
Kotitarvepuinti 

Puimme papuja, herneitä, viljaa, 
auringonkukkia ja siemeniä samalla 
tehokkaalla tavalla. Puitavan tavaran 
pitää olla huoneenlämpökuivaa. 
Pussitamme puitavaa säkkiin jota 
laitamme uunin jälkilämpöön (alle 50-
60 astetta). Lämmöstä riippuen sisältö 
on puintikuivaa tunnista päivään. 
Kannattaa jättää uuniin vähän 
ilmatilaa. 
Palot, lehdet ja varret kuivuvat 
riihikuiviksi ja hajoavat kun säkkiä 
hakkaa kepillä. Säkin on oltava lujaa 
tekoa. Käytän jo yli 30 vuotta samat 
entisten omistajien jättämät 
nylonsäkit. Esim. perunasäkit eivät 
kestä monta kertaa. 



Ennen puintia solmun kannattaa olla hyvää, ettei aukea kesken moukaroinnin. 
Paras laittaa kolme siansorkkasolmua päällekkäin.   



Lyö pussin ”yli”. Kangas ei kestä, jos kepin pää osuu. Useasti keppikään ei 
kestä. Lyön paksulla päällä. Kepissä ei saa olla oksia!! Laitan tulpat korviin. 



Siirretään murske ämpäriin, liikutellaan ämpäriä, jolloin pavut laskeutuvat alas 
ja kuoritaan päältä osa tyhjistä paloista toiseen säkkiin. 



Kaikki puintijätteet kylvetään ensi keväänä takaisin vakoihin 
maanparannusaineeksi. Jos siemeniä puinnissa joutuu mukaan, niillä on 

uutta elämää.  



Sekoitus kaadetaan isosilmäiselle (n. 1x1 cm) ritilälle. Jos on valikoimaa 
erilaisia silmäkokoja, voi erottaa siemenet paloista kerralla. Pöly voi ärsyttää 

keuhkoja, laitan huivin suun eteen. 



Nyt on helppo kahmaista karkeat jämät pois. 



Ei ollut sopivaa ritilää, isot pavut jäivät. 



Läpi pudonnut aines otetaan talteen. 



Nyt seulotaan tiheällä seulalla. Jauhomainen puintijäte erottuu. 



Karkea tavaraa kelluu pinnalla ja taas on helppoa haravoida sormilla 
jätesäkkiin. 



Tämäkin kylvetään takaisin. Silloin kun puimme herneitä, kaura on seassa ja 
kulkeutuu ensi vuonna herneiden seuraksi pellolle. Siellä se houkuttaa myyriä 

pois sokerijuurikkaiden luota. 



Nyt seos on riittävän puhdas tuulella puhdistamiseen. 



Odota tasaisia tuulia ja asetu talonkulmaan, jossa vetää mukavasti. Kaada varovasti 
siemenet astiasta toiseen, jolloin kevyempi aines lentää tiehensä. Mitä korkeammalta 

kaadat, sitä isompi on erotusväli. Valitettavasti tuulenpuuska vie helpommin 
siemenetkin liian kauas. Siksi teen tätä kasvimaalla. Painavat siemenet saattaa 

pomppia korkealle, joten käytä korkeita astioita. 



Menetelmä soveltuu meillä pienin muutoksiin kaikkeen puitavaan. Puinti ajoittuu 
kiirettömämpään aikaan jolloin muutenkin uunia aletaan lämmittää. Menetelmän 

suuri etu on, että laitteisto, lähinnä ritilät, on ympäri vuoden muussakin käytössä eikä 
tuki paikkoja. 
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