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O s k . GroxmdstrcBm,
(Esitelma pidetty maaliskuussa 1896).
Asuntokysymys,,se tietaa, k y s y m y s terveydellisessa j a taloudellisessa suhteessa eduUisten asuntojen hankkimisesta, on relatiivista laatua, on eri ilmastollisten suhteiden, eri kulttuurivaatimusten j a yhteiskunnallisten olojen mukaan eri tavalla ratkaistava.
Maissa, joissa ihminen vahemman tarvitsee suojaa ilmaston' kovuutta j a raakuutta vastaan, missa han enimmakseen voi tyoskennella j a oleskella taivasalla, ei asuntokysymyksella ole laheskaan sama tarkea merkitys kuin lauhkeissa j a kylmissa ilmavyohykkeissa, joissa rakennus
olin- j a tyopaikkana.

suurimman osan vuotta on perheen

Sivistyksen kohotessa

kasvavat myoskin

vaatimukset, jotka asetetaan rakennuksen. uUconaiselle j a sisalliselle kestavyydelle,'siistiydelle j a mukavuudelle.

Puute soveliaista

asunnoista tuntuu silloin sita kipeammin, kuta paremmin j a taydellisemmin vaeston varalliset j a rikkaat luokat jaksavat tassa
suhteessa tyydyttaa tarvettaan.
saavuta

mitaan

NaUle luokille asuntokysymys ei

sellaista yleisempaa

merkitysta, etta se esm.

.yhteishyvan nimessa pakottaisi ajattelemaan yleisiin varoihin perustuvaa

avun-antoa.

Varsinainen asuntokysymys saattaa tulla

, puheeksi saannoUisesti vaan niissa vaestokerroksissa, jotka eduttomamman asemansa

tahden eivat kykene tyydyttamaan vaati-

mattomiakin, mutta yhteishyvan vuoksi valttamattomia
tarpeitaan.

Siis

etupaassa

asumus-

ruumiintyontekijain' lukuisassa luo-

iassa.
•

22

320

Osk.

Puute

Groundstroem.
tulee

tuntuvaksi

siella missa niiden kysynta on suuri saatavuuteen

tarkotuksen-mukaisista asunnoista

verrattuna.

T a m a ennen kaikkea tapahtuu kaupungeissa, joiden rakennusalue
hitaasti laajenee, kun taas vakiluku nopeasti kasvaa.

Maaseu-

duUa, jossa vaestonkasvu rakennusalaan verrattuna on tuskin tuntuva, lukuunottamatta

tehdasseutuja,

ei asuntokysymyksella ole

laheskaan sita merkitysta kuin kaupungeissa.
Kun

tekee yleisia vertauksia meidan kaupunkiemme j a E u -

rbopan suurkaupunkien asumusolojen valilla, huomaa mielihyvalla,
etta olot meilla ovat paljoa suotuisammat kuin jiilkimajnituissa.
Huolimatta melkoisesta kaupunkivaestomme kasvamisesta viime
aikoina, esm. Helsingissa j a Tampereella viime vuosikymmenella
(51.91 j a 49.01 7")) joille harva Pohjoismaiden kaupunki voi tassa
suhteessa vetaa vertoja, ei meilla yleensa ole ollut tuntuvampaa
asumusten puutetla.
kaupungeissamme,

Maan j a asuntojen verrattain huokea hinta
rakennus-markkinain helpompi hallitseminen

.rajoitetuissa oloissamme, varallisuuden tasaisempi jako, teoUisuus-luokan suhteellisesti pieni osa kaupunkiemme vaestosta, T a m p e retta lukuunottamatta, j a suomalaisen synnynnainen puhtauden j a
siistiyden-rakkaus tai mukavuudentarve

on meidat vastaiseksi

paastanyt nakemasta sellaista ihmisjoukkojen karsinoimista maanalaisiin likaholveihin, jommoista Euroopan loistavissa suurkaupungeissa on saatu kokea.
Verratessamme asumustiheytta kaupungeissamme eri aikoina
huomaamme, etta se viime vuosikymmenien kuluessa muutamissa
kaupungeissa kylla on kasvanut, vaikka ei tuntuvasti.

V . i880'

olivat .suurimmat kaupunkimme vaentiheyden suhteen seuraavassa
jarjestyksessa: Viipuri (192), Tampere (188), Helsinki (173), T u r k u
(166) j a Oulu (v. 1870 161). Viipurissa tuli 100 asuinhuonetta
kohti 192 henkiloa, Oulussa 161. V . 1890 taas oli jarjestys:
Viipuri (194), Tampere (189), Turku (178), Oulu (174), Helsinki
(167) , j a Pori (154).

Viipurissa tuli 100 asuinhuonetta kohti 1 9 4

henkiloa, Porissa 154. Vaentiheys on kasvanut Turussa, Viipurissa, Tampereella j a Oulussa, mutta vahennyt Helsingissa.
Yleensa pidetaan liian suuren asumustiheyden merkkina, kun
4 henkiloa tai useampia asuu yhdessa huoneessa.

Huolimatta

TySvdenasunto-kysymys
ennenmainituista

kaupungeillemme
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suotuisista

yleisista keskilu-

vuista, tapaa meillakin asumustiheytta, joka osottaa paikallista
liikavaestoa.
teessa

on

Niin esm. Helsingissa, j o k a puheenalaisessa
kaupungeistamme

ensimmaisena,

v.

suh-

1890 noin

(24.1 Vo) kaikista huonekunnista oli sellaisia, joissa yhta huonetta
kohti tuli 4 tai useampia jasenia.

Henkiloluku naissa huonekun-

nissa, joihin ei ole laskettu kasarmeissa, vankiloissa, sairashuoneissa ynna muissa senlaatuisissa laitoksissa majailevia, oli noin
21,400, siis lahemmaksi Vs (32.6 % ) kaupungin koko vaestosta.
Porissa, j o k a tassa kohdin on eduUisimmassa asemassa, ainoastaan

Vio vaestosta

( 9 4 8 h.) asui yhta tiheassa.

J a tarkemmin

katsomalla huomaa,- etta muutamissa Helsingin huonekunnissa (37)
oli 10, jopa I3:kin jasenta, joiden asuttavassa lokaalissa oli vaan
yksi ainoa huone kaytettavana.

Minkakaltaisissa'asumussuhteissa

nain tiheasti asuvaiset oleskelevat voipi kuvailla mielessaan, kun
tietaa,

etta muinoin kuuluisissa Antipoffin taloigsa

Uudenmaan-

kadun varrella (N:o 36 j a 34) asuskeli 13 j a I4:kin henkea y h dessa huoneessa, j a asujamien keskiluku huonetta kohti taloissa
oli 6. Olen maininnut juuri tansuuruiset talouskunnat, koska muissa
kaupungeissa ne ovat ylen harvinaiset (Turussa 10, Viipurissa 3,
Oulussa 2, Tampereella j a Porissa I kummassakin). — U l k o maan

kaupungeissa

on tehty se yleinen huomio, etta asumus-

tiheys on sita suurempi kuta pienempi huoneusto eli lokaali on.
Saman tuloksen antoi meidankin kuudessa suurimmassa kaupungissa V. 1890 toimitettu vaenlasku.

Niin esm. Helsingissa tuli

i-huoneisissa lokaaleissa 100 huonetta kohti 383 henkea, 2-huoneisissa 2 4 3 , 3-huoneisissa 158, j . n. e. asumustilavuus kasvaa
lokaalin huoneluvun lisaantyessa, etta esm. lo-huoneisissa lokaaleissa ei tuUut sataakaan henkea ico huonetta kohti.
Mutta kaikki edellamainitut suhdeluvut eivat viela anna selvaa kasitysta asumustiheydesta.

T a r k i n keino sen asian selvitta-

miseksi kaiketi olisi laskea, kuinka paljon kuutiometria ilmaa asumuksessa tulee kutakin henkiloa kohti, koska se samalla antaisi
kasityksen asumushuoneen likimaaraisesta suuruudesta,'josta
voisi tehda johtopaatoksia asumuksen laadusta.

taas
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Mutta sellaisia tietoja meilla ei ole.

V a a n sen sijaan on

kaytettavissa muita tiedonantoja, jotka puolestaan valaisevat kasiteltavaa kysymysta. Vuosilta 1880 j a 1890 on esm. tietoja siita
kuinka kaupunkivaeston huonekunnat jakaantuivat asuttavien huoneistojensa aseman mukaan, sen mukaan olivatko huoneistot i:ssa,
2:sessa, 3:nnessa j . n. e. kerroksessa taikka maa- eli kellarikerrassa.

T a s s a kohdin Helsinki j a Tampere osottavat, etta 2:sessa,

3:nnessa j . n. e. kerroksessa sijaitsevain huonekuntain luku seka
absoluuttisesti etta suhteellisesti on lisaantynyt, i:sessa seka maaeli kellarikerrassa asuvain tosin on absoluuttisesti
mutta suhteellisesti vahennyt.

lisaantynyt,

Helsingissa oli v. 1890 6 7 7 maa-

eU kellarikerrassa asuvata huonekuntaa j a ne teki noin 5 "jo kaikista

huonekunnista.

Tampereella

samanlaisten

huonekuntain

absoluuttinen luku oli 11. Muissa kaupungeissa, joista tietoja on,
naiden huonekuntain absoluuttinenkin maara on viime vuosikymmenena vahennyt; ensimmaisessa kerrassa asuvain on kasvanut
myoskin suhteellisesti. — Namat kuivat tosiasiat osottavat, etta
kaupunkiemme rakennusliike-alalia, tieten tai tietamatta, on toteutettu periaatetta, jota henkisella alalia on opittu pitamaan tosiedistyksen tunnussanana: valoa kansalle!
Erittain suuresta merkityksesta asumusolojen oikealle arvostelemiselle on tieto huone- eli talouskuntien kokoonpanosta.

Ei

ole yhdentekevata, jos, asumustiheyden pysyessa samana, huonekunnan kaikki jasenet ovat samaan perheeseen kuuluvia tai jos
joku tai muutamat huonekuntalaiset eivat ole sukulaissiteilla sidotut talouskunnan johtajaan j a hanen ^perheeseensa, vaan ainoastaan vuokravieraan hoUilla velvoUisuuksilla j a oikeuksilla. T a m a
seikka on kahta tarkeampi tyovaeston asumus-oloille, silla tassa
kansankerroksessa huoneenhaltijalla harvoin on varaa luovuttaa
erityinen huone kokonaan vuokralaisen yksin-asuttavaksi, vaan
syntyy tavallisesti asumussuhde, j o k a tykkanaan poistaa asumusalan rajat niin yhdella kuin toisella puolella.

Perheen isa, joka

toimeentulonsa

vieraita asujamia

helpottamiseksi

ottaa

vento

taloonsa jakaaksensa osan tilavasta huoneestaan heille makuusijaksi, saattaa perheensa, semminkin jos siina on puoli- tai taysikasvaneita lapsia kumpaakin sukupuolta, vaaraan, j o k a on ruu-

Tyovaenasunto-Jci/symt/s
miillista epaterveytta
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meilla.

monin verroin turmiollisempi.

Sellaisissa

asumusoloissa puhdas perhe-elama tuskin paasee kukoistamaan,
ja

se aineellinen helpotus, j o k a huonekunnan haltijalle tallaista

taloudellista huolenpitoa osottavan toimenpiteen kautta syntyy,
ei mitenkaan korvaa sita siveellista tappiota, j o k a siita on mahdoUisena seurauksena.
asumusmuoto

Vuokralaisen kannalta katsottuna mainittu

on turmioUinen senkin kautta, etta se useammin

kuin oman huoneen vuokraamistapa saa hyyrylaisen muuttamaan
asuntoa;

siten tama ei missaan voi kotiutua j a tuntea itseaan

perheen jaseneksi, vaan hanesta tulee todellinen »asuntonomaadi».
Samassa maarassa hylattava on se vuokratapa, etta kaksi
perhekuntaa

lyottaytyy yhteen j a vuokrasumman tasaamiseksi

hyyraa asunnon, jonka yhden tai kaksi huonetta ne jakavat keskenaan. — Namat asumusmuodot tyokansassamme ovat sen ruumiilliselle j a henkiseUe terveydelle mita vaarallisimmat, j a valitettavasti ne kuitenkin, erittain ensinmainitut, ovat ylen tavalliset.
E r a s tilastollinen tiedustelu paakaupungin tyovaen oloista v:lta
1890 osotti, etta 3 6 1 henkilosta 145 oli sellaisia, jotka elivat y h teista

lokaalia asustavissa

huonekunnissa,

ja

namat

lokaalit

kasittivat

2 tai korkeintaan 3, mutta

huoneen.

Naiden perhekuntien vuosihyyry oli noin 250 markkaa

tavallisesti vaan yhden

kutakin kohti; vuokralainen, jolla oli osuus yhdesta

huoneesta,

maksoi keskimaarin 6 0 markkaa vuodessa, siis perheenhaltijalle
tuUut rahallinen huojennus ei ollut vahainen.
Olen tullut kosketelleeksi asuntokysymyksessa tarkean kohdan,

asunnon vuokrahinnan.

Yleiseen vuokra on suhteellisesti

suurempi pienista asumuksista kuin suurista.

S y y t ovat selvat;

edellisten kustannukset tulevat, huolimatta huonosta j a puutteellisesta rakenteesta j a sisustuksesta, verrattain kalliimmaksi, niiden
hoito on vaikeampi j a vuokransaanti epavarmempi, mahdollisuus
vuokran suorittamatta jaamiseen suurempi.
sita

Asunto, erittain jos

useat yhdessa asuvat, vahemmin varovasti kaytetaan ja,.

semminkin jos se usein vaihtaa hyyrylaisia, se joutuu enemman
vaaraan tulla vahingoitetuksi.

Hoidon vaikeuden j a tukaluudefl

seka suuremman riskin takia pienten asuntojen saatavuus on verrattain rajoitettu.

Vilkkaan kysynnan vaikutuksesta vuokra sitte
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entisestaan nousee. — Nain ollen hyyrylaisen asema talonisannan
suhteen on nurja.

Edellinen usein on sellaisessa pakkotilassa,

j o k a erittainkin suurilukuisille perheille, joille vahemmin kernaasti
vuokrataan, tulee painavaksi. Vuokrasopimuksen vapaus monestr
on vaan naennainen; se sisaltaa etupaassa vaan oikeuksia vuokranantajalle, velvoUisuuksia vuokralaiselle. Edellisesta tulee »talontyranni», vuokrasuhde muuttuu riippuvaisuussuhteeksi, jonkinlaiseksi »asumusfeudalismiksi», kayttaakseni Roscherin sanaa.
Mikali meilla tahan saakka on saatu kootuksi tilastoUisia
tietoja tyokansamme oloista kaupungeissa, osottavat namat tiedot,

etta meikalaiselta tyomiehelta asunnon j a sen yhteydessa

olevain muiden tarpeiden

tyydytys vaatii melkoista suurempia

kustannuksia kuin hanen veljeltaan keski-Europassa.

Se nyt ei

ole mikaan itsessaan kummeksittava asia, koska rakennuksen pystyttaminen, sisustaminen j a tiivistaminen meilla jo raa'an ilmanalankin tahden vaatii suurempaa huolenpitoa j a enemman kustannuksia kuin lauhkeamman ilmaston maissa.

Mutta taman asian-

haaran synnyttama korkeampi huoneenhyyry meilla tekee tyomiehillemme vaikeaksi kyllin tarkalla huolenpidoUa valvomaan
toisasteisten tarvettensa tyydytysta, jotka ilmaiseksen kunnoUisten j a sievien huonekalujen j a talouskapineiden hankinnassa, huoneen puhtaana j a siistina pitamisessa, hyvan ma'un j a kauneudenaistin kehittamisessa j . n. e.

Jos tilastollisiin numeroihin tassa

kohdin saisi luottaa, olisi suomalainen tyomies saksalaisesta j a
ranskalaisesta toveristaan melkoista jaljempana.
Mita edella lausuttiin vuokralaisen riippuvaisesta suhteesta
talonisantaan

yaatinee vahan lisaysta. E n tahdo vaittaa,' etta

likimain kaikkien talonomistajainkaan asema on kehuttava.

Harva

talonomistaja jaksaa kateisesti kerrassaan suorittaa uuden talonsa
Icustannukset, hanen taytyy kayttaa krediittia j a saa sitten arvata
tilansa hyvaksi, jos han hyyrymaksuilla voi peittaa lainansa korot
j a talonsa juoksevat kulungit.

Jos talo joutuu uuden omistajan

kasiin, niin uusi omistaja vasta h y y r y n noustua itse saa korkoa
rahoilleen.
miin,

Kiinnitys voipi toisinaan nousta niinkin suuriin sum-

etta talonomistaja

todellisuudessa on vaan jonkunlaisena

talonhoitajana lainanantajan rinnalla. — On laskettu, etta Berliinissa

i

3'25
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Vs talojen arvosta on vapaa, 8 0 % arvosta kiinnitet-

ainoastaan
tyna.

V . 1890 hypoteekkirasituksen kokonais-summa

kaupungissa

raainitussa

oli 4,427 miljoonaa markkaa (Smk), josta, 4 7o:n

mukaan, maksettiin korkoa 175 mil), markkaa. — Kiinnityksia on
Helsingissa myonnetty v v . 1 8 8 5 — 9 4 vuosittain noin 9 miljoonasta,
kuoletettu on kiinnityksia samalla ajalla 3 V2 miljoonasta vuodessa.

Edella kosketellut nakokohdat, joihin viela voisi lisata useampia j a jotka osotaksen

osaksi yleisina j a yhteisina, osaksi

paikkakunnallisina epakohtina, ovat Euroopan eri maissa synnyttaneet tyovaenasuntokysymyksen.

Sen historiaan ulkomailla en

nyt tassa koske; huomautettakoon vaan siita mita talla alalia
meidan maassa on saatu aikaan.
K y s y m y k s e n toteuttaminen j a kehitys on meidan
tapahtunut paaasiallisesti samalla tapaa kuin muualla.

maassa
Meillakin

tyonantajat, oivaltaen seka heille itselleen etta tyomiehilleen tulevan

hyodyn, ensimmaisina ovat hankkineet tyovaelleen sopivia

asuntoja.

Namat, jotka he omalla kustannuksellaan ovat raken-

nuttaneet, he luovuttavat tyovakensa kaytettavaksi joko vuokratta
tai

vuokraa vastaan.

T y o v a k i tavallisesti ei voi paasta talojen

omistajiksi tai niista osallisiksi.
Helsingissa,

Tankaltaisia asuntoja on m. m.

Turussa, Tampereella, Vaasassa, Jyvaskylassa j a

Haminassa.
Ensimmaiset yhtiot, jotka aatetta meilla ovat panneet taytant56n, lienevat syntyneet 1870-luvun alkupuolella. Namat ensimmaiset yhtiot ovat yksityisten raha- j a liikemiesten hallussa; m.
m.

Turun kaupunki on osakkaana eraassa tanlaisessa yhtiossa.

Ne yleensa eivat ole nauttineet tyovaen suosiota, ne kun ovat
perustetut etupaassa affaaritarkotuksessa,

eivatka niiden pystyt-

tamat talot rakennustapansa puolesta eika muussa suhteessa etupaassa tarkota tyovaen etua. — Kuitenkaan ei sovi kieltaa, etta
tankaltaisissa yrityksissa voi avautua mahdollisuus

rakentamaan

siltaa varallisten j a varattomain kansanluokkain valilla, kun edelliset, kasittaen etta myos »richesse oblige* eivat antaudu sellaisiin
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yrityksiin yksistaan oman voiton tarkotuksessa,
tehtavansa

etupaassa yleishyvan kannalta.

vaan

T a s s a on paikallaan

vedota heidan sosiaaliseen velvoUisuudentunteeseensa,
he

ovat

tUaisuudessa

harjottamaan

katsovat

korkeampaan

silla tassa
sivistykseen

perustuvaa patronaattioikeuttaan vahempiosaisten y l i opettamalla
naille hyvan asunnon merkityksen j a arvon seka osottamalla heille
etta, kuten Schmoller sanoo, »on vaarallisempi olla valinpitamaton
hyvasta asunnosta kuin olutlasista tai sunnuntaihuvista.»
Y h t a meilla vaikuttavaa yhtiota paljon kiitetaan kaytannollisten periaatteidensa tahden; se on Turussa perustettu v. 1884
j a sen osakkaina ovat kaupunki itse j a muutamat rahamiehet.
Se rakentaa yksistaan pienia tyovaenasuntoja; kaikki rakennukset
ovat samanlaiset j a kuuluu kuhunkin 3 huonetta j a keittio, j o t k a
kaikki ovat varustetut eri sisaankaytavalla, vaikka niita voidaankin yhdistaa toisiinsa.

Tyomiehet voivat vahitellen tapahtuvien

maksujen kautta itselleen lunastaa asumiansa rakennuksia.

Jokai-

sen rakennuksen omistajaksi voi paasta ainoastaan yksi henkilo.
Hinnan kuoletus kestaa 17 vuotta. — Toinen tankaltainen yhtio,
joka myos toimii menestyksella, on Oulussa oleva yhtio »Inti6»,
perustettu V. 1 8 9 1 . Se'rakentaa j a tarjoo vuokrattavaksi pienenpuoleisia asuntoja,

joiden omistajiksi vuokraajat

vahitellen suorittamalla asunnon hinnan.

voivat paasta

Erittain hyva puoli y h -

tiossa on se, etta osakkeen maara on jotenkin pieni, 50 markkaa,
joten tyomieskin voi tulla yhtion- osakkaaksi.

Talot rakennetaan

kahta perhetta varten j a huoneustot ovat taydelleen
erotetut.

toisistaan

Ainoastaan yhtion osakas saa lunastaa yhtion rakenta-

man talon.

Kuoletusaika on 15 vuotta.

Paitse Turussa j a Oulussa on kysymyksenalaisia yhtioita
Viipurissa, Porissa j a Helsingissa, jossa viimemainitussa niita loytj'y 4 suurempaa.
Ruoholahden-,

Helsingissa olevain rakentamat talot tayttavat

Tyomiehen- j a Lastenkodon-katujen

valisen suu-

ren kolmion, suurimman_ osan kahden viimemainitun j a Lapinlahden-kadun valisesta alueesta, K a m p i n Malmin j a puolet »Surutoin»
huvilan alueesta Vuorelassa.
yhteensa

Rakennuksia mainituilla alueilla on

35, jotka sisaltavat 508. huonetta, siis rakennus keski-

maarin IS huonetta.

Rakennusten joukossa on 7 kaksikerroksista

Tyovdenasmto-hysymys
ja
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meilla.

(»Surutoin»-alueella)

kasarmintapaista.

Perhekuntia naissa 5o8:ssa huoneessa asui v. 1890 386 j a niiden
1,814' henkeen; keskimaarin 100 huo-

jasenluku nousi yhteensa
netta kohti 357 henkea.

V a s t a 1880-luvun loppupuolelta alkaen tyovaki itse on r y h tynyt omien asuntojen

aikaansaamista puuhaamaan.

Tyomies-

yhtioiden toimesta syntyneita rakennuksia l oy ty y tietaakseni vaan
V . 1888 perusti Helsingissa 30 varakkaampaa tyo-

Helsingissa.
miesta

»Alku»-nimisen

yhtion,

jonka pohjarahastoksi

koottiin

60,000 markkaa j a muu tarvittava summaotettiin lainana.
on

rakentanut

4 yksikerroksista puurakennusta

Joka huoneustoon kuuluu i huone j a keittio.
neustoista

»Alku»

72 huoneella.

Suurin osa huo-

on osakkeenomist&jain hallussa, ainoastaan pieni osa

vuokrataan muille.

Osakasten suoritettavat osuusmaksut maara-

taan j o k a vuosi erittain j a on laskettu, etta talot
kuluttua tulevat heidan omikseen.

15 vuoden

V . 1890 naissa huoneissa asui

66 talouskuntaa, joiden henkiloluku nousi 355:teen, siis huonetta
kohti tuli milt'ei 5 henkea.

»Alku»-yhti6n esimerkkia noudattaen

on sittemmin syntynyt useampia, jotka kaikki ovat paaasiallisesti
samalla tavalla jarjestetyt.

Niita on nyt ainakin 6 suurempaa,

joista 5 on ollut pitemman aikaa, 5 — 7 vuotta, toimessa.
pohjarahastot

tekevat,

»Alku» myos lukuunotettuna,

Niiden
yhteensa

135,000 markkaa, vaihdellen eri yhtioissa io,ooo:sta 6o,ooo:teen,
j a niiden rakennussummat lainoineen nousevat noin 600,000 markkaan.
sia,

Yhtioiden rakentamat talot ovat enimmakseen i:kerroksi-

useimmat puusta.

omistajille,

jotka

kuoletusmaksuja;

Ne on vuokrattu ensi sijassa osakkeen-

lyhentavat

velkansa

suorittamalla

vuotuisia

kuitenkin ovat muutamat vuokratut yhtioiden

ulkopuolellakin oleville, yhtioiden juoksevien kulujen peittamiseksi.
Niista asunnoista, jotka on vuokrattu yhtioiden ulkopuolella oleville, ovat osakkaat saaneet 2 7 — 3 1 markkaa kuussa huoneustosta,
johon kuuluu i huone j a kyokki. — Tyomiesten rakennusyhtioiden pystyttamia rakennuksia oli Helsingissa v. 1890 2 1 289:11a
asuinhuoneella; naissa asui 218 perhekuntaa, joihin kuului 1,067
henkea, siis 100 huonetta kohti tuli 369 henkea.
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Tyovaenyhdistyksen

tyovaenasuntokysymyksen

selvittamiseksi koossa ollut komitea, jonka mietintoa olen kotimaisia olojamme koskevissa kohdissa ensi sijassa seurannut,*) on
ollut sita mielta etta, niin ilahuttavaa kuin onkin etta tyomiehet
itse ovat ruvenneet ajamaan tata heille niin tarkeata asiaa, tama
yhtiomuoto
ten.

ei varsin hyvin sovellu tamankaltaisia yrityksia var-

Suurin epakohta niissa on ollut osakkeiden suuruus, joka

monelle tyomiehelle on tehnyt
mahdottomuudeksi.
markasta 2,ooo:een.

Osakkeiden

osakkaaksi paasemisen sulaksi
maarat

naet

vaihtelevat 500

Mutta eivat yhtiot muutenkaan ole olleet

omiaan houkuttelemaan tyomiehia niihin rupeamaan.

»Silla», lau-

suu mainittu komitea, »vaikka osakkeen suuruus maarattaisiinkin
pieneksi, on kuitenkin tuo (yritykseen tarvittava) rahasumma taysin. (takaisin) maksettava jokseenkin lyhyessa ajassa, j a tama
estaa tietysti kaikkia niita tyomiehia, jotka eivat ennen ole ehtineet hankkia itselleen tyokansan oloihin nahden runsaita saastoja,
paasemasta

naiden yhtioiden osakkaiksi. Jos sita vastaan olisi

mahdollista saada pitemman ajan kuluessa tapahtuvien

viikko-

maksujen muodossa suorittaa osuus yhtiossa, voisi melkein jokainen kunnoUinen j a uuttera tyomies paasta yhtion osakkaaksi.»
Helsingin Tyovaenyhdistys, jossa k y s y m y s on ollut keskustelun-alaisena, on periaatteellisesti ollut komitean kanssa yhta
mielta, koska kokemus

monesti on antanut tukea mainituille

komitean mietteille, j a on kasityksensa loppuponsiksi hyvaksynyt
seuraavan lausunnon:
etta tyomiehet, jotka tuntevat

toistensa

rehellisyyden j a

pyrinnot, yhtyisivat asuntoyhdistyksiksi, 1 0 - 2 0 henkea ryhmassa;
etta jasenet naissa asuntoyhdistyksissa sitoutuisivat viikottain panemaan saastoon maaratyn rahasumman;
etta naita rahamaaria siihen valittu henkilo (yloskanto-toimi
voisi siirtya vuoroin jasenelta jasenelle) j o k a viikko maarattyna
paivana jasenten luota hakisi j a tallettaisi pankkiin kunkin jasenen
nimelle saastotiliin merkittavaksi, josta saastotilista ei saisi antaa
ulos rahoja ilman toisten jasenten suostumusta;
*) Kertomus, antanut Maamme tyovaenasnntokysymysta selvittamaan H e l singin Tyovaenyhdistyksen asettama komitea. Helsingissa 1893.

Tyovdejmsunto-kysymys

meilla.

329

etta paaoman hankkimista jatkettaisiin siksi kunnes niin suuri
summa on saatu kokoon, etta sen kuoletuslainan kanssa, jonka
yhdistyksen jasenet yhteisen takauksen kautta ovat itsellensa etukateen hankkineet, voidaan hankkia rakennustontti j a rakentaa
tarpeelliset rakennukset, joissa on huoneistoja kunkin jasenen tarpeen mukaan;
etta yhdistyksen asioita hoitaa sen kesken valittu toimikunta; seka
etta kiinteimiston yleiset kustannukset j a ulkopuolinen korjaus tulisi yhteiseksi kustannukseksi, mutta sen sijaan huoneiston
korjaukset suorittaisi sen kayttaja. —
Pyydan saada huomauttaa viela pari periaatteellista nakokohtaa, jotka puheenalaista k y s y m y s t a kasiteltaessa on tuotu
esiin.

Onko yleensa edullisempi etta tyomies itse rupeaa talonsa

rakentajaksi j a on asuntonsa omistaja kuin etta han asuu vuokratussa huoneessa?

T a y t y y kylla myontaa etta oman talon han-

kinnalla on varjopuolensa.

Tyomiehissa itsessa se herattaa epa-

roimista, koska he sen kautta pelkaavat joutuvansa riippuvaiseen
asemaan.

Omistuksen kautta he ovat sidotut, j a jos muualla tar-

joutuu edullisempaa tyotilaisuutta seka tyomiehen paikkakunnalla
tyoolot kayvat ahtaiksi, niin talonomistus tulee tuntumaan rasittavana painona.

Jos tyomies

korkojen tai enempien

tulojen

hankkimiseksi ottaa hyyrylaisia taloonsa, niin alistuu han silloin
myos vaaraan jaada ilman vuokramaksua.

Tyomies ei aina ole

sellaisessa asemassa, etta han voi hoitaa taloansa oikealla tavalla
tai etta han elinajakseen saattaisi itselleen pidattaa mita kerran
on saavuttanut; jos tulee taloudellisen depressioonin aika, niin
hanelle voi tulla pakoksi

luopua hanelle rakkaaksi kayneesta

hyv3rydesta, mika synnyttaa katkeruutta mieleen.

Jos han asuu

vuokralla j a persoonallinen suhde talonisannan j a hanen valillaan
on tyydyttava, niin han rauhassa saa elaa asunnossaan tuntematta talonomistuksen tuottamia huolia, kun vaan suorittaa kontrahdinmukaiset hyyrymaksut.

Tyomiehelle myoskin eduttomina

j a epavakaisina rakennusl'iike-aikoina hanen asuntonsa on faattuna
ja

han pelastuu joutumasta

rakennusspekulatsioonien

pyortee-

Osk. Gfroundstrcem.
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seen, jonka seurauksina usein ovat taloudelliset tappiot j a siveellinen turmellus.
Naita lauseita vastaan kuitenkin voi asettaa koko joukon
muita, jotka mielestani kumoamattomasti osottavat talonomistuksen etevammyyden.

Oman talon omistaminen vaikuttaa kasvat-

tavasti, asumuksen voi sen vastainen kayttaja — tarkotan yksistaan tyomiehista muodostettuja rakennus-yhtioita — tehda mielensa
mukaiseksi, tyonantajalta j a vuokraajalta poistuu huoli rakennusten pystyttamisesta j a myohemmasta hoidosta j a kontroUista,
tyomiehen oma etu vaatii etta han kayttaa asuntoaan heUasti j a
pitaa huolen tarpeelUsista korjauksista, hyyryjen- nouseminen j a
laskeminen jattaa hanet rauhaan j a han paasee myos vuokrasuhteen retteloista vapaaksi tulematta vaaraan joutua
kaduUe.

perheineen

K u n tyomies iakkaana j a tyohon kykenemattomana asuu

kotonaan, voivat omaiset haneUe helpommin taata hanen toimeentulonsa.
Mita taas tulee siihen kohtaan, etta tyomies-talonomistaja
tulojansa kartuttaakseen vuokraa huoneuksestaan osan muiUe j a
siten synnyttaa eloon juuri samoja epakohtia, jotka liiaUisesta
asumustiheydesta j a vuokrasuhteesta yleensa ovat mahdoUisina
seurauksina j a joista ennen on puhuttu, niin, jos kohtakin siina
suhteessa ei voi sitoa hanen vapaata tahtoaan, ei ole luultavaa,
etta epakohdat tulisivat entisten kaltaiseksi, koska han nyt, oman
talon isantana, ei niin usein ole pakotettuna turvautumaan seUaiseen taloudeUista huojennusta tuottavaan keinoon,

J a toiseksi,

se seikka, etta tyomies asuu vuokraUa, ei esta hanta ottamasta
omia hyyrylaisia, jos han vakisinkin tahtoo huoneistoonsa niita.
Itse se rakentamismuoto, etta useat tyomiehet yhdistyvat
toisiinsa omin

voimin

periUe ajaakseen heille yhteisen, hyvan

asian, herattaa luottamiista heihin itseensa j a toisiinsa j a selvittaa
heiUe saastamisen merkityksen. Itsenaisiin taloudenyrityksiin r y h tyminen kohottaa heidan tietonsa j a avaa heidan silmansa nakemaan mitenka kapitaaU syntyy j a miten sita hyodyttavaUa tavalla
on kayttaminen.
Paitse sita yleista intressia, joka valtioUa j a kunnaUa on
valvottavana terveydenhoitoa j a rakennusjarjestysta tarkottavilla

Tyovdenasunto - kysymys
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toimenpiteillaan, jotka, kun ne vaan eivat j a a kuolleiksi kirjaimiksi,
vaikuttavat paljon hyvaa puheenalaisessakin kysymyksessa, on
niilla etua suoranaisestikin edistaa sen ratkaisemista

eduUisten

lainojen antamisella tai takaamisella, verohelpotuksilla, helpotuksiUa kiinteimistojen laiUistuttamisissa j a tyovaen-rakennusyhtioiden
perustamisissa, y . m. tavalla. Erittain kaupunkikunnillamme, joita
asia ennen kaikkea koskee, on syyta edistaa

tyovaenasuntojen

rakentamista, esm. erottamaUa erityisia, terveelliseUa paikalla olevia tonttialueita vastaisia tyovaenasuntoja

varten, luovuttamalla

maata ilmaiseksi tai helpoiUa ehdoiUa niille, jotka sitoutuvat sellaisiin yrityksiin.
huolenpito

Osottakoot asianomaiset sen kautta, etta hella

vahempiosaisten

kohtalosta j a asian oikea arvostelu

maaraa heidan toimiaan, kun on toteutettava yksi tyovaenliikkeen
oikeutetuimmista j a kauniimmista yrityksista.

T y o v a e n - a s u n n o t H e l s i n g i s s a i p. J o u l u k u u t a v. 1890.
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Uuslmmat ehdotukset ja toimet kruimunmetsain
asuttamiseksi Polijols-Ruotsissa.
Esittanyt
Hannes Gebhard.
(Esitelma pidetty syyskuussa 1896.)
Underdanigt betankande afgifvet af den under den 25 September 1891 forordnade jordbrukslagenhetskomiten. Stockholm 1892.
Kongl. Domanstyrelsens underdaniga utlatande ofver jordbrukslagenhetskomitens den 23 november 1892 afgifna forslag
. Stockholm 1893.
Kongl. Maj:ts och Rikets KammarkoUegii underdaniga utlatande ofver jordbrukslagenhetskomitens den 23 november 1892 afgifna forslag
— . Stockholm 1894.
Bihang till riksdagens protokoU vid lagtima riksdagen i Stockholm aren
1891, 1894, 1895.

Euroopan sivistysmaissa yleensa olivat — kuten tunnettu —
taman vuosisadan alkupuoliskoUa n. k. vapaamieliset opit paasseet
vallalle. O l i huomattu etta monella tuotannon alalia menestyttiin
paremmin, jos omaisuus on yksityisen hallussa kuin jos se on y h teisomaisuutena, seka etta tuotanto tulisi paremmaksi j a suuremmaksi, jos yksityisiUe myonnetaan mahdollisimman suuri j a jos
suinkin mahdoUista rajaton toimintavapaus omaisuuteensa nahden.
Namat opit, joissa oli paljon totta monella alalia, pidettiin absoluuttisena totuutena, jonka piti soveltua kaikkialle.

Nain pyrki

tama oppi pian myoskin metsapolitiikin alaUe. » V a p a a omaisuus
— vapaa viljelys ovat kaksi mahtavaa loihtusanaa, jotka jokaisen
- maan havityksenkin tilasta muuttavat onneIaksi» nain deklameerattiin metsaomaisuudestakin vuosisadan alussa. J a tata oppia tukesi
_ viela se seikka, etta metsien arvo rupesi samaan aikaan kasvamistaan kasvamaan.

Valtiot kiiruhtivat sen vuoksi myymaan tahi

Hannes
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Gebhard.

lahjoittamaan metsiaan yksityisiUe siina uskossa, etta yksityiset
voisivat paremmin hoitaa niita kuin valtio.
Samaa metsapolitiikkia ruvettiin toimeenpanemaan myoskin Pohjois-Ruotsissa, jotta laveat eramaat siella tulisivat asutetuiksi.

T a m a kruununmetsien lahjoittaminen yksityisiUe Pohjois-

Ruotsissa alkoi varsinkin vuoden 1824 jalkeen j a on viime aikoina
tapahtunut erinaisten saannosten

nojalla 1860-luvulta seka paa-

. asiallisesti liikamaitten erottamissaannoksen

kautta 30 p. touko-

kuuta 1873, koskeva Vesterbottenin j a Nprrbottenin laaneja. T a man mukaan tulee laaninhallitusten toimittaa tarkkoja tutkimuksia
siita, mitka osat kruunun Uikamaista soveltuvat viljeltaviksi, mitka
kruununpuistoiksi.

J a viljeltavat osat liikamaista ovat maaherrat

saaneet ilmaiseksi luovuttaa yksityisiUe uudistalojen muodossa.
Naitten toimenpiteitten kautta onkin Pohjois-Ruotsissa viime
vuosikymmenilla perustettu

melkoinen maara uudistaloja, joitten

haltuun suuret alat valtion metsamaita aluksi joutuivat.
Mutta useimmissa maissa tultiin ennemmin tai myohemmin
huomaamaan,

etta nuo n. s. vapaamielisen koulun absoluuttisina

esitetyt opit eivat ainakaan metsaomaisuuteen soveltuneet.

»Kaik-

kien maitten kokemus todistaa, etta metsat yksityisten kasissa
ovat tulleet niin huonosti hoidetuiksi, etta on ollut pakko saataa
erityisia lakeja niitten suojelemiseksi j a hoitamiseksi.

Metsalain-

saadannon historia on siis kumoamattomana todistuksena yksityisen metsanhoidon

luottamattomuudesta

sanoo Blomqvist.

Sen vuoksi onkin yleensa lakattu vahentamasta

j a riittamatt6myydesta»,

valtion metsaomaisuutta, painvastoin on sita vume aikoina Hsatty.
Sen vuoksi on laadittu lainsaadantoa n. s. »suojametsista».

Sen

vuoksi ovat useissa maissa kuntien metsat valtion valvonnan j a
hoidonkin alaisina.

J a sen vuoksi on vihdoin vuosisadan lopuUa

jalleen tultu siihen mista taman vuosisadan alulla lahdettiin: etta
valtioUa on oleva oikeus rajoittaa yksityisen
nautintovapautta,
siita voi olla

metsanomistajan

jos han hoitaa metsamaitaan siUa tavoin, etta

vahinkoa

naapureille j a yhteiskunnalle.

(Esim.

vientikieltolait.)
^) Skogshushallningens nationalekonomi och synpunkter i forstpolitik. H e l singfors 1893. Siv. 174.
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Samanlaisiin kokemuksiin j a luonnollisesti viela ikavampiin
on tultu Pohjois-Ruotsissakin sen kautta etta taalla oli lahjoitettu
taloudellisesti kehittymattomalle vaestolle suuria metsaomaisuuksia
taydella nautintovapaudella.

Sen sijaan, etta oli toivottu saata-

van Pohjois-Ruotsiin itsenainen, vankka talonpoikaisvaesto, j o k a
metsanarvon

kohotessa

vaurastuisi

vaurastumistaan j a hoitaisi

lahjaksi saamia metsiaan jarkiperaisesti, on tultu aivan painvastaiseen kokemukseen.

Pohjois-Ruotsin yksityismetsia on haas-

kattu arveluttavassa maarassa, niin etta on ryhdytty saatamaan
kieltolakia hienojen puitten vientia vastaan nailta seuduin. (29 p.
syysk. 1874 j a 19 p. maalisk. 1888). Mutta viela onnettomampaa
on se, etta nuo yksityiset uudisasukkaat ovat joutuneet kaikenlaisten mahtavien rahakeinottelijain, etupaassa saha- j a rautaliikeyhtioitten, kasiin j a vihdoin menettaneet heille maansa, joutuen itse
lampuodeiksi, melkeinpa maaorjuuden tasalle. Nuo yhtiot imevat
naet heita kaikenlaisilla eparehellisyyden rajalla olevilla keinoilla"
(truck-system), joten noilla Pohjan raukoilla rajoilla on tavattavana ei ainoastaan taloudellista vaan myos siveellista, ruumiillista
j a henkistakin rappeutumista.

Niin voimakkaiksi ovat nuot yhtiot

kayneet

anastamispyynnoissaan,

metsaomaisuuksien

etta

niilta

eivat enaa kunnan metsatkaan nay sailyvan, vaikka naita viime
aikoihin saakka on muutamilla tahoilla pidetty ainoana pelastuksena.

Kerrotaan naet eraan yhtion askettain saaneen haltuunsa

eraan kunnan metsan j a sita seuraavan metsarahaston, vahitellen
ostelemalla kaikki talot kunnassa.
Nain on siis tuosta Norlannin
vuosikymmen

takaperin

pelkastaan suurpoliittisend

—

kuten

kysymyksestd
muistamme

Ruotsissa, joka
—

kummitteli

kysymyksena ^) j a joka sittemmin niin

monella tavalla on esiintynyt kansallisuuskysymyksend,

2) viime

vuosina y h a enemman muodostunut polttava taloudellinen

kysy-

mys, vaikka taman taloudellisenkin kysymyksen peralla monen
Kalso huomiota herattaDytta lento-kirjasta: »Huru viforlo'rade Norrland?»
ynna siita syntynytta vilkasta keskustelua.
^) Katso esim. Nationalekonomiska foreningens forhandlingar 18S9 (Stockholm, 1890). — Bihang till riksdagens prototoll 1889. — Eras Norrbottenin
maaherran lausimto, painettu: Bihang till riksdagens protokoU 1894, 2 saml.
2 afd., I bandet. y. m.
23
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mielessa nakyvat y h a asuvan seka suurpoliittiset

etta kansalli-

setkin tuumat.
Ja" tama taloudellinen vaihe Norrlannin kysymyksessa on
sekin synnyttanyt erityisen kirjallisuuden, jossa voimakkain varin
kuvataan Pohjois-Ruotsin

metsaseutujen

vaeston tilaa.

Suuret

Tukholman sanomalehdet ovat lahettaneet kysymyksessa oleville
seuduille kirjeenvaihtajia, jotka ovat paljastaneet odottamattomia
matahaavoja

sielta.

lentokirjasia,

jotka

Yksityiset asianharrastajat
valaisevat

mika miltakin puolelta.

ovat julaisseet

tata huolestuttavaa

Muutamat

seurat

epakohtaa

ovat ottaneet

keskustelun alaiseksi. ^)

'

.

asian
•

E i k a Ruotsin isanmaanystavien huolenpito. Norrlannin suhteen
ole pysahtynyt tahankaan.
Viime kevanna (1896) perustettiin naet Tukholmaan vartavasten tata »Norrlannin k y s y m y s t a » varten erityinen yhdistys,
jonka tarkoituksena on perinpohjin tutkia sita, keskustella parannuskeinoista j a esittaa niita julkisuuteen.

Polttavimpina pidettiin

ensi hetkessa m'. m, seuraavia kysymyksia:
i:ksi. Miten j a millaisten keinojen kautta voidaan
mahdollisimman parhaiten edistaa itsenaisen maanomistajaluokan j a yleensa hyvin toimeentulevan

rahvaan

pysyttamista norrlantilaisissa laaneissa?
2:ksi. Miten j a milla tavoin voidaan voimakkaammin vastustaa norrlantilaisten metsien

haaskaamista,

. joitten varjeleminen j a jarkiperainen hoito yhteishyodyksi on paaehtoja Norrlannin tulevaisuudelle ?
') Osoituksena siita, miten tama kysymys on vilklcaan keskustelun alaiseua,
panen tahan seuraavan luettelon parina viime vuonna ilmestyneesta kirjallisuudesta, minka olen tavannut, etsimatta taydellisyytta:
N . G . Sorensen, Nagra tankar om en af Sveriges slorsla naringar. Stockholm 1994. — Alb. Nilsson & K . G . G . Korling: Skogsundersokniiigar i Norrland
och Dalarne; Stockholm 1895. — Axel N. Lundstrom, Om vara skogar och
skogsfragorna. Stockholm 1896. — C . E . Bergstrand, Norrlands betydelse for
svenska jordbruksnSringens utveckling. (Befordradt till trycket med bidrag af K .
Patriotiska sallskapet). Stockholm 1895. — Kationalekonomiska foreningens forhandlingar 1894. (Stockholm 1895.) — Arskrifc fran Foreningen-for skogsvard i Norrland area 1894—1895. Stockholm 1896. — Kongl. Laudtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 1894, n:o 3, Keskustelu kysymyksesta: xHvilka atgarder kunna
och bora vidtagas for skogens framtida bestaud?»
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ei ole kumminkaan ollut

esittaa naita yksityisten toimenpiteita Norrlannin hyvaksi, olen
ainoastaan

ohimennen

tahtonut

viitata niihin,

huomauttaakseni,

miten polttava tama k y s y m y s paraikaa Ruotsissa on.
seksi aineekseni olen talla kertaa tahtonut rajoittaa
toimenpiteita

viime vuosina Pohjois-Ruotsin

Varsinai-

valtiomahtien

asuttamiseksi.

Namat alkoivat Ruotsin valtiopaivilla v. 1889.

Silloin eras

valtiopaivamies E . Akerlund .luki toisessa kamarissa esitysehdo-.
tuksen, jonka tarkoituksena oli, etta valtiomahdit ryhtyisivat yha
vaikeammaksi

kehittyvan

tyovaenkysymyksen selvittamiseksi

hankkimaan pienia omia maanviljelyksia vahavakisille, jotta siten
saataisiin maaseudulta muutto kaupunkeihin ehkaistyksi.

Tama

ehdotus sai uusien aatteiden tavallisen kohtelun osakseen: ajatusta pidettiin hyvana, mutta ensi kamari sen kumminkin hylkasi
ilman muuta keskustelua, kuin etta huomattiin pieni kirjoitusvirhe
valiokunnan asiata puollustavassa lausunnossa!
Oikeaa asiaa ei voida kumminkaan tuollaisilla keinoilla tappaa.
Vuoden 1891 valtiopaivilla jatettiin kaksi melkein samaii-.
kaltaista ehdotusta kuin tuo vuodelta 1889, toisen herra P . M .
Soderberg ensi, toisen herra E . Akerlund jalleen toisessa kamarissa. Namat esitykset voittivat valiokuntain j a kamarien suosion.
Valtiopaivat paattivat anoa
etta K . M. suvaitsisi hankkia selvitysta siita, eiko
voitaisi valtiomahtien huolenpidon kautta hankkia v a rattomille j a vahavaraisille tilaisuutta sopivilla ehdoilla
perustaa

omia maanviljelyksia, paaasiallisesti maassa-

viela loytyviin suuriin viljeltaviksi kelpaaviin eramaihin.
T a m a n johdosta asetti hallitus 25 p. syyskuuta 1891 komitean, j o k a on antanut asiasta kaksi laveaa mietintoa, toisen- 5 p.
maaliskuuta

1892, koskeva talonjakoa, tilusten lohkomista j a

palstaamista, toisen 23 p. marraskuuta 1892, koskeva ehdotuksia
osaksi erityisten hallituksen omistamien maanviljelysten lohkomiseksi j a . myymiseksi, osaksi valtion kustannuksella toimitettaviksi'
viljelykseen kelpaavien soitten kuivaamisiksi, jotta saataisiin tilaisuutta antaa naita pienia viljelyksia varten, osaksi vihdoin V e s terbottenin j a Norrbottenin laanien kruununmetsien asuttamiseksi.
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K o s k a talla mietinnon viimeisella osalla on meille aktuaalista
intressia, j a koska se nakyy olevan taalla Suomessa viela jokseenkin tuntematon,

olen luullut olevan syyta tehda siita selkoa

tassa yhdistyksessa, varsinkin kun olen tilaisuudessa samalla myoskin lyhyesti kertomaan, mita asianomaiset virastot ovat Komitean
ehdotuksista lausuneet.
Aluksi Komitea arvostelee edellisessa mainittua hallituksen
viime vuosikymmenella aikaansaamaa asuttamista n. s. uudistalojen kautta seuraavalla tavalla:
Komitean mielesta niitten
miset, joita hruunun

laajojen metsdmaitten

lahjoitta-

liikamaista eroitetuille uudistaloille

tavallisesti

on tehty, sotivat selvdsti niita viime aikoina yha enemman
tunnustettuja
omaisuus

periaatteita

vastaan,

on pysytettdvd

hoidettava.

etta valtiolle huuluva

valtion omaisuutena

ja valtiota

oikeaksi
metsdvarten

Sita paitse on Komitea tutkimuksiensa kautta tullut

siihen paatokseen,

etta tuon

saavutettu sita eramaitten

uudistalolaitoksen

kautta ei ole

viljelemista, jota silla on tarkoitettu.

Komitea sanoo:
»Uudistalolaitos on useissa ehkapa useimmissakin tapauksissa vienyt siihen tulokseen, etta yksityiset henkilot uudistalon
perustamisen

varjossa

ovat

saaneet

ottaa

itselleen verrattain

suuria alueita kruunun liikamaista, mutta sittemmin

supistaneet

viljelyksensa vahimpaan, mika on ollut mahdollista maan omistamiselle, seka kaantaneet paaharrastuksensa metsan hakkuuseen,
ajattelematta

maan pysyvaista viljelemista. Vihdoin ovat uudis-

asukkaat, lyhe'mman tai'pitemman ajan kuluessa turhaan koetettuaan yllapitaa omaa ja perheensa itsenaisyytta, olleet pakoitetut
heittaytymaan metsakeinottelijain kasiin, silla seurauksella, etta
heidan on taytynyt jattaa talonsa, taikka onnellisimmassa ta;pauksessa

t y y t y a pieneen

syytinkiin.

Liikamaitten lahjoittaminen

uudistaloiksi on siis tallaisissa tapauksissa ainoastaan

kartuttanut

suurten (saha-) yhtioitten jo ennestaan laajoja j a muistakin syista
yhati kasvavia maanomistuksia, joilla elaa epa-itsenainen vaest6.»
' ) Katso kirjoituksiani Valvojassa v. 1896: Muutamia mietteita metsapolitiikkimme alalta (siv. 179—193) seka »Puoluepolitiikki j a Icruununmetsiemme asutus*
(siv. 249—262) ynna Uuden Suomettaren poleiuiildda niita vastaan.
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T a t a Komitean v. 1892 antamaa ankaraa arvostelua Ruotsin
hallituksen

edellisena parina vuosikymmenena ajamaa

asutus-

politiikkia vastaan, ei Norrbottenin maaherra eika Domeenihallitus
ole vaaditussa lausunnossaan voinut vaaraksi osoittaa j a K a m a r i koUegio on positiivisestikin lausunut kannattavansa sita.
Huomauttamista ansainnee, etta tama virallinen arvostelu j a
namat virastojen lausunnot Ruotsissa uudistalo- j a metsalahjoitusjarjestelmasta annettiin juuri samaan aikaan, kuin meilla saatiin
uusi asetus yhtalaisen jarjestelman toiraeenpanemiseksi. —
Komitea puolestansa ehdottaa
etta Norr- j a Vesterbottenin laaneissa ei sallittaisi
perustaa yksinaisia taloja kruunun maille paitse mita jo
on saadetty metsatorppain perustamisesta Norrbottenin laanissa, taikka missa sellaista perustamista viljelysrajan ylapuolella vaatii kulkuneuvojen edistaminen;
etta ei myoskaan tahan saakka voimassa olevien
asetuksien mukaan Norrbottenin laanin liikamaille sallittaisi perustaa uudistaloja, ainakaan toistaiseksi seka
kunnes on osoittaunut, missa maarin Komitean ehdottama asutusmuoto

tulee nayttaytymaan sopivaksi j a

tarkoituksen mukaiseksi.
Ennenkuin lahden esittamaan tuota Komitean ehdottamaa
asutusmuotoa, tahdon antaa lyhyet tiedot siita, milla tavoin virastot
ovat kohdelleet ylla mainituita ehdotuksia.
Vesterbottenin maaherra on yleensa muistutuksitta yhtynyt
Komitean mietintoon.
Norrbottenin maaherra taas, joka on selittanyt, etta se paaasiassa kannattaa Komitean kasitysta tassa kysymyksessa, ei ole
— kuten luonnollisesti sopii odottaakin — hyvaksynyt naita ehdotuksia.

Hanen mielestaan

lopulleen suoritettu,
vutuksia tassa

on liikamaitten eroittaminen jo niin

etta ei tasta

suhteessa

lahtien enaa sanottavia luo-

tulisi tapahtumaan,

seka

ainoastaan

sellaisissa tapauksissa, jotka K . M. harkitsee tarpeellisiksi j a hyodyllisiksi, jonkavuoksi ei muka olisi olemassa mitaan syyta poistaa
K . M:tin tahan saakka kayttamaa oikeutta silla tavoin kayttaa
valtion hikamaita, joka havaitaan valtiolle hyodyllisimmaksi.
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Domeenihallitus tulee pitemman perustelun

jalkeen' siihen

paatokseen, .etta olisi viljelyksen omalta kannalta katsoen hyljat.tavaa jatkaa vanhaa asutusmuotoa, jonka lakkauttamiselle Komitea
on tuonut niin huomattavia syita; jonka vuoksi Hallitus ehdottaa,
etta K . M., huolimatta siita mita Norrbottenin maaherra on esittanyt, hyvaksyisi Komitean ehdotuksen tassa kohti.
Kamarikollegio, j o k a yleensa asettuu hyvin itsenaiselle kannalle Komitean ehdotuksia vastaan j a on antanut erittain perusteellisen lausunnon, on tassakin kohdassa eri mielta. KoUegion
mielesta ei pitaisi jattaa mitaan koeteltua keinoa "maan viljellyksi
saataessa kayttamatta, varsinkaan kuin ei toinen keino voi toista
estaa tahi tehda liialliseksi, vaan pain vastoin hylkaamalla vanhoja
asutusmuotoja voitaisiin tulla siihen, etta monet laajat seudut voisivat jaada aivan asumattomiksi.

Esitettyaan lainsaadannon his-

;toriaa tassa kohden laveanpuoleisesti, tulee Kamarikollegio siihen
paatokseen, etta ensiksikin liikamaitten maaraaminen uudistaloiksi
tasta lahtien on oleva K . M:tin asia, eika maaherran, kuten siiheft
saakka, jotta ei voisi tapahtua, etta maaherra maaraisi uudista-loksi sellaista maata, j o k a paremmin soveltuisi niita tarkoituksia
.varten, joita Komitean ehdotuksen mukaan on edistettava. Toiseksi
Kamarikollegio,
uudistalojen

estaakseen

joutumista

suuremmilla

metsiUa

varustettujen

isojen yhtioitten kasiin, ehdottaa, etta

vastedes perustettavien uudistalojen oikeus muuttua perintotaloksi
on poistettava tahi suuressa maarassa supistettava.
',

. Tulemme n y t Komitean positiivisiin ehdotuksiin tassa asiassa.

Niita Komitea perustelee m. m. seuraavalla tavalla:
Komitea on tullut vakuutetuksi siita, etta

kruununmaitten

• luovuttaminen yksinaisille, kaukana kulkuneuvoista oleville, tiloille
-ei ole puollustettavaa, paitse silloin kuin erinaiset tapaukset sita
vaativat.

Sita vastoin Komitea on sita mielta, etta ne epakoh-

dat, jotka arvatenkin seuraisivat yllamainitun luovuttamismuodon
jatkamista, luultavasti suuressa maarassa vahenisivat, ellei ne kokonaan poistuisi, jos luovutus tapahtuisi asianomaisen valtioavun
ohella yhdella haavaa useita toistensa sivulla olevia tiloja varten
joko suurempien viljelysmaitten taikka jo olemassa olevien tahi
paatettyjen

kulkuneuvojen laheisyyteen.
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• Ne kovat olot, joissa naitten pohjaisten asukasten taytyy
taistella, synnyttavat naet suurempaa avun tarvetta

naapureilta,

kuin eramaan viljeleminen etelaisemmassa j a antavammassa luonnossa, jonka ohella voipi otaksua, etta suurempi maara uudisasukkaita, jotka asuisivat yhdessa verrattain ahtaalla alueella, tulisivat
olemaan toistensa

kontrollin alaisina.

Taalla silloin rikoksellisia

tekoja harvemmin tapahtuisi, jonka kautta metsan vartioiminen
kavisi tehokkaammaksi.

Yleensa tulisivat sitapaitsi ne epakohdat,

joita kruununmaitten luovuttaminen omistusoikeudella synnyttavat
tilusten sekaisin olon muodossa, vahemmiksi, kun

luovutukset

yhdistettaisiin suuremmiksi yhtenaisiksi alueiksi, mieluimmin kruununmaitten laidoille.

Uudisasukkaalle tarpeellisia tuloja, sen niu-

kan elatuksen lisaksi, jonka han voipi saada maanviljelyksesta j a
karjanhoidosta

kovassa ilmanalassa, luulisi voivan ilmestya sen

tyoansion kautta, joka suurempien kulkuneuvojen laheisyydessa
aina ilmestyy. Malmin ottaminen j a jalostuttaminen,

tukinhakkuu

ja -uitto, uittovaylien rakentaminen j a niiden yllapito, koskien perkkaaminen, soitten kuivaaminen j a muita viljelystoita seka kruunun etta yksityisten mailla, seka ne moninaiset muut tulolahteet,
joita hyvien kulkuneuvojen herattama vilkas yhdyselama asuttujen seutujen

kanssa avaisi, — kaikki namat seikat yhdessa nayt-

tavat olevan varmana' takeena siita, etta asutus, j o k a perustuu
yllamainittuihin asianhaaroihin, on onnistuva.
Tassa mielessa on Komitea koettanut eri tieta hankkia tiet o j a . siita, onko todellakin olemassa tuollaiselle asutukselle sopivia seutuja suuremmassa maarassa.

Tiedusteluista kavi selville,

etta niinhyvin kruununpuistoissa kuin liikamaissa (joita jalkimaisia
viela on ainakin y l i 1,000,000 hehtaaria) loytyy suuria viljelysmaiksi kelpaavia alueita, ei ainoastaan kuivalla maalla j a valmiilla
niittymailla, vaan myoskin muuta maata, jota raivaamalla, jarvia
laskemalla, eli soita ojittamalla voisi saada sopivaksi seka viljan
etta heinan viljelylle.

V a i k k a tallaisia asutukselle sopivia paik-

koja viela loytyy myoskin kuivalla maalla, on Komitea kumminkin

luullut tallaista asutusta voitavan saada

aikaan etupaassa

niilla suurilla yhtajaksoisilla suoalueilla, joita suuressa maarin j a
sopivilla paikoiUa loytyy erittainkin rautateitten varsiUa j a jotka
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kuivattuina olisivat erittain sopivia viljelykselle.

T a m a soitten kui-

vaaminen olisi sita enemman huomioon otettava, koska se ei ainoastaan suoranaisesti
useissa

hyodyttaisi

paikoin laheisyydessa

ymparoivaa

metsamaata j a

olevia asuttujakin

myos yleensa vahentaisi hallanpesia,

seutuja,

vaan

mika on erittain suureksi

eduksi laskettava.
Komitean mielesta tulisi valtion siis tehokkaasti auttaa asutushankkeita nailla seuduin.

Ensiksikin olisivat suot valtion kus-

tannuksella kuivattavat j a muutenkin hankittavat viljeltavaan kuntoon. Taten valmistettu maa olisi sitten maksutta pienissa erissa
luovutettava viljeltavaksi, jonka ohella myoskin pieni metsamaa
ynna ensimaisiin rakennuksiin tarpeelliset aineet olisivat annettavat maksutta.

Lisaksi olisi viela pienempi rahasumma annettava

uudisasukkaalle avuksi. , Naista suurista valtionavun vaatimuksista
lausuu Komitea itse:

Komitea kasittaa kylla, etta ne uhraukset

valtion puolelta, joita tallainen asutushanke vaatii, ovat suuria,
mutta Komitea on toiselta puolen varmasti vakuutettu siita, etta
seka viljelyksen leveneminen valtion pohjoisimpien osien eramaihin, jota Valtiopaivatkin siina kirjeessaan toivovat, j o k a sai K o mitean

asettamisen

aikaan,

maanomistajakansanluokka

etta myoskin mahdollisuus
j a isanmaan

puoUustusvoima

saada
suu-

remmassa maarassa enenemaan, ynna vihdoin esimerkit vieraista
maista, missa suuria valtion uhrauksia samanlaatuisia tarkoituksia
varten useimmiten toivotuUa menestyksella on tehty, — etta namat kaikki asianhaarat yhdessa voivat voittaa ne epailykset, joita
yksipuoliselta rahalliselta nakokannalta varmaankin voidaan tehda
naitten ehdotusten toteuttamista vastaan.
E t t a nain saatujen tilojen haltijoille lopuUisesti on annettava
omistusoikeus,

on k y l l a Komitean tarkoitus, mutta Komitea on

kuitenkin katsonut arveluttavaksi antaa
luovutuksen jalkeen.

sellaista

oikeutta

heti

K u n valtio maksutta luovuttaa viljelykseen

kelpaavaa j a muuta tilalle tarpeellista maata seka lisaksi antaa
rakennustarpeet j a raha-avun ensimaisia kustannuksia varten tilan
perustamiseksi,

on valtiolla luonnollisesti oleva oikeus asettaa

uusi viljelija jonkun ajan
osoittaa

koetukselle, joUoin talla on tilaisuus

kykenevaisyyttaan j a nayttaa,

etta

valdon

uhraukset
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hanen hyvakseen eivat ole menneet turhaan seka etta sen luottamus haneen ei ole pettynyt.

Kunnes hanen rakennus- j a vilje-

lysvelvoUisuutensa on taytetty, mika, viimeistaan olisi tapahtuva
15 vuotta luovutuksen jalkeen, tulee hanen siis ainoastaan hallintooikeudella omistaa tilaa, kumminkin maksutta j a
valtiolle vapaana.

maaveroista

Jos han ei olisi maaraajan kuluessa tayttanyt

rakennus- j a viljelysvelvollisuuttansa taikka jos han talla aikaa on
huomattavalla tavalla huonosti hoitanut tilaa, olisi hanen luovuttava hallintooikeudestaan ilman minkaanlaista korvausta.
Lopuksi Komitea itse kehoittaa varovaisuuteen tata asutusmuotoa toimeen pantaessa.
-

Se arvelee:

T a m a Komitean ehdottama uusi j a tahan saakka noissa poh-

joisissa seuduissa koettamaton asutusmuoto voisi ehka tulevaisuudessa nayttaytya joissakin kohdin sopimattomaksi.

Sen vuoksi

seka koska se saattaisi suuria kustannuksia yleisista varoista, on
varovaisuus sita toimeenpantaessa

valttamaton.

Komitea saapi

siis ehdottaa, etta sellaisia yrityksia, joita se nyfc on esittanyt,
ainakin aluksi seka kunnes kokemus on osoittanut,- voipiko j a
missa maarin sellainen menetystapa

nayttaytya tarkoituksenmu-

kaiseksi seka kunnes sen kustannukset ovat lahemmin kayneet
selville, ei pantaisi kovin suuressa maarassa toimeen, vaan rajoitettaisiin ainoastaan muutamiin erittain tarkoituksenmukaisiin seutuihin.
Niista 23 ponnesta, joihin Komitea perustelunsa jalkeen on
koonnut ehdotuksensa, otettakoon tahan lyhyyden vuoksi ainoastaan seuraavat tarkeimmat:
Komitea ehdottaa
etta hankittaisiin tilaisuutta viljelyspaikkojen luovuttamiselle sellaisissa kruununpuistoissa, liikamaissa
tahi muissa kruunun omistamissa viljelysrajan alapuolella Norrbottenin j a Vesterbottenin laaneissa olevissa
seuduissa, missa jo olevien tahi rakennettaviksi paatettyjen kulkureittien laheisyydessa suurempi maara toistensa vieressa olevia tiloja katsotaan voitavan edullisesti yksityisiUe luovuttaa;
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etta tata varten on etupaassa kaytettava sellaisia
suomaita, jotka kuivattuina hyvin soveltuvat viljan tahi
heinan viljelys ta varten;
etta ne kustannukset, jotka tarvittaisiin mahdoUisia maitten kuivaamisia (viemariojia j a suurempia kanavia,

mutta

ei varsinaista ojittamista)

laisia luovuttamiseen

seka kaiken-

kuuluvia tarkastuksia y . m. s.

varten,. maksettaisiin valtionvaroista;
etta sittenkuin maa on saatu sellaiseen kuntoon,
etta sita voitaisiin yksityisiUe viljelya j a rakentamista
varten luovuttaa, se olisi jaettava sopiviin lohkoihin,
joissa kussakin oUsi korkeintaan 15 ha heinan j a viljan
viljelemista varten sopivaa

maata,

seka

yksityisiUe

luovutettava;
etta jokaiseUe tuoUaiselle lohkoUe sita paitse annettaisiin korkeintaan 35 ha:n suuruinen alue kruunun
omistamaa ulkosarkaa, niin laheUa lohkoa kuin suinkin
mahdollista, tUanomistajan kotitarvepuita ynna laidunta
varten, joten tahan alueeseen ei luettaisi kallioita eika
vesia;
etta sita vastoin ei muuta oikeutta laitumeen tahi
metsansaantiin uudisasukkaalle kruununmailla myonnettaisi, kuin etta han

ensimmaisia rakennuksia varten

saisi kruunun metsasta tarpeeUiset

rakennusaineet;

etta uudisasukkaalle sen ohessa valtiovaroista annettaisiin

300 - 500

kruunun

suuruinen

rahasumma

rakennus- j a viljelysapuna tilan suuruuden j a aseman
mukaan;
etta tilat luovutettaisiin toistaiseksi

ainoastaan

haUinto-oikeudella, ilman mitaan rnaksua j a oikeudella
olla 15 vuoden aikana vapaana maalta kruunuUe menevasta verosta seka muista yleisista rasituksista, mutta
siUa ehdolla, etta tama hallintooikeus Uman lunastusta
menetettaisiin, joUei uudisasukas maaratyn ajan kuluessa
j a maaratyUa tavalla ole tayttanyt yllamainittua viljelysj a rakennusvelvoUisuuttansa, taikka jos hanet havait-
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taisiia talla aikaa huomattavammalla tavalla huonosti
hoitaneen tilaa;
etta sittenkuin vapaavuodet ovat kuluneet, taikka
sita ennemmin, jos uudisasukas sita tahtoisi, tilalle olisL
niitten perustuksien mukaan, j o t k a ovat voimassa verollepanosta Lapinmaassa, pantava vissi manttaali, j a
tila, jos maaratty rakennus- j a viljelysvelvollisuus-silloin
olisi suoritettu j a kunnossa

pidetty, verolle pantava

taydella omistusoikeudella, kuitenkin ainoastaan

silla

oikeudella metsaan, jonka K . asetus 29 p. kesakuuta
1866 myontaa.
Merkillista on nahda, etta tallainen uusi ehdotus, joita taydellisesti puuttui kokemusta Ruotsissa, ei herattanyt aivan yksimielista. vastarintaa asianomaisissa virastoissa, jotka yleensa ovat
vastahakoisia luopumaan tavanmukaisista kaavoistaan.
Vesterhottenin
muistutuksitta.

laanin maaherra hyvaksyi kaikki ehdotukset

Samaten on Norrbottenin

laanin maaherra

keissa kohdissa ollut yhta mielta Komitean kanssa.
mainituita ponsia vastaan on han tehnyt

ainoastaan

tar-

Ylempana
seuraavat

muistutukset.
Ehdotusta vastaan, etta kuUekin tilalle luovutettaisiin ainoastaan korkeintaan 15 ha viljan j a heinan viljelya varten, on han
muistuttanut, etta koska Komitea on ajatellut, etta karjanhoito on
tuleva siksi tulolahteeksi, jota uudisasukkaat paaasiallisesti kayttaisivat, tuollainen alue olisi aivan liian vahainen, katsoen siihen,
etta pikaista viljelya niin suuret vaikeudet taalla estavat, niittyja
puuttuisi j a kaikissa tapauksissa ainoastaan avara (extensiv) viljelystapa olisi mahdollinen.

Jotta siis

tilalla voitaisiin ei aivan

kaukaisessa tulevaisuudessa elattaa niin monta elukkaa, kuin tarvittaisiin perheen turvallista elantoa varten, olisi valttamatonta,
etta korkein maara

viljelysmaata asetettaisiin 30 hehtaariksi,

jos mieli saada ainakin muutamia uudisasukkaita taydellisesti antautumaan maanviljelijoiksi.
Ulkosaraksi ehdotettua aluetta (35 ha) pitaa maaherra riittavana, jos vaan impedimenteiksi luetaan, voimassa olevien asetuksien mukaan, • myoskin sellaiset vuoret, hiekkanummet j a kivik-
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komaat, joilla ei kelvoUista metsaa eika karjanrehua voi kasvaa,
seka vaivaiskoivuja kasvavat' kiviperaiset suot, joita ei voi laskea
j a jotka siten ovat viljelykselle sopimattomat,

eika

ainoastaan

.paljaat kalliot j a vedet, kuten Komitea on ehdottanut.
Domeenihallituskia

pitaa Komitean ehdottamaa asutusmuotoa

huomiota ansaitsevana, varsinkin kuin viljelystyo pohjoisissa laaneissa sen kautta voisi edistya kysymatta sanottavia uhrauksia
valtion hallussa olevista arvokkaista metsaalueista.

Y l l a mainit-

tuja ehdotuksen erityiskohtia vastaan Domeenihallituksella ei ole
erityisempia asiallisia muistutuksia tehtavana. Painvastoin se puollustaa Komitean ehdotusta vastoin Norrbottenin laanin maaherraa
m, m. kysymyksessa, paljonko viljelykseen

kelpaavaa

maata

kullekin tilalle olisi luovutettava.
Mutta jos edella mainitut virastot ovat paaasiassa yhtyneet
Komitean ehdotuksiin, niin sita ei voi sanoa

Kamarilcollegiosta,

joka erittain perinpohjaisesti on ottanut Komitean tyota tarkastaaksensa j a tuopi esille hyvin painavia syita uutta asutusmuotoa
vastaan.
Ehdotuksen, j o k a vaatii niin suuria uhrauksia valtiovaroista,
kuin tama Komitean laatima, olisi KamarikoUegion mielesta pitanyt perustua selontekoon, j o k a osoittaisi, etta yleensa on ollut
suuria vaikeuksia perustaa pienia maanviljelyksia ilman valtiomahtien apua.

Sita ei kuitenkaan ole Komitea tehnyt.

Mutta jos voisikin edellyttaa, etta valtionapua mainittua tarkoitusta varten nykyoloissa on tarpeen, niin voinee sittenkin nostaa k y s y m y s siita, voisivatko ne verrattain suuret valtiomenot,
joita Komitean ehdotus valttamattomasti vaatii, tulla olemaan pysyvaisena hyotyna niille, joita avulla tarkoitetaan. Komitean mielesta
kylla »edulliset ehdot maata luovutettaessa

pienille

viljelijoille

tulevat olemaan riittavia turvaamaan uudisasukkaita kiinteimistonsa
omistamisessa».
tahanastisesta

Mutta — sanoo Kamarikollegio — kokemukset

uudistalolaitoksesta puhuvat yleensa toista kielta,

vaikka uudistalon haltija enimmakseen on saanut osakseen viela
suurempia etuja kuin nyt ehdotetaan uudisasukkaille valtion pohjois'immissa laaneissa.

Viitattuaan Komitean omaan

arvosteluun

uudistalolaitoksesta, josta taman esitelman alussa jo tehtiin selkoa.
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olevan kyllin takeita siita, etta uusi

Komitean tekema asutusehdotus voisi toteutua tavalla, j o k a oikeuttaisi toivomaan parempia tuloksia, vaikka olot ovatkin erilaiset.
Totta kylla, etta ehdotettu metsaalue ei ole niin suuri, etta
se houkuttelisi metsakeinotteluihin.
Komitean ehdotuksessa

Mutta kun yhtena paakohtana

on se, etta asutukselle on luovutettava

ainoastaan sellaista maata, jolle voipi perustaa useampia toistensa
naapuruudessa olevia tiloja, niin voipi tuollainen yhteinen alue tulla
metsanostajalle hyvinkin houkuttelevaksi. • K u n lisaksi ottaa huomioon, etta luovutettaviksi aiottujen alueitten tulee olla kulkureittien laheisyydessa, on vaara sita suurempi, etta namat eduUisesti
asetetut uudisasutukset voivat tulla hyvinkin halutuiksi niilta siiurilta yhtioilta, jotka harjoittavat liiketta heidan ymparistossaan:
metsalla j a viljelysmailla tulee tietysti kysymyksessa olevilla paikoiUa olemaan h y v i n suuri arvo, j a ne rakennukset, jotka sinne
tehtaisiin, tulisivat arvattavasti erittain hyvin sopimaan yhtioitten
tyovaenasunnoiksi.

TaUaisissa oloissa ei pieni viljelija voisi ajan

pitkaan osoittaa tarpeeUista

vastustusvoimaa mahtavia yhtioita

vastaan, sita voinee pitaa varmana, varsinkin kuin muistaa uudistalolaitoksen historiaa naiUa seuduin; luultavasti tuUsi tamankin
kautta kurjissa oloissa elava lampuotivaesto ensimaisten maanomistajain jalkelaisiksi.
T a t a voitaisiin ainakin jossakin maarin estaa, jos tiloja ei
luovutettaisi silla

ehdolla

etta haltijat,. suoritettuaan

maaratyt

rakennus- j a viljelysvelvoUisuutensa, voittaisivat niihin omistusoikeuden vaan ainoastaan ainaisen hallinto oikeuden, jossa tapauksessa
voitaisiin. naihin tiloihin sovittaa maaraykset kruunun uudistaloista,
siUa poikkeuksella, etta uudisasukas ei voisi muuttaa
perintotilaksi.

tUaansa

Taten voitaisiin turvata tila pitemmaksi ajaksi ensi-

maisille viljelijoilleen j a heidan perheilleen j a samalla harjoittaa
jonkunlaista kontroUia siita, milla tavoin haltija hoitaa tilaansa.'
Luovutuksen tallaisella pienemmaUa oikeudella ei tarvitsisi tulla
ristiriitaan valtiopaivien lausuman toivomuksen kanssa; siUa nimitysta »oma maanviljelys» voitanee myoskin kayttaa sellaisesta, jota
viljelija ei muodoUisesti omista.

Se, mita valtiopaivat etupaassa

nayttavat tarkoittaneen, on, etta oUsi hankittava maan irtonaiselle
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vaestolle »turvallisempaa asemaa j a lujemmin sitoa se kotiseutuun
j a isanmaahan», seka saatava nousemaan »suurerapi maara pienia,
itsenaisia maanviljelij6ita».

J a tata itsenaisyytta-ei suinkaan uhkaa

»saadetty asukasoikeus» (stadgad aboratt), vaan painvastoin olisi
sellainen hallintomuoto keinona turvata sita itsenaisyytta, jonka
pienemmat maanviljelijat pohjoisissa laaneissa niin usein nakyvat
menettaneen, niin pian kuin he ovat saaneet hallintooikeutensa
muutetuksi omistusoikeudeksi.
Taman asukasoikeudella varustetun viljelemismuodon ohella
Kamarigollegio myoskin puoUustaa sita

kruununmetsatprppajar-

jestelmaa, jonka K . M;n armoUinen kirje Domeenihallitukselle 29 p.
toukokuuta 1891 asetti kruununpuistojen asuttamista varten Norrbottenin laanissa, vaikka Kamarigollegio myontaakin, etta tama
ei tarjoo samassa maarassa turvallisuutta j a itsenaisyytta.
Mainitun kunink. kirjeen mukaan saapi naet Domeenihallitus,
missa nayttaa olevan hyodyllista kruununpuiston' hoitamista varten, maaratyksi ajaksi, korkeintaan kahdeksikymmeneksi vuodeksi,
luovuttaa

viljeltavaksi

kruununpuistossa

olevia

metsatorpaksi

sopivia paikkoja henkiloille, jotka ovat hyvamaineisia j a tyokykyisia, seka muuten osoittautuvat

sopiviksi, seuraavilla ehdoilla:

etta ne paikat, jotka taten eroitetaan metsatorpiksi, ovat tarkoin
selitettavat j a maa rajoitettava; etta torppari saakoon kruununpuistosta maksutta seka tarkastuksen jalkeen tarpeelliset rakennusaineet j a muut taloustarpeet etta osoituksen mukaan tarpeelliset
polttopuut, jalkimaiset kuitenkin ainoastaan tuulen kaatamista j a
kuivista puista; etta torppari

saakoon ensi arentikautena mak-

sutta viljella torppaa j a nauttia vapautta kaikista ulosteoista j a
rasituksista velvollisuudella Domeenihallituksen antamien maaraysten mukaan viljella j a rakentaa tilaa seka erityisesti hanta varten
maaratylla alueella vartijoida kruununpuistoa, ynna vihdoin asianomaisen metsavirkamiehen kaskysta j a erityista palkkaa vastaan"
tulla kruununpuistoissa tarvittaviin toihin; etta, sittenkuin Domeenihallituksen maaraamat rakennukset ovat valmiit j a hyvaksytyt,.
torppari nostakoon

valtionvaroista viisisataa kruunua

rahassa

velvollisuudella jattaa torppa kruunuUe vaatimatta mitaan palk-.kiota tilaan panemastaan

tyosta, jos hanet syysta tai toisesta.

\

\

-

^

—

-

s

K r i m n u n m e t s a i n
torpasta

a s u t t a m i n e n

erotettaisiin; etta vapaavuosien kuluttua Domeenihalli-

tuksen toimesta torpalle on pantava vissi vuotuinen vero, j o k a on
suoritettava

paivatoina kruununpuistossa;

etta torppari, jonka

Domeenihallitus huomaa hyvin rakentaneen j a viljelleen torppaa,
saakoon sen vapaa-ajan kuluttua maarattya veroa vastaan uudelleen arennille, seka etta, jos torppari, jonka huomataan • hyvin
hoitaneen tilaa, ennen ensi

arentikautta

kuolee taikka joutuu

kykenemattomaksi suorittamaan velvoUisuuksiaan, hanen lapsensa
tahi perillisensa, jos ne huomataan torppaan sopiviksi, • saakoot
Domeenihallituksen suostumuksella ottaa torpan haltuunsa, taikka,jos he eivat tahdo tahi voi vastaanottaa sita, luovuttaa tojrpan
toiselle, Domeenihallituksen maaraamalle henkiloUe^ sita hyvitysta
vastaan. tilalle pannusta tyosta, jonka siita voi vaatia; etta D o meenihallitus voipi sanoa ylos torpparin, joka on tullut tuomituksipahemmasta rikoksesta; etta jos Domeenihallitus huomaisi, etta
torppari

on tehnyt

itsensa

syypaaksi metsanvarkauteen

tahi

huolimattomaan tulen kayttamiseen tahi tehnyt muuta, j o k a suuremmassa maarassa on vastoin lakia j a yleista jarjestysta, taikka
on jattanyt velvollisuutensa tayttamatta
annettuja

taikka noudattamatta

maarayksia, voipi Domeenihallitus sanoa hanet ylos

muuttamaan pois torpasta, kuitenkin niin ettri torpparilla onoikeus.
nauttia lahtopaivaa.

,

•

,

Ne kruunun maat, joille tallaisia kruununmetsatorppia mainitun kirjeen mukaan saadaan perustaa, ovat, kuten jo mainittiin,
ainoastaan • kruununpuistot Norrbottenin laanissa, j a paaehto p e rustamisen myontymiseen on toistaiseksi, etta torppa huqmataan
hyodylliseksi kruununpuiston vartijoimista j a hoitamista varten."
_ Mutta Kamarigollegio arvelee, etta, jos tarkoitukselle hankkia vahavaraisille omia maanviljelyksia katsotaan tarpeelliseksi
kayttaa kruunun maata, metsatorppajarjestelma varsin hyvin voisi"
tulla kaytantoon niin hyvin kruununpuistoissa kuin kruunun liikamaissakin ei ainoastaan Norrbottenin vaan myoskin Vesterbotte-.
nin laanissa, jos vaan nailla mailla muuten on se laatu j a asema,
jotka Komitean ehdotuksessa vaaditaan. KamarigoUegion mielesta
naitten torppien tuUsi olla maaherrojen luovutettavia, eika torppareita pitaisi velvoittaa vartioimaan metsaa. taikka minkaanlaisia
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saadettyja

Sita vastoin tulisi muita

maarayksia vallan hyvin voida

Komitean ehdottamiUe tiloiUe sovittaa,

Voidaan kylla vaittaa —

jatkaa KamarikoUegio — etta rajoittamalla hallintooikeus kahdeksikymmeneksi vuodeksi kerralla seka maarayksella, etta torppari
muutamissa tapauksissa voipi menettaa tUansa, hanen itsenaisyyttaan kovin suuressa maarassa ahdistettaisiin, mutta kun toiselta
puolen maarattyj en velvoUisuuksien tayttaminen ynna reheUisyys
j a lainkuuUaisuus turvaavat haUintooikeuden, niin taytyy myontaa,
etta sen menettamiseen vaikuttavat ainoastaan sellaiset asianhaarat, jotka ovat torpparin omassa vaUassa.
Valittakoonpa kumpi tahansa viimeksi mainituista muodoista,
joitten mukaan voitaisiin luovuttaa kruunun maata vahavakisille
viljeltavaksi — saadetty asukasoikeus tahi arm. kirjeen kautta 29
p. toukokuuta

1891 • perustettavat kruununmetsatorpat —, niin

ovat ne KamarikoUegion mielesta molemmat

edulHsemmat kuin

Komitean ehdottamat, j a vielapa juuri siihen paamaaraan, jota
ensi kadessa on koetettu saavuttaa, nimittain pienten

itsenaisten

maanviljelysten kukoistamiseen nahden.
. K u n lisaksi tulee, etta Komitean ehdotus vaatii verrattain
suuria valtiomenoja, niin KamarikoUegio ei katso voivansa puollustaa sita semmoisenaan,
• - Nain KamarikoUegio.
• 'Huomauttamista

ansainnee,

etta taman

KamarikoUegion

esiihiehena on tunnettu taloustieteen oppinut j a valtiomies Hans
Forssell.

MerkiUista on siis nahda, miten mies, joka aikoinaan

kuului vapaamieliseen hallitukseen j a puolueeseen, on isanmaansa
ikavia kokemuksia tosioloille avonaisella sUmaUa tutkinut j a rohkeasti jattanyt rajattoman individuaalisen vapauden opit, kun uudet
kokemukset toivat uuden opin mukanaan.

Sellainen on epaile-

matta parempi isanmaan ystava, kuin se j o k a itsepintaisesti j a
itsekyUaisesti p y s y y vanhoissa doktriineissaan, ummistaen silmansa
siina maarin tosioloille j a uusiUe kokemuksiUe, etta ei edes yritakaan niihin tutustua. ^)
'

1) Katso Uuden Suomettaren edellisessa mainittua polemiikkia.
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asuttamineM Pohjois-Ruotsism-.

Mutta palatkaamme asiamme jatkoa

seuraamaan.

Tuo KamarikoUegion perusteellinen Komitean ehdotusten tarkastaminen sai aikaan sen, etta hallitus ei katsonut voivansa valtiopaiville sita semmoisenaan ehdottaa. M. m. nakyy hallituskin olevan
epailevalla kannalla siihen Komitean ehdotukseen nahden, jonka
mukaan uudisasukkaalle vissin ajan kuluttua j a muutamien ehtojen
taytettya maa ilmaiseksi luovutettaisiin taydellisella omistusoikeudella.

Hallitus sanoo puolestansa kallistuvansa jonkun saadetyn

asukasoikeuden puolelle, j o k a olisi yhtalainen kuin kruunun uudistaloilla on ollut.

T a l l a muodoUa olisi hallituksen mielesta jossa-

kin maarin yhtalaisyytta Pohjois-Amerikan

homestead-laitoksen

kanssa, perusajatus kun molemmissa laitoksissa naet on mahdollisimman suurimmassa maarassa
perhettansa

heidan

turvata maanviljelijaa j a hanen

toimeentulolleen

tarpeellisen

maapalstan

omistamisessa.
K u n asia hallituksen mielesta j o k a tapauksessa tulee vaatimaan hyvin suuria valtiokustannuksia, joita ei viela
kustannusarvioiden

puuttuvien

tahden likimainkaan voida arvioida, niin hal-

litus ehdottaa, etta valtiopaivat eivat viela ryhtyisi muihin toimenpiteisiin, kuin myontaisivat 20,000 kruunua

kustannusarvioiden

tekemiseen.
Tahan valtiopaivat v. 1894 suostuivatkin.
Seuraaville, v:n 1895, valtiopaiville hallitus kertoi antaneensa
Domeenihallitukselle asiaksi arviolaskujen tekemisen ynna ohjeita
tata tyota varten.
Taman

etemmaksi

emme talla kertaa

voi seurata

naita

Pohjois-Ruotsin uusimpia asuttamispuuhia.
Mutta jo tastakin, mita olen voinut lyhyesti esittaa, on mielestani meilla Suomessa yhta j a toista opittavaa.
epailematta

Siita kaynee

selville, etta Ruotsissa ei ole tata n y k y a kuin y k s i

mielipide siita etta se asuttamismuoto (uudistalot j a niita seuraavat metsalahjoitukset), jota viime vuosikymmenina etupaassa on
. Pohjois-Ruotsin kruununmetsissa seurattu, ei ole ollut tarkoituksenmukainen, painvastoin.

Ainoastaan siita ollaan viela erimielisia,

mita muotoa tasta lahtien on seurattava, jotta voitaisiin vaittaa
edellisten

aikojen

ikavia

erehdyksia.

Mita

mefsalahjoituJcsiin
24
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tulee, niin nekaan, jotka nyt enaa puhuvat niitten puolesta, eivat
tahdo suurempia alueita annettaviksi, kuin 35 ha.

Mutta paljon

j a painavia syita on tuotu senkin mielipiteen puolesta, etta metsaa
ei annettaisi enaa taydella omistusoikeudella.

Mita taas uudis-

asukkaitten asemaan tulee, niin lienee arvatenkin KamarikoUegion
perusteeUinen j a ankara arvostelu vaikuttanut sen, etta Komitean
ehdottama taydellinen j a vapaa omistusoikeus viljelyksiin ei enaa
voine seUaisenaan saavuttaa valtiomahtien hyvaksymista.

Mutta

toiselta puolen taytyy mielestani KamarikoUegion omia ehdotuksia
pitaa ainakin paikoteUen kovin ankarina j a ahtaina.

Ratkaisu

tuUee siis ehka aikoinaan loytamaan muodon, joka on haettava
naitten molempien vastakohtain valilta.
Kaykoonpa lopuUinen ratkaisu Ruotsissa mihin suuntaan
tahansa,

joka

tapauksessa

on — kuten sanottu — mielestani

meikalaisten syyta tarkkuudella seurata naita naapurikansarame
kallishintaisia kokemuksia j a uusia yrityksia samalla alalia, joUa
meilla par'aikaa toimitaan.

Kaytaiinollisia tiavaEEoita venalaiseBta
mirista.
Esittanyt A , M e u r m a n .
(Esitelma pidetty marraskuussa 1896.)
K u n yhteista maanomistusta usealla tahoUa on ruvettu pitamaan nykyisen sosiaalisen kysymyksen ratkaisemisen pettamattomana keinona, niin on,' luonnollista kylla, y h a enemman ruvettu
tarkastamaan niita yhteisen maanomistusjarjestelman

sirpaleita,

joita viela on olemassa muutamissa Schweitsin vuoriseuduissa j a
Javassa seka jotensakin yleisesti Venajalla.

T a s s a yhdistyksessa

teki tohtori K . Grotenfelt vuonna 1892 selkoa Venajan mir-laitoksesta.

»Koska en ole ollut tilaisuudessa miriin omalla nakemalla

tutustua», sanoo herra G., »tahdon ainoastaan antaa muutamat
nakokohdat mir-laitoksen ymmartamiseksi».
Hanen esityksestansa kay selville:

J a sen han tekikin.

i:ksi, ettei miriin kuulu-

valla talonpojalla ole mitaan omistusoikeutta maahan, j o k a on
mirin oma;

2:ksi, etta talonpoika mirissa on tavallansa maaorja

jotensakin kiinteasti, maahan sidottuna;

3:ksi, etta mir on yhtei-

sessa edesvastauksessa verojen suorittamisesta, j a etta siis se, jolla
jotakin on, maksaa veron sen puolesta, jolla ei ole mitaan; 4:ksi,
etta koska s y y veron maksamatta

jattamiseen saattaa olla ei

k y v y n vaan tahdon puute veronalaisessa, pakkokeinojen kayttaminen on valttamaton;

5:ksi, etta kun talonpojalla ei ole mitaan

takavarikkoon otettavaa tavaraa, mutta kenties ansaittuja rahoja
paivatoista, niin vastaa han ruumiillaan j a piestaan kunnes rahat
heltivat.

Ruhtinas Mestscheherski on oikeassa, kun han vaittaa

ruumiinrangaistuksen valttamattomaksi myoskin koulutetuille talon-
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pojille, se on loogilUnen j a kaytannollinen seuraus mir-jarjestelmasta.

J a kun kylanvanhimmalla on oikeus piesta, millahan jar-

kevalla syylla voitaisiin sita kieltaa ispravnikalta

kuvernooriin

saakka.
Sekohan se sitten on sen sosiaalisen kysymyksen lopuUinen
ratkaisu, jota Lansi-Eurooppa ei ole ymmartanyt, j a jota meidan
talonpojat, paattaen herra

Jakubovin

asiantuntijana

annetuista

vakuutuksista, kiihkeasti haluavat.'
Herra Grotenfelt

on paaasiassa pysynyt mir-laitoksen teo-

reettisassa puolessa, syysta ettei han ole omalla nakemaUa tutustunut miriin.

Varmaan ei ole kukaan muukaan taman yhdistyk-

sen jasenista oUut tilaisuudessa omasta nakemisestaan tutustumaan
mir-laitoksen kaytannoUisiin seurauksiin maanviljelykseen j a vaeston aineeUiseen j a henkiseen

kehitykseen nahden.

havannot, joita tavataan Haxhausenin,

Ne yleiset

L a v e l e y n j a Wallacen

teoksissa, ovat joko yksipuoliset tai nahtavasti sovitetut ennakolta

valmiin

vakaumuksen

tukemiseksi.

KaytannoUisemmaUa

tavalla on mielestani menetellyt saksalainen v. Schulze-Gsevernitz, j o k a aikakauskirjassa »Soziale Praxis» tekee selkoa' havannoistaan

mir-laitoksen

vaikutuksista

Poltavan kuvernementeissa.

matkallaan

Charkoffin j a

H r a v. Schulze-Gsevernitz on tehnyt

oikein

rajoittaessaan

kautta

hanen k a y mahdoUiseksi tarkastaa olot yksityiskohdissa

kaantymalla

tutkimuksiansa

suorastaan

tUallisten puoleen.

vahempaan

seka itse talonpoikien

alaan,

jonka •

etta muidenkin

Sentahden tarjovat hanen havantonsa suurta

intressia siUe, joka tahtoo saada selvaa kasitysta mir-laitoksesta,
j a sentahden olen luullut sopivaksi laatia lyhennetty

kertomus

niista matkakirjeista, joita hra v. S . - G . on yllamainitussa aikakauskirjassa julkaissut viime vuoden kuluessa.
Tutkinto-alakseen
nementin.

Taman

mustanhiuUan

valitsi v. S . - G . ensiksi Charkoffin kuver-

laanin

pohjoispuoU

alaan, etelainen

kuuluu

keski-Venajan

osa mustamultaiseen aromaahan.

Edellinen on vanhastaan vahavenalaisen heimon asuma; etelaosa
taas oli viela Katarina toisen aikana aasialaisten
liike-alana j a sen
osaksi

nykyiset

asujat

ovat

paimentolaisten

osaksi

vahavenalaisia

suurvenalaisia tahi saksalaisia siirtolaisia.

Etelapuoli on

liaytannollisia

havannoita
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kokonaan metsatonta, pohjoisessa tavataan siella taalla tammimetsikkoja.
Maanomistusseikat ovat ensin selitettavat, silla niissa ilmaantuu tuntuvia erilaisuuksia. Maa on kunnan yhteisomaisuus kaikkialla. Mutta kunta saa itse maarata josko, kuinka usein j a milla
perustuksilla uutta maajakoa toimitetaan, vielapa saa se, jos
aanestajista siihen suostuu, tehda maapalstat yksityisomaisuudeksi.
Mutta aina oUaan yhteisessa edesvastauksessa veroista j a lunastussummasta. E r i paikoissa onkin sentahden omistusseikat erilaiset.
Karasevkan kunnassa laanin pohjoisessa osassa, jossa asujamet ovat entisia kartanon alustalaisia, on viela pysytetty vapautusajan jakokaava.

Jokainen miespuolinen sai silloin osakseen noin

3 dessjatinaa (6 tynnyrinalaa) maata.

T a m a maaosuus

on siita

ajasta pysynyt yhtalaisena j a on sita kaytetty kuten yksityisomaisuutta

ainakin.

nanjasenelle,

joUoin

Haltija
ostaja

on myynyt
vastaa

osansa

veroista.

toiselle kun-

Aanioikeutettuja

kunnan kokouksessa ovat yksistaan palstan omistajat, niidenkin
puolesta, jotka ovat palstansa myyneet. Kartanonpalvelijat, jotka
vapautuksessa eivat saaneet mitaan maata, nuoremmat pojat j a
sisaanmuuttajat

ovat kokonaan oikeudettomat.

Aania kuuluu jo

vaativan uutta maanjakoa kaikille n. s. revisioonisieluille, j a luultava kylla on, etta ne piankin paasevat voitoUe.
Mutta tatakin damoklesmiekkaa lukuun ottamatta puuttuu
viela paljon siita, etta omistusoikeus palstaan

olisi taydellisen

omistusoikeuden vertainen. Joka vuosi naet toimitetaan palstojen
arpominen kunnassa.

Kunnan jasenella on siis tosin oikeus maa-

han, mutta ei mitenkaan maarattyyn palstaan; Vs kesantomaasta
arvotaan vuosittain; talonpoika kylvaa hanelle joutuneen pellon
syysviljalla, sitten suviviljalla, loppu maata j a a kesannoksi, jota
kaytetaan yhteisena laitumena; seuraavana vuonna arvotaan uudestaan, joUoin tietysti palstat

vaihtelevat haltioita.

Talonpojat

myontavat kylla, etta nain ollen maata ei viljeUa huoleUisesti eika
mitenkaan ryhdyta semmoisiin parannuksiin, jotka vasta tulevaisuudessa tuottavat tyon korvausta. K u k a p a toista varten viitsisi
tyota tehda.

Semmenkin ei ole lannoituksesta

mitaan

tietoa.
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Mutta minka vuoksi vaativat siis talonpojat
vuotisia arpomisia?
suoritetaan
puolesta

Siihen vastaavat he: jokaisesta palstasta

yhta suuri vero, mutta kun ne

kovin

erilaatuiset,

tasoitetaan

misella, joten jokainen vuorostansa

tama

epakohta

palstan.

yksityisomaisuudekseen ostaneet

siten

paasseet

talonpoikia, jotka ovat kar-

vapaiksi yhteisista

palstoja.

veroista,

pidattavat itselleen ainakin yhden kunnanpalstan,
osallisiksi

yhteiseen

laitumeen.

yhteista edesvastausta

Eivat

ei ole sanottavasti

mutta

ne

paastaksensa

siis kovin pelkaa tuota

taloutta.

tuntuva.

Rikkaan j a koyhan eroi-

Samanlaatuisia

taan yleensa laanin etelaosan kartanonkunnissa.
vat palstat

Ne

veroista, eika Karasevkassa olekaan jarin

monta rappioUe joutunutta
tus

arpo-

saa nauttia milloin hyvan

tanon
ovat

Loytyy

ovat hyvyytensa

milloin huonon
maasta

noita joka-

lukunsa j a avaruutensa

puolesta

oloja

tava-

Siellakin pysymuuttumattomina,

mutta sen ohessa tapahtuu vuotuinen palstojen arpominen yllamainitusta syysta.

Mutta etelaosassa ilmaantuu jo tuntuvampi

eroitus rikkaan j a koyhan valilla.

Koyhemmille ei ole palstan

omistaminen suinkaan mikaan etu vaan raskas velvollisuus.

Ne

sentahden jattavat mielellaan- konnun kampsuineen j a lahtevat
mieron teille.
Semmoinen liike onkin jo kasvanut valtaavaksi. N y k y a a n
lahtee vuosittain talonpoikia tuhansittain jopa kokonaisia kuntiakin Jenisein kuvernementtiin j a Aamurinmaahan, jossa loytyy
laveita mustanmuUan alueita.

Bunakovkan kylasta on 33:mesta

konnusta jalella ainoastaan 3 j a naapurikunnasta Gregorjewskista
on toinen puoli talonpojista

kirjoituttanut

itsensa siirtolaisiksi.

Paikalle jaaneet talonpojat eivat huoli ottaa haltuunsa j a suorittaa
verot noista jatetyista j a kokonaan uuvutetuista palstoista.

Mie-

luummin ostavat tahi vuokraavat ne maata kartanosta, koska sita
ei rasita yhteinen edesvastaus verosta j a lunastussummasta.
Erinaista huomiota ansaitsee Viturjewkan kylakunta aromaan
alueessa. Sen alku oli sellainen, etta muutamat Bunakowkan talonpojat ostivat kartanonmaata yhteisesti sitoutuen edesvastaukseen
pankista saatujen rahojen takaisin maksamisesta. Jokainen palsta
on 8 dessjatiinan suuruinen, suorittaa pankkiin 35 ruplaa vuodessa,
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j a sita paitsi verot valtiolle, maakunnalle j a omalle kunnalle.
Naistakin talonpojista ovat useat ilmoittautuneet siirtolaisiksi, v a l miina ilmaiseksi jattamaan konnun rakennuksineen, vaikka jo ovat
useita vuosia vahentaneet velan kuoletusmaksuilla.

Maa joutuu

pankin omaksi, j a ' hallitus, j o k a saadaksensa Siperian rautatien
ympariston asutuksi, alussa nakyi suosivan siirtolaisuutta, peljannee nyt jo etta tulva karttuu turmioUiseksi. Mutta varoitukset
tuskin auttavat. K u n eraalle talonpojalle huomautettiin, etta hallitus kylla antaa maata Siperiassa, mutta ei karjaa eika kalustoa
eika huoneita, j a etta sentahden monet siirtolaiset kaiketi kuolevat viluuii j a nalkaan, vastasi han: »Jumala on kaikkialla, jokunen
sailynee».

T a m a siirtymisen kuume

osoittaa,

etta koyhalisto,

proletaariaatti, nopeasti lisaantyy, j a etta oikeus maanomistukseen
ei ole mikaan etu vaan ylen raskas velvollisuus.
Tuntuvasti erinkaltaiset ovat entisten valtiotalonpoikien olot.
Valtiotalonpojat saivat vapautuksessa

paljon

enemman

maata

kuin kartanon talonpojat, ne kun saivat omakseen ainoastaan ennen
asumansa ahtaat tilukset, jota vastoin valtiotalonpojat j o ennen
viljelivat avarampia aloja.

Ne suosivatkin nyt enemmin maan

yksityis-omistamista, kuitenkin erilaisella tavalla.
Pohjoisessa alueessa sijaitsevassa Derkatschin kunnassa on
useita hajallaan olevia asumusryhmia, joilla jokaisella on omat
peltomaansa; yhdessa on 14 kontua, joiden palstat tosin oikeussuhteellisesti on yhteista omaisuutta, mutta todenperaisesti Ukimain yksityisomaisuuden laatuista.
teta, talonpojat

Vuotuisia arpomisia ei k a y -

viljelevat y h a samoja palstoja, j a seurauksena

siita nakee jo muutamin paikoin lannoitettujakin sarkoja.

Verot

ovat verrattain helpot, jonka tahden niiden tasoittaminenkaan ei
pakota arpomiseen.

Mutta y h a viela on omistus epavarma; kunta

voi paattaa uutta jakoa, jolla riistetaan kelpo viljelijalta hanen
tyonsa hedelmat.

Huolettomat

tietysti vaativat jakoa, j a kun

' kysyttiin miksi eivat kunnanpaatoksella

muuta palstoja yksityis-

omaisuudeksi, vastattiin siihen, etta sita ei tahdottu tuon yhteisen
laitumen tahden.

Varakkaampi talonpoika voi pitaa

enemman

karjaa kuin koyhempi, jopa ostaa edellinen suveksi useampia elukoita.

Mutta jos palstat lopuUisesti jaettaisiin yksityisomaisuu-
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deksi, niin saattaa tapahtua, etta tuo koyhempi kieltaa semmoista
epatasaista laitumen kayttamista, ehkapa aitaakin osuutensa. T o i sessa kylassa on tasta pulasta siten suoriuduttu, etta kunta on
paattanyt antaa palstat ikiomaisuudeksi, mutta on pidattanyt y h teisen laitumen kayttamista.

Uutta jakoa on siten valtetty, j a

ainoastaan talla tavoin- onkin mahdollista saada palstat yksityisomaisuudeksi, niin kauvan kuin yleensa tahdotaan pysyttaa laidun
yhteisena. Mutta mika vahinko siita on huomaa helposti jokainen
jarkiperainen maanviljelija, koska heinan viljelys sen kautta yha on
yhta mahdoton kuin siellakin missa palstat joka vuosi arvotaan.
Vielakin toisenlaisen kehityksen huomaa esim. Losovenkan
kylassa, j o k a kuuluu aromaa-alueseen j a on aikoinaan ollut suurvenalainen sotilaskoloniia. K y l a on y k s i noita mahdottoman suuria kuntia, joita tavataan Venajalla, j a joissa saattaa olla enemmankin kuin 15,000 asukasta, kaikki yhteismaan omistajina.
venkassa on 4 5 0 kontua j a 1500 asukasta.

Loso-

Talot sijaitsevat

pitkissa jonoissa maantien tahi kadun varrella j a naapuritaloista
erotettuina ainoastaan pihamaalla. Vapautuksen aikana sai jokainen revisioonisielu 12 dessjatiinan suuruisen palstan, mutta palstat
eivat enaan ole laajuutensa eika lukunsa puolesta samoja. Talonpojat ovat yhtamittaa jakaneet maat kaikille miespuolisiUe asukkaille, joten palstojen luku karttui, mutta laajuus vaheni. Jopa on
palstan ala laskenut 2^4 dessjatiinaan, j a uutta jakoa hommattiin
taas tulevaksi vuodeksi.

Sita paitsi arvotaan kylvettaviksi aijo-

tut palstat vuosittain.
Slavofiilit arvelevat etta jonkimmoinen oikeudentunto
venalaisissa

suur-

talonpojissa tekee heidat taipuvaisiksi tammoiseen

alituiseen jakamiseen' kun muka silla tasa-veroisuus j a vakava
toimeentulo jokaiselle turvataan j a valtetaan proletariaatin syntymista, j o k a on lansi-euroopan

matahaava.

Mutta

ei ainakaan

pida paikkaansa Losovenkassa tama teoriia; tasainen toimeentulo
oli painvastoin huomattavampi

niiden valtiotalonpoikien luona,

jotka eivat enaan kayta saannollista jakoa j a arpomista; suurin
oli sita vastoin eroitus koyhan j a rikkaan valilla Losovenkassa.
K u n naki muutamin paikoin suunnattomia olki-aumoja jonkun talon pihassa, niin kylla huomasi, etta palstan vaheneminen 2V4
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dessjatiinaan ei ainakaan ollut niita taloja vahingoittanut,

Sita

vastoin oli kylla muita mokkia, joita kohta huomasi »karjattomiksi».

Talonpoikia ne semmoiset mokkilaiset ovat ainoastaan

nimeksi.
Mutta minka tahden suositaan siis tuota alituista jakelemista?

Talonpojat vastaavat siihen: rikkaita' se ei vahingoita;

heille on kunnan suurin osa siksi velkaantunut, etta he vapaasti
valitsevat koyhien palstoista ne sarat,*jotka heille paraiten soveltuvat.

Ovatpa jaot heille eduUisetkin, koska ne koyhdyttavat

kohtuuUisestikin toimeentulevia talonpoikia j a . estavat vakinaista
maanomistusta.
siin.

Itse asiassa kokopntuvat palstat muutamien k a -

S e k a y monella tavalla.

maatansa

Karjattomat talolliset eivat jaksa

viljella j a ovat sen ohessa kehnoja veronsuorittajia.

KunnaUa on oikeus ottaa verorasteista palsta j a antaa se semmoisiUe isanniUe, joilta voidaan toivoa verojen suoritusta.

Ne

annetaan siis rikkaiUe, joilla onkin ratkaiseva valta kuntakokouksissa.

Viela toisellakin tavaUa osaavat rikkaat korjata

haltuunsa.

palstat

Koyhempien j a kohtuvaraUistenkin taytyy kohta v i l -

jankorjun jalkeen myyda viljansa verojen maksamiseksi. T a l veUa j a k e v a a U a pakottaa heita nalka ostamaan tahi oikeastaan
lainaamaan viljaa, kun heilla ei ole, rahaa.

Maksu tasta luon-

nossa otetusta lainasta suoritetaan joko maan luovuttamisella tahi
tyoUa, koska lainaajalla ei ole mitaan muuta tavaraa.

Han luo-

vuttaa siis maansa joko vuodeksi tahi useaksi vuodeksi velkojalle viljeltavaksi tahi sitoutuu tyota tekemaan viljankorjun aikana
tahi kevaasta s y k s y y n saakka.

Siten saa rikas yht'haavaa maata

j a sen viljelemiseen tarpeeUisen tyovoiman.
K o k o k y l a joutuu siten muutamien ehdottomaan valtaan;
kun nuo semmoiset mahtimiehet liikkuvat kaduiUa, kumartuvat
heiUe musikat yhta syvaan kuin ennen kartanonhaltialle.

Neval-

litsevat kuntakokouksissa velaUistensa aanien kautta. Yhteisomistus, jota juuri namat valtiaat vaativat sailytettavaksi, on ainoastaan verhona uudelle niin sanoaksemme maaorjuuden jarjestelmaUe
j a omistusoikeuden katoamiseUe, joka itse'teossa

muuttuu muu-

tamien erityisoikeudeksi, j a on hyvana keinona naapurien nylkemiseksi.
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Nuo pohatat, joita tavallisesti sanotaan »mirojeedeiksi» kunnankalvajiksi, eivat ulkonaisessa muodossaankaan
tavallista venalaisen talonpojan

enaan muistuta

perikuvaa; ei heissa enaan huo-

maa noita paljon karsineen syvia uurteita kasvoissa ja alakuloista
nakoa; k y l l a niissa on rikkaan j a itsekyllaisen itsetietoisuus r y h dissa j a kaytoksessa.
K u n laksimme Losovenkasta, kertoo v. S . G . , saimme nahda
kuinka kylan rikkain talollinen, kylan varsinainen omistaja, pojillansa j a tyomiehillansa muokkaili velaUistensa sarkoja.

Kolme

tukevaa kolmella vantaaUa varastettua j a 3:men vankan harkaparin vetamaa auraa oli tyossa j a jokaisen jaUssa kulki ajes y h den harkaparin vetama, siis kaikkiaan i 2 harkaparia.
jista toimitti kylvon kylvokoneella.
jana itse tuo

PelloUa rehenteli tyonvalvo-

j o k a omistaa 2o paria harlda j a

suurtalonpoika,

useita hevosia.

Y k s i po-

T a m a nako ei mitenkaan todistanut sita vaitetta,

etta kaikki venalaiset talonpojat

yleensa vajoovat y h a suurem-

paan kurjuuteen, mutta viela selvemmin nakyi se todistavan vaaraksi sen opin, etta yhteinen omistus-oikeus muka takaa yhdenvertaisuutta j a varallisuuden tasaisuutta.

Olihan tassa huomattava

edistys viljelytavassakin. Mutta sopii kyUa kysya, eiko tuo mies
sittenkin hoitaisi huolellisemmin j a suuremmaUa rakkaudeUa tata
maatansa,

jos se oUsi isilta peritty j a varmuudeUa jaisi hanen

perillistensakin osaksi.

N y t saattaa sittenkin hanen omistuksensa

ohjakset luistaa hanen kasistansa, jonka vuoksi han, suorastaan
omistussuhteiden

tahden, on pakotettu yha kireammaUe takerta-

maan naapuria verkkoihinsa.
Naista havannoista kay selviUe, etta talonpoikien viljelemat
osat ovat sangen vaihtelevat.
oikeana seuraava tulos:
enemmistona

Kokonaiskuvana lienee kuitenkin

Laanin pohjois-osassa tavataan suurena

pienia j a keskisuuria kontuja; osuuspalsta j a vuok-

ramaa yhteensa on keskimaarin i2:den a I4:nan tynnyrinalan suuruinen.

Eroitus rikkaan j a koyhan valiUa ei ole kovin tuntuva;

harvoin tavataan karjatonta

isantaa, useammiUa oU i a 2 paria

harkia,' eika keUaan kolmea enemmin.

Suuri osa talonpojista oU

pakotettu etsimaan ulkoapain sivutuloja verojen j a arentien suorittamiseksi.

Etela-osassa sita vastoin on vahva kansankerros

KayUbimdllisia

havamwita

vehalaisesta mirista.

•%6i •

todellisia proletaarioita, lukuisia karjattomia isantia j a siita syysta
olikin halu osuuspalstojen

hylkaamiseen jokseenkin tavallinen.

Kuultiin ei ainoastaan koyhien j a keskinkertaistenkin talonisantien
sanovan, ettei niilla yleensa riittanyt viljaa myytavaksi, vaan etta
niiden taytyi, hankkiaksensa rahaa veroihin, ansaita se paivatyolaisina.

Joukossa oli kuitenkin muutamia eteenpain pyrkivia ta-

lollisia, joiden hallussa oli suuria aloja j a jommoisia pohjoispuolella ei saa nahda; muutamien yhden dessjatiinan viljelijain rinnalla
tavataan semmoisia, jotka viljelevat jopa 4 0 dessjatiinaa.

Mutta

tarkoin ei ole mahdollista tietaa kuinka paljon maata oikeastaan
on heidan hallussaan.

Silla moni heille velkaantunut viljelee kj'lla

oman tilkkunsa mutta arentimiehena.
Olot pohjoisessa

osassa ovat kylla enemmin tarkoitetun

ideaalin mukaiset kuin etelassa, mutta k y s y m y s on minnepain
kehitys kulkee.
Viljelystavat ovat koko kuvernementissa alhaisimmalla kannalla.

Siihen on monta syyta.

Ensiksikin haluttomuus

viljella

maata, j o k a on niin veroitettu, etta tuo muka maanomistaja on
ainoastaan vuokraajan vertainen, mutta vuokraajan, j o k a ei^^tieda
mika jjalsta ensi vuonna on hanen.

Sitten maaperan j a ilma-alan

edullisuus, j o k a johonkin maarin korvaa huonointakin tyota j a
vihdoin siirtymisen helppous j a senkautta paremman tulevaisuuden kangastus.
Mikapa talonpoikaa' pidattaisikaan kotikylassa? Hanen talonsa rakennukset ovat mita alkuperaisinta laatua.

Asuinhuoneet

etelapuolessa ovat saleista punotut, kuivatulla sonnalla tiivistetyt
j a oljilla katetut; pohjoisessa

ovat ne kylla hirsista rakennetut,

mutta permantoa ei ole missaan; elukat pidetaan talvella seinattomissa vajoissa.

Polttoaineina kaytetaan tiilinmuotoiseksi kui-

vattua sontaa. Se joka semmoisen talon on nahnyt, ymmartaa hyvin, miksi talonpoika niin helposti jattaa sen j a lahtee tuntemattomia kohtaloita etsimaan.

Peltokalut ovat melkein yksinomaan

puusta, j a kompelompaa kalua ei voi tavata kuin

talonpojan

vankkurit, joissa ei ole mitaan rautaa, j a joihin sentahden ei voi
sanottavaa kuormaa panna.

Y h a enemmin uuvutetaan

maa, j a

y h a niukempi sato tekee veronmaksun y h a mahdottomammaksi
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etta talonpoikien maanviljelys k a y yha

Pohjoispuolella oli, kuten sanottu, tasavertaisuus, mutta

tasavertaisuus y h a suuremmassa koyhyydessa.

Jokaisen pelto-

osuus vahenee j a niinikaan elukkain luku.
Etelaosassa tapaa kylla parempia peltokaluja j a parempaa
viljelysta, mutta ainoastaan juuri noiden suurtalollisten, mirojeedien,
mailla.

Niihin on tuntuvasti vaikuttanut saksalaisten siirtolaisten

esimerkki.

Semmoisia kutsui etelavenajaan jo Keisarinna K a t a -

rina I I , ne menestyivat hyvin, j a ovat levinneet jo Charkovin k u vernementtiinkin.

N e ostavat omaksensa kartanon maata j a vil-

jelevat sita huolellisestniuten" omistaja ainakfn; ne rakentavat
huoneensa tiileista j a kayttavat osaksi lannoitusta.

Mutta lannoi-

tuksen yleisemmalle kaytannolle on esteena se, etta sontaa tarvitaan polttoaineeksi.

Tosin loytyy Donetz joen laaksossa hyvia

kivihiilia, j a mikali niita jaksetaan kayttaa sikali lisaantyy lannoittaminenkin.

Mutta hiilikaivosten omistajat

valittivat, ettei tyo

kannata kilpailua helpompien ulkomaan hiilien kanssa. Sen sijaan
etta rupeisivat kayttamaan
huutavat

uudempia,

tuottavampia

tyokeinoja

he suojelustuUia kotimaiselle hiiliteollisuudelle j a ovat

sen tietysti

saaneetkin.

Mika auttaa, hiilet ovat liian kalliita

maanviljelijalle, han poltlaa yha sonnan, j a pelto j a a lannoittamatta.

Niin kohdellaan Venajalla sita elinkeinon haaraa, josta

90 "/o vaestosta saa elatuksensa j a j o k a antaa ulkomaan viennille
verrattomasti suurimman osan.

Tuskin voisi se, j o k a tahtoisi

todistaa suojelustuUien jarjettomyytta, keksia tarkoitukseensa sopivampaa esimerkkia. Mutta tastakin takaperoisesta taloudellisesta
jarjestelmasta huolimatta, venalainen mir ei mitenkaan toteuta niita
ideaalisia oloja, joita haaveilijat kuvailevat.

Maan yhteisomistus

ei mitenkaan esta proletariaatin syntymista; nakyypa painvastoin
kurjuutta lisaavan.
Myoskin Poltavan kuvernementissa on v. S. G . tehnyt tarkkoja havannoita.

Itainen osa on kasakkamaata, jossa viela on

sailynyt tahteita talonpoikaisvapaudesta.
naan herraskartanoiden hallussa.

Lantinen osa on koko-

T a s s a oli siis tilaisuus tutkia

vapauden j a epavapauden vaikutuksia j a niista seuraavia talou-

Kdytdnnbllisia

havannoita

vendldisestd minstd.
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dellisia j a yhteiskunnallisia erilaisuuksia, kun maanluonto j a kauppasuhteet ovat samanlaatuiset.
Kuten sanottu,

on lantinen osa suurkartanoiden hallussa,

muutamat niista keisariUisten perhejasenten omia. Naiden alustalaisia on enemmat kuin puolet asujamista.

Muutamia pienempia

kartanoita osti valtio omakseen j a vapautettiin ne samoilla perustuksilla kuin valtiotalonpoikia yleensa. Ne asuvat nyt keskisuurten (500 dess.) j a suurten kartanoiden

(50,000 dess.) valissa.

Naytti siita, etta tuo kiitetty talonpoikien vapautus, kun niille annettiin palsta, j o k a ei riita perheen ruokkimiseksi, ei olisi muuta
kuin mita meilla sanotaan mokkilaisjarjestelmaksi. Jos ei olisi
maata annettu, olisi talonpojat potkineet pois, Mutta nyt ne ovat
palstaansa sidotut, j a pakoitetut leivanpuutteessa tekemaan tyota.
kartanoissa.

Kartanontalonpoikien palsta on tavallisesti i a 3

dessjatiinaa. Mutta tilastoUisten laskujen mukaan tarvitsee talonpoikaisperhe toimeentuUaksensa 6 dessjatiinaa, j a on siis pakoitettu sivutuloja hankkimaan.

K u n lisaksi viela mokkilainen on

tavallisesti yhden kartanon maan ymparoima, ei ole hanella tilaisuutta etsia parempia tyonansioita, vaan taytyy hanen t y y t y a siihen, mita tuo kartanonomistaja tarjoo.

K a u p p a tehdaan siten,

etta talonpoika vuokraamastaan yhdesta dessjatiinasta kartanonmaata korjaa viljan

runsaasti

yhdesta

dessjatinasta

kartanon

omasta pellosta. Muut pellontyot toimittavat talonpojat eri maksua vastaan, joka on koko vuodeksi pestatuiUe 2 1 kop. paivalta,
suvikautisille tyomiehille 23 kop. j a paivatyolaisiUe 25V2 kop.
Keskisuurissa kartanoissa suorittavat talonpojat kaikki tyot kartanomaan vuokraajina, siis tavallinen torpparijarjestelma. Vapautuksen jakeen ei ole tosin ulkonaista tyopakkoa, mutta talonpojille annetun palstan pienuus vaikuttaa nyt samanlaista pakkoa
kuin ennen orjajarjestelma, j a kuten ainakin vaikuttaa pakko laiskuutta j a hutiloimista. Kartanonomistajat surevat entisen orjuuden kultaisia paivia j a talonpoika kokee vapautua kartanontyosta
silla, etta ottaa maastansa] mita suinkin voi, huolimatta sen uuvuttamisesta, ja supistamalla tarpeensa mahdollisimmasti niukimpaan
tahi vihdoin kitumalla nalassa. Sentahden ei enaa kayteta kesantoa.

Lannoituksesta ei ole kysymystakaan. Suviviljan sankeen

A.
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kylvetaan ruista j a rukiin jalkeen taas suviviljaa.

K u n kasvuUi-

suus kokonaan lakkaa, kylvetaan viela tattaria, joka imee maasta
sen viimeisenkin mehun.

E i aina kynnetakaan edes silla puisella

sahralla, jota talonpoika kayttaa, aestetaan vaan sanki j a kylvetaan sienaen, ellei joskus suorastaan vaan heiteta siemen sankeen.
Kukaties, sanoo talonpoika.
K u n ei viljella ruohoa eika jateta peltoa laitumeksi, niin on
siita valttaraoton seuraus, etta elukkain luku vahenee.

Nekin elu-

kat, jotka viela ovat olemassa ovat siksi kurjat j a uuvutetut,
etteivat jaksa mitaan kelpo peltotyota tehda.

1V2 tuumaa syva

vako on jo paras mika voidaan kyntaa, kun sekin k a y liian raskaaksi luovutaan kyntamisesta. Mutta siita on tiettyna seurauksena
rikkaruohon lisaantyminen, jonka vuoksi talonpoika, jos hanella
onkin viljaa myytavana, saa siita paljoa huonomman hinnan kuin
kartanonomistaja.

Satokin on hammastyttavan huono.

K u n lan-

noitetusta kartanonmaasta saadaan keskimaarin 109 puutaa rukiita
tahi 88 p. ohraa dessjatiinasta, niin korjaa talonpoika 45 j a 35
puutaa.

Mutta venalainen intelligenssi y h a vakuuttaa, ettei Vena-

jalla ole maatonta koyhalistoa.

'Nakokolitia torpparikijgtjmyksessa. .
Esittanyt
• Aksel Waren.

•

• ••

(Esitelma pidetty Joulukuussa 1896),
K u n Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tarjosi minulle tehtavaksi torpparioloja

Uudellamaalla, Hameessa j a

koskevan kertomuksen,
tavaan tarjoukseen

Satakunnassa

epailin suuresti voisinko tahan kunnioit-

suostua.

Torpparikysymys on yhteiskunnal-

listen kysymystemme joukossa monimutkaisimpia j a vaikeimpia
ratkaista.

Edellakavijaa, j o k a olisi nimenomaan naita seikkoja

tutkinut; ei ole koti- eika ulkomaisessa kirjallisuudessa, j a muutenkin on k y s y m y s viela yleensa verrattain vahan tunnettu. T y o n
kestaessa nayttaytyivat vaikeudet viela suuremmiksi kuin mita
edeltapain' olin

osannut

arvostella.

Jo ainesten

kokoaraisessa

tallaista kysymysta varten on yhden raiehen tyo sama kuin jos
lusikalla merta tyhjentaisi, j a reformiesitysten tekeminen on myos
perin vaikeaa kysymyksessa, jossa kokonaiset
saavat vuosimaaria vaivata paataan.

lainsaatajakunnat

K u n tutkittavanani on ollut

k y s y m y s kokonaisuudessaan, en ole voinut mitaan erityista osaa
siita ottaa niin perinpohjaisen kasittelyn alaiseksi, etta se riittaisi
yhden illan

esitelmaksi, jonka vuoksi voin esittaa

ainoastaan

muutamia kaytannollisia nakokohtia erityisten kysymysten ratkaisemiseksi.

K u v a voi sittenkin jaada epataydelliseksi, silla tallai-

sessa katsauksessa ei voi tuoda esiin kuin pienen osan niista
seikoista, jotka vaikuttavat kasityksen muodostumiseen.
K u n nyt siis tassa arvoisassa seurassa rohkenen tuoda esiin
tutkimusteni tuloksia, toivon, etta tarkemmat

tieteellisyyden j a
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taydellisyyden vaatimukset jatetaan sikseen, samoin kuin kohtuullinen isanta antaa helpotusta

uutistorpparille, jonka on taytynyt

muokata ensimmaiset sarkansa kiviseen maahan ilman kunnoUisia
tyoaseita, j a j o k a sen vuoksi on saanut heikon tahkan ensimmaisesta kylvostaan.
Torpparikysymys on syntyisin melkein samoilta ajoilta kuin
muutkin yhteiskunnalliset kysymyksemme.

Se on seurauksena

alempain kansanluokkain heraamisesta itsetajuntaan.

Kohtuutto-

muutta j a karsimyksia on epailematta paljon ollut ennenkin, mutta
ne on kestetty hiljaisuudessa, koska ei ole ollut luottamusta siihen, etta plot voisivat olla toisin, eika mitaan mahdoUisuutta ole
ollut nakyvissa, miten paasta paremmalle kannalle. V a s t a sitten
kun

ihmisarvon tunnon

heraamisen j a valistuksen

leviamisen

kautta kansassa . on elpynyt vakaumus siita, etta jokaiseUa kansalaisella on oikeus samassa
torpparivaestossakin

maarassa nauttia lain turvaa, on

herannyt valoisamman tulevaisuuden toivo.

Vaan onko torpparikysymysta ensinkaan olemassa, siihen
kysymykseen olisi kai ensiksi vastattava.

On naet sellaisia, jotka

vaittavat etta sita ei ole olemassa todellisuudessa, etta torpparien
valitukset ovat aiheettomia j a liioiteltuja, etta koko k y s y m y s on
olemassa ainoastaan muutamien n. k. kansanyllyttajain mielikuvituksessa, j a suurella agitatsioonilla saatu polttavaksi. V a a n itse
tama vaite osoittaa, etta he joko eivat tunne torpparioloja, tai
jos he tuntevat ne, etta he ovat niihin tyytyvaisia. Jos kaikki
olisivat yhta mielta, niin silloin ei meilla olisi mitaan kysymyksia.
V a a n tyytymattomia on koko torpparien luokka j a heidan kanssaan joukko oikein ajattelevia kansalaisia.

Jos 70,000 perhetta

kasittavan kansanluokan asemassa on korjaamista kaipaavia epakohtia, niin silloin meilla varmasti on edessamme suuri yhteiskunnallinen kysymys, — torpparikysymys,
Totta kylla on, etta torpparikysymys ei ole samallainen kuin
muut kysymyksemme, jos tama nimitys otetaan teknUlisessa merkityksessa, jos silla tarkoitetaan liiketta, jolla asianomaisten itsensa
kesken on selvat lahtokohdat,

varma paamaali seka organisee-

rattu johto j a toiminta sen saavuttamiseksi. Organisatsiooniin puuttuu torppareilta kaikki edellytykset.

He asuvat hajallaan ympari

Nakokohtia
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maata, eivat tunne tarkemmin kuin korkeintaan naapuripitajan olot,
eivat voi kokoontua

neuvottelemaan yhdessa, .varsinkin kun riip-

puvaisuuden tunto viela on" estamassa, johtoa puuttuu heilta tykkanaan j a sita, mika on kysymyksen huippu, j a j o k a epauskoisimmallekin todistaa yhteiskunnallisen kysymyksen olemassa olon,
tyolakkoa, on mahdoton ajatella torpparien tehtavaksi.
Torpparien

omassa

keskuudessa

ei k y s y m y s

osalle vielakaan ole mitenkaan itsetietoisena.
asemansa tukaluuden,

enimmalle

He tuntevat kylla

mutta eivat oikein kasita, missa vika on,

j a mista parannus olisi haettava.

K u n eraassa

Icokouksessa

Etela-Hameessa, johon oli saapunut joukko eraan suuren herraskartanon

alustalaisia, joiden kontrahdit ohimennen sanoen olivat

ankarimpia j a asema kurjimpia mita olen nahnyt, esitin torpparien mietittavaksi, mita he itse katsoisivat tarkeimmaksi parannukseksi asemassaan,

yhtyi kokous yksimielisesti

vastaamaan,

etta »siita olisi paras apu, jos laki tulisi sellaiseksi, etta hevosella
ei saa kuorman

kanssa juosten ajaa.»

K u n ei tilaa eika sen

parannuskeinoja

osata arvostella, on sen sijaan paassyt valtaan

joku epaselva, hapuileva toivo, etta odotettu pelastus ilmestyisi
yhdessa tai toisessa

muodossa, saman tekeva missa, joko sen

sitten toisi Wenajan laki tai, j a ennen kaikkia, yleinen maanjako.
Kasitys maanjaosta

nayttaa olevan .tavattoman yleinen.

Kaik-

kialla: KeuruuUa, Lanamilla, Elimaella, Loimaalla, Ulvilassa ja
Hameenkyrossa sain aina keskustelun lopuksi kysymyksen: »tuleekohan se milloin se maanjako?» E t t a tata kasitysta ovat levittaneet
laukkuryssat, jotka ovat kertoneet Venajan mir-laitoksesta, seka
venalaiset topograafit, on tunnettu.

Odottamattomampaa lienee

kuuUa, etta tata kasitysta nykyaan suuressa maarassa edistaa j a
yllapitaa viimeinen asetus maatilojen osittamisesta Kesakuun 11
pjlta 1895, jonka muutamat pykalat on kasitetty siten, etta jokainen torppari saa torppansa taloksi, kun vaan jattaa hakemuksen
kuvernooriin.
torpassa j a

T a m a asetus loytyy Lansi-Suomessa melkein j o k a
Keski-Suomessakin yleisesti.

Omituista

kohtalon

ivaa, etta KeisariUinen Asetus kulkee arkkiviisun kauppiasten
laukuissa kansanvillitsijana!
25
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Jotkut ovat tassa yleisessa kasityksessa maanjaosta

olleet

nakevinaan suuren vaaran, koska tallainen kasitys olisi kiitollinen
maapera kaikenlaisille yllyttajille j a uusille aatteille.
Totta on, etta mieliala on paikka paikoin hyvin kiihtynyt j a
katkera, j a lausunnoita saa kuuUa, joista nayttaa sille, kuin jos
nuo uudet aatteet voisivat omassa maassakin itsestaan itaa. Suoranaisia ilmauksia tasta mielialasta ei liene kuitenkaan mainittavana muuta, kuin eraan Sisa-Suomesta tulleen lahetyston yritys
i88o-luvulla paasta maamme kenraalikuvernoorin puheille, j o k a
sekin saatiin rauhalliseen paatokseen. Sellaisina ei voi pitaa niita
hakemuksia

torpan

erottamisesta palstatilaksi, joita

nykyaan joukottain lahettavat

torpparit

muutamiin kuvernoorinvirastoihin,

j a joita viela paljon useammat aikovat lahettaa, juuri mainitun
asetuksen
vaaraa

vaarinkasittamisen johdosta.

ei torpparikysymyksessa

nykyaan

Mitaan yhteiskunnallista

voi katsoa

kuitenkaan

viela

piilevan, vaan toiseksi voi asia muuttua, ellei asemaa

ryhdyta ajoissa korjaamaan.
Vaan on toki torpparien

joukossa sellaisiakin, jotka kasit-

tavat asemansa luonteen taydellisesti j a tietavat, mista apu siihen
on saatavissa.

E r a s torppari alottaa kirjallisen kuvauksensa torp-

parien oloista seuraavasti:
»Kun ihmiset olemisen taistelussa ovat saavuttaneet sen,
etta toiset kansanluokat

ovat toisiansa paremmassa

Niin on taman taistelun seurauksena
kansan keskuudessa

asemassa.

ollut etta maata viljelevan

on myos muodostunut kaksi toisistaan j y r -

kasti eroavaa kansan liiokkaa, niin kutsutut talolliset eli.maanomistajat,

j a -torpparit eli tilaton vaesto.

Nama

kansanluokat

valittavat asemansa epataydellisyytta, joista edellisten valitus on
jo aikoja sitten huomioon

otettu niin paljon, etta sita lainlaadin-

nan y. m. keinoin kautta on niin paljon parannettu etta se nykyaan on paljon paremmin turvattu kuin jalkdmaisten eli tilattoman
kansan.

Tilaton vaesto myos on valittanut asemansa

epataydel-

lisyytta, vaan ne valitukset ovat tapahtuneet niin vailinaisessa
muodossa, ettei ne naihin asti ole herattaneet hupmiota siihen
maarin etta niiden johdosta olisi tositoimiin ryhdytty, vaikka asia
onkin jo jonkun

aikaa ollut

puheena

ylemmissakin piireissa.
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Vaan nykyaikaan kuin tilattomain asema on maassa vallitsevain
epaedullisten olemusten tahden tullut aina y h a enemman tukalaksi,
j a useassa suhteessa jo niin paljon etta tama • seikka uhkaa jo
saattaa turmiollisia j a havittavia seurauksia maassamme.

Niin

on oppineitten. kansan parasta harrastavain huomio myos kaantynyt asiaan niin paljon etta asiasta on ryhdytty tositoimiin, v a l litsevain epakohtain poistamiseksi tilallisten j a tilattomain valilta.»
E i v a t k a torpparit
toiveilla.

set, joita vuonna
»Uuden

ole ajaneet

asiaansa ainoastaan

tyhjilla

Tuoreessa muistissa lienevat viela ne vilkkaat kokouk1891 pidettiin parissakymmenessa

Suomettaren*

toimenpaneman

torpparioloja

pitajassa
koskevan

tiedustelun johdosta, joissa oli monessa satoja osanottajia, j a joissa
torpparit

keskustelivat

monipuolisesti

asemastaan.

Muutenkin

ovat torpparien toiveet kylla paasseet nakyville seka sanomalehdistossa etta valtiopaivilla, joilla oltuaan esilla muutaman kerran,
ne nyt ovat- toteutuneet siina maarassa, etta hallitus 20 p. helmikuuta 1893 asetti komitean valmistamaan taydellista lakiehdotusta
maanvuokrasta, jonka tyon tuloksista nyt odotetaan paljon.
Torpparikysymyksen sisallys on myoskin tunnettu. YksimieliSia oltanee siita, etta sita ei ole katsottava taloudelliseksi k y s y mykseksi, vaan etupaassa oikeudelliseksi, vaikkakin sen vaikutukset ilmestyvat taloudellisella alalia, j a etta se on juuri kysymyksen
oikeudellinen puoli, j o k a on tehnyt sen polttavaksi.

Muutoin ei

voi asia ollakaan, silla kuinka riittaisi laki, jota on yhteensa muutama kymmen rivia, jarjestamaan niin vaikealuontoista suhdetta
kuin vuokrasuhde on,. Vanha .lause »lex brevis esto» ei siis' semmoisenaan ole mikaan totuus.

Vaan nykyisen lain lyhyilla maa-

rayksillakin on kovin heikko puoli: niista ei mikaan ole absoluuttisesti voimassa oleva. Jo se seikka yksin, etta vuokravalipuheet
saa tehda myos suullisesti, jattaa suuren osan torppareista lain
suojan

ulkopuolelle,

mutta

kirjallisenkin

kontrahdin

edut tehdaan kovin usein tyhjiksi kiertamalla.
ei maarata

tarjoamat

K u n kontrahdissa

mitaan kestamisaikaa, vaan painvastoin

saadetaan

parikymmenta syyta, joilla torpparin voi koska tahansa haataa
pois

ilman lahtopaivaa,

yhdesta

tai kun lyhyesti sanotaan: »jos mina

eli toisesta syysta katson itsellani olevan aihetta ylos-
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sanoa torpparin, on han velvollinen j . n, e.» (ruotsiksi: I handelse
j a g af en eller annan anledning finner mig befogad uppsaga....),
kun lisaksi saadetaan, etta torppari ei saa kontrahtia siirtaa eika
kiinnittaa, kun hanen veronsa ylipaivain, sakkopaivain j a rahasakkojen kautta tehdaan aivan epamaaraisiksi, kun hanen pitaa sitoutua olemaan vaatimatta mitaan korvausta tekemistaan parannuksista,
vaikka kylla itse lupaakin korvata mahdollisen vahingon, silloin
— kuten pahimmissa eika suinkaan harvinaisissa tapauksissa voi
olla laita, etta kaikki nama maaraykset loytyvat samassa kontrahdissa, — silloin ei ole jalella enaa yhtaan piirretta yhteista
sellaisen torpparin kanssa, jota laki tarkoittaa, vaan kurja olento,
j o k a on taydellisen mielivallan alainen.

Nama maaraykset ovat

kaikki negatiivista laatua, sellaisia, joilla lakia kierretaan, vaan
sen lisaksi sidotaan usein torpparin taloudellinen j a yksityinen
elama muilla positiivisilla maarayksilla niin ahtaalle, etta voi
kysya, mita ihmisarvosta yleensa enaa on jalella.

Pari seikkaa

valaisee torpparien riippuvaisen aseman viela selvemmaksi. K u n
lain kannalta nain turvattomalla henkilolla on kaikki omaisuutensa,
toisin sanoen oman tyonsa tulos, kiinni maassa, ei han hevilla
tahdo siita luopua, silla siita on han tottunut saamaan toimeentulonsa, jos kohta niukan j a kituvan. J a viela toinen seikka: ken
maata viljelee, joko hari sitten on sen aivan uudesta raatanut
tai ikansa tehnyt
maahan.

siina tyota, hanessa heraa rakkautta

tahan

Hanta kiinnittaa siihen nakymattomat mutta lujat siteet.

Jos viela hanen esi-isansa ovat samaa maata viljelleet, on kiintymys j ' h a suurempi. Siina han koettaa pysytella, oli elama sitten millaista hyvansa, j a kaihoUa han jattaa sen, jos lahto tulee
pakolliseksi.

Taman ovat maanomistajatkin

oivaltaneet.

Eras

vanhan aateliskartanon omistaja lausui, etta torpparit ovat »frivilligt fastade vid torfvan« — vapaaehtoisesti turpeeseensa kiinnitettyja. — Jos nain ollen on torppareita, jotka katkeruudessaan
vertaavat asemaansa orjuuteen, ei se enaa kummastuta.
Mainittakoon heti, etta tama synkka kuva ei ole yleinen
kuva, vaan ainoastaan olojen huippu, mutta pidettakoon

siita

mielessa, etta tama huippu on todellisuudessa olemassa, nykyisen
lainsaadannon pohjalla kehittyneena tuloksena.

Olot vaihtelevat
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luonnollisesti hyvin paljon eri seuduilla, j a niiden mukana itse
torpparikysymyskin.

Senvuoksi on torpparikysymys niin laaja,

etta sita ei mitenkaan saa mahtumaan yhteen kehykseen, vaan
taytyy siina eroittaa vahintaan kaksi eri paamuotoa.
juuri nyt puheena ollut.

Toinen on

S e esiintyy vanhemmilla viljelysmailla,

vanhoissa aatelis- j a herraskartanoissa Etela- j a Lansi-Suomessa,
harvoin talonpoikaisissa, j a yleensa seuduilla, missa maanviljelyksella on suurempi merkitys, missa on opittu kasittamaan vakinaisen tyovoiman tarkeys maanviljelykselle. V a i k k a maanomistajat
ovat pidattaneet itselleen melkein rajattoman ylossanomisoikeuden,
ei haataminen itsessaan ole heilla kuitenkaan periaatteena, silla
torpanhaltijan

vaihtamisesta ei heilla ole mitaan hyotya.

Uhka

.on olemassa ainoastaan sen vuoksi, etta tahdotaan pitaa noyraa
j a kuuliaista tyovakea.

K u n nailla seuduilla usein y h t y y viela

satunnaisen tyovoiman puute, niin katsotaan torpparilaitosta erittain tarkeaksi, jonka seurauksena on, etta torpparien

annetaan

pysya paikoillaan. Esimerkkina tasta mainittakoon, etta muutamissa vanhoissa herraskartanoissa torpat ovat menneet perintona
samassa suvussa isalta pojalle toista sataa j a pari sataakin vuotta.
Haatamisia tapahtuu yleensa vaan silloin kuin kartanoiden oma
viljelyssuunnitelma muutetaan,

kun katsotaan tarpeelliseksi ottaa

jotkut torpat kartanon omaan viljelykseen, yhdistaa pari torppaa
yhdeksi j . n. e., tai on haatamisiin syyna kykenemattomyys veron
maksamisessa j a suuremmat

rikokset.

Mainitsematta ei tassa

kuitenkaan saa jaada eras nailla samoilla tiloilla hyvin tavallinen
haatamisen aihe, j o k a on aivan naiden erityisyytena, niskoitteleminen, j a —• melkein voi sanoa — epakohteliaisuuden osoittaminen.

Sellaiset aiheet kuin »sturskhet, uppstudsighet, olydnad,

vanv6rdnad» (royhkeys, niskoitteleminen, tottelemattomuus, halveksiminen) ovat hyvin tavallisia naissa kontrahdeissa, vielapa
joskus siinakin tapauksessa,

etta torpparin vaki tai palkoUiset

osoittavat tallaista isannan perhetta, hanta itseansa tai hanen
sijaistansa,

siis

pehtoria j a voutia kohtaan.

Naiden torppain

taloudellinen asema saattaa kylla olla sangen vankka, siita huolimatta etta heidan ulostekonsa voivat "olla suhteellisesti noin nelja
kertaa suuremmat kuin talonpoikaistorpparien Sisa-Suomessa, —
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on aivan heidan herrainsa intressin mukaista, — mutta

tama seikka ei mitenkaan lievenna niita vaarinkaytoksia, joita
alinomaa tapahtuu.

K u n sita paitsi mainitut maaraykset tilan-

omistajan j a torpparin valisesta ' persoonallisesta suhteesta ovat
monta sukupolvea perattain olleet voimassa, ovat ne niin jo painaneet erityisen leiman molempiin, etta kumpikaan kannaltaan ei
katso toistansa tasa-arvoisiksi kansalaisiksi.
Torpparikysymyksen

toinen paamuoto on niin sanoakseni

talonpoikaismetoodin synnyttama.

T a m a muoto eroaa edellisesta

siina, etta vuokrasuhteen ytimena ei, kuten herraskartanoissa, ole
se torpparin tyovoima, minka han kayttaa talon hyvaksi. Todelhnen hyoty vuokrasuhteesta on painvastoin ehka useammin torpparin puolella.

Ainakin

hanelle suuremmasta

ovat

vuokraoikeuden

vuokramaksunsa merkitsevat taloUe.
maanviljelys

tarjoamat

edut

arvosta, kun mita hanen siita suoritettavat
K u n taloissa on itsessaan

alhaisella kannalla j a tyota tehdaan huonosti, ei

vuokrasuhdetta alettaessa vuotuisen vuokran maaralle panna niin
suurta

arvoa,

etta sita viitsittaisiin tarkemmin punnita, usein

puuttuu arvostelukyky, j a joskus on vaikea, milteipa mahdotonkin sovittaa veroa kohtuulliseksi, varsinkin uutistorppiin nahden.
Vuokra maarataan

alussa tavallisesti liian pieneksi, j a niin pian

kuin tama selviaa isannalle, on riita valmis. Torpparin menestys
harniittaaa hanta, j a kaikin keinoin koettaa han paasta vuokraa
korottamaan,

ellei muutoin, niin haatamalla.

Ellei se onnistu,

silloin jaa usein paaosaksi isannan taloudellisessa voitossa tasta
vuokrasuhteesta se torpparin tyon tulos, mika ilmaiseksi lankeaa
hanelle ,tilan arvon kohoamisen kautta.

Toisessa tapauksessa saa

isanta voittonsa muodossa, j o k a ei mitenkaan kuulu vuokrasuhteen luonteeseen, nimittain kasirahana, josta edempana enemman.
Nama molemmat seikat, kasirahan vaatiminen j a vuokran suhteeton korottaminen, vaikuttavat sen, etta torppien haltijat talonpoikaistiloilla hyvin usein vaihtelevat, koska torpparit
harvoin

sellaisiin suostuvat.

talonpoikaiskontrahdeissa

Syita kontrahdin

tavallisesti ole monta.

ainoastaan

rikkomiseen ei
Tavallisin on

metsanhaaskaus, j o k a esiintyy melkein poikkeuksetta kaikissa, j a
valitettavasti tarjookin se kovin usein aiheen haatamiseen.

Isan-
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valiseen persoonalliseen suhteeseen eivat maaJoskus

tapaa

sellaisen maarayksen kuin

etta

»torpparin tulee kayttaa itsensa kristillis-siveellisesti kaikkia kohtaan* mutta varsinaiseksi aiheeksi kontrahdin rikkomiseen eivat
ne nayta olevan aiottukaan.
Niista seikoista, joista torpparin
riippuu,

vuokraoikeuden vakavuus

tahtoisin nyt ottaa lahemmin kasiteltaviksi muutamia,

jotka koskevat valipuheen muodoUista puolta.

Naiden joukossa

tarjoutuu lahinna vastattavaksi kysymys, missa maarin kaytetaan
suuUisia j a kirjallisia valipuheita. Kirjallisen muodon kayttaminen
torpan valipuheissa on ollut laissa saadettyna jo vuodesta 177S;
sitten on sama maarays' uudistettu
j a 1892.

asetuksissa v:ilta 1864, 1883

Suullisesta muodosta eivat muut asetukset puhu mitaan

paitsi viimeinen, j o k a sanoo, etta silla ei ole muuta voimaa kuin
etta kumpikin asianomainen saa sanoa sen ylos milloin tahansa.
Tallaisella valipuheella asuva torppari saa kuitenkin nauttia hyvaksensa lahtopaivan.

S e onkin ainoa etu minka laki myontaa

hanelle; muutoin on han seka itse nautinto-oikeuteen
korotukseen nahden aivan suojaton.

etta veron

Missa maarin suuUiset vali-

puheet ovat vaUaUa kirjallisten ohella, siihen kysymykseen olen
nyt koettanut saada vastausta, j a ' olen saanut tietooni taman seikan 2,042 torpparista.
Miten kolme j a puoU kuukautta kestaneUa tutkimusmatkallani onnistuin paasemaan nainkin korkeisiin numeroihin, siihen tahdon selitykseksi mainita, etta pidin muutamia suurempia kokouksia, j a etta joskus — varsinkin herraskartanoista — maanomistajalta, pehtoreilta

tai vaUsta torppareiltakin sain tietoja kaikkien

alustalaisten vuokraehdoista, j a etta erityisilta asiaa harrastavilta
henkiloilta

olen saanut kaytettavakseni kopioita yU 2 0 0 kont-

rahdista.
T a s t a luvusta, 2,042:sta, oli suuUisen valipuheen nojalla asuvia
torpparia 4 2 6 , eli 2 1 % •

Taman laskun mukaan olisi siis run-

saasti viides osa kaikista torppareista vaiUa kirjaUista kontrahtia,
mutta nahtavasti on heidan lukunsa vielakin suurempi.

Kuten jo

mainittiin, on tassa otettu lukuun y l i 200 kirjaUista valipuhetta,
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joiden rinnalla tietysti on ollut joku maara suuUisia, j a kuten sain
kuuUa, oli myos niihin kokouksiin, joihin torpparit

saapuivat

minun kutsumuksestani, etupaassa tullut seUaisia, joiUa oU kirjalUset vaUpuheet. Erehtymatta voinee siis sanoa etta ainakin 25 7"
eli neljas osa naista torppareista oli suuUisiUa valipuheilla.
Ovatko suuUiset valipuheet viela vastaisuudessa sallittavat
kirjaUisten oheUa, tama k y s y m y s koskee mita lahimmin kaikkia
reformiesityksia.

K u n kaikki tulevan lainsaadannon tarkoittamat

edut tulevat tietysti yhdistetyiksi kirjaUisen muodon kayttamiseen,
jaisi heti jo neljas osa torppareista kaikista reformeista osattomiksi, j a jos jokin muutos ei jotakuta isantaa miellyttaisi, paasisi
han siita kokonaan siUa yksinkertaiseUa keinoUa, etta jattaisi
torpparinsa

kirjattomiksi.

Sentahden

taytyy vakavasti panna

kysymykseen, eivatko kirjaUiset kontrahdit oUsi tehtavat pakollisiksi.

Samat syyt, joiden vuoksi julkisuuden periaatetta katso-

taan valttamattomaksi

omistusoikeutta

koskevissa valipuheissa,

vaativat julkisuutta myos vuokrasopimuksiUe.
lytyksena on aina kirjallinen muoto.

Mutta sen edel-

T a m a periaate on aikaisem-

min ollut jo toteutettuna torppiin nahden, nimittain asetuksessa
vuodelta 1775, joka saasi, etta torppaa perustettaessa on »kirjallinen kontrahti tehtava j a karajaoikeudessa otettava poytakirjaan.»
Tama

poytakirjaan

paneminen ei oUut mikaan kiinnitys, vaan

ainoastaan lailliseen talteen jattaminen.
Pakkoa on vastustettu silla perusteella, etta se melkoisesti
rajoittaisi sopimuksen tekemis vapautta.

Vapaus j a pakko ovat

kasitteita, joista aina ollaan hyvin erimieUsia. Niin voi tahankin
sanoa, etta lailla jarjestetty yhteiskunta kylla on vapaa, j a viela
vapaampi kuin laiton, koska siina yksityisten kansalaisten ei tarvitse karsia mielivaltaa. Mutta kun vaitetaan, etta taUainen muutos tuHsi »yksipuoUsesti kasittamaan maan omistajan
syrjayttamista»,

siUoin on meilla

edessamme

vaite, j o k a lahemmin sattuu asian ytimeen.

oikeuden

konkreettisempi
T a m a on juuri se

arka paikka, j o k a ei sieda loukkauksia. E t t a nykyinen tUa kasittaa yksipuolisesti vuokraajan »oUceuden syrjayttamista», sen ei
taman rinnaUa katsota painavan mitaan.

SuuUisesta vaUpuheesta

ovat kaikki edut maanomistajan puolella ja kaikki haitat torp-
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paria puolella, vaan suhde ei suinkaan kaantyisi painvastaiseksi,
jos kirjaUiset kontrahdit tulisivat pakoUisiksi. Painvastoin muuttuisi asia siten, etta edut olisivat molemmin puolisia, j a haitat,
jos niita olisikaan, olisivat myos tasan jaetut.
kansan vastahakoisuudesta

K u n puhutaan

yleensa kirjallisten sopimusten teke-

miseen, siUoin on valttamatta Hsattava, etta tama vastahakoisuus
on olemassa ainoastaan maata omistavan kansan keskuudessa,
tilattoman ei, Ne alun toista tuhatta torpparia, joiden mieUpiteen
asiasta minuUa oU tilaisuus kuuUa, olivat, pieneUa poikkeukseUa,
aivan yksimieUsia siita, etta kirjallinen muoto on kaikissa tapauksissa ehdottomasti parempi.
SuuUiset kontrahdit eivat siis itsessaan sisaUa mitaan sellaista,
joka tekisi niiden sailyttamisen tarpeeUiseksi. Kukaan ei tahtone
vaittaakaan, etta ne palvelisivat maataloudessa

mitaan erityisia

tarkoituksia, jotka kirjallisten kautta tulisivat mahdottomiksi.
siis periaatteessa

Jos

taytyykin myontaa kirjallisten kontrahtien k a i -

kinpuoUnen paremmuus suuUisten edella, on kaytannoUisen puolen
jarjestaminen erittain vaikea.
voittaa maanomistajaa
j a talousvaliokunnan

T a y t y y olla joku uhka, j o k a vel-

kirjaUisen kontrahdin antamiseen.
v:n 1891 valtiopaivilla esittama

etta »ellei aika ole maaratty,

Laki-

maarays,

olkoon vuokrasopimus voimassa

kymmenen vuotta», oUsi jo kyUa vaikuttava. —- Vertauksen vuoksi
mainittakoon,

etta Norjan samaa asiaa koskevassa lakiehdotuk-

sessa v:lta 1851 uhka on sellainen, etta sopimus muussa tapauksessa tulee elinaikaiseksi.
Mainitsin etta torpparit
neet kirjaUista kontrahtia.
kaipaa selitysta.

Niin

itaiseUa UudeUamaaUa.

eivat aivan yksimielisesti kannatta-

T a m a kuulunee siksi oudolta, etta se

oU kuitenkin laita muutamissa

pitajissa

Kirjallinen kontrahti ei itsessaan ole mi-

kaan autuus, jota torpparin, enemman kuin lain saatajankaan, olisi
tavoiteltava

semmoisenaan.

sisallys merkitsee jotakin.

S e on ainoastaan

muoto, j a vasta

Jos kirjaUiset kontrahdit saa ylos-

sanoa samoin kuin suuUiset, eivat ne ole rahtuakaan paremmat.
MainituUa seuduUa olivat ne viela lisaksi heikontamassa torpparin asemaa, siUa muun muassa riistivat ne torpparilta

oikeuden

lahtopaivan nauttimiseen, j o k a muuten seuraa jo suuUistakin vali-
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puhetta, j a yleensa sisalsivat ne ainoastaan suuren joukon velvollisuuksia, eika mitaan oikeuksia. Taalla saadaan siten nahda se
omituinen ilmio, etta maanomistaja pakoittaa torpparia kirjoittamaan nimensa kontrahdin alle.

Pakkokin

on siis monenlaista!

Eraalla suurella aatelistilalla oli 3 — 4 vuotta sitten maanomistaja
haatanyt 2 torpparia pois sen vuoksi etta he eivat ottaneet vastaan kirjallista kontrahtia, j a siita asti ovat nama torpat olleet
autioina j a maat talon viljelyksessa, silla ehdot ovat tassa kartanossa niin ankarat, etta viela ei oltu saatu uusia asukkaita sijaan.
— Tallaiset ylossanomiselle asetetut kontrahdit ovat tavattoman
yleisia, vaikka olot eivat niiden vaikutuksesta siita ole muualla
yhta surkeat kuin itaiseUa UudeUamaaUa.
Kirjallisten kontrahtien etevammyydesta puhuttaessa on tietysti edellytetty, etta uuden vuokralain voimaan astuttua tallaiset
ilmiot eivat enaa voisi olla mahdoUisia.
Tarkemman tilaston vuokra-ajan pituudesta
1,823 torpan

olen laittanut

vuokravalipuheen perustuksella. ^) Sellaisia kont-

rahtia, joissa ei ole mitaan kestamisaikaa maaratty, j a jotka
maanomistaja

saa

ylossanoa milloin tahansa j a melkein mista

syysta tahansa, oli naista 586 eli 32 "/Q.

K u n nama luetaan y h -

teen. suuUisten kanssa, joita, kuten mainittiin, oli 2 1 "/o, on siis
kaikista torppareista

53 %

seUaisia,*^ joiden nautinto-oikeus

on

aivan epavakainen.
T a l l a kohdaUa on syyta ottaa puheeksi se suuri ero, mika
ilmenee herraskartanoiden j a talonpoikaisten maanomistajain alustalaisten asemassa.

Mainitusta summasta,

i,823:sta, on herras-

kartanoiden alustalaisia 930 j a talonpoikaistorpparia 893.' SuuUipilla valipuheilla ovat edeUisista 169 eli 18,2 "/o j a jalkimaisista 220
eU 24,6 % , joten nayttaa siita kuin jos herraskartanoiden alustalaiset olisivat verrattain edullisemmassa asemassa.

Mutta tama

on vaan naennaista, siUa todeUisuudessa on asianlaita juuri painvastoin.

Noista askenmainituista 586 torpparista, joiUa on kirjal-

Unen kontrahti mutta ylossanomiseUe asetettu, on nimittain her') Edella mainittuun lukuun 2,o42:een oli luettu 219 vuokravalipuhetta
Keuruun pitajasta, joista on merkitty ainoastaan onko valipuhe suullinen vai kirjallinen. SuuUisten prosenttiluku naista oli aivan sama, 21 " / j . .
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raskartanoiden torppareita 578, joka tekee kaikkien herraskartanoiden alustalaisten luvusta kokonaista 62,2 7o, kun sitavastoin
talonpoikaistorpparia on ylossanomisella ainoastaan 8 eli i 7o, ei
tayteen sitakaan.

K u n 'sitten asetamme yhteen seka suuUiset etta

ylossanomiseUe tehdyt

valipuheet

erikseen herraskartanoista j a

talonpoikaistaloista, naemme etta ne tekevat edellisten luokassa
80,3 j a jalkimaisten 25,5 °/o. Herrasmiesten torppareista siis Vs
isannan mielivallasta riippuvia, talonpoikien torppareista "A- V e r tailun jatkaminen jaljelle jaaneen viidennen osan suhteen ei enaa
Naista 183 torpparista

tietysti voi olla herrasmiehille eduUinen.

oli kontrahti kymmeneksi vuodeksi i58:Ua,^ elinkautinen 25:Ua;
prosenttiluvuissa
kuin

edeUisia 17, jalkimaisia 2,7 °/o. Pitempiaikaisia

lo-vuotisia maaravuosiksi tehtyja

kontrahtia

en

tavannut

missaan herraskartanoissa, j a eUnkautisia oli vaan kahden kartanon
maaUa. Tutkimieni herraskartanoiden omistajien joukossa oU kuitenkin 2 kreivia, 3 vapaaherraa j a 7 muuta aatelismiesta; loput
olivat muita tavallisia epajaloja herfoja, K u n mainitsemme viela,
etta talonpoikaistorpparien

kontrahdeista

ainoastaan

3,6 "/o oli

lO-vuotisia, voimme verrata herrojen j a talonpoikien torpparien
asemaa kokonaisuudessaan,'ja
torppareista
nahden

ainoastaan

naemme siUoin, etta talonpoikien

29,1 7o .nautinto-oikeutensa

yhta heikossa asemassa kuin kaikki

torpparit,

joten voi siis

vaittaa, etta talonpojat
isantia kuin herrat.

vakavuuteen

herraskartanoiden

melkein matemaattiseUa

varmuudeUa

ovat jokseenkin nelja kertaa parempia

Tassakin toteutuu siis eraan tunnetun puhu-

jamme lausumat sanat, etta sivistys j a intelligenssi ei itsessaan
ole takeena jonkun henkUon alysta tai oikeuden tunnosta; se naet
on vaan osotuksena siita, etta talla henkilolla on paljon tietoja,
joita han voi kayttaa joko hyvaan tai pahaan.
Talonpoikaistorpparien

kirjaUiset kontrahdit ovat yleensa

sangen eduUisia torppareUle.

Elinkautisia oli niista 200 eU 29,7 7o

kaikista. Maaravuotiset erikseen lueteltuina jakautuivat seuraavasti:
—10

vuotisia • 17

= . 3 , 6 7o
= 18,5 7o

10-— 2 0

}y

20 - 3 0
30 - 4 0

j>

86
149

jy

'61

32 7o
= 13,1 7o

40 - 5 0

j>

153

= 32,8 7o.

378

Aksel

Jos

naista

Waren.

otamme erikseen elinkautiset kontrahdit

maaravuotisista ne, jotka ovat tehdyt
jokseenkin vastannevat

3 0 — 5 0 vuodeksi, jotka
471,-eli

elinkautisia, on niiden summa

tasan 7 0 "/Q kaikista kirjallisista kontrahdeista.
talonpoikien tekemista kontrahdeista

seka

myontaa

Nain suuri osa
siis

torppareille

niin eduUisen j a turvallisen aseman kuin lain kannalta nykyaan
on mahdollista.
Vuokra-ajan pituus vaihtelee muuten hyvin suuresti eri seuduilla.

Mainitsen muutamia esimerkkia sellaisista kunnista, joista

minulla on ollut suurempi luku kontrahtia kaytettavana. Keuruun,
Honkajoen j a Loimaan pitajissa

ovat pitkaaikaiset

kontrahdit

tavallisia; elinkautisia ynna 4 0 - 50-vuotisia kontrahtia yhteensa
on KeuruuUa 76 "/o, Honkajoella 8 0 "/o j a LoimaaUa 6 9 7oj niutta
naista ovat elinkautisia Loimaalla melkein kaikki eli 67 % , K e u ruuUa jokseenkin tasan molempia, elinkautisia 4 1 j a toisia 35 7o,
Honkajoella taas valtava enemmisto 50-vuotisia, nimittain 65 % .
T a t a ilmiota ei voi selittaa muutoin kuin etta kontrahditkin ovat
jonkin muodin lakien alaisia: mika tapa
paasee alkuun, se

ensin jostakin syysta

tulee vahiteUen yleiseen kaytantoon."

Tama

pitaa paikkansa siina maarassa, etta samassa kunnassakin nayttaa yhdella puoleUa pitajaa elinkautiset kontrahdit olevan yleisia,
toiseUa- taas

50-vuotiset.

Naiden

mainittujen

kolmen

kunnan

valiUe j a a jokseenkin keskipisteeseen Hameenkyron j a Viljakkalan
kunnat, joissa on taas toinen tapa vallalla.
20—25—30-vuotisia

kontrahtia

samanlaisia puolet kaikista.

Hameenkyrossa on

kolme neljasosaa,

Viljakkalassa

Ovatko lyhempiaikaiset kontrahdit

siella taloudellisten olojen vaikuttamia, vaiko sen paikkakunnan
erityisyydeksi katsottavia, sita on vaikea ratkaista.
Monin paikoin vaitettiin, etta vuokra-ajan pituus on viime
aikoina nayttanyt yleisesti taipumusta lyhenemaan.

Siita seikasta

ei minuUa ole ollut tilaisuus ottaa tarkemmin selvaa yksityisista
kunnista muualta

kuin Keuruun pitajasta, mutta sieUa ei viela

ainakaan ole nain laita.
SeUainen taipumus
olemassa.

on kuitenkin todeUisuudessa

Umeisesti

Osottaahan sita paivanselvasti se seikka, etta herras-

kartanoissa vuokra-aika on korkeintaan 10 vuotta, j a enimmissa

Nakokohtia
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ei ensinkaan maaratty.

K u n naissa

maanviljelys

yleisesti on verrattoman paljon korkeammalla kannalla kuin talonpoikaistaloissa, voisi taman johdosta ehka otaksua, etta kehityksen
kulku, kun se saa tapahtua taydellisessa vapaudessa, todella on
sellainen

etta vuokra-aika lyhenemistaan

lopulta nollaan.
katsoa

lyhenee, j a

paattyy

Olisi todella suruUista, jos tata ilmiota taytyisi

taloudellisten lakien synnyttamaksi, j a uskoa, etta sellai-

nen on lopuksi kaikkien torpparien kohtalo, jos heidan isantansa
vaan tarpeeksi sivistyvat. Sita voi kuitenkin katsoa vaan todistukseksi siita, millaisiin tuloksiin paastaan, kun laki jattaa kokonaisen kansanluokan kokonaan suojansa ulkopuolelle.
taistelun laki, etta vakevampi sortaa heikompaansa,

Olemisen
nayttaytyy

aina jyrkimmin siina, missa yhteiskunnallinen laki ei ole kaynyt
jarjestamaan

oloja.

Miksi talonpoikais-tiloillakin vuokra-aika l y -

henee, siita puhuttiin jo edella. Maan arvon nopean kohoamisen
vuoksi ei tahdota antaa'osaa siita vuokralle ehdoilla, jotka ehka
pian nayttaytyisivat liian huokeiksi, j a sita paitsi voi isanta sita
useammin saada kasirahan, kuta tiheammin vuokratun alan haltija
vaihtuu.

Nama nakokohdat, eivat tule herraskartanoissa

ensin-

kaan kysymykseen, vaan on siella vuokra-ajan lyhentamisen s y y
etupaassa disciplinaarista eli kurinpitoluontoa.

Suuressa

maan-

viljelyksessa, jossa on kymmenia, joskus satojakin miehia hevosineen yhtaikaa tyossa, on tietysti vaikea yllapitaa kuria j a jarjestysta tyontekijain kesken.

Sita varten kaytetaan monenlaisia

keinoja, mutta.paraiten tepsiva on tietysti kovin uhka, ylossanominen. Jos jonkinlainen ruoska voudin kadessa lieneekin tarpeen,
sattuu tama kuitenkin liian kipeasti.
Jos tulevassa lainsaadannossa

saadetaan torpparille oikeus

korvaukseen, jota maarattaessa kasirahakin on lukuun otettava,
j a jos tarkoin maaritellaan syyt, joiden nojalla kontrahti rikkoutuu,
on luultavaa, etta tama ilmio vahenee seka talonpoikain etta
herraskartanoiden

mailta.

Vuokra-ajan pituudesta puhuttaessa tulee mainittavaksi eras
toinen varsin hauska ilmio.
Vuokraajan taloudelliset elinehdot ovat yleensa aivan samat
kuin maanomistajankin.

Maanviljelys ei ole yhta

miespolvea
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varten, vaan vaatii kontinuiteettia, joko sita harjoittaa isanta tai
vuokramies.

Sellainen on luonnon laki, mutta yhteiskunnallinen

laki on toinen;

se ei salli maata

maksi kuin korkeintaan

annettavaksi vuokralle pitem-

50 vuoden

ajaksi tai myos elinajaksi,

joka harvoin nousnee sita korkeammaksi.
tieda varsinaisesta kontinuiteetista,
mahdottomaksi,

Nain ollen, kun laki ei

vaan painvastoin tekee sen

on aivan odottamatonta, mutta' sita ilahdutta-

vampaa tavata nykyaan jo yrityksia sellaisen toimeen saamiseksi.
Pienesta Viljakkalan kappelista sain kopioita 104 kontrahdista,
joista 39 eli enemman kuin kolmas osa oH sellaisia, joissa torpparille myonnetaan nautinto-oikeus ensin maaratyiksi vuosiksi »ja
siita eteenpain syynin jalkeen maarattavaa veroa vastaan«. V a r s i naisia-perintotorppia ei ole otettu naiden joukkoon. Naista 39:sta
kontrahdista oli sellaisia, joiden alkuperainen vuokra-aika oli
10 vuotta

4 kontrahtia

15 • „ .' 10
20-

„

'

8

• 25

„

10

30

„

I

„

I

• 50

maaramaton aika 5

„

„

Viidessa tapauksessa on syynin jalkeen nautittava aika maaratty kontrahdissa,

yhdessa

io:ksi, yhdessa i5:ksi j a kolmessa

2o:ksi vuodeksi, vaan muissa on vastainen kestamisaika -jatetty
kokonaan avonaiseksi.
Naiden kontrahtien

tyypiUinen muoto on tallainen: » T a m a

kontrahti kestaa 25 vuotta j a siita eteenpain samoilta asujamilta
j a periUisiltansa polvi polvelta asuttavaksi, vaan tulee vero sen
jalkeen mita laillinen syyni maaraa, jos eivaf asianomaiset muuten
sovi«. Toinen muoto on seuraavaa: »Omistamani S:n talon maalla
annan

itsellismies K . K:lle j a hanen

vaimollensa j a lapsillensa

polvi polvelta asuttavaksi ehdoilla kuin seuraa: ( i %) vuotuista
veroa tulee torpparin maksaa 15 mk., j . n. e.;

(S §) 15 vuoden

perasta tulee uudestaan vero laskettavaksi syynin jalkeen, jos ei
muuten sovita.«

T a s s a kontrahdissa ei siis maarata mitaan aikaa,

vaan vuokraoikeus

annetaan yleensa perillisille polvi polvelta.
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Vaan kolmannessa lajissa sanotaan nimenomaan, etta »torppari
ynna hanen vaimonsa j a perillisensa saavat mainitun torpan kaikkine tiluksineen, mita sen alle tahan asti on .kuulunut idti nauttiaksensa«.

Viimemainitussa kontrahdissa

detty aina 5 vuoden paasta

uudestaan

on torpan vero saalaskettavaksi.

Eraan

syynikirjan mukaan, joka oli tehty juuri puheenaolevan laatuisessa
syynissa, oli torpan vero ollut kontrahdissa maarattyna ensin 15
vuoden ajaksi, j a tassa S 5 y n i s s a saadetaan sen suuruus taas 10
vuodeksi eteenpain.
Naissa kontrahdeissa
se etta maanomistaja

on siis kaikissa aivan uusi periaate,

sitoo' itsensa antamaan maan vuokralle

pitemmaksi kuin kontrahdissa nimitetyksi ajaksi. •
E t t a naiden kontrahtien sanamuodostukset

eivat kuulu niihin

vapaan ajatuksen lennon tuotteisiin, joita kaikenlaiset nurkkasihteerit joskus

nakevat

hyvaksi

kayttaa, j a joiden

sanotaan

joskus voivan muodostaa uusia lakitapoja, vaan etta niilla todella
on tarkoitettu nautinto-oikeuden koutinuiteetin perustamista, sen
sain kuuUa itse paikkakunnalla.

Seka isannat etta torpparit kat-

sovat tallaisia kontrahteja aivan luonnollisiksi j a molemmin puolin varsin edullisiksi. Niita oli tavallisesti annettu sellaisille torppareille, joiden asumukset olivat joko erityisilla metsapalstoilla
tai muutoin niin kaukana sydanmailla etta ei voinut tulla k y s y mykseen, etta talo ottaisi niita koskaan omaan viljelykseensa.
Siita huolimatta t a y t y y naita kontrahteja katsoa erittain kohtuullisen j a valistuneen mielialan synnyttamiksi, silla Viljakkalassakin
on kasiraha yleisesti kaytannossa, jonka kautta talolliset luultavasti voisivat saada suuremman tulon maastaan ilman tallaista
myonnytysta.
V a a n »les extremes se touchent«, aarimmaisyydet koskevat
toisiinsa.

Sen vanhan lauseen naemme taas tassakin toteutuvan.

Saman aatteen, j o k a esiintyy mainituissa Viljakkalan kappelin
kontrahdeissa, naemme toteutettuna Sarvlahden, vapaaherra V .
M. von Bornin omistamalla tilalla.
kayvat siis yhteen!

Kehityksen alku j a huippu

Mita Viljakkalan kappelin talonpojat ovat

tehneet mahdoUisesti voimassa olevaa lakia tarkoin tuntematta
j a n. s. vaistomaisesti, sen on jalo parooni epailematta

tehnyt
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Tallainen vanha tila kuin

Sarvlahti,

jossa traditsioonit ovat elaneet vuosisatoja, tarjoaa monta hauskaa

vertauskohtaa.

Vapaahra v. Born antoi

minulle useita kopioita

hyvantahtoisesti

Sarvlahden tilalla viime vuosisadalta

alkaen kaytetyista kontrahdeista, j a nama valaisevat vilkkaalla
tavalla lyhyissa piirteissa koko torpparilaitoksen historiaa.

Pyy-

dan saada lukea naista ensimmaisesta j a viimeisesta kontrahdista
sen kohdan, jossa torpparin nautintoaika on maaratty.

Ensim-

maisessa, vuodelta 1791, kuuluu se nain: »Landbonden far njuta
fardag till godo pa satt lag stadgar; men skuUe han brista i
forberorda

delar, eller blifva otrogen, stursk, liderlig och vards-

losa hemmanets hafd och skotsel, forbehaller jag mig nar som
heist hans uppsagnings- och aflyttningstid.« ^) Sata vuotta myohemmin, V. 1891, on tilan nykyinen omistaja antanut vastaavalle
§:lle seuraavan muodon:

»Sk6ter landbon hemmanet vai, efter

sina krafter och tiUgangar, och uppfyller han redligt detta kontrakt och sina skyldigheter, samt iakttager ett ordentligt lefverne,
tillforsakras honom och hans arfvingar ostord besittningsratt till
hemmanet.« ^)
T a m a kehitys on vallan luonnollinen.

Niin vanhalla tilalla,

jossa maanviljelyssuunnitelma on jo aikoja sitten vakaantunut, j a
jossa saannoUisesti tarvitaan suuri tyovoima maanviljelykseen, ei
ole ainoastaan hyodyllista vaan olojen vaatimaakin, etta alustalaisten tila

on' vakava.

Itse teossa

ovat

Sarvlahden

tilalla

samat suvut hallinneet useita torppia sata j a pari sataa vuotta,
jonka vuoksi perinnoUisen oikeuden myontaminen heille ei ole
muuta kuin tosiasian paperiUe merkitseminen. — Sivu mennen
ansaitsee

tassa mainita, etta torpparien

verotkaan eivat talla

, tilalla ole sadan vuoden kuluessa muuttuneet kuin hitusen.
') Suomeksi: sLampuoti saa nauttia hyvakseen lahtopaivan lain saatamalla
tavalla, mutta ellei han tayta edellamainittuja ehtoja, tai jos han on uskoton, royhkea,
siveeton, eika pida huolta talon ruokosta ja hoidosta, pidatan mina itselleni oikeuden maarata milloin hyvansa hanen ylossanomis- j a lahtb-aikansa.« .
^) Suomeksi: »Jos lampuoti hoitaa tilaa hyvin, voimiensa ja varojensa mukaan, j a tayttaa rehellisesti taman kontrahdin j a velvollisuutensa, seka viettaa
saannollista elamaa, vakuutetaan hanelle ja hanen perillisilleen hairitsematon naiitinto-oikeus taloon,*
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Yksityisia esimerkkeja perinnollisesta vuokraoikeudesta

on

tavattavana viela siella taalla muuallakin. Talonpoikaistiloilla on
niita, sen mukaan kuin olen havainnut, mainittavassa maarassa
ainoastaan Keski-Satakunnassa, Viljakkalan rajapitajissa Tyrvaalle
saakka, j a herraskartanoistakin tulee joku samansuuntainen
rays lisaksi.

maa-

E s i m . Jokioisten kartanon osakeyhtion jattilaistilalla

on olemassa tavallaan perinnoUinen vuokraoikeus, vaikka tosin
ehdollinen.
seuraavasti:

Talla tilalla kaytetyissa kontrahdeissa kuuluu eras §
»Jos viljelija

yhdesta

tai toisesta

syysta

eroaa

tilasta j a hanella on poika eli vavy, niin on heilla etuoikeus vastaanottaa tilan viljelemisen, kun vaan hallitus siihen on suostunut.«
Parin muunkin herraskartanon kontrahdeissa puhutaan kylla
perinnollisesta vuokraoikeudesta, mutta syita, milla kontrahti voi
tulla rikotuksi, on niin monta j a sen laatuista, etta tama oikeus
on vaan naennainen.
Kysymys

on, olisiko ehka tulevalla lainsaadannolla tassa

mitaan huomioon' otettavaa?

Vanhoihin aatelistiloihin nahden ei

tama k y s y m y s paina paljoa, silla niissa elavat omat traditsiooninsa
huolimatta siita, millainen laki on, mutta siihen katsoen, etta perinnoUinen vuokraoikeus esiintyy talonpoikaistiloilla, ansaitsee k y s y m y s
miettimista.

Sita, etta tallaisia kontrahteja on syntynyt vapaasta

sopimuksesta aikana, jolloin laki ei sellaisia tunnusta, voinee pitaa
todistuksena, etta ne eivat ainakaan ole kummallekaan asianomaiselle vahingollisia, j a viittauksena joka ansaitsee tulla huomioon.
Tallaisia kontrahteja tulee epailematta joskus oikeuden kasiteltaviksi, j a silloin nousee k y s y m y s mille kannalle lain tulee asettua
niiden suhteen. Sallitaanko silloin siiantoa »sopimus rikkoo lain«
kerran tulkittavan torpparien eduksi?

J a miksi ei laki voisi sallia

perinnoUista vuokraoikeutta maaraaikaisen j a elinkautisen rinnaUa?
K u n vuokra-ajan pituus ensi kerran rajoitettiin asetuksessa
v:lta 1800, lausuttiin syyksi tahan menettelyyn asetuksen johdannossa

etta »Kunink. Maj. on, katsoen niihin vaihteluihin, joiden

alaisia rahan j a tavarain arvot voivat olla vastaisuudessa, katsonut arveluttavaksi ulottaa vuokraoikeutta aivan maaraamattomaksi
ajaksi.«

Rahan j a tavarain arvo vaihtelee meidan paivinamme

epaUematta viela paljon vUkkaammin kuin vuonna 1800, mutta
26
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toinen k y s y m y s on, 'taytyyko naiden

seilclcain viela nykyaan

katsoa olevan niin likeisessa yhteydessa vuokra-ajan pituuden
kanssa.

i

Maanomistajille ei oikeus myontaa perinnollisia kontrahteja
oikeastaan antaisi laajempaa oikeutta tilansa y l i kuin mita heilla
nykyaan jo on.

Onhan maanomistajalla oikeus, vaikka

tata

oikeutta harvoin kaytetaan, testamentiUa saataa koko kiintea omaisuutensa fideikomissiluontoiseksi. T a t a oikeutta ei han tosin saa
kayttaa »inter vivos«, j a nykyaan viela ainoastaan sellaisen niaaomaisuuden suhteen, josta yleensa saa testamentiUa maarata, mutta
kun laki kerran myontaa maanomistajalle taUaisen oikeuden, jota.
kayttamalla han melkoisessa maarassa rajoittaa jalkeisen haltij'an
omistusoikeutta,

ei lakiin tuUsi

mitaan

uutta

periaatetta

sen

kautta, etta perinnoUiset vuokraoikeudet tuUsivat luvallisiksi. —
Voisiko ehka jo nykyisen lain mukaan testamentiUa saataa perinnoUisen vuokraoikeuden, on vaikea ratkaista, mutta esteita siihen
tuskin Henee.
Miten torpparien asema parantuisi perinnoUisen vuokraoikeuden kautta, on aivan ilmeista, silla hanelta ei voisi silloin enaa
kiristaa suhteettoman

korkeaa veroa eika kasirahoja.

J a kun

taten saataisiin aikaan todellinen kontinuiteetti vuokraajain maanviljelyksessa, oUsi siita varmaan arvaamaton'hyoty koko maallekin, sUla vasta silloin tekisivat torpparit taydeUa innoUa tyota.
Nykyaan lamauttaa intoa aseman epavarmuus j a se vakaumus,
etta ei ole mitaan takeita siita, etta hanen omat periUisensa tulevat hanen tyotansa jatkamaan, j a etta kaikissa tapauksissa suuri
osa tyon hedelmista menee isannan taskuun.

Jos tuleva maan-

vuokralaki tulee seUaiseksi, etta se mahdoUisimman vahan jattaa
sijaa mielivaUaUe, j a etta isannaUa ei tule olemaan suoranaista
aineeUista etua torpan haltijan vaihtamisesta, vaan etta han painvastoin tulee kehoitetuksi antamaan vuokrasuhteen jatkua, silloin
tulee tallaisiUa kontrahdeiUa epaUematta olemaan suuri merkitys.

Nautinto-oikeuden vakavuus riippuu viela eraasta seikasta,
jota t a y t y y kosketella, nimittain kiinnityksesta. T a s t a laitoksesta
taytyy sanoa, etta se on vierailta mailta tuotettu rikkaruoho, j o k a

Nakokohtia
Qii tehnyt
jella.
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entisestaan Icarun maaperan viela vaikeammaksi v i l -

Jo itse kiinnityksen periaate, etta vuokraoikeus on tehty

indentiseksi tilaa rasittavan velasta tapahtuneen kiinnityksen kanssa,
on vaara, silla, kuten jokaisen taytynee myontaa, eivat torpparit
suinkaan ole talolle vahingoksi eivatka vahenna niiden arvoa,
.vaan painvastoin tuottavat niille taloudellista etua. K u n laki nykyaan katsoo torpparia rasitukseksi tilalle, on se johdonmukaisesti laskenut ne myoskin etuoikeus-jarjestykseen, jossa torpparit, sen.kautta etta niiden haltijat alituisesti vaihtuvat, valttamatta
•joutuvat

vahitellen heikompaan asemaan.

K u n maanomistaja

sita paitsi voi valipuhetta tehtaessa kokonaan kieltaa torpparilta
oikeuden kiinnittaa kontrahtia, mika ei ole ensinkaan harvinaista,
joutuu torpparin asema yha enemman vaaran alaiseksi.

Vaikka

tallainen kieito oikeudessa katsottaisiinkin mitattomaksi, estaa se
'kuitenkin kiinnityksen, silla torppari ei tavallisesti ole niin lain
tunteva,

etta han tallaista kontrahtia menisi edes

tarjoomaan

kiinnitettavaksi.
Kun

lainvalmistelukunta motiiveissaan muutosehdotuksiksi

Maakaareen on jo esittanyt, etta kiinnittamisvelvollisuus torpan
kontrahtiin nahden kokonaan poistettaisiin, joka olisi hyvin toivottava, en tahdo viipya itse periaatteessa kauvemmin, vaan tuon
esiin ainoastaan muutamia kaytannollisia nakokohtia.
K u n laki on jattanyt nautinto-oikeuden turvaamisen kolmatta
• miesta vastaan, siina tapauksessa etta tila oston kautta joutuu
uudelle omistajalle, riippuvaksi torpparin omasta initsiatiivista eli
huolenpidosta, on se edellyttanyt kansassa verrattain suurta perehtymista lakiasioihin.

Kiinnityksen varsinainen merkitys ei ole

kuitenkaan viela laheskaan kaikilla selvilla, j a siihen kuuluvista
muotoseikoista erehdytaan usein. Sellaisia vaarinkasityksia nakee
tuon tuostakin, etta esim. luuUaan yhden kiinnityksen riittavan
ainaiseksi, j a etta uskotaan kontrahdin ensimmaisten kymmenen
vuoden ajan olevan voimassa ilman kiinnitysta. J a ' vaikka se
tunnetaankin,

ajatellaan siita huolimatta etta ehtiihan sen kiinni-

tyksen saada

toimeen sittenkin, kun kuulee etta isanta rupeaa

kauppaa . hieromaan,

mutta

siina lasketaan tavallisesti vaarin.

Kiinnityksesta meneva poytakirjan lunastus

ei tosin ole suuri.
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mutta torpparin rahavarat eivat myoskaan varsinkaan alkuaikana
ole suuret, jonka vuoksi pienetkin kulut tahdotaan vaittaa. -Lain
oppineet voivat kylla paataan pudistaen vastata tahan vanhain
roomalaisten lauseella: »ignorantia juris nocet«, mutta torpparille
tulee taman lauseen oppiminen liian kalliiksi.
Kun

kiinnittamisvaatimus

on

ollut olemassa jo noin 3 0

vuotta, pitaisi silla ajalla saavutettu kokemus olla riittava todistamaan onko tama laitos ollut sovelias. L a a j a tilasto siita missa
maarassa

torpankontrahtit

nykyaikana ovat

kiinnitetyt,

antaisi

tahan selvan vastauksen, vaan sellaista on minun ollut mahdoton
V o i n antaa tassa suhteessa tietoa ainoastaan 1,689 tor-

koota.

pan kontrahdista.
Naista oli kiinnitetty 4 3 6 eli 25,8 "/", joka on. varsin pieni
osa.

Tassakin on kuitenkin suuri erilaisuus eri paikkakuntien v a -

lilla.

Niin on Viljakkalan kunnassa kiinnitettyja kontrahtia 72 7o
Hameenkyrossa

38 "/o, j a kaikissa

muissa kunnissa, joista minuUa on tietoja,

keskimaarin 43 7o.

kaikista,

KeuruuUa 45 "/"J

Herraskartanoiden kontrahtien joukossa en ole tavannut ainoatakaan kiinnitettya, joka on varsin luonnoUista, siUa torpparilla ei
voi olla mitaan intressia pidattaa

itselleen mahdoUisen

uuden

omistajan ajaksi niita raskaita velvoUisuuksia, joita hanen kontrahtinsa sisaltaa.

K u n nyt mainitussa tUastossa herraskartanoi-

den torppareja on noin puoleksi, j a todeUisuudessa talonpoikaistorpparit ovat valtaavana enemmistona,

on luultavaa, etta koko

maata kasittavassa tilastossa kiinnitettyjen kontrahtien prosenttimaara • tulisi melkoisesti suuremmaksi,' vaan tuskin kuitenkaan 4 0
7o korkeammaksi.

Tahan astinen kokemus

ei siis myoskaan

kehoita pysyttamaan kiinnitys-velvoUisuutta.
K u n kiinnitettyjen kontrahtien joukossa tietysti on pitempij a lyhempi-aikaisia, eduUisia j a epaeduUisia, jaanee siis lopuksi
torppareista tuskin enempaa kuin neljas osa sellaisia, joiden asema on kaikissa tapauksissa varma.
Kiinnityksen poistamisesta

seuraisi useita suuria muutoksia

reaalikrediitin jarjestamisessa, mutta jos kerran periaate tunnustetaan oikeaksi, ei Uene pelattavaa,

etta kaytannoUiset nakokoh-

dat asettavat voittamattomia vaikeuksia. -• .

Nakokohtia

Tahan saakka on ollut puhetta torpparin
vakavuudesta
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nautinto-oikeuden

sikali kuin se riippuu vuokra-ajan

kiinnityksesta.'

Lahinna olisi nyt

kasiteltavana

pituudesta j a
ne syyt, mita

yksityisen, kontrahtiin otetun sopimuksen nojalla voidaan katsoa
perusteeksi kontrahdin rikkomiseen.
symys

Niin hauska kuin tama k y -

olisikin, on se kuitenkin kovin laaja j a vaikea ratkaista

seka periaatteessa etta yksityiskohtiin nahden.
vaan, etta juuri tama

komiseen, on huomattavimpana
olemassa

Mainittakoon tassa

seikka, k y s y m y s aiheista kontrahdin rik-

herraskartanoiden

osana siina eroituksessa, j o k a on

j a talonpoikaisten

maanomistajain

torpparien asemassa, j a johon ennen jo on viitattu.
Sen sijaan tahtoisin, koska tahan asti on ollut puhe enemman herraskartanoiden

alustalaisista,

lopuksi puhua

lahemmin

eraasta seikasta, jolla on varsin suuri merkitys talonpoikais-taloissa,
j a jota useaniman

kerran on jo ohimennen

kasirahan kayttamisesta.
tunnettu.

mainittu, nimittain

Se ei liene myoskaan juuri yleisemmin

Kasiraha, sellaisena kuin se esiintyy torpan kontrah-

tien tekemisessa, on hyvin merkillinen ilmio, jonka oikeaa luontoa
on vaikea maaritella.

E i edes sita voi paattaa, onko sen mer-

kitys juriidinen vai' taloudellinen, silla mitaan yleisia ominaisuuksia
ei silla ole.

Jalkimainen lienee kuitenkin yleisempi, • silla

kasi-

rahan tavallista merkitysta, etta sopimus sen annettua tulee sitovaksi, ei silla ole kuin poikkeustiloisssa.

Kasiraha esiintyy mel-

kein kaikkialla Hameessa j a Satakunnassa j a myoskin Uudenmaan lansiosassa; yleisin nayttaa se olevan Keski-Suomessa j a
Keski-Satakunnassa.
haltijat

Yleensa

esiintyy se siella missa

tiheaan vaihtuvat, tai oikeampi on sanoa,

torpan

etta torpan

haltijat vaihtuvat alinomaa siella missa kasiraha on kaytannossa.
Nama

seikat

vuoroon
nossa

nayttavat

S3^na j a

olevan

seurauksena.

herraskartanoissa,

eika

likeisessa

vuorovaikutuksessa,

Kasiraha ei siis ole kaytansanottavasti

suurtalonpoikain

tiloilla.
Kasirahan koko vaihtelee

sen mukaan

kuin olen

nahnyt

10 markasta 4,000 markkaan, josta jo voi paattaa, etta sita kaytetaan aivan eri tarkoituksiin.

Sen keskimaarainen koko vaihte-

lee muutamissa pitajissa 50—ioo:n, toisissa 100—20o:n markan
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Olen laittanut tilaston 2 4 4 tapauksessa maksetun kasira-

han koosta, jonka mukaan sen suuruus vaihtelee seuraavasti:
10—25

markkaa

19' tapauksessa

26—50

27

51—100

55

a

101—200

)y

52

j>

201—400

j>

;»

401 — 600

jj

39
29

jj

601—800

»j

10

j>

0

)•>

801—1000

11

10

y l i 1000

}>
)J
Nama summat ovat ainoastaan Keuruun, Hameenkyron ja

Viljakkalan pitajista.

Keskimaarin on kasirahan koko KeuruuUa

297 mrkk 33 p:ia, Hameenkyrossa
kalassa 295 mrkk 70 p:ia.

297 mrkk 23 p:ia j a Viljak-

Omituinen sattuma kai lienee, etta

keskimaarat ovat juuri nain yhta suuria, mutta siita melkein nayttaa, kuin jos kasirahoiUa olisi jo erityinen kurssi.
Miten tavallinen kasiraha on, sen osottavat seuraavat numerot.

KeuruuUa on 322 torpparista

maksanut kasirahaa 113 eU

35 "fo, Hameenkyrossa I27:sta 7 1 eh 55 °/o j a Viljakkalassa I04;sta
60 eU 58 "/o.

Yleisesti on siis j o k a toisen torpparin

taytynyt

maksaa kasirahaa.
Saantona on, etta kasirahan tulee olla kokonaan maksettu
uuden haltijan tuUessa torppaan, tai ainakin ennen kontrahdin
tekemista, mutta monasti jatetaan

osa maksettavaksi maaratyn

ajan kuluessa, j a valista maksetaan koko summa pienissa erissa
pitemman

ajan, joskus

3 — 5 vuoden kuluessa.

TavaUista

on

myos, vaikka siita on lukuisia poikkeuksia, etta kasiraha mainitaan kontrahdissa.

Niissa esiintyy se hyvin monenlaisilla nimiUa,

seUaisilla kuin »sisaUepaas6raha«, »sisaanpaasymaksu«, »sisaUemuuttoraha«, »yl6skantoraha«, »kontrahdin tekijainen«, »lunastus«,
»lahjaraha«, y. m. Joskus sanotaan ainoastaan: »mainitun veron
oheUa maksaa torppari nyt kohta 100 markkaa rahaa.«
nimitykset

eivat

Nama

viela seUaisinaan ilmaise kasirahan luonnetta.

Kontrahtien maarayksia lahemmin tutkimalla voi kuitenkin jossakin maarin saada selviUe kasirahan kaytannon, mutta tulokseksi

Nakokohtia
jaa
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se mika jo lausuttiin, etta kasirahan luonne ei ole miten-

kaan

vakaantunut,

kasittavat

vaan on perati vaihteleva.

asian siten,

Torpparit

itse

etta kasirahaa on maksettava jo siita

ainoastaan, etta isanta suostuu antamaan maataan vuokralle, tai
ikaankuin hyvantekijaisiksi, ennenkuin paasee hanen puheilleenkaan.

Miten isannat sen kasittavat, en voi sanoa, silla he eivat

juuri mielellaan antaudu keskusteluun siita.

Torpparien kasityk-

selle antavat kuitenkin tukea sellaiset nimitykset kuin mainitut
»sisallepaas6raha« j a »kontrahdin tekijainen.«
on silloin

saadetty kontrahdissa,

Johdonmukaisesti

etta »kasiraha j a a ainaiseksi

taloon«, vaikka torppari tulisi kuinka pian hyvansa kesken vuokraaikaa muuttamaan torpasta.
tuksena,

Usein nayttaa kylla olevan tarkoi-

etta kasiraha todella

olisi sopimuksen vahvistuksena,

mutta muihin pykaliin otetut ehdot vaikuttavat, etta nama kontrahdit itse teossa eivat ole muita pitavampia.

Ainoa etu, mika

tavallisesti liittyy kasirahaan, varsinkin suurempiin, on se, etta
torppari

saa

siirtaa

isantaa kuulematta.
ilman kasirahaa.
kin muodostaa
aina

kontrahdin

torpan

Sitapaitsi ovat maanomistajat

j o k a kerta«,

myos

osanneet tastasaatamalla,

etta

myynnissa saa talo 150

eli »torpan
tai etta

hinnasta aina tuleva taloon«.

toiselle

etu " voi olla olemassa

itselleen erityisen tulolahteen,

siirron tapahtyessa

markkaa

eli »myyda«

Vaan tama

»torpan

myynnissa on puolet

Joskus on saadetty, etta »kasiraha

torpan siirtyessa toiselle lankeaa entiselle torpparille», j a silloin
on kasiraha ikaankuin korvauksena torpparille hanen tekemistaan
parannuksista.
Mutta
joka

mainittujen

osottaa, etta

muotojen

kasirahan

ohella

merkitys

esiintyy viela
on

vallan muuttunut,

ainakin kontrahdin tekijain oman kasityksen mukaan.
minen

kasitetaan

ostamiseksi, j a

»kauppasummaksi«,
samoin
uskovat

»hinnaksi«

johdonmukaisesti
sita

todella

ja

kasirahaa

kauppahinnaksi,

silla kysymykseeni: »oletteko

Vuokraa-

kutsutaan

»ostohinnaksi«;

»myymiseksi«.

eras,

Etta

silloin ^

siirtamista

torpparit

itse

sen sain usein havaita,

maksanut

tasta

torpasta

kasi-

rahaa?«, sain monasti vastaukseksi: »en, mina olen sen ostanut!«
Tama

ajatus

on taysin selvasti lausuttu muutamissa

kontrah-
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deissa, esim. nain: »Talla avonaisella kauppakirjalla myyn mina
omistamallani T . talon maalla olevan torpan N . N:lle meidan
valillamme

sovitusta

joka maksetuksi

8 0 0 Suomen

kauppahinnasta

kuitteerataan.«

Mutta

markasta,

jossakin seuraavassa

pykalassa lisataan: »tama kauppa tulee seisomaan 50 vuotta.«
Sellaiset suuret summat kuin 1,000—4,000 markkaa edellyttaisivat

jo

melkein suurempaa

oikeutta kuin vuokraoikeutta.

Ei

edes vuotuisen vuokran suuruuus nayta olevan riippuva kasirahan
suuruudesta, ainakaan Keski-Suomessa.
Kasirahaa taytyy katsoa vallan vieraaksi torpparilaitoksen
aatteelle,

jopa

joskus

suorastaan

vahingoUiseksikin.' Mitaan

keinoa nimenomaan sen poistamiseksi tuskin kuitenkaan Uenee.
Jos

vastainen vuokralaki myontaa torpparille taydellisen oikeu-

den korvauksen saamiseen, silloin tulevat kasirahat, joUei juuri
haviamaan
Kaikessa

niin

ainakin

tapauksessa

suuresti

nayttaa

menettamaan

merkityksensa.

olevan syyta, etta lainsaadanto

kay jarjestamaan sen kaytantoa.
Kasirahan

nykyinen suuri kaytanto

antaa vahvaa tukea

sille menettelylle, jota joskus on sanottu

»torpparipolitiikaksi«,

eli

valtiolainojen myontamiselle torppareille omien palstatilojen

hankkimista varten.

On joskus vaitetty, etta torppariluokka on

niin koyhaa, etta lainan maksaminen kuoletuksineen k a y heille
raskaaksi.

Esittamani numerot

osottavat kuitenkin toista.

Se-

naatin Kamari-Toimituskannasta minulle hyvantahtoisesti annettujen tietojen mukaan on Laihian j a Jurvan pitajissa valtiolainain
valityksella ostetut palstatilat maksaneet torppareille keskimaarin

1,080 markkaa, j a keskimaarainen vuotuinen

tekee

54 markkaa.

tallaisia

summia,

Sen sijaan etta torpparit

maksu niista
nyt

maksavat

voi melkein sanoa hukkaan, j a sen lisaksi

vuotuista vuokraa, jonka keskimaarainen raha-arvo

Keski-Suo-

messa on noin 7 0 markkaa j a herraskartanoissa vahan y l i 3 0 0
markkaa,

voisivat

tuhannet- saavuttaa

vakavan

valtio ryhtyisi ohjaamaan naita summia parempaan
*

i-.

aseman,

jos

kaytantoon.

Nakokohtia
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Epailematta tulee uudella maanvuokra-lailla olemaan monta
vastusta j a loukkauskivea tiellaan, ennenkuin se tulee hyvaksytyksi.

Melkein jokaisesta reformiehdotuksesta

voi kuuUa jonkun

sanovan: »jos sellainen muutos tulee*voimaan, silloin ei kay enaa
torppareita pitaminen, vaan taytyy haataa kaikki«.
on,

etta

Mahdollista

uusi laki voikin tuottaa joiUekuille yksityisiUe karsi-

myksia, mutta nyt karsii koko torppariluokka ilman tata lakia.
H y v i n jarjestetty

vuokrasuhde

on kuitenkin molemmin puolin

niin eduUinen, etta voi toivoa kysymykseUe onneUista ratkaisua,
jos vaan loydetaan oikea tie.

Kansataloudellisen Ytidistijksen toiminta
V . 1893.
Vuoden kuluessa on' pidetty yhteensa 8 kokousta, joista 5
kevat- j a 3 syyslukukaudella. Naissa kokouksissa ovat seuraavat
herrat pitaneet esitelmia:
Pastori, tohtori G. v. Bohden ( 2 1 p'. tammik.): Die soziale
Frage in Deutschland, j o k a esitelma tekijan suosioUisella luvalla
on suomennettuna painettu yhdistyksen toimituksiin;
Senaattori

(25 p. helmik.): Lainaus-

G. Z. Yrjo-Koskinen

laitokset maalaiskunnissa Raiffeisenin jarjestelman mukaan;
Professori J. N.

(25 p. maalisk.): Maakaupasta j a

Lang

sen harjoittamisen ehdoista, johon esitelmaan liittyi ehdotus asetukseksi asiassa;
Professori J. B.

(28 p. huhtik.):

Banielson

Suomen tuUi-

politiikkaa V . von Haartmanin aikoina;
( 2 2 p. toukok.):

Professori J. Forsman

Rangaistus-maa-

raykset koronkiskomista vastaan;
Tohtori Aug. Hjelt

(14 p. lokak.):

Edellisena kesana toi-

meenpannun maakauppaa koskevan tiedustelun tuloksista;
Tohtori C. von Bonsdorff

(11 p. marrask.): Elinkeinojaosta

Suomen kaupungeissa merkantiili-systeemin aikakaudella;
Kamreeri R. Frenius

(16 p. jouluk.): Katasteri- j a maa-

verolaitoksesta Ranskassa.
.

Useat esitelmat ovat antaneet aihetta

vilkkaasen keskus-

teluun, jossa puheena olleet kysymykset ovat saaneet uutta j a
monipuolista valaistusta.

J a naissa

keskusteluissa, joihin suuri
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maara yhdistyksemme jajenista on ottanut osaa, on — olkoon se
tassa

ohimennen mainittu, — useasti hyvin eriavia, jopa aivan

vastakkaisia mielipiteita tuotu esiin, seikka j o k a osoittaa etta y h distyksemme on koettanut vaittaa sita yksitoikkoista samamielisyytta j a kaavamaisuutta, joka saattaa niin lamauttavalla tavalla
tukehuttaa tieteellisen yhdistyksen tointa.
Pari naista esitelmista j a niissa esitetyt ehdotukset on vuoden kuluessa saattaneet yhdistyksemme ryhtymaan kaytannoUisiinkiin toimenpiteisiin.
dosta

paatettiin

Senaattori Yrjo-Koskisen esitelman joh-

koettaa,

jos mahdollista, saada joku tai pari

hanen ehdottamiansa lainauskassoja perustetuksi Ita-Suomen maalaiskunnissa, missa niita arveltiin kipeimmin tarvittavan.

Yhdis-

tyksen maarayksen- mukaan kavin sen johdosta huhtikuussa Sortavalassa,

Jaakkimassa, Hiitolassa j a Kurkijoella j a yritin saada

muutamia asianharrastajia eri kunnissa ryhtymaan puheenalaisten
lainauskassojen perustamiseen.

Sortavalassa asiaan heti suostut-

tiin j a 7-miehinen komitea valittiin kassan saantojen laatimista
y. m. valmistavia puuhia varten; sen' edemmaksi ei ole siella
tultu.

Kurkijoella niinikaan muutamat

panna lainauskassan toimeen.

asianharrastajat

paattivat

Ne jattivat "Viipurin laanin kuver-

noorin vahvistettaviksi ne mallisaannot, jotka tassa yhdistyksessa
oli valmistettu; mutta sen johdosta etta lainauskassan toimi on
arveltu tulevan jotenkin pankintapaiseksi, ei ole ehdotetuiUe saannoille vahvistusta annettu.
Toinen yritys, johon yhdistyksemme on ottanut initsiatiivin,
on Kannattaja-nimisen osakeyhtion perustaminen, jonka saannot
KeisariUinen Senaatti
osakeyhtion

14 p. huhtikuuta on vahvistanut.

tarkoituksena

on

Taman

koronkiskomisen ehkaisemiseksi

seka taloudellisen j a siveellisen tUan parantamiseksi maaseuduilla
neuvoilla j a lainan-avuilla seka, asianhaarain saUiessa, antamallansa
takaukseUa edistaa paikaUisten lainauslaitosten syntymista j a toimintaa.

Ikava kyUa, ei ole toistaiseksi voitu panna tatakaan

yritysta kaytantoon.

Lainsaadanto kun ei nay myontavan yhdis-

tyksemme ehdottamien lainauskassojen perustamista, puuttuu tata
nykya Kannattaja-osakeyhtiolta toimialaa. Toivoa sopinee, etta ne
esteet, jotka nykyinen lainsaadanto

maassamme rakentaa mai-
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nittuja hyodyllisia krediittilaitoksia vastaan, ennen pitkaa saadaan
poistetuksi j a etta yhdistyksemme silloin paasee toteuttamaan
aikeitaan puheenalaisella alalia. '
Yhdistyksemme

toimittamia

luessa 3 vihkoa painosta

»Esitelmia»

on

vuoden ku-

ilmestynyt j a ensimmainen 5 vihkoa

kasittava sarja on siten valmistunut.
• Naitten

vihkojen kustantajan, herra Werner Soderstromin

kanssa on tehty xiusi sopimus, jonka mukaan herra Soderstrom
melkein muuttumattomiUa ehdoilla ottaa kustantaaksensa seuraavan- sarjan naita »Esitelmia».
, Kansataloudelliseen yhdistykseen on umpeen kuluneena toimir
vuonna' liittynyt 22 uutta jasenta.
y k s i yhdistyksemme

hartaimpia

Kuoleman kautta on eronnut
jasenia, senaattori J . Gripen-

berg, j o k a ani harvoin sen kokouksista puuttui.

Yhdistyksen

jasenluku on tata n y k y a 7 3 .
Yhdistyksen puheenjohtajana

on ollut senaattoriZ". i ' \-

tius; johtokunnan muut jasenet ovat olleet professori J. N.
G. Z. Yrjo-Koskinen,

Lang,

varapuheenjohtajana,

senaattori

neuvos A. Meurman

seka allekirjoittanut, j o k a on toiminut yhdis-

kunnallis-

tyksen sihteerina j a rahastonhoitajana.
Yhdistyksen tulot ovat v. 1893 olleet 1,398 markkaa 50
pennia j a menot 825 .markkaa 4 5 pennia, joten yhdistyksen varat
ovat

kasvaneet

573 markalla 5 pennilla j a nousivat vuoden-

lopussa 1,133 markkaan 15 penniin.
Aug.

Hjelt.

Kansataloudellisen Yhdigtijksen toiminta
¥. 1894.
Kertomus Kansataloudellisen Yhdistyksen nyt paattyneesta
kolmannesta toimintavuodesta tulee entistansa lyhyemmaksi.
Kun

valtiopaivat pitkan valiajan jalkeen kokoontuvat paa-

kaupunkiin kuumeentapaisella
eivat ainoastaan
ajatukset,

kiireella toitansa suorittamaan,

ne

veda puoleensa koko kansan mielenkiinnon j a

vaan ne vaativat niin suuressa maarassa kaytettavissa

olevia voimia, etta valtiopaivien ajaksi muut toimet j a harrastukset
valttamattomasti

jaavat syrjalle.

Niinpa niissa piireissa, jotka

kuuluvat Kansataloudelliseen Yhdistykseen miesotto viime valtiopaivia varten oli niin ankara, etta lakes puolet yhdistyksen jasenista oli valtiopaivien toissa kiinni. Yhdistyksemme olikin pakko
valtiopaivien ajaksi keskeyttaa toimintansa.
on niin muodoin

Vuoden 1894 kuluessa

pidetty ainoastaan nelja kokousta.

Esitelmia

ovat naissa kokouksissa pitaneet seuraavat yhdistyksen jasenet
allamainituista kysymyksista:
Kanneviskaali
Suomen

Ossian

Karsten

(27 p. tammik.):

Pohjois-

kauppaoloista;

Kunnallisneuvos A. Meurman (27 p. lokak.): Maalaiskuntien
taloudellisesta tilasta;
Maisteri Oskar

Groundstroem

( 2 4 p. marrask.):

Helsingin

tyovaen taloudellisista oloista;
Kunnallisneuvos A. Meurman
kansataloustieteen

alalta.

(15 p. jouluk.):

Nakokohtia

3o6

Kansataloudellisen

Yhdistyksen

Yhdistyksen

»Esitelmien»

toiminta

toista

sarjaa

v. 1894.
on tana

vuonna

alotettu j a on sen ensimmainen vihko painosta' valmistunut.

Sii-

hen on voitu liittaa joukko arvokkaita kamreeri Ereniusen esitelmaan kuuluvia, Ranskan katasterijarjestelmaa valaisevia karttoja,
jotka yhdistyksella on ollut kunnia lahjaksi vastaanottaa senaattori
K . F . Ignatiuselta.
Kiitollisuudella on niinikaan mainittava, etta senaattori G . Z .
Yrjo-Koskinen on yhdistykselle lahjoittanut sen jasenille jaettavaksi melkoisen maaran niita »Tutkimuksia taloudellisista oloista
Suomen maaseuduilla», jotka etupaassa

hanen toimestaan tahan

asti on ilmestynyt kaikkiaan viisi vihkoa.
Yhdistyksen jasenluku on vuonna

1894 lisaantynyt 14 j a

nousee tata nykya 8 7 .
Vuositili osoitta, etta yhdistyksen tulot vuonna 1894 tekivat
950 , markkaa j a menot 4 8 0 markkaa, joten syntyi 4 7 0 markan
• saasto, j a nousivat yhdistyksen varat vuoden lupussa 1,603 markkaan 15 penniin.
Yhdistyksen, johtokuntaan ovat kuuluneet vuonna 1894 kun. nallisneuvos A. Meiirman, puheenjohtajana, professori J. N.
varapuheenjohtajana,
Ignatius

senaattorit

Q. Z. Yrjo-Koskinen

Lang,

j a K.

F.

seka allekirjoittanut sihteerina j a rahastonhoitajana.

Yhdistyksemme on saanut alkunsa puhtaasta asianharrastuksesta j a ainoastaan vahitellen, tyovoimien lisaantyessa, laajentanut ohjelmansa j a toimintansa.
taaltansa

ollut

Sen kehitys en

asteellinen, luonnollinen ja antaa

taten kautmeille hyvat

toiveet siita, etta se y h a edelleen jaksaa kehittaa tyojarjestelmansa.

Siihen nahden pyydan saada yhdistyksen harkittavaksi

esittaa ehdotuksen osaksi laajennetusta toiminnasta.
Kuten tunnettu, kokouksissamme tavallisesti ei j a a keskustelua varten eiiemman aikaa kuin noin i a 1V2 tuntia.

Olkoonpa

esitelmassa esitetty asia kuinkakin tarkea j a omiansa herattamaan
vilkasta ajatusten vaihtoa, niin myohainen aika j a vasymys pitkallisen istumisen jalkeen eivat sita juuri salli.

Sita paitsi kes-

kustelun aine useasti saattaa olla sita laatua, etta se suuremmassa
. maarassa huvittaa ainoastaan vahempaa osaa yhdistyksen jasenia.
J a asianharrastajain taas ei sovi yhteisessa istunnossa aivan kauvan

Kansataloudellism
jatkaa

ehka

muitten

Yhdistyksen

toiminta

v. 1894. 307

mielesta jo riittavan pitkaa

keskustelua.

Mutta jos keskustelu taten jaapi katkonaiseksi j a niukaksi, saattaa
k a y da niin, etta tarkea k y s y m y s , jonka valmistamiseen esitelmanpitaja on pannut paljon tyota, ei saa osakseen sita valaistusta j a
kriitiikkia, j o k a monipuolisesta, perinpohjaisesta keskustelusta aina
voipi lahtea.

T a s s a on toimitavassamme heikko kohta.

Toinen seuraus mainitusta epakohdasta .on se, etta yhdistyksen jasenet eivat tule niin laajalti eika niin tehokkaasti ottamaan
osaa

sen toihin kuin suotavaa olisi; asiain kasittelyssa eriavat

mielipiteet eivat voi taydellisesti paasta esille.
Naiden epakohtien poistamiseksi pyydan siis saada ehdottaa,
etta yhdistyksemme ensi vuonna pysyttamalla tavalliset kuukausikokoukset entisellaan, panisi erityisia keskusteluiltamia toimeen,
joihin ottaisivat osaa ainoastaan

ne yhdistyksen jasenet,.jotka

erityisesti harrastavat kuUoinkin esilla olevaa kysymysta.
Tallainen laajennettu
remman

toimi saisi ehka osaltaan aikaan pa-

tyojaon j a saattaisi mahdoUisesti vaikuttaa siihen etta

yhdistyksemme

toista j a harrastuksista syntyisi kypsyneempia

runsaampia hedelmia, kuin tata nykya.
Aug.

Hjelt.

Kansataloudellisen Ylidisttjksen toiminta
V . 1895.
Kansataloudellisen

yhdistyksen

tanaan

paattyva

neljas

toimivuosi osoittaa, etta sen kuluessa yhdistyksemme voimat ovat
varttuneet,

sen toiminta vilkastunut, j a samassa maarin varmen-

tunut toivo, etta yhdistyksemme vahitellen on kykeneva suorittamaan niita eri tehtavia, jotka se on ohjelmaansa asettanut.
Yhdistykseen on vuoden kuluessa liittynyt 3 4 uutta jasenta,
joista kuitenkin yksi,

esittelijasihteeri G . Rancken, on kuollut.

Jasenluku nousee nyt 120. — Vuositili osoittaa, etta yhdistyksen
varat nyt ovat kasvaneet lahemmas puoleen kolmatta tuhanteen
markkaan, eli tarkemmiin 2,472 markkaan 17 penniin.

Tuloja

oli vuonna 1895 1,574 markkaa 27 pennia j a menoja 705 markkaa
25 pennia. Paaoman lisays, 8 6 9 markkaa 2 pennia, johtuu ennen
kaikkea jasenmaksuista j a siita, etta arvoisat esitelman pitajat
eivat nauti mitaan tuloa siita maksusta, jonka Esitelmien kustantaja

yhdistykselle niista suorittaa; toiselta puolen menot ovat

pysyneet verrattain vahaisina.
K u n tyovoimat taten ovat lisaantyneet,

ei ole esitelman

pitajista puutetta ollut, j a kokousten ohjelmiin on saatu vaihteleva
sarja valaisevia, hauskoja esitelmia useista, etenkin kotimaan taloudellisia oloja koskevista kysymyksista. Vuoden kuluessa pidetyissa kahdeksassa kokouksessa ovat naet seuraavat yhdistyksen
jasenet esittaneet allamainitut k y s y m y k s e t :
Virkatalointarkastelija P . W. Hannikainen
K y s y m y s maan ostamisesta kruunuUe;

(26 p. tammik.):

I

1

Till Kansataloudellisen Yhdistyksen raha-asioista v. 1895.
I)

Smk.

elet:

Saldo vuodelta 1894:
Rahassa (incl. 8 5 : 8 0 W . Soderstromilta)
Saatava »Kannattajalta« . . . .
, Tuloja:
Jasenmaksuja
Myydyista kappaleista »EsiteIinia«
W . Soderstrotnilta Esitelmien II:n
sarjan 2 j a 3 vihosta . . . .
Korkoja talletuksista

1,559 07
4 4 08

Smk.

1,603 I S

1,020
21
468
64

Summa

1,574 27

3,177 42

Smk.

Kr edi t:

Smk.

Menoja:
Ostettuja kappaleita »Esitelmia« .
285 SO
Ylipainoksia
. . . . . . . .
9 4 25
Kaantajanpalkkaa
30 —
Jasenkortteja j a kokouslippuja . .
92 —
Vahtimestarin palkkiota . . . .
100 45
Sanomalehti-ilmoitus
10 4 0
Karttojen j a diagrammien piirustus
55 —
Puhtaaksikirjoitus
23 10
Kartongi
' . . .
2 —
12 55
Posti- j a telefooni^maksuja . . .
70s 25
Saldo vuodeksi 1896:
2,000
Pankkitalletuksia
Kassa
339 09
Saatava W . Soderstromilta . . .
89 —
»
»Kannattajalta« . . . ,
4 4 08 2,472
11
Summa
3,177 42
Helsinki 2 1 p. Jouluk. 1895.
Aug. Hjelt.

Tarkastettu j a oikeaksi havaittu:
A. Y. Helander,

John Hochert.

Till Kansataloudellisen Yhdistyksen raha-asioista v. 1894.
Smk.

P-

Smk.

Smk-

p-

Debet:

Smk.

Kr ed i t:

Saldo vuodelta 1893: Rahassa. . . 1,089 0 7
saatava »Kannattajalta«
. . . .
4 4 08 1,133
15

Ostettuja kappaleita »Esitelmia« .

.

Esitelmien II:n sarjan, i:sesta v i 250

.

950

/

Postimaksuja, rahtia, kuvertteja . .
Saldo vuodeksi 1895: rahassa . . .
saatava »Kannattajalta«
. . . .

/
2,083 15

Summa

103
6 1 20
90
132 60

700

.

P'

i

26 85
43 60
22 75
1,559 07
4 4 08

480
1,603 15
2,083 15

Summa
Helsingissa 15 p. Jouluk. 1894.

Aug. Hjelt.
Taman tilin olemme tarkastaneet j a oikeaksi havainneet.
Alfr. Kihlman.

,

'

Helsingissa 23 p. Helmikuuta 1895.
F. K. Nyhom.
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teerille ennen ensi vuoden syyskuun loppua.

v. 1895.

Palkitut kirjoitukset

ovat yhdistyksen Toimituksina julaistavat.
Toivokaamme, etta tama kehoitus jo on pannut nionta kynaa
ahkeraan tyohon niin etta kilpailu tulee ankara.
Mainittuani mita on tehty, en saa unohtaa myos sita mika
on tekematta jaanyt.

Kansataloudellinen yhdistys on erityisella

innolla koettanut selvittaa niita painavia epakohtia, jotka maalaisvaeston krediittioloissa vallitsevat. Useat yhdistyksessamme pidetyt esitelmat ovat liaita seikkoja eri puolilta kosketelleet j a ompa
yhdistys paattanyt
heenaolevien

ryhtya kaytannoUisiin toimenpiteisinkin pu-

kansan taloudellisia j a siiveellisia voimia jyrsivien

epakohtien poistamiseksi • tai heventamiseksi.

Muistutan ainoas-

taan yhdistyksemme yrityksesta .saada lainauskassoja

peruste-

tuksi maaseuduilla seka Kannattaja-nimisesta osakeyhtiosta, j o k a
toistaiseksi on olemassa ainoastaan paperiUa.

Ulkonaiset esteet

eivat ole sallineet yhdistyksen niihin nahden toteuttaa aikeitaan.
Laheisena tehtavanamme olkoon saada namat esteet poistetuksi.
N y t paattyneena

vuonna

ovat

yhdistyksen johtokuntaan

kuuluneet: professori J. N. Lang, puheenjohtajana,
J. Sjolin, varapuheenjohtajana,
K. J. StdlMerg j a tohtori

ylitirehtoori

senaattori K. F. Ignatius, tohtori

Aug. Hjelt,, sihteerina j a

rahaston-

hoitajana. •
Aug. Hjelt.

Kansataloudellisen
Maisteri Kyosti

Yhdistyksen

Jdrvinen

toiminta
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v. 1895.

(23 p. helmik.):

Verotusreformi

Preussissa vuosina 1891 j a 1893;
Tilanomistaja Ernst

Fabritius

(6 p. huhtik,):

Muutamista

keinoista maaseuduUa vallitsevan koronkiskomisen ehkaisemiseksi;
Vaivaishoidon tarkastelija G. A. Helsingius {27-p. toukok,):
Muutamia parannuksia

vaivaishoitolaitoksessamme;

Maisteri Georg Leinberg (28 p. syysk.):

Suomen ulkomai-

sen kaupan j a merenkulkun kehityksesta vuosina 1865-—1894;
Tohtori K. J. Stahlberg (26 p. lokak.): Vifkamiehen palkasta;
Tilanomistaja

Ernst

Fabritius

(23 p. marrask.):

Mylly-

teoUisuudesta j a viljakaupan oloista Suomessa;
Lainvalmistelukunnan jasen P . E. Svinhiofvud

(21 p. jouluk.):

Maanviljelijan krediitin parantamisesta.
Ne tiedot* j a se tyo, j o t k a on naihin esitelmiin nyt paattyvana, niinkuin edellisinakin vuosina pantu, j a se asian valaistus,
minka usein hyvinkin vilkas keskustelu on saattanut tarjota, tulevat tietysti

ensikadessa

yhdistyksen jasenille hyvaksi.- Mutta

toivoa- sopinee, etta niiden hyodyttava vaikutus ei tule rajoittumaan ainoastaan yhdistyksemme verrattain ahtaaseen piiriin.
SiUa e i ' naiden esitelmien varsinaista tarkoitusta
saavutettu.

oUsikaah

Ne tahtovat herattaa eloon uusia kysymyksia, ne

yrittavat niihin seka maamme j a kansamme taloudellisten olojen eri
puoliin edes jossakin maarin tarjota asiaUista selvitysta taikka ainakin herattaa j a niihin kiinnittaa tarpeeUista huomiota.
lehtien

ja,

taydellisemmin,

yhdistyksen

painettujen

kautta ne saatetaan yleison j a asianharrastajain
den asia on jatkaa siita mihin yhdistyksemme

Sanomajulkaisujen

tietoon.

Nai-

alkuunpano-toimi

paattyy.
Kansataloudellinen Yhdistys on tana vuonna paattanyt laajentaa

kirjallista

tointansa.

Viime vuosikokouksen

nojalla on nimittain Yhdistys taman vuoden

paatoksen

alussa maarannyt

kaksi kilpapalkintoa a 1,000 j a 500 markkaa parhaimmista suomenkieUsista kirjoituksista, jotka koskevat jotakin k y s y m y s t a kansalaloudeUisen tieteen alalta j a joilla on merkitysta kotimaan oloille.
KUpakirjoitukset ovat arvosteltavaksi jatettavat yhdistyksen sih27

Kansataloudellisen Yhdistyksen toiminta
Y.-1896.
Kansataloudellisen Yhdistyksen toiminta tanaan

paattyyan

viidennen toimivuoden aikana l i i t t y y ' katkeamattomana

jatkona

siihen tyohon, jonka yhdistyksemme perustumisestaan

asti on

koettanut ohjelmansa

mukaan suorittaa.

edellisinakin vuosina, etupaassa

rajoittunut

Sen toimi on, kuten
yhdistyksen. omaan

piiriin. .Ulkopuolella sita, julkisuudessa, yhdistys ei ole vaikuttanut
muuten kuin julkaisemalla niita esitelmia, jotka taalla on pidetty.
Sen on tyytynyt siihen, etta ne tiedonannot, ne tutkimuksen j a
opintojen hedelmat, jotka on naihin esitelmiin pantu, ensi kadessa.
tulevat taman .seuran jasenille hyvaksi, mutta sittemmin painon
kautta

tarjotaan

kaikille

kansalaisille, jotka kansataloudellisia

kysymyksia harrastavat tahi joita taalla kasitellyt asiat enemman
tahi vahemman suoranaisesti koskevat. Yhdistyksemme on katso-.
nut tayttaneensa. tehtavansa,

kun se taten on uusia kysymyksia

nostanut j a voimiensa mukaan koettanut seka niille etta muillekin
viela ratkaisematta jaaneiUe kysymyksille tuoda tarpeellista valaistusta.

S e on koettanut herattaa ajatuksia, huomauttaa tehtavista,

pitaa vireilla keskustelua kysymyksista, jotka enemman tahi v a hemman likelta koskevat maamme taloudellista elamaa. K a y t a n toonpanoon, tuumiensa, ehdotuksiensa toteuttamiseen, siihen y h distyksemme viela heikot voimat eivat ole riittaneet.

Se on

yhdistyksemme toistaiseksi taytynyt jattaa muitten tehtavaksi.
Vuoden kuluessa on yhdistyksella ollut 6 kokousta.
pidetyt esitelmat ovat seuraavat:

Niissa
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Varatuomari P. Jamalainen

v. 1896.

( i p. helmik.):

Maatalouden

nykyisesta tilasta Saksassa;
Aktuaario

0.

( 2 1 p." maaHsk.): Tyovaen-

Groundstroem

asunto-kysymys meilla;
Professori E.

G. Palmen

(25 p. huhtik.): Satakunnan talou-

dellinen kehitys puolenneljatta vuosisadan kuluessa;
Gebhard (29 p. s y y s k . ) :

Tohtori Hannes

Uusimmat ehdo-

tukset j a toimet kruununmetsain asuttamiseksi Pohjois-Ruotsissa;
,

Kunnallisneuvos A. Meurman

(14 p. marrask.):

Kaytan-

nollisia havannoita venalaisesta miirista;
Maisteri Alcsel Waren (12 p. jouluk.): Nakokohtia torpparikysymyksessa.
Naita esitelmia on j o ' o s a painosta ilmestynyt »Esitelmien»
toisen sarjan neljannessa vihossa, joka jaettavaksiyalmistui viime
kevaanna.

Muut

tulevat

ensi

vuonna

ilmestyvaan viidenteen

vihkoon.
Jasenluku on nyt paattyvana vuonna yha lisaantynyt. Nelja
jasenta on vuoden kuluessa yhdistyksesta eronnut, niista kuoleman
kautta yksi yhdistyksen hartaimpia j a vanhimpia jasenia, senaattori
A . Jarnefelt, seka maisteri A . Kallio.
jasenta.

Sijaan on tullut 12 uutta

Jasenluku on niin muodoin kasvanut 8:11a j a on nyt

130, joista ulkopuolella Helsinlda asuvia 10.
K a k s i vuotta

takaperin yhdistys

maarasi kaksi palkintoa

a 1,000 j a 500 markkaa annettavaksi parhaimmista suomenkielisista kirjoituksista, jotka kasittelisivat jotakin kysymysta kansataloustieteen alalta j a joilla saattaisi olla merkitysta kotimaan oloille.
Yhdistyksella on ollut ilo nahda, etta sen taten tekemaa kehoitusta
on noudatettu.

K a k s i kilpakirjoitusta on arvosteltavaksi jatetty.

P alkintolautakunta
sopinee toivoa,

antanee tanaan niista lausuntonsa.
etta tama

kaikissa tapauksissa

yhdistyksen

Varmaan

alkuunpanema

kilpailu

tulee koyhaa kansataloudellista kirjallisuut-

tamme rikastuttamaan.
E t t a yhdistyksemme on voinut tallaisia kirjallisia palkintoja
maarata

j a arvaten vastedeskin tulee maaraamaan,

on tehnyt

mahdoUiseksi se verrattain h y v a tila, jossa yhdistyksen pienet

•Kansataloudellisen
finanssit ovat.

Yhdistyksen

toiminta v. 1896. 4 0 3

Vuositili, josta kohta annetaan tarkempia tietoja,

osoittaa, etta varaname. vuoden kuluessa ovat karttuneet

1,175

markalla 45 pennilla ja talla hetkella nousevat 3,647 markkaan
62 penniin.
Yhdistyksen

nyt eroavaan

johtokuntaan

ovat kuuluneet:

puheenjohtajana, vapaaherra, professori E. G. Palmen, varapuheenjohtajana, professori J. N. Lang, ylitirehtoori J. Sjdliri seka tohtorit
K. J. Stahlberg j a Aug. Hjelt,

viimeksi mainittu yhdistyksen sih-

teerina j a rahastonhoitajana.
Aug.

Hjelt.

TiK Kansataloudellisen Yhdistyksen raha-asioista v. 1893.
Smk.

Saldo vuodelta 1892

Kr
560 1 0

Tuloja:
Jasenmaksuja
Myydyista »Esitelmista«
. . . .
H r a W . Soderstromilta Esitelmien
3, 4 j a 5 vihosta

730
6
6 6 2 50

1,398

Smk.

Smk.

Smk.

Debet:

50

edit:

Menoja:
:
Kaantajanpalkkaa
".
Yhdistyksen jasenille lunastetuista
kappaleista »Esitelmia»
. . .
Sihteerin matkasta Sortavalaan, K u r kijoelle y. m
Postimaksuja
Vahtimestaripalkkiota . . . . .
Painokustannuksia
:
Kutsumuslippuj en kirj oitta misesta
y. m
,. .•
Eraan kartogrammin valmistamisesta
Kannattaja-nimisen osakeyhtion puolesta maksettu
. .
Saldo vuodeksi 1894
: .

Summa 1,958 6 0

265
167
137
78
76
59
30

55
825 45

I I

44 08
1,089 0 7

Summa

I;

Helsingissa 1 6 p. Jouluk. 1893.
Aug. Hjelt.
YUaolevat tilit olemme tarkastaneet j a huomanneet ne kaikin puolin oikeiksi.
Helsingissa 1 5 p:na tanimikuuta 1893.
E. Grotenfelt.

• '
E. A. Brander.

60

Till Kansataloudellisen Yhdistyksen raha-asioista v. 1896.
Smk.

P-

Smk.

Smk.

P-

Debet:

Kr

Saldo vuodelta 1 8 9 5 :

Saatava W . Soderstromilta . . .
»
»Kannattajalta«
. . . .
Tuloja:

339 0 9
89 —
4 4 08

—

1,090

W . Soderstromilta (Esitelmia I I : 4)

2 , 4 7 2 17

262 50
127 55

1,480 0 5

Smk.

P-

edit:

Menoja:
Ostettuja kappaleita »Esitelmia«

—

2,000

P-

.

120

—

47 30
500 —

Painatus-apua P . W . Hannikaiselle
Kokouslippujen painattaminen . .
»
kirjoittaminen . .
Vahtimestarin palkkiota
. . . .
Posti- j a telefoonimaksuja
. . ,
Saldo vuodeksi 1897:

32

—

1 7 59
81 91
5 80
3,000

804 60

—

103 5 4

Saatava »Kannattajalta«
Summa

Summa

3,952 22

-

. . . .

44 08

3.147 6 2
3,952 22

Helsinki 3 1 paivana Joulukuuta 1896.
Aug. Hjelt.

Tarkastettu j a hyvaksytty.
Kaarlo Ignatius.

Helsingissa 1 1 p. Maaliskuuta 1897.
•

.

•

,

John HocJcert.

SISALLYS.
Siv.

Luettelo Kansataloudellisen yhdistyksen jasenista i p. Joulukuuta 1897
Ill—VI.
Rudolf Erenius: Katasteri- ja maaverolaitos Ranskassa ja
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