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Isältä pojalle? Maanluovutuksen historiankirjoitus
Suomessa ja Ruotsissa

Joitakin vuosia sitten eräs loimaalaisisäntä kertoi saaneensa tehtyä tilallaan sukunsa
450. kylvöt. Näin ilmaistuna sukupolvien ketju kuulostaa vaikuttavalta, jopa
uskomattomalta. Useimmilla maatiloilla ei ole useiden vuosisatojen ketjua sukulaisia.
Niillä, joilla on, ylpeys juurista näkyy esimerkiksi sukutilaviireinä katonharjoilla.
Kääntöpuolena osa maatilojen lapsista kokee painetta siitä, ettei sukupolvien ketju
saisi katketa.

Varhaismodernissa yhteiskunnassa maankäyttöoikeus ja maanomistaminen määrittivät
sosiaalisen aseman, minkä vuoksi maan periminen oli keskeinen instituutio. Sukumaan
erityisasema perustui keskiajalle periytyvään sukuoikeuteen, jonka oli tarkoitus estää
maan siirtyminen suvun ulkopuolelle. Tästä on saanut alkunsa myös
lainhuutoinstituutio. Se tarkoitti alun perin sitä, että maan luovutus suvun ulkopuolelle
piti kuuluttaa kolmilla käräjillä, jotta sukulaiset saivat mahdollisuuden lunastaa maan
ja siten pitää sen suvun hallussa.

Historiankirjoituksen historiassa sukutilojen näkökulmasta keskeinen kysymys sekä
Suomessa että Ruotsissa on ollut, milloin maatilat muuttuivat kauppatavaraksi.
Tällainen kysymyksenasettelu sisältää jo itsessään ajatuksen siitä, että ”ennen” maan
säilyminen suvussa ja siirtyminen perintönä sukupolvelta nähtiin sekä päämääränä että
kyseenalaistamattomana tosiasiana.

Kirsi Laine

Sukutilaviiri aitan harjalla. Kuva: Rauni Säisä, Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo, Alamuseo khm valokuvakokoelma.
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Ruotsissa tulkinta maatilojen omistajanvaihdoksista perustui Nils Wohlinin työhön
1910-luvulla, jonka lähteistönä oli eri puolilta maata kerätyn siirtolaisuuskyselyn
vastausaineisto. Wohlinin tulkinnan mukaan 1800-luvulla individualististen virtausten
voimistumista seurasi perinnönjaon tapojen muuttuminen. Tästä syystä
talonpoikaisluokan tunne juurien ja perinteiden merkityksestä oli kadonnut ja koko
talonpoikaisluokka taantunut. Vastaavaa keskustelua käytiin Suomessa. Muun muassa
Santeri Alkio kirjoitti 1900-luvun alkuvuosina ”maahengen katoamisesta”. Tältä
pohjalta useat tutkimukset ovat etsineet maatilojen kauppatavaraksi muuttumisen
ajoitusta 1800-luvulta.

Maatilojen omistajanvaihdosten – yleensä perinnön, kaupan tai vaihdon kautta –
historiografia on Ruotsissa huomattavasti laajempi ja monipuolisempi kuin Suomessa.
Kiinnostus maanluovutusten historiaan alkoi herätä vähitellen Ruotsissa 1970-luvulla.
Esimerkiksi Lars Herlitzin väitöstutkimus Jordegendom och ränta (1975) on
myöhemmin muodostanut lähtökohdan monelle tutkimukselle. Herlitzin
tutkimustulokset perintömaan hinnan huomattavasta noususta vapaudenajalla 1700-
luvun puolivälin molemmin puolin, mutta myös suurista hinnaneroista
sukulaiskauppojen ja ei-sukulaisten kauppojen välillä, ovat olleet omiaan herättämään
ajatuksia maan, maanomistajan ja suvun suhteesta.

Ruotsissa maanluovutusten tutkimuksen kulta-aikaa oli 1990-luku, jolloin aiheeseen
tavalla tai toisella liittyviä väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä valmistui yliopistoissa
eri puolilla Ruotsia. Monet tutkimukset käsittelivät 1800-lukua, mutta myös Suomen
ja Ruotsin yhteisen historian aika sai huomiota (seuraavien esimerkkien lisäksi esim.
Sjöberg 1993, Zernell-Durhán 1990). Tutkimusten näkökulmat ja kysymyksenasettelut
ovat olleet monipuolisia, vaikka töille onkin ollut tyypillistä kohdentuminen pienelle
alueelle muutamasta kylästä yhteen pitäjään nyky-Ruotsin alueella.

Pysyvyyttä, jatkuvuutta ja sukupolvien ketjua korostanutta kuvaa maanluovutuksista
haastoivat erityisesti maakauppoja käsitelleet tutkimukset. Esimerkiksi Maria Ågrenin
väitöskirja Jord och gäld (1992) keskustelee Herlitzin tutkimustulosten kanssa.
Eteläistä Taalainmaata käsittelevässä tutkimuksessaan Ågren havaitsi muun muassa,
että 1700-luvun puolen välin jälkeen maanomistajien keskinäisten vaihtokauppojen
sijaan maa alkoi vaihtaa omistajaa markkinaperusteisesti.

Laajimmin maanluovutusten kokonaisuutta, sekä perinnönjakoja että maakauppoja,
käsitteli Ulla Rosén väitöskirjassaan Himlajord och handelsvara (1994), jossa hän
tutki maanluovutuksia Kumlan pitäjässä 1780–1880. Johtopäätöksissään Rosén totesi
käsityksen pitkään sukupolvelta toiselle siirtyneistä sukutiloista myytiksi. Hänen
tutkimusalueellaan useiden sukupolvien ajan samalla suvulla pysyneet tilat olivat
poikkeus ja tyypillisesti saman suvun sisällä tapahtui korkeintaan kaksi omaisuuden
luovutusta sukupolvelta toiselle.

Rosénin tutkimus herättää kysymyksen siitä, olisiko hän löytänyt pidempiä
sukupolvien jatkumoja ulottamalla tutkimuksensa varhaisempaan aikaan.
Väitöskirjassaan Den rotfaste bonden – myt eller verkligheten? (1998) Magnus
Perlestam totesi 1600- ja 1700-lukujen osalta tilojen siirtyneen Smoolannissa
pääasiassa perhepiirissä. Tulkinnasta huolimatta hän kiisti käsityksen pysyvyydestä ja
staattisuudesta, sillä isännyydet vaihtuivat usein ja isännyyskaudet saattoivat olla
hyvinkin lyhyitä. Maa siirtyi siis suvun sisällä monenlaisten luovutusten kautta, eikä
vain isältä pojalle.

Maahan kiinnittyvän tutkimuksen boomi on kantanut 2000-luvulle asti. Samalla
näkökulmien laajentuminen on tuonut esiin moninaisen kuvan suhteesta maahan.
Esimerkiksi sopii hyvin Rosemarie Fiebranzin väitöskirja Jord, linne eller träkol?
(2002), joka korostaa sukutilojen merkitystä tutkimusalueella. Fiebranzin mukaan
perityllä maalla oli Bjuråkerin pitäjässä Gävleborgin läänissä keskeinen merkitys vielä
1800-luvullakin, ja kotitalouksien strategiset valinnat liittyivät perintömaan
säilyttämiseen.

Perinnönjaon ja kaupallisuuden välisen ristivedon kannalta merkittävä huomio sisältyy
myös Sofia Holmlundin väitöskirjaan Jorden vi ärvde (2007), joka käsittelee
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ajanjaksoa 1810–1930 Upplannissa. Hänen mukaansa sosiaalisen aseman ja
toimeentuloedellytysten kannalta merkityksellistä oli nimenomaan maan periminen, ei
se kuinka pitkään maa oli suvulla ollut. Holmlund havaitsi maakauppojen suuren
määrän liittyneen osaltaan siihen, että vanhemmat loivat useammille lapsille
edellytyksiä menestyä sosiaalisesti eriytyvässä yhteiskunnassa.

Suomessa tutkimusta maatilojen luovutuksista niin perintönä kuin muillakin tavoilla
on määrällisesti selvästi vähemmän kuin Ruotsissa. Yleisesti suomalaista
maataloushistorian tutkimusta on hallinnut makrotason analyysi, joka on jättänyt
tilatason näkökulmat pimentoon. Makrotason analyysiin sisältyy myös väistämätön
näköharha. Maanluovutusten historia kuten muutkin ilmiöt näyttävät helposti liian
yksinkertaisilta, kun moninaisuus häipyy näkyvistä kaukaa katsottaessa.
Suomalaisessa historiankirjoituksessa on tyydytty yleistykseen, jonka mukaan tilojen
hallinta siirtyi suvussa isältä pojalle ja poikkeustapauksissa muille sukulaisille. Tämän
näkemyksen kiteyttää muun muassa Eino Jutikkalan Suomen talonpojan historia.
(1942/1958).

Suomen ja Ruotsin historiantutkimuksen kentässä on myös merkittävä ero siinä, että
Suomessa huomattava osa agraarista historiantutkimuksesta on tehty paikallis- ja
pitäjänhistorioiden muodossa. Vaikka paikallishistorialliset esitykset avaavat hienoja
mahdollisuuksia paikallisten ja alueellisten erojen vertailuun, kovin syvälle eri
teemoihin niiden rajoissa ei päästä. Sukutilojen näkökulmasta osa pitäjänhistorioista
sisältää mielenkiintoisen osan, talonhaltijaluettelon.

Samoihin aikoihin, kun Ruotsissa julkaistiin useita tutkimuksia perinnönjaoista ja
maakaupoista, myös Eino Jutikkala alkoi pohtia sitä, oliko tilojen siirtyminen isältä
pojalle niin itsestään selvää, kuin oli aina kuvattu. Voidakseen luoda yleiskuvan
aiheesta ilman laajamittaista lähdetyöskentelyä, hän tarttui pitäjähistorioiden
talonhaltijaluetteloihin. Koska isännyyskaudet osoittautuivat keskimäärin lyhyemmiksi
kuin olisi säännöllisen periytymisen oloissa pitänyt olla, Jutikkala palasi aiheeseen
uudelleen tarkemman paikallistutkimuksen avulla. Siinä hän selvitti sitä, kuinka usein
tila siirtyi pojalle tai muille sukulaisille tai vieraille.

Jutikkalan ensimmäiset pohdinnat jäivät suurelta yleisöltä pimentoon, sillä hän julkaisi
tutkimuksensa kahtena artikkelina ulkomailla ilmestyneissä juhlakirjoissa. Sääksmäen
pitäjään kohdistuneen suppeahkon tilastollisen katsauksen tulokset ovat luettavissa
artikkelista ”Suku ja talo”, joka julkaistiin puolestaan Antero Heikkisen juhlakirjassa
Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa (2001). Laajempaan tietoisuuteen
Jutikkalan tutkimukset pääsivät Anneli Mäkelä-Alitalon referoitua niitä Suomen
maatalouden historian (2003) ensimmäisessä osassa.

Maanluovutusten suomalainen historiografia

Kolme sukupolvea Rönnin tilalla uuden Ford 7610 -traktorin vierellä. Vasemmalla
vanhaisäntä Heimo ja oikealla kuvanottohetkellä tilaa isännöinyt Jouni. Keskellä

vuodesta 2008 tilaa isännöinyt Kalle. Kuva: Timo Tervala, Suomen maatalousmuseo
Sarka.
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2000-luvulla ymmärrys tilan jatkamisen problematiikasta Suomessa on lisääntynyt
erityisesti Beatrice Moringin perhesuhteita ja taloudellista toimeentuloa käsittelevien
tutkimusten kautta (esim. Moring 2009). Siitä huolimatta työsarkaa suomalaisten
maatilojen perimyskäytäntöjen selvittämisessä riittää. Myös maanvaihtojen
kaupallistumiseen kantaa ottavat Kaaperi Kivialhon tutkimus Halikon pitäjästä (1927)
ja Hugo Högnäsin tutkimus Keski-Pohjanmaan rannikolta (1938) kaipaavat jo kipeästi
jatkoa. Erityisesti maamme maatalouden ja perinnönjakokäytäntöjen kulttuurisen
moninaisuuden paikallistasolta itä–länsi-polarisaatioon huomioiva tutkimus tarjoaa
paljon uusia välineitä sekä maatalouden että yleisemmin yhteiskunnan kehityskulkujen
ymmärtämiseen.

FT Kirsi Laine, Suomen maatalousmuseo Sarka, on tutkija Koneen Säätiön
rahoittamassa hankkeessa Tilaperimyskiistat ja pauperismi – maatilojen
sukupolvenvaihdokset Suomessa noin 1700–1900.
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