama.
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t o ja fn r ta n o n  pöägfä fefä rDtlja=ailta= ja TDatoaittarafenn uäten 
jo lisfa  näfyroät t o t o t  tnerfitf eroat puu^iStutuFfia.
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£äpbellifeen talofuunnitelmaan kuuluu täm än lifäfft:
7) RiihirakemtuSrphuiä.
8) (Sauna ja pefutupa.
9) harjan  kefätarha.
Rc kuulumat marfinaijen pihapiirin ulkopuolelle ja järjestäköön 

ne fufin afiatthaarojen mukaan. (Silmällä on kuitenkin pibettämä, 
eiteimät ne tule lomin lähelle pihaa, riihirakennus tulenmaaran, kar= 
jantarha fiiStepbeu muokfi. (Saunaa ja pefutuparakennukfen. paikan 
m äärää mefipaikan läheifppS p. m. feikat, filmällä pitäen kuitenkin, 
joS fauna on fifäänlämpiämä, ettei fe ole niin lähellä muita raketti 
nukkia, jotta korottaa palomakuutuSta. Riihirakennus faafoon fijanfa 
mieluimmin miljelpkfeen mähemmin kelpaamalla joutomaalla. $ar= 
jantarhaa älköön koskaan fijoitcttako karjalle maStenmielifelle ja epä= 
termeellifcllc alamalle ja uSmaifelle paikalle.

^taftentumifen xjteifiä periaatteita.
Rakentamisen johtamana periaatteena tulee olla rakettnuSkuS= 

tannuSten huokeuS. 0 n  muiStettama, että ntaanmiljelpS on afääri 
ja että rakennukset, f ainoin kuin miljelpSkoneet ja kaikenlainen tpö- 
kalusto, omat kuollutta pääomaa, ainoastaan mäittäniättömiä mäli= 
kappaleita afäärin harjoittamista marten. Rkaanmiljelijä tarmitjee 
niitä tamattoman joukon ja niitten käptämtöllifppbeStä fekä huokem 
beSta riippuu fuurekfi ofakfi afäärin, fe on miljelpkfett kannattamau 
fuuS. D n fiiS katfottama, että „ miekka on miestä mpöten". (Suu= 
renmoifet maanmiljclpSkoneet eimät kannata pikku tiloilla. (Samoin 
omat kalliit rakennukset maanmiljelijän pahin painajainen, peltomies 
mieluummin hankkikoon ltubenaikaifia miljelpSkoneita.

Rakennuspuuhiin rphbpttäeSfä on huomio kiinnitettämä pääafial^ 
lifeSti kahteen feikkaan. £ulee enfinnäkin m uistaa, että maanmiljetpS 
meibän päiminämme, jolloin fen uSkollifekft amuStajakfi on astunut 
aikamme tiebe, keljtttpp nopeasti uufille urille, maatien ajan oloon 
rakennustenkin fuhteen laajennukfia ja uubiStukfia. £ähän nähben
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oruat ett tafennuStpIjmät niin fuunniteltamat, että niitä tatmittaeSfa 
moibaan fjelpoSti jättää fuitenfaan muotoa pilaamatta ja pifyafolia 
liiaffi a lis tam a tta .

£oifeffeen on mieleSfä pibettämä, ettei mitään fannata tef)bä 
huonosti, ainoastaan f)etfen fyätämatatpönä, taittein mäljimmän rafem 
nuStöitä, joibeit fuStannufjet f uutinta fääStämäifpnttäftn noubattacu 
noufemat jota tapauffeSfa forfealle. £äm ä on buomattama niin 
Ijpmin tafennuSten ajanmufaifuuteen fuitt rafeunuSaineifiin ja itfe 
tpön fuorittamifeen näfyben. £monoSti Ijarfittu ta!emtuS maatii rnpö* 
täänfä uubiStuffta ja muutoffia, f)ataraSti fuoritettu tpö taaS alituista 
falliSmaffuiSta patffailua. 9JHtä fiiS rafemtetaanfin, teljtäföön fe 
terrallaan felmolliSta, rpf)tinfä pitäm ää ja  ajan maatimuSten mutaista, 
©e aitaa moittain formaa monin terroin enfi aluffi juutilta näyttä* 
mät rafennuSfuStannuffet.

SRafennuSfuStannuStan falleuS tiippuu melfoifeSti fiitäfin, millä 
laiholla eti rafemtuSaineita fäptellääit. h iin p ä  ei latoja, majoja taf)i 
muita fepeäntpiä ulfofuojia aina fannata eitä ole tarpeen rafentaa 
fprfiStä. ©autoin on npfpään, jolloin puu on forfeaSfa fyinnaSfa, 
fefä fuStannuffiin että fopimaifuuteeu näljben ufeiSfa tapauffiSfa 
ebullifempi puun afemeSta fäpttää fimeä, asfalttia, fementtiä p. m. 
uubemmanaifaifia tafennuSaineita.

SfIafennuSaineitten fufjteen on mielä niin Ijpmin taloubellifelta 
hiin tenrepSopillifelta lannalta fjuomattama feutaamaa. puuaineen 
tulee ef)bottomaSti olla tetmettä ja fnimaa. ^efymennpt puuaine fpm 
npttää fjuoneifiin foSteutta ja foSteubeSfa miif)tpmät mielellään muu- 
tantat alljaifet fienifaSmit, ei ainoastaan tuo puuaineelle turmiollinen 
fjomefieni, maan mpöS etäät tauteja fpnnpttämät fienilajit eli mifro? 
organismit. hiilet malmiStettafoon fypmin, fitlä ljuonoSti malmiStetut 
tiilet, f am oitt fuin falpietatin ja feittofnolan fefaifeert meteen, efint. 
metimeteen, malmiStettu ntuutanStunffi, imcmät aina itfeenfä foS= 
teutta. Qa foSteubeSfa, niinfuin jo janottiin, miifppmät taubinalfiot.

$atfottafoon mpöS, että rafenuuSaineet femmoifiSfa tafennuf= 
fiSfa, jotfa moibaan atm ata matjbotlifeSti tuleman muutettamiffi, omat
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helposti hajotettamia, toifeen puillaan fiirrettämiä ja uuhestaan lolooit 
pantannet.

2DtiSfä ci itfe Ipetä juunnitelmaa ja piiruStulfta laatimaan, m aljaa 
aina maimatt läpttää afiantuntijan apna.

'gfentsfufifen fefio.
SeillaperäiStcn ralennuSopilliSten neumojen antaminen ci tuntu  

pienen lirjafemme aineefeen. S ilfi peruStulfen teonlin fu^teen mai= 
uittaloon ainoaltaan, että fe on tehtävää m aulla ja leStämä ja että 
fimijalla vaiennetaan lorlca, ei ainoaltaan afuinralennulfille, maan 
i)\)tä E m ällä  fppllä larjalartanoihinlin. Sen fijaan on meibätt lähem= 
min loSleteltama erääfeen peruStuStöitten mähemmän tunnettuun puoleen.

^PeruStulfen luimattamifen tarpeeltijuubeSta olemme jo ailai= 
jemmitt maininneet, Näljän lifättälöön, että peruSmaaSja löptpmä 
loSteuS ei fuinfaau fieltä ppjp, maan fo^oaa IjiuSpiltimoiutan mai= 
lutulfeSta *) ralennuSaineitten huolofia mpöten aina afuntulfiin jaalla, 
pitäen ilman foSteana ja epätermeellifenä. £oifeljeen lailli ralennuS* 
perustaan jäämät laSmi= ja eläinjäännöffct omat mitä turmioltifimpia. 
sJ}e mäbäteSfään aitaa mpöten fpnnpttämät ajulaSten termepbelte mar= 
fin maarallifia mätänemiStulolfia. On huomattu, että femmoifeSfa 
pohjaSja ntieluifeSti miihtpmät ufeibett tautien fiemenet. ^alennusten 
perusta on fiiS ci ainoaSti luimattama, maan mpöS perinpohjin 
pu^biStettama lailiSta mätänemiStä aineista eilä, luten tamallifeSti 
te^bään, täptettämä lailentaifelta läjiin fattumalla törpllä: mätänemillä 
lastuilta, mälimullalla j. n. e. ^alennuljen alustan tafotuljet ja 
täpttämifet omat aina toimitettamat foralla tahi puhtaalla htefalla.

9iäin tehben jaamme ralennuljillemme puhtaan ja termecltijen 
pohjan, joSta ei mäbännpStcn löphlä lohoa huoneifiin.

* )  § i u S p i l t i n ) o i m a l j i  janotaan nesteitienIplpä imeptpä aineitten 
hienoja huofofia mpöten la tlliin  ju u n tiin , niin  hpmin plöS= lu in  alaS lin päin. 
S e n  roailutulfeSta ejim. toeji imeptpp joleripalajeen ja lamppuölji) lohoaa 
fäiiiöStä lam pun jpbämeen.
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Jl fuinr ctfi ennus r i) t) m ä .
(Siitettyämme ebcllifegfä talon ajemapiirro^fnnnnitelman fefä tär= 

feimmät pleifct periaatteet, fäpmme npt eri rafennn^rpfpniin fäfifft. £anml= 
liaten talonpoifaiäolojen tarpeita filmeillä pitäen, olemme laatineet fenraa= 
mat efybotnffet, joiben toiroomme mohtmn täpttää fotjtuullifet maatimnffet.

TAH--1 1 1 f - H .f I 7 T 'f 7 7 1
pienempi tnloupoifaistalo.
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© e li tp f f iä .
sUleibätt talonpoifais>talojemme tädäna^tifeen rafennu3järje£>tel= 

m ään ei taruaUife^ti ole fuulunut erifoteta feittiötä, ivaan on faiffi 
feittotoimet fuoritettu pirtisfä eli tum ana. (£rifoi3ta feittiötä fnitenfin 
maatii pienempäänfin tatoon monen monituiset afiandaarat. 9cai§= 
mäelte on fefct ebutlteta että mieluifaa faaba fnorittaa feittotoimenfa 
eri feittiötä, jota paitfi on aifamme fiigtepben maatimuffia maataan 
fäfitctlä Ja fäilpttää rnofamineita marfinaife§fa afninfuojagfa, tni§fä 
maataanfin. ©autoin tarmitfee tpömäfi pirttipuolen raudoitettuna 
itfelleett. juom attansa on rnielä, että pitfiit päim ää lämpiämä della 
fpnnpttää vunfaaäti epätermeelli^tä döprpä ja fo^teutta; fiffi marfi* 
nainen feittotoimi ei fomi pirttiin, jofa on tpömäen ainoa afuinfuoja.

V älttäm ätön on niinikään feittiön miere^fä fijaitfema eriföinen 
ruofafammio ruofa^aiiteibeit fäilpttämtetä marten. ©nimmiUä ruofa= 
aineilla ei ofe läde^fäätt famaa ramintoarmoa, fun ne pääfemät 
a itana  jäätpm ään, pndnmattafaan fiitä danfalnnbeäta, mifä emäm 
niitä on, fun mifin tarmittama ruofam uru on aina etäältä jno§' 
tama. 9Rnofa=aineiben fäilpttämineit afuindnoneefeen fijoitetu^fa faa= 
pföfa, pöptälaatifotefa tadi maitoduonee^fa ci anfaitfe mitään puo lue 
tn§ta. Piencmmääfä fuunnitelmagfa on rnofafäiliö fijoitettu eteifeett, 
mi§fä [itiä on fptläfin fopima paiffanfa. jo m m a n  talofnunnitel= 
man ruofafatmnioäfa tulee olla utfofeinä=iffntta. pienem m ällä formaa 
fen fplliit amara iffuna omen päällä, jofa päästää tarpeeffi matoa 
feittiötä. fRuofafäiliöäfä pitää fitä paitfi olla menttiili ilman ja lämmön 
maidtoa marten fefä keittiöön että nlfoilmaan, rnofafammio fnn maatii 
erittäin runfaagti raitista ilm aa ja fen feinät fun omat taipuifat 
domedtumaan. OJliSfä niin tarpeellifeffi näpttäifi, on pieni läm m ity t 
uuni d^Pö^lt afetettamiSfa.

$äptännöllifi§tä fptetä tulee pirtin ja emännän f am arin, jofa 
miimentainittn fantalla on daltijamäen ja ta Sten tnafuufuojana, olla 
aitta feittiön mieregjä. ©ainoin olifi mufamaa afettaa ifännän famari 
pirtin mierecn, jo§ fiiden maan olifi tilaifnntta. 3fomnta3fa fnnn=
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nitelmaSfa tarrattaan falin eteen eri toinen eteinen, jonfa tautia ei 
fuitenfaan faa feittiön ultoliife fäpbä. (Steifetfin tarraitferaat Iäm= 
mitpSIaitoffenfa. tarpeen on että faiffi eri juoneet oraat oraien 
tautia toifiinfa phbiStetpt, jotta fpntpp raapaa ilman fierto foto rafem 
nuffeSfa, jota paitfi on raaitea faaba riittäraää itmanraaitjtoa fpntp* 
ntään. 97iin Ijprain ifomman fuunnitetman falia tuin pienemmän 
fuunnitetman raieraSfamaria raoibaan tuonnollifeSti tarpeen raaatieSfa 
fäpttää t)altijaraäen omiintin tarfoituffiin.

^irtiSfä ottoon leipomauuni ja piffu h^ta pienempiä crifoiS= 
tarpeita raarten. Oppiin pefua ei toimiteta entijeen tapaan pirtiSfä, 
raaan faunan pf)tepteen taitetuSfa pefuturaaSfa. (Suurempi falintapau 
tten juoja ifommaSfa rafettnuffeSfa on parempi tuin pari pientä fantaria.

$umpaifeSfafirt fuunnitelmaSfa on eteifeSfä porraSnoufu utta= 
folte, jonne taitetaan tauboiSta eritoifet (itäisten raaatteitten fäitptp^^ 
tomerot, (kontto rit"), fittä femmoifia tutec jofaifeSfa taloubeSfa olla.

Umpinaisten porraSrafennuSten tärfepben utforaraien cbeSfä 
tuntee jofainen fanomatta. §etla on jo pääSfpt meibän m aalain  
rafenituffiSfammefin pteifetfi, mutta fii6)en tuuluraa paiStinuuni on 
raietä perin ftarrainainen. Sen poisjättäminen on fuitentin antceffi= 
antamatonta tuhtaaraaifuutta, fittä paiStinuuni fääStää rauoben mit= 
taan fptimääriä puita, mutarauubeSta puhumattafaan.

g)teenfä on Ijuoneilte pprittäraä antam aan titarauutta. ©itä 
raaatii fetä täptännöltifppS että afuffaiben terraepS. £äm än otjeSfa 
emme fuitenfaan faata olla raaroittamatta rafentam ästa tarpeettoman 
monia fuojia, mifä muutamiSfa fuuremmiSfa taloiSfa näpttää taraaffi 
pprfiraän. sJtiiben puhtaanapito ja lämmittäminen tutee fatliiffi; 
ettei niitä taaS Ejoibeta, eiraät ne ppfp funnoSfa, eiraätfä fobin hauS= 
fuutta tifää.

to rp an  tahi möfin rafennuSpiirroS ei faipaa muita felitpffiä 
fuin että pibämtne erifoifen maitofamarirt pffinpä ntöfitlcfin tarpeet 
tifena. ©iinä ei fuitenfaan faa miSfään tapauffeSfa ruofia fäitpteflä. 
^KuofafäiliÖn olemme afettaneet porraSfuojaan, m iniä tulee otta utm 
pinainen.



28 —

Sor^a tai)t m otti

£attianalu£ ja permannot
^aitfi puhbagta ralennngpohjaa maabitaan, että lattianako 

on ti lama ja tim ijallaan tehbään ufeampia tarpeelfi amaria ilman- 
maif)toreifiä, jotta lattianako ppfpp raittiina ja iknallaana. ^o§ 
näin ci tefybä, afiOtaa permannon alla fortea, ummehtunut ilma, jota 
mäbättää mnobeäfa p a rin a  maniini maniin lattian.

SOtitä lattian teloon tulee, luulumat täptepermannot (ro^fit) 
nplpaitaifecn ralenmOtapaan jo pffiit polttopuun fäägtännän muolfi. 
Uhitta niibett ralentamifen fnhteen mpöStin maabitaan jotalin. sJciitä 
ci jaa täpttää millä tahanfa, lailenmoifilla louteilla ja t)e!po^ti mär= 
länemillä aineilla tahi manhoilla ralennu^jätteillä, mintuin jen pahempi 
ufetn tehbään. täm m öinen permannon täpte on oitea tautien pefä, 
miniä kOtea^ja läm pim änä monenmoifet taubinfiemenet fpntpmät ja 
lehittpmät fefä tomuna nonfemat lattian rao ilta  huoneefeen. £äpt= 
teen fiO tulee olla Inimaa ja pnl)ba3ta, jolfi parhaiten leipää tuima 
jamrnal, jami ja (Sriloi^ta painoa on pantama fille, että
täyteaine ci jää maan puristun tiuriilfi, fillä muuten jää
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lattia tptmälfi ja roetoifeffi. S e  faamutefaan parhaiten afettamalla 
päätlpSpermannon niSlat täptepolpan päälle, jolloin lattia täpttcen 
futi^tue^fa toimii tiimiStämänä painimena, p irtin  lattia fopii luu 
teniin moniStä fpiStä laittaa felm o Hifillä mnltiaifilla.

tunnetuilta termepSopillifiSta fpiStä omat lattiapalfit ct)bot= 
tomaSti tallettam at jolo lämmenplfeen tatyi ponttaamalla ettei miS= 
fäätt tapaulfeSfa mettä permannon täptteefecn pääfe. Sam oin omat 
lailli afuinralennulfen lattiat maalattamat felä jola päimä pötpStä 
ja lia lta  pufytaalfi pppf)ittäraät* loStealla riemulla taf)i maStalla (ci 
lunbatla). OJtaalaamifen fijaSta faattaa lattian peittäminen loriin 
matolla olla pt)tä ebntlincn fiiStimmiSfä IjuoneiSfa. ?)leinen lattioin 
pefu on toimitetiama mäljintäin lerta miiloSfa, cilä maan joutulfi 
ja jufiannutfelfi, niinluin man^empaan ailaait oli tapana.

Slfuhtfyutmettten tiuta*
fRaitiS ilma on elämän pääeroja, fitä ei fiiS f aa puuttua 

afuinfuojiStalaan. Xulee niin. m uistaa, että ihminen elää leimannen 
ofan, moni puolen iläänfä feinien fifätlä. V ieläpä tämä ofa on 
elämämme tärlein, fe on fe aita, m iniä täplämme lapfena let)itpl= 
feen, ailnifena lemon ja mirfiStplfen ^anllimifeen.

Senpä muolfi omat afuinfnojat tet)tämät mäljät, forleat ja 
ilmallaat. $ u n  tatonpoilamme nplpään allamat ralentaa lorleampia 
ralennulfia, tapahtuu fe ufein ralennulfen launenbett muolfi, eilä 
raittiin ilman ^anllimifelfi fuuremmaSfa määräSfä, mifä luitenlin 
on pääafia. ^ienim päinlin afuinfuojien fifälorleuS pitäifi olla mät)itn 
täin 3 \  metriä, fuurempien loloaan mpöten fiitä plöSpäiit.

Suutta olioonpa juoneen amaruuS miten runfaS taSanfa, pian 
fiinä ilma pilautun, ellei alituista ilmanmait)toa ole olemaSfa. Qlntan 
maistuminen taa S tapahtuu lad e lla  eri tamalla: luonnollifeSti ja 
leinoteloifeSti. Alituinen luonnollinen ilmanmait)to tapahtuu omien 
ja illnnain lautta, jopa runfaaSfa määräSfä feinienlirt lämitfe. S illä  
lailli ralennuSaineet, plfin limilirt, omat tmoloifia, mitä funremmaSfa



30
mitä mähentmäSfä m äärääjä. Jäm ä  luonnollinen ilmanmaihto on 
marfin nopea ja ilman fitä olifitin pitempiaitainen huoneeSfa oleS= 
tein fula mahbottomuuS.

^aiffi elämät olennot pilaamat näet ilmaa tamattoman fuu= 
reSfa m ääränä, ihm inen  erittää alitnifeen hitoamifen ja ihonhaitp 
tumifen lautta monenmoisia pahanhajuina taafuja, joita Sanomme 
pljteifellä nimellä ihnttSmprtpffi (anthropotorin). JBarfintin mafuu= 
fuojiSfa ja laStentamareiSfa on ilman pilautuminen Suuri, ©itä 
paitfi erittämät teuhtot paiifi hiilihappoa melfoifeSti mefifaafua, miime= 
mainittua täpfifaSmuifert ihmifen teuhtot muorotaubeSfa niin paljo, 
että fe juoffcmana metenä tefee noin puoli litraa. $oS ilmanmaihto 
on maillinainen, ppfähtpp täm ä mefimäärä huoneifiin, tehben ilman 
ja feinät toSteiffi. $uit täm än lifätfi otamme lutuun feittämifiStä 
fpntpmän mefitjöprpn, tulee afuinhuoneiSfa olemaan melfoinen m äärä 
termepbellc mahingolliSta foSteutta.

J ä tä  faiffea poistam aan ja huoneilmaa raitiStuttamaan ei 
riitä plfinään luonnollinen ilmanmaihto, niin Suuri tuin fe outin. 
(Siitä matuuttaa liiarttin nenään tuntumaSti niiben fuojain ilma, 
joiSfa mitään feinoteloiSta ilmanmaihtoa ei ole. S iellä ufeintin 
muofitaufien pöilm an luutta ja huonosti hoibettujen laStcnriepnjen 
löphtä on niin fanoatjemme feiniin imeptpnpt. $einotetoifen ilmam 
maihbon apu on fiiS mälttämätön.

©nfimäifenä täSfä fuhteeSfa fetä helppona että tantalla mai= 
futtamana feittona on mainittama tulenpoltto uuneiSfa. §cti tulen 
fptptettpä mirtaa faaStunnt ilma uunirtpiipun lautta uloS malmiS= 
taen tilaa raittiin ilman nopeammalle Inomtollifelle fifääntunfeutu* 
ntifelle. fctmaan aitaan ittuna tahi feinään tehtn ilmareitä
pibetään amoinna, mirtaa raitista ilmaa rnnfaaSti fifään ja huoneen 
ilma on tuoSfa tuotioSfa perinpohjin uubiStunut.

Qlmanmaihtoreiät omatfin ntcibän aitamme ratennutfiSfa mält= 
tämättömät, fitä fuuremmalla fppllä, fun nptpään ratennuSten f au* 
mat rimetään (tilfitään), täytetään (rapataan) ilmanpitämitfi, feinät 
muorataan nitoa fetä fifältä laubotetaan ja öljytään tai lämpimän
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pitämäSti paperoibaatt. 5Tätä tarloituSta marten on laabittu monen* 
ntoifia juunnitelmia. Ufeimmat niiltä  (uitettiin omat liian lalliita 
talonpoilaiSralcnnultiin. kiittäm ällä pibämme, luu illunat omat 
amattamilfi maruStetut felä fuSfaliu huoneesta ylfi niin laitettu, että 
fen join puolislo moibaan talmellalin arvata, ©e on riittämä, mutta 
ehbottomaSti tulee mycSlin maatia, että fe löytyy pienimmästä mölli* 
patjafeSfafin. Mäntän lifäffi on faifi^fa hymin maruStetuiSfa myy* 
mälöiSfä faatamana eräänlainen yhtä peippo luin yltinlertainen ja 
läytännöllinen ilmanmaihtolaitoS. S e  fijoitetaan. teinään, lähelle laton 
rajaa, ja auleaa fifään, fuunnaten ulloa tuleman lyltnän ilman mi* 
noSti kattoon.

Qlmanmai^torcifien runfanS merfitfee mähemntän; pääafia on 
niiben ahlera ja tarloituffenmulainen läyttäminen. kleibätt taloin 
poilamme äimän pelfääraät „ raa laa"  ulloilmaa, m ailla fe on ter* 
meybert elinehto. Söiillolaufia pinttynyt huoneilm a ja tuo famarien 
tunnettu „faunat)elle" omat tamallifia. S iitä  on pprittämä irtautua 
maan. Slfuinfuojia ei jaa liialfi lämmittää, 1 8 — 20 astetta ©elfiuSta 
on pibettämä riittämänä. ^Ifunoita ja ilmanmaihtoreiliä on pibet* 
tämä ufeiit ja martiniin (juoneita lämmittäeSfä auli. k ion i pellää 
„metoa", huoneiden liiallista jäähtymistä ja fiitä mula feuraamaa 
polttopuiden ylim ääräistä lulumiSta. £äm ä on luitenlin tarpeeton 
pello, tiliä tuulettamifen ajalfi tanttaa martiniin laptet ja tairaat 
tiirtyä toifiin huoneifiin. tpuiben lifämenelliä täm ä ei myöSläätt 
mailuta, tiliä joS huone illunain auli olleSta jääljtyylin, niin raitis 
ilma ten jälleen taaS fitä pilemmin lämpiää.

Sopulfi huomattaloon, että tarlla puljtaubenpito ja fii^teyS on 
raittiin ilman martinainen pohja. Riutan titä omat (ailli tuuletta* 
mifet airoatt riittämättömiä. Sifaifet lattiat ja tumattomat lomerot, 
haitemat lehbot felä h ^ ö  ja liasta pinttyneet maatteet omat pahim* 
mat ilman faaStuttajat. ©männistä ja naiSmäeStä riippuu fiiS fuu* 
relfi otalji ilman puhtaus, jonla muolfi näillä rimeillä (äännymme* 
Iin eriloijeSti h ^ u n  puoleenfa. §eibän ei myöSlään tule tumaita 
miesten tamallitia topimattomia tapoja: tulla huotteefeen fiimoamad
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tontin fcttgitt, iShta tai levätä vuoteeSfa työvaatteiSfaan, fyljeffiä 
lattialle j. tt. c.

3ffunoita on luonnotlifeSti tehtävä runfaaSti ja ttc juuria, 
fitlä auringon valo  on omanfa hävittäm ään huoneilman foSteutta, 
jota paitfi fe on, mintuin jo aitaif emmin huomautimme, vä lttäm ä
tön ehto faiftien elävien olentojen terveybelle ja hyvinvoinnille.

^arjanfiarfanort)§mä.
Äarjanfuoiatu tyfyteenvtyfjmittyffen cbnt

Äarjanfuojaitt järjestelyä fuunnitelleSfa on perusehtoina pibet= 
tä v ä  feuraavta fciftoja:

1) rafennuSfnStannuSten huofeuS,
2) hoibott helppous ja m ufavuuS,
3) eläinten viihtyminen,
4) lannan faaliS.
sJcäitä vaatim uffia parhaiten v a s ta a  fellainett farjanfuojain 

ryhmitys, joitta fautta faiffi eri fotieläinten juojat tulevat fopivaan 
järjcStyffeett fatttan talon alle, jolle järjestelmälle jo afemapiirroSta 
laatieSfa annoimme puoltolaufeemme. (Späilemätön tofiafia, jota ci 
taipaa lähempiä felvityffiä, on että rafennuStuStannuffet täten tule* 
v a t tnahboOifimtnan huoteitfi, jota paitfi järjestelmän taloubellitten 
fäytämtöllifyyS on v a staa n  välttäm ätön. Yhteinen rehufuoja talon 
foto farjaStolle, hevofia lufuunottamatta, fopivaSti fijotettuna farja- 
tartanon teSfelle, ei ole ainoaSti hoitajille mieluifa ja tueltoifeSti 
aitaa fääStävä, v a a n  fe famatla fääStää rehujafin, niin että huo* 
lellifuntta täyttäen tnSfiit ainoata hetnänfortta menee tyhjään. ?)htei* 
ttett fuivifefuoja, fatttoitt rafennutfen feSfuStaSfa, ott rnu tava ja 
varm im m in tataa oifeata ja fylliffi ruttfaSta fuiviffeitten täyttämistä.

SD̂ itä farjatt viihtymifeen tulee, pyfyy tämmöifeSfä yhteiSratem 
mttfeSfa lämpö parhaiten pattaSmitoinatin tafaifena. (Eläimet ttteneS- 
tyäffeen taaS taipaava t tafaiSta lämpöä. £ä tä  paitfi on fitlä talon- 
betlinenfin puolenfa, eläinten futt ci tarvitfe tä rv ä tä  rehuja ruumiin*



lämmön plläpitämifeffi, mifä fplmäluontoifiSfa fuojiSfa on luonnollinen 
feurauS. 2)f)teiSrpf)mitpS roielä fiture^ti helpottaa fiiStepben ja pufytam 
ben pitoa niin f)t)min itje fuojiSfa luin niiben läfjitnmäSfä pmpäriStöSfä.

öopuffi tällainen järjeStelp tuottaa runfaaSti felmolliSta lantaa, 
©e nint. ef)bottomaSti cbellpttää jefä fuimiffeitten af)ferata fäpttä^ 
mistä että jonfunlaiSta tobelliSta lannan fyoitoa, mifä tärfeä feiffa 
meillä on täf)än aSti tullut monin paifoin furfeaSti laiminlpöbpffi.

sJiatoetoiSta ijlecttfä*
ham etta on epäilemättä farjanfartanon tärfein juoja nteibän 

päiminämme, jolloin Ippfpfarjan fyoibolla ja fen tuotteilla on niin 
juuri merfitpS maataloubeSja. ham ettani rafentantifeSfa on fäp= 
tännöSfä ujeampia eri järjestelmiä, jefä manf)empia että uubempia. 
^aiffien niiben marjirtaijena perustana on erilainen lannanfjoito, ja 
erotamme täm än fuljteen folme pääjuuntaa: 1) täpttönamctta, 2) 
pffinfertaineu permantonametta, 3) faffinfertaiuen lantafellarinametta.

£ ä p t tö n a m e t ta  on m attiin ja meibän maaSjamme melfein 
näihin aSti pleifimmitt fäptettp. ©e on lannanfjoitoort näf)ben liel  ̂
tämäitä paraS. Ollen permannoton, antaa je paljon ja Ijpmää lam 
taa. $utt eläimet jeijomat lannan päällä, jotfemat ja fcfoittamat 
ne fen jefä polfemat lujafji, jolloin lannan tärfeä tpppiaine jää 
parhaiten jäilppn. ©itä paitfi omat lantanametat lämpimiä ja moipi 
niiSjä ilmafin olla jofjeenfin raitis, joS maan fplliffi fuimiffcita 
fäptetään.

Ohutta jiinäpä juuri onfitt täm änlaatuisten namettain fycifoin 
puoli, että ne tarfoituStaau maStatafjeen raaatiroat itjeenjä imcmiä 
fuimiffeita tamattoman juuret määrät. Näitten puutteeSja täpttö= 
rtametat tamallijeSti omat lifaifia ja epäjiiStejä, jota paitji ilma on 
fonnatt palamijen jofyboSta fuuma ja lantafjöprpjen jefainen, joSfa 
eläimet menettäraät ruofaljalunja ja refyut raittiin mafunja. §uo= 
noSti tefybpn pohjan ja fuimiffeiben riittämättömppben muoffi maluu 
mirtja pitfin maata, tulmef)tieu juoja* ja jabejäillä ruSfeana mir*

Peltonen, 2ljutu§iarj[egtelmä. 3
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tana naroetan ulfopuolella. tulee täpttönametan olla toto
joufon permantonamettaa amarampi, antaaffeen tilaa jämälle lehmä- 
määrälle, Jota paitft hoitopuoli on aina naiSmäelle paljotöifentpi. 
häih in  l)eiffoi^irt puoliinfa fatfoeit näpttää pleinett fäptäntöfin fen 
hplfäämän ja turmautuman permantonamettoihin.

?) f f in f e r  t ä in e n  p e r  m a n to  nam  ett a hP^öSti Ijoibettuua 
maStaafiu niitä maatimuffia, joita Em älle nametalle moipi afettaa. 
©e on fefä lehmille että hoitajille fiiSti ja puhbaS, joS maan lannan 
uloSluonti toimitetaan fpllifft ufeirt ja muuten puhtauben pibolle omiS^ 
tetaau tarpeellista huo^ a - SRc^uja ei pilaa lannan eifä mirtfan 
haju, ruofinta on happoa, mufamaa ja puhbaSluontoiSta, joS 
fe maan on ajanmufaifeSti järjeStettp ja toimitetaan huolellifeSti. 
©itä paitft täpttönametan alituinen fuimiffeibeit fanto ja crifoifet 
lannan uloSajopäimät eimät f)äiritfc lehmäin rauhaa eifä lämmön 
tafaifuutta.

DJlitä lannan tuotantoon tulee, joSfa fuhteeSfa perm an tonan i 
töitä on pibettp epäebullifina, on fefin marfin tppbpttämä, maiffei 
talteenfaanti tapahbu pf)tä luonnollifeSti fnin täpttönametoiSfa, joiSfa 
lannan juoffemat aineffet fuoraStaan fnimiffeifiin imeptpmät. $er= 
mantonametta maatii nim. erifoijen lantafuojan, joSfa lanta h°ibe- 
taan ja fefoitctaan. 28irtfafht tulee mahbotlifhnman tarfoin fäilöön, 
fun fen talteen otto ja h°^° nman on tarhatustaan maStaama. 
(Sninte tahbo fieltää, että huono^  laitettu ja h a e t tu  permanto^ 
nametta lannan hoitoon nähben on puoluStamattoman fehno, maan 
mehän pnhummefin täm än rtametau ebuiSta fillä ebellptpffellä, että 
lannanhoito on ajan maatimuSten ntufainen.

$ermantonametan hP™™1 puoliin fuulnu mielä, että fe on 
mähärt tilaa maalima funrellefin farjalle.

Ä a f f i f e r r o f f in e t t  l a n t a f e l l a r i n a m e t t a  on mähimmitt 
tunnettu, ©e on, niinhtiu nimitin ilmaifee, faffiferroffinen, joista 
fimeStä tehtp fellariferta on lantaa marten ja plentpi pnnferroS far= 
jän olinpaiffa. Santa ja mirtfa laSfetaan toifaalta perntannoSfa 
olemien lunffnjen tantta Mariferroffeen.
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Santafellarinametta on ainatin muutamin paifoitt epäonnia 

tuneitten fofeitten rnuotfi tullut huonoon huutoon, maitta fpqttä. 
©idä on tietäm ättä ufeita ma§t a anmäittämättömiä Ijpmiätin puolia. 
$ u n  permanto maan on tiimin, niin ettei lantafyöprpt pääfe tofyoa* 
m aan alaferra^ta pläfertaan, on Unta täm m öiM ä nametoi^fa mainio 
fefä fitetepbenpito peippo. Sannan tuotanto niinitään on mitä par= 
tjaimpia fefä nmfaubelleen että laabulleen, ala§ putoama lanta ja 
mirtfa fun erittäin fjpmiit fefoittuu lantatellarin feoffiin.

$ätem in mui3tutu3 tätä namettaa maataan on, että fen rafcm 
taminen tulee f)iufatt falliimmaffi tuin pffintertaifen nametan.

talleteta ijlccufä*
$cnnantofpfpmt)§ ei tule eftin pffin nametoiäfa, maan mpö3 

talleina, Suurim m agfa ofa§fa maatamme täytetään pffinomaan 
permantotalleja, ja l)arma lienee tullut ajatelleetfi, että muuttlaifia 
moifi tulla fpfpmptfeenfään. $oiffeuffen tästä pleifeätä tama^ta tefee 
tuitentin karja la. «Siellä t)emofet miltei poiffeuffetta feiforoat mapaina 
permannottomigfa talleina pehmeillä fuimitfeilla ja paitasta toifeeu 
fiirrettämän reljuruufyen äärenä. J äm ä  on epäämättä maituttamim= 
pana pohjana karja lan  pernojen tantta maan fuuluifiin nopfaliiffeu 
fiin {aitoihin ja antaa felmän miittautfen permannottomien tallien 
ebullifuube^ta.

S am aa  tieltä puhuit moimaftaa^ti ulfomaittenfin fofemuä. 
Untarirt ja Söenäjän fyemofet omat tunnetut termepbeätään, te3tä= 
mppbe^tään ja mirfyeettömpi)be§tään. SDlutta täälläpä omatfin tallit 
nteibän farjalaifeert tapaan ratennetut. sJtiigfä on permantona ainoal
taan maaperä, jolle on firotettu fyietfaa tafyi multaa, ja lemitettp 
runjaasti tuimitfeita. Jpemofet feifomat pffin, faffirt tafyi ufeammin 
mapaina erifoifi^fa farfinoi^fa ja miifjtpmät erinomaife^ti tärnmöU 
M ä  talleina, $aitfi ebellä mainittuja maita tapaa tämän järjes
telmän muutamin feubuin mutefafin Euroopan ntatefa, uiintuin 
(Sngtanniäfa, ^an^faäfa, $3elgia3fa, §ollanni3fa ja Saffan länfiofiSfa.
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(Späilemätön tofiafia fiiS lienee, että tämmöinen tallijärjeS* 

telmä on paraS tpöljemofille, ja tpöf)emofiStal)an ontin tpfpmpS talon- 
pojan talleilta puintejam me. Jöäfpneenä, ra flaan  päimätpön pää- 
tpttpä fe tarmitfee pehmeän alustan feifoalfeeit ja mieluifen mapaubett.

^a itfi ebellä mainittuja tjpmiä puolia, on permannoton talli 
lannan tuotantoonfin näfjben permannolliSta paljoa ebullijempi. 2Ife= 
tumme fiiS larjalaifen tallin puolluStajilfi, m ailla piiruStitlfi j a  luon- 
nollifeSti olemmelitt ottaneet molemmat fuunnat huomioon, afettaen 
toifi j a  ef)botulfiSfa permannollifen tallin pfyteifen lantafuojan miereen.

Sielujen fäitytijS*
^arjanfuojaitt järjeStelppit ei mailitta plfitt lamtanfyoibon peri- 

aatteet, maan mpöS eri mielipiteet rehujen fäilpttämifeStä. JäSfä 
ful)teeja erotamme falfi fuuntaa: 1) plfiterroffifet larjanjuojat, jolloin 
rehuilla on eri fäilptpSfnojanfa larjanfuojain m ierejä, 2) ullatloler- 
rolfifet larjanlartanot, jolloin reljut fäilptetään päälleajettamilla plifillä.

$ätem illä fpillä moi maStuStaa rehujen fäilpttätniStä plifillä. 
J ä tä  järjestelmää pleenfä puolustetaan fillä, että fe olifi ralenmtS= 
luStannulfiltaan jto lea . ©e puolustus luitenlin perustunee enenu 
män luuloon tuin tobellifeeit etuun. Ullattoterrotfinen tarjantartano 
ttim. maatii luonnollifeSti joulun toerran mantempaa ja raSlaampaa 
ralemtetta aina peruStulfeSta altaen. $ a  ullaltotorotuS, m aitta mä= 
Ijäinenlin, tpfpp fetin tuStannulfenfa; jota paitfi plifitle ajettama por- 
raSlaitoS tulee mpöStin ojaltaan tuStannulfia lifäämään. Jäm än  
lifätfi talliStaa tämänluontoiSta tarjanlartanoa laipio eli raälilatto, 
fe tun on telpämä joto lalfinlcrtaineu tai muitten tamalliSta tiimiimpi, 
ettei alalerraSta ttoufemat lantal)öprpt pääfifi reljuja turmelemaan.

peitoin puoli outin juuri fiinä, että reljut plifillä IjelpoSti 
pilaantumat fuuremmaSfa tai mäljemmäSfä tnääräSfä. Jälle puolelle 
ei pleenfä anneta tarpeelfi huomiota. Jofiafia luitenlin on, että reljut 
omat erittäin Perttiä ottamaan itfeenfä marfintin namettaljajuja ja 
totemuS ofoittaa, että eläimet täm än eroittamat, fpömät jtonoSti
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jemmoijia rehuja, jättäen aina jonkun ojan raiSkcikfi, joSta taimen 
pitfään ft)ntr)t) jommoinenkin ruokamarain hukka.

6^boton maatimuS jiiS on, että rehut tallennetaan niin, jotta 
ne fäilyttämät puetaan ja raittiin fjajunfa ja makunfa. ©itä maatii 
aikamme maitotalouben hoitokin. Cantahöyryjen pilaamat teipit eirnät 
ole jättäm ättä jälkiä maibott ja moin makuun, $ a  fitle on pam 
tama erikoista painoa nykyään, kun moimme maineesta ulkomailla 
riippuu koko maitotaloutemme maStainen kel)ityS.

kiilloin fiiS rehuja ylifillä käytetään, on mälikatto tehtämä 
mak)botlifimman tiiroiikfi. $ymäkji keinokfi täSfä fuhteeSfa kiitetään 
laumojen rappaamiSta ruumenten jekaifella jamiruukilla. keljuja on 
luonnollifeSti mebettämä ainoaltaan roäljät m äärät kerrallaan ylijille.

äBielä cräS jeikka. SRehuylifien puolustakjekji muun muaSfa 
mäitctään että eläinten ruokinta ylijiltä käfin on hoitajille erittäin 
mukamata. Zätä maataan moi huomauttaa, että kun erikoinen reljm 
lato on karjanfuojain ääreSjä ja rehujen kuletuS ajanmukaijeSti jär= 
jeStetty, on hoito yhtä j ip p o a  ja käytännöllistä, kuin y Iitiltäkin.

^arjanftarfanon fiuumitcfmia.
9ie eri juojat, jotka aikamme maatalous karjankartanoon maatii, 

omat: talli, jen eteinen, lehmänametta, lammaS=, mafikka= ja hiehonamctta, 
jikolätti, känahuone, lantajuoja, käymälä, kuimikejuoja, rehufuoja ja 
karjankeittiö.

tt:ro !♦
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©Jjbotuffen n:ro 1 toifinto*

S e l i ty  l f i ä. Molemmat cbetlä olemat eljbotutfet olemme laa= 
tineet ijompaa talonpoilatetaloa marten. jpääajiallifin erotut on jiinä, 
eitä enjimäinen on permannotonta, jällimäinen p e rm an n o ilta  tallia 
marten. Otalennuljcn juunnittelu^fa m aljaa juuri fe, että famam 
luontoijet juojat omat mafybotlijimman läljelläin, te^ben jofapäimäifen 
läptännön mulamalfi ja aitaa fää§tämälfi. Ufein nälee fuuremmoifia 
efybotulfia, jolla Ipllä näyttämät uljailta paperilla, maan jolla Iät)- 
tännö^jä fyamaitaan onnietnmattomilji.

£äm än e^botulfen ^uomattamimpia ^pmäpnotia on retjujno= 
jäin jijoittaminen eläinjnojain ääreen. Sftefjula on erotettu farjam 
juojilta eriloijella läptämällä, joten junnnitelma rehujen jäilpttämijeen 
näfyben täpttää attlarim mallin maatimulfet. CSriloijella liellojen (tii§' 
jojen) maragfa ilm ana lullemalla reh to rilla  tal)i liilo illa liillumilla refjm 
mannuilla moipi reljut lulettaa juonitta tietä namettaan, enfimäife^fä 
piirrolfe^ja mpö^tin ta m m a t  ja Kjieljofuojaan. §emojilla on eri retjm 
lanja, jillä tu llin  lulaan juojinee pilteiltä reh fuo jaa  larjalle ja l)emo= 
jille. —  ^uimilejuoja on pisteinen, jällimäijen piirroljen m ulaan jitä 
ei tarmitje tallin eteifegtä erottaa, ellei Ijalua. —  $arjanleittiö on 
ebcllijeSfä piirrolje^fa aimait niitten juojain miere^fä, joihin fen mal^ 
mteteitalin tarmitaan, eilä jällim äije^jälään jomi m ailan pituutta 
malittaa. $a3m am an larjan, lampaitten, jilain ja lanain juojilla 
on jopima ajema ralennuljen etupuolella, Raittiin juojiin tulee ilma
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ja malo fuoraan nitoa. (Suunnitelman m utaan et nametaSfa pibetä 
muuta tuin lypjytarjaa. $aSmamatarja eli t)iel)ot ja majitat on 
fijoitettu jam aan juojaan lampaitten faneja. Tlaxioaitioita ei ny* 
fyiSten maibonfyoibon periaatteitten m utaan jaa pitää lypjyaitana 
nametaSfa. hiille outin eri tila fäytämäSjä, jautoin tuin farjam 
aitioille jontoaitoina.

^antajuoja on ratennutjeen tnnlnma, jam an taton alla. Dlcnn 
tuetin jitä mieltä, ettei jitä pitäiji jijoittaa eri tatollijena tarjantar^ 
tauon taatfe. $ut)um atta jiitä, että je pilaa rafennntjen ultonätoä, 
on jitä maifea niin ajcttaa, ettei je riiStäifi feinäStä njeita iftunain 
jijoja ja jitctt maloa farjanjuojilta. D n fyflä mäitctty, että tälläiiten 
lantajnoja mäbättäiji itfe ratennuSta, mutta je ott aiheeton pelto, 
joS lantalan jeinät alapuolelta mnorataan lantuilla tatji pinnoilla, 
m itä outin mälttämätön teljtämä. —  käym älä („m atti") ci roaabi 
ratennutfcSja critoiSta tilaa, je fun on jijotcttu lantajuojan ytätcr^ 
taan, joten taiten lannan l)oito on yhteinen. £oijeSfa piirrotfeSfa 
fultee tie fäym älään tuimifejuojan läpi. p a ju ista  ci ole peltoa, 
tun maan muistetaan mireäSti tuimifteita jottea.

Söaitta ratennuS on juurettpuoleinett, moibaan rafennuSfuS= 
tattnufjet tuitentin fupiStaa merrattain m ätään, hallin eteinen, retju- 
ja tuimitcfuojat, fäytämät jopa ojatji lantajuojatin moibaan manttoja 
pylmäitä ja yt)biStämiä pot)ja= ja niStaljirfiä täyttämällä tefybä lam 
boiSta, ja maan muut juojat tjirfiStä. sJtatennutjen nametanpuolcijen 
ojan moi näin ollen, joS tahtoo, ebullijeSti ratentaa fimeStätin tai 
muusta feStämämmäStä aineesta. £ä tä  paitfi on feinäin yhteinen 
pituuSmäärä niin mätkinen, että je tuSfin on jaamutcttamiSja niin
tään muun fuunnitelmau tantta.

^tinoa muistutus, niintä tätä eljbotuSta maStaan mielestämme 
moi tet)bä, on että nametaSja on main ytfi ainoa omi. Alutta 
tämä ei ote mälttämätöntä. $en tulipalon maralta ja farjan tule- 
tutfen muotji painaa ujcampia omia, laittatoon niitä mietcnjä mutaan 
ulfofeinään.
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@J)botuS n:ro 2.

©tjbotuffeu xvto 2 toifiuto*

© e li tp f j iä .  kä ittä  eljbotufjet oraat pienempiä taloja raarten. 
SÖaifta pieniä, oraat ne mielestämme tuitenfin fäptännöllifiä. ^a r- 
janteittiölle ei ole järjestetty erifoiSta juojaa, ©iffi on m uuripata 
fijoteltu naraetan foppeen. £apa on uufi, mutta fiffi jo fäptännöSjä 
toeteltu, että fitä raoi juojittaa pienempään talouteen, tun raaan 
muurin putpärpS laitetaan niin, ettei ote tulipalosta raaaraa fefä 
fcittotoimet fuoritetaan jam aan aitaan tuin pleenfä naraetaSja liitu* 
taan, jottei tarjan lepotjettiä häiritä. M itään raejtyöprpjä ei jijään 
tule, tun muuriin Kittyp Ityraäraetoincn jarautorrai rautapeltiliemui* 
neen. $äinraaStoin je put)biStaa ja tuimaa naraetan ilmaa, mintuin 
toteutus on jelraään ojoittanut.
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(Sri lanaljuonetta et ole. ©en moi faaba fijoittamalla ftam 

larfinatt lantafjuoneen muutamaan foppeen, antamalla lanoille fen 
juojan, rnilä piirrollepa on ftoille merlittp ja telemällä lantapmneen 
taalfe eritpifen läpmälän. jftefyujen luletu§ on nä ipälin  e^botulfigfa 
fuora, mutta rehujen {äityminen namettaljöprpiltä ci ole läfjePään 
ptyä marma luin enjtmäijtpä etjbotuljipa. TOlään ei luitenlaan 
e§tä efybotulfeen n:ro 2 telemaata retytfuojaa filft am araa, ettei rooipi 
fiitä erottaa nametan miereen läptämän nuo l:ben tapaan.

©JjbotuS u:ro 3.

© e l i tp l j i ä .  £ällä efybotulfella on nuo l:feen rocrraten fe 
etu, että pedoille ja roafiloille on eriloinen juojapa, mitä fuurepa 
talopa, marjinlin femmoijepa, m ipä  nuorta larjaa mpötämälfi 
mätetään, on erittäin typoä.

@l)botug nuo 4*
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© e li tp f f iä .  J äm ä  ef)botu§ on laabittu farjanfartanoa mar= 

ien, joäfa reljut fäi(r)tctään plifillä ja joäfa talli on permannolla 
maru£tettu maatien pf)tepttä lantafuojaan, jo§fa fii3 nametan, tallin 
ja !äpmälän (annat pfyteife^ti Ijoibetaan. 9Jiaitoa§tiain pitofomero 
on tcljtämä tiimin, ettei fuimiffeföta irtautum a pöh) pääfe a^tioiftin 
tunf emuinaan.

@l)b0tu3 tt:ro 5*
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© e li tp f f iä .  (§fybotu3, futen piirrollepa näfpp, on fafftfer- 
roffiPa lantafellarinamettaa marten, jogfa lehmät omat pläferra^fa. 
2Ilafertaan fuuluu naroetan fofybatla lantafellari, jofa on fimePä 
rafennettama, fefä talit, eteinen, fifala, fanala, lampola ja fäpntälä, 
jota minne mainittua ei tarmitfe feinältä erottaa lantafellariPa. ?)lä- 
ferroffeen fuuluu: fe^fetlä rtametta, toifegfa pää§fä IjemoPen reljula 
ja toife^fa pää§fä farjart reljula fefä feittiö, jofjon mefi parhaiten 
fo^otetaan pumpulta, $ u n  farjan reputan alla on femmoifet juojat 
fuin fifala ja fäpmälä, on mälifatto luonnollifePi tefpämä fitäfin 
tiiroiimpi. Sannan fyoito tämmöifeäfä rafennuffegfa on mitä parhain.

(£f)botu3 n:to 6.

-i 1 t 1 I ]■ 'f - 1 7 1 7 T T 1 t
© e li tp P  SBaiffa täpttönametoita Ippfpfarjalle ci enää pleenfä 

fuofitaffaan, olemme fuitenfin laatineet eljbotuffen fettfin matalta, 
©e ei faipaa lähempiä felitpffiä.

@aftut ftfustuftfcsfa.
$o  ebetlä olemme laufuneet mielipiteemme tpöfyemoPen tallien 

lattioilta, joffi fiitä ei fen enempää, $aitfi pehmeätä alustaa ja
täpbelliPä mapautta, maatii tpöljemonen refyufointet eli ruofaruufyet 
matalalla. ?)teifePi fäptäntöön tulleet forfealle fijoitetut ref)uf)äfit omat 
fuora rääffäpg mäfpneetle eläimelle, ©en näet täptpp ruofaanfa furottaeP 
faan rafittaa etujalfojaan, puf)umattafaan faukn ja felfälifjaPenjäu 
nitpffePä. £pöt)emoPen ruofaruuljet olfoot fentä^ben tarpeeffi matalalla.
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£pöhemoneit ei faipaa eritteen maloifaa tallia, fe fun on 
pitfin päimää faanut ulfona fptliffi matoa ja fen muoffi rafaStaa 
lepohetfinään rauhallista puolihämärää, ^ ffuna t olfoot tamallifen 
forfeatla ja mato tulfoon fentaimmin tafaapäin. (SpöttiläShemoSten 
taita on hiufau toinen, (Seifocn ufeinfin taiten päiroää fifäSfä fefä 
ollen luonteettaan iloifia ja mitppaita ne taipaamat runfaaSti matoa, 
muuten faattaa niiben fitmät helposti pitautua. fRuofafoinii moipi 
niinifään otta jonfutt merran forfeammalla.

l a i t t i  elämät olennot faipaamat meneStpäffenfä ra itilta  ilmaa, 
^ibettäföön fiiS puolta, että talli iffunoita ja omia aufipitämällä 
tuuletetaan, marfinfin h^oS ten  ulfona olleSfa, [itiä futen tunnettu, 
on h io n e n  luonnoStaanfin erittäin fiiSti ja puhtautta rafaStama 
eläin, ^emoSjuojat eimät muuten tarmitfc otta fomin lämpimiä, 10 
aatetta on fplliffi. Soimi on faifiSfa tapauffiSfa t)eitettämä tpöStä 
hioutuneen h^nofen felfään.

~gia\vetan fifustu&festa.
Pam elan fifuStuffen rafentaminen niin, että fe on fefä tar- 

foituStaan maStaama että fuStannuffiltaan duotta, on epäilemättä 
maifeimpia fuoritettamia. £äSfä fuhteeSfa on monenlaifia eri menet
telytapoja, joilla fullafin löytyy omat fuofijanfa. Sähtemättä niitä 
tarfemmin felmittelemään, efitämme ainoastaan muutamia lyhyitä 
huomautuffia.

$uuperm anto on fefä fäytännötlinen että lehmille mieluinen, 
pystyyn afetetuiSta lanfunpäiStä laitettu termattu lattia on tofin 
hiufan fatliinlainen, mutta erittäin tarfoituStaan maStaama ja feS= 
tämä. k u i s ta  permannoista on aSfalttifilta oimatlinen, fementtilattia 
fytmäluontoifuutenfa muoffi mähemmän fopima. Sennille pehmeä, 
fuimaluontoinen ja fiiSti permanto faabaan fitenfin, että lehmäin 
aluS laitetaan tiimiiffi furmotuSta fameSta ja mullasta fefä taempana 
olema lantafouru ja fäytämä puusta.

$erm antolättiaan fuuluu ehbottomaSti lanta* ja mirtjafouru, 
jota myöten näm ä aineet poistetaan lantafuojaan. £ym in fopimana
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pibetään alla oleman piirroffen mufaföta järjestellä, joSfa roirtfan 
joljtofouru on lantafourun alla ja jol)on it)trtfa maluu lantafourun 
pol)jalautaan tehtyjen reifien lautta. ($uom .: luraa on fitnä juF)teeSfa 
virheellinen, että lantafourun ja mirtfafourun mälilauta näfpp mäl)än 
epäfelväSti.) ^onru  faUiStnn pituuttaan rnäfjän lantajuojaan fäfin. 
p a rren  (pilttuun) lattia taa§ on tafa=ofa(taan lantafournun päin 2 
ä  3 fenttimetriä f äiteinä.

Soinen ja pleifempi tapa on laittaa pljteinen matala lanta-- 
ja mirtfafouru.

^arfien (pilttnitten) mälijeinät eivät ole raältiämättömiä fent= 
moifiSfa nametotöfa, joiSja on runfaa^ti tilaa, mutta afytatöfa name= 
toiSja on pffi tahi pari parfipuuta Ijpmänä apuna eläinten puhtaana 
pitämifeSfä.

3tfe ritofinta moibaait fopivaSti järjestää faf)bellafiit eri tumalla, 
jofo fiten, että ma^taffairt feifovilla lefjmärimeillä on fumpaifillafirt 
oma reljufoimenfa eli ruofafuurnanfa, joiben välillä  on fapea fäp= 
tämä ruoffijan liiffumi§ta marten. ^eljufoimi toimii jämällä juoma= 
fouruna, (fuma a).

^mna a.



Xotfcffccn moipi ruofinta tapahtua rcfyupöpbältä, jol)ott liittpp 
crifoinen pieni juomamefifouru (fuma b).
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kuitta b.

?Jleifiit ja mäfyimmän tilaa maalima on folma3 tapa, jolloin 
mälifäptämää ei ole laifinfaan, maan reljupöptä on pf)teinen, (fuma c.)

$utoa e.

Äufjunftn pila mainituilla lamoilla järjegtettppn refyupöptään 
on marjut fopima futettaa] • rehuja laelta riippumalla ja fieffolab 
toffella Hillumalla r e l ju lo r i l l a ,  jo§ta ruoflija* fafybcn puolen jalelec 
fullelin lehmälle annolfenfa.

O - ...........  - -----------Q h

5tel)ufort.
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2Bieläfiit mufaraampi reljunfuletuSlaitoS, raarftnfin fuurcim 

littaa  naraetoiSfa, on ren ttu ) a u n  n. 6 c  fopii naractoifjin, joiSfa 
refyupöybät oraat järjestelyt a ja b piirrosten mufaan. Sidoin 
raälifäytäraän feinälautojen reunat oraat ratafiSfoina. M aunut fub 
feraat fuoraan refjulaSla naraettaan, jolloin fäytäraän foljballa on 
irtofiSfot, jotfa aina tarraittaiSfa paifoideen afetetaan.

9le^uraaunu.

^efyupöptien ja refyufoimien ruuan fääStäraäifyyS, niibett 
arauda faarautettu ruokinnan fjuofeuS ja puljbaSluontoifuuS fefä fieffo^ 
forin fäytännödifyyS oraat niin fouraan tuntumia, ettei niitä fan- 
nata ebeS raerrata raatikaan, pienimmiSfäfin tatouffiSfa ef)bottomaSti 
fjylättäraään ruofintatapaan, jodoin re^ut pannaan eläinten eteen 
parren lattialle.

£afaifen lämmön tarpeedifuubeSta on jo ennen puhuttu fefä 
eläinten meneStymifeen että rel)un fääStämifeen näfyben. S itä  paitfi 
tarraitferaat eläimet, jotfa fuurimmatt ojan rauotta raiettäraät narae= 
toiSfa, runfaaSti raitista ilmaa. Siffi on lanta luotaraa ufeiit 11I0S 
ja ilmanraaifjboSta pibettäraä tarpeediSta puolta, §uofeat ja fäy= 
tännödifet ilmanraaifjtolaitoffet oraat juuret lauhoista laitetut torraet, 
joiben alapää raoibaan luufulla fitlfea. 9?e afetetaan mieluimmin 
feinän raiereen, alapää noin pari fyynärää lattiasta ja ulottumat 
raefifaton yläpuolelle. sJieljä torraca on riittäraä m äärä fuurenlai-
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jecnfitt namettaan. Qlincitorraen pläpää on maru^tettama fuojatatotta 
alla oleman him an m utaan. Alempi fuojug ebtetää itmanmailjtoa 

fiten, että tunti tot)bate§faan fen minoa 
pintaa fääntpp plö^päin ja tormen pii 
fulfie§faan maifnttaa imemä^ti tormeen. 
käm änlaatuijet ilmatormet omat fopimia 
faittiin etäinfuojiin, joi§ja ei iffunain ja 
omien amaamijetla jaaba riittäm ää itmam 
maitjtoa aitaan.

§pm ä on marfintin fa^mamaa tar= 
jaa lahtea tiproiltä jäiltä ujein uto3 jalot* 
telemaan.

OJUtä fitte matoon tnlee, omat mam 
(janaituifet pimeät nametat terrakaan  t)p= 
tättämät. $ a rja  mene^tpätfeen taipaa ma* 
toa ptjtä tjpmin tuin itjminentin. <Sitfi 

on namettaan teljtämä runfaa^ti jnurentaijia itfunoita, jotta fe on 
pt)tä matoija tuin it)mi§tentin ajunnot.

28alo§ta pntjeen tulten emme jaata olla mainitjematta erää ltä  
uubemmanaitaife^ta nametan ratennu§taroa$ta, jo§fa maton joljta* 
minen namettaan on antanut aihetta äimän erifoifeen rafennu^mattiin. 
kartoitamme n. f. ta t to m a to n a m e tto ja ,  joita on jo muutamia 
meibäntin maaliamme rafennettu. (Seinät teljbään tiililtä tat)i ftmeätä

$oittileittau§. a pari taton fannatugppttDäitä. b niitä pt)bi3tän)ä 
poittiparru. c ittunajeinä toarjinaijen ja ptimmän taton nmliltä: d mätifatto.
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ja tomuttaan ne perin matalat, hm  ifhntoita et tef)bä feiniin. 6en  
fijaan on fatto niin fauoafjemute faffiferroffinen, joilta plentmän 
matalat jimufeinämät omat iffunoita täpnnä ja joilta mato mirtaa 
namettaan.

9?äitä nametoita on paljo ftitettp, marfinfiit fen muofji että 
ne fnurempia nametoita rafcntaeSfa tulemat fpjmitt fjalmoifji. Uhitta 
toifet mäittämät, että niin erinomaijia fuin ne omatfin efint. XanS^ 
faSja ja @telä=9iuotfiSfa, ne eimät itmartalan fplntppben muofji oifeiit 
fomeltuiji Suomeen eifä jpofyjoiS^uoijiinfaan. $ ffunat nimittäin 
jäätpmät tuolta pll)äältä fomirt ja jiiS f)immenemät; juojan tultua 
ja jään juiateSfa ne taaS muotamat lomin mettä. —  $uten janottu, 
nteibätt m aaham m e tälläijiStä nam etoita on mielä perin m äijän 
fofemuSta.

öopufji muuan l)uomautuS. ^ofaijeSja fuurentmaSja farja* 
ta lo ja  on efybottomaSti tarpeen ja fjelpoSti namettaan jomitcttamiSja 
erifoinett lautajeinäiuen aStutuSfarjina jonnia marten.

hampaat ja mtortlictrja.
£atnmaS polmeutuu fplmiltä plänf oinailta. Senmuoffi je ei

faipaa eritpifeit lämmintä talmijuojaafaan. Söenäjän, Gnglannin ja 
Unfarin lam maslaumat omat ujeiit läpi talmetfin laitumilla. SJhttta 
lammas faipaa ennen faiffea f uiman, raitiSilinaijcn ja maloijan 
olittpaifan. Sentäfyben onfin lampaille, mastoin entistä tapaa, rafem 
nettama forfeat ja maloifat juojat jefä pibettämä IjpmäStä ilmana 
mai^boSta tarpeellista puolta.

§ief)ot ja marfinfin majifat tarmitjemat lämpimän juojan. 
(Siihen näf)ben eimät ne äimän Ijpmin fopijifaan jam aan namettaan 
lammasten fanSfa, maiffa ujcimmiSja efybotuffiSjamme on tilan puuh 
teen muofji itiin järjeStettp. jftämä eläimet tarmitjemat runfaaSti 
imemiä fuimiffeita alleen, joS tahtoo niitä puhtaina ja termeinä 
jäilpttää.

Peltonen, 2lfutu§järie3te(mä. 4



§i&atääxvä.
©iät tarmitfemat lämpimän ja joffeenfirt tilaman talmiafunrton. 

$plmi§fä fuojiSfa hoitaen fpömät ne tointa mertaa enemmän, läntpi= 
minä ppfpäffecn. £äStä fppStä ja marfittfin mätänemifen eStäntifeffi 
on fypmä mnorata fifäfeinätt alaoja lauhoilla ja fen parempi joS 
fofo fifaläämä fimellään fifäStä aSfalttilafalla ja firaihiilitermaila. 
Öpmä mpöS olifi fifaläämän ebeSfä pieni aibattu tarha, joSfa fiat 
moifimat fäpbä jalottelemaSfa, fillä !uten tunnettu niiben jalat lii= 
tunnon puuttee^fa furfaStumat ruum ista fantamattomiffi ja liha 
muoboStuu pehmeäffi filamaffi.

Britoista puolta on pibettämä fifojett puhtaubeSta. ©idä maS= 
toin m aniaa määrää luuloa on fifa marfin fiiStiluontoinen eläin, 
jota huonosti miihtpp liaSfa. ©ifaläämä olfoon, joS mahbolliSta, 
päimän puolella.

OJttSfä fifoja fuurentmaSfa m ä ärän ä  faSmatetaan, Tiellä oit 
niitä marten luonnollifeSti rafennettama erifoinen, marta maSten 
fuunniteltu fifanametta. Alutta fen lähempi felmiltelp ei fuulu pienen 
firjafemme aineefeen.

^ana^uonc
olfoon tuima, lämmin, maloifa ja  ilmafaS fefä joS fuinfitt aamu» 
auringon puolella, fillä fanat omat aamumarljaifia, maan mcnemät 
aifaifcen pöpuulle. SJliSfä fuurentmaSfa m äärääjä fananhoitoa har
joitetaan, Tiellä on rafennettama eripäällinen, paremmin tarfoituStaau 
maStaama fanahuottc, tuin mille p h ^ fe^  farjanfartanoSfa on tilaa.

^arjanRciftiö.
3Baif£a npft)ään, jolloin uubempien farjanhoitoperiaatteibeu 

m utaan farjalle juotetaan fplmää mettä, lämpimän mebett tarme 
farjafartanoiSfa oit entistä pienempi, on erifoinen farjanfeittiö jotain 
feSfa fuurentmaSfa taloubeSfa fuitenfin tarpeellinen, ©itä tarmitaan
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larjan ah tain  pefua, taimofpimätt meben hualiStamiSta ja ruotain 
malmiStamiSta marten. £ulenm aaran muotfi on niitä maabittu
rafennettamalji m uilta rafennuffiSta eritteen. Soitotta ollen niiben 
Mättäminen fuitenlitt tuottaa lomin juuria huntaluutfia. 3 a tulen- 
m aaran pello on turlja, fun maan lattia lauletaan limestä tahi 
jementiStä ja uuni tefybään pl)tä ImolettijeSti luin ajuinjuojiintin.

<5httn>tftefuoja.
©riipinen tuimitefuoja on meibän päimiemme tarjantartanoiSja 

juora mälttämättömypS. tähänastinen huolimattomuus täSfä julp 
teeSfa, larjau afuttaminen liaSja ja lattnaSfa, ou hupeäpilftuna ja 
juurim pana taloubellijeita tyhmyytenä poiStettama. ÄuimitteiSta ou 
pibettämä p^)tä juurta huolta fuiu rehuista. ©ritoiSta juojaa tätä 
marten tarmitaan mälttämättömäSti, että olifi larjau alle tobellalin 
lu i  mi H e itä , eilä lumenfef äijiä humuja tahi jäifiä tuuria, luten 
ufeinlin ou laita.

^a ra ita  ja imemimpiä luimileaiucita omat mallojammal eli 
turmepehlu jetä juomura, jolä ou tätä tarloituSta marten lefättä, 
luimalla jäällä lattofuojuljen alle noStettama. §ym iä ja mirtjaa 
imemiä omat myöStin oljet. §am ut omat lalliita ja lu im i l f e in a  
huonosti tarloituStaan maStaamia.

<£anfafuoja.
Santa on maanmiljelytfen elinehtoja, josta jett menestyminen 

ja tuottamaijuuS juureSti riippuu. talonpokam m e pitäijimät itfenjä 
onnettijina, joS he moifimat jota muoji antaa fylmettämitte aloille 
jiemätt lantalerran.

Santaa jiiS maanmieS tarmitjee ja hun janoolitt jyyStä fyllä 
jitä „tuttatfeen". tu n tu u  tilitettiin jiltä, tuin huti ei tätä iljetään 
oiteiu uSfoiji. ^arjantartauo luluijitte eläinfuojineen on maanmiehen 
marftttainett lantatehbaS, josta hunen tulee tuo fultanja jaaba. 5ttlutta 
fuinta monta fytninentä luorutaa on monen talon tarjafartanoSta



tähän a*ti muofittain faatu, je on pian luettu. Qa mimmoista lantaa? 
Ufeintmiten futmaa lantapulmeria, jofa tallin ja ttametatt affunatt 
taa tuulen ja fateett uhaltaan miSfattuna fefä liian palatnifen !autta 
on menettänet miltei faifett mehunfa.

läm m öistä  on tarjontanaan Ijoito näihin aSti monin paifoiit 
maatamme ollut. 2BäfpmättömälIä uutteruubella tefee peltomies fuu= 
remntoifia fefätarhatt ja peltotnnfion pohjia, mutta farjan talmilannait 
hoibolle, jofa tuottaifi Janelle parhaimmat ja runfainnnat lantamarat, 
ei omista mähintäfään hnontiota.

£äSfä afiaSfa on fiiS tehtämä jtjrffä, perinpohjainen fäännöS 
ja eläinlannan h °^ °^ e omiStettama fefä aifaa että huolellifuutta. 
SJleibäu etybotuStemme m ufaan nuorenfarjart, lampaitten ja fifain 
jopa muutamiSfa piirroffiSfa hemoStcnfiu lanta 16)oibctaan fifäSfä 
täpttöfuojiSfa. «Siitä fiiS ei ole muuta janotuista, hiin että pohjalle 
mcbetään fpffpllä manffa murafcrroS ja että pitfin muotta fäptettä= 
föön ruttfaaSti fuimiffeita feoffeina. Siten faabaan fefä paljon että 
hpmää lantaa. Schmäitt ja ihmisten fefä eräiSfä tapauffiSfa tallinfin 
lanta fen fijaan on fopimin hoitaa crifoifeSfa laniafuojaSfa.

Jaatu in ta  on maruStaa lantafuoja feinillä eifä aittoaSti fatolla, 
niinfuitt manhempaan aifaan fäptcttiin. S iltä  ilman feiniä fotoa 
tuuli, luuti ja paffanen turmelee eräinä fuufaufina fuureSfa m äärin 
lantaa. Erittäin tärfeä on lautafuojait pohja. S e  ott laitettaroa 
tiiroiiffi fullotuSta jameSta tai femeittiStä, jottei lannan juoffemat 
aineet pääfifi tttaafjan itneptpmään. Djituffen fantta taafeit on eStet= 
tämä pntpäriStöit mebet lantafuojaan pääfemäStä.

(SrifoiSta hnontiota on omiStettama mirtfan h°^°öo, tttifä 
monin paifoiit ja marfinfitt ®telä=SuomeSfa on fomin laiminlpötp. 
Cfoittaaffemme mirtfan fuurta armoa mainitfaantme feuraamat nu= 
merot. 3 h mtfen laSfetaan feSfimäärin, fefä aifaifet että lapfet tufuun 
ottaen, muofittain erittämän 34  filoa jähmeätä ulostusta ja 4 2 8  filoa 
mirtfaa. (SbellifeSfä on 25 profenttia fiinteitä aineita, jälfiiitäijeSfä 
taaS 6 TV profenttia. ^^ntifen muotuinen mirtfamäärä fiiS fifältää 
noin 28 $  filoa fiinteitä «aineita, futt lanta fifältää ainoaSti 8 4
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fitoa,' et fiiS folmattafaan ojaa. Soppu on mettä, jotta et ote mitään 
armoa. Sam otit fifältää farjanftn mirtja äärettömän paljon armo= 
taSta tanta-ainetta, jonfa muotft laitti mirtfamine on matjöotlifimman 
tarfoiit tatteen otcttama. S^ätä marteit tntee tuimitteita fäpttää rum  
faa^ti ja niibcn tntee otta jemmoifia, että ne imemät mirtjan inatp 
bottijimman tarhaan  itfeenfä. l a i t t i  mirtja et fittenfään ppfäfybt) 
fuimitfeitjin, maan matnn fiitä oja tantajuojan pohjalle. Sen muoffi 
on fen alimpaan joppeett tetjtämä erikoinen mirtfafaimo, jo()oit itame- 
taSta jotjbettu mirtja ja tantameji moipi feräptpä. haimoja tet)bään 
monelta eri aineelta, niintuin jcmentiStä, rautatiili^tä p. m. p itäm ä 
m irtjafaim o jaabaait mpöS tiimillä puufeljpffetlä, tun maan jeit 
pmpäride ja pohjaan futlotaart tilittään jaraiferroS. Raimoon teräpä 
tpneetlä mirtjatta mateitaan jefä tantajuojan jontaa että pelloille 
tetjtämiä tunfioita. pellon ja niitpit maleluuit on fc ntpöS mainiota.

Santaa on tjoibettama Ijpmin tantajuojaSfa. Sertmuofji name= 
taSta ja fäpmätäStä tuttnt lanta-aine alituijeen lemitetään pmpäri 
juonetta, fäpttäen runjaaSti jeoffeita jouffoott. Xpöit fjelpottamifefji 
maruStetaan tanfafuoja juuritta läpiajettamitta omitta jefä tannam 
matein rännittä.

<Äöt)UtäCä.
Söictä muutamia muojia tafaperiit ci maaSfamme pteenjä 

ifymiSlannatle omistettu mitään puolta eitä hoitoa. QfpniSjätteitten 
paiffa oli jiettä täältä Hurttien tafana. jpufyumatta että armofaS 
lau tasille  täten joutui tuittaan, jeuraji jiitä tjirmeä jiimottomuuS. 
S itä  paitji la n ta n n e  maaperään matumatta turmeli [itä fuureSja 
määräSfä, josta marfinfitt tautijina aitoina jaattoi otta melloista 
m aaraa termcpbettijeSjä juf)teeSja. $ejättä 1893  foteerapeton muoffi 
termepSlautafunnat miltei faiffialta pafottimat rafentamaan crifoifia 
fäpmälöitä. S e  oli juuri parannuSaSfel täSjä jutjteeSja. SCRutta
tun näm ä fäpmätät ufeimntiSfa paifoiit tehtiin ainoaSti mät)äpä= 
töijiä työtieteitä, eimät ne lannanfyoitoon nätjbcn maStaa lätystään 
maatimuffia.
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ÄäpmäläStä mm. Ijpminljoibettuna moibaan faaba muoftttain 

fatoja f normia mitä moimattainta lantaa. MiSfä ei ifjmiSlannatt 
l)oito liitp lantafuojaan, rafennettatoon amarat täpmälät, mieluimmin 
fiirrettämällä iStuinlaitotfella, jolloin alaS putoama lanta ja rnirtja 
jafautnu itfeStään tafaifeSti maatimatta mitään muuta Ijoitoa, luin 
feoffeitten jälellepäin panemista, fun ennen fitä on laulettu pohjalle 
fppnärän pain inen  muraterroS, jo!a tartoin imee metelät aineffet, 
päästäm ättä niitä maahan uppoamaan. 3>Stumalaitot)en fiirtäminen 
fäp fiten, että lattiapalfit omat irtonaifet, jolloin aina pari palttia 
nostetaan etupuolelta taatfe ja iStnmalaitoS ftirretään palttien fijalle. 
M in fuletaan täpm älä päästä toifeen ebeS tataifin.

^arjanftarfanon ympäristö.
$en on nätjnpt tarjantartanoita, joiben pmpärpS on rapata 

loinen ja lantamettä tulmeljtima, ei moi olla panematta eritoiSta 
painoa farjanfartauon pmpäriStön tuim ana ja puhtaana pitämifelle. 
^kiljumatta epäfiiStepbeStä ja fyirmeäStä löpIjtäStä, on täm ä maaperän 
faaStuttamifeen näljben mitä armeluttaminta. M aaperällä on tofiit 
erittäin juuri puljbiStuStpfp. M utta taitella on rajatpa, m aataan 
ei ole m itään täpttpmätöu lifafäiliö. ^arjantartanon pmpäriStön 
maaperä on fiiS ojitnfjen tantta pibettämä puhtaana, m aan pinta 
tuimana ja fiiStinä.

^Taifotafous- ja ttnfja-aiffart)f)mä.

>M-,i 1 1 M  1 i i v n  1, 1 1 1 1 1 1 1
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© e l i tp l j iä .  3>o ebellä olemme perustelleet, m iniä nuioffi 
fuSfalin taloSja tulifi olla erifoijet maibonhoitohuoneet ja miniä muoffi 
ne eiroät ole fuofiteltamia ajuinralcunufjcn phtepteen. ($hbotutjeS= 
jarnme ne milja= ja lihavittojen fanSfa muoboStamat pl)teifcn rpljmän.

^iirroffet eimät laipaa pitempiä jelitpffiä. 9?:ro 1 on juu* 
rempaa, n:ro 2 pienempää taloa marten. 3>i°mutaSfa on Cl'i huone 
maibonhoitajaa, talonmanhuffia t. m. f. tarpeita marten.

(SriloijeSti on huomioon otettama, että maitotalouben hoiboSja 
täptetpt juuret mefimäärät johbetaan omituista lilaroiemäriä mpöten 

. rafennnffeSta tarpeellifen loitoS. $ermanerotuShuoneen lattia tef)tä= 
löön fimeStä, jementiStä tai rautatiiliStä. jpiimähuonc tyappojenja 
muolfi pitää olla erillään toijiSta maitohuoneista, eilä ruolia jaa 
miSjään tapauljeSja maitohuoneiSja jäilpttää.

SfJlitä tähän rplpuään luulumiin aittoihin tulee, huomattafoon 
että juolaijia ruofatamaroita ei jomi pitää milja= ja jauhovitaSja, 
mitä huonoa tapaa monin paifoitt faptetään. 6ert muolji tarmitaan 
criloinen Iiha=, lala= ja juotavitta.

3Bilja maatii amarat, ilm allaat ja hqomSti tuuletetut aitat 
hprain jäilpäffeen. J ä tä  tarkoitusta tulee mpöS hiutalorafennufjen 
tähbätä. k a ta la t  ja lemeät kaukalot, jommoijia pleenjä käytetään, 
omat epäebullijet miljan fäilpmijctle jekä mittaufjeSfa huulalat. $al= 

(joa mulamammat omat jeuraamau matlifet-hinlalot, joita atlaolema
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piirros felittää. $m t milja juoffec alaS mittauSaluStalle, liiffuu fe 
famalla fautta fpnfalon, mistä fpntpmä jpmieit fjaufauS on ebufft

niibcn fätltjmifeCIe. SBietä- 
fin parempi ja marfinfin 
fuurempitn roilja=aittoihin 
juofiteliama on feuvaaman 
piirroffen mufainen f)infafo. 
£)infalo, jofjon jpmät laS= 
fetaan pläferraSta taata- 
maila, on fapea ja forfea 
eifä fen potyja faa ulottua 
lattiaan faaffa, maan tulee 
jääbä alle fen mcrran tilaa, 

että mitta fiiljen f)t)mäSti fopii. © ilja tt mittaus fäg itfeStään, amaa= 
maila Ijinfalon pofjjaluufuu. Q>ofa mittauffella joutuu fofo fyinfalon

miljamaraSto liiffeefeen. §an= 
fauffen lifäämifeffi on fjinfalo 
maruStettu // Nym uotoiftlla 
faljbeSta lauhasta te ip il lä  
l)arjaffeilla, jotfa fulfemat 
maafafuoraStt f)infalon feS* 
fellä feinäStä feinään pitfin 
ja poifirt. ^ournlauban alle 
miljan feSfelle jää tpfjjä 
ilmantila, jofa lautain ulot- 
tueSfa f)tnfalonfetnän läpi 
on pf)tepbeSfä pmpäröiraän 
ilman fanSfa, jota paitft 
milja laSfeutueSfaan f)an= 
fautuu lautoja maStaan, 
ppfpen (jpmänä tarmitfe^ 

matta muuta liputtamista. Qotta miljan IjinfalolaitoS ja aittojen 
tuulettaminen tobclla anfaitfec huolellisuutta, tobiStamat ufeat furullifet



fofemuffet monista juurista jpmäStöiStä, joiSja ntelfoijet miljama^ 
raStot omat Ijoibon puutteesta menneet lannafji.

^ a a te -a itta -, tiafustofuoja- ja majan)t)mä. 

©IjbötnS n:ro 1.
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@t)botuS ti:ro 2♦

S e l i t p f f i ä .  Vaateaitoista ja majajuojiSta olemme ntuoboS^ 
taneet talofuunnitelman neljännen rpljmän. hittojen fuljtecn tarmitfee 
tuSfin huomauttaa, että palmelijoillafin on tarpeen oma aittanja, 
joSfa moimat tam aranja fäilpttää.

Suurem m asta taloubeSja tarmitaan eriffeen ajo= ja eriffeen 
miljelpSfaluStofuoja, jiffi juuri on npfpaifainen maanmiljclpSfaluSto. 
pienemmillä tiloilla tullaan fpllä p^teifellä faluStofuojalla toimeen.
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£>aIforcaja on tarpeen jofa ta lo ja , fuurcmmföfa Farjataloigfa fen 
lijäffi erifoinen mäfireljujuojafin.

V aateaitat ja majat omat fefärt fuumimpana aifana fopimia 
ntafuufuojiffi. 2)ön mietto färpäSten fäftSfä m a to in a  ja luumiSfa 
afuinf)uonet§fa on iljmifelle fuureffi rafituFfeffi.

Soraan talji mofitt ulfoljuoiteet
\ /

J tU c i/ic ','
iI
I

<J& ZS€$0'. j

l ___

V

-U fe
©elitgffeffi ntai= 

nittafoon, että farjanfartano  ̂
rafennu!je3ja fuimifefuoja, 
lantala ja fäpmälä eimät 
fuulu itfe rafennuffeen, maan 
on niitä marten FpF)ättp eri 
juoja lauhoilta rafennufjen 
taaffe. hallin eteistä ei ole, 

t  ̂  ̂ n s 4 ?i  ̂ 1# a maan fopimat ajofalnt tallin
m!—4-- t--l i —l-—I l i omipuoleert, reet pöffi !ui=

mifefuojaan.

^ jttX £cu r  ' ~o



Sauna- ja pefntnparafemm&

S e l i t p f f i ä .  S au n a  on fuomalatfen lentpilapfi, pfytä rDätttä= 
mätön fuirt afuinfuoja. £ermepbenl)oitoon näfjben onfin fitä pibet 
tämä fanfamme onnena.

$af)tn puute manfyanfanjan faunoilla on, että ne omat rti= 
funta= ja pufeutumi§fyuonetta mailla. S e  on ljelpo§ti autettu rafcm 
tantalla fauna faffifuojaifeffi, joilta toinen on taloube^fa pien tär= 
feättä muuripaballa raam itettuna pefutupana fefä famalla pufemni§= 
{juoneena, toinen marfinaifena faunana. S au n a  on tefjtäraä maloifa, 
ftlloin fe on Ijauifa ja ntiellpttämä. ^ibettäföön ntpöi liuolta ettei 
faunan fäptöifä fpntpmä runfai Hfamefi pääfc rafennuffen maape= 
tään  malumaan, maan jofybetaan loitommalle.

Stu^irafeuttuirtyJjmiiitä
ei nteibän tarmitfe lähemmin puipta. Sen  järjeitelp on fomitettama
oloja ja tarpeita mpöten, joljott maifuttaa fefitt, fäptetäänfö puinta= 
fonetta, m iifä m äärin tarmitaan juojia taimella pintamaa miljaa 
marten j. n. e.

SteHarit
Jjuurifairaifellari fopii liprain afttinrafennuffen alle, jompaan 

futnpaan pääfjän, jo^on ei mettä laifeubu. Sen feinät laifettafoon
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firoc^tä, o mi laitettaloon limijallaan. $ailiSfa ajanut ulaifeSti jär= 
je§tetr)i§fä talo ina, jopa torpiSfalin, tarmitaau jääkellari. S e fopii 
parhaiten fijoittaa maitohuoneitten alle. Seinät, katto ja lattia 1 
letaan kiroe^tä. jääkellarilla tulee olla kaffi oroea, joiben ro tiliin jää 
runfaaSti ilmalle tilaa.

Staiuro ja luefijal)to.
Äairoon arlaluontoifuubeSta maaperän lautta tapahtumalle 

faaStumifelle olemme jo ennemmin perinpohjin puhuneet. $aimo ja 
fen ympärys fiiS tarloin fuojeltaloon Hlamefiltä ja lailenlaifelta 
muulta faaStumifelta. ^ u u a rlu t omat h^uu^fu ajoin uufittamat, 
fillä mäbännyt arllu  päästää lilaroebet laimoon. S a m a lta  fyyStä 
fullottaloon arfun ympärille tiimin, läpäifcmätön familerroS. 9Jlai* 
nioita omat n. f. putlilaimot, fillä niiniä on mefi fuojeltu laiteita 
maan fifään malumalta pintamebeltä.

QftiSfä fuintin inahbolliSta on, laitettakoon roefijohto. S e  ai laa 
myöten lannattaa erinomaifeSti, m aillapa luStannulfet aluSfa pelota 
tamatlin. SBefijohbot omat monin pailoitt joutuneet huonoon huu= 
toon ralennuStaibon puutteella tehtyjen epäonniStuneitten loleitten 
jot)boSta. $utt maan rafentaja on täyfin felmillä tehtämäStään, faa= 
baan mefi ilman mälilaimojen apua, imu* ja painopumppua läyt{ä= 
mätiä uoufemaait aina 30  metriä lorlealle.

pihamaa.
£jyroät tiet ja läytämöt felä h^urnt järjestetty ja h a e t tu  

pihamaa on talon launiStuS. Sen muolfi ei tätälään puolta ole 
oman onneitfa m araan jätettämä. $ ihan  mäljyybeStä on jo ailai= 
f emmin ollut puhe. $utt tähän liittyy taitam ani fuunnitellut tarpeet 
lifet läytämät ja niiben mälillä mihreät ruohonurmitot lullapenlereineen, 
telee fe mähämaraifentin lobin hauSlannäköifekfi ja mieltä mirliStämälfi.

^PuuiStutukfet
luulumat talon tanhuaan ja lähimpään ympäristöön. Niiben mer^ 
lityStä maaperän puhbiStajaua, talon juojana tulenmaaraa ja lylrniä
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tuulia maStaan, mitpoifuuben Ranttilana ja paifan fauniStufjena on 
cbeltä felmitettp. SD̂ î fä ei luonnon fplmämiä puita ote fpdiffi, fieltä 
on ajuffaiben itfenfä istuttamalla pibettämä afiaSta Ruolta. OJtcibän 
maaSfamme ollaan täSjä fuRteeSfa perin tafapajulta. @fim. mcnä= 
läifet, jotta rafennuSjärjeStelmänfä puolesta omat meitätin jälempänä, 
omat täSjä foRben paljoa ebiStpneemmällä lannalta. Siellä monin 
paifoin tuSfin tapaa taloa, jonta pmpäriltä ei otifi fiemiä puuiStm 
tuffia, töptpppä paifoin oifeita puiStofpliä. Sam aan  fuuntaan on 
meiltäfin pprittämä. §auSfan maifutuffen tefee, joS farjanfartano 
on Raimoilla puuiStutuffilta lamallaan tuin erotettu piRatanRuaSta. 
§uom attam a fuitenfin on, ettei puita jomi istuttaa liian täRettc 
rafemtuffia. Sidoin ne marjoStamat Ruoncita, otten esteenä tuifi 
tarpeedifede auringon matode.

©riipinen pnu= ja faSmitarRa on meibän talonpojidemme 
pleenfä joffeenfin tuntematon taitoS, jopa monin paifoin jaa etfu 
mältä etfiä ebeS pffinäiStä Rebetmäpuuta tai marjapenfaSta afumuf= 
fen läReifppbeStä. ^uutarRan miljelpS fuitenfin Rpmin Roibettuna 
on tafoubedifeStifin paljoa tuottamampi fuin mifään muu miljclpS, 
puRumattafaan että je on talon parRaana fauniStnffcna. $prittä= 
föön fiiS faam aan jofa taloon omituinen, maiffapa pienifin puu= 
tarRa. §ebelmäpuiben miljelpS fannattaa maan etetäofiSfa erinomai* 
jeSti. QuurifaSmit ja miRanneffet taa S antamat tcrmeedijen ja maiR= 
teleman tifäpffen raRmaamme pffitoiffoifeen ja niuffaan ruofajärjeS= 
telmään.

harjan fefätarfja-
§uono ja ferraSfaan Rplättämä tapa on monin paifoin maa= 

tamme fijoittaa farjan fefätarRat iRmiSafumuSten läReifppteen, ufeiit 
niiben ja farjanfartanon mälide. 2lRtaiSfa nurfiSfa maimaamat fär= 
päfet ja itifat farjaa paljoa enemmän fuin loitompana, ilman fäpm 
nide m apaada paifada, jota paitft Ruotto fiimo ja lannan Raju,



3fottyuoleifctt talon af cm a = ja rafctmu^piirros.
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tnilä tunleutuu aina äfumulfiin faalla, on IcrraSfaan Tietämätöntä. 
V älttäm ätöntä on fentähbcn fefä afujain itfcnfä että larjait muofft 
ftjoittaa lefätarfyat loitoS afuinlartauoSta. £iliticnoilla olema pedon 
jarla on fii£)en marfitt fopirna. Jarhatunlion läpi malumaSta lannan 
mehusta faapi maa pfybeSfä lefäSjä monimuotijen lannoitulfen. Q>tä= 
SuomeSfa pleijeSti fäptettp „larjanfam u", jola fpntpp turpeilla pei  ̂
tetpStä laStutuleSta, on t)pmin fuofiteltama lärpäStcn ja ttiffain lar= 
lotuSleino, marfiuliu Ippfpn ailana.

iKafcmtuStcn nlfofirouS.
Olemme lirjajeSfamme puhuneet plfinc:::aan ajutuffen ja va iennu t 

ten järjeStämifeStä. ^alennusten ullofirouS ci lau lullaan ainccjecmmc.
Järleä tä  luitenlin on pitää täm äliu puoli aina muiStoSfa. 

3oS lerrart lanuattaa mitään ralentaa ja järlemän fuunnitelman 
atu laan järjestää, niin lanuattaa mpöSlin ullofiroubede omintaa 
fjuoledifuutta, marfinlin luu fe ei pleenfä fanottamaSti Hfää luStam 
nuijia, maan Ipfpp ainoaltaan l)pmää tahtoa ja harrastusta. Jäm ä 
puoli on meifäläifiSfä maalaiSoloiSfa pleenfä malitettamaSti laimin^ 
Ipötp. Äplämme h^rmaine, ränfiStpine ralennuffineen telemät otjiful- 
lijaan ilämätt, plfitoifloifen mailutulfen. puhum atta mistään firoubeu 
maatimulfiSta on äimän läfittämätöntä miniä täljben cimät maatta 
miljelijämme ebeS m aalaa ralennuStenfa ullofeittiä, mailla tämmöi* 
tien laiminlpönti on fuoraStaan taloubellifelji tappiolfi. Seinäin 
fimeleminett mefimärimaalilla m aljaa niin perin mä^än jiitjen etuun 
näf)ben, m iniä fe tuottaa fuojelemada puuta mätäncmifcltä, ettei 
lannata jättää mähäpätöifintäfään ralennuSta maalaamatta. 9Jlitä 
pilaifiit lorjauS olifi fiiS täSfä futyteeSja toimottama, oliji pääStämä 
ftitjen, että „ punainen talo ja malloijet illunalaubat" lotytaifi ftlmää 
lailliada.

Ullofirouben ebiStäntijelji olifi mitä fuotaminta faaba pieni 
loloelma plfinfertaifia, talonpojan oloihin fopimia, he^PP0^ n^ f ia 
ralennuSten maUipiirrolfia. Oimallinen opaS täSfä fuhteeSfa, famoitt 
luin ralennuSopillifeSfa oljjauljeSja on fuuritilallifide 51. ©jöftrömin



- 64 —

teoS „9JiaatalouSrafennuffia", jota fiiS mitä lämptmimmtn fuofitte- 
lentme. piffu miljelijöille ie on fomirt laaja, runfaSaineinen
ja falliShintainenfin (12 marffaa).

£ulcttmifmtbeu toimetta.
2lfutuS' ja rafertnuS järjestelmä on ala, jolla meibätt maag

iamme ajanmufaifilla parannuffilla moitaifiin iaaba ferralfaan ihmeitä 
aifaan maanroiljelijäimme itfenfä taloubcllifeffi ja termeybcllifeffi l)p- 
mäffi fefä !o!o m aan funniaffi. ©ifjt tulift hatlituffen ottaa täm ä 
puoli erifoifeett huomioonfa. $oS ^allitug uhraifi Ijtnfan maroja ja 
huolenpitoa tätä at aa foSfemien aftain Intiim iltä ja iopimien pararn 
nuSehbotuSten tefemiStä marten fefä ennen faiffea pa ran nu sh an *^  
tuSten herättämifeffi fanfan fymiSfä rimeiSfä, moifi fiitä fehittyä uufi, 
lupaama tulemaifuuben fuunta. £>allituffen olifi ien mnoffi jofo aimatt 
ilmaiicffi tahi marfin helppohintaifina lemitettämä rahmaan feSfuuteen fo- 
pimia firjafia, ehbotitffia ja ntatlipiirrofiia. SääninhaUituffitta on nyfyään 
moncnmoifta ohjauS= ja malmomiSmelmotlifuuffia afufaSten 
moinnin ebiStämifeffi. (Siföhän niille täSfäfin fuhteeSfa fopifi jonfun= 
laifia tehtämiä. huulemme niin.

A lunan tulemaifuuben toimomuffemme on, että ntaafeubun 
tcrmeySfioitoon, jonfa ebiStäntifeStä nyfyään hatlituffen puolelta pibe- 
tään erifoiSta huolta, liittyifi afutuS= ja rafennuSjärjeStelmällinenfin 
puoli. QoS uufien rafennuSten fijoittelu ja uufien afuinpaiffaiit fuum 
nittelu toimitettaifiin yffiSfä neumoin uufiin periaatteifiin perehtyneitä 
ten termeySlautafuntien fanSfa, olifi fillä m annaan termeySfjoibonfin 
hymäffi moitetta paljoa enemmän hiin monilla pitfillä afetuffilla.

jääm m e toimomaan, että nämäfin feifat pian otetaan lmo= 
mioon ja että fun yleinen fanfalaiSfimiStyS fohoaa ja taajemmat 
näföalat moittamat fanfaSfamme alaa, afutuS^ ja rafennuSjärjeStel^ 
mäfin maafenbutla on astuma ripein aSfelin uufille ajanmufaifille urille.

*
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Kaksi oppikirjaa ominpäin opiskeleville 
kansanmiehille.

Senaattori Z. YRJÖ-KOSKINEN, tunnettu mainio his
torian tutkija, on laatinut historian kansalle ja nimittänyt sen

♦  Ajantieto
m aailm an tä rkeim m istä  tapau ksista  niille, jo tka  

eivät ole koulua käyneet.
Esitys ihmiskunnan kehityksestä varhaisimmilta ajoilta 

viime päivien tapahtumiin saakka, etevän historiantuntijan sel
vällä tavalla kerrottuna — pitäisihän sen olla niitä kirjoja 
joita kansanmies suurimmalla mielenkiinnolla lukee.

Kirjan arvoa lisäävät hyvät kuvat ja kartat. Hinta on 
vaan 65  penn iä , mikä on erittäin huokea hinta kirjalle, joka 
sisältää noin 100 sivua ja on sidottuna.

Seminaarin lehtori K. SUOMALAINEN, useiden ete
vien oppikirjain tekijä, on kirjoittanut

Kansan miehen Laskuopin.
Laskemistaito on kansan jokapäiväisessä käytännölli

sessä elämässä tarpeellisimpia tiedonhaaroja. Mutta tavalli
sesti se on ollut ominpäinoppivalle liian monimutkainen aine. 
Eikä ennen lehtori Suomalaista ole yksikään kykenevä opet
taja ottanut helpottaakseen tämän tiedon vaikeutta, laatimalla 
— niinkuin hän — helppoja lasku-ohjeita ja selvittäviä esi
merkkejä. Tätä hyödyllistä kirjaa siis varmimmin tullaan in
nolla ja menestyksellä tutkimaan monenmonissa kodeissa.

Kirja sisältää 120 sivua, on hyvästi sidottu, sitä seu
raa eri vihko lasku-esimerkkejä, ja sen hinta on erittäin huo
kea, 85  penniä .
fflt&r N iille henkilöille, jo tk a  o ttavat su urem m assa  
m äärässä  näitä kirjoja levittääkseen , myönnetään edul
liset ehdot.

P80T  Näinä päivinä ilmestyy



„£u) liiliiiö tc it
toimittanut 'gSHljfori W effonen.

9I:o 1 kyläläisten laulufirja.
9?:o 2 SOiaanjafo SBettäjällä.
91:o 3 kuittia SJlöfjöttctt tuonella täytettiin. kirj. ©. 9llMo.
9<J:o 4 kcifaritt puIjeiHa.
9i:o 5 Söeitäläifct paroonit ja SBanljan Suomen talonpojat. 
9t:o 6 Dttfo maattomatlafin ifättntaa? kirj. Santeri 2llfio. 
91:o. 7 Suuret ja pienet faitfat.
91:o 8 kuinfa lapfista felpo tyrnipä faSroatetaait.
91: o 9 Sananen Suonten lapjillc.
91:o 10 pietti marja = ja fienifirja.
91:o 11 Saeten lauluja. koonnut 3  tn tn i p e l l e n .
91:o 12 kafji Suomen f)proäntefijää. (9tleffanteri I ja II).
9l:o 13 torpparit ja ifänuät. herrat ja talonpojat.
91:o 14 ^fäntämäfi ja palmelijat.
91:o 15 yleistä tertoeyben hoitoa. kirjoittanut konr. fftelanber. 
9l:o 10 ©männille ja tyttärillc.
91:o 17 Suomen fotalaitoS ja fen nyfyitten tila.
9l:o 18 9htorif omine firoeellifyys.
91:o 19 91 tui nm n a li ja pttolifoiben feSfinäifct fut)teet.
9l:o 20 2of)t. 9llfo!)o! oifeuben ebeSfä. Vuoropuhelu.
91:o 21 .'ocnricllifin lauluja, koonnut 91. .Hei 1) iin en.
9t:o 22 Dnfo löyhältä lafia? ja kuinfa cpäfoljtia forjataatt. 
9t:o 23 Enintä rafennän taloni?
9i:o 24 9lntcriffaau fiirtymifeStä.
9t:o 25 1'aillifuubcH pohja ja l'afiett pyhyys SuotneSfa.
9t:o 26 kertomarunoja.
9t:o 27 1'auluruitoja.
91:o 28 Suomi ennen ja nt)t.
9l:o 29 ja 30 kuittia jofa mie£ fai maata. Vuoropuhelu.
„f.i)liiliiir.tnt hirjttrct“ maffaroat ainoastaan o p. fpl, 

100 fpl. hinta on 4 nti., 1000 fpl. 30 mf. 
„iit)liiliiistcn kirittiin44 on jaataroana myöSfin fibottuina,

3:Sfa fiteeSjä a 75 p., yhteenjii 2 ntf. 25 p.
kustantaja B ern er Jpöberffröm ^onoooSja.
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Huomattava kirjasarja maanviljelijöille l
— ' v

» — — on aivan välttämätöntä, että pikkuviljelijätkin ryhty
vät hankkimaan kotiinsa mahdollisuuden mukaan maanviljelyskin al- 
lisuutta ja koettavat ennen kaikkea käytännössä toteuttaa siitä am
mentamiansa tietoja. Sopivina tiedonlähteinä suositamme Uuden
maan läänin maanviljelysseuran toimituksia, samalla kun lausumme 
toivomuksena, että se edelleenkin jatkaa tätä hyödyllistä tointaan 
silmällä pitäen erittäinkin pikkuviljelijäin tarpeita». (Mikkelin S.).

Uudenmaanläänin maanviljelysseuran
toimittamia, maanviljelijäin puolelta yleistä suosiota saavut
taneita kirjoja on vuoden kuluessa ilmestynyt seuraavat:

L y p sy k a r ja n  hoito. Kirjoittanut J .  F .  UaUenborg . 
Ensi palkinnon sanut kilpakirjoitus. Kolmannesta 
painoksesta tekijän luvalla suomentanut J. E. Sunila. 
Hinta 60 p.
»Harvoip olemme uskaltaneet niin hyvällä omalla tunnolla 

kiittää sekä antaa puolustuslausettamme teokselle, kun yllämainitulle 
kirjaselle—-------.» (Pellervo.)

II.K o tie lä in te n  hoito sa ira a ssa  tila ssa . Kir
joittanut piirilääkäri G u sta f RegnSr. Ruotsin yleisen 
eläinsuojelusylidistyksen palkitsema kilpakirjoitus. Teki

jän suosiollisella luvalla suomennettu. Hinta 60 p.
III.M a a n vilje ly s  ja  sen sivu elin kein o t. Kaksi

kymmentä yleishyödyllistä kirjoitusta. Kirjoittanut ag- 
ronoomi F .  A . Ottelin. Hinta 75 p.

IV.L a n n o itu s oppi. Maanviljelijöille ja  maanviljelyskou
luille. Kirjoittanut professori, tri A . Stutzer. Viiden
nestä painoksesta tekijän luvalla suomennettu. 1: 50. 
»Lannoitusoppi» poistaa kauan vallinneen puutteen

HY VIIKIN TIEDEKIRJASTO San
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