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dollisesti  myös  kulkutaudit  saattaneet  vaikuttaa -sen sijaan Pom-
merin sodan aiheuttamaksi sitä eivoida katsoa. Toiselta puolen on mer-
kille  pantava, että kuolleisuus oli v.1757 erikoisen  alhainen, osoittae n
siis   tässä   suhteessa  tavallista  edullisempaa  kehitystä.   Suotuisana
sen   ajan    olosuhteissa   on  pidettävä   myös   vuosien   1758   ja   1759
kuolleisuutta.    Jos  maassamme  olisi  v.   1756  ollut  katovuosi,   olisi
ilmeisesti  vv.   1757   ja   1758  kuolleisuus   ollut  tavallista   suurempi.
Ruotsissa  kuolleisuus  sen  sijaan  oli  huomattavasti noussut vv.  1757

ja  1758,  ilmeisesti  vv:n  1756  ja  1757  katojen  takia.
Syntyneisy}rden  enemmyyttä  taas  vastaavana aikana  Suomessa

ja   Ruotsissa  kuvaa  seuraava  asetelma.

Vuonna

1751-1755  (keskim.)
1755
1756
1757

1758
1759

Syntyneisyyden  enemmyys  O/oo
Suomessa                    Ruotsissa

Syntyneisyyden  enemmyys  aleni  siis  meillä  kyllä  huomattavast,i
vv.  1756  ja  1758  -  jälkimmäisenä  vuonna  sattunut  alentuminen
ei   kuitenkaan   vielä   ollut   poikkeuksellista   luokkaa.   Sitä   vastoin
Ruotsissa  syntyneisyyden  enemmyydessä  tapahtui  vv.  1757 ja  1758
suorastaan    romahdusmainen    alentuminen.    Vuonna    1758    oli   jo
vähällä,   ettei   Ruotsin   väestön   lisääntyminen   kokonaan   jäänyt
olemattomaksi   tai   väkiluku   kerrassaan   vähentynyt.    Näin   ollen
väestön   kehityksemme   tukee   edellä   mainituista   muistiinpanoista
saatavaa  käsitystä,  että  vv.   1756  ja  1757  Suomessa  ei  ollut  kato-
vuotta.

Kuten  edellä  esitetystä  asetelmasta  käy  ilmi,  laski  rukiin  vero-
hinta   maassamme  tuntuvasti   v.1758,   pysytellen. kuitenkin  vielä

poikkeuksellisen   korkeana,   ilmeisesti   Ruotsin   puolella   jatkuvasti
vallitsevan   viljan   kalleuden   vuoksi.   Seuraavana   vuonna   rukiin
verohinta  meillä  vaipui  jo  varsin  alhaalle,  ja  silloin  myös  Ruotsin

puolella tapahtui huomattava rukiin halventuminen. Muista lähteistä
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saamamme   tiedot   antavat   käsityksen,   et,tä   v.   1759   maassamme
rukiista  saatiin  hyvä  tai  tai  ainakin  keskinkertainen  sato.  Sanoma-
Iehdessä  »Inrikes   Tidningarj)  tältä   ajalta   olleessa  selonteossa  sano-
taan,  että  v.  1759  Turun  ia  Porin  läänissä  jäi  paremmille  maanvil-

jelijöille  rukiin  sadosta  varastoja  seuraavan  vuoden  lopulle  saakka.
Uudellamaalla   samanlaisen   tiedonannon   mukaan   »ruis   tuli   sekä
täyteläistä   että   runsastai),   ja   Hämeessä   i`ukiin   sato   oli   ))hyvä   ja
antoisa,).

Sääsuhteissa  oli  nyt kuitenkin jouduttu  edellä  mainittujen muis-
tiinpanojen  mukaan  ajanjaksoon,  jolle  oli  ominaista  kylmät  talvet

ja pitkät keväät ja joka toi  mukanaan huonoja satovuosia.  Vii.sikir-
jan  ))Ajan-tiedon»  mukaan  lisäksi  tuli  ei`äinä  kesinä  kova  kuivuus.
Joka  tapauksessa  rukiin  verohinta  jälleen  alkaa  tuntuvasti  nousta

ja  tät,ä  ])kallista  aikaai) jatkuu  aina  v:n  17731oppuun,  kuten  näkyy
alla  olevasta asetelmasta, jossa rukiin vei`ohinta on ilmoitettu  1  tyn-
nyriltä  Hampurin  pankin taalareissa  desimaalilukuina.

Vuomia              Turun  ja  Porin     Muu  Suomi     Tukholman,    Ui)laimin    ja
lääni                                                  Södermanlannin   lääiiit

Seuraavassa   koetamme   tätä   kehitystä   valaista   m}'ös   inuista
lähteistä   säatavilla   i,iedoilla.   Edellä   mainittujen   muistiippanojen
mukaan   ankarat  talvet  ja   pitkät  keväät   aiheuttivat  pitkin  tätä
ajanjaksoa  J)vähemmän  hyviä»  satoja.  Saman  lähteen mukaan talvi
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1759-1760 oli hyvin ankara.  Vai`sinkin joulukuun lopulla ja tammi-
kuun  alussa  oli  kovia  pakkasia,  niin  että  lämpömittari  osoitti  iopa
36  ja  38  astetta.  Talven  kylmyyttä  kuvaa  myös  se,  että  postia  ja
matkustajia   silloin   usein  ku]jetettiin  reellä    ajaen   Ahvenanmeren

yli.   Muistiinpanojen  mukaan  sadosta v.1760 tuli heikko.   Sen siiaan
)}Inrikes   Tidningarissa»   o]evien   selontekojen   mukaan   rukiin   sato
Turun  ja  Porin  läänissä  oli »keskinkertainen»,  niin  että  siitä  katsot-
tiin  liikenevän  vietäväksi  muille  paikkakunnille  -  Naantalin  puo-
lessa    se    oli   jopa    »kaunis».    Uudellamaalla   rukiin    sato   oli  yhtä
hyvä  kuin   v.   1759,   Ala-Hämeessä   samoin,   mutta   Ylä-Hämeessä,

jossa  ruis  yleensä  kylvettiin  kaskiin,  heikompi  kuin  v.   1759.  Poh-
janmaalla  i`ukiin  sato  useimmilla  paikkakunnilla  oli  hyvä,   samoin
Savossa.    Vei`ohinnan    alhaisuuden    perusteella    voitaneen    katsöa,
että  rukiin  sato  tänä  vuonna  oli  keskinkei`taista  parempi.

Satosuhteita    v.     1761     valaisevat     seuraavat   sanomalehdessä
)}Inrikes  Tidningar» julkaistut  selonteot.  Anianpellosta v.17621ähete-
tyssä,   huhtikuun  alussa  päivätyssä  kirjeessä   kerrotaan,   että sillä
seudulla  väestön  i`avintona   ovat  melkein  koko  talven  olleet  vain
vedessä  keitetyt  kaalit  sekä  hakatut  lantut  ja  nauriit,  että vi]jaa
ei  saa  edes  rahalla,  joten  kesällä  on  varmasti  petäjistä  laitettava

pettuleipää.   Toisessa   samalta   paikkakunnalta   toukokuussa lähe-
tetyssä   selonteossa   sanotaan,   et,tä   köyhillä   io   sentään   on   pian
tilaisuus  saada  henkensä  pitimiksi  kaikenlaisia  kasveja,  yrttejä  ja
ruohoja.   Rukiin   hinnaksi   tynnyriltä   ilmoitetaan   12   taalaria tai
enemmän  hopearahan  määi.äistä  setelirahaa,  mikä vastasi  1.8  Ham-

purin  pankin   taalaria   tai   enemmän;   harvalla   kuitenkin   oli   sitä
luovuttaa.  Eräässä  Karjalasta  huhtikuun lopulla v. 1762 lähetetyssä
kirjeessä  taas  kei`rotaan  siellä   olevan  kovan  aian.   )}Nälkä  saa  yhä
enemmän  valtaa;  köyhin  kansa  etsii,  mistä.  se  löytäisi  kourallisen
olkia  survoakseen  ja  jauhaakseen  siitä  itselleen  leipäainesta.  Mutta
olkeakin  on  saatavissa  vähän tai  ei lainkaan.  Viljasta  ei  kenenkään
kannata  puhuai}.    Kajaanin  puolesta  kirjoitettiin jo  v:n  1761  joulu-
kuussa,   että  siellä  oli  pakko  käyttää  ihmisravinnoksi  surveita  ja

pettua.
Näin  ollen  rukiin  kasvu  maassamme  oli  v.  1761  kaikesta  päät-

t.äen   huono,   aiheuttaen   ainakin   paikoitellen   suoi.anaisen   kadon.
Myöskin  Ruotsin puolella  oli tällöin  huono  satovuosi.  Siihen viittaa
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muun  muassa  se  seikka,  että  Tukholmassa  v:n  176'1  marraskuussa
uude]Ieen  määrättiin  voimaan  v:n  1757  kielto   ostaa  torilta  viliaa
vai.astoon,  mikä kielto v:n  1760 toukokuussa io  oli kumottu.  Syyksi
toimenpiteeseen    mainitaan    Tukholmassa    ilmaantunut    rukiin   ja
vehnän  puute  ja   kalleus.   Merkille  pantava   on  lisäksi,   että   Ruot-
sissa  väkiluvun  lisääntyminen  v.   1762  suuresti  aleni  kuolleisuuden
suuren   nousun   vuoksi,   jollaiseen   ilmiöön   tavallisesti   katovuodet
myötävaikuttavat.   Edel]ä  mainitussa   J)Oman   maanJ)   tutkielmassa
katovuosistamme    ei    1761    ole   mainittu   katovuotena,    joka   jätti

pysyviä   jälkiä.
Rukiin   verohinta   v.   1762   oli   vain   jonkin   verran   alhaisempi

kuin   v.   1761.    Eri   paikkakunnilta  ))Ini`ikes  Tidningarissai)  julkais-
tujen   tietojen   valossa   rukiin   sato   v.   1762   oli   kuitenkin   palion

parempi   kuin   hinnan   laskusta   voi   päätellä.    Mikkelissä   elokuun
lopulla  v.   1762  päivätyssä  kirjeessä  kei`rotaan  rukiin  ilahuttavasti
voimistuneen.  Anianpellosta  saman  vuoden  syyskuussa  lähetetyssä
selonteossa   mainitaan  rukiin  hyvin  palkinneen  vilielijänsä  vaivat.
Rauman  puolesta  ilmoitetaan  rukiin  sadon    olleen    ))siunauksellisen

ja   runsaan,   niin   että   maamies  on  saanut  tarvitsemansa  määrän
korjatuksi  ja  vielä  myytäväksikin  muihin  kaupunkeihin.  Vaasasta
taas   on  tieto,   että   useimmilla   paikkakunnilla   Pohjanmaalla  vuo-
dentu]o  oli  hyvä, ja  Torniosta  kirjoitetaan  sadon  vastaavan  »tasai-
sia   hyviä   vuosiai}.

Nämä  satotiedot  huomioon  ottaen  olisi  odottanut i`ukiin  hinnan

paljon  enemmän  laskeneen, kuin v:n  1762 vei`ohinta  osoittaa.  Tämä
hinnan   odottamaton   koi`keus   pantiin   myös   merkille   eri   paikka-
kunni]la  ja  sitä  kummeksuttiin.   Niinpä  yllä  mainitussa   Raumalta
v:n  1763   helmikuussa  lähetetyssä  kirjeessä  sanotaan:    »Ja  vaikka
ruista  sen  rehevyyden  vuoksi  olisi  pitänyt  voida  myydä  hyvinkin
halvemmalla,   on sen hinta  kumminkin kohonnut 36.4:ään  ja  42taa-
lariin   kupai`ii`ahan   määräistä   setelii`ahaa   tynnyi`i.    Raumalla   siis
v:n   1762   satoa  olevasta i`ukiista maksettiin v:n  1763 alussa  yhdeltä
tynnyriltä  12,  13  ja  14  taalaria  hopearahan  määräistä  setelirahaa
eli    1.8,    1.9   ja   2.i   Hampui`in    taalaria.     Samoin    yllä    maini`tiissa
Torniosta  lähetetyssä  kir]eessä  huomautetaan,  että  vaikka  vuoden
sato  tuli  hyvä,  ovat  sittenkin  useiden  tavai.ain  hinnat  kohonneet.
Tynnyri   i`ukiita   maksoi   kirjeen   mukaan   v:n   1762   marraskuussa
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Tornion  kaupungissa  42  ja  48  sekä  maaseudulla  30  ja  32  taalaria
kuparirahan   määi`äistä   setelirahaa,   siis   14   ja   16   sekä   10  ja   10.6
taalai.ia   hopearahan   määräistä   setelii`ahaa   eli   2.i   ja   2.4   sekä   1.5

ja   1.6  Hampurin  taalai'ia.
Syynä  tähän  rukiin  kalleuteen  huolimatta  vuodentulosta,  joka

ilmeisesti   oli   hyvä,    on   katsottava   Ruotsissa    sattuneen   huonon
satovuoden.  Sen  vuoksi    y)elintarvikkeiden    tavattoman    kalleuden»
vuoksi  kiellettiin  v:n  1762  1okakuussa  viljan  varastoon  osteleminen
maaseudulla    ja    viinan   polttaminen    muuta    kuin    kotitarpeeksi,
koska   muuten   uhkaavaa   nälänhätää    ei   voitaisi   torjua.    Saman
vuoden   mari`askuussa   lakkautetaan   taas   viljatullien   korotukset,
kuten  v.  1756.  Ruotsin  väkiluvun  kasvu  v.  1763  supistui  2 879:ään
eli   1.48  °/o:iin,   mihin  tulokseen   ilmeisesti  v:n   1762   huono   sato   oli
myötävaikuttamassa.    Viljan    kalleus    tietysti    aiheutti    puutetta
myös  meidän  maassamme,   ainakin  siinä  osassa  väestöämme,  joka
oli   ostovi]jan  varassa.   Vuonna   1763   oli   meillä  kyl]ä   syntyneisyy-
den  suhde]uku  tiintuvasti  parempi  kuin  v.  1762,  mutta  sen  siiaan_.``

kuolleisuus   oli   poikkeuksellisen   koi`kea,   niin   että   syiityneisyyden
enemmyys   oli  ainoastaan  2.o  °/o.   Todennäköisesti  maassamme  täl-
löin  i`aivosi  kulkutauteja,  jotka   eivät  olleet  seurauksena  v:n  1762
sadosta.

Rukiin   vei`ohinta   nousi   v.   1763   samalle  tasolle   kuin  v.   1761,

jolloin  maassamme   o]i  ainakin  useilla  seuduilla   suoranainen  kato.
Myös   itse   vuodentulo   oli   v.   1763   ainakin   osassa   Suomea   hyvin
huono.    ))Oman  maan»   tutkielmassa   on   tämä  vuosi  otettu  kato-
vuosien  ]uetteloon.  Kylmä  kevät  alituisine  pohjatuulineen  ia  pitkä
kuivuus   kesällä   sekä   ankarat   kevättulvat   joka   tapauksessa   vai-
kuttivat   monin   paikoin   epäedullisesti   viljan   kasvuun.   Ruis   kui-
tenkin  osassa  maata  kykeni  pitämään koko  hyvin puoliaan.  Niinpä
Pohjanmaalta  ilmoitettiin  v:n  1763  syyskuun  lopussa,  että  vaikka

pitkällinen  kylmyys  ja  kuivuus  keväällä  sekä  kesän  sateettomuus
ja  toisaalta  tulvat  olivat  hidastuttaneet  rukiin  kasvua,  oli  rukiin
sato  kuitenkin  tullut  useimmil]a  paikkakunnilla  iotakuinkin hyvä.
Raumalta    tiedoitettiin    lokakuussa,   että   »rukiin   kasvu   oli   Kor-
keimman  siunauksesta  yhtä  hyvin  onnistunut  ja  sato  tullut  yhtä
hyvä    kuin    edellisinäkin   vuosina».   Loviisasta   syyskuussa   lähete-
tyssä   kirjeessä   sanotaan   sillä   taholla   muutamilla   paikkakunnilla



418                                                                         MARTTi   KovERo

tulleen  rukiista  vastoin  odotuksia  jotenkin  runsas  sato.   Ahvenan-
maalta    Ekkerööstä    joulukuussa    lähetetyssä    kirjeessä    mainitaan
vuodentulon   maassa    olleen     oikein    runsas,     kuten    edellisinäkin
vuosina,   joten   i)maanviljelijöillä    ei   ole   syytä   valittaa   hyvän  toi-
meentu]on  vuoksi.  Siitä  huolimatta  on  tynnyi'i  i`ukiita  tässä  maan-
ääi`essä     maksanut    61    taalaria   kuparirah.aa».    Siellä   siis   hyvästä
sadosta   huolimatta   tynnyri   i`ukiita   maksoi   v:n   1763   lopulla   20.3
taalaria  hopearahan  määräistä  setelirahaa    eli    3.o    Hampurin   taa-
ria,     siis    lähes     kaksi    kei`taa   niin   paljon   kuin   läänin   verohinta
oli.    Hinnan   kalleus   sielläkin,   missä   tuli   hyvä   sato,   johtui   kato-
tilanteesta   useilla  paikkakunnilla   Suomessa  ja   Ruotsissa.

Huonon   vuodentulon   lisäksi   oli   Suomessa   v.   1763   kesän  kui-
vuudesta   johtunut   ankai`a   karjatauti,   johon   sortui   paljon   koti-
e]äimiä.

Rukiin   kallistumisesta    huolimatta   näyttää   siltä,   kuin   ravit-
semustilaniie    olisi   Ruotsi-Suomessa   jo   v:n   1764.  alkupuolellakin,
ennen   uutta   satoa,   helpottunut.   Siihen   viittaa   se   seikka,   ett,ä   v.
1764  huhtikuussa  annetulla  julistuksella  palautettiin voimaan  vilja-
tullien  korotukset,  jotka  v.   1762  oli  toistaiseksi  lakkautettu.  Noin
kuukautta  myöhemmin  ne  kumminkin taas  poistetLiin  siitä  syystä,
että   vi]jan   hinnat   ltämeren   satamissa   olivat   kohonneet.   0lojen

parantumiseen   viittaa   myös    Ruotsissa   tapahtunut   huomattava
kuolleisuuden  lasku  ja  väkiluvun  lisääntymisen  nousu  jo  v.   1764.

Rukiin verohinta kohosi v.1764 edelleen Turun ja Porin läänissä,
mutta   muussa   Suomessa   se   keskimäärin   laski.   Sääsuhteet   eivät
tänäkään vuonna  olleet  edulliset.  Edellisenä  syksynä talvi  oli tullut
kovin  aikaisin  ja  jatkui  myöhään  v.  1764.  Kesällä  taas  tuli  pitkä-
aikainen  kuivuus  kovine  helteineen.  Sielläkin,  missä  viljat  näytti-
Vät   kaikesta   huolimatta   tyydyttävästi   kehittyneen,    tuli   kesän
lopulla   yöhalloja.   Niinpä   Ahvenanmaalta   Ekkeröstä   tiedoitettiin
lokakuussa,  että  vaikka  ruis  olikin  hyvin  kasvanut,  havaittiin  sitä
mitattaessa  puinnin  jälkeen,   että   sitä  tuli  kolmanneksen  vähem-
män  kuin  o]i  odotettu.   Huonontunut  tulos  katsottiin  aiheutuneen
kahdesta  yöhallasta,  pitkästä  poudasta .ja  madoista.

Aikaisemmin    mainitussa    ))Omassa    maassa»    julkaistussa    tut-
kielmassa  ei  vuotta   1764  ole  otettu  katovuosien  luettel,oon.   Virsi-
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kirjan    »Ajan-tiedon»    mukaan    tänäkin   vuonna   Suomessa   sortui
karjaa  kesän  kuivuuden  aiheuttamiin  kulkutauteihin.

Viljan kallistumista jatkui  edelleen v.  1765.  Tänä  vuonna  rukiin
verohinnan   nousu   oli   huomattavasti   jyrkempikin   kuin   lähinnä
edellisinä   vuosina.   Sekä   ))useissa  Ruotsin  maakunnissa  että  muu-
tamilla  ulkomaankin  paikkakunnilla   oli  viljasta  saatu  runsas  siu-
naus   ja  sato)),  mutta  monella  paikkakunnalla  sekä  kotimaassa  että
ulkomailla   se   toisaalta   oli  jäänyt  saamatta  »niin  rukiin  ja   ohi`an
kuin   muun   maankasvun   kohdalta)}.   Jo  ioulukuussa  v.  1765  halli-
tus   katsoi   sen   vuoksi  tarpeellisel#i  kehoittaa   ei`ikoisella   julistuk-
sella  väestöä  säästeliäisyyteen  viljan  kulutuksessa.  Tilannetta  kär-

jisti   huomattavasti   se   seikka,   että   kruununmakasiinien   varastot
olivat    pahasti    vähentyneet    menneinä    perättäisinä    katovuosina
annettujen,  surireksi  osaksi  vielä  maksamatta  olevien  viljalainojen
takia,   samalla   kuin   huono   sato   niillä   ulkomaan   paikkakunnilla,

joista  etupäässä  viljaa  oli  tuotu  Ruotsiin,  vaikeutti  viljan  hankki-
mista   valtakunnan   ulkopuolelta.   Päättäen   siitä,   että   kuolleisuus
ei  tänä   vuonna   Ruotsissa  juuri  lainkaan  kohonnut  ja  seuraavana
tuntuvasti  laski,   saatiin  ilmeisesti  pahin  hätä  torjutuksi.   Suomen
katovuosista   »Omassa   maassa.`)   olevaan   luetteloon   ei   vuotta   1765
ole   otettu.

Seuraavanakin   vuonna,    1766,   rukiin   vei`ohinta    vielä    nousee
Turun  ja  Porin  läänissä,  mutta  sen  keskimäärä  muussa  Suomessa
sekä  edellä  mainituissa  Ruotsin  lääneissä  laskee.  Merkille  pantavaa
on,  että  se  nyt  Turun  ja  Porin  läänissä  on  korkeampi  kuin  Tuk-
holman  puolessa.   Sääsuhteille  v.   1766  antoi leimansa poikkeukselli-
sen   pitkien   poutien   aiheuttama   kuivuus   kesällä.    Missä   määrin
meidän  maassamme  sen  johdosta  tuli  kato,  emme  ole  saaneet  tar-
kistetuksi.    Usein   mainitun   »Omassa   maassa»    olevan  tutkielman
mukaan  v.   1766  oli  katovuosi,  joka  jätti  syviä  jälkiä.  Suomen  ia
Ruotsin  väestösuhteissa  ei  kuitenkaan  tällaisia  iälkiä  näy.  Tänäkin
vuonna  sortui  Suomessa  karjaa  kulkutauteihin.

Vuosina  1767  ja  1768  i.ukiin  verohinta  tuntuvasti  laski.   Ilmei-
sesti   vuodentulo   näinä    ajankohtina   oli   huomattavasti   parempi
kuin   kahtena   edellisenä   vuonna.   Jo   seuraavana   vuonna,   1769,
i`ukiin  verohinta  jälleen  kohosi  tuntuvasti  Turun ja  Porin läänissä,
nousten   huomattavasti   koi`keammalle   kuin   Tukholman   puolessa.
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Vuonna   1770   »muussa   Suomessakin»   keskimääräinen   rukiin   vero-
hinta   oli   kalliimpi   kuin   Tukholman   puolessa.    Huippunsa   tämä
hinnan  nousu  saavutti  v.  1771  sekä  Suomessa  että  Ruotsissa.  Mer-
kille  pantava  on  samalla,  että  nyt  kysymyksessä  oleva  hinta  kohosi
Tukholman   puolessa   paljon  korkeammalle   kuin   Suomessa.   Tämä
erotus   pysyi   samanlaisena   edelleen   v.   1772,   jolloin   rukiin   vero-
hinta  jo  alkoi  tuntuvasti  laskea  sekä  meillä  että  Tukholman puo-
lessa.

Kaikki    nämä   neljä   vuotta   1769-1772   on   mainitussa  y)Oman
maan»   tutkielmassa   esitetty   vaikeina  katovuosina.   Missä   määrin
rukiin  vei`ohinnan  nousu  vv.  1769  ja  1770  todella  johtui  katotilan-
teesta,  emme  ole  voineet  tarkistaa.  Syynä  siihen  saattoi  olla  myös
hintojen  kohoaminen  ulkomailla,  Ruotsin  kun  oli  s.uuri   osa  leipä-
viljan   tarpeestaan   tyydytettävä   tuontiviljalla.   Merkille   pantavaa
joka  tapauksessa  on,  että  viljan  vienti  kielletään  Ruotsi-Suomesta
vasta  v:n  1770  lopulla  ja  tätä  toimenpidettä  ei  perustella  maata
kohdanneella   kadolla,   vaan   sillä,  että   ulkomailla  on  tullut  »suuri
kato»,   varsinkin   rukiista,   ja  lisäksi  rutto  puhjennut  niillä  paikka-
kunnilla,  joista   Ruotsi   on   aina  tuonut  tarvitsemansa   ulkomaisen
viljan.  Sen  vuoksi  o]i  näin  uhkaava  viljan  puute  torjuttava  siten,
että   oma   vilja   pidätettiin   maassa   ja   käytettiin   mahdollisimman
säästeliäästi.  Edelleen  on  huomattava,  että  Suomessa  ja   Ruotsissa
kuolleisuus   ei   vielä   vv.   1770  ja   1771   osoita   katoajan   seurauksia.

Sitä  vastoin  vuosina  1771  ja  1772  oli  ainakin  Ruotsissa  ankara
kato.  Jo  elokuun lopulla  v.  1771  hallitus lähetti  maaherroille kierto-
kirjeen,  jossa   kehoitettiin   näitä   r}'htymään   viipymättä   tarmok-
kaisiin   toimenpiteisiiii  v iljan kulutuksen  saattamiseksi  mahdollisim-
man    säästeliääksi.    Syynä   iäh.ä.n    mainitåan    va.ltakunn-an    useita
maakuntia   kohdannut   kato   sekä   ulkomailla   jatkuvan    sodan   ja
muiden   syiden   vuoksi   vaikeutunut   viljan   tuonti   muista   maista.
Vain viljan kulutuksen järjestämisellä  mahdollisimman   säästeliääksi
oli   ankara   nälänhätä   torjuttavissa.   Vuoden   1771   kato   Ruotsissa
»muutti    jo     aikaisemmin     valtaåh    päässeen  -köyhyyden    melkein

y]eiseksi   hädäksi.»  Kuolleisuus  tässä   maassa   v.  1772  lisääntyi   niin
suuresti,   että   väkiluku   aleni   18 445   henkeä.

Asema    Ruoi,sissa    muodostui    vielä   tukalammaksi,    kun    siellä
myös   v.   1772  tuli  ankara  kato.  i)Valtakunnan  säädyt  muistanevat
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sen  sui.kean  hädän,  johon  maan  asukkaat  olivat  joutuneet  onnet-
toman     sadon     vuoksi»    valtiopäivien    ]oppuessa    niiden    viimeksi
koolla    ollessa  v.   1772,   lausui  t,ästä   ajasta   Kustaa  111  valtiopäivä-

puheessaan  v.  1778.  Jo  marraskuussa  1772  kiellettiin  kaikki  viinan-
poltto,   myös  kotitarvepoltto,  ja  viinan   myyminen   toistaiseksi  -
erikoisen  jyrkkä   toimenpide,  jollaiseen  säätyjen  vastuksen  vuoksi
ei  oltu  ryhdytty  v:n  1756  jälkeen.   Kaikista  avustustoimenpiteistä
huo]imatta  nälänhätä  pääsi  jäLtämään  i)ahoja  jälkiä.  Vuonna  1773
nousi  kuolleisuus  Ruotsissa  tavattomasti,  niin  eti,ä  maan  väkiluku
aleni  55 030  henkeä.

Suomessa    ei   vuodentulo   vuosina   1771   ja   1772   muodostunut
läheskään   niin   huonoksi   kuin   Ruotsissa.   Niinpä   Tui`un  ja   Porin
läänissä    tuli   ilmeisesti   kohtalainen   sato,   koska    sanomalehdessä
<(Tidningar    utgifne    af   et   Sällskap    i   Åbo»  verrattaessa   v:n   1773
erikoisen;   hyvää    satoa    v:n   1772   satoon   sanotaan:   i)tosin   saatiin

yleensä   vähcmmän   joka   i`iihellisestä   kuin   edellisenä   vuonna   (siis
1772),   mutta   sen   korvasivat   runsaasti   sitä   useammat   riihelliset,
niin  että  enimmäkseen saatiin enemmän viljaa kuin viime vuonna».
Mikkelistä   taas kirjoitettiin  kesäkuun  alussa v.  1773 sanomalehdelle
))Ini`ikes  Tidningari),    että    sillä   paikkakunnalla    edellisenä  kesänä,
siis  v.   1772,   oli  ollut  kova  kuivuus  ja  sen  vuoksi  kevätviliasta  ja
heinästä   tullut   kato,   ))mutta  koska  rukiin  kasvu,  Jumalan  kiitos,
oli edul]inen  ja  olki riittoisaa,  ei hevosilta  eikä  naudoiltakaan ruoka
kcsken  loppunut».   Kuten  edellä  jo  huomautettiin,  rukiin  vei`ohin-
takin  Turun  ja  Porin  läänissä  oli  paljon  alhaisemi)i  kuin  Tukhol-
man,    Upsalan   ja    Södei`manlannin   lääneissä;   vielä    suurempi    oli
vuosina   1771  ja  1772  ei`otus  maamme  keskimääi`äisen,rukiille  ase-
tetun   verohinnan   ja   sanottujen   Ruotsin  läänien  vastaavan   vei`o-
hinnan välillä.  Jos  Ruotsissa  ei  näinä  vuosina  olisi i,ullut  niin  anka-
raa   katoa,    eivät   meillä   rukiin   verohinnat   todennäköisesti    olisi
nousseet  niinkään  korkealle  kuin  ne  kohosivat.

Ruotsissa  oli  paild{akuntia,  joissa  vilja  oli  vielä  kalliimpaa  kuin
Tukholman,   Upsalan  ja   Södermanlannin  lääneissä.   Niini)ä  Gävle-
borgin   läänissä   v:n   1772   verohintojen   mukaan   ruis   maksoi   4.3
Hampui`in taalaria  tynnyri.   Viljakaupassa   kiipesivät   hinnat  vielä
korkeammalle.    Kun   Tukholman   ylikäskynhaltiia    nålänhätäisten
avustamiseksi  osti  riihikuivaa  ruista  v:n  1772  1opulla  tai  v:n  1773
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alussa  100  tynnyriä,  hän  sai  maksaa  yhdestä  tynnyristä  3.9  Ham~

purin   hopeariksiä,   mikä   hinta   silloisissa   oloissa   katsottiin  ))joten-
sakin   kohtuulliseksiJ).    Helsinglaniiissa   v:n   1772   1opulla   ruis   mak-
soi   6.o    Hampurin   taalaria,   Vermlannissa   v.  1773  taas  5.3  Ham-

purin     taalaria     tynnyri,     »ja     oltiin    iloisia,   että   rahalla   tultiin
autetuiksi,  sillä viljan  myyjä  olisi  voinut  ottaa  viljasta  niin  paljon
kuin  olisi  tahtonuti).   Sitä vastoin  Suomessa  Ahvenkoskella  Kymin-
kai`tanon  läänissä  ruistynnyrin  sai  v:n  1773    helmikuussa  2.9  Ham-

purin    taalarilla.    Edellä    usein    mainittujen    muistiinpanojen  mu-
kaan   v.    1773    Värmlannista   ja   Dalslannista   »suuria   joukkoja   ja
kokonaisia     ruokakuntia»     siirtyi     Suomeen    säilyäkseen    hengissä.
Myöskään   väestökehitys   ei   Suomessa   näinä   vuosiiia   osoita   kato-
vuosien    »syviä    jälkiäi},    kuten    näkyy    seui`aavasta    asetelmasta.

Syntyneisyys  °/ou           Kuolleisuus   °/oo      Syntyneisyyden
Vuonna                                                                                                         enemmyys  o/oo

Suomessa  Ruotsissa  Suomessa  Ruotsissa  Suomessa  Ruotsissa

Syntyväisyys  siis  meillä  jonkin  verran  laski,  mutta  kuolleisuus
kohosi  vain  v.   1770.  Vuosina  1771-1773  kuolleisuus  oli  Suomessa
suorastaan  poikkeuksellisen  alhainen,  osoittaen  siten  erikoisen  suo-
tuisaa   väestökehitystä.   Seui`auksena   tästä   oli,   että   meillä   myös
väkiluku  voimakkaasti  yhä  lisääntyi,  varsinkin  vv.   1772  ja  1773,

jotka    Ruotsin   väestökehitykseen   todella    jättivät   »syvät   jäljeti).
Vuonna  1772  tuli  ainakin  Savossa  huono  heinäsato.  Siitä  sano-

taan   sanomalehdelle   »Ini`ikes    TidningarJ)    Mikkelistä    lähetetyssä,
kesäkuun  1 p:nä 1773 päivätyssä  kirjeessä:  »Edellisenä  kesänä kaikki
ruohon kasvu kuivui pois.  --Paljon nautakarjaa on tänä vuonna
kuo]Iut   erilaisiin   sairauksiinJ).

Suuri  lasku  tapahtui  rukiin  verohinnassa  v.  1773.  Tänä  vuonna
tulikin,  kuten  yllä  jo   on   sanottu,   erikoisen  hyvä   sato.   Sanoma-
lehdessä   »Tidningar    utgifne    af  et  Sällskap  i  Åbo»  sanotaan  siitä,
että  lukuun  ottamatta  kaaleja  ja  herneitä,  joihin  tuli   matoja  ja
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itikoita,   »antoi  Jumala  runsaan siunauksen enimmäkseen kaikesta,
mitä   maamies   oli   kylvänyti).  Ei  ainoastaan  rukiin,  ohran, kauran

ja  pellavan  sato,  vaan  myös  puutarha-ja  metsämarjojen  sato  muo-
dostui  nyt  hyväksi.

Hyvä   satovuosi   tuli   Ruotsissa   ja   Suomessa   edelleen   v.   1774.
Tämä   on  pääteltävissä,  paitsi  rukiin  verohinnan  jatkuvasta   suu-
resta    laskusta,   myös   muista   tiedoista.   Jo   heinäkuun   loppupuo-
lella   v.   1774   hallitus   julisti    viljan    maastaviennin   »vapaaksi   ja
esteettömäksii},     koska    edellisen   vuoden   runsaasta   vuodentulosta
oli   vielä   viljavarastoja   ja   kuluvankin   vuoden   satotoiveet   olivat
siksi   hyvät,   että   uutta   viljaa   tultaisiin   saamaan   yli   kotimaisen
tarpeen.    Sittemmin   syyskuun   loppupuolella   vuodentulosta   valta-
kunnassa      sanotaan     sanomalehdessä     i)Inrikes     Tidningari),    että
rukiin  sato oli runsas, mutta  ohra käi`si kuivuuden vuoksi.  Samoihin
aikoihin  kirjoitettiin  Turusta,   että   siellä   oli  vehnä   antanut  run-
saimman  sadon,   sen  jälkeen  ruis  ja  hei`neet,  mutta   ohra   antanut
heikomman    tuloksen.    Sanomalehdessä    ))Tidningar    utgifne   af   et
Sällskap   i    Åbo»   kerrotaan,    että   rukiin  sato  v.   1774  oli  »runsas

ja   antoi   paljo   enemmän   riihittäin   laskien   kuin   v.   1773,   mutta
i.iihien  luku  ei  tullut  läheskään  yhtä  suui`eksi,  ja  sen  vuoksi  saatiin
olkia   paljon   vähemmän   kuin  edellisenä  vuonna)).  Vehnän  sato  oli
kaikkialla  antoisampi  kuin  useaan vuoteen,  mutta  sen sijaan kevät-
vi]jat  epäonnistuivat  kovan  kuivuuden  takia.   Ohra  antoi  monelle
vain   toisen   jyvän,   harvoille   enemmän   kuin   kolmannen,   toisille
tuskin  sitä,   mikä   oli  kylvetty.   Kaui`an   sato   ei  o]1ut   sanottavasti

parempi.   Verohintojen  mukaan  tuli  meillä  kaikissa lääneissä hyvä
sato;  ohrankin  keskimääräinen  verohinta  koko  maassa  oli  hieman
a]haisempi  kuin  v.  1773.  Vielä  mainittakoon,  että  v:n  1775  maalis-
kuussa  viljan  maasta  vienti  Ruotsista  ja  Suomesta  selitettiin  edel-
leen  luvalliseksi.

On  sen  vuoksi  sitä  oudompaa,  että    ))Omassa    maassa»   julkais-
tussa,  useasti  mainitussa  tutkielmassa  vuosi  1774  on  otettu  kato-
vuosien  joukkoon,   j)jotka  jättivät   pysyviä    jälkiä)).    Vuoden   1774
sato  ei  jättänyt,  yhtä  vähän  kuin  v:n  1773,  minkäänlaisia  kadon

jälkiä.   Päinvastoin   vuosina  1774 ja  1775,  jolloin  noiden  »pysyvien
jälkien»   olisi   pitänyt  väestösuhteiden  kehityksessä  tulla  näkyviin,
kuolleisuus  Ruotsi-Suomessa  oli  poikkeuksellisen  alhainen  ja  väki-
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luvun  lisääntyminen  erikoisen  suuri,  molemmat  juuri  hyvien  vuo-
dentulojen  seurausilmiöitä.  Ei`i  asia  on,  olisiko  mahdollisesti  v.  1774
ollut   kato  jossain   Venäjällä,   sillä   sanotun   tutkielman   tekijäthän
ovat     pitäneet     yhtenä    jtnäkökohtana>)   päätellessään   katovuoden
tul]een  meillä,   oliko   silloin  sellainen   ollut   Ruotsissa  ja   Venäjällä.

Kesän  kuivuudesta  v.  1774  johtui,  että  nautakarjaa  ja  hevosia
taas   kuoli   Suomessa   joukoittain   kulkutauteihin.   Uudeltamaalta,
Karjaa]ta,  kirjoitettiin  heinäkuun   lopulla    sanomalehdelle   y)Inrikes
Tidningar»,    että    siellä   oli     ilmennyt     J)vaikea     karjaruttot),   niin
että  useissa  taloissa  oli    enää  kotieläimiä  vain  vähän  ääljellä.  Toiset
se   tappoi    het,i    »ikäänkuin    laukauksellai),  toiset  taas  paisuivat  ja
kuolivat   vuorokauden   kuluessa.    Hämeestä    samalle   lehdelle    elo-
kuussa   lähetetyn   kirjeen   mukaan   siellä   karjarutto   oli   tappanut
kotieläimiä  niin  paljon,  että  useat  talot  olivat  menettäneet  kaikki
hevosensa  ennen  syyskyntöjä.

Rukiin   verohintojen   kehitystä   Suomessa   ja   Tukholman   puo-
lessa   vv.   1774-17781{uvaa   seui`aava   asetelma,   jossa   hinnaL   on
esitetty   Hampurin   pankin  taalareina   desimaaleina.

Vuonna Turun  ja  Porin     Muu  Suomi    Tukholman,  Upsalan  ja
lääni                                             Södermanlannin  läänit

1.59                                 1.6i                                 1.95

2.i4                              2.07                              2.67

2.83                               2.37                               2.6o

2.33                               2.22                               2.55

2.22                               2.i3                               2.65

Kesä  oli  myös  v.  1775  hyvin  helteinen  ja  kuiva.  Usein  mainit-
tujen   muistiinpanoien   mukaan   alkoi   ionkin   verran   sataa   vasta
elokuussa,   mutta  enemmän  syyskuussa.   Sateita  riitti  sitten  koko
lokakuun,  ja  ilma  oli  niin lämmintä  päivät  äa  yöt,  että  turkkilaiset

pa,vut  muistiinpanoje:i.  kirjoittajan  ryytimaassa  alkoivat  uudelleen
kukkia  ]okakuussa  ja  antoivat  täysin  kehittyneen  sadon,  joka  kor-

jattiin  lokakuun  22  päivänä.  Emimmäinen  hallayö  oli  vasta  loka-
kuun   26  päivänä,   mutta   senkin  jälkeen  vielä   oli  sää   lauhkea  ja
sateinen.

Rukiin   vei`ohinta   kohQsi   v.   1775   samalle   tasolle,   jolla   se   oli
ollut  v.   1773.   Vuodentulo   oli  tällöin  ilmeisesti  edelleen  hyvä  Suo-
messa,   vaikka   se   keskimäärin   Ruotsi-Suomessa   silloin   oli   vähem-
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män  i`unsas  (mindre  ymnig)  -  useissa  vältakunnan  osissa  se  kui-
tenkin  oli   »vai`sin   edullisesti   luontunuty).    Keskimäärin   valtakun-
nan   täi`keimmissä   tapulikaupungeissa   rukiin   hinta    joulukuussa
1775  ja   tammikuussa   1776   oli   maaherrojen  lähettämien  tietojen
mukaan   2.25   Hampurin   hopeataalaria   tynnyri,   ioten   Turun   ja
Porin  ]äänin   verohinnan   mukaan  ruis   meillä   vastaavana   aikana
oli   melkoista   halvempaa.    Vilja    oli   muuten   ulkomailla   syksyllä
1775   kallistunut.   Tämän   seikan   ja   oman   sadon   vähemmän  run-L
sauden  vuoksi  viinan   polttamise`n   aloittaminen  valtion   viinateh-
taissa  ~  tämä  tuotannonhaara   oli  nimittäin  keväällä  1775  iulis-
tettu  valtion  yksinoikeudeksi  ~  1ykättiin  tuonnemmaksi.   Viljan
saanti katsottiin  kuitenkin io  ennen  uutta  satoa,  huhtikuussa 1776,
siksi  hyväksi,  että  viinanpolttimot  pantiin  käyntiin  sekä  Suomessa
että   Ruotsissa  ja   paloviinaä   oli  vapaasti   ostettavissa   toukokuun
2  päivästä  alkaen.

Pitkä  ia  lämmin  syksy  v.   1775   aiheutti  oraiden  kehittymisen
kovin  pitkälle.   Usein  mainituissa   muistiinpanoissa   sanotaan,   että
rukiit   Turun   puolessa   lokakuun   lopulla   useissa   paikoissa   olivat

yhden   kyynärän   mittaisia,  makasivat  rehevyytensä  vuoksi  »kuin
ladalla   ajettuina»   ja   monet  tekivät  jo  tähkää.   Seuraavaa   satoa
ajatellen  tällainen  liiällinen  kasvu  5o  herätti  pelkoa.  Muistiinpano-

jen    tekijä    päättääkin    esityksen   sanoilla:    ))Korkein   säästäköön
meitä   katovuodesta».   Tui`un  ja  Porin  läänissä  ilmeisesti  saatiinkin
v.  1776 rukiista  huononlainen  sato.  Siihen viittaa  sekin,  että  rukiin
verohinta  tässä läänissä kohosi v.  1776 paljon enemmän kuin keski-
määrin  muussa  Suomessa  tai  Tukholman  puolessa.  Todennäköistä
on   kuitenkin,   että   i)muussa   Suomessa«   tuli  v.   1776  ainakin  kes-
kinkei`tainen   rukiinsato,   siksi   vähän   oli   tässä   osassa   maatamme
keskimääräinen  i`ukiin  vei.ohinta  noussut  v:n  1773  tasosta.  Lisäksi
mainittakoon,   että  keskimääräinen  rukiin  ja  ohi`an  hinta   Ruotsi-
Suomen   tärkeimmissä   tapulikaupungeissa   oli   syksyllä   1776   alen-
tunut   takaisin   2   Hampurin   hopeariksiin   tynnyri,   minkä   vuoksi
viljatul]it  koi`otettiin täyteen  määräänsä.

Seuraavana   vuonna,    1777,   laski   rukiin   verohinta    Turun   ja
Poi`in  läänissä  jyrkästi,  lähes  yhtä  alhaalle  kuin  se  oli  keskimäärin
Suomen   muissa   lääneissä,   ja   laskua   jatkui   vielä   v.   1778.   Näinä
vuosina  oli  i]meisesti  sato  ainakin  kohtalaisen  hyvä.  Siihen  viittaa
5
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sekin,   että   Oulun  puolessa   saatiin   v.    1778  »ihana  ja  runsas  vuo-
dentuloi).    Merkille   pantava   on   myös   Kustaa   llI:n  valtiopäivien
avajaisissa  säädyille  v.   1778  Iokakuun  lopussa  pitämässä  puheessa
oleva   maininta,   että   v:n   1772  kadon  jälkeen   sadot   olivat   olleet
»joko runsaita  tai  hyviä».

Hyvät  viljavuodet  loppuivat  kuitenkin  taas.   Rukiin  verohinta
kohosi   huomattavasti  jo  v.   1779.   Myöskin   on  suorana.isia  tietoja
huonosta   vuodentulosta.   Kyminlaaksossa   oli   yöhalloja   jo   heinä-
kuussa,    ja     eräässä    kirjeessä,   joka    oii   päivätty   )}Karjaalla    ja
lnkoossa»   toukokuun   alussa   v.   1780,   sanotaan  v:n  1779  i)sangen
huonon  vedentulon   takia»   viljavarastoien  silloin  io  jotenkin  kaik-
kialla olleen vähis§ä.  Orilun .puolessa`taas yllättävän aikaisen talven-
tulon   vuoksi   pellot   jäivät   kyntämättä   ia   äestämättä.    Eräässä
v.  1781  annetussa  asetuksessa  sanotaan myös,  että Suomessa v. 1779
vuodentulo  oli  ollut  vähemmän  edullinen.

Maase`udun  ahdinkoa  lisäsi  vielä  v:n  1779  heinäsadon  huonous

joka   seuraavanå  tålv¥ö.n\a.`.äihe'utti  kövan  rehun;  puutteen.   Esimer-
kiksi   Karjaalta   ja   lnkoosta   kirjoitettiin  keväällä  v.  1780  i}Inrikes
Tidningaril]e»,   että  kaiiaa  o]i  suoraan  kuollut  nälkään.

Täten   oli  jouduttu  pitkään  katovuosien  sarjaan,  jossa  oli  vain

pari   parempaa   vuotta.   Nekään  eivät   saaneet   aikaan  sanottavaa
helpotusta.   Jonkinlaisen   yleiskatsauksen  saamiseksi tästä  kehityk-
sestä,  sikäli   kuin  se  kuvastuu  rukiin  verohinnoissa,  esitetään  seu-
raava  asetelma,   jossa  rukiin  verohinnat  ovat  muunnettuina  Ham-
pui`in  pankin  taalareiksi   desimaaleina.

Vuonna Turun  ja  Porin    Muu  Suomi    Tukholman,  Upsalan  ja
]ääni                                           Södermanlannin  läänit
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YIlä    olevaa    asetelmaa    tarkastellessa    kiintyy  huomio  siihen,
että   useimpina  vuosina  i`ukiin  vei.ohinta  ioko  Turun  ja  Porin  lää-
nissä   tai   »muussa   Suomessa»   oli   suunnilleen   samalla  tasolla.kuin
Tukholman  puolessa.  Neljänä  vuonna:  1784,  1787,  1788  ia  1791  se
oli  paljon  korkeampi  kuin  Tukholman  puolessa  ia  yhtenä  viionna,
1792,   Tukholman   puolessa   melkoista   koi.keampi   kuin  Suomessa.
Vei`ohintojen   mukaan   maatalouden   ahdingon   aikakausi   siis   tänä
äikana   kehittyi  yleensä   samanlaisena  Suomessa   kuin   Tukholman

puolessa.  Edellä  mainittuna  neljänä vuonna  se kumminkin  oli  tällä
puolen  Pohjanlahden  paljon  ankarampi.

Rukiin  verohinnan  nousu  jatkui  edelleen  v.   1780.   Suoranaista
kadon  tuntua  on  jo  eräiltä  paikkakunnilta  tulleissa  tiedoituksissa.
Porista   ilmoitetaan   marraskuussa,   että   ))Porin   läänissä»   ruis   on
antanut  vain  4:nnen    jyirän  sehraukseha  .kevään  kylmyydestä  ja
sopimattomasta    säästä   heilimöimisen   aikana.    Maaseutu   Porista
Pohjanmaalle   oli   yöhalloien   vuoksi   menettänyt   kokonaan   sekä
rukiin  että  ohra.n,  ja  sikäläinen  väestö  oli  io  ryhtynyt  ostelemaan
viljaa.   Pohjanmaaltakin  oli  jo  ilmaantunut  viljanostaiia.   Savosta
taas   kirjoitettiin   seuraavan   vuoden   tammikuussa,   että   v.    1780
maakuntaa  kohdanneen  kadon  vuoksi  siellä  on  hyvin  suui`i  puute
viljasta;   vähemmän   vai.akkaille   ei   riittänyt   edes   jouluksi   leipää
omasta  varastosta.  Yhtä  huono  oli  asema  Kyminkartanon  lääniin
kuuluvassa   osassa   Hämettä. ' Köyhiä  talonpoikia   kierteli  io   »näl-
kiintyneinä  ja voimattomina  apua  etsimässä kesäLlä  1781,  saainat,ta
sitä,  ennen   kuin   kruununmakasiineistä   ruvettiin   jakamaan   vilja-
Iainoja».

Todistuksena  siitä,  että  sato  Suomessa  tuli  huono  v.   1780,  on
myös  se  seikka,  että  hallitus  ryhtyi  erikoisiin toimenpi.teisiin  vilja-
varastojen  lisäämiseksi maassamme.  Niinpä k€väällä v.  1781 rahvas
sai  eräillä !påikk-åkumilramme  luvan  purjehtia -Tänffi`naan  hankki-
maan  viljaa   sieltä   itse  ja  Ruotsin puolelta  lähetettiin  vesien  auet-
tua sekä siemen-  että syömäviljaa Suomeen.  Samalla rukiin ia ohran
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tuontitulli  alennettiin  18  killinkiin  tynnyri  yleensä  ja  12  killinkiin,
kun  kysymyksessä   oli  tuont,i  Suomeen.   Pari  viikkoa  myöhemmin
12  kil]ingin  tulli   ulotettiin  mvös  Ruotsiin.

Yhä  edelleen  kallistui ruis v.  1781.  I-Iopeassa  laskettuna  se  vero-
hinnan  mukaan  maksoi jo  enemmän kuin vv.  1756-57.  Sääsuhteet
olivat  viljan  kasvulle  keväällä  epäedulliset.   Tui`un  sanomalehdessä

julkaistujen  säätietojen  mukaan vielä toukokuussa tuli lunta  useina
päivinä,  niinkin  myöhään  kuin  23  ja  25  päivänä.  Kun  lumisateita
seui`asi  vai`sinkin  toukokuun  alkupuolisko.lla  kylmä  ja  kova  tuuli,
kärsivät siitä rukiinoi`aat suui`esti.  Monin  paikoin  esimei`kiksi Turun

puolessa   kuihtuneiden   rukiin   oraiden   peittämät   pellot   kylvettiin
ohi`a]lc.  Heinäniityt  olivat  valkoiset ja  ikäänkuin  boltetut.  Syksyllä
Tui`un ]äänissä ruissadon laskettiin antavan yleensä  tuskin  enempää
kuin  ne]jännen  iyvän.  Sen  sijaan  ohrasta,  hei`neistä,  kaalista,  ome-
noista  ja  inarjoista  saatiin  ))tavallinen  hyvä  sato)).  Heiniä  koriattiin
vain    kolmannes     tavallisesta     inäärästä.     Huii,tisissa     aiheuttivat
huonot sääsuhteet ja edellisen vuoden tulvat v.  1781 j)vaikean kadon
sekä  viljasta  että  rehustai).

Uudellamaalla  i`uis  alkoi  vasta  heinäkuun  lopulla  tehdä  tähkää,

ja  nälkiintyneitä joukkoja  oli j`o  alkanut  maaseudulta tulla  kaupun-
keihin   saadakseen   elatuksensa   kerjäämällä.    Kyminkartanon   lää-
nissä    ruispellot    muutaman   penikulman   levyi`sellä   vyöhykkeellä

pitkin  i`annikkoa  olivat  heinäkuun  lopulla  aivan  paljaina.
Vuonna  1781  tuli  viljasato  ))määrätyissä  valtakrinnan  maakun-

nissa»  niin  huono  ja  rehusato  yleisesti  niin  heikko,  että  elokriussa
tänä   vuonna   annettiin   asetus,   jossa  vilian  tuontitullit   kokonaan

poistettiin   syyskuun   alusta   lukien   seuraavan   vuoden   t,oukokuun
lopi)uun -Arkangelista tuotava vilia  oli oleva tullivapaa kesäkuun
loppuun.  Vastaavana  aikana  oli  ulkomaisilla  aluksilla  oleva  samat
oikeudet   viljantuonnissa   kuin   kotimaisilla.   Tämän   tullivapauden
voimassaolo   pidennettiin   v:n   1782   alussa   heinäkuun   puoliväliin
ulottuvaksi.

Sääsuhteet  olivat  edelleen  v.  1782  kaikkea  muuta  kuin  hyvät,
ainakin  suuressa  osassa  maatamme.  Talvi  oli pitkä ja  oikullinen ko-
vin  jyi.kkine  lämpövaihteluineen,  kesällä  oli  pitkiä  kylmiä  sateita,
tulvia  oli  keväästä  syksyyn,  elonkorjuuaika  oli  sateinen,  kuten  eri
osista   maatamme  ])Inrikes   Tidningarille))  lähetetyissä kirjeissä vali-
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tettiin.  Kaikesta  huo]imatta  sadosta  näytti  kumminkin  tulevan nyt
parempi  kuin edellisenä vuonna.  Kesäku`ussa  olivat  satotoiveet  siksi
hyvät,  että  alhainen,  8  killingin  viljatulli  ruistynnyriltä  määi`ättiin
kesäkuun   lopulla   otettavaksi    käytäntöön   seuraavan    heinäkuun
puo]ivälistä  -  muilta  viljalajeilta  kannettava  tuontitulli  oli  so+i-
tettava   sen   mukaan,   paitsi   vehnältä   kannettava,   5ota   oli   suori-
tettavä   32   killinkiä.

Turun   sanomalehdessä   julkaistun   toukokuun   säätiedoituksen
mukaan  oli  vielä  tämän  kuun  lopussa  toiveita  hyvästä  rukiin  ja
heinän  kasvusta.  Kesäkuun  alussa  ruis  rupesi  Tui`un  puolessa  teke-
mään  tähkää  ja   niityt   olivat  reheviä.   Elokuun  säätiedoituksessa
kumminkin  sanotaan rukiin kypsyneen epätasaisesti ja  olleen sateen
]akoon  lyömä.  Sitä ryhdyttiin leikkaamaan  Turun puolessa  elokuun
23  ja  24  päivänä.   Koepuinnit  eivät  luvanneet  i)täyteläistä  viljaa
eivätkä   mainittavaa   satoisuutta)).   Vehnä   ja   herneet   olivat   vielä
elokuun   lopussa   koskemattomina,    ohi`a   ja   kaura   monin   paikoin
vielä  syyskuun  lopus`sa.

Ilmeisesti   v:n   1782   sato   oli    arvioitu   todellista   paremmaksi,
k oska seui`aavan vuoden maaliskuussa määrättiin, että i`ukiin tuonti-
tulli   oli   Oulun,   Vaasan  ja   Kyminkartanon  lääneissä   sekä   eräillä

paikkakunnilla   Ruotsissa  alennettava  4  killingiksi  tynnyri  näiden
alueideri...huonomman   sadon  mukaisesti.

Viljan  halventuminen  ei  kuitenkaan  tullut  pitkäaikaiseksi,  sillä
rukiin   verohinta   nousi   v.    1783   suunnilleen   yhtä   korkealle   kuin
v.    1781.   Sääsuhteet   olivat   edelleen   epäedulliset   viljan   kasvulle.
Sitä  haittasivat  varsinkin  pitkäaikaiset,  runsaat .sateet.  Nämä  vai-
keuttivat  lisäksi  jo  itsessään  heikon  sadon  korjuutakin,   niin  että
monin  paikoin  ruis  iti  tähkässä  pellolla.

Turun    sanomalehdessä    julkäistpj.9`n    elokuun    säätiedoituksien
mukaan  kevät  oli  myöhäinen,  ja  toukokuun alkupuoliskolla useina

päivinä  sat6i  lunta.   Alkukesällä  taås  rhpesi 'kuivuu's  vaivaamaan,
sitten  liikanaiset   sateet.   Turun  lään,isaä  rukiin,   ohran,  vehnän  ja
herneiden  sato  tuli  h}vin  epätasaiseksi ja  erilaiseksi.  Harvat  saivat

y]i   seitsemännen  jyvän,   useimmat   ne]jännen  :a  viid`ennen  väli]l'ä,
ösa  sai tuskin siemeniään takaisin. Sitä vastoin heinäsato, juui.ikkaat

ja  puutarhat  antoivat  i`urisaan  sadon.
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Ulkomaiseii   viljan   tuonnin   helpottamiseksi   alennettiin   i`ukiin

ja   ohran   tulli   elokuussa   4   killinkiin   yli   koko  Ruotsi-Suomen,  ja
mai`raskuussa  viljan  tuonti  tuli  kokonaan  tullivapaaksi.  Jo  talven
alkaessa  oltiin  selvillä,  että  suoranainen  nälänhätä  oli uhkaamassa,

ja  sen  koettelemuksissa  oli  sitten  elettävä  koko  seuraava  kesäkin
uuteen  satoon  saakka.  Tilannetta  pahensi  vielä  se,  että  t,alvi  muo-
dostui   tavallista   pitemmäksi,   joten   vähäisistä  .viliavarastoista  oli
osa käytettävä karjan hengissä pitämiseksi.  Säädyille v.1786 touko-
kuussa  jätetyssä  hallituksen  kertomuksessa  sanotaan,  ehkä  vähän
liioitellen, että niin yleistä viljan puutetta kuin 1783 tuskin oli aikai-
semmin   ollut   koko   1700-luvulla   Ruotsin  valtakunnassa.   Kato   oli
ilmeisesti Suomessakin `-leinen.  Siitä sanotaan muun muassa  eräässä
sanomalehdelle    ))Inrikes   Tidningar»   Suomesta   v.17841ähetetyssä
kirjeessä:  »Päivittäisistä  valituksista  julkisissa   sanomalehdissämme
on kylläkin tunnettua,  että nälänhätä on ollut vallalla }-li koko rak-
kaan  isänmaammei).

Rukiin  verohinta  pysytteli  v.  1784  sa.malia  tasolla  kuin  v.  1783.
Sadosta tu]i tällä kertaa  kuitenkin tuntuvasti parempi kuin lähinnä
edellisenä   vuonna.   Edellä   mainitussa   v.   1786   säädyille   jätetyssä
kertomuksessa   sanotaan,   että   v.   1784   »Korkein   siunasi   Ruotsin
asukkaat  hyvällä  ja  hedelmällisellä  vuodella».   Kato  tuli  nyt  vain
Oulun  läänissä,   Länsi-Pohiassa,  Länsi-Nori.1annissa  ia   osassa   Hel-
singlandia.     Uudeltamaalta    kirjoitettiin    sanomalehdelle    »Inrikes
Tidningar»,  että  siellä  tänä  vuonna  oli  tullut  »jotensakin   auttava»
sato.

Turun ja  Porin läänissä ei sadosta kuitenkaan tullut  maihittåva.
Turun  sanomalehdessä  julkaistujen  säätiedoi.tuksien  mukaan  ensin-
näkin  kevään  kylmyys  ja  tuulet  harvensivat  ia  heikonsivat  rukiin
ja  vehnän  oraita;  jälkimmäiset  monin  paikoin  kokonaan  tuhoutui-
vat.   K6sällä  sateet  rukiin  heilimöint,iä  hidastuttivat  i.a  tekivät  sen
epätasaiseksi   sekä  löivät  viljaä  lakoon.   Heinäkuun  lopulla   i`ukiin

jyvät  olivat  vielä  kaikkialla  pehmoisia. Leikkaamaan ruista päästiin
Turun puolessa vasta elokuun 22 päivän paikkeilla. Koepuimit osoitti-
vat,  että  sadosta  ei  tullut runsasta.  Tämä  selittää, miksi rukiinvero-
hinta  Tui`un ja  Porin läänissä  v.1784  oli  tuntuvasti korkeampi kuin
muussa Suomessa. H}rvän vuodentulon vuoksi määrättiin elokuun puo-
livälissä pidettäväksi  }-li  maan  kiitosjumalanpalvelus.  Sen  johdosta
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Hollolasta   »Ini.ikes   Tidnjngarille»  1ähetetyssä   kirjeessä   kerrotaan,
miten  tässä  tilaisuudessa  maan  asukkaat,   useiden  katovuosien  ja
kalliin   ajan   riuduttamina,   »mitä   iloisimmin   sydämin»   lauloivat
virttä »Sua,  Luoja,  kiitämme»  (0  Gud!  wi lofwe  Tig),  koska  heidän
elämänsä  oli  pelastettu  ja  heidät  autettu  toivottuun  elonkor].uun
aikaan  »vastoin   odotuksia»  -  vuodentulon  toiveet   olivat   aluksi
olleet  yleisesti  synkät  kevään  pitkällisen  kuivuuden  vuoksi.

Näin  ollen  v.   1784  ei  Suomessa  ollut  katovuosi,  vaikka  se  on
»Oman   maan»   usein ' mainitussa   tutkielma-ssa.  Jse`Ilåiseksi   esitetty.
Viljan  hinnat  eivät  kuitenkaan  edellisinä  vuosina  otettujen  vilja-
lainojen  ja   vei`orästien  vuoksi  päässeet   alentumaan.

Uusi  rukiin  verohinnan  nousu  tapahtui  v.  1785.  Tänä  vuonna
muodostui  jälleen   syysviljan   kasvu   hyvin   heikoksi.   Säädyille   v.
1786  jätetyssä   kertomuksessa   sanotaan   siitä,   että   »sato   oli   niin
vähäinen  jå   heikkö,   että   se   on  tuottanut   Kunink.   Majesteetille
paljon   huolta».   Viljan   hinnat   nousivat   saman   lähteen   mukaan
tavattomåsti  myös  ulkomailla,  ja  sielläkin  useissa  paikoissa  tullut
kato  vaikeutti  viljan  tuonnin  muodossa  tapahtuvaa avun saamista.

Tui`un  sanomalehdessä  iulkaistujen  säätietojen  mukaan  touko-
kuussa  satoi  lunta  ja  pääskyset  saman  kuun  22  päivän  paikkeilla
lähtivät takaisin  etelään.  Toukokuun keskilämpö  päivällä  oli  +  7 ;
muutamina  aamuina  lämpömittari  laski  alle  nollan.   Oraat   olivat
kaikkialla   harvat.   Kesäkuussa   vaivasi   kuivuus,-   ia   heinäkuussa
heinän  sato  oli  noin  2/3  tavallisesta.  Sateiden  vuoksi  saatiin  ruis
leikatuksi  Turun  puolessa  elokuun  25  päivän  paikkeilla.  Puitaessa
ruista  oli  tulos  riihellisestä  kyllä  hyvä  ja  jyvät  täyteläitä,  mutta
harvan  kasvun  vuoksi  useimmilla  maanviljelijöillä  ei  ollut  monta-
kaan  i`iihellistä  puitavana.  Ohran  sato  oli  tavallinen,  mutta  Jtcinä-
sato. riieni  pilalle  matojen  ja  märkyyden  vuoksi.

Uude]tamaalta  kirjoitettiin  lokakuussa  v.   1785,   että   kaikkien

perättäisten   katovuosien  jälkeen  tämä  vuosi  kieltämättä   on  vai-
kein,   josta   miesmuistiin   kuulee   puhuttavan.   Edellisenä   vuonna,
1784,    syksy    oli    perin   sateinen,   joten  rukiin  kylvö   useimmissa
tapauksissa  voitiin  suorittaa  kovin  myöhään.  Siitä  oli  seurauksena,
että  oras  ei  ehtinyt  kyllin juurtua  ja  voimistua  kestääkseen  talven
kovuuttä.  Sen vuoksi  oli keväällä suui'i osa ruispelloista kynnettävä

ja  kylvettävä   ohralle  tai  kauralle,   sikäli  kuin  siementä  i`iitti  -
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useimmilta   maanviljelijöiltä  se  puuttui. .Ylgisimmin  eivät  ne  ruis-,

pellot,   jotka   oli   jätetty   kasvamaan,   antaneet.  takai.sin   enempää
kuin  oli  niihin kylvetty,  monissa tapauksissa  eivät edes  sitä.  Kevät-
vi]jat   antoivat  kyllä  keskinkertaisen  sadon.   Lopputulos   kii.joitta-

jan   mukaan   oli   kuitenkin,   että  parhaimmissa   olosuhteissa  olevat
talollisetkaan    eivät    viljavai`astoillaan,     kevätviljatkin     otettuina
huomioon,  tule  toimeen  muuta  kuin  korkeintaan  neljä  kuukautia.
Saman   kirjeen   mukaan   pahensi   asemaa   vielä   se,   ettei   väestöllä
ollut  rahaa  hankkia  ostoviljaa.
.     Viljatullit  oli jo  v:n  1785  alkupuo]ella  alennettu:  rukiip ja  ohran

4  killinkiin   sekä   vehnän   16   kimnkiin.   Vuoden   1.786   alkupuolella
ne  alennettiin  2  ja  s  killingiksi,  sikäli  kuin  vilja  tuotiin  ltämeren
satamista;  muualta  tuleva  vilja  oli  tul]ivapaa.

Yhtä   korkeana   kuin   v.   1785   pysyi   i.ukiin   verohinta   vuosina
1786  ja   1787.   Näitä   kahta   vuotta   ei  ole  i)Oman  maani}  usein  mai-
nitussa  tutkimuksessa  otettu  katovuosien  luetteloon.   Ilmeisesti  ne
kuitenkin   se]]aisia   olivat.   Niinpä   v.   1786   vielä   syyskuun   ]opulla

julkaistaan    »Inrikes    Tidningarissa»    neuvoja,    miten    katovuosina.
voidaan   valmistaa   ravitsevaa   ruokaa   i]man   jauhoja.    Vuodesta
1787  taas  kerrotaan  ei`äässä  Mikkelistä  ]ähetetyssä  kirjeessä,  ioka
on päivätty syyskuun 14 päivänä, että Savossa kesä oli poikkeuksel-
]isen  kylmä  ja.märkä  sekä  lunta  satoi jo  syyskuun  7  ja  s  päivänä.
Alituinen   sade   oli   haitannut   rukiin   kasvua   va-rsinkin   sen   heili-
möimisen  aikana  sekä  tehpyt  heinän  ja  viljan  korjuun  vaikeaksi.
Tynnyri rukiita maksoi jo  tuolloin   Savossa  3  å  4  Ilampurin   taa-
)aria,  sen   sijaan   kuin   se  tåvallisina  vuosina  o|i  ennen   maksanut
2   å   2.75    Hampurin   taalaria.    Karjaa.lta   v.1788   lähetetyssä kir-

jeessä   sanqtaan,   että   v.    1787   Raaseporin   itäisessä   ja   läntisessä
kihlakunnassa  tuli  yleinen  ka.to,  osaksi  sen  taki_a,  että   sääsuhte;t
ruista  kylvettäessä  v.  1786  olivat  olleet  kovin  epäedulliset,  osaksi
sen   vuoksi,   että   kovat   yöhallat   trimelivat   oi`aita  .alkukesästä.
Oulpn   ]äänissä ' oli   kato  v.  17ö7  saattanut  asukkaat  »viljasta. kbko-
naap   o§attomiksi».
.    Vielä   maipittakoon,   ?ttä   sama   viljatullien   alennus   ja   tulliL

Vapaus,   joka   oli   päät`etty   v.   1786   maaliskuussa,   uudiste+`tiin   +:
|.7§6   elok,uussa  ja   v,   1787   toukokuussa.   Vuopna   1787   elokuj§sa
määi`ättiin   tosin.  viljatul]it   lokak.uun   alusta   Suorite|tavik;i   niin
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korkeina, kuin  ne  olivat  olleet  vanhaan  hyvään  aikaan,  nimittäin
maksaen  i`ukiista  ja   ohi.asta   24  killinkiä  ja  vehnästä  40  killinkiä
tuontitullia  tynnyriltä.   Vuodentulo   Suomessa  ilmeisesti  ei  kuiten-
kaan   ollut   antanut   aihetta   tällaiseen   toimenpiteesee.n.   Myös   oli
aloitettu  viinanpoltto  valtion  viinateht.aissa  kevää]lä  1787.

Rukiin vei`ohinta  kohosi  huomattavasti jälleen  v.  1788.  Tälläkin
kertaa  oli  siihen  syynä  huono  vuodentulo.   Rukiin  sadon  heikkou-
teen  vaikutti  suuresti  edellisen  syksyn  sateisuus,  joka  o]i  aiheutta-
nut  sen,  että  syyskylvöt  olivat  tulleet  suoi`itetuiksi  liian  myöhään.
Lisäksi pahensivat  asemaa  ankarat kev.äthallat, joten  nytkin täytyi
monin   paikoin   kyntää  ruispellot.   Kuten  ainakin  katovuoden  uha-
tessa   alennettiin   elokuun   puolivälistä   rukiin   ja   ohran   tuontitulli
12  killinkiin  ja  vehnän  20  killinkiin.

Vuosi   1788   muodostaa   Turun   ja   Por.in   läänissä   huipun   siinä

pitkässä,    jotenkin    yhtämittaisten    katojen    sai`jassa,    joka    alkoi
v.    1779.     Muussa    Suomessa    vastaavan    vuoden    keskimääi`äinen
rukiin  verohinta  oli  suunnilleen  sillä  tasolla,  jolla  i`ukiin  verohinta
oli  Turun ja  Porin  ]äänissä  v.  1-787.  Huippukohta  muussa  Suomessa
saavutetaan  vasta  v.   1789.   Tässä  pitkässä  ajanjaksossa  on  välillä
vain  pari  parempaa  vuotta,  1782  ja  1784,  jotka  eivät  kuitenkaan
riittäneet  saamaan  aikaan  suui`takaan  parannusta  kansan  ravitse-
mustilaan.    Kuten   eräässä   »Inrikes   Tidningarille»   v:n  1788  heinä-
kuussa  lähetetyssä  kirjeessä,  jossa  kuvaillaan,   miten   ankarat  rae-
sateet    hakkasivat    Hai`tolassa    pilalle.  kymmenien   talojen   viljat,
sanotaan,   oli   kansa  jo   s   å   9   katovuoden   aikana   saanut   elättää
itseään  petulla  ja  surveilla.  0ltiin  kumminkin  kiitollisia  siitä,  että
henki  säilyi.

Huippukohdan   sivuuttaminen   ei   kuitenkaan   vielä   merkinnyt
koettelemuksien   päättymistä.   Ruis   oli  kyllä  jo  v.   1789   Turun  ja
Porin läänissä  tuntuvasti  halvempaa  kuin  v.  1788,  mutta  sittenkin
oli   sen   hinta   vielä   ylen   korkealla   hätäajan  tasolla.   Muussa   Suo-
in.essa   i`ukiin   verohinta   nyt   jyrkästi   nousi,  .kohoten   suuppi|le.en

yhtä korke.alle  kuin v.1788  Tui`un ja  Porin läänissä.`.Näyttää  myös
siltä,'  että  ulkomainen  tuontivilja  _oli  fkallistumassa,  kpska  marra.s-
kuussa    1789   taas    tulivat   voimaan   vai`s~in   alhais6t   viljatu]lit:    4
kil]inkiä tynnyi`iltä r'ukiita ,tai  ohi`ia ja  s killinkiä tynnyriltä vehriiä`.
Joka  tapauksessa  'iukiilie _pantu  v:n,:  1,7?9  vei`ohinta  _oli   melkoista
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korkeampi   kuin   katovuoden     1783.    Kestettyjen   koettelemuksien

jä]kiseuraukset  olivat  sitä   paitsi  jatkuvasti  i`askaana  painona.
Rukiin   verohinta  ]aski  ede]leen   v.   1790.   Sato   ilmeisesti   oli  jo

Turun ja  Porin läänissä tuntuvasti  parempi.  Tapulikaupungeissakin
rukiin   ja   muun   viljan   hinta   ]aski   siksi   paljon,   että   lokakuussa
rukiin  ja   ohi`an  tuontitu]Ii  korotettiin  12  killinkiin  ja   vehnän  20
killinkiin  tynnyri]tä.     On  myös    olemassa   suoi.anaisia   katotietoja.
Niinpä      eräässä     sanomalehdelle     ])Åbo     Tidningar»     Sotkamosta
v.   1791   ]ähetetyssä  kirjeessä   sanotaan,   että  tässä  pitäjässä,   joka
silloin   käsitti   myös`  Kuhmon   laajan   kappelin,   tuli  v.1790   kaik-
kialla   »täydellinen   kato,   niin  että  kansan  yli  vuoden  on  täytynyt
elää    sui`veilla,    petulla     ja     muulla     luonnottomalla    i.avinnolla».
»Oman   maan»  tutkielmassa   on   vuosi   1790  otettu  vaikeiden  kato-
vuosien  joukkoon.

Rukiin   verohinta  Turun  ja  Poi`in  läänissä  nousi  jälleen  tuntu-
vasti  v.  1791.  Vielä   korkeammalle se kohosi  Uudenmaan ja  Hämeen
läänissä,   nimittäin   3.7o   Hampurin   pankin  taalariin,   mahdollisesti
muua]]akin;   tältä   vuodelta  ei  näet  ole  ollut  verohintataksoja käy-
tettävissämme   näiden   kahden  läänin  lisäksi   muuta   kuin   Vaasan
läänistä.   Tässäkin  läänissä  rukiin  vei`ohinta  nousi  edellisestä  vuo-
desta.    »Oman    maan»   tutkielmassa   tämä   vuosi    on  luettu   kato-
vuosien  joukkoon,  jotka  jättivät  syviä  jälkiä.   Yllä  esitetyt  vero-
hintatiedot  tätä  käsitystä  myös  tukevat.

Vasta  v:n  1792  sato  aloittaa  pitemmän  helpotuksen  ajan,  joten
siihen  mennessä  voidaan  katsoa  v.   1779  alkaneen  pitkän  katojen
sarjan lopultakin  päättyneen.

Minkälaiset  jäljet  tämä  pitkä  koettelemuksien  aika jätti  väestö-
kehitykseen  Suomessa  ja   Ruotsissa,  näkyy seui`aavalla  sivulla  ole-
vasta  asetelmasta.

Alkupu®bll?   t;ätä i' ajanj.aJksoa  oli®£ug`pessa  väestönkehitykselli-
sesti   huomatt;vasti   epäedullisia   vuosia   vain   1781,   1783   ja   1785;
loppupuolella   oli  neljä   epäedullista   vuotta,   1788-1791,   ja   nämä
o]ivat   kaikki   se]laisia   erikoisen   suui`essa   määi`ässä.   Ruotsin   puo-
lella  väestönkehitys  oli  yleensä  heikompaa kuin meillä, mutta  siellä
ei ollut aingatak`aan niip th`uonoa vuotta kuin. jrieillä olivat vuo.det .1789

].a   1791.   Toiselta   puolelta  on  otettava  huomioon,  että  tähän  epä-
suotuisaan  kehitykseen  ajanjakson   loppupuolella  vaikutti  osaltaan
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Vuonna
Syntyneisyys  °/oo       Kuolleisuus  °/oo

Suomi        Ru otsi         Suomi       Ruots i

1779               43.2           36.7            21.0

1780               41.2           35.7            21.i

1781               37.7           33.5            26.5

1782               41.7           32.i            25.i

1783               40.o           30.3            31.2

1784               42.7           31.5            25.3

1785               39.8           31.4            30.3

1786               40.o           32.9            26.3

1787                40.4           31.5            23.7

1788
1789
1790
1791

1792

Syntyneisyyden
enemmyys O/oo

Suomi       Ruotsi

28.5                21.3               8.2

21.7               20.i            14.o

25.6                 11.2               7.9

27.3                16.6              4.8

28.i                   8.8              2.2

29.8                17.4               1.8

28.3                  9.5             3.i
25.9                 13.6               7.o

24.o                16.7              7.5

33.3           26.7                   2.8              7.2

37.7           33.i
38.1            30.4

40.0           25.5

1.1

1.1                 0.1

4.9                7.1

25.o            23.0                17.2            12.7

myös  Venäjän  sota,  joka  alkoi  maassamme  kesällä  1788  ja  päättyi
kesällä  v.   1790.   Tuon  ajan  armeijat  eivät  kylläkään  olleet  kovin
suui.ia, eikä  kaatuneidenkaan  luku  tässä  sodassa  ollut  huomattava.
Sen   sijaan   sotaväki   toi   kotiin   palatessaan   ku]kutauteja,   jotka
levisivät    siviiliväestöön.    Todennäköisesti    on   korkea    kuolleisuus
v.  1791  aiheutunut  suureksi  osaksi  tästä  syystä.  Tärkeänä  tekijänä
tässä   kohden   oli   kumminkin   myös   v.    1791   katovuoden   huono
ravinto,  kuten  suoranaisesti  ei.äissä tietolähteissä  mainitaan.   Muun
muassa   edellä   mainitussa   Sotkamosta   lähetetyssä   kii.jeessä   sano-
taan,  että  pil,käaikaisesta  petun  ja  muun  sopimattoman  ravinnon
syömisestä  siellä  oli  v.  1791  puhjemut  kulkutauti,  joka  5  kuukau-
dessa   aiheutti   pitäjälle   500   hengen   menetyksen.   Eräissä   toisissa
kirjeissä,   jotka.  on   läh`et,etty   Oulu.n   läänin`   pohjoisosista  . heinä-
kuussa   1791,   sanotaan,   että  »köyhyys,  luonnoton  ravinto  ja  viime
syksynä  kotiutunut  sotaväki  levittivät  myrkyllisen  ja  niin  t,appa-
van  kulkutaudin,  et,tä  useista  taloista  5,  10,  15  ja  20:kin  henkilöä
temmattiin    pois».    Poi`voon    hiippakunnan   väestöolojen   kehitystä
kuvaavassa    e.si.iyksestä„   jokm   , on    julkaistu   »Åbo.  Tidningarissa»
v.  1794,  kerrotaan,  että  tämän  hiippakunnan  alueella  v.  1791  kuoli
nsamanlaisiin    tauteihin,    mutta    varsinkin   punatautiin   yli   9 500
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henkilöä,    mistä   määrästä   yksistään   Karjalassa   menehtyi   2 400
punatautiin,  joka  oli  aiheutunut  nälästä ja  sopimattomasta ruoasta,
sillä    paikkakunnalla    kun    ei    miesmuistiin    o]Iut    sellaista   nälän-
hätää   o]lut)}.   Sitä   paitsi  on  muistettava,  että  todennäköisesi;i  sota-
väenkin    keskuudessa    katovuosista   johtunut    huono    ravinto    oli
omansa  edistämään  kulkutauteja.

Väestönkehit?'ksemme    selviytyminen.   näinkin    hyvin    vuosien
1779-1791   pitkästä   katojen  sarjasta  on  katsottava  osittain  halli-
tuksen    ansioksi.    Varsinkin    1780-Iuvun    alkupuolella    hallituksen
toiminta    nälänhädän   torjumiseksi   maassamme    oli    huomattava.
Niinpä   kruununmakasiineista   annettiin   viljalainoja   hädänalaisille,
valtion  toimesta  tuotiin  vi]jaa  ulkomailta  ja  ]ähetettiin  Suomeen,
tapulikaupungit    velvoitettiin   tuomaan    viljaa    ulkomailtå,    vi]ja-
tulleja  alennettiin  tai  viljan  tuonti  tehtiin  kokonaan  tullivapaaksi,
Suomen  rahvas  sai  luvan  purjehtia  Tallinnaan  viliaa  hankkimaan,
kruununpolttimoiden   makasiinei;tä   luovutettiin   viljaa   hädänalai-
sille  ja  viinanpoltto  valtion  viinatehtaissa  joko   kokonaan  lopetet-
tiin tai supistettiin.  Mutta ei`ikoisen avun toi kansallemme se seikka,
että `  Venäjän   keisarinna    Katai`iina    11    läheliä    olevist-a    Venäjän
kruununmakasiineista   ant,oi   tuoda   .viljaa   maahamme.   Keisarinna
Katai`iina   11   saikin  tämän  toimenpiteensä  johdosta   kansaltammö`
kiitokseksi    nimityksen    i)Jau.ho-Kaisai}.     Vuoden     1786     valtiopäi-
villä   Yi`jö   Maunu   Sprengtporten`  s'ånoi,   että   Suomen   kansa  olisi
kuollut  nälkään  silloisina  katovuosina,  jos  se   ei  olisi  saanut  apua
Venäjältä.   Tässä  lausunnossa   on' ilmeisesti  liioittelua,   vaikka  to`i-
selta   puolen   on   kyllä   myönnettävä   kysymyksessä   olevan   avun
suuri   merkit.ys..

Kaikista  avustuksi`-stå  huo'limatia  jgutui  karisa  ino`isena  pitkänä
katovuosien   kahtena   ei`ittäin  paljon`  kär.simään.   Väestön   vai`atto-
mu'us    ase`tti   myös   rajansa   viljan   saan.nille   kruununmakasiineista,
siinäkin    tapauksessa,    ett`ä   viljala~inoja   annettiin   lLdtoll?.   Niinpä
Oulun   läänin'  pohjoisosassa   v.' 1791   ))köyhyy.S   jå   ktirjuus   oli  niiri
suuri,   että  tavallisest,i  puoleri`  ,tynnyrin.  taikinaan  otettiin   aihoås-
taaanmuljäsoark,eäi;::ta,Tin2.|:i:fapiåp(::i:||:(,:O,Tka::i,:::::::||la'8).|!å:åro!:

:i:::;  ;:]:]::S;ajjånu%°eJ;:'ujpaiLd£::åa!.n  hyv£riv°ipana>  silla  monet  saivat
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Rukiin  verohinta  a]eni  tuntuvasti  v.   1792  Tui`un  ja  Poi'in  lää-
nissä,   ja   muussa   Suomessa   lasku   oli   vielä   suurempi   vastaavan
verohinnan  alentuessa  muissa  ]ääneissä  keskimääi`in  3.o8  Hampurin
taalariin    tynnyri.    Vuodentulo    oli    nyt    pitkästä  aikaa   suhteelli-
sen  hyvä  koko  maassa.  Niinkin  kaukana  pohjoisessa  kuin  Kemissä
rukiin   sato   oli   »runsasy)   erään  paikkakunnalta  seui`aavana  vuonna
lähetetyn  kirjeen  mukaan.

Katojen jälkeen tulee  taas  muutamia  hyviä  tai  ainakin  helpom-

pia  vuosia,  joiden  aikana  kansamme  saa  uutta  voimaa  ja  luotta-
musta   tulevaisuuteen.    Tänä    ajanjaksona   rukiin   vei`ohinta   Suo-
messa ja  Tukholman  puolessa  vaihteli  seui`aavasti  laskettuna  Ham-

purin  pankin  taalareissa  desimaaleina.

Vuonna Turun  ja  Porin     Muu  Suomi    Tukholman,  Upsalan  ja
Llääni                                             Södermanlannin  läänit

Vuonna   1793   rukiin   verohinta   laski   edelleen   sekä   Suomessa
että  Tukholman  puolessa.  Sato  oli  jo  siksi  hyvä,  että  viljaa  i`uvet-
tiin  viemään   ulkomaille   huomattavasti.   Tämä   kuitenkin   vaikutti
viljan  hintojen  halpenemi.sta  estävästi.  Viranomaisten  huomio  kiin-
tyikin  siihen,   että   »viljan  hinnat,  ei  väh`-emmän  täällä  pääkaupun-

gissa   kuin   useimmilla   maaseudun   paikkakunnilla,   ovat   nousseet
korkeamma]le   kuin   syyllä   voidaan   katsoa   olevan   sopusoinnussa
sen  runsaamman  sadon  kanssa,  joka  viime  vuonna  saatiin  useim-
missa  maakunnissai}.   Koska  tämä ilmiö  ainakin  osaksi johtui viljan
viemisestä   ulkomaille    ja   liian   korkea   viljan   hinta   oii   estettävä
väestön    köyhää    osaa    i.asittavana,    kiellettiin    kotimaisen    viljan
vienti   Suomesta   ja   Ruotsista   .toistaiseksi   tammikuussa   v.   1794
annetulla   asetuksella.   Tämä   Vienti   toiselta   puolen   viittaa   siihen,
että  vilja   ulkomailla  oli  kallista.

Vuonna   1794   ruis   jälleen   kallistuu.   Sen   vei`ohinta   ei   kuiten-
kaan   Suomessa   tällä   kertaa   nouse   edes   v:n   1792   tasolle.   Ilmöi-
sesti   maassamme  tuli   keskinkertainen   sato   v.   1794.   Sitä   vast`oin
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Ruotsissa tuli  nyt paikoitellen  suoranainen  katovuosi.  Viljanhintoja
oli   omahsa   meilläkin   kohottamaan   viljan   yleinen   kallistuminen
ulkomailla  jatkuvien  sotien  vuoksi.   Näistä  syistä  kiellettiin   maa-
seudulla  yli  valtakunnan  viinanpoltto  myyntiä  varten  sekä  lisäksi
niissä    kaupungeissa,    jotka    sijaitsivat     Kronobei.gin,     Hallandin,
Elfsborgin  ja  Karlstadin  lääneissä,  joissa  vuoden  tulo  oli  ei`ikoisen
huono.   Viljan  kallistumisen  vuoksi  tapulikaupungeissa   alennettiin
tammikuun  alussa  samana  vuonna   rukiin  ja   ohran  tuontitulli   4
killinkiin  tynnyriltä,  jos   vilja  tuotiin   Ruotsiin.   Sitä  vastoin,   jos
ruis-  tai  ohrapartia  tuli  Suomeen,  oli  tuontitullia  kannettava  kaksi
kei`taa   enemmän,   8   killinkiä   tynnyriltä.   Tämäkin   viittaa   siihen,
että  v.  1794  sato  Suomessa  oli  tuntuvasti  pargmpi  kuin  Ruotsissa.

Rukiin   verohinnan   nousua   jatkui   edelleen   vuosina    1795   ja
1796.   Siinä   ei  vielä  kuitenkaan  ole  katoajan  tuntua,   vaan  se   on
voinut  johtua   ainakin   osaksi   Eui.oopassa   silloin   i`aivonneen   sota-
ajan  hintoja  kohottavasta  vaikutuksesta.  Suoi`astaan  hyviä  vuosia
eivät  nämä  ilmeisesti  kuitenkaan  olleet.   Vuoden   1796   sadosta   on
käytettävänämme  Jisätietoja    hiippakuntiemme   väestötaulustojen

yhteenvedoista,      jotka       on       julkaistu      sanomalehdessä      »Åbo
Tidningari).    Niiden    mukaan    tuli   v.   1796   melkein   koko   maassa
rukjista   heikko   sato   sen   vuoksi,   että   ensinnäkin   syksyllä   1795
kuivuuden  vuoksi  oraat  kehittyivät  huonosti  jääden  harvoiksi  ja
sitten  talvella  tammikuun  loppupuolella  ja  helmikuun  alkupuolella
kaikki  lumi   suli  pois.   Kesä  sen sijaan  oli  »ihana ja  lämmin», joten
i.ukiin    tähkät    kehittyivät    hyvin.    Puitaessa    saatiin    i`iihellisistä
hyvät  tu]okset,  mutta  riihellisiä  tuli  suhteellisen  vähän  sen  vuoksi,
että  ruis   oli   harvaa.  Sitä  vastoin  kevätviljat  olivat  »runsassatoisia

ja   siunatuita».   Turun   hiippakunnan  alueella  i.uis  maksoi   yleisim-
min  3.55,  mutta  ohra  ja  kaura  vain  2.o7  Hampurin pankin  taalaria
tynnyri.   Ohran  sato  oli  erikoisen  runsas,  koska  sitä  myytiin paljon
alle    keskimääi.äisen    verohinnan,   joka   oli   2.73   Hampurin  pankin
taalaria.  Heinäsato  oli  keskinkertainen.

Tähän   keskeytyivät  jo   taas   kuitenkin   paremmat   satovuodet.
Vuonna   1797  tuli  suorastaan   ankaran  kadon  aika.  Turun  hiippa-
kunnan  väestötaulustoista  ]aaditussa  yhteenvedossa  sanotaan,  että
tänä  vuonna  vuodentulo  dli  Sudmessa  heik'oimpia,  joita  maassam-
me  y]ipäätään  miesmuistiin  oli  saatu  kokea.  Kolea  ja  sateinen  sää
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haittasi  kesällä  rukiin  heilimöimistä;  lisäksi  oli  kova  yöhalla  kesä-
kuun   18  ja   elokuun   1   päivänä.   Vaasan  läänissä  tuli  täydellinen
kato.   Oulun  ]äänissä  tuli  vähän  parempi   sato,   mutta   Tui`un  ja
Porin   läänin   pohjoisosissa   jo  syksyllä   1797  »oli  pakko  tui.vautua
tava]liseen   surveista   ja   petusta   tehtyyn   hätäleipään  sekä  muu-
hun   vähemmän   sopivaan  ja  luonnottomaan   ravintoon».  Turun  ja
Porin  läänissä  meren  rannikolla  ja  Ahvenanmaalla  sekä   Uudella-
maalla   sato   oli   »välttävä».     Pohjanmaalta   lähti  liikkeelle   suui'ia
kerjäläislaumoja   etsimään  ravintoa   muista   maakunnista.   Kokko-
lasta  kulki   i)alituisia   karavaaneja  Venäjän  i`ajaa  kohti  viljaa  hake-
maan»,   ja    Närpiön   i.ovastikunnassa  vai`sinkin  suomalaisissa  pitä-

jissä   oli  viljan  puute  niin  suuri,  että  väestön  oli  olkisilppujen,  sur-
veiden   ja   petäjänkuoren   ym.   lisäksi  leivän  aineksikseen  i}kaivet-
tava   lumen   alta    oraita».  Täl]aisissa  olosuhteissa  pelättiin  ihmisiä
kevääseen   mennessä  kuolevan  nälkään.

Myös  Porvoon  hiippakunnan  alueella  tuli  yleensä  hyvin  huono
sato.   Tuomioi`ovastikunnassa  saatiin   rukiita   vain   kolmannes   tai
vielä   vähemmän   tavallisesta   sadosta,    Helsingin   i`ovastikunnassa
tuli  kato,  niin  että  vain.harvat  saivat  neljännen  jyvän,   Laukaan
rovastikunnassa   halla  vei  suuren  osan  viljasta  kokonaan  jne.   Kai`-

jalassa    vuoden    tulo    oli    »aivan    kui`ja»   (J)usel»),   Mikkelin  i.ovasti-
kunnassa  elokuun  1  päivänä  sattunut  halla  ja  i`uoste  turmeli  ala-
villa  paikoilla  ja   suopelloilla  lopullisesti  sen  viljan,   minkä   i`akeet
olivat  säästäneet.   Säästynytkin  vilja  antoi  vähemmän  jyviä  kuin
hyvinä  vuosina.  Vuodentulon  huonoudestå  huolimatta  saattoi  tämä

paikkakunta   kuitenkin  huomattavasti  auttaa  Pohjanmaan  väestöä
menneiltä  hyviltä   vuosilta  »säästöön  jääneellä   siunatulla   vi]jalla`».
Iiauhon   i`ovastikunnan.  hämäläisissä  pitäjissä   sato  jäi  vähäiseksi,
mutta    sen    Kyminkartanon   lääniin   kuuluvissa   pitäjissä   saatiin
parempi   sato,   »mikä  aiheutti  useita  matkoja  sinne  muilta  paikka-
kunnilta  viljaa  hankkimaan».

Vuosi   1797   on   myös   i)Oman   maani}   tutkielmassa  luettu  syviä

jämä  jättäneiden  katovuosien joukkoon.  Suoranaisia  nälkään  kuo-
lemisia  ei  se  kumminkaan  aiheuttanut,  niinkuin  oli  pelätty.  Tänä
vuonna  rukiin verohinta  oli  Turun ja  Poi`in läänissä  3.78  Hampurin

pankin tä'alaria.  O-riltin+ääriisså V-åstaäva hinta oli 3.03,Vaasan läänissä
3.85, Kuopion läänissä 3.46 ja  Kyminkartanon läänissä 3.2o Hampurin
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pankin taalaria. Tukholman puolessa edellä mainittujen kolmen läänin
keskimääi`äinen  rukiin  verohinta  oli  3.37  taalai`iä  samaa  i`ahaa.

Epäedulliset  sääsuht6et  jatkuivat  niyös  v.   1798.  Turun  hiippa-
kunnan  yhteenvedon   mukaan   kevät   oli   tällöin   kyllä   aikainen  ja
suvinen  sekä  kesä  lämmiri  ja  kaunis,  mutta  niin  kuiva,  että  useil]a

paikkakunnilla   ei   kolmeen   kiiukauteen   satanut   lainkaan.    Kovia
ha]]aöitä   oli   kumminkin   toukokuun   30   sekä   kesäkuun   12   ja.15

päivänä.  Suunnilleen  samånlaiset  olivat  sääsuht,eet  Porvoon  hiippa-
kunnan  alueella.   Turun  hiippahnnassa   kevätviljasta  tuli  yleisesti
täysi  kato  ja  heinästä  huonoin  sato  miesm`uistiin.  Rukiin  sato  taas
suuresti   vaihteli.    Niillä   paikkakunnilla,   joilla   m-ato   ei   edellisenä
syksynä  o]]ut  turmellut  oraita  eikä  hallayöt  kasvavaa  viljaa  vahin-

goittaneet  siitä  syystä,  että  ruis  ei  vielä  o]lut  ehtinyt   heilimöidä,
oli  sato  runsas.  Tällainen  oli  asiantila  suur.essa  osassa  Pohjanmaata.
Sitä   vastoin   etelämpänä  i.a   lähellä   meren  rantaa   hälla   teki   ruis-
vainioil]a  paljon  tuhoå,  varsinkin  Turun  ja  Poi`in  läänissä.   Pitkä-
aikaisen  kuivuuden  takia  puhkesi  lisäksi  ankai`a  karjarutto.

Poi`voon   hiippakunnan   yhteenvedon   mukaan   kesän   poi.kkeuk-
sellinen  kuivuus   aiheutti   sen,  että  i)ruohoh  kasvu  surkästui,  samoin
kaikki   kevätkylvöt,   ja   myös   ruis   vahingoittui   ja   tuli   valkeaksi

ylävämmil]ä   paikoi]la.   Maa   oli  ikäänkuin  poltettuy}.   Kevätviljasta
tuli   yleisesti   täysi   kato.   Missä   kuivuus   ei   ollut   ruista  tuhonnut,
saatiin   siitä  puitaessa   hyvä   sato.   Laukaan   i`ovastikunnasta   sano-
taan   yhteenvedossa,   että   siellä   tu]i   i`ukiista   parempi   sato   kuin
v.    1797,    mutta    »edellisen  vuoden   kadosta  johtuu,   että   Maamies
myös    n)ri   kärsii   välttämättömän   i`avinnon   phutetta,   kun   hänen
on  maksettava  ottamansa  ]ainat  ja  suoritettava  verorästit)).

Rukiin  vei`ohinta  oli  v.  1798  Tui`un  ja  Porin  läänissä  4.i3,  Vaa-
san  läänissä  3.5o  ja  Kuopion läänissä  3.36  Hampurin  pankintaalaria.
»Oman   maanJ)   tutkielmassa    ei    tätä  .vuotta   ole   luettu  väikeiden
katovuosien    joukkoon.     Sen    sijaan    Ruotsi-Suomen   .asetuk.sissa,
kuten  v.   1799  huhtikuussa  ånnetussa  julistuksessa,  jolla  kiellettiin
kahvin   tuonti   ja   juonti,   sanotaan   valtakunnan   useissa   maaku.n-
nissa    tulleen    katovuoden.    Tukholman    puolessa    keskimääi`äin6h
i'ukiin   verohinta   v.   1798   oli   3.84   .ia   keskimääi`in  koko   Ruotsi§sa
3.37    Hampurin  pankin  taalaria,   siis  yleensä  alemmat   kuin  meillä.
Toiselta   puo]en   kuo]leisuus   meillä   v.   1799   tuntuvasti   nousi   siitä,
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mitä  se  oli  v.  1798,  vieläpä  suhteel]isesti  enemmän  kuin  Ruotsissa.
Näin  ollen  on  mielestämme  vuosi  1798  myös  katsottava  meilläkin
katovuodeksi,   joka   jätti   syviä   jälkiä,   varsinkin   kun   sen   jäljet
väestökehityksessämme  olivat  syvemmät  kuin  v:n  1797.

Muutenkin   Ruotsi-Suomessa   v.   1798   ryhdyttiin   sellaisiin   toi-
menpiteisiin,  joihin  oli  tapana  i`yhtyä  vakavan  katotilanteen  uha-
tessa.  Jo  heinäkuussa  tänä  vuonna  hallitus  kehoitti  tapulikaupun-
kien    kauppiaita    i)tarkoin    huolehtimaan    velvollisuudestaan    tuo-
da   viljaa  ulkomailta».    Samassa   kuussa   ulkomaisen  viljan  tuonti

julistettiin  toistaiseksi  tullivapaaksi   ja   viljan  vienti   maasta   kiel-
lettiin.    Elokuussa   rajoitettiin   kotitai`peen viinanpolttoa  sekä  kiel-
1ettiin  maaseudulla  viinan  poltto. myyntiä  varten ja  viinan  myynti.
Joulukuussa   v.  1798  rajoitettiin  edelleen kotitarpeen viinanpolttoa.
Lisäksi    seuraavana    vuonna    kahvin   tuonti   ja   juonti   kiellettiin
nimenomaan  v:n  1798  kadon  takia.

Seuraavana   vuonna,   1799,   rukiin   vei`ohinta   Suomessa   varsin

jyi`kästi  laski,   lähes   sille   tasolle,   jolla   se   oli   ollut   v.   1796.   Tui`un
ja   Porin   ]äänissä   3.45:een,    Kyminkartanon,    Kuopion,  Vaasan   ja
Oulun  lääneissä  keskimäärin  3.ig   Hampurin  pankintaalariin.  Tuk-
holman  puolessa  sanottujen  kolmen  läänin  keskimääi`äinen  rukiin
verohinta   oli  tuolloin  4.og  ja  koko  Ruotsin  4.o6   Hampurin pankin
taalaria.    Sato  tu]i  tällöin  Ruotsi-Suomen  useimmissa  maakunnissa
»keskinkertainen    ja    muutamin    paikoin    sitä    parempikin»,    joten
sen   katsottiim>  säästäväisellä   ja   hyvällä   taloudenpidolla»  i`iittävän

yleensä   väestön   hengissä   pitämiseksi   seui`aavaan   satoon.    Koska
kuitenkin  juuri  oli  kestetty  ankara  katovuosi  ja  vanhemmat  vilja-
varastot  kulutettu  loppuun  ja  vi]jan  saanti  ulkomailta  oli  yhä  vai-
keampaa,  ei  kuitenkaan  vielä  sallittu  viinan  polttamista    muusta
kuin  vahingoittuneesta  viljasta,  ja  siitäkin  vain  määrättyinä  ajan-
kohtina  ennen  uutta  satoa.  Tämä  määi`äys  annettiin  v.  1799  mar-
raskuussa,  siis  sen  jälkeen  kuin  uusi  sato  jo  oli  selvillä.

Vuodentulo  Suomessa  v.   1799  muodostui.  kuitenkin  huomatta-
vasti    toisenlaiseksi    kuin    Ruotsissa.    Sääsuhteistamme    sanotaan
Turun  hiippakunnan  yhteenvedossa,  öttä  kevät  oli  suotuisa,  mutta
kesällä   heinäkuun    alusta    oli   yhtämittaisia    sateita    syyskuuhun
saakka   kaikkialla   muual]a   maassamme   paitsi   Keski-   ja   Pohjois-
Pohjanmaalla.   Keski  Pohjanmaalla  satoi  kohtuullisesti,  sen  sijaan

6



442                                                            MARmt  KovERo

Pohjois-Pohjanmaalla   suorastaan   vaivasi   kuivuus.   Rukiista   saa-
tiin  useimmilla  paikkakunnilla  jotenkin  runsas  sato,  mutta  kevät-
viljat  eivät  menestyneet  yhtä  hyvin,  ne  kun  olivat  yleensä  vähem-
män  runsasjyväisiä.   Hei`neistä  tuli  melkein  täydellinen  kato.   Hei-
nää  saatiin i`unsaasti,  vaikka  sade vaikeutti koiiuuta.  Joka tapauk-
sessa  yleistulos   oli  siksi  hyvä,   että  hiippakunnan  alueelta  voitiin
keväällä   1800   huomattavia   määriä  rukiita  viedä   Ruotsiin.

Porvoon   hiippakunnan   yhteenvedon   mukaan   kevät   v.   1799
oli  kolea ja  kuiva,  mutta  kesä  kaikelle  viljakasvulle  edullinen.  Var-
sinkin  i`ukiin  heilimöimisen  aikana  sää  oli  toivomuksien  mukainen.
Rukiista    saatiin   sen   vuoksi   hiippakunnan   koko   alueella   »runsas

ja   hyötyisä   sato»,   vaikka  loppukesän  sateet   haittasivatkin  elon-
korjuuta.   Heinän   kasvu   oli   myös   hyvä   hiippakunnan   eteläisessä
osassa,   mutta   pbhjoisessa   osässa  huonompi.   Viljan  kasvu  oli  niin
rui]sas,   että  keväällä  v.   1800  laivat  veivät  rukiita   hiippakunnan
satamista  useita  tuhansia  tynnyreitä.  Huomattava  on  tässä  yhtey-
dessä,  että  Poi`voon  hiippakunnasta  vietiin  viljaa  Ruotsiin,  silloin
kuin   sitä   ]iikeni,   myös   Pohjanmaan   satamien   kautta.

Meidän  maässamme.tuli  näin  öllön  v.1799  hyvä  sato,  ilmeisesti
huomattavasti    parempi    kuin    Ruotsin   puolella.    Edellä    esitetyt
rukiin   verohinnat   tukevat   myös   tätä   käsitystä,   samoin   väestö-
kehitys.   Kuolleisuus   näet   v.   1800   laski   meillä,   mutta   Ruotsissa
suui'esti  nousi.

Sääsuhteet   muodostuivat   v.   1800  varsin  epäedullisiksi.   Ensin-
näkin   talvi   oli   kylmä   ja   i`unsasluminen.   Porvoon   hiippakunnan

yhteenvedon   mukaan  jää   Suomenlahdella   oli   tällöin   niin   paksu,
että   sitä   myöten   voitiin   ajaa   yli.   Keväällä   oli   aluksi  muutamia
viikkoja  lämmintä,  mutta  toukokuun  10 päivänä talvi tuli  takaisin
]a   »vahingoitti   kaikenlaista   kasvua   pelloilla   ja   ryytimailla».  Kesä
oli  kolea  ja  sateinen.  Turun  hiippakunnån  yhteenvedossa sanotaan'
että  kesä   v.    1800    oli  i)kylmimpiä  ja   epäsuotuisimpia,   mitä  Suo-
messa   uudempana   aikana   on  saatu  kokea)).  Turun  hiippakunnassa
tuli  i`ukiista  yleensä  keskinkertaista  huonompi  sato,  mutta  paikoi-
tel.len   melkein   täydellinen   kato,   vai.sinkin   Pohjois-Pohjanmaalla.
Ohi`asta  ja   kaurasta   saatiin   kumminkin   keskinkertainen  vuoden-
tu}o  ja   heinästä  runsas.   Porvoon   hiippakunnassa  rukiista   saatiin
kesLinkertainer)   sato,  samoin  heinästä,  mutta  »kaiköhlai`Sön  kevät-



KATOvtJOSISTA   SUOMESSA   RUOTSIN   VALI,AN   AIKANA  ISONVIHAN  JÄLKEEN      448

viljan   kylmyys   esti  kasvamasta  ja  kypsymästä».   Paikoitellen  tuli
täälläkin kato, kuten Pielisjäi`vel]ä.  Eräässä pielisjäi`ve]äisten kunin-
kaalle   v.   1802   lähettämässä   va]ituksessa   sanotaan,   että   v.   1800
»Korkein    lähetti    tälle    pitäjälle   koettelemukseksi   yöha]1an,   joka
turmeli   kaiken   viljan,   mistä   v.   1801   johtui   sellainen   nälänhätä,
että  kruununmakasiinit   oli   avattava.»

Näiden   tietoien   mukaan   vuodentulo   v.   1800   oli   meil]ä   huo-
nohko.  Rukiin  verohinta  nousi  tänä  vuonna  kuitenkin  paljon  jyi'-
kemmin  kuin  esitettyjen  satosuhteiden  perusteella  olisi   odottanut.
Turun ja  Porin  läänissä  se  kohosi  4.77  sekä  Uudenmaan ja  Hämeen
läänissä   5.5   Hampurin   pankin   taalai`iin.   Muissa   lääneissämme   se
oli   keskimääi`in   4.o   Hampurin   pankin   taalai`ia.   Tu.kho]man   puo-
lessa  vastaava  luku  oli  5.5  ja  koko  Ruotsissa  5.3.  Verohintojen  mii-
kaan  Ruotsissa   oli  huonompi  vuosi   kuin   Suomessa.   Tämä   seikkaL
todennäköisesti  osaltaan  myös  koi.otti   hintoja  meidän  maassamme..

Vuonna  1801  rukiin  verohinta  nousi  edelleen  jyrkästi.  Tä]läkin
kertaa   se   kohosi   koi`keimmalle   Uudenmaan  ja   Hämeen   läärissä,.
6.i  Hampui`in  pankin  taalariin  tynnyri,  ja  jäi  alhaisimmaksi  Savon

ja   Karjalan  läänissä,  3.5  taalariin  vastaava`a  i`ahaa.   Turun  hiippa-
kunnassa   virallisten  tietojen   mukaan   tuli  v.  1801  »vaikea  ja  ylei-
nen   kato)).   Rukiin  oraat   olivat  jo  alkuaan  olleet  harvat  ja  heikot,.

ja  keväällä  kylmät  tuulet  ja  yöhallat  olivat  niitä  vielä  enemmän
harventaneet  d.a   heikontaneet.   Kaiken   lisäksi   oli   kesäkuun   puoli-.
välissä   tullut   kova   yöhalla   i`ukiin   juuri   heilimöidessä.   Varsinkin
Uudenmaan  ja  Hämeen  läänissä  täm.ä  halla  oli  tehnyt  tuhoa.  SerL
sijaan   Oulun   läänissä  ja  Ahvenanmaalla  vuodentulo  oli  parempi.
Turun   hiippakunnassa   kadosta   olisi   esityksen.mukaan   ollut   seu-.
rauksena   »kauhistuttava   nälänhätäi},   jos   ei    ajoissa   olisi  viljalai-
noja  annettu  kruununmakasiineista  ja  viljaa  hankittu  ulkomailta,.
»minkä   johdosta    hätä,   vaikkakin  yleinen  ja   painava,   kuitenkin
on  ollut  ja  on  siksi  siedettävä,  ettei  tähän  asti  kukaan  ole  kuollut.
nälästäi).     Tynnyri]linen    i`uista    maksoi  `saman   lähteen    mukaan
Turun   hiippakunnassa   yleisimmin   5.8   ja   6.5    Hampurin  pankin.
taalaria.  Myös  Porvoon  hiippakunnassa  tuli  katovuosi.   Rukiin  kyl-
vöst.ään  useat  tuskin  saivat  siemenen  takaisin.   Varsinkin   hiippa-
kunnan  eteläosassa  kato  oli ankara.  Väestönkehitykseemme v:n 180L
kato  ei  jättänyt jälkiä.
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Rukiin  verohinta  laski  jyrkästi  v.  1802  sadon  johdosta,.  Tällöip
se[   oli    alhaisin    Turun   ja    PQrin    läänissä,   4.i    Hampurin  p,ankin
taalaria,      korkein      sen      sijaan      Vaasan      ja      Ou|up,    ]ääneissä,
kummassakin     4.i      Hampurin    pankin   taalaria.  .  Vuodentulo`,  qli
taas  ilmeisesti  hyvä.  Turun  hiippakuhnasta  laaditussa   selonteossa,

joka    tehtiin    elokuun    lopulla,   mainitaan,   että   rukiin  oraat  kyl-
vettiin   v.   1801   jo   elo   uussa   suotuisain   s,ääsuhteiden   vallitessa  ja
saatiin   hyvä   oi`as,   »minkä   vuoksi   maamies`  nyt   myös   iloisin  toi-
vein    odottaa    ]ähestyvää    hyvän  sadon  korjuutai).   Väestönkehitys
maass,amme    oli   v.   1803   tästä   huolimatta   epäedullinen:   syntynei.
syys   laski   ja,  kuolleisuus   oli   suuri.    Syynä   siihen   olivat   änkarat
kuumetaud\it,  jotka  silloin  l{ulkutauteina  levisivät  yli  maan.             ,

Suunnilleen  samalla  tasolla  kuin  v,:n  1802  sadon kulutuskautena;

pysyi   rrikiin  verohinta  :maassamme   vuosien   1803  ja   180/±   satojen
aikana.   Sitä  vastaavasti  o]i   väestökehityskin  maassamme  vuosina
1804  ja  1805  .suotuisa.

Vuonna  1803  verohinta  oli  alin  Kuopion  läänissä,  3.8  Hampurin

pankin   taalaria,.  ji   korkeimmillaan    Vaasan  .ja   Oulun   lääiieissä,
joissa  kumriassakin  se   oli   4.2  taalaria  vastaavaa  rahaa.   Kuopion
läänin   maahe.rra.n   ilmoituksen   mukaan   oli   sato   v.   1803   »keskin.
kertainen)  ehkä  sen  ylikin»,  joten  mitään  todellista  viljan  i]uutettä
ei  läänissä   ollut.]  Jos  3.8  Hampurin pankin taalarin hinta  Kuopion
läänissä   merkitsi    keskinkertaista tai   sitä  jonkin  vei`i`an  pai`empaa
satoa,  vastasi   4.o  taalarin   vei`ohinta   Turun  ja   Porin,   Uudenmaap

ja   Hämeen  sekä   Kyminkartanon  lääneissä   hyvää   satoa.
Seuraav3na  vuonna,  1804,  rukiin  verohinta  oli  Turun  ja  Poi`in

läänissä  ja  .Kyminkartanon   läänissä   4.i,   Uudenmaan   ja   Hämeen
läänissä    4.3,    Kuopion   lääriissä    3.8,   Vaasan  läänissä  4.,3  ja  Oulun
läänissä   4.7   Hampui`in  pankin  taalaria.   Tästä   vuodesta   sanotaap
eräässä   kama.rikollegion   kii.jelmässä:   i)Melkei'n   kaikkia|la   dn   Maa-
mies  kuluvana  vuonna. saanut  iloita  hyvästå`'viljasadosta  ja  niiden

1

Valtäkunnan   Maakuntien   joukkoon,`  jotka ' tässä   suhteessa    c;vat
olleet    suosituimpia,    on    Suomi    ehdottomasti    lu.ettaväi).     Tämäri
mukaan  tuli  maassamme  kohtalaisen  hyvä  vuosi.                            .    t

Rukiin  verohinta kohosi jälleen v.  1805.  Turun ja  Poriri   läänissä
.,,se   oli    4.4  ja    keskimäärin    muissa    lääneissämme   `4.3     Hampui.ip

1   Wibelius   kuninkaal.le   10.  XI.1803.
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pankin  taalaria.  Tukhol`man  puolessäTvastaava  hinta  oli  4.6,  sama
kuin  v.  1804.  Tämä  nousu  ilmeisesti  ei  kuitenkaan  johtunut  sadon
huonontumisesta,  vaan  viljan  yleisestä  kallistumisesta  Euroopassa,
osaksi  i`ahan  ostokyvyn  heikentymisestä,   osaksi  sota-ajan  hintoja
korottavasta  vaikuttiksesta.  Joka  tapauksessa  Ruotsissa  katsotaan
vuodentulon  olleen' normaalin  v:sta  1802  alkaen  koko  Ruotsin  vål-
lan   loppuajan.L    Sitä   paitsi   viljan   tuonti    Ruotsi-Suomeen    ulko-
mailta   oli   v.   1805   erikoisen  vähäistä.   Kuopion   läänin  maaherran
käsityksen    mukaan    oli    sato    v.    1805    myös    hänen    läänissään

parempi   kuin   v.   1804.
Vuonna    1806  rukiin  verohinta  nousi  ei`ittäin  jyrkästi   Suomessa

kohoten   Tui`un   ja   Porin   läänissä   sekä   Uudenmaan   ja   Hämeen
läänissä  6.3  Hampurin  pankin  taalariin.  Muissa  lääneissämme  keski-
määräinen  rukiin  verohinta  oli  5.2  taalai`ia  vastaavaa  rahaa.  Tuk-
holman, Upsalan ja Södermanlannin lääneissä keskimääräinen rukiin
verohinta    oli   5.9,   koko   Ruotsissa   5.4   Hampurin   pankin  taalai`ia.
Seuraavana   vuonna,   1807,   olivat   vastaavat   verohinnat   jotenkin
samat.   Siitä  huolimatta,  että  kysymyksessä  oleva  verohinta  Suo-
messa ja Ruotsissa oli suunnilleen samalla tasolla,  näyttää kuitenkin
siltä,  ettei  näinä  vuosina   maassamme  saatu  hyviä   satoja.   Siihen
viittaa    hallituksen  pöytäkirjassa  24.  XI.  1807  oleva  maininta,  että
Oulun   ja   Kyminkai.tanon   lääneissä   oli   tullut   vaikea  katovuosj.

Edellä  esitettyjä  rukiin  vei`ohintoja  tarkastellessa  kiintyy  huo-
mio  niissä  tuona   ajanjaksona  tapahtuneeseen  jyrkkään   nousuun.
Vaikka   ei`i  vuosina  ne  milloin  nousevat,  milloin  ]askevat  ja  nämä
vaihtelut  saattavat toisinaan olla hyvinkin jyrkkiä,  tapahtuu tämä
aa]toileva   liike   kuitenkin   ikäänkuin   yhä   nousevalla   tasolla.   Sen
sijaan  et,tä  1730-luvulla   rukiin  verohinta  Turuh  ja  Porin  läänissä
vaihteli   1.2:sta   1.6:een   Hampui`in  pankin  taalai'iin,   oli  se  kahtena
viimeisenä  Ruotsin  val]an  rauhanvuonna  6.3  taalaria  samaa  rahaa,
siis   4  å   5   kertaa   korkeampi.   Tähän   kehitykseen   vaikutti   useita
eri tekijöitä, kuten jalojen metallien ostokyvyn alentuminen, Eurooi

pan sotien viljan  hintoja kohottava  vaikutus,  varsinkin  1700-luvun
loppupuolella  ja   1800-luvun  alu ssa,  sekä  liikenneyhteyksien  para-
iieminen   Ruotsin  puo]eisiin  suuriin  kulutu`skeskuksiin,  kuten  Tuk-

-T<A.RL  KN^F{K,   SpannmålsharLdel  och   si)annmålspolilik  i  Si)erige   1719~1830.

Stockholm  1915.   S.    160.
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holmaan, ja  siitä  johtunut  viljamme  viennin  vilkastuminen  ja  sen
hintatason    nouseminen   yhä   lähemmäksi    Tukholman   vastaavaa
hintatasoa.

Lisäksi  on  otettava  huomioon,  että  katovuosien  vaikutus  tuona
aikana   tuntui   sitä   i`askaampana,   kun   maaseudulla   meillä   silloin
oli  saatavissa  rahaa  miltei  yksinomaan  maanviljelyksen  ja  karjan-
hoidon  tuotteilla.   Jos  sato  epäonnistui,   oli  rahaa  viljan  ostoon  ja
veroihin  hankittavissa  vain  karjantuotteilla;  jos  lisäksi  tuli  huono
rehuvuosi,  tyrehtyi  rahan  saanti  tätäkin  tietä.   Vaikeina  katovuo-
sina  eivät  talollisetkaan  kyenneet  ostamaan  viljaa,  ja  vähävai`aiset
eivät   saaneet   edes   viljalainoja,   koska   heidän  taloudelliset   edelly-
tyksensä  eivät  tarjonneet  i.iittävää  varmuutta  viljalainan  takaisin-
maksamisesta.   Viljalainojen  perimiset  ja  veroi`ästien  kanto  pitem-
män   katoa].an   jälkeen  olivat  sitä  paitsi  raskaana  koettelemuksena
vielä  hyvinäkin  vuosina.   Silloin  saattoi  käydä   niin,  että  karjakin
ulosmitattiin  tai  talo  kokonaisuudessaan,  joten  mieron  tie  oli  per-
heen   edessä.

Tällaisista  pakkohuutokaupoista  on  kuvauksia  esimerkiksi  Kuo-

pion  läänistä  vuosilta   1804  ja  1805.   Tällöin  pakkohuutokaupoissa
menivät  kai`jat  ja  muut  tavarat  aivan  polkuhinnoista.   Monin  pai-
koin  pakkohuutokauppoja  ei  voitu  lainkaan  pitää  sen  vuoksi,  että
ostajia  ei  ilmaantunut,  ja  jos  joku  tulikin,  eivät  nämä  vuorostaan
kyenneet  maksamaan  huuto,iaan.

Kaiken  lisäksi  oli  maassamme  hyvinäkin  vuosina   siellä  täällä

paikkakuntia,   joissa   halla   oli   tehnyt   tuhojaan.   Niinpä   lisalmella
oli  vv.   1802-1805  neljä  peräkkäistä  katovuotta.   Kun  isojakojen
yhteydessä  oli  vero`ja  suuresti  korotettu,  olivat  ulosotot  saattanee.t
tämän  .paikkakunnan  täydellisen   häviön  pai`taalle.   Tätä   onnetto-
muuttaan  iisalmelaiseb  kuvailevat  kuninkaalle  lähettämässään  vali-
tuksessa,  jonka  oli  laatinut  suomenkielellä   kihlakunnan  lautamies
Pettei`   Ruotsalainen   ja   suuri   joukko   pitäjäläisiä   allekirjoittanut.
Siinä    sanotaan    mm.,   että   uusi   vei`otus,    rahanuudistus    v.   1803

(ma.ha-myntin  parannuspenningi»)  ja  »nelivuotiset  katovuodet»  ovat
»saattaneet   meidät   niin  onnettomaan  tilaan,   että  meidän  ii`t,ahin
Tavara  ja  varsin  useat Tilat  on  Au(;tionein  kautta  kyllä  halpahan
hintåan   trillut   pojes`myö`dy.ki`),   minkä   kautta   monta   taloutta   on
hävitetty  ja  perhekuntia  syösty  maantielle  vaivaisina  kerjäämään
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elatustaan,  vaikka  i)nämä  Tilat  ombi  monta  miespolvia  ylöspitänyt
ja   älättänyt   hänen   Sukukundansa)).   Kun   sellaiseen   i`ästien   peri-
miseen  »maamiehen  hävitös  ja  sen  työtätekevän  kansan  nälkä  ja
alastomuus  on  yhdistettyi},  on  nykyinen  aika  kaikista  onnettomin• heidäri  elämässään.  Orjilla ja vangeilla  on heidän leipänsä,  sanotaan

valituksessa   edelleen,   mutta   meidän   elatuksemme   keinona   on  jo
kaukaisista  ajoista  ollut  »olkia,  Petäjän ja  Kåifvun  kuoria,  Wehka-

juuria, Suolaheiniä ja Walkiasammalda ja nijn muodoin onnettombi
kuin  jäi`jettöinden  Luontokappalden  älando)}.   Jos  toki  kotieläimet
olisi  i`yöstön  ankaruus  säästänyt,  olisi  maito  edes. jäänyt  »särpimen
hei.kuksi»  yllä  pitämään  tui`tuvaa  henkeä.  Mutta  suurin  osa  niistä
on  mennyt  ja  v:n  1805  »wei`o-Luku  wiepi  ne  wiimeiset».

Tuo   ede]Iä   käsittelemämme   noin   kolme   miespolvea   käsit,tävä
ajanjakso    monine    katovuosineen   ja    koettelemuksineen    päättyi
v.   1808  Venäjän  kanssa  puhjenneeseen  sotaan  ia  sitä  seuraavaan
uuteen   suureen  muri`oskauteen  Suomenkansa  elämässä.  Kansamme
toimintatarmo  ei  näissä  vastoinkäymisissä  kuitenkaan  ollut  lannis-
tunut.    0li   raivattu    yhä    erämaita   viljelykselle,    kuivattu   soita
ja  laskettu  järviä, i`akennettu   maanteitä   ja perattu koskia.  Tulok-
sena  oli  ollut,  että  kukin  miespolvi  oli  jättänyt  pei`imänsä  maan
seuraavalle  entistä paljon  paremmin viljelykseen raivattuna, lämpöi-
sempänä   ia   rikkaampana.   Kansamme   voima   samaan   aikaan   oli
suuresti  varttunut.  Sen  sijaan  että  väkilukumme  v.  1750  o]i  ollut
vielä  vain 421 537  henkeä,  se  oli  v.  1807  jo  906 787  silloisessa  Ruot-
sin-Suomessa.   Ja   kaikista   katovuosista   huolimatta   oli   sittenkin
väestön  elintaso   tuntuvasti   kohonnut.
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REiNo    Ajo:    rci777pcreen    !jjke7me¢ZzM     Kansantaloudellisia    tutki-
muksia   XIIT.    Julkaissut   Kansantaloudellinen   Yhdistys.    Hel-
sinki   1944.   Siv.   352.

Dipl.  insinööri  fie£no  4/.o  on  toimiessaan Tampereen pjirin moot,-
toriajoneuvojen   katsastajana   monen  vuoden aikana   sitkeällä   hai`-
i`astuksella    tutkinut    toiminta-alueensa liikenneolosuhteita. Tämän
harrastuksen    tuloksena   on   ilmestynyt    yllä    mainittu    tutkimus,
joka   viime  vuoden  joulukuun  19  pnä  esitettiin  Teknillisessä  Kor-
keakoulussa  julkisesti  tarkastettavaksi  väitöskirjana  tekniikan toh-
toi.in  ai`von  saavuttamista  varten.

Johtunee  tekijän  teknillisestä  pohjakoulutuksesta  i.a   ammatista,
että  käsiteltävä   tutkimus  mielenkiinioisel]a tavalla   poikkeaa niistä
talousmaantieteellisistä  esityksistä,  joita  varsinaiset  maantieteilijät
ovat  samantapaisin  otsikoin  julkaisseet.  Teoksen  352  sivuun  sisäl-
tyy   laajempi   asteikko   Tampereen   seudun   talousmaantieteen   ja
liikennetalouden   selvityksiä   kuin   teoksen   yhtenäisyydelle   ja   tie-
teelle  tärkeiden  kysymysten  käsittelyn  perustee]lisuudelle  on  ollut
eduksikaan.  Mainittakoon  vain  mielenkiintoinen,  yksityiskohtaisiin
ai`kistotutkimuksiin  pohjautuva  esitys  Tampereen  seudun  ]iikenne-
reittien  historiallisista  vaiheista.  Siinä  tekijä  osoittaa,  miten  yleisen
taloushistorian  vaiheet  ovat  kuvastuneet  teiden  rakentamisessakin.

Liikennealueen  keskuksen,  Tampereen  kaupungin,  liikekeskusta
paikallistaessaan  tekijä  julkaisee  joukon  mielenkiintoisia  ja  toisten
kaupunkien  vastaaviin  olosuhteisiin  rinnastettaessa  tulevaa  tutki-
musta  hyödyttämään  kelpaavia  tietoja  kaupungin  sisäisestä  jäsen-
tymisestä.    Valitet.tavasti    ei    ole    ollut   taloude]]isesti    mahdollista
julkaista  tekijän  keräämiä   tietoja   niin  yksityiskohtaisiiia  kartak-
keina,   että   ne  voisivat  täysin  palvella   kriitillistäkin  myöhempää
tutkimusta.

Tilastotutkimustensa osoittamia Tampereen liikennealueen rajoja
tekijä  vertaa  raiaan,  jonka  hän  on  puheena  olevilla  paikkakunnilla
selvittänyt  tiedustelemalla  rajavyöhykkeen  talouksilta,  missä  kes-
kuksessa  ne  kukin  asioivat.  Tätä  mielenkiintoista  ja  suuren  työn
vaatinutta  selvitystään,  jonka  laaja  aineisto  ehkä  olisi   ansainnut
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monipuolisemmankin   käsittelyn  ja  julkaisemisen,  tekijä  täydentää
eräi]lä  havainnoilla  rautatie]iikenteen  suuntautumisesta.

Esikuvanaan   7Thj67ze7tin   klassil]iset   kehät   sekä  amerikka]aisten
Po¢erin  ja  J14c.   CZ;JtfocÅin  tutkimukset   tekijä   tutkimuksensa pää-
osassa  valaisee  havaitsemaansa  keskiri.iääräisten  ansioiden  ja  väen-

kiehheif,dä?äp:iä?tpäu::ilps::;taais'iiukå:s:åa,lEå;?äliåsök|rig:ån,å:åi:¥yedneestteäåeäkn:
jolla   kahden   liikennealueen  välinen   raja   voidaan   määrätä  vii`alli-
sessa  tilastossa  julkaistujen  tietojen  perusteella.   Tätä  ajatusta  on
pidettävä    merkitsevänä    tutkimussaavutuksena.    Sen    tärkeyden
takia  olisi  toivonut,  että  tekijä  olisi  keskittynyt  sen  perusteelliseen
käsittelemiseen    ja    todistamiseen.     Eräät    metodiset     heikkoudet
vähentävät tutkimuksen todistusvoimaa,  vaikka tekijä onkin voinut
osoittaa,   että  Tampereen  yksityistapauksessa  ]askettu  raja  hyvin
sopii   välittömillä   havainnoilla   todettuun.    Tutkimus   olisi   tullut
lähemmäksi  todellisuutta  myös,  jos  samojen  periaatteiden  mukaan
olisi  koetettu  nähdä  ja  numei`oin  osoittaa  sekä  Tampereen  että  sen
liikennealueella olevien pienempien keskusten vaikutus niissä tilasto-
arvoissa,   jotka  tekijä   on   häiriöllisinä   sivuuttanut.

Tekijä on välttänyt käyttämiensä käsitteiden tarkkaa määritte]}`ä.
Tästä   johtunee,  että  muuten  sujuvasti  kirjoitettu  teos  on  saanut
jonkin  verran epätäsmälli=`en leiman ja päätte]yjä  on  joskus   vaikea
todeta  päteviksi.  Eniien  kaikkea  on  huomautettava,  että  tekijä  eri
yhte}.ksissä   supistaa  lijkennealueen  käsitettä  niin, että siinä   sanal)a
i)liikeiii.e»   lopuksi   tai`koitetaan   vain   erästä   pientä   liikenteen   osaa,
nim.  henkilöliikennettä  sekä  maalaistuotteiden  ja  henkilökohtaisten
kulutustavarain    vähittäiskuljetusta     eli     tekijän   sanaa   käyttäen
»asioimistaj).  ETtäilemcättä tämä liikenteen osa välittömimmin vaikut-
taa  suuien   y]eisön  jokapäiväiseen  elämään,ja  sen  suuntautuminen
on  siten  silmiinpistävintä.  Mutta  jos  liikennealueen  väittää  olevan
m}'ös  talouskokonaisuus  ja  soveltuvan  liikenne-ja  talouspoliittisten
suunnittelujen   pohjaksi,   kuten   tekijä   väittää,   niin   olisi   pitänyt
tasapuolisesti  ottaa  huoirioon  kaikki  liikenne.  Tekijä  on  tietoisesti
jättänyt lopul]isissa päättelyissään huomiotta uittoliikenteen, rauta-
tieliikenteestä   puutavaroiden,    teol]isuustavaroiden,    maanviljelyk-
seen  kuulumattomien  råvinto-   ja   nautiiitoaineiden   sekä   »muiden»
tavaraiajien  kuljetuksen.  Tekijän  käsii,telemälle  aluemuodostumalle
o]isi  paremmin  sopinut  jokin  sen  i`ajoitetun  asiasisällön  ilmentävä
nimi -  ehkäpä  »toripiiri)),  jota  tekijä  käyttää puhuössaan  alueesta,
j ostiiik:sni|l|leå,å:;:indaå:,;dTätnutåsiss:.en  vaikuttavia  |akeja  tai  Tam|)e-

reen  seudun  liikeriteen  suuntautumista  ja  seudun  jäsentymistä  lii-
kennealueiksi tutkimus  siis  valaisee vain näiden  kysymysten  eräältä
osalta.   .Ilmiöiden   yhtenäinen    käsitte,leminen    koko   1`aajuudessaan
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olisikin  vaatinut,  jotta  työ  ei  olisi  kohtuuttomasti  paisunut,  jättä-
mään  pois   kaikki  tekijän  ilmeisesti  jo  pitkän  työkautensa   alussa
suorittamat  tutkimukset  Tampereen seudun historiasta,  Tampei`een
kaupungin   sisäisestä   rakenteesta   yms.,   mikä   ei   oleellisesti   kuulu
liikennealueen muodostumisen prob]eemaan.   Sekin olisi  o]]ut  vahin-
ko,  sillä   tekijä   on  näissäkin  teoksensa  osissa  tuonut  ju]ki   mjelen-
kiintoisia   seikkoja.

Kaiken kaikkiaan on todettava, että tekijä on suorittanut osoite-
tuista  puutteista  huo]imai,ta  ansiokkaan  työn,  tuonut  mei`kittävän
lisän tieieelle erään liikennetalouden ilmiön selvittämiseen sekä saat-
tanut   vastaisen   tutkimuksen   käytettäväksi   runsaasti   eri  tieteille
hyödyllistä  aineistoa.

Rei,no  Castr6n.

ESKo KosE£"EN.. Raai c"ikkoisten huol,to yheiskumaltisena t,ehl;ävänä,.
Sosialipoliittisen  Yhdistyksen  julkaisuja   11.  Werner  Södei`ström
Oy.   1944.   Siv.   168.

Sosialipoliittisen  Yhdistykseii  väestöpolitiikkaa  koskevalla  teok-
sella   aloittaman   julkaisusarjan   toisena   numerona   on   ilmestynyt
ESÅo  KosÅjsen laatima  yleistajuinen  esitys  raajarikkoisten  huollosta
yhteiskunnallisena  tehtävänä.  Tekijä käsittelee,  lyhyehkön johdan-
non  jälkeen,  ensin  raajarikkoisuutta  sosiaalisena  ilmiönä,  selvittäen
raajai`ikkokäsitettä  ja  raajarikkoisten  huoltoa  yleensä,  raajarikkoi-
suuden syitä ja sosiaalisen raajarikkoisuuden laajuutta.  Seuraavassa
osassa  kuvataan  puheena  olevan  huollon  kehityksen  yhi*iskunnal-
1ista taustaa: sen syntyä, sen yhteiskunnallisia tekijöitä  ja sen talou-
dellista   merkitystä.   Teoksen   laajimman   jakson   muodostavat   ne
]uvut,   joissa   yksityiskohtaisesti   esitellään   raajarikkoisten   huollon
apukeinoja  eli  menettelytapoja,  nimittäin  sekä  lääketieteellistä  hoi-
toa   että   ammati]Iis-pedagogista   ja   sosiaalisia   huoltomuotoja,   vii-
meisenä  työhoito   henkisen  i`aajarikkoisuuden  vastustamiskeinona.
Lyhyessä  erityisosassa pohditaan vaikeasti  raajai`ikkoisten  problee-
maa.   Lopuksi,   kuitenkin  ennen   parin  sivun  pituisia  loppusanoja,
selostetaan  asiallisesti  oman  maamme  i`aajarikkoisten  huollon  kehi-
tystä  sekä  sen  nykyistä  laajuutta  ja  tasoa.

Tekijä itse selittää  (s.  56),  että )}invaliidiprobleemasta tulee sodan
jälkeisen  ajan täi`kein sosiaalinen tehtävä.» Sen jälkeen kuin tekijä on
nämä  sanat kirjoittanut, ovat olosuhteet kuitenkin melkoisesti muut-
tuneet.   Kun  ajattelee  lähes puolen  miljoonan  uudestaaii  sotasiirto-
lafseksi   joutuneen  kansalaisen  juurruttamista   uudelle   pohjalle   ja
uusjin  oloihin,  saksalaisten  hävittämän  Lapin  jälleeni`akentamista,
näitä  erityisongelinia  laajempia,   aivan  yleistä  laatua  olevia,  vielä
i`atkaisua  vailla  olevia  asutus-ja  asuntopoliittisia tehtäviä, joukko-
ilmiöksi  paisunutta  nuorisorikollisuutta,  on  siinä,  vain  nämä  inuu-
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tamat  esimerkit  mainitaksemme,  jo   monta  sellaista  invaliidiprob-

k|ea=,aae:tåinonnas;eatitkae:aas,ankoaa:sa::kmämenii:iiäp:ljreteärl:iåiäaas:utrårnkgeeiln-

;oa:annmmyeölssfienidtean|.:adue:|ti::åiåuthoadheliliså:kå.inaai|i:aps:faat?uaa:ee#:Skeenri
lausutut   sanat  »aseellisen  rauhan» on harkiten  toisiinsa  yhdistetty,
sillä  ilman  aseiden  takaamaa  valtiollista   turvallisuutta   ja  sisäistä
järjestystä   ei  yksikään   valtion   muodostanut  kansa  voi  rauhassa
nauttia   ))rauhan»   siunausta.    Mitkään   kansainväliset   sopimukset
eivät anna siitä taetta -se on jo nähty.

Joka tapauksessa on myönnettävä,  että  raajarikkojen  ja muiden
invaliidicn   huoltokysymys   on  eräs   nykyajan  ja  tulevaisuudenkin
i,ärkeimpiä.   Sen  yhteiskunnallis-eetillinen  puoli  ei  ole  maassamme
aikaisemmin  saanut  osakseen  riittävää  huomiota,  ei  vallanpitäjien
eikä  suuren  yleisön  taholta,  vaikkakin  Suomen ensimmäinen i`aaja-
rikkoisten  hyväksi toimiva  huoltoyhdistys,  »Raajarikkoisten  Autta-
misyhdistys)),    perustettiin   jo    kuudettakymmentä   vuotta   sitten.
Vasta  kolme  ja  puoli  kuukautta  kestänyt  talvisota  ja  lyhyen  väli-
rauhan-tapaisen  tauon  jälkeen  puhjennut  ja  yli  kolme  vuotta  kes-
tänyt  uusi  sota  ovat  saaneet  aikaan  yleisen  mielipiteen  ratkaisevan
avai`tumisen  tällekin  yhteiskunnalliselle  riennolle.

Raajarikkoisten  ja  muidenkin  invaliidien,  kuten  sokeiden  sekä
huonokuuloisten  ja   kuuromykkien,   työvoiman   edes   osittainen   ia
vielä  mieluummin  mahdollisimman  täydellinen  palauttaminen,  hei-
dän  uudestaan  kouluttamisensa  tai  toiseen  sopivaan  työhön  suun-
taamisensa.  ja  käyttämisensä  taloudellista  tuotantoa  palvelemaan,
toisin  sanoin  invaliidihuollon  taloudellinen  merkitys  ci  sekään  Suo:
messa  tätä  ennen  ole  tullut  asianmukaisesti  huomatuksi  eikä  käy-
tännössä  tunnustetuksi.  Nyt  ilmoitettavan  kirjan  tekijä  on  koetta-
nut  valaista  tätä  kysymystä  erityisessä  luvussa.   Valitettavasti  ei
siihen tarpeellista tilasboa ole ollut hänen saatavissaan, ei kotimaasta
eikä myöskään ulkomailta.  Käyttäessään tuekseen  Suomen köyhäin-
hoitotilastoa hän on tyytynyt jonkin veri`an vanhentuneisiin numero-
tietoihin,  vaikka  uudempia  olisi  ollut  saatavissa  joh  painettuina
tai  vuotta  1937  seuranneelta  ajalta  toistaiseksi  julkaisemattomina
Sosiaaliministeriön   sosiaalisesta   tutkimustoimistosta.   Mutta   tästä
huolimatta  on kieltämätöntä,  että  invaliidihuollon painopisteen yhä
lisääntyvä  siirtyminen  pelkältä  eläke-ja   avustuslinjalta   ammatti-
koulutuksen  ja  työhön  sijoittamisen  linjalle  sekä  suurissa  että  pie-
nissä sivistysmaissa - ennen muita Saksassa,  anglosaksisissa maissa
ja  Skandinavian  maissa  -  yhä  selvemmiii  todistaa,  että  niissä  on

?ö?|Yä?i:åvinnvålji.diei:.onsi:::i:å*i:ai!:::i|Tnaenntaerhvo.s.ti¥äålltaiejt9.i:år:
ja siitä johtuva toiminta ovat saavuttaneet entistä laajemmat mitta-
suhteet  nykyaikana,  jolloin  kaikki  suinkin käytettävissä  olevat  voi-
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mat  on  kutsuttava  ]iikekannalle  ta]oudel]jsen  puolustuksen  ja     jäl-
leenrakentamistyön   palvelukseen.   »Oikea   mies   -   ja   nainen      -
oikealle  paikalleen»  on  tällöin  eläväksi todellisuudeksi muuiinettava
iskulause,   jon.ka   tu]ee  käsittää  myöskin  edes  jossakin  määrin  työ-
kvk\'iset  invaliidit.•    Eslm  Koskisen teos  on oikealla  ajalla  ilmestynyt.  Sen  paikoitellen

havaittavat   tiedolliset   vajavaisuudet   ja   loogilliset   tai    tyylilliset
heikkoudet   eivät  suui'esti  vähennä   sen   ajankohtaista  ja   asia]lista
arvoa.  Ei  ainoastaan sosiaa]isen  huollon työntekijäin ja  harrastajien
kannata   siihen tutustua,  vaan myös  tieteellisten  sekä  käytännöllis-
ten  talousmiesten, varsinkin   sellaisten,  joiden  on  mahdol]ista   työn-
antajina  tai`jota  toimeentuloa  raajai.ikoil]ekin  ja  muille   inva]iideille
heidän  työkykynsä  mukaan.

Ei,nai.  Böök.

EBLAND   v.   HOFSTEN..   Prc7Å££6Å     stc}!jsci.Å.    Hur.   man   bearbetar   och
analyserar    statistiskt    primärmaterial.      Svenska     Bokförlaget
P.  A.  Nordstedt    &   Sönei`.  Stockholm  194`2.  Siv.  154.  -  Vög¢j-
scire  j  svensÅ  6Cc%js!t.Ä.  Kooperativa  Föi`bundets  bokförlag.  Stock-
holm   4943.   Siv.168.

Suppean   tilastotieteen   oppikirjan   laatiminen   ei   ole   suinkaan
helppo  tehtävä.  Tarjollahan  on  enemmän  kuin  riittävästi  sellaista
aineistoa,   joka   olisi   otettava   mukaan,   mutta   pyrkimys   tarjota
lukija]le  vähän  kaikkea  johtaa  helposti  siihen,  että  joko  pääkysy-
mysten  käsittely  jää  vaillinaiseksi  tai  että  teos  paisuu  väkistenkin
liian   laajaksi.   Näin   ol]en   voidaan   asei,taa   kysymyksen   alaiseksi,
önko    aina    syytä    a]keisesityksessä    käsitellä    esim.    tilastotie.teen
historiaa.   Selvää  on  myös,   että  tyhjentävä  se]onteko  i,ilastoviras-
toista  ja  ei`i  tilastonhaai.oista   muodostuu  helposti  varsin  tilaavie-
väksi.   Otsikossa   mainitussa   oppikirjassa,   )}Praktisk  statistik)),   on,
kuten   jo   nimikin   selvästi   ilmaisee,   pääpaino   pantu   sovelletulle

kiJ:sytåt}i,i{tseee:le..||Fsiss:o,rii|':ii::sntaal:;åiå:rjjaästteattå'n|t,pnkohnyavai:ppouiåiuTti:`,:
tavissa.   Puuttuva  esitys  Ruotsin  tilaston  eri  haaroista  on  sisälly-
tetty  kokonaan  erilliseen  nidokseen.

i)Praktisk statistik» alkaa tilastotieteen  menetelmiä ja .päämääriä
selvittävällä   luvulla.    Siinä   kosketellaan   mm.   tilastoaineiston   eri
jakoperusteita,  kuten  ajallista,  i)aikallista  ja  asiallista jaoitusta  sekä
näiden  eri]aisia  yhdistelmiä.

Sen  jälkeen    käsitellään   ensiaineistoa   ja   sen   kokoamista   sekä
aineist,on  käyttelyä. huomioon  ottaen  myöskin  erilaiset  koneelliset
menetelmät.    Tässä   yhteydessä   tekijä    antaa   vei`raten    runsaasti
kysymyskaavakkeiden   laatimisessa   varteen   otettavia   käytännöl-
]isiä  neuvoja.  Erikoista  huomiota  on  teoksessa  kiinnitetty  pistokoe-
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menetelmään   sekä   aineiston  tilastolliseen ryhmit,telyyn.    Viimeksi
mainitun  kohdan   esityksessä  voidaan   paikoitellen  panna   mei`kille
joitakin   epätarkkuuksia,   mitkä   kuitenkin   etupäässä   kohdistuvat
vähemmän  tärkeisiin  asioihin.  Lävistyskoneiden  ja  muiden  koneel-
listen apuvälineiden käyttöä selostaessaan tekijä antaa inonia arvok-
kaita  neuvoja.  Ainoastaan jossakin harvassa kohdassa haluaisi saada
]isää   muita  näkökohtia.

Seuraava  luku  on  omistettu  tilastotieteen  teorialle  -  tietenkin
siten,   että   esitys  keskittyy  vain  teoi`ian  alkeisiin.   Jotta  puheena
bleva  luku  ei  mtiodostuisi  liian laajaksi,  on tekijä  rajoittanut  sanot-
tavansa  verrattain  ]yhyeksi.   Hän  onkin  itse  sitä  mieltä,  että  sen,
jo]la  ei  ole  tarpeellisia  pohjatietoja,  on  ehkä  hieman vaikea käyttää
koko  sisältöä  hyväkseen.  Kun esit}.s  toisaalta  perustuu  olennaisesti
eri  menetelmiä  valaiseviin  esimerkkeihiii,  tämä  suuresti  helpottaa
asioiden  ymmärtämistä.

Viimeisessä  luvussa  käsitellään  vihdoin  kysymystä  siitä,  miten
tilastollisen  tutkimuksen  tulokset   on  esitettävä.   Tällöin  tarkaste-
taan  sellaisia  seikko.ia  kuin  tekstin   kirjoittamista,  tau]ustotekniik-
kaa  ja  erilaisia  graafi]Iisia  esityksiä.

Teoksen  lopussa  oleva  kirjallisuuskatsaus  on jonkin vei`i`an puut-
teelliiien;  niinpä  tilastollisten  aikakauskirjoien  joukossa  ei  Suomen
kohdalla    lainkaan    mainita    »Tilastokatsauksiai}.

Mitä   tekijän  kirjoitustapaan  tulee,   se   on   kauttaaltaan   hyvin
selvää  ja  havainnollista,  paikoitellen  jopa  »joumalistisen»  kevyttä,
asiallisuuden   siitä   kuitenkaan   kärsimättä.   Näin   ollen   ei  puheena
oleva   oppikirja   suinkaan   ole   niin   kuiva,   kuin   tämänkaltaiselta
teokselta  ehkä  saattaisi  odottaa.

Oppikii`jaa    täydentää    olennaiselta    puolelta    alussa    mainittu
selonteko  Ruotsin  tilastosta  »Vägvisare  i  svensk  statistikJ).  Johdan-
nossa   kosketellaan  tilastolukujen  .käyttämisen  yhteydessä   esiinty-
viä  vaikeuksia.  Tekijä  koi`ostaa  sitä,  että  oikeisiin  johtopäätöksiin
voidaan   päätyä   ainoastaan   noudattamalla  tinkimätöntä   objektii-
visuutta. Mutta hyvin usein tilastoa käytetään jo ennakolta muodos-
tettujen   mielipiteiden   tukemiseksi   eli   kuten  teoksessa   sattuvasti
sanotaan:  »Moni käyttää  tilastoa kuten  humalainen  lyhtypylvästä, ei
saadakseen  valoi, vaan saadakseen tukeay).  Siitä, miten tilastolukuja
helposti voidaan tulkita väärin, tekijä esittää havainnollisia ja huvit-
taviakin   esimerkkejä.   Teoksen   pääosan muodostaa tilastoaloittain
laadittu  selostus  Ruotsin  eri  tilastonhaaroista  ja  tilastojulkaisuiäta.
Tällöin käsitellään  aluksi kysymyksenä  olevaa  ala`a koskevia  erikois-
tutkimuksia,   sen   jälkeen   säännöllistä   vuositilastoa   sekä   lopuksi
vuosineljännes-,  kuukausi-  ja  viikkotietoja.   Esityksen  suppeudesta
huolimatta   teos   antaa   hyvän   käsityksen   käytettävissä    olev.asta
aineistosta,  varsinkin  mitä  virallisecn tilastoon tulee.

G.    Fougsted,t.
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Luotaessa  katsaus  päättyvään  toimintakauteen  voidaan  a]uksi
todeta,   että   monet   sota-ajan   häiritsevät   tapahtumat   eivät   ole
Yhdistyksen  toimintaa  kyenneet  juuri  lainkaan  tyrehdyttämään.
Päinvastoin  Yhdistys  on  ajoittain  osoittamut  suorastaan, poikkeuk-
sellista  vireyttä.  Kokouksien  esitelmät  on  valittu  nykyhetken  tär-
keitä   kysymyksiä   silmällä   pitäen,   ja   keskustelu   kokouksissa   on
usein   muodostunut   varsin   vilkkaaksi.    Kaikkiaan   on   kokouksia
ollut  8,  joista  kevätkaudella  4  ja  syyskaudella  -  tämä  kokous
mukaan  luettuna  -  samoin  4.

Vuoden   ensimmäinen   kokous,  ,joka   pidettiin   tammikuun   29
päivänä,  oli  omistettu  Yhdistyksen  60  vuotta  kestäneelle  toimin-
nalle.  Tässä  juhlakokouksessa  Yhdistyksen  esimies  lausui  kokouk-
seen   kutsuvieraiksi   saapuneet   Yhdistyksen   entiset   esimiehet   ja
sisaryhdistysten  edustajat  samoin  kuin  Yhdistyksen  jäsenet  terve-
tulleiksi  käsitellen  samalla  Yhdistyksen  alkuvaiheita  ja  niitä  kysy-
myksiä,   joilla   näihin   aikoihin   oli   keskeinen   asema   Yhdistyksen
ohje]massa.  Allekirjoittanut  Yhdistyksen  sihteeri  esitti  vuoi`ostaan
katsauksen  Yhdistyksen  toimintaan   viimeksi   kuluneen   kymmen-
vuotiskauden aikaha.  Tämän jälkeen seurasi professori 0.  W.  LozÅÄ£-
pz4ore7e  juhlaesitelmä  »Kansantalouspolitiikan  päämääristäi}.

Kokouksen   jälkeen  järjestetyillä   juhlailla]lisilla   esimies   puhui
Yhdistyksen  entisille  esimiehille  ja  muille  kutsuviei`aille.  Edellisten
puo]esta  piti  puheen professori  Kyö.S££  Jörp{ne7b, jälkimmäisten puo-
lesta  esittivät  tervehdyksensä  kanslianeuvos  L.  fJ¢rmc}/.c*,  toimisto-
päällikkö   G.  Moc!eG7t   ja   johtaja    Ossj   HOJm8£röm.  Tilaisuuteen  oli
saapunut  myös  useita  sähkösanomatervehdyksiä.

Seuraavassa   kokouksessa   huhtikuun   4  päivänä  tohtoi`i   V.   LJ.
Szt/fsGza}jnen   esitelmöi  työnjaosta   tuottajain  ja   kuluttajain   osuus-
kuntien  kesken.  Esitelmää  seuranneessa  keskustelussa  tarkasteltiin
asiaa   lähinnä   rationalisoimiskysymyksenä   ja `` mainittiin   yksityis-
kohtaisia  tietoja  ja  esimerkkejä  nykyisen  epäyhtenäisen  jäi`jestel-
män  aiheuttamasta  haitallisesta  kilpailusta  osuusliikkeiden  kesken.
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Kokouksessa  huhtikuun  25  päivänä  oli  Yhdistyksen  ja  Ekono-
miska   Samfundetin   yhteisenä   vieraana   Kielin  yliopiston   i`ehtoi.i,

#:tååioarfit»f.T?:eädnö'hti|i:skuautpei:ieåi:elkmuåsnu?tDuiema;tö?susnud.åeeune¥iekl::
miek?vhä:iks::å:ennaiåafaauypEdaitsite;iå`ei|sä?no|r?i:i|säti5;:åniååe:ii.omaa-

lainen   vieras.    Kesäkuun    14   päivänä   pi.ofessori   GL4n7iair   A4yrda)!,

§o::t:s;t;ymk]:[::;:e;;:;tåå:oa:t;¥:sep;j§::[em;;åp:å;:;e;]:[:¥::;:s:t;::e:n::;#±:[å:emä:a±
fundetin  jäseniä.

Molempien vierailijoiden kunniaksi  oli järjestei,ty yhteiset illalli-
set  Seurahuoneeseen.

Syyskauden   ensimmäisessä  kokouksessa   lokakuun   31   päivänä
tekniikan  tohtori   O!e   Gr£pe7®berg käsitteli kysymystä  maata]ousi`a-
kennusten   vanhentumisesta   ja  rakennuspääoman  kuoletuksesta.

Seuraavassa   kokouksessa   marraskuun   28   päivänä   pääjohtaja
E!/.cLS  Kaihrcb  piti  esitelmän  »Työllisyyskysymyksemme».   Keskuste-
lun  kuluessa.kiinnitettiin  huomiota  niihin  vaikeuksiin,  iotka  koh-
taavat  työttömyystöiden  palkkatason  määräämistä.   Ede]leen  vii-
tattiin  niihin  epäedullisiin  kokemuksiin,  joita  eri  maissa  on  saatu
pakollisesta  työttömyysvakuutuksesta.   Työ]lisyyskysymyksen  hoi-
tamisen täi`keänä  edellytyksenä  pidettiin sitä,  ettei tuotantoelämäl-
tämme riistetä  sen jatkuva`1le toiminnalle välttämättömiä  pääomia.

Syyskauden kolmannessa kokouksessa joulukuun 12 päivänä pro-
fessori  j?t4rjÅ  P£Åftc!Zcb  esitti  ajatuksia  nykyhetken  maakysymyksen
ratkaisusta   Suomessa.    Esite]män   aiheuttamassa   vilkkaassa   kes-
kustelussa tähdennettiin toisaalta suunnitteilla olevan suuren uudis-

iTitå:r|isti:o:å:ioepnopliij::isätavapaut:;tiåJahtteoi:skauai:aapt.a,:istt::::'iieätkl;iEOE;iita:
jotka  olennaisesti  vaikuttavat  asian  ratkaisuun.

Tämän   vuosikokouksen   ohjelmassa   on   vainajille   omistettujen
muistosanojen  ohella  Yhdistyksen  esimiehen,  pankiniohtaja  0.  G.
J\7efJc}n!j7t7mn  esitelmä  ))Sodan  aiheuttamat  rakennemuutokset  yksi-
tyispankkiliikkeessämme».

Yhdistyksen kokoukset on entiseen tapaan pidetty Säätytalossa.
Kokouksiin  osanottajien  luku  on  ollut runsasta  - varsinkin  ulko-
maalaisten  esitelmöitsijöiden  ollessa  Yhdistyksen  vieraina.

Yhdistys  on saanut kutsun  Ekonomiska  Samfundetin 50-vuotis-
juhlaan,  joka  pidettiin  lokakuun  27  päivänä.  Yhdistyksen  edusta-
jina  tässä  tilaisuudessa  olivat  esimies,  pankinjohtaja  0.  G.  Nevan.
linna  ja  varaesimies  prof.   Br.  Suviranta.

Yhdis\tys  on   edustajiensa  kautta  esi`tt`änyt  onnentoivotuk.sensa
entiselle  esimiehelleen  professori  Eino  Saai`elle  hänen  täyttäessään
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50   vuot,ta.   Sähkösanomatervehdykset   on   lähetetty   entisille   esi-
miehille  prof.   Kyösti  Jäi`viselle  ja  prof.. Väinö  Voionmaalle  heidän
75-vuotispäivinään,  ylitirehtööri  Einar  Böökille  liänen täyttäessään
70  vuotta  ja  prof.  0.  W.  Louhivuorelle  hänen  60-vuotispäivänääii.

Yhdistyksen julkaisemaan Kansantaloudellisten tutkimusten sar-
]aan   on   uusina   osina  liitetty  kaksi  teosta,   nimittäin   LcbtÅrj   0.   c!/
HetÅr!j7Lin  »Hinnanmuodostuksen  monikäsitteinen  tasapainotila  va-
paan  kilpailun  vallitessa»  ja  fi.  4/.on  i)Tampereen  liikennealue».

»Kansantaloudellisen    käsikirjaston»    toimituskunnan    työvalio-
kuntaan  ovat  Yhdistyksen  puolesta  edelleenkin  kuuluneet  kans]ia-
neuvos  Jj.  JJcirmcL/.cr,  ja  professori  Ei.7m  Sct¢rj,-kustantajaa  o]i  edus-
tanut  allekirjoittanut.  Neuvotteluja  on  käyty  puheena  olevan  jul-
kaisusarjan  uusien  osien  kirjoittamisesta.  Toimituskunta  on  myös
jatkanut   kansantaloudellisen   sanaston   valmistavia  töitä;   lisäjäse-
neksi  tähän  työhön  on  otettu  tohtoi`i  Lowr£  0.  c!/  HeL4r!L.7t.

»Kansantaloudellinen Aikakauskirja» on samoin kuin aikaisemmin-
kin  ilmestynyt  Yhdistyksen  julkaisemana  ja  jäsenilleen  jakamana.
Päätoimittajana  on  ollut  professori  A.  E.  7'wdeer ja  toimitussihtee-
rinä   allekirjoittanut.   Toimituskuntaan  ovat  lisäksi  kuuluneet  y]i-
tirehtööri   E£7tcw   Böö.Å,   kanslianeuvos.   L.   j7cwmci/.cL,   t°ohtori   Pc{ovo
Korpi.scbcwj,  tohtori  Ma)££j  Leppo,   professoi`i  Br.   SL4ui.}.cm£cb  ja   mais-
tei`i   J14jÄÅo   7Ta7mm£nen,.   Painatuksesta   ja   jakelusta   on   edel]eenkin
huo]ehtinut  Helsingin  Uusi  Kirjapaino  Oy.

Yhdistyksen  kirjasto   on  kuluneena  vuonna   edelleen  kasvanut
eri  virastoilta,  seuroilta  ja  liikelaitoksilta  saatujen  julkaisujeii  joh-
dosta.   Yhdistys  puolestaan  on  osittain  vaihtokappaleina,   osittain
ilmaiseksi  jakanut  julkaisujaan.

Mitä Yhdistyksen raha-asioihin tulee, oii tulojen puolella ensinnä-
kin   huomattava   ne   avustukset,   joita   suurimmat  pankkilaitokse.t
ovat  Yhdistyksen  toiminnan  tukemiseen  antaneet,  yhteensä  65 000
mk.  Sitä  paitsi  professori  Gunnar  Myrdal  on  lahjoittanut  2 000  mk

::åJ;:isk¥iaaise:ayhhat-åirs::,9anise,:istävTi::å:l:r?ias:saina.i:tafåldtiisotnyakps:|a|esei.å
Aikakauskii`jalle  myönnetty kaikkiaan  62 000  mk.  Lisäksi  on  Läng-
manin   rahastosta   saatu   avustusba   20 000   mk.   Jäsenmaksutuloja
on  ollut   runsaasti    33 800  mk.   Talletusten  ja  obligatioiden  koi`ot
sekä   osakkeista   riostetut    jako-osuudet    kohoavat   32 600  mk:aan.

Aikakauskirjan  tilausmaksuja   on  kertynyt  8 600 mk, ja ju]kai-
suvaraston   myynnistä   on   saatu  yli  800  mk.  Täten  Yhdistyksen
kaikki  tulot  kuluneelta  vuodelta  nousevat  lähes  225 000  mk:aan.

Menojen puolella  ovat  ede]leenkin  olleet suui`impana  eränä  Kan-
santaloudellisen  Aikakauskii`jan  kustannukset,  joita  on   ollut  noin
114 200  mk.  Kansanta]oudellisten  tutkimusten  tili]tä  on  suoritettu
avustusta  Laui`i  0.   a£   Heurlinille  ja   Reino  Ajolle  heidän  teoksis-
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taan  yhteensä  75 000  mk.  Yhdistyksen  toimihenkilöiden  palkkioi-
hin  on  mennyt  16 200  mk  ja  esitelmäpalkkioihin  12 750  mk.  Oppi-
sanaston ja käsikirjaston toimitusku]uja on ollut yhteensä 3100 mk.
Pohjoismaisen  yhteistyön  aiheuttamia  menoja  on  ollut  8 000  mk,
pääasiallisesti   professori   Guhnar   Myi`dalin   vierailun   yhteydessä.
Posti-  ja  lennätinkulut  nousevat  6100  mk:aan,  ilmoituskulut  taas
5  100  mk:aan.  Yhdistyksen  60-vuotisjuhlan  menoja  on  ollut  5 200
mk.   Kokouskutsukorttien,   kirje-   ja   kuittilomakkeiden   painatus-
kuluja,   puhtaaksikirjoituspalkkioita   sekä   ei`i]aisia   muita   menoja
kertyy  vie]ä   10 600   mk.   Näin   o]len  kertomusvuoden   menotovat
kaikkiaan  yli  256 000  mk  eli  31 000  mk  suuremmat  kuin  tulot.

Vuoden   1944   kuluessa   Yhdistykseen   on   valittu   seui`aavat   25
jäsentä:   1akit.kandidaatti   Yrjö   Fe]lman,   toimitusjohtaja   Gustav
Gardberg,  hallitusneuvos  Jouni  Hakkarainei],  taloudenhoitaja  E.  1.
Havu,  johtaja  Paavo  Helkama,  kauppaneuvos  Heikki  Huhtamäki,

Eåitj:.T:taijaoT|rikl:iaT|::tumn:tns,äåi:|t:å:or|i|få?iokuaT#iarie::v;ori:£f.esas::i
Erkki  Kivinen,  maistei`i  Esko  K.oskinen,  vuorineuvos  Robert  Lavo-
nius,  maisteri  Eino  Luukkonen,  maisteri  E.  A.  Lyly,  myyntipää]-
likkö   Ensio  Mai`tiala,  insinööri  Arvi  Oksala,  maisteri   Eino   Pelto-
mäki,  johtaja  Olli  Siukonen,  lähetystöneuvos  E.  0.  Soravuo,  kon-
suli  Peter  Starckjohann,  levikkipäällikkö  Reino  Syrjänen,  maisi,eri
Tauno    1.  Vesanen,    maisteri    Osmo    Viitanen   ja   maisteri    Pentti
Viranko.  Vuoden  aikana  on kuollut  12 jäsentä.  Nykyään  on  Yhdis-
tyksessä  683  jäsentä.

Yhdistyksen  edustajina  Suomalaisen  Kirjallisuuden  Edistämis-
rahaston  Valtuuskunnan  yhteishntataloudellisessa  osastossa  ovat
olleet  kanslianeuvos   L.   JJcwm¢/.cb  ja  professori  Ei.7"   Sc!cörj,  varalla
tohtori  P¢cwo  Jt-orpt.s"7.£  ja  allekirjoittanut.  Alfred  Kordelinin  sää-
tiön  tieteen  jaostoon   on   ensi  kolmivuotiskaudeksi  va]ittu   Yhdis-
tyksen   edustajiksi   professori   Br.   Stwjrcmfc4   ja   vai.all.e   professori
A.   E.  Tudeer.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimiehenä on kuluvana vuonna
ol]ut   pankinjohtaja   0.   G.    J\-efJcmJj7t7tcb,   varaesimiehenä   professori
87'.   SL4¢t.rc47t!cL  sekä   muina  johtokunnan  jäseninä  kanslianeuvos   L.
£Zctrmcv.cJ,  professori  A.   E.   Tt4c!Ger  ja  professori  EjJm   Scbcw£.   Yhdis-
tyksen  rahaston-  ja  kirjastonhoitajana  on  ollut  yliaktuaari  Jjmc"£
TGj/.L4Jcb.   Sihteerin  tehtäviä  on  hoitanut  allekirjoittanut.

Yhdistyksen  tilit  vuodelta  1943  tarkastivat  pankinjohtaja  LG7t-
7?cLr£   fJc4cLpcme7?   ja   tohtorit   0.   W.   Wj!Zci7?cZ£.

Helsingissä  joulukuun  28  p:nä  1944.
M.   Strömmer.
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Die  Bekämpfung  der  fortdauernden   lnflationsgefahr.

von  Pro£.   A.   E.  Tudeer.

Der   innere   Wert   der   finnischen   Mark   ist,   mit   dem   Lebens-
haltungsindex   gemessen,   im   Kriege   auf   ungefähr   die   Hälfte   ge-
sunken.   1944   war   die   Preissteigerung  langsamer   als   in   den   Voi`-
jahren,   so   dass   es   scheinen   könnte,   als   ob   ein  weitere   Stabilität
versprechendes   Gleichgewicht   erreicht  wäre.

Leider  ist  dem  jedoch  nicht  so.  Die  Preisfront  ist  im  Gegenteil
gerade  im  Augenblick  recht  unruhig..  Zwar  ist  zu  hoffen,  dass  mit
dem  Eintreten  des  allgemeinen  Fi`iedens  manche  Faktoi`en,  welche
bisher  die  Preise  in  die  Höhe  getrieben  haben, fortfallen  und  dass
manche   Pi`eise   dann wieder sinken werden.   Aber  anderseits werden
gewisse  Faktoren  g.erade in  der  Ubergangszeit preissteigernd  wirken

iiasdsss::w:¥eo::nåellls:heir:å::::åe:;i[;:l:e'egg:n;:s:;eå::#e;;e:d:ew-:täd:;:agf;uåg:sj
auf   den   Mai`kt  kommen,   und   da  zahlreiche  Volksangehörige   und
Geschäftsunternehmen  bedeutende  Ersparnisse  gemacht  haben.  Die
Stabilität  des   Geldwertes  wird  weiter  durch  die   Kriegsentschädi-
gungen  an  Russland  mit,bestimmt,  da  zu  ihrer  Finanzierung  neue
Zahlungsmittel  in  Umlauf  gebracht  werden  mtissen,  ohne  dass  die
Warenmenge  zunimmt.   Auch  die  F.ntschädig.ung  der  Bevölkerung
aus   den   abgetretenen   bzw.   verpachteten   Gebieten   stellt   an   die
Währungspolitik   neue   Forderungen.

Darum   bleibt   die    lnf]atioiisgefahr   auch   wei.terhin   bestehen.
Um  ihr   zu    begegnen,  muss  in  ei`ster  Linie  Gleichgewicht  in  den
Staatsfinanzen   erreicht   werden.    Die   Möglichkeiten   dazu   werden
mit  dem  Aufhöi`en  des  Krieges  besser,wenn  auch  manche  anderen
Staatsausgal)en,  u.a. fiir soziale  Zwecke und  Kriegsentschädigungen,
wachsen.   Unbedingte   Voraussetzung  ist   aber,   dass   die   Ki'editbe-
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anspruchung  in  der  Zentralbank  aufhört  und  dazu  sind  gute  Hoff-

å:ågdeennvvoorriååg::.w:ie|ggål:gue,:nån:ie:?åEr:åsksee:,suiåå;risTeååLe::i
zu  streben,  die  öffeiitliche  Wirtschaft  in  Gleichgewicht  zu  bringen,
ohne  dass  die  Staatsschuld  weiter  zunimmt.

Das  Warenangebot  mtisste  grösser  werden,  aber  auch  wenn  die
Erzeugung,   wip   zu   hofff`n   ist,   zunimmt,   ist   auch   weiterhin   mit
einer   bedeutenden Warenknappheit zu rechnen.   Damit   die   Nach-
frage  nicht  allzu  stark  wächst,  wäre  in  der  Ubergangszeit  di `  Be-
wirtschaftung  der  Waren  und  die  staatliche  Regelung  der  Preise,
Mieten,  Löhne  und  des  Aussenhandels  bejzubehalten.

Auch  der  Aussenwert  der finnischen Mark ist im Vergleich zu den
Währungen mehrerer  westlicher   Länder   gesunken.   Ti`otzdem  sind
die   Devisenkurse   während   des   ganzen   Ki`ieges   gehalten   worden,
obwohl  dadurch  ein  Missverhältnis  zwische.i  ihnen  und  den  Kauf-
kraftpai`itäten  entstanden  ist.  Frtiher  oder  später  wii`d  man  jedoch
8beezv|suen]]8ke:rs:e]znu'  ezr`iröhF:`.z£e]un8   cines   neuen   Gleichgewichts    die

Die   tJberalterung  der  land``irtschaftlichen  Gebäude  und  die
Amoi`tisation  des  Gebäudekapitals.

von   Dr.  techn.   0.  G;.jpe7taerg.

Während  die  Häuser in  den  Städten in wirtschaftlicher  I-Iinsicht
schne]Ier  Uberaltei`n  als  ihre  technische   Abnutzung`  eig.ent]ich  vor-
aussetzt,   ist    dies    hei  den  landwirtschaft]ichen   Gebäuden  im   all-

å:em:::å:|isuc¥ege5ebherrta.|t::ufåmdeåiis.:j:iitsrcdha?ta|::hmenauGS:fåLiåseslicet
handelt.

Die   Hauptergebnisse  der  Untersuchung  sind:
4)   Die  technische  Dauerhaftigkeit  der  landwirtschaftlichen  Ge-

bäude  in  Finnland,  vor  allem  der  Viehställe  ist  info]ge   der
sehi`  häufigen  fehlei`haften  Bauweise  kiirzei`  als   das  verwen-
dete  Baumaterial  eigentlich  verlangte.

2)   Die  technische   Dauerhaftig`keit  der  landwirtschaftlichen  Ge-
bäude   lässt   sich   ohne   Steigerung   der   Anschaffungskosten
wesentlich   verläng.ern,   wenn   bei   der   Planung   und   in   der
Arbeitsweise  der  Gebäude  zweckgemässe  Vei`fahren  zur  An-

3)  ¥:endu¥aki:e:umnegn.der  ]andwirtschaftlichc'ii  Gebäude  und  die
Amortisation   des   Gebäudekapitals   geschehen   nicht   g]eich-
läufig,  wenn  feste  Annuitätei}  zu  Grunde  gelegt  wei'den.
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Die  Beschäftigungsfrage  in   Finiiland.

von   Generaldii`ektor  EZ/.cm   KCLhrcb.

Nach  einem   t.Tberblick  iiber  die  fi`tlhei`e  Arbeitslosigkeitspolitik
in  Finnland  und  iiber  neue  Strömungen  im  Ausland  behande]t  der
Aufsatz   einen   vorläufigen   Plan   zur   Aufrechterha]tung   des    Be-
schäftigungsstandes.   Erschwereiid  wirkt  der  Mang.e]   an  Roh-  und
Brennstoffen,   deiin   der  Warenabsatz  wäre   sichergestellt.   Arbeits-
1osigkeit  wii`d  also  auf  den  Gebieten  besteheii,  auf  denen  Roh-  und
Brennstoffe  benötigt  wei`den,  während  z.B.  in  der  Land-und  Foi`st-
wirtschaf r,  und  bei  den  öffcnt]ichen  Arbeiten  reichlich  Arbeitsrpög-
]ichkeiten   voi`handen   sind.   Auch   auf   dem   Gebiete   der   geistigen
Ai`beit  wii`d  ein   {.Tberang`ebot  bestehen.   Zur  Behebung der Arbeits-
]osigkeit   sind   folgende   organisatorische  Massnahmen getroffen: die
Gemeinden  sind  auf  Grund  des  sogen.  Ermächtigungsgesetzes  dazu
verpflichtet,   Massregeln   z`ir   Bekämpfung   der   Arbeits]osigkeit   zu

:ågdr::::re.uåtuesrsneerf==nsi:ådB:hi`feNno,f,fiar||u:|Pnreod=|`,tiåeer-Årrbme:tnepnf|gåå
nicht  im  Zusammenhang  stehende  Gelduntersttitzung  dei`  Ai`beits-
losen   vorgesehen.    Grundsatz   beim   Arbeitseinsatz   ist,    dass    der
Arbeitslose  seinem  frtiheren  Fachgebiet  oder  tibei.haupt  dem  freien
Arbeitsmarkte  zuzuftihi`en  ist,  I)evor  er  bei  den  al]gemeinen  Arbei-
ten   eingesetzt  wird.   Die   Reg.elung   des   Wechsels   der   Ai`beitsstelle
ist  ebenfalls  beibehalten und  vor allem  der  Verhinderung  der  Land-
flucht  Beachtung  g`eschenkt  worden.  Die  aus  dem  Heei.e  Entlasse-
nen  werden  in .freieren   Formen  oingesetzt  und  sie  haben  gewisse
Voi`i.echte  bei  der  Arbeitsvermittlung.  Auch  der  Arbeitseiiisatz  der
aus  den  abgetretenen  Gebieten  abg`ewanderten  Bevölkerung.  ist  er-
1eichtei`t.   Die   iibrigen   Ai`beitslosen   mussen   zunächsb  zur  Arbeits-
Iosenkai`tei  zugelasseii  werden,  ehe  sie  zum  Einsatz  kommen.  Wenn
es  sich  die  Erlangung  einer  Ai.beitsstelle  handelt,  beschränkt  sich
die   Nachprtifung   der   Hilfsbedurftigkeit   nur   darauf,   ob   der   Be-
treffende   wii.k]ich   arbeitsbedurf tig  ist.  Bei  Untersttitzung wird  die
Bedtirftigkeit  grt.iiidlich   nachgepriift.   Auch  solche  Arbeitslose,   die
nicht   iri   die  Arbeitsloser]kartei  aufgei]ommen   sind,  können   Woh-
nungsbauarbeiten  Uberwiesen  werden,   wenn   das   Ministerium   ftir
Verkehr und öffentliche Ai`beiten keine einschränkenden Bestimmun-
gen  ei`1assen  hat,  sowie  auch  sonstigen  Ai`beiten,  wenn  es  sich  um
Massenkiindig.ung von Arbeitern handelt.  Spätei` werden  diese jedoch
in  die  Kartei  aufgenommen.  Zur  Arbeitsbeschaffung  ist  ein  grosses
Pi`ogramm  an  allgemeinen  Arbeiteii  aufgestellt.

Zum  Sch]uss  werden  einige  Gedanken  tiber  die ktinftigen  Richt-
1inien  der  Beschäftigungspolitik  angeftihrt.
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tJb®r  Hungerjahre  in  Finnland nach dcm grossen   Nordischen  Kriege.

von  Obei`direktor  A4¢r£££  KofJero.

Nach   Beendigung   des   grossen   Nordischen   Krieges   im   Jahre
1721  befand  sich  die  finnische  Volkswirtschaft  in  der  schwierigsten
Lag`e.   Das   Land,   das  ]ange   Zeit  von  feiiidlichen  Truppen  besetzt
gehalten  war,  war  zum  grossen  Teil  vei`wtistet  und   ruiniert.   Nach
Wiedei`kehr  des  Friedens  hatte  das  finnische  Volk  eine  mtihevolle
Aufbauarbeit   zu   leisten,   die   durch   ungtinstige   Naturvei`hältnisse
und  häufige  Hungerjahre  sehr  erschwert  wurde.

Gleich  zu  Aiifang  wai`en  die   Ernten  ziemlich  schlecht,   da  der
Boden  sjch  in  schlechtem  Zustand  befand.   Ung`iinstige  Witterung
beeinträchtigte  ausserdein in  den  Jahren  1723-1726  den  Ackerbau.
Besondei`s  1726  litten  die  Roggensaaten  stark  unter  der  Witterung
und  die  Folge  war  ein  schwei`es   Hungerjahr.  Der  grösste  Teil  des
finnischen   Volkes   musste  im   Emtejahr   1726-1727  von  »Rinden-
brot  und  WurzelnJ) leben.  Gliicldicherweise  war  4727  die  Ei`nte  gut

äåedr5åå:e:o#reåi:iFi:mEse:å:vo.Tkg:i:tnscJhaahf:eileå';SutgeetgeeåieEs:rdezåi::
abschnitt  eine  dringend  notwendige  Pei`iode  der  Erholung.

Hungerjahre  kamen  dann  in  jedem  Jahrzehnt  vor.   Besonders
schwei`  waren  die  Jahi`e  1779-1791,  die  eine fast ununterbrochene
Folge  von  Notjahren  darstell.ten.   P\Tur  einige  wenige  Jahre  hatten
bessere  Ernten  aufzuweisen.   Doch  tiberwand  die  Bevölkerungsent-
wicklung   auch   diese   Krise   verhältnismässig   gut,   wenn   man   be-
i`ticksichtigt,  dass  nur in  den  Jahren  1789-1791  die  Sterblichkeits-
ziffer  die  Geburtenzahl  tiberstieg.

Dei`  behandelte  Zeitabschnitt  von  di`ei  Menschenaltern  mit  sei-
nen  vielen   Hungerjahren  und   Prtifungen   endete   1808,   als  wieder
ein   Krieg  mit  Russland  ausbi`ach,   auf  den  eine  neue  grosse  Um-
bruchszeit  im  Leben  des  finnischen  Volkes  folgte.   Die Energie des
Volkes  war  trotz  der  schweren  Schläge  nicht  erlahmt.  Ausgedehnte
Bodenflächen  wai`en  unter  den  Pflug  genommen,  Moore  entwässert,
Seen   g`esenkt,   Landstrassen   gebaut   und   Stromschnellen   geräumt
worden.  So  hatte jede  Genei`ation  der folgenden den tiberkommenen
Boden in besserem Zustand tibergeben können.  Die  Kraft des Volkes
war in  dei`selben  Zeit  stai`k  gewachsen.  Wähi`end  die  Bewölkerungs-
zahl  1750  nur  424  537  Pei`sonen  betragen  hatte,  war  sie  1807   schon
906 787.   Und   trotz   allei`   Notjahre  war   doch   der   Lebensstandard
der  Bevö]kerung  bedeutend  gestiegen.
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111.     A. E. Berg,  Puhelintariffi  yksityisessä ja julkisessa yrit.yksessä    40: -
IV.     J!m.   Kotje/.o,    Tulokäsitejajulkinen  talous   ................
V.     Kyösli   Haalaja,    MaL2\kysymyksemme     ....................

VI.    K. A.   Variamo,    Vientitavarain  kuljetusmaksut  Suomen  val-
tionrautateilJä   ennen     maailmansotaa     ..................

VII.     Re!.no  Ca.s(r¢n,     Valtionrautateiden    tariffipolitiikka    vuosina
1897-1932

VIII.    jl4affz.  Leppo,   Suomen  va]tion  sodanjälkeisen  kulutusverotuk-
sen   pääpiirteet

IX.     V. J. Su*selai.nen,    Hankintaosuuskunta   yritysmuotonä   ....
X.    Leo J7armaja,   Maailmansodan vaikut,us Suomen taloudelliseen

kehitykseen
XI.     J14a!f{.  Lcppo,  Liikevaihtoverotus

XII.    Lazzrz.  0.  a/  Hczzr((.rz,    Hinnanmuodostuksen  monikäsitteinen
tasapainotila
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Edellä  lueteltuja  julkaisuja  saadaan  Yhdistyksen  kirjaston-  ja  kirjavaraston-
hoitajalta  (os.  Helsinki,  Unionink.  26, Sosiaalinen tutkimustoimisto, puh. 22 339).



on  jokaisen  järkevän  kansalaisen  päömäärä.    Se
saavutetaan     vain     säöstäväisyydellä,    talletta-
malla  säännöllisesti  osa  tuloista  pankkiin.  Jokai-
nen   talletus   on  askel   suurempaan  riippumatto-
muuteen.     Sitäpaitsi  käytetöän  pankkeihin  talle-
tettuja    varoja   .maamme    taloudellisen     elämön
kehittämiseen,   joten  jokainen   tallettaja   myötä-
vaikuttaa    maamme    taloudelliseen    edistykseen.

Valitkaa   pankiksenne   maamme   vanhimmat  sääs-

tölaitokset,    säästöpankit    tahi   niitten    omistama

Säästöpankkien
K e s k u s - 0 s ci k e i P a n k k i
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+      mKiKiEIEN            4KiRJAN<~  rurioha.+on..n:Din    2i+oÖo  "
J  iakisah:åa käsittävä+ håkusanäst6, ja se ron ensimmäiriän;±aki-/ <'

~.sanåkirja, jossa` häkukieienä on  sudrii;                                 `  `     ' t  `T

Uutta sänakirjaa ,voidaan käyttää myös si.lloin, kun, `ha.lm-
kielehä on saksa tai ruotsi.  Kirjaari `1iittjry. näet sekä niotsin-
että  saksankielinen  aakkosellinen  ha!:emistb,  joissa  kh'nkin, '
vieraskie_lis?n   hakusanan`  kohd`aua   on. pälsta,-ia   rivi`tiite  +
vastaavåan suomaiais€en sanaan. Suomenifieiisen hakusanas:
ton` välityksöllä 'Voida`ah  myös  löytä`ä  Fiiotsjmkie^1isen  sanan

säha.k.irja.`saksal\ainen  `vastipe.  ja  päinv-astoin.
b}utta   yksihkertai§tå   sranakirjaa. ` Hakemistojen  Fht6inen
sanariäärä käsittää noin 45 000  sanaa.

Lakisamakirjan  laatimisesta  on  hriolehtinut  lakitiet.  tohtj
¥.  J.  Hakrilinen  apunaan  toimituskurita,  jonka  ensim-
mäisinä  puheenjohtajina  ovat.toimin-eet  prof.  T<  M.  K i v i-
mäki  ja.  prof.  Kaärlo  Kaira,  Lainopillisena  erikois-
tuntijana  ori  sanakirjatyöhön  osallistunut  prof..  R.  Eri c h.

Tämä s,uuri sanakirja on välttämätön  aputeos 1 a k i m i e-
h i 11 e,  lainsäädännön,  oike-udenkäytön  ja' eri hälinnonhaa-
rojen  alalla  toimiville v i r k a m i e h i 11 e sekä 1.1 i k e m i er

Ein]t]ae.sid.  85o  mk.                                                                                  ! ':
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Suomi-yhtiön   suuruutta  kuvastavat  seuraavat   numerot:

Myönnetty    uusla    vakuutuksla  v.   1943
Va\ku utusmaksutulot                                  »
pääoman  tuoctahat  tulot                    »
Vakuutustapahtumien  aiheyttamat

suoritukset                                               »
Voimass`aolevia  vakuutuksia  31/12     »
Vakuutusmaksurahasco               »         »
Omat  rahastot                           »        »

986.4   mll|. mk
200.1     »      »
90.7    »      »

Maan  §uuLrin  henkivakuutuslaitos

Helslngi§sä  1945,  Sanoma  Oy.  (Helsingin  Uusi  Kirjapäino`)


