
Sahtia, Yaassaa,
penkkivelliä

Rd.sö,nen, Matti: Vom Halm zum
Fass. Die rsolkstümlichen alko-
holarmen Getreidegetrd'nke i'n

Finnland. Suomen Muinaismuis-
toghd:tstg s : Kansatieteellinen ar-
kisto 25. Helslnki 7975, 296 siuua

Kevään 19?5 viimeisiin tohtorin-
väittäjäisiin kuului JYväskylän
yliopis,tossa,saman yliopiston et-
nologian vt. apulaisProfessorin
Matti Räsäsen väitöstilaisuus:
Viljasta tynnyriin. Suornen kan-
sanomaiset miedot villiaiuomat.

Teoksen ovat toimittaneet Nii-
lo Valonen ja Julr,ani U. E. Leh-
tonen, tyylikkäät suojakannet
ovat Rai,rno Puurstisen käsialaa.
Riitüa Räsäsen työtä ovat Levin-
neisyyskartat, jotka kertovat
missä tunnettiin Padassa, missä
uunissa imeltretyt mäskijuomat'
missä taarileivät (olut, sahti/
taari, vaassa) tai mahlajuomat,
katajanmarjajuomat, kaljavellit
yms. Karttoja täYdentävät Liisa
Salminen-Anttilan Piirtämät sel-
keät kuvat eritYisistä tYöväIi-
neistä, joita ov,at esim. Yksipui-
set trati't ja kimpisuppilot, lyhyt-
ja pitkätappiset saavit ja PYtYt,
erilaiset kuurnat, kaukalot, kivi-
pihdit ja "äyskärit" jne. Saman
piir'täjän työtä ovat rnyös 12 eri
pitäjän oluenPanokaaviot, joita
ver,üaitremal-la voi valita rnielei-
sensä tekotavan, jos aikoo itse
sahdinpanij,aksi ruveta. Piinet-
tyjä kuvastoja ,täydentävät erin-
ornaiset valokuvat, joista monet
ovat tekijän itsensä otüamia. An-
siokkaan käännöstYön suomesta
saksa.ksi on tehnyt Ingrid Schell-
bach-Kopra.

Räsänen pyrkii historiallis-
maantieteellistä metodia käyttäen
selvittämään tämän vuosisa-
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dan alkukymmenilil,e ajoittaman-
sa tutkimuksen Puitteissa kun-
kin juo,man käYttäatueen, iän ia
alkuperän. Tässä iän ja alkuPe-
rän etsinnässä sekä käyttöaluei-
den rajaamisessa hän on käYt-
tänyt hyväkseen kieliti,eteellisiä'
arkeologisia ja historiallisia läh-
teitä ja tulee olutkulttuurimme
teistä samaan tulokseen kuin ai-
koinaan Martti Haavio kansan-
runoustutkimuksissaan esim.

"tyhmä poika" -sadun kulkeutu-
misesta Suomeen. Satu 'lähti
matkaan Intiasta (o1ut jostakin
naapurista: BabYloniasta, ESYP-

ti,stä), kiersi monen EurooPan
maan halki Saksaan, siel'tä Ruot-
siin ja lopuLta Suomeen törmä-
täkseen täällä Venäjän kautta
saapunees€en tYhmään Poikaan'
Ja kun vielä Virosta tuli suo-
raan Suomenlahden YIi kolmas
satuversio, olikin Suomella kol-
me tyhmää poikaa.

Näin on mYäs monilerroksi-
sen ja monivaihelsen olutPerin-
teemme laita: muinaissuomalai-
selta yhteisajalta PeriYtYvä
oluentekotaito on saanut lisiä
idästä ja lännestä sekä suoraan
etelästä Suomenlahden yli. Meil-
lä on itäisessä kulttuuriPiiris-
sämme karjalaiseen uuniruoka-
talouteen soPeutunutta otut- eli
taaril,eivis;tä tehtyä taaria, vaas-
saa - 

ja läntisessä kulttuuriPii-
rissämme usein YksiPuisessa
kauka.lossa, kuurnassa, kuurnit-
tua eli sihdattua sahtia, jonka
tekoon kätkeytYY Paitsi alkukan-
taista kivillä eli kovilla keittä-
mistä, myös keskiafüaista ruot-
salaisen - 

ja te'kijän rnukaan
eritoten saksailaisen oluenpanon
perinnettä.

Tr.ttkimus siioittuu tämän vuo-
sisadan alkukymmenille, jota va-
laisevaa materiaalia tutkija on

saanut rnm, Sanastajan v. 1933

tekemän "Olut ja mutrt viljajuo-
rnat" -kyselyn vastauksista; sa-
moin Seurrasaari-rlehden, Suornen
Akatemian keräilYtoimiston, T\r-
run ym. yliopistojen kokoelmis-
ta, pohjoisrnaisista ia muista eu-
rooppatraisista lähteistä, minkä
lisäksi tutkija on irtse haastatel-
lut ja kerännyt aineistoaan Pait-
si omassa maassa myir§ ulko-
mailla, eri puolilla Neuvostoiliit-

toa, eritoüen lähisukukarxojen
keshuudessa Baltian maissa.

Suomessa malrlastettu vilja on
ollut e,tupäässä ohraa, osaksi

myös ruista; vehnä ja kaura ovat
melko harvinaisia, niitä sano-

taan käytetyn vain makua täi
väriä antamaan' (Vatjalaiset
ovat käyttäneet kauraa siksi,
että se sai oluen kauniisti vaah-
toamaan!)

Meikäläisissä talouksissa
oluenpanoastiat ovat kunkin ta-
lon yksityisomaisuutta, kun taas

venäIäisessä kulttuuriPiirissä
olutas'ti,at olivat kylän yhteisiä.

Vuotuisjuhlat ja muut toistuvat
tap.ahtumat antoiva't aiheen Yh-
teisoluen keittoon ja Yhteisjuo-
minkeihin. Olue,nPanoaika las-
kettiin aina niin, että olut var-
masti ehti juhliksi valmistua.
Toisaalta taas esim. hautajaiset,
joihin ei ennalta osattu varau-
tua, saivat odottaa, kunnes olut
valmistui.

Juhlaoluen Pohjoisraja kulkee
Suomessa 65:nnen leveYsasteen
paikkeilla, maan itäosissa jonkin
verran etelämPänä. Norjassa se

on Golf-virran vaikutuksesta
tuntuvasti PohjoisemPana seu-

raillen vilj,an luonnollista kasvu-
rajaa.

Ilmari Mannisen mukaan
(1934) ei lappalaisilla, itäkarja-
laisilla, samojedeilla eikä obin-
ugrilaisilla ollut mitään kotite-
koisia juomia. He tutustuivat al-
koholijuomiin verraten mYö-
hään venäläisten vdlitYksellä
kaupan ym. kanssakäYnnin Yh-
teydessä.

Lukuun ottamatta Itämeren
alueen eteläisimpiä osia, jotka
olivat saksalaisvaikutuksen alai-
sia (Mecklenburg, Puola), on

muilla alueilla aina ollut oikeus
vailmistaa vaPaasti Perinteisiä
juhlajuomia kunkin oman varal-
Iisuuden ja kYkYjen mukaan.
Etelämpänä Euroopassa rajoitti-
vat ja loPulta tukahduttivat
maaseudun oluenPanon erilais-
ten privitregien tarkat määräYk-
set, joiden turvin vähitell'en ke-
hittyi erityinen kauPungeissa
toimiva oluenPanijain ammatti-
kunta.

Juhlajuomien lisäksi on suo-
malaisessa kotitaloudessa tehtY



vielä useammanlai,sia arkijuo-
mia: 1) varsinainen kalja, joka
syntyy vähemmästä viljasta
kuin olut ja käytetään hiivalJa;
2) jälkitippu, oluenpanon yhtey-
dessä saatu arkijuoma, joka se-
kin lännessä käyte,tään hiivalla,
muüta idässä annetaan vain ha-
pata; 3) muita arkijuornia, joita
käytetään tai hapatertaan sokerin
voimalla, tai tehdään yksin-
ortraan jauhoista, kuüen länsisuo-
malainen "penkkivelli", joka sa-
keutensa vuoksi sopii syötäväksi
tai juotavaksi.

Suomalais-eestiläisessä kult-
tuuripiirissä tavataan vieläkin
pa.dasm keittämisen rinnalla ki-
villä keittämistä. Tämä taito pa-
lautuu niihin ammoisiin aikoi-
hin, jolloin metalliastioita ei vie-
Iä ollut, vaan olutmäski oli kyp-
sennettävä suurissa puu,saaveis-
sa tai tiinuissa. Mäskinteossa
kuumennetuille kiville ripotel-
laan ruisjauhoja; tulikuumalla
kivellä jauhot pian kdrähtävät,
ruskistuvat 

- 
ja kun kivi nyt

pudotetaan mäskiin, antaa kivi
kuumuutta ja jauhot väriä ja
makua tekeillä oleva.Ile olutpa-
nohselle. Myös jäähtyneen vier-
teen tlämmittämiseen on kiviä
käytetty. Tätä perinn'että ovat
Suomessa ,säilyttäneet ai,nakin
Lammi, Asikkala ja Askola.
Muualla Suomessa kiviä on käy-
tetty esim. saunavesien l?immit-
tämiseen.

Viimeistään viikinkiajan (800

-1050) 
lopuJ1a,alettiin ulkomail-

ta tuoda olutta Pohjolaan. Edda
kertoo, että ö1, olu, ilman huma-
laa vailmistettu olut, oli ihmisten
juoma; aasat joivat selkeämpää
humalalla maustettua olutta
(bi.r, bier).

Kun kaupankäynti Itämeren
ranniloilla 110,0-luvulta lähtien
vilkastui, sai olutrnausteena käy-
tetty ko'toinen kataja tehokkaan
kilpailijan: opittiin tuntemaan
huma"la. Samalla opittiin - niin
tutkija olettaa 

- 
uutuuksia sak-

salaisten oluenpanotekniikasta,
mikä ei kuitenkaan muurttanut
oluenpanon yleisprosessia.

Tämä olut- eli sahtiperinne on
yhä elinvoimainen rnuutamissa
Itä-Hämeen ja Pohjois-Satakun-
nan pi,täjissä (ks. Räsänen: kart-

ta 2, s. 34 sekä Pöysä: Alkoholi-
politiikka L/1968), vaikka sen ai-
tous onkin tutkijan mielestä va-
kavasti uhattuna ostomaltaiden,
sokerin ja painohiivan käytön
yhä vain yleistyessä.

Arkeologisissa kaivauksissa
esiin tulleet germaanien juoma-
sarvet, jotka ovat sisältärreet vil-
jajuomasta jäänyttä sakkaa, on
ajoitettu ajanlaskumme alkuun.
Sitä vanhemmissa löydöksissä on
havaittu hunajalvilja -sakkaa.
Tästä on tehty se johtopäätös,
että hunajajuomista on hunaja*
vilja -yhdistelmän kautta siirryt-
ty kokorraan viljajuomiin. Taci-
tus kertoo germaanien viininkal-
taisesta viljajuomasta, joka ei
voinut olla muuta kuin humela-
tonta olutta. Germaanisten sana-
lainojen perusteella voidaan
osoittaa, että suomalaisilla oli jo
ensimmäisen vuosituhannen al-
kupuolella yhteyksiä germaani-
siin kansoihin, ja koska näillä jo
silloin oli oluensa, täytyy suo-
malaistenkin vanhimman oluen
olla jonlinlai,sessa yhteydessä tä-
hän germaanien vanhimpaan
tunnettuun olueen, joka oli sa-
rneaa (trüb), huonosti säilyvää,
vientiin kelpaamatonta.

Tätä läntisen kulttuuripiirim-
me esikoisolutta ei ole vaikea
hyväksyä, mutta onko itäisen
kulttuuripiirimme vaassa,sta kii-
tettävä ensikädessä turkkilaisia
ja,/vai venäläisiä? Maltaiden si-
jasüa käytetään taarileipiin usein
ruisjauhoja, jopa perunaakin, ja
vanhakansa sanoi mämmimal-
taita, jotka olivat ruismal-
toito, usein "ryssännaal,taiksi" -varsinJ<in, jos nii,tä jouduttiin os-
tamaan. Kotona tehdyt olivat
ruisrnaltaita tai imeliä, imelyk-
siä.

Tutkijaa on orrniteltava moni-
vuotisen työnsä päätökseen saat-
tamisesta. Toivoa vain sopii, että
joku nuorista ,tutkijoista ottaa
yhtä perusteelli:sesti käsi'tel]äk-
seen juomistapoihin liittyvät jo
olemassa olevat runsaat kansa-
tieteelli,set ainei.stot.

Kerttu Suuronen

Pompeiin viinisukuja

Caströn, Paaoo: Ord,o Populus-
que Pompei,anus, Poli,ty and so-
crety in Roman Pompeü. Acta
Insti,tuti Romani F inlandiae V lII.
Bardi edttore, Rorna 1975,296 si-
uua

Pompeji ei oltut aikoiraan sen
kummempi kuin mikään muu-
kaan antiikin pikkukaupunki,
mutta üuhonsa ja ihm,eerl.lisen
yLösnousemuksensa vuoksi siitä
on tul,lut tärkeä tutkimus- ja
matkailukohde. Sen elämästä
anüavat värikkään kuvan tuhan-
net seinäkirjoitukset, joiden va-
raan myös rakentuu ,syyskuun
9. pnä Helsingin ytiopistossa jul-
kisesti tarkastettu fil.lis. Paa-
vo Castr6nin väitöslirja. Tutki-
muksen kohteena on Sullan suo-
rirttaman valtauksen jälkeinen
kausi, jolloin Pompejista tuli
roomalainen kaupunki. Tämä
noin 160 vuoden miittainen vaihe
päättyi vuonna 79 jKr. Vesu-
viuksen tuhoi,saan purkaukseen.
Roomal,aisajalta tekijä on voinut
identifioida runsaasti p,uolet
kaupungin virkami,ehistä ja noin
kaksi kolmannesta va,l'tasuvuis-
tä.

Teoksen näkökulm,a o,n hallin-
to- j,a sosiaalihistoriallinen eikä
siinä tarkasüella kaupungin vai-
heita kadunmiehen jokapäiväi-
sen elärnän kannalta. Mr.r,tta tut-
kimuksen periferias[a pilkahtaa
monia pikkupiirteitä, jotka kiin-
nittävät rnaallikonkin huomiota.
Eri,tyisesti seinäkirjoitukset an-
tavat rneille värikkään kuvan
tuon ajan vaalimainonnarsrba. Sü-
nä vedottün milloin eri kau-
punginosiren asukkaiden, milloin
muiden ryhmien myötätuntoon.
Mitä moninaisimmat piirit lupa-
sivat kannatustaan mieleisilleen
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