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PELLAVAA VILJELTIIN SUOMESSA
ENITEN 1700-LUVULLA JA JONKIN
VERRAN VIELÄ 1800-LUVULLA JA 
1900-LUVUN ALKUPUOLELLA. 
NYKYÄÄN PELLAVANVILJELY ON 
SUOMESSA JÄLLEEN HIEMAN
SUOSITUMPAA. PELLAVAKASVISTA
TOIVOTTIIN PITKÄVARTISTA. SILLOIN
KUIDUTKIN OLIVAT PITKIÄ JA NIISTÄ
SAI PARHAINTA KANGASTA.

PELLAVAKUIDUSTA TEHTIIN LANKAA, 
JOSTA KUDOTTIIN KANKAITA.
KANKAISTA TEHTIIN VAATTEITA JA 
MUITA TUOTTEITA. 

Talon emäntä nyhtää pellavaa eli irrottaa sen juurineen
pellosta. 

Kuva: A. Tuhka 1941. Sotamuseon kuva-arkisto.



Pellava kerättiin pellolta ja 

tehtiin nipuiksi. Sen jälkeen

pellava sai kuivua pellolla

jonkin aikaa ennen rohkimisen

aloittamista.

Pellavaa revitään pellolla

Nummenpäässä 1920-luvun 

lopulla. Pikkutyttö keskellä

mahdollisesti Saima Myyri. 

Vasemmalla pellavakimppu

kädessä Lempi Hakala, oikealla

seisomassa Hilma Eskola ja 

oikealla alareunassa istumassa

Edit Nurmi. Takana näkyy

Myyrin talon rakennuksia.
kuva: Nurmijärven museon kuva-arkisto.



ROHKINTA Pellavan muokkaamisen langaksi ensimmäinen vaihe oli rohkinta, joka usein tehtiin pellon
laidalla. Rohka on penkkiin kiinnitetty riipimislaite, jossa on kampamaisia rauta- tai puupuikkoja. Rohkijat
istuivat penkin molemmissa päissä lyöden vuorotellen pellavanippuja rohkaa vasten. Tällä tavoin saatiin
kasvista erotetuksi lehdet ja  siemenkodat eli sylkyt, joista vielä eroteltiin pellavansiemenet. 
Kuva: Pellavan rohkimista Asikkalan Vesivehmaalla, n. 1915-29. Kuvaaja Toivo Rehtilä. Danielson Kalmari museo, Danielson Kalmari 
huvilan kuva-arkisto. 



Rohkimisen jälkeen pellavat vietiin

nipuissa liotettavaksi yleensä

matalahkoon rantaveteen noin

kahdeksi viikoksi. 

Liottamisen tarkoitus oli irrottaa

varren liimamaista ainetta, joka

sitoo kuidut varren puuosaan. 

Liottaminen aloitti siis kemiallisen

prosessin, joka irrotti varren eri osia

kuten kuitua erilleen muista varren

aineosista.

Kuitu on se pellavakasvin osa, josta

lankaa tehdään. 

kuva: Pellavan liottamisvalmistelua

Kuhmoisissa vuonna 1916. 
kuvaaja Gösta Grotenfelt. Kansatieteen

kuvakokoelma, Museovirasto.



Liottamisen jälkeen pellavaniput ladottiin nurmelle noin vuorokauden ajaksi, jotta enin vesi valui kasveista

pois. kuva: Pellavan kuivatusta Salmissa 1935. Kuvaaja Aarne Pietinen. Historian kuvakokoelma, Museovirasto. 



LOUKUTUS

Nurmelta pellava siirrettiin aittoihin kuivumaan. 
Pellavakasvin valmistusta langaksi jatkettiin syksyllä. 

Seuraava vaihe oli loukutus. Siinä pellavaloukun eli
tähän tarkoitukseen tehdyn työkalun avulla
muserrettiin pellavavarren puuosat ja erotettiin
kuidut päistäreistä. 

Pellavaloukku, 1800-luku, Pohjanmaa.
Stundarsin esinekokoelmat.



Pellavaloukkuun asetettiin juuripäistä tasattu pellavanippu. Sitä hakattiin loukun saranoidulla

yläosalla. Siskokset Emma, Hulda ja Sofia Engman (Ahlholm) sekä siskokset Hilda ja Sofia Ahläng

(Nygård) loukuttamassa Pirttikylässä 1920-luvulla. Kuva: Gösta Carlsson. SLS kuva-arkisto. 



LIHTAAMINEN

Pellavan muokkaamisen seuraava vaihe oli

nimeltään lihtaaminen. 

Tarkoituksena oli lihdan avulla irrottaa toisistaan

viimeisetkin päistäreet, sekalaiset kuidut eli

tappurat ja karkeat pellavakuidut eli rohtimet.

Tappuraa käytettiin rakennusten

lämmöneristämiseen. Rohtimista valmistettiin

karkeampaa lankaaa mm. työvaatteita ja säkkejä
varten. 

Lihta. Tätä käytti 1900-luvun alkupuolella Cecilia 

Kronqvist (s. 1913, asuinpaikka Himisbacken, 

Östersolf), joka lahjoitti esineen museolle vuonna

1938.

Stundarsin esinekokoelmat. 



Pohjalaiset naiset Henrika Häggblom, Matilda Långfors ja Karolina Långfors 

lihtaavat pellavaa. 1920, Pohjanmaa. Kuva: Lars Axénsin arkisto, SLS.  



HÄKILÖINTI

Lihtaamisen jälkeen pellava häkilöitiin eli pellavanippu
vedettiin tässä työvaiheessa useita kertoja
rautapiikkisen häkilän läpi. 

Häkilöinnissä poistettiin tappurat ja päistäreet
pitkäkuituisista aivinoista, jotka ovat pellavan kaikkein
hienosyisimpiä kuituja. 

Aivinakuiduista tehdystä langasta kudottua kangasta
käytettiin ns. parempiin, hienompiin vaatteisiin ja 
tekstiileihin kuten paitoihin, liinoihin ja lakanoihin. 

kuva: Naiset häkilöivät pellavaa häkläyspenkin päällä. 
Iitti, Haapakimola vuonna 1928. Kuvaaja Aino Oksanen. 
Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto.



Häkiläpenkki ja häkilä Pohjanmaalta, 1800-luku/1900-luvun alku. 

Stundarsin esinekokoelmat.



HARJAUS on pellavan muokkauksen

viimeinen vaihe. Siinä viimeiset rohtimet

ja aivinakuidut erotetaan harjaamalla

toisistaan tähän tarkoitukseen tehdyllä

harjalla. 

Naiset harjaavat ja kehräävät pellavaa tuvan tulisijan valossa

Närpiössä vuonna 1917. 

kuva: kuvaaja Gösta Grotenfelt. Kansatieteen kuvakokoema, 

Museovirasto.



. 

Tortti kuvassa vasemmalla. Torttiin

kiinnitettiin pellavakuontalo. Tortti

yleensä pyöri, jolloin sen ympärillä

oleva pellava alkoi purkautua. 

Oikella pellavaharja.

Edellisessä kuvassa näkyy, kuinka

naiset käyttävät näitä. 

Stundarsin esinekokoelmat



KUDONTA KANKAAKSI

Kun lanka oli kehrätty, voitiin siitä

alkaa kutoa kankaita

kangaspuilla. 

Hienoista ja pitkäkuituisista
aivinoista kehrättyä sileää, 
kiiltävää lankaa käytettiin
paitojen,  liinojen ja 
liinavaatteiden kudontaan. 

Rohdinkuiduista kehrättiin
paksumpaa rohdinlankaa, joka
soveltui hyvin paksumpiin ja 
karkeampiin työvaatteisiin ja 
säkkikankaisiin. 

kuva: Vepsäläisnainen kutomassa

pellavakangasta vuonna 1942. 

Kuvaaja Sot. virk. H. Tornia. 

Sotamuseon kokoelmat.



Kangaspuilla kudottu valmis

pellavakangas (1942). 

kuva: kuvaaja Sot.virk. H. Tornia. 

Sotamuseon kokoelmat.



Pellavatekstiilejä. Vasemmalla kahvimyssy, jonka

kangas pellavaa, kirjonta ja pitsi puuvillaa. Oikealla

pellavaliina, Vaasanseutu 1900-luvun alkupuoli. 
Stundarsin tekstiilikokoelmat.



TEHTÄVÄ

Millä tavoin tämän päivän tekstiilituotanto poikkeaa 1900-
luvun alkupuolella Pohjanmaalla ja muualla Suomessa
tuotetusta pellavakankaan valmistumisesta? 

Voit tehdä kuvasarjan siitä, millainen on langan ja siitä
valmistettavien kankaiden ja tekstiilien tuotanto tänä
päivänä. Voit valita esimerkiksi yhden vaatekappeleen
kuten puuvillaisen t-paidan ja tehdä kuvasarjan sen
valmistumisesta alusta loppuun eli langan tuottamisesta
valmiiseen t-paitaan asti. 

Voit selvittää myös esimerkiksi sitä, kuinka paljon vettä
yhden t-paidan tekemiseen käytetään nykyään. Kun
pellavaa tehtiin Pohjanmaalla reilu 100 vuotta sitten, 
kaikki vesi, jota valmistamisessa käytettiin, tuli
lähivesistöistä kuten järvistä ja joista. Myös sadevettä
hyödynnettiin. 

Voit myös selvittää onko tekstiiliteollisuus edelleen tänä
päivänä pääosin naisten tekemää työtä kuten se aiemmin
oli.

Kuva:  Nainen valkoisissa vaatteissa istuu nurmikolla, n. 1910-1942, Pohjanmaa. 

Familje Sorvaris arkiv. SLS. 
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