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KARHULAN KARTANON KUIVEKEMULLAN
VALMISTUSTAPA JA NAVETTA KUO-

PION NÄYTTELYSSÄ.

Kaikessa aineellisuudessaan teki Kuopion viimekesäi-
nen maanviljelys-näyttely, kun sitä jälkeenpäin koko-

naisuudessaan ajattelee, aatteellisen ja ihanteellisen vai-
kutuksen. Se osoitti, kuinka monella taholla meillä tätä
nykyä ponnistetaan voimia ja uhrataan varoja kansamme
aineellisenkin valistamisen hyväksi. Kilvan pyrkivät näyt-
teillepanijat, ei nähtävästi suinkaan vaan palkintojen toi-
vossa, vaan yhteisen asian harrastuksesta ja sen hyväksi,
osoittamaan, mitä olivat aikaansaaneet ja antamaan osaa
muillekin aatteistaan, keksinnöistään jakokemuksistaan.
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Kun siellä käveli noilla kentillä, ja noissa näyttelyhuo-
neissa, niin oli tunne siitä kuin olisi ollut jossain opis-
tossa, jossa opettajaa elähyttää vaan halu hyödyttää,
valistaa ja kohottaa.

Tällainen harrastus yhteiseksi hyväksi, vaikka se
meillä onkin tavallista ja kuuluu milfei jokapäiväiseen
elämäämme, on kuitenkin, joka kerta kun sitä näin
johonkin polttopisteeseensä koottuna huomaa, omansa
mieltä ilahuttamaan.

Monen monella tavalla, niinkuin sanoin, käännyt-
tiin Kuopion näyttelyssä kansan, suuren yleisön
niinkuin ammattimiestenkin, puoleen neuvoilla ja ope-
tuksilla, sekä sanallisilla että havaannollisilla. Siellä
neuvottiin karjan jalostamista, maidon valmistamista,
sopivain siementen ja viljelyskasvien käyttämistä. Olipa
siellä rakennettu kokonaisia taloja ja erityisiä huoneita
osoittamaan, miten talouden eri alat olisivat sopivim-
min ja käytännöllisimmin järjestettävät ja hoidetta-
vat. Niinpä oli siellä rakennettu kokonainen mallitalo
ja pari navettarakennusta pantu näytteille, eritoten pieni-
viljelijäin opiksi.

En tahdo sanoa, missä määrin tuo paljon puhuttu
mallitalo lienee onnistunut vakuuttamaan niitä, joille
se oli aijottu, siitä, että malli on oikea ja heille sopiva.
Näytti kuitenkin vähän siltä kuin monessa katsojassa
olisi herännyt epäilevä kysymys: jaksankohan minä
saada aikaan tuollaisen talon? — ja kuin vastaus olisi
ollut masentava hänen toiveilleen. Tulevaisuus on
osoittava, syntyykö talosta se pysyvä, meillä uuden-
aikainen havaannollinen oppilaitos, miksi se on aijottu.
Mutta ainakin yhdessä suhteessa on tämän talon ja sii-
hen pantujen uhrausten merkitys kieltämätön. Ne näet
osoittavat, että meillä ovat silmät jo täydellisesti auven-
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neet oivaltamaan tarvetta pikkuviljelijän tilan parantami-
seksi muutakin kuin lainsäädäntötietä, jota tietä jo kau-
van on vaellettu ja kai tullaan vielä kauvankin vaelta-
maan — pelkään pahoin sen suurempia tuloksia saa-
vuttamatta. Pikkuviljelijän tila paranee vasta sitten
kun heidän viljelyksensä paranevat. Kysymys on
enemmän maanviljelysteknillistä kuin maanviljelys-lain-
säädännöllistä laatua.

Sitä samaa tarkoitti ja siitä samasta harrastuksesta
lähtenyt oli myöskin erään yksityisen vetämä korsi
yhteiseen pesään. Tarkoitan Karhulan kartanon näyt-
teille panemaa navettamallia, ja sen ohessa annettua
opetusta kuivikemullan valmistamisessa, joka oli jär-
jestetty näyttelyyn.

Tarkoitukseni on tässä ottaa tämä navetta ja sen
yhteydessä olevat seikat lyhyen selittelyn esineeksi m.
m. siitäkin syystä, että ne vaatimattomuudessaan liene-
vät jääneet moneltakin huomaamatta.

Sitä ennen en kuitenkaan voi olla vielä kerran lausu-
matta iloa siitä, että tämä harrastus, pienivilelyksen
edistäminen ' kaikilla mahdollisilla keinoilla, on yhä
enemmän leviämässä ja että se on saanut eri ä tahoilla
voimia liikkeelle aatteen toteuttamiseksi, aatteen, joka
varmaankin on elinvoimaisimpia kansamme aineellisen
riippumattomuuden turvaamiseksi. Omin väkineen ja
omin voimineen ja pääomineen toimivan pikkuviljelyk-
sen aikaansaaminen on ilman epäilystä ainoa keino
saada meikäläinen sosiaalinen kysymys maaseudulla
ratkaistuksi. Jos osakaan siitä kansanluokasta, joka
nyt irtainna kuleksii, saataisiin takaisin, ei ainoastaan
maalle, mutta myöskin maahan, niin järjestyisivät sosiaa-
liset olot verrattain helposti kaupungeissakin. Kun tär-
keä yhteiskunnallinen kysymys on sitä tietä saatu osaksi
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ratkaistuksi esim. Tanskassa, niin miks'ei se onnistuisi
meilläkin, jossa edellytykset pieniviljelykselle eivät suin-
kaan ole huonommat, jos vaan äly ja tarmo ja talouden
käytännöllinen järjestely pääsevät toimimaan yhdessä
itsetietoisen tarkoitusperän kanssa.

Niin, nämähän eivät ole mitään uusia asioita. Olen
kuitenkin tahtonut johtaa niitä mieleen senkin kysy-
myksen yhteydessä, joka nyt on esillä, kysymyksen
siitä, miten — pikkuviljelijän olisi navettansa rakennet-
tava ja lantavarastoaan kartutettava ja siten saatava
viljelyksensä niin voimaperäiseksi ja kannattavaksi kuin
suinkin. Saattaahan monesta näyttää siltä kuin tällai-
sen kysymyksen pohtiminen kuuluisi vaan ammattimie-
hille ja ammattijulkaisuille; saattaa myöskin olla, että
asia tuntuu kovin vähäpätöiseltä tänä aikana, jolloin
kaikki parannuspuuhat ovat niin »suuresti» ja »valtiolli-
sesta » otettavat ja jolloin vaan lakiehdotus-ohjelmat
pykälineen kelpaavat parannusehdotuksiksi. Mutta sit-
tenkin uskallan ujosti luulla, että kysymys maan voima-
peräisestä viljelemisestä on yhtä tärkeä kuin kysymys
maan palstoittamisesta ja jakamisesta, joka tietysti on
välttämätön sekin. En siis epäile tänä tuhansien paran-
nusehdotuksien aikana käsittelemästä yhtä keinoa, yhtä
kaikkein proosallisinta, en edes niin aatteellisen jarunol-
lisen julkaisun lehdillä kuin »Nuori Suomi,» — keinoa
siitä, kuinka pikkuviljelijä voisi saada peltonsa siihen
kuntoon, että hän niistä saa täyden toimeentulonsa.
Sillä mitä hyödyttää minua maan saanti, ell'en osaa
panna sitä oikeaan voimaansa? Aate ja kokeet
eivät ole omiani enkä niitä semmoisina esitä, olen vaan
kertoja sen, mitä olen nähnyt ja kuullut, mitä puoles-
tani minäkin Kuopion näyttelyssä oppinut.
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Kuopion näyttelyssä oli niinkuin sanottu, pieni
osasto, joka vastasi tähänkin kysymykseen tehokkaam-
min kuin moni muu. Karhulan navetan päätarkoituk-
sena oli näyttää, kuinka juokseva lanta on parhaiten ja
käytännöllisimmin kiinteäksi muutettava. Näytteille-
panija oli siinä myöskin antanut havaannollista ope-
tusta siitä, kuinka pieniviljelijän navetta voidaan saada
halvalla rakennetuksi savella ja silpuilla yhteen muu-
rattujen lankkujen ja vanhain hirsien pätkistäkin ja
kuinka tämä talouden tärkein rakennus ei alkavalle
maanviljelijällekään tule suuria maksamaan. Semmoi-
sen voi köyhä ukkokin kutostella kokoon. Navetassa
oli myöskin käytännössä sangen yksinkertainen työtä
ja vaivaa säästävä pumppulaitos ja vesijohto, joka kerta
nostamalla toi alituisen veden lehmän eteen. Alem-
pana kerromme tarkemmin tämän laitoksen rakenteesta,
kun ensin olemme tehneet selkoa Karhulan navetan
tärkeimmästä osasta, sen virtsa-altaasta ja siihen liitty-
västä kuivikemullan valmistustavasta.

Pääpaino Karhulan navettarakennuksessa oli näet
pantu havaannolliseen esitykseen siitä, kuinka juokseva
lanta on mukavimmin ja tehokkaimmin talteen otettava
ja siten tuleva pellon hyödyksi. Se näytettiin tässä
navetassa tapahtuvaksi siten, että lattiaan oli tavallisen
matalan virtsarännin sijalle upotettu 70 senttimetriä syvä
ja 75 sent. leveä vedenpitävä puusta tehty ränni eli
allas, joka oli täytetty kuivalla mullalla. Multa imi siinä
virtsan heti ja lämpimiltään, ennenkun paras voima siitä
ehti haihtua, mikä tapahtuu aina, kun virtsan täytyy
valua pitkiä rännejä myöten säiliöihin ja niissä seisoa.
Allas tyhjennetään pari kertaa viikossa tai useammin-
kin, riippuen kuivikkeena käytetyn mullan kuivuudesta
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ja imeväisyydestä. Tavara, joka näin saadaan, on
mitä tehokkainta ja voimakkainta valmista lanta-ainetta.

Tiedetäänhän ja tunnustetaanhan yleisesti virtsan
arvo lannoitusaineena. Tehtyjen kemiallisten kokeiden
mukaan on sen virtsan arvo, joka näin sekaantuu
hyvin valmistettuun kuivikkeeseen, noin 20 penniä
vuorokaudessa suurelta elukalta, verrattuna tavallis-
ten ostolannoitusaineiden hintaan. On niinikään las-
kettu, että kaikki se virtsa, jonka Suomen lehmät vuo-
sittain valmistavat ja joka kaikkein suurimmaksi osaksi
vielä suurimmasa osassa maata menee hukkaan, olisi
raha-arvoltaan noin 40 miljoonaa markkaa, jos vahinko
elukkaa kohti arvataankin ainoastaan 10 penniksi vuoro-
kaudelta.

Tarvinneeko siis huomauttaakaan, mikä merkitys
maamme taloudelle olisi siitä, jos juokseva lanta joka
navetassa tulisi talteen otetuksi niinkuin esimerkiksi
Karhulassa tapahtuu ja niinkuin sen näyttelypaviljongissa
oli näytetty ja neuvottu.

Hyvä on! kuulen sanottavan. Kyllähän se tiede-
tään, että virtsa on mainiota lannoitusainetta. Tiede-
tään sekin, että se kuivikkeeseen kiinnitettynä antaa
mainiota pellon voimaa Mutta miten saada tuo kuivike?
Eihän kaikkialla ole turvepehkusuota ja jos olisikin, niin
on suon nostaminen ja varsinkin kuivattaminen,
jonka täytyy tapahtua kesällä kiireisimpänä aikana,
kovin paljotöistä ja kallista.

Eihän tietysti mitään tässä maailmassa saada ilmai-
seksi ja kyllähän maanmiehen selkä saa kerran jos toi-
senkin taipua ja oijeta, mutta ei kuivikkeena käytettä-
vän mullan hankkiminen siten kuin se Karhulassa on
tapahtunut ole edes läheskään niin paljotöistä kuin
märän suomullan vetäminen tavalliseen tunkiopatteriin
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ei varsinkaan kun otetaan lukuun sen tavaran arvo,
mikä tällä tavalla saadaan. Tunkioon vedetyn ja sii-
hen sekotetun suomullan tarkoitus on ottaa lanta tal-
teen ja ruokamultaa lisäämällä parantaa sen kautta pelto.
Siis sama kuin virtsaan sekoitetun mullan. Mutta kuinka
paljoa työläämpi on vetää märkää suomultaa kuin kui-
vaa multaa!

Karhulassa on kuiviketta saatu seuraavalla tavalla.
Syvämultainen vanha niitty on käännetty valtilla noin
15 sentin syvyyteen, jonka tehtyä viillos on kasattu
pielekseen eli pinoon ja turpeiden väliin on ripotettu
kalkkia, kernaimmin sammuttamatonta. Pielestä ei ole
tehtävä välittömästi maahan, vaan puiden tai risujen
päälle, niinkuin heinäpieles. Silloinkun tämä työ ensi-
kerran tehtiin, oli auki kynnettyjen sarkain pituus 73
vanhaa syltä ja leveys 5 syltä ja sarkoja oli kaikkiaan 5.
Tältä alalta saatu 2 syltä leveä ja 73 syltä pitkä ja
painovuosien kuluttua noin 2 syltä korkea pieles sisälsi
noin 255 kuutiosyltä multaa. Tähän kyntämiseen jakasaa-
miseen meni 12 hevospäivää ja 24 miespäivää, joka, jos
lasketaan, että hevospäivä maksoi 4 m. ja miespäivä 2 m.,
teki 96 m. Kun siihen lisätään pinoon sekotetun kal-
kin hinta (15 hlia a, 3 m. hli =) 45 m., niin maksoi
tämä kasaaminen 141 m. Kasa riitti 10 vuodeksi ja
tuli siis vuotta kohti maksamaan tasaluvuin 14 m.
Siitä saatiin kuiviketta noin 100 lehmän virtsan talteen
ottamiseksi, ja maksoi siis sen mullan nosto, jota vuo-
dessa lehmää kohti käytettiin, 14 penniä eli sanokaamme
15 p., joka on jotenkin mitätön summa.

Kun multa näin on koottu, ajetaan sitä talven ku-
uessa vuoden tarve pihaan. Mullan kotiin ajokustan-
nukset eivät ole suuret, sillä kun multa seistessään
pinossa on melkoisesti kuivunut ja kun vetäminen tai-
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vella voi tapahtua hyvän kelin aikana ja suuressakin
kuormassa, siirtyy elukan vuotuinen tarve pihaan
muutamassa kuormassa eikä tarvitse tätä kustannusta
siis ottaa suureenkaan lukuun. Ei se missään tapauk-
sessa tule kalliimmaksi kuin havun hankkiminen ja
vetäminen metsästä, vaan päinvastoin monta kertaa
halvemmaksi, kun ottaa lukuun hakkauksen vaivat, pu-
humattakaan metsän haaskuun tuottamasta tappiosta
ja havutavaran ei ainoastaan kelpaamattomuudesta, vaan
suorasta vahingollisuudestakin kepeämmillä mailla.

Pihaan ajetun mullan käsittely siellä ei sekään hyö-
tyyn ja tarvittaviin työvoimiin nähden ole suureksi
arvattava. Tämä käsittely tapahtuu siten, että sitä sen
vielä jossain määrin kosteana ollessa pihassa olevasta
koosta on kuivana aikana siirretty navetan vieressä
olevan katoksen alle, ja samalla siihen kerroksittain
mätetty pääasiassa kaikellaista kuivaa roskaa, niinkuin
lehtiä, oljen rupaa, pieniä havuja ja suuteita tallista ja
navetasta, joita viimemainituita ei siis niinkuin tavalli-
sesti tapahtuu, ole sekotettava kiinteään lantaan, vaan
ajan kuluessa asetettava erilleen katon alle. Varsinkin
apilasta viljeltäessä on vältettävä olkien suoranaista
sekottamista lantakasaan, sillä salpetriä hävittävät mikroo-
bit sikiävät ja viihtyvät tuoreissa oljissa, jotka taas mul-
takasaan sekoitettuina ja siellä palaneina muuttuvat mul-
laksi. Kun vuoden tarve näin on saatu katoksen alle,
on sitä vielä kerran käännettävä, jolloin se vielä pa-
remmin tulee sekotetuksi siinä olevaan kuivaan rehuun.
Tämän työn voivat toimittaa ei ainoastaan miehet sade-
päivinä, vaan myöskin naiset ja lapset. Lehmän osaksi
tullut vuotuinen kuivikemäärä tullee tuskin maksamaan
enemmän kuin noin 25 penniä eli melkein saman sum-
man kuin minkä edestä lehmä päivässä antaa juoksevaa
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lantaa. Lehmä maksaa siis vuotuisen kuivikkeensa aina-
kin parissa päivässä. Mutta vaikka siltävelkansa suoritta-
miseen, kaikki työvaivat tarkkaan laskien, menisi viikko-
kin, niin kannattaisi sille sittenkin se laina antaa.

Yllä kerrotulla tavalla sekoitetussa multakasassa
syntyy palaminen, joka voi nousta aina 60 asteeseen
eikä talvellakaan laske alle 30 asteen. Multakasa pysyy
siis talvellakin lämpimänä ja sulana ja on helposti liiku-
teltavissa. Multa, jonka kalkki pellolla olevassa kasassa
on purrut ja murentanut ja josta se on hävittänyt joukon
vahingollisia happoja, hienonee ja muhenee yhä liiku-
teltaessa ja palaessa, ja on lopulta muuttunut hienoim-
maksi peltomullaksi. Semmoisena siirretään se nyt
varina altaaseen lehmän taa ja on valmis imemään
itseensä virtsan ja muuttumaan lanta-aineeksi. Tehty-
jen kokeiden mukaan imee hyvin valmistettu multa
itseensä runsaasti kaksi kertaa oman painonsa, joten
yhdestä kuormasta multaa saadaan kolme kertaa sen
verran lantaa, ja parasta lantaa, mitä suinkin saattaa
toivoa.

Allas täytetään ja tyhjennetään sitten uudelleen sen
mukaan, miten runsas virtsan tulo on. Tyhjentämisen
täytyy tapahtua silloin, kun multa on käynyt tarpeeksi
kostuneeksi, mutta sitä ei saa päästää läpimäräksi, koska
se silloin on epäsiistiä liikutella ja siitä roiskuu pois
virtsaa.

Kuivikemullan hankkimisesta mainittakoon vielä, etfei
sitä välttämättä tarvitse ottaa pellosta tai niitystä, vaan
kelpaavat siihen ojamullat, mättäät ja myöskin rahkasuo.
Harvat ovat kuitenkin ne paikat, joissa ei vanhaa nur-
mikkoa ja sammaltunutta niittyä olisi tähän tarpeeseen
riittämään. Mistäpä nyt multapino tehtäneekin, etu-
saa on, että se tehdään yhdellä kerralla niin suuri
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kuin mahdollista, että sitä riittää useammiksi vuosiksi
ja että se siis saa seista ja kasassa valmistua. Mullan
ottopaikkaa valittaessa on katsottava, että siinä on
multaa niin paljon, että viilloksen poistettua vielä jää
tarpeellinen kerros ruokamultaa niitylle, joka oitis on
uudelleen kynnettävä ja jos mahdollista kalkittava kevät-
viljaa varten, joten ei niitty mene hukkaan, vaan se
päinvastoin saadaan tasaisesti savetuksi. Näin niitty
vain paranee, korvaten siten jo sekin monin kerroin
mullan ottokustannukset.

Voidaan ehkä tehdä se vastaväite tätä virtsan tal-
teen ottamistapaa vastaan, että se on paljotöisempi
kuin virtsakaivon ja pumpun avulla tapahtuva. Työ
molemmissa on jotenkin sama, mutta tavara, joka saa-
daan, ei ole sama. Jospa nyt nuo betonni- ja sementti-
kaivot saataisiinkin vedenpitävät, niin ei niihin kokoon-
tunut ja niissä seisonut virtsa ole läheskään sen arvoista
kuin se, joka kohta lämpimiltään on sekaantunut mul-
taan ja sitoutunut siihen ammoniakkineen ja muine
helposti haihtuvine tärkeine lanta-aineineen. Tarvin-
neeko sanoakaan, kuinka paljoa mukavampi ja miellyttä-
vämpi on liikutella kiinteätä tavaraa kuin juoksevaa ja
saada sitä tasaisesti pelloille leviämään, joka ei missään
tapauksessa tapahdu, kun virtsa ajetaan vetelänä pel-
loille. On myöskin muistettava, että juoksevaa virtsaa
lantakaivosta ei voi ajaa pelloille kuin määrättynä
aikana, jota vastoin multaan sekoitettua virtsaa voi
käsitellä talvenkin aikana niinkuin muutakin lantaa. Ei
ole vähäarvoinen sekään etu, että ilma navetassa pysyy
raittiina ja puhtaana kuivikemultaa käytettäessä. Suuri
etu johtuu myöskin siitä, että kun raskas, märkä virtsa-
lanta sekoitetaan sontaan, sen kautta lannan kuivami-
nen ja väljähtyminen tunkiossa tulee ehkäistyksi, koska



I. Navetan läpileikkaus pitkin päin.

II. Navetan lattia.
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III. Navetan läpileikkaus poikkipäin.

tunkio tällä tavoin saadaan tiivimmäksi ja ilman vahin-
gollinen vaikutus ehkäistään.

Tässä on oheen liitetty täydelliset piirustukset jakus-
tannusarviot Karhulan tapaan sisustetusta navetasta ja
siihen kuuluvasta pumppulaitoksesta. Niiden ymmär-
tämiseksi ei tarvittane suuria selityksiä. Ensiksi herättää
navetassa huomiota (katso kuva I ja II) tuo kuivalla mul-
lalla täytetty virtsaränni (7). Se on tehty kolmesta ilman
saumoja yhteen naulatusta paksummasta laudasta ja
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IV. Vesisäiliöt ja raudasta tehty pumppu. V. Puusta tehty vesipumppu.
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VI. Puusta tehdyn
vesipumpun männän

läpileikkaus.

on hyvin tervattu. Sen suuruus on
70 sent. X 75. Että vesi hyvin
virttaisi tähän altaaseen, on lehmän
alus eli n. k. kynsisilta tehty hiukan
aa taapäin viettäväksi. — Kunkin
lehmän edessä on ruokapöytään upo-
tettu suuruskuppi (6), joka on tehty
sementtiruukista.

Erityistä huomiota ansaitsee tämän
navetan vesijohtolaitos. Vähillä voi-
milla työskentelevän pikkuviljelijän
navettataloudessa säästää se monet
vaivat, kun sen avulla vesi ainoastaan
kerta liikauttamalla saadaan jokaisen
lehmän eteen. Pienen helposti käy-
tettävän käsipumpun avulla, jonka
voi tehdä joko puusta (katso kuvia
V ja VI) tai raudasta, nostetaan vesi
ylempään puusta tehtyyn vesisäi-
liöön*) (2), josta se putkea myöten
menee alempaan vesisäiliöö (3). Tästä
kulkee vesi (katso kuva II) puisia
rännejä (4) myöten ensin seinämää
pitkin ja sitten ruokapöydän reunaa

lehmän edessä olevaan astiaan (5). Nämä astiat pysyvät
aina vettä täynnä, sillä ne täyttyvät sitä mukaa kuin lehmä
niitä juodessaan vajuuttaa. Tämä käy mahdolliseksi sen
itsestään toimivan venttiililaitoksen avulla, joka on esi-
tetty kuvassa IV. Siitä näkyy, että kun vesisäiliössä
oleva koho (f) veden vähetessä laskeutuu, avautuu vipu-

*) Säiliön voi pumpun puutteessa tietysti täyttää muullakin
tavalla.
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tangon (e) avulla venttiili (d), jolloin vettä ylisäiliöstä
vuotaa sijaan, kunnes vesi sisäisellä painollaan kohon
noustua taas sulkee venttiilin. Näin pysyy vesi säi-
liössä aina samalla tasalla kuin lehmän edessä olevassa
juoma-astiassa. Tämän kautta päästään kraanain avaa-
misesta ja sulkemisesta eikä siis elukkain juottami-
sesta ole mitään vaivaa. Lehmä juopi silloin, kun häntä
janottaa ja saapi aina puhdasta, navetan lämmössä
tasaisesti haalistunutta vettä. Ja kun elukka saa vettä
mielin määrin, niin sulattaa se ruokansa paremmin ja
lypsää runsaammin. Tästä laitoksesta on vielä ne edut,
etfei vettä tule holvattavaksi ruokapöydälle ja etfei
rehua sekaannu vesiränniin ja etfei se siinä happane,
siis että pöydät voidaan helposti pitää puhtaina; vesi-
säiliön luona on myös erittäin mukava siihen raken-
netun lavan päällä toimittaa astioiden huuhtominen.

Tässä seuraa vielä likimääräinen arviolasku edellä
esitetyllä tavalla sisustettavan navetan puutyön kustan-
nuksista, jotka kirjoittajalle hyväntahtoisesti on Karhu-
lassa valmistettu. Arviolaskuun ei ole otettu puun
hintaa, koska se eri tahoilla maassa suuresti vaihtelee.

Navettarakennuksen, 10 elukkaa varten, sisustamis-
puutyön kustannusarvio:

50 neliömetr. lattiaa, kannake- ja vasahirsien pano
siihen luettuna ä 1: 25 Smk. 62: 50.

Pöytä 5,50 X 1.50 metr. elukkaa varten . 8: —.
Multarännit molempien elukkarivien kohdalle

11 metr. ä1: —

. 11: —.

10 sementtiruukista valettua suuruskuppia pöytään
siotettuna ä 1: 50 12: 50.
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6 vesikuppia pöytään siotettuna ä 2: —

.... Smk. 12: —.
Vesisäiliö alustoineen

„ 50: —.

itsetoimivalla venttiilillä „ 25: —.

Vesipumppu, puusta tehtynä , 25: —.

Vesisäiliöstä johtuvat vesirännit jokaisen elukan
kohdalle 14 mäl: —

. 14: —.
Välikatto, joka tehdään vasojen alapuoli laudottaen

ja jonka päälle pannaan noin 3 ä 4 sentin
täyte kuivasta mullasta jättämällä ilmakerros
yliselle vasojen päälle lyödyn laudoituksen
väliin, 58 neliömetr. ä1: 25 , 72: 50-

Heinien alaslaskuluukku, johon samaan on ilman-
vaihtotorvi yhdistettynä „ 15: —.

Summa Smk. 307: 50.

Näistä eristä voi tietysti useakin jäädä pois, jos
navetta jo ennen on jotenkin järkiperäisesti sisustettu.
Multarännihän se sittenkin on pääasia, kun on kysy-
mys siitä mistä nyt on, nimittäin lantavarain lisäämisestä
virtsaveden talteen ottamisella. Sitä varten ei vanha-
kaan navetta suuria uudistuksia kaipaa. Kustannus
näiden rännien kokoonkyhäämisestä ja lattiaan sijoitta-
misesta sekä lehmän aluksen tiivistämisestä veden pitä-
väksi on köyhimmänkin torpparin taloudessa mitätön
asia. Mutta vaikka hän olisi niinkin saamaton, etfei
osaisi näihinkään uudistuksiin ryhtyä, ja tyytyisi van-
haan sillattomaan sekalantanavettaansa, olisi hänen
taloudessaan tapahtunut melkoinen edistys, jos hän
edes ryhtyisi mullan valmistamiseen edellä neuvotulla
tavalla ja ajaisi tuon kuivan mullan havujen tai märän
suon asemasta lehmien alle. Talven aikana voisi hän
tyhjentää aluksen useamman kerran ja täyttää sen uudel-
leen tuolla virtsaa imevällä lämpimällä mullalla, joka
sekin tapa melkoisesti lisäisi hänen lantavarojaan.
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Vähässä paljon seisoo, varsinkin pieniviljelijälle,
jonka menestyksen salaisuus on siinä, että kaikki mah-
dolliset keinot käytetään hänen pinta-alaltaan pienten
sarkainsa hyvään kasvukuntoon saattamiseksi. Maa antaa
mitä siihen pannaan eikä jätä velkaansa maksamatta.
Lannan lisäys tietää heinä- ja viljamaan kasvullisuuden
lisääntymistä samassa mitassa. Onhan kokonainen
mullistus maanviljelystaloudessa, jos, niinkuin edellä
kerrotulla metoodilla, lantavarat saadaan ei ainoastaan
lisätyiksi, mutta, mikä parempi on, monta vertaa vai-
kuttavammiksi. Ruokamullalla syvennetty vainio on
parempi vaivain ja työn pankki kuin laajennettu ja
matalamultainen. Varsinkin pieniviljelijälle, jolla ei ole
tilaisuutta viljelyksiensä laajentamiseen ulospäin, on
tärkeää, että hänen auransa kärki viittaamaan keskipis-
tettä kohti enemmän kuin sen kehää kohti. Sieltäpäin
sitä on kyllä maata saatavana niille, joilla sitä on mie-
lestään liika vähän. Se kun meillä paremmin kuin
tähän saakka alettaisiin oivaltaa, niin ratkeaisi ehkä
agraarikysymyskin helpommin, ehkäpä jotenkin itses-
tään. Kuta paremmin maa muokataan, ja kuta pienem-
mistä aloista siis voidaan elää, sitä enemmän riittää
sitä niiltä, joilla sitä on liiaksi, niille, joilla sitä ei ole
ollenkaan. Yllä esitetty mullan valmistustapa on yksi
askel, yksi neuvo tämän parannuksen aikaansaamiseksi
ja on sillä siis suurikin agraaripoliittinen merkitys, se
kun suuresti helpoittaa ja tekee mahdolliseksi voima-
peräisen maanviljelyksen ja siitä johtuvan pieniviljelyk-
sen aikaansaamista. Monta kertaa saavat näöltään
vähäpätöiset uudistukset aikaan suuria tulokia.

Tämä multakonsti on meillä tietääkseni vielä varsin
vähän käytännössä eikä se ole laajalti tunnettukaan.
Paras lannoitusaine, joka juuri tekee pieniviljelyksen
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mahdolliseksi/ virtaa yhä edelleen, varsinkin Savossa
ja Karjalassa, soihin ja vesiin. Joku navetan takainen
tupakkapenkki tai viholaispensaikko siitä vain lihoo.
Karhulan kartano koetti Kuopiossa opettaa, miten
muutkin kasvit voisivat siitä hyötyä. Parhaan todis-
tuksen tämän opetuksen tarpeellisuudesta tarjosi näyt-
tely itse. Se oli tavallaan osoitus siitä, missä määrin
vuotava pellon voima meillä vielä yleensä otetaan tal-
teen. Näyttelyn satain elukkain virtsasta tuli ainoas-
taan kahden Karhulan navetassa seisovan elukan tal-
teen otetuksi. Kaikkien muiden valui siihen suureen
säiliöön — Valkeisen lampiin.

JUHANI AHO.






