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Esipuhe
Tänä vuonna tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta Suojoen-Möttölän vuokra-alueiden
lunastusprosessin päättymisestä. Entisten torppareiden vapautuminen työveroistaan ja
muuttuminen itsenäisiksi viljelijöiksi oli pitkän ja monipolvisen kehityksen päätepiste.
Suojoella tämä tapahtui varsin kivuttomasti ja suuremmilta häiriöiltä pääosin vältyttiin.
Tässä tutkimuksessa pyritään valottamaan tuon lunastusprosessin kulkua ja tapahtumia
aikalaislähteiden ja historiadokumenttien valossa.
Suojoen torppien lunastustoimituksesta kaikkinensa on paljon kirjoitettua ja muisteltua
historiatietoa. Kattavamman kokonaiskuvan saaminen aiheesta on kuitenkin ollut hieman
ongelmallista johtuen olemassa olevan tiedon pirstaleisuudesta. Toimitusprosessista
kirjallisena säilynyt tieto on osin vaikeaselkoista ja tulkinnan varaista. Lisäksi eri
lähdeaineistojen tiedot ovat useinkin keskenään ristiriidassa. Tämä tutkimus pyrkii omalta
pieneltä osaltaan poistamaan tätä ongelmaa. Tutkimuksellisesti mielenkiintoisinta aineistoa
löytyi vuokra-alueiden eri aikakausina syntyneiden kirjallisten sopimuskontrahtien ja
myöhemmin kauppakirjojen tarkemmasta analysoinnista. Uskallankin väittää, että
tutkimuksessa käytetty lähdeaineiston poikki- ja syvyyssuuntainen analysointi on tuonut
päivän valoon paljolti ennen kokonaan tuntematonta tietoa Suojoen torppien
lunastusprossista.
Maanmittauslaitoksen toimitusasiakirjojen lisäksi erittäin tärkeässä roolissa tutkimuksessa
ovat olleet Saarijärven ja Laukaan vanhat kirkonkirjat. Niiden kautta on ollut mahdollista
saada paljon tietoja Suojoen-Möttölän torppien todennäköisistä perustamisajankohdista
samoin kuin niiden ensimmäisistä ja myöhemmistä asukkaista. Tutkimuksen käytössä ollut
varsin kattava valokuva-aineisto on peräisin Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyksen ja
Markku Parantaisen kokoelmista.
Äänekoskella 28.12.2021
Seppo Hänninen
seppo.hanninen@hotmail.fi
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen määrittely
Tutkimuksessa selviteltiin Vaasan läänin Äänekosken kunnan Honkolan kylässä olleiden
Möttölän 21, Suojoen 22 ja Alatalon 23 vuokra-alueiden lunastusprosessin kulkua vuosina
1919-1921. Tarkoituksena oli ensinnäkin hahmottaa kevyesti päätalojen historiaa, niiden
isäntiä sekä heidän isännyysvuosiaan. Edelleen tarkastelun kohteena oli mainittujen
päätalojen lohkomiset ja yhdistymiset ennen vuokra-alueiden lunastusprosessin alkua.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, millaisia uusia tiloja entisistä vuokra-alueista
lunastusprosessin kautta tuolloin syntyi, kuinka elinkelpoisia ne todennäköisesti olivat ja
kuinka kivulias toimitusprosessi kaikkinensa oli.

1.2 Käytetty lähdeaineisto
Tutkimuksen käytössä oli maanmittauslaitoksen arkistosta saadut Möttölän, Suojoen ja
Alatalon lohkomistoimitusasiakirjat karttoineen sekä mainittujen tilojen muodostumislistat.
Tutkimuksessa on myös käytetty seuraavia kirjoja: Jorma Wilmi Äänekosken-Suolahden
historia vuoteen 1932 sekä Reino Kallio Vanhan Saarijärven historia. Samoin aineistoa on
otettu mukaan Keijo Syväsalmen laajasta tutkimuksesta: Mirjam Piilosen suku 1993.
Lähdemateriaalina on lisäksi käytetty Saarijärven ja Laukaan seurakunnan vanhoja
kirkonkirjoja. Tutkimuksessa käytetty torppien lunastustietojen vertailuaineisto on peräisin
Suomen virallinen tilasto Asutustilastoa yksityismaista erotetuista vuokra-alueista vuosina
1928-1930 -nimisestä Asutushallituksen julkaisusta vuodelta 1931 sekä Vuokra-alueiden
järjestely Tarvaalan kappalaisen virkatalolla 1914-1926 -nimisestä tutkimuksesta.

1.3 Tutkimuksen sisältö
Rakenteellisesti tutkimus jakaantuu yhdeksään erilliseen osaan. Ensimmäinen osa
käsittää johdanto-osan. Toisessa osassa käsitellään alueen historiaa ja emätalojen
isäntien hallinta-aikoja. Kolmas osa pitää sisällään käytössä olleiden toimitusasiakirjojen
puhtaaksi kirjoitetut versiot. Neljännessä osassa esitetään lunastettujen vuokra-alueiden
yksityiskohtaiset lunastustiedot. Viidennessä osassa esitetään tutkimuksen käytössä olleet
kirjalliset torpparikontrahdit puhtaaksi kirjoitettuina. Kuudennessa osassa on vuokraalueiden puhtaaksi kirjoitettujen kauppakirjojen keskeiset sisällöt. Seitsemäs osa pitää
sisällään vuokra-alueista toimitusajankohdan jälkeen erotetut tai lohkotut määräalat.
Kahdeksannessa osassa esitetään saadut tutkimustulokset ja viimeisessä yhdeksännessä
osassa tutkimusta on valokuvaosio lunastetuista torpista ja niiden torppareista. Lopuksi
esitellään Äänekosken kunnan läntinen vuokralautakunta ja hahmotetaan sen toimintaa
lunastusprosessissa.
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2 ALUEEN HISTORIA
2.1 Hyytiälä N:o 1 ja Suojoki N:o 2
Alueen ensimmäinen tunnettu uudistalo oli Hyytiälä 1 Nro1. Se löytyy maarekisteristä
vuodelta 1552. Vuonna 1761 se jakaantui Aholaan ja Simolaan. Ahola yhdistyi takaisin
päätilaan vuonna 1806 ja Simola jakaantui vuonna 1807 Koluun ja Autioon. Möttölän Nro2
talo löytyy ensimmäisen kerran maarekisteristä vuodelta 1553. Vuonna 1790 talo jakaantui
Möttölään ja Suojokeen sekä Alataloon 2. Vuonna 1893 Möttölä yhdistyi Suojokeen ja
vuonna 1817 Suojoki yhdistyi Alataloon, josta tuli sen jälkeen yksi alueen kantataloista
nimellä Suojoki N:o 2.

2.2 Möttölän talon isännät
Seuraavassa Möttölän talon isännät3 ennen talon jakaantumista Möttölään ja kahteen
Suojokeen vuonna 1790. Viiva vuosiluvun edessä tarkoittaa sitä, että isännyys on voinut
alkaa aikaisemminkin ja lopussa, että isännyys on voinut loppua myöhemminkin.
TAULUKKO 1
MÖTTÖLÄN N:o 2 ISÄNNÄT 1553-1790
Isäntänä

Vuodet

Isäntänä

Vuodet

Reko Möttönen

1553-1575

Yrjö Tapaninpoika

-1675-1676-

Lauri Möttönen

1576-1622-

Erik Laurinpoika

-1678-1679-

Reko Möttönen

-1627-1637

Pekka Möttönen

-1698-1713-

Eerik Rekonpoika

1638-1656-

Yrjö Martinpoika

-1725

Olavi Puranen

-1662-

Iisakki Hyytiäinen

1728-1731-

Lauri Eerikinpoika

-1664-1668

Juho Juhonpoika

-1733-1741-

Joonas Sipinpoika

1669-1670-

Matti Juhonpoika

-1743-1790

Möttölän talon pitkäikäisimmät isännät olivat Matti Juhonpoika, jonka isännyys talossa
kesti ainakin 47 vuotta ja Lauri Möttönen, joka isännöi taloa myöskin ainakin 46 vuotta.
Myös Reko Möttönen isännöi taloa pitkään. Hän oli talon isäntänä kahteen eri kertaan
yhteensä ainakin 32 vuotta. Yli 20 vuotta taloa isännöivät vielä Erik Rekonpoika ja Pekka
Möttönen. Varmuudella lyhimpään taloa isännöi Iisakki Hyytiäinen, joka oli isäntänä
enimmilläänkin vain viisi vuotta.

1
2
3
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Möttölän talon jakaantumisen aikoihin vuonna 1790 talossa tapahtui ilmeisesti samalla
myös sukupolvenvaihdos. Matti Juhonpojan jälkeen Möttölän talon isäntänä jatkoi hänen
nähtävästi vanhin poikansa Jooseppi Matinpoikaan. Taulukossa 2 on Möttölän talon
isännät4 vuoden 1790 jakaantumisen jälkeen aina vuoteen 1893 saakka, jolloin talo
yhdistyi Suojokeen.
TAULUKKO 2
MÖTTÖLÄN N:O 2 ISÄNNÄT 1790-1893
Isäntä

Vuodet

Jooseppi Matinpoika

1790-1821-

Iisakki Joosepinpoika

-1828-1841

Jooseppi Iisakinpoika

1850-1869

Eerik Möttönen

1870-1893

Lohkotun Möttölän talon isäntänä pisimpään oli Jooseppi Matinpoika, joka isännöi taloa
ainakin 31 vuotta. Myös Erik Möttönen isännöi taloa pitkään ja oli isäntänä kaikkiaan 23
vuotta.

2.3 Suojoen talon isännät
Suojoen talo syntyi vuonna 1790, kun Möttölän N:o 2 talosta lohkottiin Suojoki ja Alatalo.
Alla taulukossa 3 on Suojoen talon isännät 5 vuodesta 1790 aina siihen saakka, kun talo
yhdistyi Alataloon vuonna 1817.
TAULUKKO 3
Suojoen isännät 1790-1816
Isäntä

Vuodet

Juho Matinpoika

1790-1808

Matti Juhonpoika

1809-1812

Henrik Kempe

1813-1814

Leski Maria Seren

1815-1816

Suojoen isäntänä oli vaikuttanut vuodesta 1813 asti notaari Henrik Kempe. Hän kuoli
ilmeisesti vuonna 1814, jonka jälkeen taloa isännöi hänen leskensä Maria Seren. Alatalon
isännäksi puolestaan oli tullut vuonna 1813 maanmittari Carl Järnefelt. Hän oli yksi niistä
maanmittareista, jotka piirsivät isojaon Saarijärvellä. Toiminnan miehenä Carl Järnefelt
yhdisti Suojoen talon Alataloon kolme vuotta Henrik Kempen kuoleman jälkeen. Tämän
jälkeen alkuperäinen Suojoen talo hävisi ja Alatalosta muodostettiin uusi Suojoki N:o 2.
4
5
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2.4 Alatalon (Suojoki) isännät
Alatalo syntyi vuonna 1790, jolloin Möttölän N:o 2 talo jakaantui alkuperäiseen Möttölään
ja Suojokeen sekä Alataloon. Alla taulukossa 4 on Alatalon isännät 6 sen syntymisvuodesta
1790 vuoteen 1923, jolloin tilan osti Äänekosken seurakunta.
TAULUKKO 4
Alatalon (Suojoki) isännät 1790-1922
Isäntä

Vuodet

Isäntä

Vuodet

Jaakko Matinpoika

1790-1809

Kirjuri Barker

1868-1869

Jaakko Jaakonpoika

1810-1811

Kauppias Malmsten

1870-1872-

Esko Niilonpoika

1812

Frans Mikael Holsti

-1881-1896

Carl Järnefelt

1813-1821

Kalle Piilonen

1897-1908

Josef Bökman

1822-1847

Elis Piilonen

1909-1922

Gustaf Bökman

1848-1864

Äänekosken kunta

1923-

Suojoen talon viimeinen isäntä Elis Piilonen myi tilan Äänekosken kunnalle vuonna 1923.

2.5 Möttölä Jooseppi Möttösestä alkaen
Möttölän Nro2 talolla on sen tunnetun historian aikana ollut ainakin 18 isäntää. Talo 7 sijaitsi
muinoin Äänekoskelta Saarijärvelle päin mentäessä Suojoen ylittävän sillan jälkeen sen
oikealla puolella olevan Möttölän harjun laetta. Samalla paikalla seisoo nykyisin Hietaman
kyläkirkko. Harjun laelta maantielle näkyi harmaa hirsinen isopytingin pääty. Kohtisuoraan
tästä oikealle oli vanhapytinki ja vastapäätä asuinrakennusta navetta ja aitat. Niiden
takana oli vielä lato. Päärakennuksesta viistoon oikealle oli vielä jonkinlainen
varastorakennus.
Maantieltä nousi harjulle kohtisuoraan tie, joka päärakennuksen takana teki jyrkän mutkan
ja päätyi varastorakennuksen vierelle. Tien mutkassa vasemmalla oli sauna ja sitä
vastapäätä tien toisella puolella paja. Talon pihasta lähti vielä toinen tie, joka kulki viistoon
harjun sivua pitkin ja yhtyi maantiehen Suojoen riihen kohdalla. Talon pihassa oli vielä
kaivo, joka oli vanhan pytingin ja talousrakennuksen välissä. Keskellä pihaa oli vanha
piilipuu eli todennäköisesti Terijoen salava ja muutamia isoja koivuja toisella puolella pihaa.
Rakennukset olivat kaikki harmaantuneita ja jonkin verran rappeutuneen näköisiä.
Päärakennuksessa oli viisi lämmintä huonetta ja suuri kylmä eteinen. Maantielle päin
näkyivät salin ja pienen nurkkakamarin ikkunat. Nurkkakamarin vieressä oli toinen vielä
pienempi kamari. Keittiö oli keskellä rakennusta ja siitä meni ovi suureen koko
rakennuksen levyiseen tupaan. Eteisestä oli ovi paitsi keittiöön ja tupaan myöskin pieneen
kamariin. Nurkkakamariin meni ovi salista.
6
7
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Möttölän talon sali oli erittäin kaunis huone. Sen oli aikoinaan maalauksilla koristellut
taiteilija Sandberg, joka oli maalannut myös Saarijärven kirkon. Möttölän vaari oli
kirkkoväärttinä Saarijärvellä ja sitä kautta tullut tutuksi Sandbergin kanssa. Salin seinissä
oli liidulla valaistu pahvi ja siihen maalattu suorakaiteen muotoisia kuvioita. Kuviot oli
maalattu erivärisin viivoituksin ja kulmissa oli erittäin kauniit sommitelmat. Salin ovet ja
laipio oli myöskin maalattu ja koristeltu samoin kuin seinätkin. Huonekalut olivat
vaatimattomat ja vanhanaikaiset. Muurit oli tehty kivestä. Pienessä pytingissä oli kolme
huonetta ja se toimi myöhemmin torppien itsenäistyttyä Onnelan tilan asuinrakennuksena.
Navetta samoin kuin kaikki muutkin tilan rakennukset oli tehty puusta.
Möttölän tilaan kuuluivat aikoinaan samat tilukset kuin Suojoen tilaan 1900-luvun alussa.
Vuonna 1803 toimitetun isojaon yhteydessä 8 tila jaettiin Alataloon, Suojokeen ja Möttölään.
Alatalo joutui myöhemmin ilmeisesti oston kautta takaisin Möttölän yhteyteen ja Möttölä
taas liitettiin samalla tavalla Suojokeen.
Möttölän isäntänä oli 1800-luvun puolivälin paikkeilla Jooseppi Möttönen. Hän oli lyhyt ja
tukeva mies ja luonteeltaan hyväntahtoinen. Hänen toimi aktiivisesti Saarijärven
seurakunnan kirkkoväärttinä ja oli muissakin seurakunnan töissä pitkään. Ansioistaan
seurakunnan hyväksi kirkkoherra Mattias Calonius lahjoitti Jooseppi Möttöselle
perheraamatun, jota säilytettiin myöhemmin perhekalleutena Nummisen suvussa.
Möttölässä valettiin monena vuonna Saarijärven kirkon joulukynttilät.
Jooseppi Möttösellä oli kaksi veljeä Junno ja Taavetti. Junno asui pienessä tuvassa
Suojoen sillan pielessä ja Taavetti oli naimisissa ja asui silloisessa Tousalassa. Jooseppi
Möttölän vaimo oli Marja Elisabet. Heillä oli neljä poikaa ja kolme tyttöä:
•

Erik Kustaa oli vanhin ja hänestä tuli Möttölän isäntä Joosepin jälkeen

•

Matti muutti myöhemmällä iällään Vimpeliin ja perusti sinne nahkurin verstaan

•

Juho-Jooseppi meni naimisiin Aution talon tyttären ja muutti nimensä myöhemmin
Juho Autioksi

•

Heikki asui Parantalassa itse rakentamassaan mökissä ja eli naimattomana
kuolemaansa saakka

•

Sohvi eli yksinäisenä ihmisenä koko ikänsä. Oli ammatiltaan ompelija

•

Marja meni emännäksi Saarijärvelle

•

Riikka avioitui Parantalan talon isännän Jussi Riekon kanssa

Möttölän talon seuraavalta isännältä Erik Kustaalta ei ison talon hoitaminen jostakin syystä
oikein onnistunut. Peltojen tuotto laski ja taloon tuli lisää velkaa. Kun tulot vähenivät, niin
tilan taloudellinen tilanne vain huononi. Navetassa lehmätkin olivat keväällä niin huonossa
kunnossa, että niitä piti nostaa ulos vietäessä.
Erik Kustaalla ja hänen vaimollaan Maijalla os. Peura oli kolme lasta: Alina, Helmi ja Erik.
Keväällä 1895 Möttölän talo joutui lopulta pakkohuutokauppaan, josta sen huusi tuomari
8

10

Viljo Mehtolan muistelmat, Möttölän talon historia

Holsti ja liitti Möttölän maineen metsineen takaisin Suojoen yhteyteen. Erik Kustaalle jäi
kuitenkin pakkohuutokaupan jälkeen hieman varoja, joiden turvin hän perusti Honkolaan
Tourulan kankaalle nykyiseen Kuuselaan kauppaliikkeen. Muutaman vuoden jälkeen perhe
muutti Tampereelle. Erik Möttösestä tuli myöhemmin Pitkäniemen sairaalan talonmies.
Pakkohuutokaupan jälkeen Möttölän talon vanha isäntä Jooseppi Möttönen jäi asumaan
talon pieneen kamariin. Hänellä oli taloon kiinnitetty eläke, jonka turvin hän saattoi viettää
eläkepäiviään rauhassa. Kun Erik Möttönen kuoli, hänen poikansa Juho Jooseppi teki
Autiossa isälleen puisen kirstun ja Kalle Piilonen piti hyvälle ystävälleen Suojoella isot
hautajaiset.
Jooseppi Möttösen kuoltua Möttösen suku hävisi Suojoen harjanteelta. Talossa asui
myöhemmin vielä muutamia muonamiesperheitä kunnes talo paloi kokonaan keväällä
1899. Sen jälkeen Kalle Piilosen serkku Onni Onnela sai pienen pytingin Möttölästä
itselleen. Navetasta tehtiin Suojoen lantala ja muutkin tilan rakennukset hävitettiin yksi
kerrallaan. Rakennuksien paikat otettiin peltomaaksi ja talon kaivo täytettiin kivillä.
Viimeisenä muistona Möttölän talosta seisoi paikallaan vanha piilipuu. Sen laajat oksat
ulottuivat leveälle alueelle ja joka kevät siihen puhkesi edelleen paljon vihreitä lehtiä.
Eräänä aamuna puu sitten kaadettiin ja vanhan sukutalon viimeinen jäänne poistui samalla
Möttölän harjulta.

2.6 Suojoki Frans Mikael Severin Holstista alkaen
Alun perin Suojoen talo syntyi vuonna 1790, kun Möttölän talosta N:o2 lohkottiin Suojoki ja
Alatalo. Vuonna 1817 alkuperäinen Suojoen talo yhdistyi Alataloon. Yhdistyneen uuden
tilan nimeksi tuli sen jälkeen Suojoki N:o 2 2.
Suojoelle tuli isännäksi vuonna 1881 Viitasaaren tuomiokunnan tuomari Frans Mikael
Severin Holsti9. Hän oli ylpeä ja tuliluonteinen mies, mutta samalla myös tarmokas
maanviljelijä ja uudisraivaaja. Hänen aikanaan Suojoelle raivattiin uutta peltoa useita
kymmeniä hehtaareja ja vanhoja peltoja kunnostettiin. Talon karja uudistettiin kokonaan ja
osa siitä tuotiin suoraan Ruotsista. Se oli skånelaista rotua. Vuonna 1895 Holsti sai
haltuunsa oston kautta myös Möttölän tilan, johon tuohon aikaan kuuluu 15 torppaa, joissa
kussakin oli 5-8 lypsävää lehmää ja 2-3 hevosta.
Holsti pani alulle Suojoen isännyytensä aikana monia ehkä liiankin uhkarohkeita hankkeita
ja niiden johdosta velkaantui. Kun luoton saanti lopulta vaikeutui, päätyi tila vuonna 1896
pakkohuutokauppaan, josta Suojoen osti Kalle Piilonen 68000 markalla.
Kalle Piiilosen isännyys Suojoella kesti kymmenen vuotta vuodesta 1896 vuoteen 1906.
Tänä aikana vuosina 1898-99 Suojoelle rakennettiin uusi 40 metriä pitkä kivinavetta, johon
mahtui 100 lehmää sekä vuonna 1902 punaisesta tiilestä 18 hevosen tallirakennus.
Piilonen myös raivautti Suojoelle uusia peltoja ja savetti soita. Lisäksi taloon tehtiin meijeri,
jossa oman talon ja lähiympäristön maidot jalostettiin voiksi suoraan ulkomaille asti
lähetettäväksi. Kalle Piilonen myi Suojoen talon pojalleen Eelis Piiloselle vuonna 1905
hintaan 70000 mk ja antoi irtaimen omaisuuden lahjakirjalla 26.9.1905.
9
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2.6.1 Eelis Evald Piilonen
Eelis Evald Piilonen syntyi Äänekosken Piilolan taloon
Kalle ja Maria Piilosen perheeseen 21.1.1879. Hän
Piilonen pääsi ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta ja valmistui
agronomiksi 10 Mustialasta vuonna 1904. Eelis Piilonen tuli
isänsä jälkeen Suojoen talon isännäksi vuonna 1906. Eelis
Piilonen oli isänsä täydellinen vastakohta. Hän oli tulinen ja
kiireinen, mutta kuitenkin äärimmäisen oikeudenmukainen.
Eelis Piiilosen pystyvyyttä ison talon isännäksi jotkut
epäilivät, koska hän luonteensa takia hankki itselleen
vihamiehiä. Toisaalta taas ystävilleen hän osoitti kaikessa
myötämielisyyttä ja auttoi tarvittaessa mielellään.
Agronimi Eelis Piilosen isännyyden aikana Suojoella vuosina 1906-1923 raivattiin useita
kymmeniä hehtaareja uuta suoviljelystä ja peltoja parannettiin. Eelis Piilosen isännyyden
aikana tapahtui myös Suojoen torppien itsenäistyminen. Se oli suuri menetys talolle
nimenomaan työvoiman menettämisen takia. Tästä huolimatta Piilonen ei kuitenkaan
pyrkinyt vastustamaan lohkomistoimia, vaan antoi entisille torppareilleen maata jopa
enemmänkin kuin torpparilaki määräsi. Pääasia oli, että itsenäistymisprosessissa ei tulisi
riitoja. Eelis Piilonen avioitui Suojoella vuonna 1920 Jyväskylässä 27.4.1893 syntyneen
Tyyne Sofia Anna Kauppisen kanssa.
Torpparityövoiman menetys ja luultavasti muutkin tilaa samoihin aikoihin kohdanneet
vastoinkäymiset saivat aikaan sen, että Eelis Piilonen myi Suojoen tilan 2,3 miljoonalla
markalla silloiselle Äänekosken kunnalle vuonna 1923, josta tila jäi kuntajaossa
Äänekosken maalaiskunnan haltuun. Talvisodan päätyttyä tilasta pika-asutuslain mukaan
muodostettiin 15 uutta asutustilaa päätilalle jäädessä vain rippeet entisestä suuresta
Suojoen tilasta.
Elis Evald Piilosen haudalla11 Hietaniemen
hautausmaalla on kuvanveistäjä Eemil
Halosen valmistama pronssinen Sielu-veistos.
Nuori nainen istuu siinä maassa katsoen
etuoikealle ja nojaten isoon uurnaruukkuun,
jonka ympärille oikea käsi on kiertynyt. Vasen
käsi koskettaa toisella puolella olevaa hieman
pienempää ruukkua.
Teosofisesti virittynyttä hautamuistomerkkiä
korostaa hautapaaden alalaidassa oleva
lainaus Uudesta Testamentista: ”...sillä vanha
on kadonnut. Katso, kaikki on uudeksi tullut.”
(2. Korinttolaiskirje 5:17).
10 Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899
11 https://autuaitten.eemil.fi/teos/piilonen-hietaniemi/
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2.7 Suojoen alueen kartta 1800-luvun taitteesta
Suojoen alueen pitäjänkartan12 osa 1800-luvun taitteesta.
KARTTA A

12 Maanmittauslaitoksen historiallinen kartta-arkisto
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3 VUOKRA-ALUEIDEN LUNASTUS
3.1 Torpparilaki
Vapaussodan aikana Suomen kansanvaltuuskunta eli punaisen puolen hallitus sääti oman
torpparilakinsa, joka annettiin 31.1.1918. Sen mukaan kaikki torpparit vapautetaan. Tämä
julistus jäi kuitenkin sekavien aikojen vuoksi merkityksettömäksi lausumaksi. Sodan
jälkeen Suomen Eduskunta laillisena lakia säätävänä toimielimenä antoi lain vuokraalueiden lunastamisesta eli ns. Torpparilain Helsingissä 15.10.1918. Se määräsi alun perin
vain yksityismailla olleiden torppien ja mäkitupien vapautuksesta. Lakia täydennettiin
kuitenkin vuonna 1919 koskemaan lampuoteja eli koko tilanvuokraajia, vuonna 1921
pappiloita ja niiden virkataloja sekä vuonna 1922 vielä kruunun torppareita koskevaksi.
Äänekosken Honkolassa Möttölän, Suojoen ja Alatalon torppareiden vapautusprosessi
käynnistyi toden teolla reilut kolme vuotta Torpparilain säätämisestä loppuvuodesta 1921.
Tosin torppien sopimuskirjojen teko oli käynnistynyt jo loppuvuodesta 1919 jatkuen aina
marraskuun loppupuolelle 192013.

3.2 Toimituspöytäkirja
Alla toimituspöytäkirja puhtaaksi kirjoitettuna sen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman
pitkälle säilyttäen:
Toimitus N:o 13333
Pöytäkirja vuokra-alueiden lohkomisesta rekisterinumerolla 2 1, 22 ja 23 merkityllä Möttölä,
Suojoki ja Alatalo nimisillä tiloilla perintötaloa N:o 2 Honkolan kylässä Äänekosken
kunnassa Vaasan läänissä, jonka toimitti nuorempi maanmittausinsinööri Viljo Palmqvist
vuonna 1921 2-12 päivänä joulukuuta.
Toimitus alotettiin asiallisten Eelis Piilosen ja vuokramiesten Onni Mäkelän Edvard
Mäkisen pyynnöstä ja koskee Mustikkamäki, Onnela, Rannanmäki, Kortesuo, Mäntylä,
Mansikkamäki, Kalliomäki, Tousala, Porri, Lippala, Kuitula, Lehto ja Poika-aho nimisten
torppien erottamista, josta Äänekosken pitäjän läntinen vuokralautakunta, sille tehdyn
ilmoituksen johdosta ja vuokra-alueiden eroittamisesta 15 p. Lokakuuta 1918 annetun
asetuksenmukaisen käsittelyn jälkeen oli laatinut sovintokirjat.
Toimituksen alottamista varten pidettiin tänä päivänä kokous Suojoen talossa, jossa
todistajina olivat vuokralautakunnan jäsenet Iivari Heikkilä, Josef Takala,
varapuheenjohtaja Otto Kivimäki, sekä asiallisina saapuvilla edellämainit, Onni
Lamminmäki Onnela, Edvard Mäkinen Mustikkamäki, Matti Oksanen isänsä Taavetti
Oksasen valtuuttamana Rannanmäki, Antti Vouti Kortesuo, Kalle Jäntti Mäntylä, Oskari
Oksanen Mansikkamäki, Riikka Kalliomäki, Vihtori Siistonen Tousala, Maria Parantainen
Lippala, Emil Lahtinen Ström, Taavetti Heinänen Lehto, Kalle Salmelin Poika-aho.
Kokouksessa oli myöskin läsnä tilojen omistaja agronomi Elis Piilonen.

13 Maanmittauslaitos Toimituspöytäkirja N:o 13333
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1§
Kysyttäessä ei ilmoitettu jääviä toimitusmiehiä vastaan eikä estettä toimituksen
alkamiseen, ja tämäkin kokous vaikka sitä ei oltukaan kuulutettu myönnettiin lailliseksi.
2§
Asialliset antoivat toimitusasiakirjoihin liitettäviksi otteet edellämainitun vuokralautakunnan
ja maanomistajan kanssa tehdyistä sopimuskirjoista nimittäin: 1) Kalliomäen torpasta
marrask. 24 pvä 1919, 2) Porrin torpasta 28 pltä heinäk. 1920, 3) Rannanmäen torpasta
30 pltä heinäk. 1920, 4) Onnelan torpasta marrask. 10 pltä 1920, 5) Mansikkamäen
torpasta elokuun 2 pltä 1920, 6) Kuitulan torpasta marrask. 8 pltä 1920, 7) Mäntylän
torpasta heinäk. 24 pltä 1920, 8) Lippalan torpasta heinäk. 7 pltä 1920, 9) Pajalan torpasta
heinäk. 9 pltä 1920, 10) Mustikkamäen torpasta syysk. 22 pltä 1919, 11) Poika-ahon
torpasta syysk. 22 pltä 1919, 12) Lehdon torpasta syysk. 22 pltä 1919 ja Tousalan torpasta
elok. 4 pltä 1920 josta on ollut 15/10 1918 suullinen vuokra välipuhe voimassa. Samoin on
ollut suullinen vuokrasuhde 7 kohdassa mainitun Mäntylän torppaan ja 6 kohdassa
mainittuun Kuitulan torppaan.
Kihlakunnanoikeuden 11 päivänä huhtikuuta 1908 antamasta kiinnekirjasta, jonka mukaan
tilanomistaja Elis Piilonen yksin ennenkuin meni naimisiin omisti ½ eli 0.5000 manttaalia
vastaavat Möttölän, Suojoen ja Alatalon RN:ot 2 1, 22 ja 23 osan Möttölän perintötaloa N:o
2. Annettiin kartta Naarajärven jakokunnan isojakoajoista jonka mukaan rajat oli paalutettu
ja pyykitetty tilusvaihtojen toimitettua vuosina 1904 ja 1905 sekä toimitus vahvistettu 1
marraskuuta 1904.
Vielä annettiin toimituksessa käytettäväksi kyseessä olevaa tilaa koskevat otteet isojako
toimituksessa laaditusta kartasta ja jakokirjasta jonka mukaan tila on saanut tiluksensa
erilleen isojaossa, joka on maarekisteriin merkitty 23 päivänä tammikuuta 1802.
3§
Asialliset ilmoittivat, että emätilan piirirajat ovat selvät, pyykitetyt ja riidattomat, kuin
myöskin, että tässä toimituksessa syntyvät tilat heidän sopimuksensa mukaan saavat
osuutensa mukaan osaa yhteisiin teihin, kalavesiin, mutta ei koskiin eikä muihin yhteisiin
tiluksiin.
4§
Todettiin että kaikista vuokra-alueista on ollut vuokrasuhde olemassa 25 pnä lokakuuta
1918 ja että vuokramiehet kaikki olisivat olleet pakollisestikin oikeutetut lunastamaan
vuokra-alueensa itsenäisiksi.
4a§
Tilanomistaja Elis Piilonen pyysi että koska tilaa ei rasita kiinnitykset toimitettaisiin
yhdistetty lohkominen ja kantatilalle tulisi nimeksi Suojoki. Päätettiin tämän johdosta
jakotoimituksesta annetun asetuksen 27§ verrattuna sen 3 teen ja 22 :een lohkominen
siten toimittaa että jääpi kantatila Suojoki nimellä. Päätettiin laskea ja selittää tilukset
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uudelleen sekä laatia nautinta selitelmä siten jyvitys tarkastettiin ja hyväksyttiin tässäkin
toimituksessa noudatettavaksi. Päätettiin laatia kartta ainoastaan lohkottavista osista.
5§
Onnelan tilalla on oikeus vesipaikkaan Mansikka purossa ja tiehen sinne Mansikka-ahon
tilan maalla tien varrella. Tousalan tilalla on oikeus lähteeseen ja tiehen sinne Suojoen tilan
maalla lähellä Tousalan rajaa. Mustikkamäen tilalla on oikeus nykyistä tietä myöten
Murapalstalleen Poika-ahon tilan ja Suojoen tilan mailla. Kuitulalla on oikeus Kolun ja
Lippalan välillä olevaan vesipaikkaan ja tiehen sinne Lippalan ja Suojoen tilojen mailla.
Pajalan tilalla on tieoikeus Suojoen tilan maalla kotipalstaan niittypalstoilleen. Samoin
Kalliomäen tilalla tieoikeus suoraan kotipalstaan muta palstalle ja niittypalstalleen.
6§
Edellä mainittujen asiakirjain ja asiallisten osotusten mukaan käytiin ja pyykitettiin nyt
muodostettavien tilain rajat, jolloin tehtiin uudet pyykit N:o 1-136, jotka kaikki ovat viisi
kivisiä, paitsi N:o 14 joka on nelikulmainen; Nrot 7,32 93, 111 ja 127 jotka ovat maakiviä ja
Nrot 124, 126 ja 130 jotka ovat yksi kivisiä.
§
Sopimuksen mukaan on Kalliomäen torpan lunastushinta 5775 Smk jonka valtio kokonaan
suorittaa etukäteen. Lippalan vuokra-alueen lunastushinta 6000 Smk jonka valtio
kokonaan suorittaa etukäteen.
7§
Vuokramies Emil Lahtinen pyysi, että toimitusmiehet antaisivat lausunnon hänen
muuttamisensa johdosta syntyneestä siirtokustannuksista omistamastaan Strömin torpasta
Kuitulan torppaan ollen siirto vapaaehtoinen mutta tarpeellinen ja pakollinenkin voimassa
olevan Lunastuslain 10§:n mukaan. Toimitusmiehet toimittivat asiasta katselmuksen ja
laativat muuttokustannus arvion sekä antoivat siitä lausunnon, jossa päätettiin ehdottaa
että valtio voimassa olevan lunastuslain 10§:n mukaan suorittaisi puolet mainitun torpan
siirtokustannuksista, koska päätilan tarkoituksen mukainen tilusten sijoitus sen
ehdottomasti vaatii, ollen entinen Emil Lahtisen omistama Ström’n torppa likellä talon
tonttia ja aivan talon peltoviljelysten keskellä ja ympäröimänä vieläpä ehkäisten viljelysten
järkiperäistä hoitoa.
8§
Sitten kun toimitusinsinööri oli laatinut asiakirjoihin liitettävän lohkomiskirjan, joka
asianomaisille selitettiin, todettiin tämän ja katselmuksen perusteella ettei lunastettavat
alat ole suurempia, eikä niihin kuulu laajempia etuuksia kuin säädetään vuokra-alueiden
lunastamisesta annetussa laissa paitsi Lehdon torpan alue joka on 52 ha. Tämän vuoksi
tarkastettiin alue erittäin ja päätettiin koska alueeseen on tullut kuulumaan ainakin noin 10
ha hyvin huonoa metsämaata että tämänkin vuokra-alueen kohdalta toimitusinsinöörin
palkkion kuten muidenkin kohdalta koska torpan omistaja kuuluu tilattomaan väestöön
samoin kuin muutkin vuokramiehet ja lohkotilojen ostajat.
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9§
Sittenkun oli tehty tili suoranaisista kulungeista, eikä asiallisilla ollut sen jälestä mitään
asiallista esille tuotavana, julistettiin toimitus päättyneeksi ja annettiin seuraava:
VALITUSOSOITUS
Toimitus N:o 13333
Yllämainitulla toimitusnumerolla merkityn vuokra-alueiden yhdistettynä lohkomisen
Möttösen Suojoen ja Alatalon perintötiloilla R N:o 2 1,22 ja 23 Honkolan kylässä Äänekosken
kunnassa julisti allekirjoittanut 12 päivänä joulukuuta 1921 päättyneeksi; ja ilmoitettiin
toimitukseen kuuluville asianomaisille, että valitukset toimitusta vastaan ovat
kolmenkymmenen päivän kuluessa, tätä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta, viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello kahtatoista jätettävä, puhevallan menettämisen
uhalla, läänin Maaherralle, oheen liittämällä tämän todistuksen.
Toimituksessa ei ole tarvittu yleisiä asiamiehiä.
Aika ja paikka edellä mainittu.
Viran puolesta: Viljo Palmqvist
nuorempi maanmittausinsinööri
Valitusosoituksen vastaanotti Riikka eli Eriikka Kalliomäki
10§
Pöytäkirja julkiluettiin ja tunnustettiin oikeaksi.
Viran puolesta: Viljo Palmqvist
nuorempi maanmittausinsinööri
Edvard Mäkinen , Onni Lamminmäki , Kalle Jäntti , Kalle Salmelin , Matti
Oksanen , Emil Lahtinen , Maria Parantainen , Oskari Oksanen , Taavetti
Heinänen , Antti Vouti , Riikka Strand Kautto.
Todistavat vuokralautakunnan jäsenet:
Otto Kivimäki , Iivari Heikkilä , Josef Takala
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3.3 Vaasan Maanjako-oikeuden päätös lohkomiseen N:o 13333
Nuoremman maanmittausinsinööri Viljo Palmqvistin toimittamasta Möttölän, Suojoen ja
Alatalon yhdistetystä lohkomistoimituksesta N:o 13333 tehtiin määräajan puitteissa yksi
valitus Vaasan Maanjako-oikeuteen. Valituksen teki Kalliomäen torpan lunastanut torpparin
leski Eriikka Kalliomäki. Alla maanjako-oikeuden 14 päätös sen kieliasu ja merkinnät
mahdollisimman pitkälle säilyttäen:
Vaasan Maanjako-oikeuden tuomio alempana mainittavassa asiassa, julistettu Maanjakooikeuden kokouksessa matkailijakodissa Äänekosken pitäjän Suolahden kylässä
maaliskuun 15 päivänä 1922.
Maanjako-oikeus on tutkinut ne valitukset, jotka ovat tehdyt nuoremman
maanmittausinsinöörin Viljo Palmqvistin kesäkuun 27 päivänä 1921 lopettamasta vuokraalueiden lohkomisesta R.N:ot 21,22 ja 23 merkityistä Möttölä, Suojoki ja Alatalo nimisistä
osuuksista Suojoen taloa N:o 2 Äänekosken pitäjän Honkolan kylässä, jossa jutussa
torpparinleski Eriikka Kalliomäki on ollut valittajana, ja maanviljelijä Eelis Evald Piilonen
vastaajana, ja koska lohkominen on toimitettu kauppakirjan mukaisesti marraskuun 24
päivältä 1919, on Maanjako-oikeus hyljännyt tehdyt valitukset aivan aiheettomina ja
velvoittanut Eriikka Kalliomäen korvaamaan vastaaja Eelis Evald Piilosen kulut asiassa
sadalla (100) markalla sekä maksamaan todistajanpalkkaa talokas Iivar Heikkiselle
viisikymmentä (50) markkaa.
Asian näin päättyessä velvoitetaan Eriikka Kalliomäki joka turhanpäiten on Oikeutta
vaivannut suorittamaan korvauksena toimitusinsinööri Viljo Palmqvistille hänen
matkastaan ja läsnäolostaan Maanjako-oikeudessa kaksisataaviisikuudettä (255) markkaa
sekä Maanjako-oikeuden valituille jäsenille jäljempänä olevan Maanjako-oikeuden
palkkiolaskun mukaan talokas Oskar Rivalle kymmenen (10) markkaa ja varatuomari Aatto
Kaunolle neljäkymmentä (40) markkaa, sekä käräjähuoneen vuokraa talokas Juho
Kankaiselle
kaksikymmentä
(20)
markkaa.
Puheenjohtajalle
ja
Lääninmaanmittausinsinöörille äskensanotun palkkiolaskun mukaan tulevat korvaukset
kummallekin kolmekolmatta (23) markkaa 88 penniä maksetaan etukäteen valtion
varoista, mutta velvoitetaan Eriikka Kalliomäki nämäkin rahaerät valtiolle takaisin
maksamaan. Ellei näin tuomituita korvauksia pian ja suosiolla makseta, lisätään niihin
Maanjako-oikeuden tuomion lyhennysotteen lunastus ja muut ulosottokulut, saaden
asianomainen ulosottomies tälläisen lyhennysotteen nojalla ulosottaa korvaukset ilman
ulosotonhaltijan eri määräystä. Julistettiin lainmukaisella valistusosoituksella.
Määräpäivä: maanantai toukokuun 15 päivänä 1922 ennen kello kahtatoista (XII) päivällä.
Merkittiin, että torpparinleski Eriikka Kalliomäki määräajassa ilmoitti tyytymättömyyttä.
Vaasassa, huhtikuun 1 päivänä 1922
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3.4 Strömmin torpan vuokraoikeuden siirto Kuitulan torppaan
Eelis Piilosen pyynnöstä Eemil Lahtisen vuokra-oikeus siirrettiin Strömmin torpasta
Kortesuon lähellä olevaan Kuitulan torppaan. Alla lyhennelmä toimitusasiakirjoista niiden
kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen:
Marraskuun 8. päivänä 1920 kello 9 aamupäivällä kokoontui Äänekosken kunnan Läntisen
piirin vuokralautakunta saman kunnan Honkolan kylässä Suojoen Möttölän tilalla olevaan
Strömmin15 torppaan. Saapuvilla olivat lautakunnan puheenjohtaja Otto Kivimäki sekä
maanomistajain valitsema jäsen Iivari Heikkilä ja vuokramiesten valitsema jäsen Joosef
Takala. Lisäksi paikalla olivat maanomistaja Eelis Piilonen ja Strömmin torpan haltija Eemil
Lahtinen sekä hänen apumiehenään torppari Heikki Lahti samasta kylästä.
1§
Asianosalliset myönsivät vuokralautakunnan laillisesti kokoon kutsutuksi sekä sen
puheenjohtajan ja jäsenet esteettömiksi asiaa käsittelemään.
2§
Tämän jälkeen sanoi hakija että hänen vaimonsa vanhemmat on suullisen välipuheen
perusteella asuneet kysymyksessä olevaa torppaa noin neljäkymmentä vuotta ja
asumisoikeus on siirtynyt heille vuonna 1906 ja on torppa edellisen tekemä ja on tarkasti
suoritettu taloon veroa/miehen päivä viikossa omin ruokinensa ja tämän lisäksi anoi hakija
että hänelle erotettaisiin hänen entiset viljelyksensä sekä näille tuleva lain määräämä
määrä metsää. Vastaaja sanoi että vaatii paikkaa siirrettäväksi hänen maallaan olevaan
Kuitulan torppaan siitä syystä että paikka on talon viljelysten keskellä johon hakija myöntyi
ja syntyi asiallisten kesken seuraava sovinto.
Että Eemil Lahtinen luovuttaa mainitun Strömmin torpan talolle ja saa sen sijaan Kuitulan
torpan alueesta sitä vastaavan paikan jonka alan he sopivat 25 hehtaarin alaksi joka
erotetaan siten että Kuitulan pellon aitan mukaan talon suosta siihen saakka kunnes talon
suuri metsä alkaa ja siitä sarkana eteenpäin Kolun rajan mukaan sillä leveydellä että
mainittu maan ala löytyy kuitenkin niin että Kuitulan suo sopii samaan alaan pitäjän rajaan
asti johonka allekirjoittaneet tyydymme.
Eelis E Piilonen

Emil Lahtinen
3§

Marraskuun 29 päivänä 1920 jatkettiin samaa toimitusta ja oli vuokralautakunta sama kuin
edellisellä kerralla ja olivat asianosaiset itse saapuvilla ja jääviä ei ilmennyt. Nyt ryhtyivät
asianosaiset sovinnolla keskustelemaan muista seikoista ja sopivat siten.
Täten sovimme yllämainitun Kuitulan torpan erotettavan alueen 25 hehtaarin ja kartanon
hinnaksi 225 markkaa hehtaaria kohden sopivat asianosaiset siten että kun talosta tuleva
siirtokustannus kuitataan jää lunastettavan alueen hinnaksi yhteensä jonka ostaja maksaa
15 Lohkomistoimitus N:o 13333 Saantokirja 40848908 Strömmin torppa
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kolmen vuoden kuluessa (4000) neljätuhatta markkaa tähän hintaan saa torppari viedä
Strömmin torpan kartanon Kuitulaan paitsi asuinrakennus jää talolle samoin saa viedä
kaikki aitansa laissa määrätyt isommat puut jäävät taloon jotka heti leimataan ja pois
viedään kolmen vuoden kuluessa sen jälkeen sitoutuu hakija muuttamaan Kuitulan
torppaan 1 päivänä tammikuuta 1922 ja silloin jättämään Strömmin torpan talon huostaan
mutta saa torppari nyt jo ajaa kaikki lantansa Kuitulaan ja saa siellä kesannoksi / hehtaarin
alan ja ensi keväällä huostaansa muut viljelyksensä pitävät ensi kesänä vielä itsekukuin
omansa
Äänekoskella 29 päivänä marraskuuta 1920
Eemil Lahtinen

Eelis E Piilonen

Todistavat vuokralautakunnan puolestaan
Otto Kivimäki
Josef Takala

Iivari Heikkilä
4§

Tämän jälkeen kun hakija anoi että siirtokustannuksista maksaisi valtio puolet
Lainmääräämässä
järjestyksessä
ryhtyi
vuokralautakunta
pitämään
arviota
siirtokustannuksista josta laadittiin erityinen arviokirja ja katsoo vuokralautakunta
kohtuulliseksi että valtio maksaa puolet 3500 markkaa noista siirtokustannuksista jotka
yhteensä tekivät 7000 seitsemäntuhatta markkaa josta toisesta puolesta ovat asianosaiset
keskenään sopineet
5§
Kun maat ja tilukset oli paaluilla Kuitulan torpassa erilleen osapuilleen merkitty ilmaisivat
asianosaiset tähän kaikin puolin tyytyvänsä joka jätettiin maanmittarin tarkemmin
mitattavaksi ei katsottu tarpeelliseksi antaa valitus osoitusta ja katsottiin toimitus
lopetetuksi
Vuokralautakunnan puolesta
Otto Kivimäki

20

Arviokirja
Jonka Vuokralautakunta toimitti Suojoen Möttölän tilan maalla olevan Strömmin torpan
Kartanon siirtokustannuksista saman tilan maalla olevaan entiseen Kuitulan torppaan.
•

Aitta purkaminen 1 miehen päivä, ajo 2 hevosen päivää ja teko 3 miehen päivää
yhteensä 300 mk

•

Navetta purkaminen 2 miehen päivää, ajo 4 hevosen päivää ja teko 6 miehen
päivää yhteensä 600 mk

•

Talli purkaminen 2 miehen päivää, ajo 2 hevosen päivää ja teko 4 miehen päivää
yhteensä 370 mk

•

Aitta purkaminen 1 miehen päivä, ajo 2 hevosen päivää ja teko 3 miehen päivää
yhteensä 300 mk

•

Aitta purkaminen 1 miehen päivä, ajo 2 hevosen päivää ja teko 3 miehen päivää
yhteensä 300 mk

•

Riihi ja lato purkaminen 3 miehen päivää, ajo 5 hevosen päivää ja teko 10 miehen
päivää yhteensä 855 mk

•

Lato purkaminen 1 miehen päivä, ajo 2 hevosen päivää ja teko 3 miehen päivää
yhteensä 300 mk

•

Sauna purkaminen 1 miehen päivä, ajo 2 hevosen päivää ja teko 2 miehen päivää
yhteensä 265 mk

•

2 Latoa niityllä purkaminen 2 miehen päivä, ajo 5 hevosen päivää ja teko 6 miehen
päivää yhteensä 680 mk

•

Lato purkaminen 1 miehen päivä, ajo 1 hevosen päivä ja teko 2 miehen päivää
yhteensä mk 185 mk

•

Nauloihin 800 mk

•

Särkyneiden aineiden tilalle 800 mk

•

Riihen ja saunan uunin teko 400 mk

•

Lautoihin 640 mk

•

Nurkka kivien ja alusten laitto 205 mk

•

YHTEENSÄ 7000 mk

Koska yllämainittu torpan siirto on katsottu välttämättömäksi siitä syystä että Strömmin
torppa on talon viljelysten keskellä niin katsotaan lunastuslain mukaiseksi että valtio
maksaa Eemil Lahtiselle puolet 3500 markkaa siirtokustannuksista.
Äänekoskella 29 pvnä marraskuuta 1920 Vuokralautakunnan puolesta Otto Kivimäki
Iivari Heikkilä
21

Josef Takala

4 LUNASTETUT VUOKRA-ALUEET
4.1 Lunastettujen vuokra-alueiden tiedot
Seuraavassa käydään läpi lunastettujen vuokra-alueiden lunastustietoja. Taulukon kentät
Kuv/Nro viittaavat kunkin vuokra-alueen jäljempänä olevan lohkomiskartan
tilusnumeroihin. Laskennalliset jyvitysarvot (JyvArv/lask mk) saadaan kertomalla tiluksen
koko (Alueen ala ha) jyvitysarvon kokonaislukukertoimella (JyvArv/100mk) x 100.

4.1.1 Porri-niminen osa tiedot
Porri-niminen lohkottu osa, jonka lunasti Erik Strand eli Porri16 sai yhden palstan, joka
koostui seuraavista osista:
TAULUKKO 5
Porri jakomerkki 2 1/a
Kuvion Kuv
tyyppi Nro
Metsä

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

5

Kangas

2

0,800

0,160

6

Kangas

2

4,790

958

7

Porrinahot

4

2,620

1048

8

Korpi

2

7,240

1448

9

Porrinkorpi

6

1,460

876

10

Kaskimaa

3

1,340

402

26

Kangas

2

1,230

246

27

Korpi

2

0,200

40

28

Rajakiviahot

4

11,750

4700

29

Kangas

2

1,920

384

30

Porrinrajakiviahot

4

3,160

1264

31

Korpi

2

0,790

158

32

Korpi

2

0,760

152

33

Korpi

2

1,410

282

34

Porrinlamminahot

3

0,080

24

35

Korpinotko

2

0,230

46

40

Porrinlamminahot

4

0,160

64

37

Kangassaari

1

0,060

6

YHTEENSÄ
16 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Porri 2 1/a
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Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

40,000

12258

4.1.2 Porri-niminen osa kartta
Porri-niminen lunastettu osa koostui yhdestä palstasta, jonka pinta-ala oli yhteensä 40,000
hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 12258 mk. Elis Piilonen myi Porri-nimisen entisen
Suojoen torpan Erik ja Eerika Strandille 28.7.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan 10000
mk. Tilan lunastushinnaksi tuli siten 250 mk/ha.
TAULUKOSSA 5 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 1 17
KARTTA 1.

17 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Porri 2 1/a
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4.1.3 Kalliomäki-niminen tila tiedot
Kalliomäki18-niminen tila, jonka lunasti Eriikka Kalliomäki sai kolme palstaa. Alla
Taulukossa 6, Metsä-KP on metsämaan sisältö Kotipalstassa, Niitty-PL on Niittypalstan
koostumus ja Mura-PL on Murapastan sisältö.
TAULUKKO 6
Kalliomäki jakomerkki 2 1/b
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Metsä-KP

30

Porrinrajakiviahot

4

0,020

8

31

Korpi

2

0,140

28

33

Korpi

2

0,080

14

34

Porrinlamminahot

3

1,100

330

36

Kangassaari

1

1,400

140

37

Ripatinkangas

1

1,580

158

38

Kangassaari

1

0,190

19

39

Kangassaari

1

0,450

45

40

Porrinlamminahot

4

13,950

5580

42

Notko

2

0,150

R30

44

Kangassaari

1

0,090

9

27

Korpi

2

1,320

264

28

Rajakiviahot

4

0,280

112

52

Kaskimaa

4

0,020

8

55

Korpi

2

0,230

46

Niitty-PL
Mura-PL

YHTEENSÄ

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

19,150

6363

1,600

376

0,250

54

21.000

6793

.
Kalliomäen torpan Niittypalsta sijaitsi Porrin lammen länsipuolelle pistäneessä ulokkeessa,
jonka pinta-ala oli noin 1,600 ha. Murapalsta puolestaan oli Kapean hujakon eteläpäässä.
Sen koko oli 0,250 ha.

18 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Kalliomäki 2 1/b
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4.1.4 Kalliomäki-niminen osa kartta
Kalliomäki-niminen lunastettu tila koostui kolmesta palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
21,000 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 6793 mk. Elis Piilonen myi Kalliomäkinimisen entisen Suojoen torpan torpparin leski Erika Kalliomäelle 24.11.1919 päivätyllä
kauppakirjalla hintaan 5775 mk. Tilan lunastushinnaksi tuli siten 275 mk/ha.
TAULUKOSSA 6 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 2 19
KARTTA 2

19 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Kalliomäki 2 1/b

25

4.1.5 Rannanmäki-niminen osa tiedot
Rannanmäki20-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Taavetti Oksanen on saanut
kaksi palstaa. Alla Taulukossa 7 Niitty-KP on Kotiniittypalstan koostumus. Niitty-ER on
erillisen Niittypalstan sisältö ja Metsä-KP on Kotipalstan metsän sisältö.
TAULUKKO 7
Rannanmäki jakomerkki 2 1/c
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Niitty-KP

17

Niitty

3

0,610

183

19

Niitty

3

0,190

57

Niitty-ER 184

Niitty

3

0,500

150

185

Niitty

3

0,920

276

11

Kallio

0,5

16,030

801,50

12

Kantolahdenahot

3

0,440

132

13

Kantolahdenahot

3

9,040

2712

15

Kaskimaa

4

0,700

280

16

Korpi

1

1,380

138

18

Kantolahdenahot

3

0,190

57

Metsä-KP

YHTEENSÄ

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

0,800

240

1,420

426

27,780

4120,50

30,000

4786,50

Rannanmäen erillinen Niittypalsta sijaitsi päätilasta katsoen Naarajärven vastakkaisella
puolella. Se koostui alunperin niemestä sekä sen edustalla olleesta pienestä Hoikan
saaresta. Ilmeisesti Naarajärven pintaa on aikoinaan laskettu ja sen johdosta erillinen saari
on sittemmin hävinnyt ja tullut osaksi manteretta.

20 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Rannanmäki 2 1/c
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4.1.6 Rannanmäki-niminen osa kartta
Rannanmäki-niminen lunastettu tila koostui kahdesta palstasta ja tilan pinta-ala oli
yhteensä 30,000 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 4786,50 mk. Elis Piilonen myi
Rannamäki-nimisen entisen Suojoen torpan Taavetti Oksaselle 30.7.1920 päivätyllä
kauppakirjalla hintaan 5250 mk. Tilan lunastushinnaksi tuli siten 175 mk/ha.
TAULUKOSSA 7 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 3 21
KARTTA 3

21 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Rannanmäki 2 1/c
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4.1.7 Mansikkamäki-niminen osa tiedot
Mansikkamäki22-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Oskari Oksanen on saanut
kolme palstaa. Alla Taulukossa 8 Niitty-KP on Kotiniittypalstan koostumus. Niitty-LA on
Lahden niittypalstan sisältö, Niitty-NK on Naarakosken niittypalstan sisältö ja Metsä-KP
on Kotipalstan metsän sisältö.
TAULUKKO 8
Mansikkamäki jakomerkki 2 1/d
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Niitty-KP

19

Niitty

3

0,060

18

68

Niitty

3

0,010

Niitty-LA

42

Niitty

3

Niitty-NK

1a

Niitty

Metsä-KP

16

Niitty-LA

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

3

0,070

21

1,480

444

1,480

444

3

2,150

645

2,150

645

Korpi

1

0,319

31

18

Kantalahdenaho

3

6,090

1827

19a

Notko

2

0,550

110

20

Mansikkakangas

3

1,440

432

24

Kallio

0,5

0,980

49

24a

Korpinotko

0,5

0,190

9,50

60

Porrinlamminahot

4

0,090

36

62

Ripatinkangas

3

1,560

468

64

Korpi

2

1,680

336

65

Mansikka-aho

5

9,410

4705

66

Mansikkaharju

3

5,610

1683

67

Mansikkaharju

3

0,480

144

84

Kaskimaa

4

0,060

24

84a

Korpi

2

0,093

18

85

Kulolamminaho

3

1,140

342

40

Porrinlamminahot

4

0,230

92

41

Kangas

4

0,330

132

42a

Notko

2

0,060

12

53

Kaskimaa

4

0,360

144

YHTEENSÄ

22 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Rannanmäki 2 1/d
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29,680 10214,50

0,980

380

34,360

11704,50

4.1.8 Mansikkamäki-niminen osa kartta
Mansikkamäki-niminen lunastettu tila koostui kolmesta palstasta ja tilan pinta-ala oli
yhteensä 34,360 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 11704,50 mk. Elis Piilonen myi
Rannamäki-nimisen entisen Suojoen torpan Oskari Oksaselle 2.8.1920 päivätyllä
kauppakirjalla hintaan 175 markkaa jokaista hehtaaria kohti. Tilan laskennalliseksi hinnaksi
tuli kaupassa tuli siten 6013 mk. Toteutunut kauppahinta oli 51% jyvitetystä hinnasta.
TAULUKOSSA 8 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 4 JA 523
KARTTA 4

23 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Mansikkamäki 2 1/d

29

Mansikkamäen24 lunastetun alueen Lahden niittypalsta sijaitsi Kalliomäen alueen
itäpuolella nojaten Laukaan rajaa vasten. Naarakosken niittypalsta taas sijaitsi
Kissakosken alajuoksulla Kuhnamon rannalla Tärttälän maita vasten (Kartta 5).
KARTTA 5

24 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Mansikkamäki 2 1/d
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4.1.9 Tousala-niminen osa tiedot
Tousala25-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Vihtori Siistonen on saanut yhden
palstan. Alla Taulukossa 9 on sen metsäpalstan sisältö.
TAULUKKO 9
Tousala jakomerkki 2 1/e
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

Metsä

130

Kangas

4

8,000

3200

8,000

3200

8000

3200

YHTEENSÄ

4.1.10 Tousala-niminen osa kartta
Tousala-niminen lunastettu tila koostui yhdestä palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
8,000 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 3200 mk. Elis Piilonen myi Tousala-nimisen
entisen Suojoen torpan Vihtori Siistoselle 4.8.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan 1200
markkaa.
TAULUKOSSA 9 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 6 26.
KARTTA 6

25 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Tousala 2 1/e
26 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Tousala 2 1/e
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4.1.11 Kuitula-niminen osa tiedot
Kuitula27-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Emil Lahtinen on saanut yhden
palstan. Alla taulukossa 10 on sen sisältö.
TAULUKKO 10
Kuitula jakomerkki 2 1/g
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Metsä

52

Kaskimaa

4

1,120

448

54

Vuori

1

5,800

580

55

Korpi

2

4,240

848

56

Porrinlamminahot

4

0,240

96

57

Porrinlamminahot

4

11,730

4692

58

Neva

2

0,140

28

96

Kalmakorpi

2

1,100

220

97

Korteharju

3

0,560

168

98

Kalmakorpi

2

0,070

14

YHTEENSÄ

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

25,000

7094

25,000

7094

Torppari Emil Lahtisen alkuperäinen vuokra-alue oli Strömmin torppa, jota hänen vaimonsa
vanhemmat olivat asuneet noihin aikoihin noin 40 vuotta. Asumisoikeus torppaan oli
siirtynyt Emil Lahtiselle vuonna 1906. Elis Piilonen ehdotti, että Strömmin torpan
asumisoikeus siirretään Suojoen maalla olevaan Kuitulan torppaan. Siirto oli tarpeellinen
siksi, että Strömmin torpan maat sijaitsivat Suojoen talon maiden keskellä. Emil Lahtinen
suostui ehdotukseen ja hän lunasti Kuitulan torpan.
Strömmin torpan siirtokustannuksista toimitettiin arviokirja, jonka mukaan kaikkien torpan
rakennusten ja varusteiden siirrosta uuteen paikkaan syntyy 7000 markan kustannukset.
Nämä koostuivat erilaisten rakennusten kuten aittojen, navetan, tallin, riihen, ladon ja
saunan purku, siirto ja uudelleen kasaamiskustannuksista. Mukana oli myös
naulatarpeiden ja nurkkakivien laiton arvioitu kustannus.
Lisäksi sovittiin, että valtio maksaa siirtokustannuksista Emil Lahtiselle puolet eli 3500
markkaa.
Strömmin torpan siirrosta Kuitulan torppaan laaditut toimituspöytäkirjat löytyvät puhtaaksi
kirjoitettuna tutkimuksen kohdasta 3.4.

27 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Kuitula 2 1/g
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4.1.12 Kuitula-niminen osa kartta
Kuitula-niminen lunastettu tila koostui yhdestä palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
25,000 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 7094 mk. Elis Piilonen myi Kuitula-nimisen
entisen Suojoen torpan Emil Lahtiselle 29.11.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan 225
mk hehtaari. Osalliset sopivat keskenään, että kun talosta tuleva siirtokustannus
huomioidaan jää lunastettavan alueen hinnaksi yhteensä 4000 mk. Ostajan oli määrä
maksaa summa kolmen vuoden kuluessa.
TAULUKOSSA 10 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 7 28
KARTTA 7

28 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Kuitula 2 1/g
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4.1.13 Mäntylä-niminen osa tiedot
Mäntylä29-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Kalle Jäntti on saanut yhden palstan.
Alla taulukossa 11 on sen sisältö.
TAULUKKO 11
Mäntylä jakomerkki 2 1/h
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Niitty

112

Niitty

3

0,300

90

120

Niitty

3

0,280

84

117

Hujakonahot

4

6,120

2448

118

Notko

3

0,800

240

119

Hujakonahot

4

0,840

336

Metsä

YHTEENSÄ

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

0,580

174

7,760

3024

8,340

3198

4.1.14 Mäntylä-niminen osa kartta
Mäntylä-niminen lunastettu tila koostui yhdestä palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
8,340 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 3198 mk. Elis Piilonen myi Mäntylä-nimisen
entisen Suojoen torpan Kalle Jäntille ja hänen vaimolleen Alma Jäntille 24.7.1920
päivätyllä kauppakirjalla hintaan 1500 mk.
TAULUKOSSA 11 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 8 30
KARTTA 8

29 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Mäntylä 2 1/h
30 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Mäntylä 2 1/h
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4.1.15 Lippala-niminen osa tiedot
Lippala31-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Elina Parantainen on saanut kaksi
palstaa. Alla taulukossa 12 on sen sisältö. Metsä-KP on metsän sisältö kotipalstassa ja
Niitty-PL on niittypalstan sisältö.
TAULUKKO 12
Lippala jakomerkki 2 1/i
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Metsä-KP

93

Haapaharju

3

1,280

384

98

Kalmakorpi

2

0,960

192

99

Kangas

4

0,380

152

100

Kortesuonaho

4

2,220

888

101

Kortesuonaho

4

2,610

1044

102

Vuorinenmaa

3

4,490

1347

103

Kaskimaa

4

4,890

1956

104

Suuriniemenaho

5

1,650

825

105

Kallio

0,5

0,660

33

106

Vuori

0,5

1,660

83

107

Korpi

2

1,440

288

108

Kangas

3

1,160

348

109

Savihujakonmaa

4

3,050

1220

114

Kaskimaa

4

0,190

70

89

Kaakkolamminaho

3

1,530

459

91

Korpi

2

0,370

74

93

Haapaharju

3

0,100

30

95

Korpi

2

1,360

272

Niitty-PL

YHTEENSÄ

31 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Lippala 2 1/i

35

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

26,640

8836

3,360

835

30,000

9671

4.1.16 Lippala-niminen osa kartta
Lippala-niminen lunastettu tila koostui kahdesta palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
30,000 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 9671 mk. Elis Piilonen myi Lippala-nimisen
entisen Suojoen torpan Eliina Parantaiselle 7.7.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan 6000
mk.
TAULUKOSSA 12 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 9 JA 10 32
KARTTA 9

32 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Lippala 2 1/i

36

Lippalan Niittypalsta sijaitsi Kaakkolammen länsipuolella. TAULUKOSSA 12 oleva sarake
KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 10 33
KARTTA 10

33 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Lippala 2 1/i
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4.1.17 Pajala-niminen osa tiedot
Pajala34-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Antti Vouti on saanut kolmen palstaa.
Alla taulukossa 13 on sen sisältö. Metsä-KP on kotipalstan metsäsisältö ja Niitty-1 ja
Niitty-2 ovat erilliset niittypalstat.
TAULUKKO 13
Pajala jakomerkki 2 1/k
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Metsä-KP

91

Korpi

2

1,470

294

92

Kortteenaho

4

2,470

988

93

Haapaharju

3

25,240

7572

94

Korttenneva

4

2,760

1104

95

Korpi

2

0,060

12

121

Korpi

2

1,200

240

96

Kalmakorpi

2

0,120

24

59

Louhuinen maa

3

0,160

48

61a

Korpi

2

1,360

272

95

Korpi

2

0,140

28

85

Kulolamminaho

3

1,040

312

86

Korpi

2

1,000

200

95

Korpi

2

0,090

18

89

Kaakkolamminaho

3

0,670

85a

Niitty

3

0,720

Niitty-1

Niitty-2

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

33,320

10234

1,660

348

201

2,800

731

216

3,520

947

37,780

11313

38,500

11529

YHTEENSÄ
Yhdistelmä
Niittyä

0,720

316

Metsämaata

37,780

11313

YHTEENSÄ

34 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Pajala 2 1/k
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4.1.18 Pajala-niminen osa kartta
Pajala-niminen lunastettu tila koostui kolmesta palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
38,500 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 11529 mk. Elis Piilonen myi Pajala-nimisen
entisen Suojoen torpan Antti ja Roosa Voudille 24.7.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan
175 mk/ha. Laskennallinen kauppahinta oli siten 6737,50 mk.
TAULUKOSSA 13 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 11 35
KARTTA 11

35 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Pajala 2 1/k
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4.1.19 Onnela-niminen osa tiedot
Onnela36-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Onni Lamminmäki on saanut kaksi
palstaa. Alla taulukossa 14 on sen sisältö. Metsä-KP on kotipalstan metsäsisältö sekä
Niitty-KP niittykotipalstan sisältö. Niitty-1 on erillinen niittypalsta.
TAULUKKO 14
Onnela jakomerkki 2 1/l
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

Niitty-KP

68

Niitty

3

0,430

129

69

Niitty

3

0,460

138

0,890

267

Niitty-1

183

Niitty

3

4,230

1269

4,230

1269

Metsä-KP

64

Korpi

2

0,080

16

70

Kangas

5

1,200

600

71

Kaskimaa

4

4,280

1712

72

Kallio

0,5

1,600

80

73

Kaskimaa

4

4,140

1656

74

Kaskimaa

4

0,400

160

75

Kaskimaa

4

3,840

1536

76

Kangas

2

0,180

36

83

Korpi

2

1,950

390

84

Kaskimaa

4

4,230

1692

84a

Korpi

2

0,610

123

125

Mäkiahon vuori

3

0,050

15

22,560

8015

NIITTYÄ

5,120

1536

METSÄÄ

22,560

8015
27,680

9551

YHDISTETTYNÄ

YHTEENSÄ

36 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Onnela 2 1/l

40

4.1.20 Onnela-niminen osa kartta
Onnela-niminen lunastettu tila koostui kahdesta palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
27,680 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 9551 mk. Elis Piilonen myi Onnela-nimisen
entisen Suojoen torpan Onni Lamminmäelle 10.11.1920 päivätyllä kauppakirjalla hintaan
10000 mk.
TAULUKOSSA 14 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 12 37
KARTTA 12

37 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Onnela 2 1/l
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4.1.21 Mustikkamäki-niminen osa tiedot
Mustikkamäki38-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Edvard Mäkinen on saanut
kaksi palstaa. Alla taulukossa 14 on sen sisältö. Metsä-KP on kotipalstan metsäsisältö ja
Muro-PL on Muropalstan sisältö.
TAULUKKO 15
Mustikkamäki jakomerkki 2 1/m
Kuvion
tyyppi

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Metsä-KP 139

Mustikkaaho

4

16,420

6568

140

Kangasmaa

1

0,450

45

141

Suuriniemen korpi

2

2,240

448

142

Suuriniemen korpi

2

0,190

38

148

Kangas aho

4

1,160

464

149

Kangas aho

4

0,550

220

150

Korpimaa

2

2,780

556

151

Kangas

1

0,420

42

153

Korpi

2

1,340

268

156

Kaskimaa

3

3,270

981

157

Kangas

4

0,320

128

158

Koiramäki

2

2,860

572

158

Koiramäki

2

0,020

4

171

Poika-aho

4

0,100

40

172

Korpi

2

0,130

26

Muro-PL

Kuv
Nro

YHTEENSÄ

38 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Mustikkamäki 2 1/m
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Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

32,000

10320

0,250

70

32,250

10400

4.1.22 Mustikkamäki-niminen osa kartta
Mustikkamäki-niminen lunastettu tila koostui kahdesta palstasta ja tilan pinta-ala oli
yhteensä 32,250 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 10400 mk. Elis Piilonen myi
Mustikkamäki-nimisen entisen Suojoen torpan Edvard Mäkiselle 22.9.1919 päivätyllä
kauppakirjalla hintaan 250 mk/ha.
TAULUKOSSA 15 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 13 39
KARTTA 13

39 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Mustikkamäki 2 1/m
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4.1.23 Poika-aho-niminen osa tiedot
Poika-aho40-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Kalle Salmelin on saanut yhden
palstan. Alla taulukossa 16 on sen sisältö. Metsä-KP on kotipalstan metsäsisältö.
TAULUKKO 16
Poika-aho jakomerkki 2 1/n
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Kangas aho

4

3,900

1560

158

Koiramäki

2

6,640

1328

171

Poika-aho

4

3,600

1440

172

Korpi

2

1,120

224

173

Poika-aho

4

8,780

3512

174

Poika-aho

4

2,540

1016

175

Korpi

2

9,920

1984

Metsä-KP 148

YHTEENSÄ

40 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Poika-aho 2 1/n
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Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

36,500

11064

36,500

11064

4.1.24 Poika-aho-niminen osa kartta
Poika-aho-niminen lunastettu tila koostui yhdestä palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
36,500 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 11064 mk. Elis Piilonen myi Poika-ahonimisen entisen Suojoen torpan Kalle Salmelinille 22.9.1919 päivätyllä kauppakirjalla
hintaan 300 mk/ha.
TAULUKOSSA 16 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 14 41
KARTTA 14

41 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Poika-aho 2 1/n
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4.1.25 Lehto-niminen osa tiedot
Lehto42-niminen lohkaistu osa, jonka on lunastanut Taavetti Heinänen on saanut yhden
palstan. Alla taulukossa 17 on sen sisältö. Metsä-KP on kotipalstan metsäsisältö.
TAULUKKO 17
Lehto jakomerkki 2 1/o
Kuvion
tyyppi

Kuv
Nro

Kuvion
selite

JyvArv
100 mk

Alueen
ala ha

JyvArv
lask mk

Suuriniemenkorpi

2

7,920

1584

173

Poika-aho

4

0,590

236

174

Poika-aho

4

2,770

1108

175

Korpi

2

1,740

348

176

Kangas

4

7,440

2976

177

Kaskimaa

3

4,400

1320

178

Kangasaho

4

0,500

200

178a

Koirakorpi

2

4,270

845

179

Koiralehdonaho

4

21,240

8496

180

Koirakorpi

2

0,570

114

181

Kallio

1

0,300

30

182

Kangas

2

0,360

72

Metsä-KP 144

YHTEENSÄ

42 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333, Lehto 2 1/o
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Yht
ha

YhtJyv
Arv ∑mk

52,100

17338

52,100

17338

4.1.26 Lehto-niminen osa kartta
Lehto-niminen lunastettu tila koostui yhdestä palstasta ja tilan pinta-ala oli yhteensä
52,100 hehtaaria. Sen jyvitysarvo oli yhteensä 17338 mk. Elis Piilonen myi Lehto-nimisen
entisen Suojoen torpan Taavetti Heinäselle 22.9.1919 päivätyllä kauppakirjalla hintaan
300 mk/ha.
TAULUKOSSA 17 oleva sarake KuvNro viittaa vastaaviin numeroihin KARTASSA 15 43
KARTTA 15

43 Toimitus Nro 13333 toimituskartta Lehto 2 1/o
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4.2 Syntyneiden tilojen pinta-alayhteenveto
Seuraavassa taulukossa 18 on Möttölän, Suojoen ja Alatalon vuokra-alueista vuonna 1921
syntyneiden uusien tilojen44 palstat, niitty-, metsä- ja kokonaispinta-alat.
TAULUKKO 18
Tilojen pinta-alat [ha]
Tilan nimi

Palstat Niitty Metsä

Pinta-ala

Porri

1

40,00

40,00

Kalliomäki

3

21,00

21,00

Rannanmäki

2

2,22

27,78

30,00

Mansikkamäki

3

3,70

30,66

34,37

Tousala

1

8,00

8,00

Kuitula

1

25,00

25,00

Mäntylä

1

7,76

8,34

Lippala

2

30,00

30,00

Pajala

3

0,72

37,50

38,50

Onnela

2

5,12

20,52

27,68

Mustikkamäki

2

32,25

32,25

Poika-aho

1

35,50

36,50

Lehto

1

52,10

52,10

Keskiarvo

1,8

2,47

28,31

29,52

Ʃ

23

12,34 368,07

183,74

0,58

Lohkomistoimituksessa vuonna 1921 vuokra-alueita lunastettiin yhteensä laskennallisesti
noin 184 hehtaaria 23 erillisessä palstassa. Määrä vastasi noin 14% emätilojen yhteisestä
pinta-alasta.
Uusia syntyneitä tiloja jakotoimituksessa muodostui 13 kappaletta keskimääräisellä
kokonaispinta-alalla 29,52 ha. Syntyneiden tilojen keskimääräinen metsäpinta-ala oli 28,31
ha, joten maista pääosa koostui metsästä tai ainakin metsäksi lohkomistoimituksessa
luokitetusta maasta. Niittymaita oli lohkomiskirjassa kirjattu vain viiteen tilaan keskimäärin
2,47 ha/tila. Uusista tiloista 46% muodostui vain yhdestä palstasta, kaksipalstaisia oli 31%
ja kolme palstaisia tiloista oli 23%. Keskimääräinen tilakohtainen palstalukumäärän oli 1,8
palstaa.

44 Lohkomiskirja 40849502 yhdistelmä vuokra-alueen lohkominen Möttölä, Suojoki ja Alatalo

48

4.3 Suojoen versus koko Suomen vuokra-alueiden koot
Tarkastellaan seuraavaksi minkä kokoisia Möttölän, Suojoen ja Alatalon torpista vuonna
1921 syntyneet uudet tilat olivat verrattuna koko Suomessa 45 vuosina 1928-1930
yksityismaista syntyneisiin uusiin tiloihin verrattuna. Kuvassa 1 vaaka-akselilla on torpista
syntyneiden tilojen kokoluokat [ha] ja pystyakselilla kunkin kokoluokan %-osuus kaikista
syntyneistä tiloista. Siniset pilarit edustavat koko Suomea ja punaiset Suojoen tietoja.
KUVA 1

Suojoella ja koko Suomessa vuosina 1928-1930 torpista syntyneiden uusien tilojen pintaalajakautumat poikkesivat toisistaan voimakkaasti. Noin 80% koko Suomessa mainittuna
ajanjaksona syntyneistä uusista tiloista oli pinta-alaltaan pienempiä kuin 30 hehtaaria.
Vastaavasti taas Suojoella vuonna 1921 syntyneistä uusista tiloista noin 62% oli pintaalaltaan vähintään 30 ha. Koko Suomessa vuosina 1928-1930 syntyneistä uusista tiloista
prosentuaalisesti eniten sijoittui luokkiin 5-10 ja 10-15 ha. Yhdessä ne edustivat noin
kolmannesta kaikista tiloista. Tosin koko Suomen aineistossa oli verraten suuriakin
syntyneitä tiloja: 12 kappaletta yli 100 ha tiloja! Suojoella taas ylivoimaisesti eniten tiloja
sijoittui luokkaan 30-40 ha. Ne edustivat yksinäänkin noin 45% kaikista Suojoen tiloista. Yli
50 ha tiloja Suojoelta löytyi vain yksi kappale. Alle 5 ha samoin kuin 10-15 ja 15-20 ha
tiloja Suojoella ei ollut yhtään kappaletta. Kokoluokkaan 5-10 ha kuuluvia tiloja Suojoelta
löytyi kaksi kappaletta.

45 Suomen virallinen tilasto Asutustilastoa yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1928-1930 sivu 44-45
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4.4 Vuokra-alueista maksettu hinta
Tarkastellaan seuraavaksi, millaista hintaa46 Suojoen entiset torpparit vuokra-alueistaan
vuonna 1921 maksoivat. Alla taulukossa:
•

Jyv mk on lohkomiskirjan mukainen laskettu jyvityshinta markkoina

•

Kaup mk on kauppakirjassa sovittu myyntihinta markkoina

•

Ero % on jyvitetyn ja sovitun hinnan ero prosenteissa

•

ha on tilan kokonaispinta-ala hehtaareina

•

Jyv mk/ha on lohkomiskirjan jyvitetyn hinnan mukaan laskettu hehtaarihinta
markkoina

•

Tot mk/ha on tilan kauppakirjan mukaan laskettu hehtaarihinta markkoina

•

(* )-merkityissä tiloissa kauppahinta oli sovittu kauppakirjassa markkaa per hehtaari,
jolloin taulukossa oleva kauppahinta on laskennallinen

TAULUKKO 19
Möttölän Suojoen ja Alatalon vuokra-alueista maksetut hinnat
Torppa

Jyv mk

Kaup mk

Ero %

ha

Jyv mk/ha

Tot mk/ha

Porri

12258

10000

-18,4

40,00

306,45

250,00

Kalliomäki

6793

5775

-15,0

21,00

323,48

275,00

Rannanmäki

4786,50

5250

+9,6

30,00

159,55
175,00

Mansikkamäki(*) 11704,50

6013

-48,6

34,36

340,64

175,00

Tousala

3200

1200

-62,5

8,00

400,00

150,00

Kuitula(*)

7094

5625

-29,7

25,00

283,76

225,00

Mäntylä

3198

1500

-53,1

8,34

383,45

179,86

Lippala

9671

6000

-38,0

30,00

322,37

200,00

Pajala(*)

11529

6737,50

-41,6

38,50

299,45

175,00

Onnela

9551

10000

+4,7

27,68

345,05

361,27

Mustikkamäki(*)

10400

8062,50

-22,5

32,25

322,48

250,00

Poika-aho(*)

11064

10950

-1,0

36,50

303,12

300,00

Lehto(*)

17338

15630

-9,9

52,10

332,78

300,00

Keskiarvo

9122

7134

-25,1

29,52

317,12

232,01

Tilojen keskimääräinen jyvityshinta oli 9122 mk ja toteutuneiden kauppakirjahintojen
keskiarvo puolestaan oli 7134 mk.
46 Lohkomiskirja 40849461 toimitukseen 13333
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Alla olevassa kuvassa 2 on Suojoen torppien jyvityshintojen ja kauppakirjahintojen
mukaan lasketut tilakohtaiset keskimääräiset mk/ha-hinnat. Tilat on taulukossa asetettu
jyvitetyn mk/ha-hinnan mukaiseen nousevaan järjestykseen. Siniset pilarit kuvaavat
jyvityshintoja ja punaiset sovittuja kauppahintoja.
KUVA 2

Suojoen entisistä torppareista vain yksi maksoi tilastaan jyvityshintaa suuremman
kauppahinnan: Onnelan kauppahinta oli 4,7% jyvityshintaa suurempi. Kaikki muut
maksoivat tiloistaan jyvityshintaa pienemmän hinnan. Enimmillään myyntihinnan ja
jyvitetyn hinnan ero oli Tousalassa, jossa tila myytiin reilusti alle puoleen jyvitetyn hinnan
arvosta. Keskimäärin myyntihinta oli noin neljänneksen jyvityshintaa pienempi.
Tutkitaan seuraavaksi millaisia Suojoen torppareiden tiloistaan maksamat mk/ha-hinnat
olivat verrattuna vuosina 1928-1930 koko Suomessa 47 torppareiden maksamiin mk/hahintoihin. Suojoen48 osalta tarkastellaan erikseen jyvityshinnan kautta laskettua mk/hahintaa ja kauppakirjahinnan mukaan laskettua mk/ha-hintaa. Edellinenhän oli maanmittarin
laskema ja jälkimmäinen taas Elis Piilosen ja vuokramiesten keskenään sopima.
Suojoella vuosien 1919-1921 aikana laadittujen lohkomisasiakirjojen perusteella laskettu
jyvitettyjen hehtaarihintojen keskiarvo oli 317,12 mk/ha ja kauppakirjahintojen perusteella
laskettu hehtaarihintojen keskiarvo oli 232,01 mk/ha. Koko Suomessa vuosina 1928-1930
lunastettiin yhteensä 126388 ha vuokra-alueita ja niistä maksettiin yhteensä 49656875 mk.
Näistä saadaan koko Suomen aineistossa keskimääräiseksi torpan hehtaarihinnaksi
47 Suomen virallinen tilasto Asutustilastoa yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1928-1930 sivu 44-45
48 Lohkomiskirjat 40849461 ja 40849502, saantokirjat 40848557, 40848964 ja 40849415
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392,89 mk/ha. Suojoen entiset torpparit maksoivat edellä olevan perusteella
kauppakirjoilla maistaan keskimäärin noin 160,88 mk vähemmän jokaista lunastamaansa
hehtaaria kohti kuin Suomessa yleensä vuosina 1928-1930. Keskimääräistä Suojoen
entistä torppaa kohti se vastasi keskimäärin noin 4750 markan kustannussäästöä. Summa
oli merkittävä. Siihen aikaan miehen päiväpalkaksi 49 laskettiin 35 mk, joten summa vastasi
työmiehen lähes 5 kuukauden palkkaa.

4.5 Yhteenveto pinta-aloista ja lunastushinnoista
Lähdeaineisto käsitti sekä koko Suomen että Suojoen molempien mk/ha-hintojen
laskentaan pääpiirteissään riittävät tarkat tiedot. Tulosten tarkempaa analysointia vaikeutti
kuitenkin Suojoen lohkomistoimitusten hieman muista poikkeava kirjaamistapa. Siinä
tilojen laskennallinen jyvityshinta ja sovittu kauppahinta olivat erikseen yhtenä summana
pitäen sisällään kaiken entiseen vuokra-alueeseen sovitun omaisuuden. Suojoella tilojen
pinta-alat olivat lisäksi vain yhtenä hehtaarilukuna pitäen niin ikään sisällään kaikki tiloille
mitattujen erilaisten tiluskuvioiden pinta-alat. Lisäksi vielä Suojoella lähes puolella tiloista
oli kauppakirjassa sovittuna hintana kokonaishinnan sijaan mk/ha-hinta. Tämä johtunee
siitä, että kauppakirjoja laadittaessa vuosina 1919-1920 osalle tiloja ei pystytty vielä
määrittämään tarkkaa pinta-alaa. Edelleen osassa Suojoen kauppakirjoja arvopuut, jotka
olivat 1,2 metrin korkeudella vähintään 20 cm halkaisijaltaan, jäivät emätilalle. Osassa
kauppakirjoja taas arvopuiksi lasketut rungot sisältyivät entisen torpparin kanssa sovittuun
kauppahintaan. Kaiken kaikkiaan Suojoen lohkomistoimituksen kirjauskäytännöt
vaikuttavat hieman sekavilta ja epäjohdonmukaisilta.
Käytössä ollut Suojoen lähdemateriaali ei mahdollistanut syntyneiden uusien tilojen
tarkempaa laadullista ja määrällistä analysointia. Tämä johtuu siitä, että Suojoen
lähdeaineistosta puuttuivat lähes kokonaan suorat tiedot tilojen saamista pelto ja
viljelykelpoisista pinta-aloista, niitty- ja ahomaiden pinta-aloista sekä metsien arvioiduista
arvopuusisällöistä. Myöskään entisten torppien tilusten ja rakennusten arvioiduista
rahallisista arvoista ei ollut mainintoja. Lohkomiskirjoissa tiloille tulleista maa-alueista oli
kirjattu vain kuvion numero, kuvion nimi, jyväarvo sadoissa markoissa, ala hehtaareissa ja
laskettu jyvitysarvo markoissa.

49 Lohkomistoimitus N:o 13333 Saantokirja 40848908 Arviokirja Strömmin torpan siirtokustannuksista
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5 TORPPARIKONTRAHDIT
5.1 Vanha Äänekoski 1860-1910
Tutkitaan hieman seuraavassa, millaiseen laajempaan toimintaympäristöön Suojoella
vuosien 1882-1910 välillä tehdyt kirjalliset, tutkimuksen käytössä olevat torpparikontrahdit
ovat syntyneet.
Itsenäisten tilojen määrä paikkakunnalla kasvoi 1860-lukua seuranneen puolen
vuosisadan aikana vain hyvin hitaasti50. Tilojen lukumäärän kasvua rajoittivat pääosin
osittamismääräykset, joilla pyrittiin estämään liian pienien ja veronmaksukyvyttömien
tilojen syntyminen. Toisaalta kuitenkin vanhentuneet osittamisrajoitukset myös estivät
maatalouden uudistamista ja etenkin tehostamista. Niinpä tilojen halkomista helpotettiin
1860-luvulta lähtien ja rajoitukset poistettiin kokonaan vuonna 1895. Näillä valtiovallan
toimilla ei kuitenkaan ollut suurtakaan vaikutusta Vanhan Äänekosken alueen tilojen
kehitykseen, jossa taloja ositettiin pääosin edelleenkin vain hyvin harvakseltaan.
Osittamattomissa ja vauraimmissa viljelystiloissa työvoiman tarve oli kausiluonteista ja
kiireisimpinä aikoina hyvinkin suurta. Maatalous oli tuohon aikaan vielä suhteellisen
kehittymätöntä ja se vaati sen tähden paljolti käsi- ja jalkatyötä erityisesti sadon kylvön ja
korjuun aikoihin. Käytännössä ainoa tapa tehostaa maanviljelystä tuohon aikaan olikin
raivata viljelyalaa lisää joko kaski- tai ahomaista. Tätä viljelystiloja vaivannutta
työvoimaongelmaa pyrittiin osaltaan ratkaisemaan torpparilaitoksen avulla.
KUVA 3
Viereisessä kuvassa on esitetty Vanhan
Äänekosken talojen, torppien sekä
mäkitupien
lukumääräinen
kehitys51
vuosien 1860-1910 välisenä aikana.
Torppien lukumäärä alueella pieneni
suurten katovuosien aikana 1860- ja
1870-luvulla ja palasi sen jälkeen
katovuosia edeltävälle tasolla vasta
1880-luvun alussa. Sen jälkeen niiden
määrä pysytteli tasaisesti noin 170
torppana koko vuosisadan vaihteen ajan.
Sen jälkeen torppien määrä väheni
reilun kymmenen vuoden aikana lähes
kolmanneksella. Alueen torppien määrän
vähenemistä paikkakunnalla 1900-luvun
taitteessa selittää pitkälle puunjalostusteollisuuden synty ja kehittyminen Äänekosken
partaalle. Uudenlaiset toimijan tulo paikkakunnalle sai aikaan metsien arvon nousua ja sen
50 Vanhan Äänekosken historia vuoteen 1932, Jorma Wilmi s.77
51 Vanhan Äänekosken historia vuoteen 1932, Jorma Wilmi s.78
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myötä talolliset alkoivat suhtautua torppiin kielteisemmin. Pelättiin arvokkaammaksi
käyneen metsäomaisuuden menettämistä ja torppien kontrahteja pyrittiin palauttamaan
takaisin emätiloille.

5.2 Esimerkki torpparikontrahtista vuodelta 1890
Alla on esimerkki Suojoen torpparikontrahdista 52. Sopimus on vuodelta 1890. Sopimus on
kirjoitettu puhtaaksi sen alkuperäinen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle
säilyttäen:
Torppariksi omistamaani Suojoen ⅓ osan manttaaliseen perintötaloon N:o 2 Honkolan
kylässä kuuluvaan torppaan otan täten Erikki Iisakinpoika Strand seuraavia ehtoja
vastaan:
1:Torppari saa viljellä kaikki ne pellot ja niityt jotka edeltäjänsä Herman Beckman’in aikana
ovat siihen kuuluneet, sekä voimansa mukaan valmistaa uutta peltoa ja niittyä sopiville
paikoille ja rakentaa uusia huoneita tarpeen mukaan talon puilla mutta kaskea saa hän
hakata ainoastaan luvan saatuaan ja minun määräämälleni paikalle sekä siihen määrään
kuin minä annan luvan.
2:Saa torppari kalastaa luvallisilla pyydyksillä taloon kuuluvissa vesissä, mutta ei lohia
joiden pyydystämisen pidätän itselleni.
3:Polttopuita ei saa torppari ottaa kasvavista puista niin kauan kuin kuivia ja tuulen
kaatamia puita löytyy vaan on hän siinä samaten kuin muissa suhteissa velkapää säästää
talon metsää.
4:Torppari ei saa ottaa kestä, myydä taikka vaihtaa torppaa minun luvattani.
5:Tulee Torpparin vuotuisena verona maksaa kahden aikamiehen päivätöitä viikossa
omilla kaluilla ja hevosilla; 6 vaimoihmisen päivää heinänteko aikana (kaikki omassa
ruuassa) toimittaa talon saavin ja ämpärin eli lunastaa niitä rahalla. 1 leivistä hyvää voita 5
kappaa siivottuja puolukoita ja 5 naulaa kehräystä talon antamista aineista 1 tynnöri
puhtaita rukiita ja lampaan nivukset; muiden talon torpparien kanssa toimittaa talon
ruiskylvöön leikkaamista silloin saa hän ruokaa talosta ja talon maanteiden korjaamista
6:Tulee tämä kontrahti kestämään kolmekymmentä vuotta tästä päivästä, mutta jollei
torppari täyttää ylläsanottuja velvollisuuksia, päästää torpan viljelysten ja huoneiden
puolesta rappioon elää irstaisesti eli jos häntä sakotetaan rikoksista eli hän niin köyhtyisi
että hänen torpan asumiseen tarpeelliset eläimet ja työkalut myydään on hän velkapää
vaadittaessa torpasta pois muuttamaan. Saarijärvellä Joulukuun 2 pnä 1890
S. Holsti
Tähän kontrahtiin tyydyn Päivä kuin yllä
Todistavat

Eerikki Strand

Henrikki Jambeck

52 Toimitus N:o 13333 Saantokirja 40848557 Porrin torpan kontrahti
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Juho Hakkarainen

5.3 Tunnetut kirjalliset torpparikontrahdit alueella
Vanhimmat torpparikontrahdit perustuivat välipuheeseen eli talon isännän ja vuokramiehen
keskinäiseen suulliseen sopimukseen. Näin lienee toimittu vuosikymmenien ajan myös
Suojoella. Tutkimuksen käytössä olleesta lähdeaineistosta53 löytyneet kirjalliset kontrahdit
on esitetty alla taulukossa 20. Taulukossa kenttä Päivä tarkoittaa torpparikontrahdin
tekopäivää, Isäntä sopimuksen tehneen talon isäntää ja Torppari isännän kanssa
sopimuksen tehnyttä torpparia.
TAULUKKO 20
Möttölän Suojoen ja Alatalon varhaisimmat kirjalliset torpparikontrahdit
Päivä

Torppa

Talo

Isäntä

Torppari

13.5.1882

Mustikkamäki

Suojoki

Frans Mikael Holsti

Matti Mustikkamäki

17.5.1882

Mansikkamäki

Suojoki

Frans Mikael Holsti

Esias Mansikkamäki

17.5.1882

Lehto

Suojoki

Frans Mikael Holsti

Matti Lehto

20.5.1882

Kalliomäki

Suojoki

Frans Mikael Holsti

Erikki Kalliomäki

13.12.1883 Harjula (Lippala)

Möttölä

Erik Kustaa Möttölä

Eerikki Oksanen

20.9.1888 Kortesuo (Pajala)

Möttölä

Erik Kustaa Möttölä

Heikki Kolu

2.12.1890

Porri

Suojoki

Frans Mikael Holsti

Eerikki Strand

30.11.1910

Rannanmäki

Suojoki

Eelis Piilonen

Taavetti Oksanen

30.11.1910

Onnela

Suojoki

Eelis Piilonen

Onni Lamminmäki

Lähdeaineistosta löytyneet varhaisimmat kirjalliset sopimukset ovat vuodelta 1882 ja ne
koskivat Mustikkamäen, Mansikkamäen, Lehdon ja Kalliomäen torppia. Isäntänä niissä
kaikissa oli vain hieman tätä ennen Suojoen isännäksi tullut Frans Mikael Holsti. Erik
Möttösen tekemät Kortesuon ja Harjulan sopimukset olivat vuosilta 1883 ja 1888. Vuodelta
1890 löytyy vielä Holstin tekemä Porrin torpan kontrahti. Eelis Piilosen tekemät
Rannanmäen ja Onnelan kontrahdit olivat myöhempiä vuodelta 1910.
Ei voida sulkea pois, etteikö Suojoelta olisi olemassa vielä näitäkin varhaisempia kirjallisia
torpparikontrahteja. Tutkimuksen lähdeaineisto ei niitä kuitenkaan tuntenut. Toisaalta on
aika epätodennäköistä, että torpparisopimuksia olisi tehty kirjallisina ainakaan paljon
ennen vuotta 1882, sillä laki kirjallisista torpparisopimuksista tuli Suomessa voimaan vasta
1900-luvun alussa. Torppareita sinällään Suojoella oli kuitenkin jo ainakin 1800-luvun
alkupuolelta saakka. Tuolloin tilaa hallinneella Gustaf Bökmanilla oli maillaan varmuudella
ainakin seitsemän54 torppaa.

53 Lohkomistoimitus N:o 13333 Saantokirjat torpparikontrahdit
54 Äänekosken-Suolahden historia vuoteen 1932, Jorma Wilmi, s 31
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5.4 Torpparikontrahtien erot vuosina 1882-1910
Tutkitaan seuraavaksi, miten Suojoella vuosien 1882-1910 välillä tehdyt kirjalliset
torpparikontrahdit erosivat toisistaan. Perusrakenne kaikissa isännän ja tulevan torpparin
välisissä sopimuksissa oli hyvin samankaltainen. Sopimukset alkoivat poikkeuksetta
klausuulilla, jossa todettiin emätalon nimi, manttaaliosa, maarekisterinumero ja
sijaintipaikka sekä tulevan torpparin nimi.
Sopimuksen ensimmäinen pykälä luetteli torpparin oikeudet: Poikkeuksetta oikeutena oli
viljellä kaikkia niitä peltoja ja niittyjä, joita torpassa aiemman isännän tai aiemman
sopimuksen aikanakin oli viljelty. Niin ikään oikeutena oli myös raivata mahdollisuuksiensa
mukaan uutta peltoa ja niittyä sopiville paikoille talon maata. Uusien huoneiden
rakentaminen torppaan samoin kuin kokonaan uusien rakennusten tekeminen torpan
yhteyteen talon puista oli myös luvallista. Lähes kaikissa sopimuksissa oli maininta kasken
hakkaamisesta ja siitä, että siihen oli saatava joka kerta erikseen isännän lupa.
Torppareilla oli poikkeuksetta lupa pyydystää kaloja talon mailla olevilta vesialueilla
luvallisilla pyydyksillä. Lohien pyytäminen kiellettiin monessa kontrahdissa erikseen.
Luvallisiksi tässä luultavasti ymmärrettiin kaikki muut pyydykset kuin lohimerrat.
Polttopuiden ottaminen kasvavista puista kiellettiin jokaisessa sopimuksessa niin kauan,
kun talon maalta löytyi kuivia tuulen kaatamia puita. Erikseen mainittiin vielä, että torppari
oli velvollinen säästämään talon metsiä. Torpparilla ei ollut lupa ottaa ketään asumaan
torppaansa eikä hänellä ollut oikeutta myydä tai vaihtaa torppaa toiseen ilman isännän
lupaa. Viimeksi mainitusta poikkeuksena oli Harjulan torppa, jonka sopimuksessa erikseen
mainittiin torpan myyntilupa ilman isännän suostumusta.
Sopimusten kestoksi määriteltiin joko 30 tai 50 vuotta. Kontrahtiteksti päättyi poikkeuksetta
toteamukseen, että jollei torppari täytä mainittuja velvollisuuksia tai hän päästää torpan tai
sen viljelykset huonoon kuntoon tai häntä sakotetaan rikoksista tai hän köyhtyisi niin että
hänen eläimensä tai työkalunsa myytäisiin, on hän velvollinen vaadittaessa
poismuuttamaan torpasta. Joissakin sopimuksissa on kuvattuna torpan alueen rajat tai
muuten torpalle luvalliset alueet.
Yllä mainitut sopimuskohdat löytyvät tavalla tai toisella kaikista käytössä olleista
kirjallisesta Suojoen ja Möttölän torpparikontrahteista. Erovaisuuksia sopimusteksteissä oli
lähinnä kontrahtien vuotuisen veron määrässä ja etenkin sen laadussa. Seuraavassa
taulukossa 21 on lyhyesti torppakohtaiset veroluonteiset maksut tai työsuoritukset
emätaloon. Taulukossa:
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•

tp = työpäivä

•

leiviskä = 8,5 kg ja naula = 425 g

•

kappa = 4,58 litraa

•

tynnöri = 146,5 litraa

•

Aika [v] = sopimuksen kesto vuosia (sopimuksen tekovuosi)

TAULUKKO 21
Torpparikontrahtien verot taloon
Torppa

Aika
[v]

Verot ja työsuoritukset emätaloon

Porri

30
2 aikamiehen tp viikossa omilla kaluilla ja hevosilla, 6
(1890) vaimoihmisen tp heinänteon aikana kaikki omassa ruuassa. 1
leiviskä hyvää voita, 5 kappaa siivottuja puolukoita, 5 naulaa
kehräystä talon antamista aineista, 1 tynnöri puhtaita rukiita ja
lampaan nivuset. On osallistuttava talon ruiskylvöön/leikkuuseen
silloin on torppari talon ruuassa. Torpparin pitää osallistua talon
alueella olevien maanteiden kunnostukseen muiden torpparien
kanssa.

Kalliomäki

30
Ainoastaan Tallijoen niitty on luvallinen niittyviljelmä. Suota saa
(1882) ottaa 6 ensimmäisenä vuotena Mansikkamäen Lammin niitystä
Aholan talon niityn puolelta. Puolet rantarahoista jotka Talijoen
niitystä tulee saa hän itse ylös kantaa eli periä. 1 mies tp omassa
ruuassa vuoden ympäri ja 1 vaimoihmisen tp heinänteon eli
suvitouon leikkuun aikana omassa ruuassa. Osallistuttava talon
ruiskylvöön/leikkuuseen talon ruuassa 5 ensimmäisenä vuonna;
sen jälkeen 5 seuraavana vuonna paitsi yllä mainitut työt niin
myös 1 viikko hevosineen keväällä ja 1 viikko syksyllä pellon
kyntöaikana. Osallistuttava talon maanteiden korjuuseen ja sitten
on hän velkapää tekemään 1 hevospäivä viikossa, 6
vaimoihmisen tp heinänteon eli suvitouon aikana ja ottamaan
osaa muiden torppareiden kanssa yllä sanottuihin yhteisiin töihin
ja toimittamaan taloon jokunen puuastia mutta silloin jääpi pois
ennen sanotut 2 kyntöviikkoa. Torppari saa halutessaan kiinnittää
kontrahdin vakuudekseen.

Rannanmäki

50
Eläimet saa käydä talon metsissä. Kaikki ne rakennukset torpan
(1910) alueella, joihin on otettu rakennusaineita talon maalta, tulee
torpparin palovakuuttaa täydestä arvosta jossakin
palovakuutusyhtiössä ja suoritan minä näistä vakuutusmaksuista
puolet. Vahingon sattuessa jaamme me kumpikin palovahingosta
osamme arvion mukaan ellemme toisin sovi. Edellä olevista
etuisuuksista tulee torpparin maksaa taloon veroa 238 markkaa
joka vuosi niin kauan kuin tämä kontrahti kestää. Tämän
kontrahdin torppari saa vapaasti rekisteröidä minua enempää
kuulematta.

Mansikkamäki 30
Vuotuinen vero 1 tynnöri rukiita, 1 leiviskä hyvää voita, lampaan
(1882) nivuset, tekemään 2 aikamiehen tp hevosineen ympäri vuoden
S.H.
omissa ruuissa, 6 vaimoihmisen työpäivää heinänteon eli suvitoun
leikkuun aikana, ottaa osaa maanteiden korjaukseen sekä
rukiinleikkaukseen sekä viimemainitusta saa hän ruokaa talosta
sekä toimittaa taloon 5 kappaa puolukoita, 1 saavi ja kansi, 1
sanka sekä 1 reen sekä 5 naulaa kehräystä talon antamista
aineista. Torppari saa kiinnittää kontrahdin taloon minua
kuulematta
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Kortesuo eli
Pajala

50
Ensimmäisenä vuonna verona 1 leikkuuviikko talon ruuassa ja jo
(1888) toisena eli vuonna 1889 syyskuun 20. päivästä eteenpäin 1 tp
E.M. joka viikko omassa ruuassa hevosen kanssa silloin kuin hevonen
suinkin on. Samoin 2 päivää pitää olla maantien korjausta omine
ruokineen ja hevosineen. Yllä mainitun leikkuuviikon päivinä saa
torppari aina talosta ruuan. Torppari ei saa pitää kestiä eli
hyyryläistä ilman talon isännän lupaa eikä tarpeettomasti kaataa
metsää minkään varjon alla. Ei ole oikeus myydä torppaa luvatta.
Torppari ei saa suosia eikä hyysätä ketään pahassa maineessa ja
aikeissa eläviä henkilöitä joista paikkakunta voisi tulla pahaan
huutoon. Tämä rikkoo kontrahdin ja torppari on velvollinen
torpasta pois muuttamaan.

Onnela

50
Eläimet saa käydä talon metsämaalla. Kaikki torpan rakennukset,
(1910) jotka on tehty talon puista, on täydestä arvosta palovakuutettava
E.P.
jossakin palovakuutusyhtiössä ja suoritan minä näistä maksuista
puolet. Vahingon sattuessa saamme me kumpikin palorahoista
osamme arvion mukaan ellemme toisin sovi. Verona tulee
torpparin maksaa taloon 104 mk joka vuosi niin kauan kuin tämä
kontrahti kestää. Vuokraoikeutta ei saa siirtää minua kuulematta
ja ilman suostumustani. Torppari saa kontrahdin rekisteröidä
minua kuulematta omistamaani Suojoen taloon.

Mustikkamäki 30
Vuotuinen vero taloon 3 aikamiehen tp hevosineen viikossa
(1882) ympäri vuoden omissa ruuissa, kirnuta 1 leiviskä hyvää voita,
S.H.
lampaan nivuset, 6 vaimoihmisen tp heinänteon eli leikkuun
aikana, 5 naulaa kehräystä talon antamista aineesta, tehdä 1
reen. Torppari saa kiinnittää minua kuulematta kiinnittää
kontrahdin. Torpparin pitää ottaa osaa talon maanteiden
korjaukseen sekä rukiinleikkaukseen mutta viimemainitusta saa
hän ruuan talosta
Harjula eli
Lippala

50
Halmeen viljelyoikeus ainoastaan 2 vuotta 8 kapan alalla minkä
(1883) jälkeen se jää tykkänään pois. Rakennus ja tarvispuut saa
E.M. torppari ottaa niin kutsuttuun Sydänmaahan päin mutta ei
ollenkaan kaskea metsää torpasta taloon päin. Veroksi näistä
etuuksista torppari tekee työtä 1 päivän viikossa sekä 1 viikko
leikkuuaikana, 3 päivää heinänteossa (tällä viikolla jääpi
taksvärkki päivä pois) ja 1 päivä maantien työssä kesällä. Kaikki
nämä työt talon ruuassa. Torpparilla on oikeus myydä torppa
toiselle isännältä kysymättä.

Lehto

30
Vuotuinen vero 1,5 tynnöriä hyviä rukiita, 1 leiviskä hyvää voita,
(1882) lampaan nivuset, tekemään 2 aikamiehen työpäivää hevosineen
S.H.
viikossa vuoden ympäri omassa ruuassa, 6 vaimoihmisen
työpäivää heinänteon- ja 6 päivää suvitouon leikkuun aikana,
ottaa osaa muiden torpparien kanssa talon ruiskylvön leikkuuseen
silloin saa torppari ruokaa talosta, sekä maantien korjuussa,
toimittamaan taloon 1 haravan ja heinähäkin sekä 5 naulaa
kehräystä talon antamista aineista. Saa torppari minua kuulematta
vakuudekseen kiinnittää kontrahdin jos hän niin tahtoo.
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5.4.1 Yhteenveto torppien veroista ja työvelvoitteista
Eri aikakausina tehdyt, tutkimuksen käytössä olleet torpparikontrahdit erosivat toisistaan
taloon maksettavien verojen ja työsuoritusten osalta merkittävästi. Suoraa rahallista veroa
taloon maksoivat vain Onnelan torppari Onni Lamminmäki ja Rannanmäen torppari
Taavetti Oksanen. Edellinen 104 markkaa vuodessa ja jälkimmäinen 238 markkaa
vuodessa. Molempien torpparikontrahdit oli uudistettu vuonna 1910, jolloin Suojoen
isäntänä vaikutti Eelis Piilonen.
Rannanmäen torpparin vuotuinen vero 238 markkaa oli yli puolet suurempi kuin
jyvitysarvoltaan puolet arvokkaamman Onnelan torpan vuotuinen 104 markan vero.
Ilmeisesti sukulaisuudella oli tässä kohdin jotakin merkitystä, sillä Onnelan torppari Onni
Lamminmäki oli Eelis Piilosen isän Kalle Piilosen serkku. Toisaalta Onnelan torppari oli
ainoa Suojoen vuokramiehistä, joka maksoi kauppakirjalla tilastaan enemmän kuin
toimitusinsinööri oli tilan arvoksi jyvittänyt. Onnelan ja Lamminmäen torpat olivat myös
ainoat, joiden kontrahdissa oli maininta pakollisesta torpan palovakuutuksesta. Vuotuisen
markkamääräisen veron lisäksi niiden sopimuksissa ei ollut määritetty mitään
työvelvoitteita taloon.
Suojoella torppareiden hyödykkeinä maksamat verot koostuivat monenlaisista maatalossa
tarvittavista ruoka- ja tarveaineista. Näitä olivat mm. voi, puolukat, ruisvilja, lampaanliha,
pellavan kehruu, erilaisten puuastioiden teko, reet, haravat ja heinähäkit. Työsuorituksina
maksettavat verot taas koostuivat aikamiehen ja vaimoihmiset työpäiviksi määritellyistä
jaksoista, jotka yleensä alkoivat55 aamulla kello 5 ja päättyivät illalla noin kello 20.
Aikamiehen työpäiviksi määriteltyjen työsuoritusten lukumäärä torpparikontrahdeissa
vaihteli 1-3 työpäivään viikossa hevosen kanssa omassa ruuassa. Vähiten näitä
aikamiehen työpäiviä näyttäisi olleen Pajalan, Harjulan sekä Kalliomäen torpassa. Eniten
taas Mustikkamäen torpassa. Edellisissä tehtiin vain yksi työpäivä ja jälkimmäisessä kolme
työpäivää viikossa. Näiden lisäksi kontrahdeissa määriteltiin usein tehtäväksi kuusi
vaimoihmisen työpäivää heinänteon ja suvitouon leikkuun aikana. Joissakin sopimuksissa
oli vielä määräys ottaa osaa talon ruiskylvöön/leikkaukseen sekä talon maanteiden
kunnostukseen. Näissä edellisessä työväki sai ruokaa talosta ja jälkimmäisessä piti olla
omassa ruuassa.
Muutamien torppien kontrahtien sopimustekstissä oli lisäksi ajallisia määräyksiä.
Esimerkiksi Kalliomäen torpassa suomaata sai ajaa pelloille vain kuutena ensimmäisenä
vuonna Mansikkamäen torpan Lammin niityn Aholan puolelta. Lisäksi torpasta piti
osallistua ruiskylvöön ja leikkuuseen talon ruuassa viitenä ensimmäisenä vuonna. Sen
jälkeen viitenä seuraavana vuonna paitsi edelliset niin piti tehdä myös yksi viikko hevosen
kanssa keväällä ja yksi viikko syksyllä peltojen kyntöaikaan. Myös Kortesuon eli Pajalan
torpassa oli ajallisia määräyksiä. Siellä ensimmäisenä vuonna verona piti tehdä yksi
leikkuuviikko talon ruuassa ja toisesta vuodesta eteenpäin lisäksi yksi työpäivä joka viikko
omassa ruuassa hevosen kanssa silloin, kun hevonen vain oli käytössä. Harjulan eli
Lippalan torpan kontrandissa oli myös ajallinen määräys, jonka mukaan halmeen
55 Viljo Mehtolan muistelmat, Suojoen talon isännistä ja työntekijöistä
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viljelyoikeus kesti vain kaksi vuotta kahdeksan kapan alalla ja sen jälkeen oikeus poistui
kokonaan.
Hyödykkeinä taloon maksettavat verot koostuivat hyvin samanlaisista tuotteista ja
määristä. Kaikissa hyödykeveroa maksavissa sopimuksissa oli määräys toimittaa taloon
yksi leiviskä eli noin 8,5 kg hyvää voita ja lampaan nivuset eli lampaan takajalat. Porrin ja
Mansikkamäen torppien kontrahdeissa oli määräys toimittaa taloon viisi kappaa eli noin 23
litraa siivottuja puolukoita ja yksi tynnörillinen eli noin 146 litraa puhtaita rukiita. Lehdon
torpan sopimuksessa rukiin määrä oli 1,5 tynnöriä eli noin 220 litraa. Porrin,
Mansikkamäen, Mustikkamäen ja Lehdon torppien sopimuksissa oli määräys tehdä viiden
naulan eli noin 2,2 kg verran kehräystä talon antamista aineista. Mustikkamäen torpan
sopimuksessa oli lisäksi määräys valmistaa taloon yksi saavi, kansi sekä yksi sanka sekä
rakentaa talolle yksi reki. Myös Mansikkamäen sopimuksessa oli maininta yhden reen
tekemisestä talolle. Lehdon torpan kontrahti määräsi torpparin valmistamaan talolle yhden
haravan sekä heinähäkin talon antamista aineista ja Kalliomäen torpparin piti toimittaa
taloon muutama puuastia. Suojoen torpista Kortesuon eli Pajalan ja Harjulan eli Lippalan
torppien kontrahdeissa ei ollut mainintoja hyödykkeinä maksettavista veroista taloon.
Nämä viimeksi mainitut torpparit maksoivat veronsa vain työsuorituksilla.
Kontrahtien mukaan torppareilla oli lähes poikkeuksetta oikeus vakuudeksi kiinnittää
sopimuksensa taloon. Tämä toi turvaa lähinnä siten, että talon isännän mahdollisesti
vaihtuessa torpparisopimukset pysyivät silti voimassa. Lähdeaineistosta ei käy selkeästi
esille sitä, kuinka paljon torpparit tätä mahdollisuutta käyttivät. Ainakin Porrin,
Rannanmäen, Onnelan ja Harjulan eli Lippalan torpassa tätä on kuitenkin käytetty.
Torppareilla ei myöskään ollut lupa vaihtaa tai myydä torppaansa ilman isännän lupaa.
Tästä poikkeuksena oli Erik Möttösen vuonna 1883 tekemä Harjulan torpan kontrahti,
jossa todetaan, että torpparilla oli oikeus myydä torppansa toiselle henkilölle ilman isännän
lupaa!
Kaikkien kontrahtien loppuosa koostui hieman ehkä uhkauksenkin luonteisesta
toteamuksesta, että ellei torppari täytä kaikkia sopimuksen ehtoja tai muutoin elää
”irstaasti eli jos häntä sakotetaan rikoksista”, on hän velvollinen vaadittaessa muuttamaan
pois torpasta. Erik Möttösen vuonna 1888 tekemän Kortesuon torpan kontrahdin loppuosa
poikkesi muista jyrkkyydessä. Siinä todettiin, että ”torppari ei saa suosia eikä hyysätä
ketään pahassa maineessa ja aikeissa elävää henkilöä, josta paikkakunta voisi tulla
pahaan huutoon”!
Kaiken kaikkiaan Suojoen ja Möttölän torppareiden taloon maksamat verot vaikuttavat
olleen melkoisen sekalainen joukko erilaisia hyödykkeitä ja palveluksia. Osin vanhat
sopimustekstit olivat joskus vaikeaselkoisia, puutteellisia ja tulkinnan varaisia. Pelkän
käytössä olleen lähdeaineiston perusteella ilman sen aikaisen paikkakunnan tarkempaa
sosiaalisen rakenteen tuntemusta on liki mahdotonta päätellä, kuinka oikeudenmukainen
tai järjestelmällinen tuolloin Suojoella käytetty torpparisopimusjärjestelmä kaikkinensa oli.
Ainakin se oli varmaa, että torpparilaitos Suojoella niin kuin muuallakin Suomessa oli
tuolloin tullut ansaitusti tiensä päähän.
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6 VUOKRA-ALUEIDEN KAUPPAKIRJAT
6.1 Toimitusprosessi ja sen käynnistyminen
Vuokra-alueiden lohkomistoimitukset saatettiin alkuun siten, että vuokra-alueiden haltijat
ilmoittivat vuokralautakunnan puheenjohtajalle suullisesti haluavansa vuokra-alueiden
lunastamisesta lokakuun 25. päivänä 1918 annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä
lunastaa omakseen hallinnassaan olevat vuokra-alueet. Lisäksi vuokramiesten oli
täytettävä kaavake, jolla he anoivat torppansa vapautusta. Tämä kaavake piti toimittaa
isännälle allekirjoitettavaksi todistajain läsnä ollessa. Näiden toimenpiteiden jälkeen
vuokralautakunnan puheenjohtaja kutsui lautakunnan kokoon kyseiseen torppaan
käsittelemään asiaa. Kokouksiin osallistuivat talon omistaja agronomi Eelis Piilonen sekä
kyseisen vuokra-alueen haltija. Paikalla olivat yleensä myös vuokralautakunnan puolesta
sekä sen puheenjohtaja Otto Kivimäki että maanomistajien valitsema jäsen Iivar Heikkilä
sekä vuokramiesten valitsema jäsen Josef Takala tai Jooseppi Peltonen.
Torppien vuokrakontrahdeissa oli paljon selvitettävää, sillä ne olivat pääosin pelkästään
suullisia sopimuksia ja muutamilla niistä oli takanaan useiden kymmenien vuosien historia.
Usein torpasta ei ollut juuri minkäänlaista sopimusta ja niiden vuokrasuhde oli perustunut
ainoastaan jonkinlaiseen hataraan välipuheeseen. Lain mukaan vuokraoikeus torppaan oli
kuitenkin pätevä, jos se perustui edes jollakin tavalla todennettaviin seikkoihin.
Vuokralautakunnan virallisessa kokouksessa todettiin aluksi kokouksen laillisuus. Sen
jälkeen selvitettiin torpparin oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin saatavat ja maksut.
Mitattiin ja määritettiin tulevan tilan rajat ja todettiin, onko torpalla oikeus itsenäistymiseen
sekä miten suuren tilan vuokramies oli oikeutettu saamaan. Eelis Piilonen oli näissä
asioissa aina hyvin myötämielinen ja valmis antamaan maata niin paljon, kuin laki vain
sallii. Usein kokouksissa neuvoteltiin ja hierottiin kauppaa, tingittiin ja soviteltiin. Lopulta
kaikkia osapuolia tyydyttävä sovinto aina syntyi. Erottamistoimitus oli torppareiden
elämässä juhlava toimitus ja siinä pyrittiin laittamaan pöytään parasta, mitä torpasta vain
löytyi.
Kaupanteon jälkeen oli vuorossa harjakaiset. Usein torpparilla oli ollut pullo taskussa jo
erottamistoimituksessa ilmeisten pienien etuuksien toivossa. Joskus kävi niinkin, että
harjakaisia nautittiin niin paljon, että toimitusta ei saatu tehtyä loppuun. Pajalan 56 torpassa
kerrotaan olleen parhaat harjakaiset. Siellä torpan erotus saatiin vietyä loppuun vasta
kolmannella yrityksellä. Ainaisemmilla kerroilla ainakin jotkut osallistuneista olivat olleet
niin humalassa, että toimitus oli pitänyt keskeyttää kaksi kertaa.
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6.2 Vuokra-alueiden kauppakirjojen keskeinen sisältö
Seuraavassa Suojoen, Möttölän ja Alatalon yhdistetyn lohkomisen yhteydessä syntyneiden
entisten vuokra-alueiden kauppakirjojen keskeinen sisältö.

6.2.1 Porrin torppa
Porri-niminen torppa, jossa ostajina ovat Erik Strand ja hänen vaimonsa Erika Strand. He
ovat ostaneet itsenäiseksi alueeksi 40 ha rakennuksineen ja muine etuineen kuin myöskin
isompine puineen. Mansikkamäen niittypalat vuokralautakunnan toimesta ja maan
omistajan suostumuksella vaihdetaan Porrin torpalle ja Porrin torppa taas luovuttaa
Naarakosken niityn Mansikkamäelle. Kauppahinta 10.000 markkaa suoritetaan silloin, kun
maanmittari on paikan erottanut. Vastaanotto tapahtuu tänään samoin lakkaa myöskin
veron suorittaminen ja on ostaja tästä alkaen vapaa velvollisuuksistaan vuokramiehenä.
Myydyn alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta suorittavat
asianosaiset puoliksi kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten ostajalle
antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 28 pnä heinäkuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Eerik Strand

Eerika Strand

(puumerkki)

(puumerkki)

Todistavat:
Iivari Heikkilä

Otto Kivimäki

Joosef Takala

Edellä olevan kauppakirjan sisällön siirrän minä allekirjoittanut pojilleni Johannes- ja Eeroja Kalle Strandille eli Porrille heille kolmeen osaan eli tasan jaettavaksi erityisessä
kauppakirjassa määrättyjä velvollisuuksia vastaan.
Äänekoskella huhtikuun 2 pnä 1921
Eerika Strand eli Porri
(puumerkki)
Tämän kauppakirjan hyväksymme ja lupaamme kauppakirjaan kuuluvat velvollisuudet
täyttää
Juho Strand

Erik Strand

Kalle Strand

Todistavat
Eelis Oksanen
62

Matti Leinonen

6.2.2 Kalliomäen torppa
Vuokralautakunnan puheenjohtaja Otto Kivimäki ilmoitti itsensä jääviksi asiaa virallisesti
käsittelemään ja lautakunnan varapuheenjohtaja ei ollut saapuvilla kokouksessa. Tästä
syystä halusivat asialliset Elis Piilonen ja Erika Kalliomäki keskustella asiasta sovinnollista
tietä. Tästä syntyi sovinto, josta tehtiin näin kuuluva sopimus eli kauppakirja:
Kalliomäki-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Erika Kalliomäki. On ostanut
itsenäiseksi alueeksi 21 ha rakennuksineen ja muine etuuksineen. Torpan entisten
viljelyalojen lisäksi Muropaikka Kapean hujankon rannalta Kuitulan päästä ¼ hehtaarin ala.
Lisäksi metsämaata torpan viljelysten ympäriltä niin paljon, että pinta-alaksi tulee yhteensä
21 ha. Myyjä saa viedä isommat puut, jotka 1,2 metrin korkeudelta täyttävät 20 cm pois.
Ne on yhden vuoden kuluessa leimattava ja kolmen vuoden kuluessa vietävä pois.
Kauppasumma 5775 markkaa suoritetaan siinä järjestyksessä kuin vuokra-alueiden
lunastamisesta annettu laki säätää. Vastaanotto tapahtuu 1 pnä marraskuuta 1920 ja on
ostaja siitä alkaen vapaa velvollisuuksistaan vuokramiehenä. Kumpikin osapuoli luopuu
kaikista vaatimuksista toisiaan ja vuokrasuhdetta kohtaan. Myydyn vuokra-alueen
erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta suorittavat asianosaiset
puoliksi kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten ostajalle antamaan
jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 24 pnä marraskuuta 1919
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Erika Kalliomäki
(puumerkki)
Todistavat:
Iivari Heikkilä

Otto Kivimäki

Joosef Takala

Pöytäkirja luettiin ja huomattiin oikeaksi. Vuokralautakunnan puolestaan
Iivari Heikkilä
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Otto Kivimäki

Joosef Takala

6.2.3 Rannanmäen torppa
Rannanmäki-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Taavetti Oksanen. On ostanut
itsenäiseksi alueeksi 30 ha rakennuksineen ja muine etuuksineen. Torpalle erotetaan sen
niittyviljelykset Muutinniitty ja Hoikan saari sekä kotiviljelykset ja niihin metsämaata siten,
että erotettavan alueen kooksi tulee yhteensä kolmekymmentä hehtaaria. Torpalla
nykyään oleva Vätälän niitty vaihdetaan siten, että sen sijaan annetaan torpparille rajalla
olevasta talon niitystä saman suuruinen ala, joka yhdistetään torpalle kuuluvaan maahan.
Isommat puut, jotka 1 metrin 20 cm korkeudelta täyttävät 20 cm jäävät talolle, jotka heti
leimattava ja pois vietävä kolmen vuoden kuluessa. Muut lähemmät kauppaehdot ovat
seuraavat: Kauppahinta (5250) viisituhatta kaksisataa viisikymmentä markkaa suoritetaan
toukokuun 1 päivään 1921 mennessä. Vastaanotto tapahtuu tänään ja on ostaja tästä
alkaen vapaa veron suorittamisesta kuin myöskin velvollisuuksistaan vuokramiehenä.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset puoliksi kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 30 pnä heinäkuuta 1920
Eelis Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Taavetti Oksanen
(puumerkki)
Todistavat:
Iivari Heikkilä

Otto Kivimäki

Joosef Takala

Täten tunnustan että torppari Taavetti Oksanen on maksanut edellä olevan torpan
kauppahinnan Suomen markkaa 5250 joka täydellisesti maksetuksi kuitataan.
Äänekoski, Suojoki Toukokuun 1 päivä 1921
Eelis E. Piilonen
Todistavat:
Ida Sulman

64

Lyydi Jauhonen

6.2.4 Mansikkamäen torppa
Mansikkamäki-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Oskari Oksanen. On ostanut
itsenäiseksi alueeksi sovitusta hinnasta (175) sataseitsemänkymmentä viisi markkaa
jokaista hehtaaria kohti nykyään halussaan olevan Mansikkamäen torpan alueen
rakennuksineen ja muine etuineen seuraavia rajoja myöten:
Raja joka lähtee Oman niityn eli haan kulmasta Mansikkamäen haan kulmaan ja siitä
Naarajärven Töllön lahteen Mansikkamäen haan sivuun siitä pyykkiin joka on Töllön
lahdessa Mansikkamäen haan puolella siitä torpan entisiä rajoja myöten rajan
lähtökohtaan. Sekä ulkopalsta vaihdettuna ja sovittuna siten, että ostaja luovuttaa Porrin
lammin rannalla olevat niityt Porrin torppaan ja saa nyt sen sijaan Porrin niityn oman
niittynsä lisäksi Naarakoskelta sekä myöskin Lahon niittynsä aitoja myöten.
Muut lähemmät kauppaehdot ovat seuraavat: Sovittu kauppahinta (175) sata
seitsemänkymmentäviisi markkaa jokaista näin erotettua hehtaaria kohden maksetaan
toukokuun 1 päivä 1921. Vastaanotto tapahtuu tänään ja on ostaja vapaa veron
suorittamisesta tulevan marraskuun 1 päivä.
Isommat puut jotka 1 metrin 20 cm korkeudessa täyttävät 20 cm jäävät talolle jotka heti
leimattava ja pois vietävä kolmen vuoden kuluessa. Erottamiskustannukset mikäli niitä ei
valtion varoista makseta suorittavat asianosaiset tasan puoleksi kumpikin ja sitoutuu myyjä
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan erottamista varten.
Äänekoskella 2 päivä elokuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Oskari Oksanen
(puumerkki)
Todistaa:
Otto Kivimäki

Iivari Heikkilä

Joosef Takala

Tunnustan, että torppari Oskari Oksanen on edellä olevan torpan hintaa vastaan maksanut
Tammikuun 6 päivänä v. 1921 Suomen markkaa 2600 ja Huhtikuun 30 päivänä v. 1921
Suomen markkaa 2000 yhteensä 4600 Suomen markkaa.
Äänekoski, Suojoki Huhtikuun 30 päivä 1921
Eelis E. Piilonen
Todistavat:
Iida Sulman
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Lyydi Janhonen

6.2.5 Tousalan torppa
Tousala-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Vihtori Siistonen. On ostanut
itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen halussaan nykyään olevan Tousala-nimisen torpan
alueen rakennuksineen ja muine etuineen seuraavia rajoja myöten:
Ostajalle erotetaan hänen entinen peltoaitauksensa aitoja myöten ja metsämaata siitä
alaspäin ulkorajaa ja talon raja-aitaa myöten niin suuri ala, että se kaikkiaan viljelysten
kanssa yhteensä tulee 8 kahdeksan hehtaarin ala, joka ala on osittain mittauksen mukaan
paalutettu kuin myöskin talon viljelyskarttaan merkitty. Muut lähemmät kauppaehdot ovat
seuraavat:
Kauppahinta (1200) markkaa suoritetaan toukokuun 1 päivään 1921. Vastaanotto tapahtuu
tänään ja on ostaja tästä alkaen vapaa veron suorittamisesta kuin myöskin vapaa
velvollisuuksistaan vuokramiehenä. Kumpikin osapuoli luopuu kaikista vaatimuksista jotka
koskevat jotakin entisiä vuokrasuhteita. Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset
mikäli niitä ei valtion varoista makseta suorittavat asianosaiset puoliksi kumpikin ja sitoutuu
myyjä erottamistoimitusta varten ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Isommat puut jotka 1 metrin 20 cm korkeudessa täyttävät 20 cm jäävät talolle jotka heti
leimattava ja pois vietävä kolmen vuoden kuluessa.
Äänekoskella 4 pnä elokuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Vihtori Siistonen
(puumerkki)
Todistaa:
Iivari Heikkilä

Josef Takalaä

Otto Kivimäki

Tunnustan että torppari Vihtori Siistonen on edellä mainittua torpan hintaa lyhentänyt 600
Suomen markalla.
Vakuutan Äänekoski Suojoki 26 pvä joulukuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tunnustan, että torppari Vihtori Siistonen on tänään maksanut 600 Suomen markkaa
edellä mainittua torpan hintaa, joten sovittu torpan hinta 1200 Suomen markkaa on
täydellisesti maksettu.
Vakuutan Äänekoski Suojoki Huhtikuun 24 pnä 1921
Eelis E. Piilonen
Todistavat:
66

Ville Raatikainen

6.2.6 Mäntylän torppa
Mäntylä-niminen torppa, jossa ostajina ovat torppari Kalle Jäntti ja hänen vaimonsa Alma
Jäntti. Ovat ostaneet itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi heidän halussaan nykyään olevan
Mäntylä-nimisen torpan alueen rakennuksineen ja muine etuineen kuin myöskin isompine
puineen seuraavia rajoja myöten.
Torppa erotetaan siten että raja aloitetaan Tourulan ja Aholan raja pyykistä torpan saunan
luona olevaan isoon kiveen ja siitä torpan pellon ulkokulmaan siitä merkittyyn paaluun ja
siitä entisen Kuitulan torpan niityn päähän josta vanhaan pitäjän rajaan. Muut lähemmät
kauppaehdot ovat seuraavat:
Kauppahinta 1500 markkaa maksaa ostaja tulevan toukokuun 1 päivään. Vastaanotto
tapahtuu tänään ja on ostaja vapaa veron suorittamisesta tulevan marraskuun 1 päivä.
Kumpikin asianosainen luopuu kaikista vaatimuksista jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella. Myydyn vuokra-alueen
erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta suorittavat asianosaiset
tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten ostajalle antamaan
jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 24 pnä heinäkuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Kalle Jäntti

Alma Jäntti
(puumerkki)

Todistaa:
Iivari Heikkilä

Josef Takalaä

Otto Kivimäki

Täten tunnustan, että torppari Kalle Jäntti on täydellisesti suorittanut edellä mainitun
torpan hinnan Suomen markkaa 1500 joka lopullisesti maksetuksi kuitataan.
Äänekoski Suojoki heinäkuun 30 pv v. 1921
Eelis E. Piilonen
Todistavat:
Lyydi Jauhonen
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Niina Suopellonmäki

6.2.7 Lippalan torppa
Suojoen Möttölän tilojen omistaja Eelis Piilonen ilmoitti kesäkuun 28 päivänä 1919
vuokralautakunnan puheenjohtaja Otto Kivimäelle haluavansa vuokra-alueiden
lunastamisesta lokakuun 25 päivänä 1918 annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä
lunastaa omakseen Kustaa Parantaisen perikunnan hallinnassa olevan Möttölän talon
mailla olevan Lippala-nimisen torpan.
Tämän ilmoituksen johdosta, johon oli liitetty lautamies Onni Parantaisen todistus siitä, että
hän oli Eelis Piilosen pyynnöstä 28 päivänä kesäkuuta 1920 antanut perikunnalle asiasta
tiedon Kalle Rantasen ja Jaakko Paanasen ollessa todistajina. Tämän johdosta
vuokralautakunnan puheenjohtaja kutsui lautakunnan kokoon asiaa käsittelemään.
Tilaisuuteen Lippalan torppaan olivat tulleet saapuville Eelis Piilonen ja Kustaa
Parantaisen asiamiehenä torppari Valte Havumäki Uuraisilta. Perikunnasta paikalla olivat
testamenttikirjalla torpan omistava leski Eliina Parantainen sekä alaikäisten holhooja
torppari Elis Oksanen.
Kokouksessa alussa vuokramies esitti joulukuun 13 päivänä 1883 torpasta tehdyn
vuokravälikirjan, jolla mainittu Lippalan torppa oli vuokrattu 50 vuoden ajaksi Kustaa
Oksaselle. Tämä oli siirtänyt vuokraoikeuden 16 päivänä maaliskuuta 1886 Kustaa
Parantaiselle. Lisäksi vuokramies ilmoitti haluavansa lunastaa entiset torpan viljelykset.
Molemmat asianomaiset ehdottivat, että Porrin niitty vaihdettaisiin talon huostassa olevaan
Rasilan peltoon sekä tähän liitettäisiin lain määräämä ala metsämaata. Asiallisten kesken
neuvottelussa syntyi seuraavan lainen kauppasopimus.
Suojoen Möttölän tilojen omistaja Eelis Piilonen myy torppari Eliina Parantaiselle
itsenäiseksi tilaksi kuudentuhannen (6000) markan hinnasta erotettavaksi vuokravälikirjan
nojalla joulukuun 13 päivältä 1883 tämän halussaan nykyään olevan Lippalan torpan
alueen rakennuksineen ja muine etuineen seuraavia rajoja myöten.
Erotettava alue on kaikkiaan kolmekymmentä (30) hehtaaria ja ala erotetaan siten, että
ensiksi Kaakkolammin niitty ja kotipalsta erotetaan siten, että etelässä Tourulan talon raja,
josta rajasta torpalle vaihdetusta Katin niityn sijaan annetun entisen Kuitulan niityn
kulmaan rajalle lyödystä paalusta viedään niityn alimmaista aitaa myöten siellä olevaan
toiseen paaluun ja siitä Kolun talon riihen luo johtavan tien mukaan sanotun Kolun riihen
ulkokulmaan ja siitä Kolun rajaa myöden talon huostassa olevaan Kolun suoviljelykseen ja
mainitun suon aitoja myöden takaisin torpan viljelyksiin. Porrin lammin niitty joka
vaihdetaan entiseen Rasilan torpan peltoon, joka on talon aidan ulkopuolella ja siitä
metsämaata Verkkalan torppaan päin niin paljon, että edellä mainittujen kaikkien tilusten
kanssa tulee kolmekymmentä (30) hehtaarin alaa, johonka alaan tulee myöskin talon niityn
sisässä olevaa Rasilan peltoa suon ja pellon raja-aitaa myöden löytyvä pala, jos nimittäin
tämä mahtuu siihen kolmenkymmenen (30) hehtaarin alaan.
Isommat puut jotka 1m 20 cm korkeudelta täyttävät 20 cm jäävät talolle jotka asianomaiset
heti laimaavat ja pois vievät kolmen vuoden kuluessa.
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Kauppahinta kuusituhatta (6000) markkaa suoritetaan siinä järjestyksessä kuin vuokraalueiden lunastamisesta 25 p:nä lokakuuta 1918 annetussa laissa säädetään. Vastaanotto
tapahtuu heti, mutta on tehtävä veroa tulevan marraskuun 1 päivään ja on ostaja siitä
alkaen vapaa veron maksustaan ja muista velvollisuuksistaan vuokramiehenä.
Kumpikin asianomainen luopuu kaikista vaatimuksista, jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella ynnä muista kuluneen
vuokrasuhteen aikana vuokrasuhteesta johtuvista vaatimuksista.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Tämä sovintokirja on tehty vuokralautakunnan pöytäkirjaan, josta otteet asianomaisille
annetaan.
Äänekoskella 7 pnä heinäkuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Eliina Parantainen
(puumerkki)
Todistaa vuokralautakunnan puolesta:
Otto Kivimäki
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6.2.8 Pajalan torppa
Suojoen Möttölän tilojen omistaja Eelis Piilonen ilmoitti kesäkuun 28 päivänä 1919
vuokralautakunnan puheenjohtaja Otto Kivimäelle haluavansa vuokra-alueiden
lunastamisesta lokakuun 25 päivänä 1918 annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä
lunastaa omakseen Heikki Kolun hallinnassa olevan Möttölän talon mailla olevan Pajalanimisen torpan.
Tämän ilmoituksen johdosta, johon oli liitetty lautamies Onni Parantaisen todistus siitä, että
hän oli Eelis Piilosen pyynnöstä 28 päivänä kesäkuuta 1920 antanut Heikki Kolulle asiasta
tiedon Kalle Rantasen ja Jaakko Paanasen ollessa todistajina. Tämän johdosta
vuokralautakunnan puheenjohtaja kutsui lautakunnan kokoon heinäkuun p:nä 1920 asiaa
käsittelemään. Tilaisuuteen Pajalan torppaan olivat tulleet saapuville Eelis Piilonen ja
Heikki Kolu itse sekä vävy Antti Vouti.
Kokouksessa Heikki Kolu esitti toukokuun 4 päivänä 1889 torpasta tehdyn vuokrakirjan,
jolla mainittu Pajalan torppa oli vuokrattu hänelle 50 vuoden ajaksi sekä siirtokirjan
maaliskuun 13 päivältä 1916 jolla Heikki Kolu oli siirtänyt mainitun Pajalan torpan
vävylleen ja tyttärelleen Antti ja Roosa Voudille joillenka torppa tulisi nyt erotettavaksi.
Kokousta jatkettiin heinäkuun 24 p:nä 1920 Pajalan torpassa, jossa läsnä olivat
vuokranantaja Eelis Piilonen ja vuokramies Antti Vouti. Asiallisten kesken neuvottelussa
syntyi seuraavanlainen sopimus eli kauppakirja:
Minä allekirjoittanut myyn tällä kauppakirjalla omistamastani Suojoen Möttölän
perintötalosta N:o2 Äänekosken pitäjän Honkolan kylässä sovitusta sadan
seitsemänkymmenen viiden (175) markan hinnasta hehtaaria kohti torppari Antti Voudille
ja hänen vaimolleen Roosa Voudille itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi vuokravälikirjan
nojalla toukokuun 4 päivältä 1889 hänen halussaan olevan Pajalan torpan rakennuksineen
ja muine etuineen seuraavia rajoja myöden:
Ostajalle erotetaan eri paloihin hänen huostassaan olevat niittypalat Korven niitty ja Uusi
niitty sekä kotipalsta johon sisältyy pellot ja muut kotiviljelykset joka erotetaan rajoilleen
siten, että torpan pellon ja talon suon välistä raja-aitaa myöten ja siitä merkittyjä paaluja
myöten Lippalan niityn kulmaan josta sitten Verkkalan pellon alapäässä olevain suohautain
luo paaluun siitä paaluun joka on maantiellä Kolulle tulevan kärrytien vieressä Verkkalan
suohaudan vierellä josta samaa linjaa suoraan Tourulan rajaan ja siitä Tourulan rajaa
myöten Lippalan rajaan jonka mainitun Lippalan torpan ensin maanmittari eroittaa, että
nähdään mihin asti hänen maansa tänne päin ulottuu josta sitten tuodaan tämän torpan
raja talon viljelysten aitaa myöten porttiin josta on rajan lähtökohta.
Muut lähemmät kauppaehdot ovat seuraavat:
Kauppahinta suoritetaan siten, että ostaja maksaa myyjälle hintasumman joka on sata
seitsemänkymmentä viisi (175) markkaa jokaista hehtaaria kohden, joka silloin lopullisesti
lasketaan kun maanmittari on paikan mitannut tulevan toukokuun 1 päivään. Vastaanotto
tapahtuu tänään ja on ostaja vapaa veron suorittamiesta tulevan marraskuun 1 päivä.
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Isommat puut jotka 1m 20cm korkeudelta täyttävät 20cm jäävät myyjälle paitsi 40 kpl
jäävät ostajalle. Myyjälle kuuluvat puut ovat heti laimattava ja pois vietävä kolmen vuoden
kuluessa.
Kumpikin asianomainen luopuu kaikista vaatimuksista, jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella ynnä muista kuluneen
vuokrasuhteen aikana vuokrasuhteesta johtuvista vaatimuksista.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Tämä sopimus eli kauppakirja on tehty vuokralautakunnan pöytäkirjaan, josta otteet
asianomaisille annetaan.
Äänekoskella 24 pnä heinäkuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Antti Vouti

Roosa Vouti

(puumerkki)

(puumerkki)

Todistaa vuokralautakunnan puolesta:
Otto Kivimäki
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6.2.9 Onnelan torppa
Onnela-niminen torppa, jossa ostajina ovat torppari Onni Lamminmäki ja hänen vaimonsa
Joosefiina Lamminmäki. Ovat ostaneet itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi heidän halussaan
nykyään olevan Onnela-nimisen torpan. Keskustelussa asiallisten kesken syntyi
seuraavanlainen sovinto:
Me allekirjoittaneet asian osaiset sovimme Onnelan torpan erottamisesta siten, että torppa
erotetaan siten, että raja lähdetään Naarajärven rannasta Vätälän kosken alla olevasta
isosta kivestä, josta tuodaan Vätälän pellon aitaukseen lyötyyn paaluun siitä paaluun joka
on Töllölän kartanon toisella puolella siten että kartano jää talon puolelle ja siitä suoraan
paaluun joka on Onnelan torpan kartanosta Mäkiahoon päin ja siitä pellon yläaidan
mukaan niin ettei se nouse isoon männikköön siitä Mansikkamäen rajaa myöten rantaa ja
sen lisäksi Strömmin torpalta jäänyt Suuriniemen niitty joka ala tulee kaikkine puineen kuin
myöskin manttaalia vastaan kalavesi. Tämän alan sekä kartanon hinnaksi olemme
sopineet 10000 kymmenentuhatta markkaa joka heti paikalla maksettiin ja näin maksetuksi
kuitataan.
Torppari luopuu kaikista vaatimuksista ja aloista paitsi mitä tässä sanotaan paitsi tämän
lisäksi vielä muropaikka 20 aaria Mansikkasuosta torpan puoleisesta päästä. Vastaanotto
tapahtuu tänään ja vero lakkaa myös tänään.
Maanmittarin kustannukset niitä joita valtio ei maksa suorittaa asian osaiset tasan.
Joka näin vakuutetaan
Äänekoskella 10 päivänä marraskuuta 1920
Eelis E. Piilonen
Joosefiina Lamminmäki
(puumerkki)

Onni Lamminmäki
(puumerkki)

Todistaa vuokralautakunnan puolesta:
Otto Kivimäki
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6.2.10 Mustikkamäen torppa
Mustikkamäki-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Eevart Mäkinen. On ostanut
itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen halussaan nykyään olevan Mustikkamäki-nimisen
torpan. Keskustelussa asiallisten kesken syntyi seuraavanlainen sovinto:
Minä allekirjoittanut myyn tällä kauppakirjalla Omistamastani Suojoen tilasta N:2
Äänekosken pitäjän Honkolan kylässä keskenämme sovitusta hinnasta kaksisataa
viisikymmentä markkaa (250) hehtaarin ala kolmekymmentäkaksi ja yksi neljäsosa (32 ¼)
hehtaarin alan torppari Eevart Mäkiselle itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen
hallinnassaan olevan Mustikkamäki nimisen torpan rakennuksineen ja muine etuineen
seuraavilla rajoituksilla:
Rajaksi tulee lähtökohtana Esalan tilan raja. Siitä entisiä vuokrarajoja myöten aina siihen
kulmaukseen asti, josta annetaan talon viljelykaista Alhonmäen pellosta yhden hehtaarin
ala korvaukseksi Eeronsuon niittypalstasta joka jää vuokraajalta pois. Sitten siitä puroa
myöten joka lasku raivionniityltä ja niin entisiä vuokrarajoja myöten Kaposen korven
puoleiseen kulmaan siitä suoraan karikankaan pellon ylänurkkaan niin että pelto jää
lohkaistavan alueen sisään. Metsäala otetaan Piikapellon niskalta Esalan rajoja myöten
niin että tähän palstaan tulee sisältymään 32 heht ala. Lisäksi palstaan tulee muropaikaksi
¼ hehtaarin ala Poika-aholle kuuluvasta Yläsuosta entisestä lehon niitystä.
Kauppahintaan kuuluu kaikki ne isommat puutkin jotka vuokralain mukaan tulisivat pois
menemään. Samoin seuraa kauppa Alhonmäen riihi luuvineen.
Hintasumma maksetaan Joulukuun 1 päivään 1919 ja on ostaja siitä asti vapaa
velvollisuuksistaan vuokramiehenä.
Eeronsuo niittypalsta jää ostajalta pois ja sen tilalle tulee Alhonmäen talolle kuuluvista
viljelyksistä yhden heht ala yhteen palaan kotipalstan kanssa.
Kumpikin asianosainen luopuu kaikista vaatimuksista jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella ynnä muista kuluneen
vuokrakauden aikana vuokrasuhteesta johtuvista vaatimuksista.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 22. päivänä syyskuuta 1919
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Eevart Mäkinen
Todistaa vuokralautakunnan puolesta
Otto Kivimäki
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6.2.11 Poika-ahon torppa
Poika-aho-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Kalle Salmelin. On ostanut
itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen halussaan nykyään olevan Poika-aho-nimisen
torpan. Keskustelussa asiallisten kesken syntyi seuraavanlainen sovinto:
Minä allekirjoittanut myyn tällä kauppakirjalla Omistamastani Suojoen tilasta N:2
Äänekosken pitäjän Honkolan kylässä keskenämme sovitusta hinnasta joka on
kolmesataa (300) markkaa hehtaarinala kohden kolmekymmentä kuusi ja puoli (32,5)
hehtaarin alan torppari Kalle Salmelinille itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen
hallinnassaan nykyisin olevan Poika-aho nimisen torpan rakennuksineen ja muine
etuineen seuraavilla rajoituksin:
Rajat entiset vuokra-alueen viljelys ja hakamaan rajat, lisää haantakaa Jussilan tilan
rajaan niin että tulee määrätty maa-alue.
Murapaikaksi Mustikkamäen torpalle tämän alueen sisästä Yläsuosta Lehdolta jääneestä
osasta otetaan neljäsosa (¼ heht) hehtaarin ala.
Ostajalle kuluu myöskin ne isommat puut jotka vuokralain mukaan pois tulisivat.
Hintasumma suoritetaan käteisellä tulevan joulukuun 1 päivänä ja vero lakkaa kun maksu
on tapahtunut.
Kumpikin asianosainen luopuu kaikista vaatimuksista jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella ynnä muista kuluneen
vuokrakauden aikana vuokrasuhteesta johtuvista vaatimuksista.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 22 päivänä syyskuuta 1919
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
Kalle Samelin
Todistavat:
Iivar Heikkilä

Joosef Peltonen

Pöytäkirja luettiin julki ja myönnettiin oikeaksi.
Äänekoskella 25 päivä syyskuuta 1919
Otto Kivimäki
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6.2.12 Kuitulan torppa
Asianosaiset sopivat keskenään marraskuun 8. päivänä 1920, että Eemil Lahtinen
luovuttaa hallitsemansa Strömmin torpan talolle ja saa sitä vastaan talon omistaman
Kuitulan torpasta sitä vastaavan alan jonka he sopivat 25 hehtaarin alaksi. Se erotetaan
siten että Kuitulan pellon aitan mukaan talon suosta siihen saakka kunnes talon suuri
metsä alkaa ja siitä sarkana eteenpäin Kolun rajan mukaan sillä leveydellä että mainittu
maan ala löytyy kuitenkin niin että Kuitulan suo sopii samaan alaan pitäjän rajaan asti
johonka allekirjoittaneet tyydymme.
Marraskuun 29 päivänä 1920 jatkettiin samaa toimitusta ja oli vuokralautakunta sama kuin
edellisellä kerralla ja olivat asianosaiset itse saapuvilla ja jääviä ei ilmennyt. Nyt ryhtyivät
asianosaiset sovinnolla keskustelemaan muista seikoista ja sopivat siten.
Täten sovimme yllämainitun Kuitulan torpan erotettavan alueen 25 hehtaarin ja kartanon
hinnaksi 225 markkaa hehtaaria kohden sopivat asianosaiset siten että kun talosta tuleva
siirtokustannus kuitataan jää lunastettavan alueen hinnaksi yhteensä jonka ostaja maksaa
kolmen vuoden kuluessa (4000) neljätuhatta markkaa tähän hintaan saa torppari viedä
Strömmin torpan kartanon Kuitulaan paitsi asuinrakennus jää talolle samoin saa viedä
kaikki aitansa laissa määrätyt isommat puut jäävät taloon jotka heti leimataan ja pois
viedään kolmen vuoden kuluessa sen jälkeen sitoutuu hakija muuttamaan Kuitulan
torppaan 1 päivänä tammikuuta 1922 ja silloin jättämään Strömmin torpan talon huostaan
mutta saa torppari nyt jo ajaa kaikki lantansa Kuitulaan ja saa siellä kesannoksi / hehtaarin
alan ja ensi keväällä huostaansa muut viljelyksensä pitävät ensi kesänä vielä itsekukuin
omansa
Äänekoskella 29 päivänä marraskuuta 1920
Eemil Lahtinen

Eelis E Piilonen

Todistavat vuokralautakunnan puolestaan
Otto Kivimäki
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6.2.13 Lehdon torppa
Lehto-niminen torppa, jossa ostajana on torppari Taavetti Heinänen. On ostanut
itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen halussaan nykyään olevan Lehto-nimisen torpan.
Keskustelussa asiallisten kesken syntyi seuraavanlainen sovinto:
Minä allekirjoittanut myyn tällä kauppakirjalla Omistamastani Suojoen tilasta N:2
Äänekosken pitäjän Honkolan kylässä keskenämme sovitusta hinnasta joka on
kolmesataa (300) markkaa jokaista hehtaarin alaa kohden joka nyt rajoilleen määrättyyn
alueeseen tulee, torppari Taavetti Heinäselle itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi hänen
halussaan olevan torpan rakennuksineen ja muine etuineen seuraavia rajoja myöten.
Lähtökohta siitä mistä torpan haanaita yhtyy talon koirakorven suohon, siitä Tourulan tilan
rajaan, sitten tilan ulkorajoja myöten Poika-ahon torpan viljelyksiin tästä Poika-ahon torpan
viljelyksien rajaa myöten niin että torpan niitty palstan takaa otetaan niityn taka-aidan
suuntaan ja niityn pituudelta neljän (4 heht) hehtaarin ala metsämaata. Sitten kääntyy
Jussilan tilan niitty palstan rajaan ja niin tätä rajaa myöten Suojoen koirakorven niittyyn ja
edelleen näitä viljelysrajoja myöten lähtökohtaan.
Muut lähemmät kauppaehdot ovat seuraavat:
Kauppahinta suoritetaan 1 päivänä joulukuuta 1919 ja vero lakkaa silloin kun hintasumma
on suoritettu eli silloin kun mittari on tilan lohkaissut. Kauppaa seuraa myöskin ne isommat
puut jotka vuokralain mukaan pois menisivät.
Kumpikin asianosainen luopuu kaikista vaatimuksista jotka koskevat vuokraesineen
parannusten tai rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella ynnä muista kuluneen
vuokrakauden aikana vuokrasuhteesta johtuvista vaatimuksista.
Myydyn vuokra-alueen erottamiskustannukset mikäli niitä ei valtion varoista makseta
suorittavat asianosaiset tasan kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamistoimitusta varten
ostajalle antamaan jäljennöksen omistuskirjastaan.
Äänekoskella 22 päivänä syyskuuta 1919
Eelis E. Piilonen
Tähän kauppakirjaan suostun kuten edellä
TaavettiHeinänen
Todistavat:
Ivar Heikkilä

Joosef Peltonen

Pöytäkirja luettiin julki ja myönnettiin oikeaksi.
Äänekoskella 25 päivä syyskuuta 1919
Otto Kivimäki
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6.3 Yhteenveto torppien kauppakirjoista
Suojoen-Möttölän vuokra-alueiden lunastusprosessissa Eelis Piilosen ja vuokramiesten
väliset tiloja koskevat kauppakirjat laadittiin vuosien 1919-1920 välisenä aikana.
Kauppakirjoista vuoden 1919 aikana laadittiin neljä ja vuoden 1920 aikana kaikkiaan
kahdeksan kappaletta. Alla taulukossa 22 on Suojoen-Möttölän vuokra-alueiden
kauppakirjojen57 päivämäärät sekä vuokra-alueiden ostajat. Myyjänä kaikissa oli Suojoen
isäntä agronomi Eelis Piilonen.
TAULUKKO 22
Suojoen-Möttölän vuokra-alueiden kauppakirjat
Vuokra-alue

Kauppakirjan päivä

Ostaja

Porri

28.7.1920

Eerik Strand

Kalliomäki

24.11.1919

Erika Kalliomäki

Rannanmäki

30.7.1920

Taavetti Oksanen

Mansikkamäki

2.8.1920

Oskari Oksanen

Tousala

4.8.1920

Vihtori Siistonen

Mäntylä

24.7.1920

Kalle Jäntti

Lippala

7.7.1920

Eliina Parantainen

Pajala

24.7.1920

Antti Vouti

Onnela

10.11.1920

Onni Lamminmäki

Mustikkamäki

22.9.1919

Eevart Mäkinen

Poika-aho

22.9.1919

Kalle Salmelin

Lehto

22.9.1919

Taavetti Heinänen

Kuitula

29.11.1920

Eemil Lahtinen

Perehdytään seuraavaksi hieman siihen, kuinka eri aikoina laadittujen vuokra-alueiden
kauppakirjojen kauppa- ja maksuehdot mahdollisesti poikkesivat toisistaan.
Lippalan ja Pajalan torppien toimitusprosessin alussa Eelis Piilosen ilmoitti, että hän olisi
halukas lunastamaan molempien torppien vuokraoikeudet takaisin talolle. Tämän
ilmoituksen takana oli nähtävästi se, että Piilonen ajatteli muodostavansa Kolunsuon
alueelle yhtenäisen viljelypalstan ja molempien mainittujen torppien kotiviljelykset olivat
osa tätä talon Kolunsuon peltoaluetta. Näin ei sitten kuitenkaan käynyt, vaan sekä
Lippalasta että Pajalasta muodostui oma itsenäinen tila lunastusprosessissa heinäkuussa
1920.
Torpparilaissa vuodelta 1918 määriteltiin arvopuiksi kaikki sellaiset rungot, jotka 1,2 metrin
korkeudella täyttivät halkaisijaltaan vähintään 15cm. Suojoen-Möttölän torppien
lunastusprosessin aikana arvopuiksi määriteltiin kuitenkin hieman tätä suuremmat rungot
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eli sellaiset tukit, joissa 1,2 metrin korkeudella oli paksuutta vähintään 20 cm.
Kauppaehtojen mukaan kaikki edellä määritellyt arvopuut jäivät ostajalle Porrin, Mäntylän,
Onnelan, Mustikkamäen, Lehdon, Poika-ahon ja Pajalan kauppakirjoissa. Viimeksi
mainitussa arvopuiden käsittelystä kauppakirjassa sovittiin siten, että isot puut jäävät
pääsääntöisesti myyjälle, mutta niistä irrotetaan 40 kappaletta runkoja, jotka kuuluvat
ostajalle. Vastaavasti taas seuraavissa kauppakirjoissa määrättiin, että kaikki arvopuut
jäävät myyjälle Kalliomäen, Rannanmäen, Mansikkamäen, Tousalan, Lippalan ja Kuitilan
vuokra-alueilla. Niissä rungot oli leimattava 1 vuoden ja vietä pois 3 vuoden kuluessa.
Tarkastellaan seuraavaksi miten vuokra-alueista maksettujen kauppahintojen ja
jyvityshintojen erotus [%] korreloi kyseisten vuokra-alueiden arvopuiden sisältymistä
kauppahintaan. Niissä torpissa, joissa arvopuut oli kauppakirjassa määritelty kuuluvan
ostajalle, kauppahinnan ja jyvityshinnan erotus [%]:n mediaani oli -18,4%. Vastaavasti taas
niissä kaupoissa, joissa arvopuut oli kauppakirjan mukaan määrätty jäävän myyjälle,
vastaava kauppahinnan ja jyvityshinnan erotus [%]:n mediaani oli 33,9%. Tulosta pitää
ymmärtää siten, että jos arvopuut eivät seuranneet vuokra-aluetta, keskimääräinen
torpasta neuvoteltu kauppahinta oli noin kolmanneksen jyvitettyä hintaa pienempi. Muussa
tapauksessa neuvoteltu hinta oli vajaan viidenneksen jyvitettyä hintaa pienempi. Vuokraalueiden arvopuiden jäämisellä ostajalle oli siten hyvin suuri vaikutus toteutuneisiin
kauppahintoihin. Vuokra-alueiden kauppakirjojen päivämäärän, tilojen vastaanottopäivän
ja veronmaksun päättymispäivän välillä oli myös jonkin verran eroja. Alla taulukossa 23 on
esitetty kauppakirjojen58 päivämäärien erot.
TAULUKKO 23
Suojoen-Möttölän vuokra-alueiden kauppakirjat
Torppa

Kauppakirja pvä

Vastaanotto pvä

Vapaa verosta pvä

Maksu pvä

Porri

28.7.1920

28.7.1920

28.7.1920

Kun tila erotettu

Kalliomäki

24.11.1919

1.11.1920

1.11.1920

Lain mukaan

Rannanmäki

30.7.1920

30.7.1920

30.7.1920

→1.5.1921

Mansikkamäki

2.8.1920

2.8.1920

1.11.1920

→1.5.1921

Tousala

4.8.1920

4.8.1920

4.8.1920

→1.5.1921

Mäntylä

24.7.1920

24.7.1920

1.11.1920

→1.5.1921

Lippala

7.7.1920

7.7.1920

1.11.1920

Lain mukaan

Pajala

24.7.1920

24.7.1920

1.11.1920

Kun tila erotettu

Onnela

10.11.1920

10.11.1920

10.11.1920

Maksettu paikalla

Mustikkamäki

22.9.1919

-

1.12.1919

→1.12.1919

Poika-aho

22.9.1919

-

1.12.1919

→1.12.1919

Kuitula

29.11.1920

-

-

3 vuoden aikana

Lehto

22.9.1919

-

1.12.1919

→1.12.1919
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Lähdeaineistossa olleista kauppakirjoista tilan vastaanottopäivää ei pystytty selvittämään
neljässä tapauksessa. Nämä olivat Mustikkamäki, Poika-aho, Kuitula ja Lehto. Lisäksi
veronmaksusta vapautumispäivää ei löytynyt Kuitulan kauppakirjasta. Kauppakirjan
mukaan Eemil Lahtinen kuitenkin sitoutui muuttamaan Strömmin torpasta 29.11.1920
ostamaansa Kuitulan torppaan 1.12.1922 mennessä.
Selkein tilanne oli Onnela-nimisellä vuokra-alueella, jossa torppari Onni Lamminmäki
maksoi kaupantekohetkellä käteisellä koko sovitun kauppasumman 10000 markkaa.
Yleisin kauppasumman maksupäivä aineistossa oli 1.5.1921 mennessä. Tähän
eräpäivään määrätyt Rannanmäen, Mansikkamäen, Tousalan ja Mäntylän torppien
kauppasummien maksatukset olivat yhteensä 13963 markkaa. Kolmella torpalla oli
kauppakirjan mukainen eräpäivä maksulle 1.12.1919. Nämä olivat Mustikkamäki, Poikaaho ja Lehto. Niiden maksatukset eräpäivään mennessä olivat yhteensä 34642,50
markkaa. Porrin ja Pajalan torppien kauppakirjan mukainen eräpäivä oli määritetty siihen
päivään, kun maanmittari saa vuokra-alueet erotetuksi. Kalliomäen ja Lippalan vuokraalueiden maksatusten eräpäivä määräytyi torppien lunastuslain perusteella. Kaksi viimeksi
mainittua torppaa lunastettiinkin nähtävästi valtion välityksellä. Kuitulan torpan
maksuaikatauluksi sovittiin kauppakirjassa kolme vuotta.
Kauppakirjojen välillä on paljon eroja myös verrattaessa kauppakirjojen päivää tilojen
vastaanottopäivään ja verosta vapautumisen päivään. Rannanmäen, Tousalan, Onnelan ja
Porrin kauppakirjoissa torpparit vapautuivat veron maksusta periaatteessa kauppakirjan
allekirjoituksella ja tilojen vastaanotto tapahtui heti samana päivänä. Mansikkamäen,
Mäntylän, Lippalan ja Pajalan kauppakirjat allekirjoitettiin heinä-elokuussa 1920 ja kaikissa
niissä tilojen vastaanotto tapahtui kauppakirjan päivänä ja verosta vapautuminen noin
kahden kuukauden kuluttua tästä saman vuoden marraskuun ensimmäinen päivä.
Mustikkamäen, Poika-ahon ja Lehdon kauppakirjat allekirjoitettiin syyskuun lopussa 1919
ja niissä verosta vapautuminen tapahtui saman vuoden joulukuun ensimmäinen päivä.
Kalliomäen torpan kauppakirjan ehdot poikkesivat paljon muiden torppien kauppakirjojen
ehdoista. Siinä kauppakirja allekirjoitettiin 24.11.1919 ja tilan vastaanotto sekä verosta
vapautuminen tapahtui vasta noin vuoden kuluttua tästä eli 1.11.1920. Todennäköisesti
nämä muiden torppien kauppakirjojen ehdoista voimakkaasti poikkeavat ehdot saivat
Kalliomäen torpparin Eerika Kalliomäen tekemään toimituksesta valitukseen Vaasan
Maanjako-oikeuteen. Tekemänsä valituksen hän kuitenkin hävisi ja joutui maksamaan
oikeudenkäyntikuluja noin 350 markkaa.
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7 TORPISTA MYÖHEMMIN LOHKOTUT MÄÄRÄALAT
Seuraavassa Suojoen-Möttölän vuonna 1921 lunastetuista vuokra-alueista myöhemmin
erotetut tontit ja määräalat. Listat perustuvat maanmittauslaitoksen arkiston tietoihin.
Listan päivät ovat maarekisteriin vientipäiviä.

7.1 Porri
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Porrin59 alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä kaikkiaan 2 halkomis-, 37 lohkomis- ja 2
yhdistämistoimitusta.

7.2 Kalliomäki

Kalliomäen60 alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä 8 lohkomistoimitusta.

59 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-3 Porri
60 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-3 Kalliomäki
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7.3 Rannanmäki

Rannanmäen61alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan yhteensä 2 halkomis- ja 7
lohkomistoimitusta.

61 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-3 Rannanmäki
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7.4 Tousala
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Tousalan62alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä 24 lohkomistoimitusta.

62 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-3 Tousala
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7.5 Kuitula

Kuitulan63 alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä 3 lohkomista.

7.6 Mäntylä

Mäntylän64 alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä 3 lohkomista.

63 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-1 Kuitula
64 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-1 Mäntylä
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7.7 Lippala
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Lippalan65 alueella on tehty vuodesta 1924 yhteensä 2 halkomis- ja 29 lohkomistoimitusta.

7.8 Pajala

Pajalan66 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 2 lohkomistoimitusta.

65 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-1 Lippala
66 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-1 Pajala
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7.9 Onnela

Onnelan67 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 8 lohkomistoimitusta.

67 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-1 Onnela

90

7.10 Mustikkamäki

91

Mustikkamäen68 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 15 lohkomistoimitusta.

7.11 Mansikkamäki

68 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-2 Mustikkamäki
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Mansikkamäen69 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 12 lohkomistoimitusta.

7.12 Poika-aho

69 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-2 Mansikkamäki
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Poika-ahon70 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 15 lohkomistoimitusta.

7.13 Lehto

Lehdon71 alueella on tehty vuodesta 1924 kaikkiaan 10 lohkomistoimitusta.

70 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-2 Poika-aho
71 Maanmittauslaitos muodostumislista eteen 992-401-2-2 Lehto
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7.14 Yhteenveto toimituksista vuoden 1924 jälkeen
Suojoen-Möttölän-Alatalon tilojen alueella on tehty kaikkiaan vuoden 1924 jälkeen
maanmittaustoimituksia seuraavasti.
TAULUKKO 24
Maanmittaustoimitukset vuoden 1924 jälkeen
RekNo

Nimi

Yhteensä kpl

992-401-2-1

Möttölä

335

992-401-2-2

Suojoki

289

992-401-2-3

Alatalo

351

YHTEENSÄ

975

Vuokra-alueiden lunastusprosessin päättyessä vuonna 1921 Suojoen 72 tilalle jäi peltoa 150
hehtaaria ja metsää noin 600 hehtaaria eli yhteensä noin 750 hehtaaria. Kun tämä pintaala jaetaan kaikien vuoden 1924 jälkeen tehtyjen maanmittaustoimitusten lukumäärällä,
saadaan mainittujen tilojen alueelle syntyneiden uusien määräalojen keskimääräiseksi
pinta-alaksi 0,7 hehtaaria.
Suojoen-Möttölän-Alatalon -tilojen historia on monipolvinen. Suojoen talo syntyi alun perin
vuonna 1790, kun Möttölän talosta lohkottiin erilleen Suojoki ja Alatalo. Vuonna 1817
Suojoen talo yhdistyi ilmeisesti oston kautta Alataloon ja samalla vanha Suojoki talona
lakkasi olemasta. Alatalosta syntyi tässä vaiheessa uusi Suojoki. Keväällä 1895 Möttölän
talo joutui pakkohuutokauppaan, josta sen huusi uuden Suojoen silloinen isäntä tuomari
Holsti. Tämän kaupan myötä vuonna 1790 tehty Möttölän talon jako Suojokeen ja
Alataloon mitätöityi 105 vuoden jälkeen.
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8 TUTKIMUSTULOKSET
Näinä päivinä tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta Suojoen-Möttölän talojen vuokra-alueiden
lohkomisprosessin päättymisestä. Samalla tuo vaihe tarkoitti myös monikymmenvuotisen
torppariaikakauden loppumista alueella. Sillä tuli myöhemmin olemaan myös suuri
vaikutus koko Suojoen talon ja alueen tulevaisuuteen.
Torppien lunastusprosessi Suojoella vaikuttaa lähdeaineiston pohjalta olleen kohtalaisen
kivuton tapahtuma. Hieman aiemmin keväällä 1918 päättyneen luokkasodan muistot
alkoivat pikkuhiljaa vaimentua. Monien mieltä painoi vielä kuitenkin hävityn sodan muisto 73:
”Herrat olivat voittaneet sodan. Työmies ja torppari saivat edelleen jäädä heidän
käskyläisikseen! Luokkataistelu -sillä sitä se oli -oli saanut sellaisen ratkaisun, ettei
siinä paljon hurraamista ollut”.
Kaikesta huolimatta Honkolassa tulevaisuutta katsottiin kuitenkin odottavin ja toiveikkain
mielin. Syitä Suojoen-Möttölän torppien lunastusprosessien kivuttomuuteen pitää hakea
toisaalta paikkakunnan vuoden 1918 vaimeista tapahtumista sekä myös Suojoen isännän
agronomi Eelis Piilosen persoonasta.
Ensinnäkin Äänekosken-Suolahden alueen punaisten ja valkoisten toiminta koko vuoden
1918 ajan oli varsin maltillista ja suuremmilta yhteenotoilta sekä väkivaltaisuuksilta
vältyttiin. Tämä oli varmasti omalta osaltaan synnyttämässä luottamusta tulevaisuuden
rakentamiseen yhdessä eri yhteiskuntakerrosten välillä. Aikalaisten kuvaukset Eelis
Piilosesta ovat osin hieman mustavalkoisia. Kerrotun mukaan hän oli ystävilleen
ymmärtäväinen ja avulias, mutta vihamiehilleen kiivas ja pitkävihainen. Piilosta on myös
luonnehdittu aina kiireiseksi ja ehdottoman oikeudenmukaiseksi alaisiaan kohtaan. Ennen
hänen tuloaan Suojoen isännäksi monet epäilivätkin häntä luonteensa vuoksi kykeneväksi
ison talon isännyyteen.
Lähdeaineiston perusteella Piilonen kaikesta huolimatta näyttää suhtautuneen yllättävän
myönteisesti torppien erotukseen. Hänen motiivejaan tähän voidaan vain arvailla.
Todennäköisesti hän monien muiden lailla ymmärsi koko torpparilaitoksen tulleen tässä
tiensä päähän ja näki sen tulevan kehityksen väistämättömänä. Vastavirtaan kulkeminen
vain viivyttäisi, mutta ei estäisi tulevaa kehitystä. Toisaalta hän oli noihin aikoihin jo yli 40
vuotias ja ilmeisen väsynyt suuren talon vetämiseen. Isommat riidat vuokra-alueiden
lunastuksessa olisivat vain lisänneet väsymystä ja stressiä.
Eelis Piilosen myötämielisyys torppien lunastukseen näkyi kautta linjan virallisissa
toimituspapereissa. Suojoella vuokra-alueista syntyneet uudet tilat olivat keskikooltaan
suuria. Noin 80% koko Suomessa vertailujaksona torpista syntyneistä uusista tiloista oli
pinta-alaltaan pienempiä kuin 30 ha. Vastaavasti taas Suojoella vuonna 1921 syntyneistä
uusista tiloista noin 62% oli pinta-alaltaan vähintään 30 ha. Suojoella maksetut torppien
lunastushinnat olivat myös maltillisia. Keskimääräinen entisen torpparin vuokra-alueestaan
maksama lunastushinta oli noin 25% alle maanmittarin laskeman jyvityshinnan.
73 Viljo Mehtola muistelmat Suojoen torppien erotus
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Suojoella vuonna 1921 valmistunutta vuokra-alueiden lunastusprosessia voidaan verrata
myös Saarijärven Tarvaalan74 pappilan 1920-luvun puolivälin alla valmistuneeseen
lunastustoimitukseen. Tarvaalan pappilasta lunastettiin tuolloin kaikkiaan 38 torppaa.
Niissä käytännössä kaikissa tapauksissa torpan toteutunut mk/ha-hinta oli suurempi kuin
Suojoen suurin kauppakirjojen mukaan laskettu mk/ha-hinta. Pahimmillaan Tarvaalassa
lunastettujen entisten torppien mk/ha-hinnat olivat noin 7-kertaiset Suojoella toteutuneisiin
hintoihin verrattuna. Näin suuria eroja lunastettujen tilojen mk/ha-hinnossa ei voi selittää
pelkästään oletetulla Tarvaalan alueen parempilaatuisella metsä- ja viljelysmaalla.
Tarvaalan torppien suurempia mk/ha-hintaeroja voi osin selittää myös siellä käytetty
ankarampi arvopuiden määritelmä. Siinä arvopuiksi luetaan kaikki sellaiset tukit, jotka 1,2
metrin korkeudessa olivat vähintään 15cm. Suojoella vastaava määritelmä oli 1,2 metrin
korkeudessa vähintään 20cm.
Oikeustoimia Suojoen torppien lunastusprosessia vastaan oli lähdeaineiston perusteella
vain yksi. Siinä Kalliomäen torpparin leski Erika Kalliomäki valitti Vaasana maanjakooikeuteen kauppakirjan ehdoista. Hän kuitenkin hävisi oikeustoimet ja joutui maksamaan
korvauksia. Erika Kalliomäen valituksen syyt lienevät olleen torpan toimitusprosessia
syvemmällä ja juontuneen vanhoista erimielisyyksistä hänen miehensä ja Eelis Piilosen
kesken.
Vuokra-alueiden lunastuksessa vuonna 1921 Suojoen-Möttölän talosta erotettiin kaikkiaan
13 itsenäistä tilaa. Lohkomisen jälkeen taloon 75 jäi peltoa vielä 150 ha ja metsää noin 600
ha. Torpparityövoiman poistuminen talon käytöstä vuoden 1920 marraskuun loppuun
mennessä vaikeutti suuresti talon hoitoa. Työvoiman menetys ja monet muutkin samaan
aikaan sattuneet vastoinkäymiset saivat aikaan sen, että Eelis Piilonen myi Suojoen talon
Äänekosken vielä jakamattomalle kunnalle vuonna 1923 sovitusta 2,3 miljoonan markan
kauppahinnasta.
Hieman tämän jälkeen Sisäministeriön 24.5.1928 antamalla päätöksellä määrättiin
perustettavaksi Äänekosken ja Suolahden kauppalat vuoden 1932 alusta. Tästä jäljelle
jäänyt osa Äänekosken kuntaa muodosti Äänekosken maalaiskunnan, johon Suojoen tila
tynkä liitettiin. Suojoen päärakennukseen sijoitettiin tässä yhteydessä kunnantoimisto ja
myöhemmin myöskin muut kunnan virastot.
Talvisodan päätyttyä Suojoen tilasta muodostettiin pika-asutuslain perusteella 15 uutta
asutustilaa. Tämän jälkeen päätilalle jäi vain pienet rippeet entisestä suuresta Suojoen
tilasta.
Äänekosken maalaiskunta yhdistyi takaisin Äänekosken kauppalaan vuonna 1969.
Äänekosken ja Suolahden kaupungit ja Sumiaisten kunta muodostivat vuonna 2007
Äänekosken kaupungin. Näiden liitosten kautta entinen Suojoen tila ja sen maat tulivat
osaksi Äänekosken kaupunkia.

74 Vuokra-alueiden järjestely Tarvaalan kappalaisen virkatalolla 1914-1926, Seppo Hänninen 2020
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9 TORPPIA JA TORPPAREITA
Seuraavassa Suojoen-Möttölän torpissa asuneita torppariperheitä. Luettelot perustuvat
Äänekosken ja Saarijärven vanhoihin kirkonkirjoihin sekä Viljo Mehtolan muistelmiin. Kuvat
Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys ry ja Markku Parantainen.

9.1 Ström
Strömmin torpan rakensivat naimisiin mentyään 1880-luvulla Hermanni ja Anna Maria
Ström. Herman (1848-1899) oli Tärttälän poika ja Anna Maria taas oli seppä Hermanni
Salmelinin tytär Sillanmäeltä. Pariskunnalle syntyi avioliitossa kaksi tytärtä Edna ja Saima.
Herman hukkui tukinuitossa Suojokeen vuonna 1899 ja hänen vaimonsa Anna Maria kuoli
1905. Vanhempiensa kuoltua Edna meni Kolulle piiaksi ja Saima avioitui Emil Lahtisen
kanssa.
Strömmin76 torpassa asui Äänekosken kirkonkirjojen mukaan 1920-luvun paikkeilla
26.5.1881 syntynyt torppari Eemil Lahtinen. Hän oli alun perin Laukaan Kalamatin poika.
Eemil meni 1800-luvun lopulla rengiksi Suojoen taloon. Suojoen varressa Tapiolan lähellä
oli Römmin torppa, jonka 1.1.1881 syntyneen Saima-tyttären kanssa hän meni naimisiin.
Heille syntyi kahdeksan lasta: 7.11.1906 Aino Siviä, 29.3.1908 Hilja Elisabet, 18.7.1911
Hellin Saimi Sylvia, 3.4.1913 Eero Emil, 17.1.1915 Helmi Helena, 13.7.1917 Wieno Sirena,
21.3.1919 Pentti ja 1921 Kaisa. Eemil Lahtinen vaihtoi Strömmin torpan Kuitulan torppaan
Suojoen torppien lunastuksen yhteydessä. Hän muutti perheineen Kuitulaan 1.1.1922.
KUVA 4
Suojoen Strömmin torppa ja Eemil Lahtinen sekä Saima Ström

76 Äänekosken seurakunnan kirkonkirjat Suojoen Strömmin torppa
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9.2 Onnela
Suojoen Onnelan torppa sijaitsi Naarajärven Töllönlahden eteläreunalla. Torpan lunastanut
torppari Onni Lamminmäki oli syntynyt 77 12.8.1874 ja hänen vaimonsa Josefiina
22.3.1875. Heille syntyi kolme lasta 24.11.1911 Paavo Onni Olavi, 15.1.1915 Taimi Sofia
Siviä sekä 22.9.1917 Eeva Irja Helena.
KUVA 5
Josefiina ja Onni Lamminmäki

77 Äänekosken seurakunnan kirkonkirjat Suojoen Onnelan torppa
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9.3 Mäntylä
Suojoen Mäntylän torppa sijaitsi ennen nykyisen Hujakon lammen länsireunalla. Torpassa
asui vuokra-alueita lunastettaessa 8.11.1861 syntynyt 78 torppari Kalle Kustaa Jäntti sekä
hänen 26.7.1865 syntynyt vaimonsa Alma Adolfiina Heikintytär. Äänekosken kirkonkirjoissa
Mäntylän torpan kohdalla ei ole merkintöjä heidän lapsistaan.
Kalle Jäntti myi myöhemmin lunastamansa Mäntylän tilan. Tämän jälkeen hän asui
kuolemaansa asti Rinteelän Lepolassa. Nykyisin entisen Mäntylän torpan maalla sijaitsee
autohuolto H. Kinnunen.
KUVA 6
Kalle Kustaa Jäntti

78 Äänekosken seurakunnan kirkonkirjat Suojoen Mäntylän torppa
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9.4 Tousala
Tousalan torpan rakensi alun perin Möttölän isännän Jooseppi Möttösen veli Taavetti.
Torppa sijaitsi Möttölän ja Kuivakankaan rajalla. Se oli hyvin pieni ja siitä lienee tullut sille
nimi Tousala. Taavetti Möttönen oli pienikokoinen ja valkopartainen mies. Tästä syystä hän
sai kutsumanimen Kitu-Taavetti79. Hänellä oli vaimo ja poika Kalle. Kalle oli viulunsoittaja ja
hän soitteli usein häissä ja varsinkin Suojoen sillan juhannustansseissa Jussi Alhonmäen
kanssa.
Vanhempiensa kuoltua Kalle Möttönen muutti pois Tousalasta ja torppa jäi talon yhteyteen.
Seuraavaksi siihen tuli torppariksi 5.2.1859 syntynyt Vihtori Antinpoika Siistonen vaimonsa
Senobian kanssa.
KUVA 7
Vihtori ja Senobia Siistonen

Vihtori Siistonen oli kookas vaalea mies. Hän oli aina siististi puettu ja puhui kovalla
äänellä. Hän oli hyvä työmies ja pystyi jokaiseen työhön. Vihtori Siistosella oli elämänsä
aikana neljä vaimoa, ja kaikkiaan viisitoista lasta. Suurta lapsilaumaa varten Tousalan
pientä tupaa piti jatkaa. Hän rakensi entisen tuvan jatkoksi toisen suuremman tuvan ja
niiden välille eteisen.
Vihtorin ensimmäinen vaimo oli nimeltään Eeva. Tämä oli sairaalloinen ja osittain
halvaantunut. Heillä oli neljä lasta. Toinen vaimo oli Rehkalan tytär Tilda. Hän oli kookas ja
rehevä nainen, joka antoi Vihtorille kaikkiaan yhdeksän perillistä. Kolmas vaimo oli Eero
Siikin leski Karoliina..Hän oli pieni ja laiha nainen, jonka kanssa Vihtori sai vain yhden
lapsen. Neljäs vaimo oli Mämmen kylältä kotoisin oleva Senofiina, jonka kanssa Vihtori sai
myös vain yhden lapsen.
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Vihtori ei tupakoinut paljoa, ei ryypännyt eikä kiroillut. Hänen voimasanansa oli
Hoolijomppel. Hän oli reilu ja kunnollinen oikein vanhan kansan työmies. Hän teki itse aina
ahkerasti työtä ja sai toisetkin tekemään siinä mukana. Hänellä oli tapana sanoa:
”Minä olen ollut 28 vuotta Suojoella kuin kellon pöydällä ja tiedän kaikki, mitä
talossa tarvitaan.#
KUVA 8
Suojoen Tousalan torppa

Vuokra-alueiden lunastusaikoihin Tousalan torpassa asui Vihtori Siistosen lisäksi hänen
kolmas vaimonsa 2.8.1874 syntynyt Karoliina Juhantytär Siik. Lapsia heillä oli: 9.6.1891
Oskari Eino Konstantin, 28.8.1892 Emil Wihtori, 30.12.1894 Olga, 16.8.1895 Wilhelmiina,
24.3.1897 Kalle Akseli, 14.9.1897 Arvid Severin, 22.7.1901 Anna Helena, 19.7.1905 Maria
Adolfina, 11.12.1906 Wilho ja 20.8.1909 Matti.
Lapsista Oskar, Emil, Arvid, Anna ja Maria olivat Vihtorin edellisestä avioliitosta Tilda
Taavidin tyttären kanssa. Lapsista Wilho oli avioliitosta Karoliinan kanssa ja Olga ja Kalle
olivat Karoliinan edellisestä avioliitosta.
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9.5 Kalliomäki
Suojoen Kalliomäen torppa löytyy Saarijärven kirkonkirjoista 1870-luvun lopulta. Torpan on
todennäköisesti rakentanut 07.04.1845 syntynyt Eero Eeronpoika Kalliomäki. Hänen
ensimmäinen vaimonsa oli 24.4.1849 Alajärvellä syntynyt Kaisa Sofia Matintytär Puumala.
Heillä oli lapsia: 1.10.1868 Juho Eeronpoika, 15.4.1873 Selma Rosa, 20.5.1878 Wilma
Maria, 23.7.1882 Olga Wilhelmiina ja 26.6.1885 Kalle Wiljami. Kaisa Sofia kuoli
keuhkotautiin 45 vuotiaana 12.10.1894. Eero Eeronpoika Kalliomäki meni uudelleen
naimisiin 24.3.1867 syntyneen Heta Stina Matintytär Mäkisen kanssa. Tällä oli
entuudestaan 12.9.1901 syntynyt avioton lapsi Aleksanteri Eeronpoika Mäkinen.
Eero Eeronpoika Kalliomäen vanhin poika Juho Eeronpoika avioitui Matilda Kustaantytär
Tourusen kanssa 29.4.1891. Matilda Tourunen oli Salmelan eli Hujakon talon tyttö ja oli
syntynyt Uuraisten Kangashäkissä 6.5.1871. Pariskunta muutti vuonna 1896 Suojoen
Kalliomäen torpasta Hujakon maalle perustettuun Kalliomäen mäkitupaan. Tämän jälkeen
Kalliomäen torppaan tuli aivan 1800-luvun lopussa uudeksi torppariksi 10.1.1848 syntynyt
Juho Kallenpoika Vikmanin ja hänen vaimonsa 21.11.1856 syntynyt Erika Eerontytär. Juho
oli Apaalan eli Esalan poika ja Erika Kuivakankaan torpasta. He olivat ennen Kalliomäen
torppaan tuloa olleet kestiläisinä Apaalassa. Juho Kallenpoika Vikman muutti vuonna 1906
sukunimekseen torpan mukaan Kalliomäki80.
Juho Kallenpoika Vikman kuoli 30.5.1918 vanhuuteen. Vuokra-alueiden lunastusaikoihin
Kalliomäen torpassa asui hänen leskensä Erika Kalliomäki81. Hänellä oli lapsia: 16.8.1892
syntynyt Helmi Maria ja 16.7.1895 syntynyt Juho Emil. Torpassa asuivat myös Juho Emilin
28.8.1886 syntynyt vaimo Saima Maria Heinänen sekä tämän edellisestä avioliitosta olevat
lapset 24.7.1908 syntynyt Uuno Akseli Heinänen sekä 20.12.1909 syntynyt Siiri Aino Siviä
Heinänen. Torpassa asui vielä Juho Emilin ja Saima Marian yhteinen 18.10.1919 syntynyt
lapsi Johan Wiljam. Erika Kalliomäki kuoli 4.2.1928.
Torpasta löytyvät vielä kestiläisinä entinen torppari Eero Eeronpoika ja hänen toinen
vaimonsa Heta Stina Matintytär Mäkinen mukanaan edellisestä avioliitosta olevat lapset
Aleksanteri Eeronpoika Mäkinen ja 4.2.1895 syntynyt Martta Hetantytär Mäkinen. Eero
Eeronpoika oli räätäli ja elätti perheensä räätälin töillä.
KUVA 9
Juho Kalliomäki ja Matilda Tourunen

80 Saarijärvi rippikirja 1900-1909 (AP_I I Aa:25) Sivu 31 Honkola No 2 Suojoki Kalliomäki torp
81 Äänekosken seurakunnan kirkonkirjat Suojoen Kalliomäen torppa
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KUVA 10
Kalliomäen torppa 1900-luvun alkupuolella

Elämä Kalliomäen torpassa oli alkuun köyhää. Torpparivapautuksen aikaan torpissa
pyrittiin laittamaan vuokralautakunnalle parasta mahdollista pöytään. Kalliomäessä ei ollut
oikeastaan mitään tarjottavaa. Rouva Piilonen lähti sinne silloin mukaan vieden
kahvitarpeita mukana, ettei lautakunnan tarvitse ihan tyhjin suin istua 82.
KUVA 11
Juho Eemil Kalliomäki sisarensa Helmin Marian kanssa

82 Viljo Mehtolan arkisto Kalliomäen torppa
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9.6 Mansikkamäki
Mansikkamäen torppa löytyy Saarijärven kirkonkirjoista 83 Möttölän N:o2 torppana 1840luvun alusta. Torpparina vaikutti tuolloin 3.7.1793 syntynyt Eric Adamsson vaimonaan
8.9.1811 syntynyt Anna Maria Sigfridsdrotter. Mansikkamäen torpassa vaikutti 1870-luvun
alkupuolelta lähtien torpparina 5.7.1832 syntynyt Esaias Matinpoika vaimonaan 8.12.1844
syntynyt Henriikka Eerontytär. He vaihtoivat sukunimensä myöhemmin Oksaseksi.
Torpan vanhin poika Esa kuoli 31.12.1905. Vuokra-alueita lunastettaessa Mansikkamäen
torpan lunasti itselleen hänen veljensä 20.8.1867 syntynyt Oskari Oksanen. Hän kuoli
vanhanapoikana. Oskari luovutti talon isännyyden Esan 2.9.1891 syntyneelle pojalle Kalle
Akseli Oksaselle. Hänen vaimonsa oli 4.1.1886 syntynyt Ina Lydia Parantainen.
Saarijärven kirkonkirjojen mukaan vuoteen 1920 mennessä heillä oli lapsia 6.5.1915
syntynyt Erkki Olavi, 23.9.1918 syntynyt Salli Irene ja 19.10.1920 syntynyt Paavo Antero.
KUVA 12
Mansikkamäen torppaa

Kalle Oksanen ja hänen vaimonsa Ina Lydia kuolivat keuhkotautiin. Heidät haudattiin yhtä
aikaa vuonna 1949. Vielä heidän lapsistaankin kaksi tytärtä sairastui ja kuoli keuhkotautiin.

83 Saarijärvi rippikirja 1843-1850 (AP I Aa:12) Sivu 259 Naarajärvi No 2 Möttölä Mansickamäki torp
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KUVA 13
Kalle Oksasen perhettä

Keskellä takana isäntä Kalle Oksanen. Edessä keskellä hänen vaimonsa Ina Lydia.
Oikealla Kalle Oksasen äiti Amalia Oksanen. Vasemmalla takana ilmeisesti Erkki ja hänen
edessään Paavo. Kalle Oksasen vieressä takana ilmeisesti Salli Irene. Amalia Oksanen 84
eli pitkän elämän ja kuoli 88 vuotiaana Suolahdessa.
KUVA 14
Amalia Oksanen

Myöhemmin tilan osti Sulo Salmelin. Hänen toimestaan asuinrakennukseen tehtiin
perusteellinen korjaus.

84 Viljo Mehtolan muistelmat Mansikkamäen torpps

106

9.7 Mustikkamäki
Möttölän Mustikkamäen torpassa vaikutti torpparina 1830-luvulta 4.1.1791 syntynyt Johan
Andersson85 vaimonaan 8.2.1797 syntynyt Anna Johansdr. Heille syntyi lapsia 3.1.1821
Maria, 6.11.1824 Lisa, 7.8.1827 Lovisa, 8.1.1831 Elma, 11.6.1841 Matts ja 22.1.1845
Sophia. Torpan ainoa poika Matts kuoli 1843. Torppaan tuli nähtävästi Laukaan puolelta
1860-luvulla torppariksi 18.12.1834 syntynyt Matts Johansson 86 ja hänen vaimonsa
1.5.1835 syntynyt Maria Kaisa Eriksdr. He rakensivat itselleen uuden asuinrakennuksen
Suojoen vanhasta väentuvasta. Matts Johansson näyttää olleen eläkeläisenä
Mustikkamäen torpassa vielä 1920-luvun taitteessa. Hänen vaimonsa Maria Kaisa oli jo
tuolloin kuollut.
Mustikkamäen torppari vaihtui 1900-luvun taitteessa. Edellisen torpparipariskunnan
vuonna 20.9.1859 syntynyt tyttär Miina avioitui 14.8.1851 syntyneen Mikko Henrikssonin
kanssa, josta tuli uusi torppari Mustikkamäkeen. Heidän 12.2.1891 syntynyt poikansa Emil
Edvart Mäkinen lunasti Mustikkamäen torpan vuonna 1921.
KUVA 15
Edvard Mäkinen oikealla takana ja hänen edessä vaimonsa Miina Mäkinen. Vasemmalla
heidän poikansa Tauno Mäkinen perheineen .

85 Saarijärvi rippikirja 1843-1850 (AP I Aa:12) Sivu 259 Naarajärvi No 2 Möttölä eller Suojoki Mustickamäki torp
torp
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9.8 Rannanmäki
Suojoen Rannanmäen torppa tunnettiin ennen Kantalahden torppana. Torpan lunasti
itselleen kesällä 1920 Taavetti Aataminpoika Oksanen. Hän syntyi 10.2.1853 Kiimasjärven
Jaakkolan Suomäen87 torpassa. Hänen isänsä oli 14.12.1806 syntynyt torppari Adam
Adamsson ja äitinsä 1.2.1819 syntynyt Anna Johanna Johansdr. Taavetti Oksanen avioitui
20.5.1856 syntyneen Eeva Lovisa Juhontytär.
KUVA 16
Taavetti ja Eeva Oksanen

KUVA 17
Rannanmäen torppa

87 Saarijärvi lastenkirja 1850-1860 (AP I Ab:5) Sivu 100-101 Kiimasjärvi No 1 Jaakkola, Iisakkila, Suomäki torp
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9.9 Poika-aho
Suojoen Poika-ahon torpan lunasti syyskuussa 1919 Kalle Silvaanus Hermaninpoika
Salmelin. Hän syntyi Poika-ahon torpassa 8.3.1879. Hänen isänsä oli 16.1.1848 syntynyt
torppari Herman Salmelin ja äitinsä 15.10.1843 syntynyt Eva Johanna Nuutintytär. Herman
Salmelin oli ollut ennen Poika-ahoon tuloa torpparina ainakin Sillanmäen ja Seppälän
torpissa. Möttölän Poika-ahon torppaan Herman Salmelin tuli nähtävästi 1890-luvun
alussa.
Äänekosken 1920-luvun rippikirjojen mukaan Poika-ahon torpassa asui torppia
lunastettaessa Kalle Salmelin ja hänen 21.1.1879 Wiitasaarella syntynyt vaimonsa Iida
Maria Juhontytär Kemppainen. Heidät vihittiin 17.9.1904 ja heille syntyi lapsia 14.6.1905
Saima Elisabet, 14.7.1907 Aino Esteri, 27.8.1910 Johan Herman, 27.6.1913 Kerttu Elvira
ja 29.10.1917 Kalle Matias.
KUVA 18
Poika-aho vuonna 1952
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9.10 Lehto
Suojoen Lehdon torpassa asui vuokra-alueita lunastettaessa 20.3.1844 syntynyt torpparin
leski Henrika Johanna Matintytär ja hänen 1.5.1871 syntynyt poikansa Kalle Vihtori
Heinänen. Torpassa asui myös Kalle Vihtorin vaimo 16.4.1882 syntynyt Alma Juhontytär
Mäkelä. Lisäksi torpassa näkyvät oleilleen Kallen veljet 15.3.1875 syntynyt Matti
Matinpoika Heinänen ja 24.5.1879 syntynyt Taavetti Matinpoika Heinänen. Taavetti
Heinänen lunasti Lehdon torpan itselleen syyskuussa 1919.
Taavetti Heinäsen vaimo oli 25.4.1896 Saarijärvellä syntynyt Anna Kallentytär Möttönen.
Heille syntyi lapsia 13.10.1916 Tyyne Maria Taavetintytär, 23.7.1918 Wieno Johanna
Taavetintytär. Torpassa tuolloin asunut Otto Matias Matinpoika Heinänen oli nähtävästi
Matti Heinäsen poika. Otto Heinänen syntyi 30.7.1920 ja kuoli 26.12.1920.
Torpassa oli kirjoilla myös 28.8.1886 syntynyt leskeksi jäänyt Saima Maria Taavetintytär
Oksanen. Hänelle syntyi lapsia 6.10.1906 Otto Matti, 24.7.1908 Uuno Akseli ja 20.12.1909
Siiri Aino Siviä. Saima Oksanen oli Taavetti Oksasen tytär Rannanmäen torpasta. Lehdon
torpan poika Otto lähti Amerikkaan tienaamaan rahaa kivinavetan rakentamiseksi Lehtoon.
Hän kuoli työtapaturmassa sillä reissulla. Saima jäi leskeksi.
Raimo Kalliomäen isä Onni oli Siirin velipuoli. Siirin veli Uuno oli kyttyräselkäinen. Siiri ja
Uuno muuttivat Kalliomäkeen äitinsä mukana ja jännittivät kovasti uutta isäpuoltaan Juho
Kalliomäkeä.
KUVA 19
Siiri Pekkarinen os. Heinänen ja Raimo Kalliomäki
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9.11 Pajala
Vuonna 1889 Suojoen Kortesuon torppariksi tuli 10.9.1850 syntynyt Heikki Santerinpoika
Kolu. Hänen vaimonsa oli 26.2.1853 syntynyt Rosa Maria Lindqvist. Tämä oli kotoisin
Lippalasta, joka Lindqvistien aikaan tunnettiin vielä nimellä Haapaharju. Heikki oli seppä
ammatiltaan ja sen vuoksi Kortesuon torpan nimi muuttui vähitellen Pajalaksi. Heille syntyi
lapsia 1879 Johannes, 1882 Oskari, 1885 Olga, 1888 Hugo, 1890 Ida, 1893 Ruusa Emilia
ja 1895 Anna-Helena.
Suojoen Pajalan torpan lunasti itselleen heinäkuussa 1920 Antti Miinanpoika Wouti. Hän
oli syntynyt Saarijärvellä 12.1.1887. Hänen vaimonsa oli Pajalan torpan tyttö Ruusa Emilia.
Heille syntyi vuosien 1913-1934 aikana kaikkiaan neljätoista lasta.
Pajalan vanha tupa oli pieni vain yhden huoneen käsittävä mökki. Elämä siellä oli kovin
vaatimatonta. Kaikille ei riittänyt edes astioita ruokailuun ja tilanahtaus oli kova. Jossakin
vaiheessa rakennusta laajennettiin kahdella kammarilla. Se toi vähäni helpotusta elämään.
Antti Wouti kuoli vuonna 1934 ja Ruusa oli kymmeniä vuosia sekä isäntä että emäntä.
Ruusa Vouti kuoli tapaturman seurauksena vuonna 1968.
KUVA 20
Ruusa ja Antti Vouti

Pajalan lapsista Aatto muutti Pihtiputaalle asutustilalliseksi ja Hilkka Etelä-Suomeen. Antti
päätyi Laukaaseen Putkinotko-nimiseen taloon asumaan. Hänen poikansa Antero asui
Pajalassa. Toini ja Tyyne muuttivat pääkaupunkiseudulle asumaan. Veikko avioitui
Kämpän tyttären Ainon kanssa ja he asuivat Töllölässä. Paavo avioitui Hujakon tyttären
Eevan kanssa ja hänestä tuli Hujakon taloon seuraava isäntänä. Anna-Liisa muutti
Ruotsiin asumaan ja Leena avioitui Erkki Lehtovirran kanssa. He muuttivat Hyvinkäälle.
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9.12 Kuitula
Suojoen Kuitulan torpan lunasti itselleen marraskuussa 1920 Emil Lahtinen. Hän oli
26.5.1881 syntynyt Kalamatin poika. Emil meni Suojoelle rengiksi vuosisadan lopulla.
Suojoen varressa Tapiolan lähellä oli ennen Stömmin torppa, jota asuivat Tärttälän poika
Hermanni Ström ja hänen vaimonsa Anna Maria. Tämä oli Sillanmäen seppä Hermanni
Salmelinin tytär. Anna Marialla oli vielä edellisestä avioliitosta Lippalassa emäntänä oleva
Elina tytär.
Stömmillä oli torpparin paikka auki. Eemil ihastui Stömmin tyttäreen Saimaan. Tämä oli
hyvin musikaalinen ja hyvä laulamaan ja tanssimaan. He menivät naimisiin ja Eemeli
muutti Stömmille. Kaikki Eemelin lapset syntyivät Strömmillä.
Kun Suojoen torppia jaettiin, niin Eelis Piilonen ehdotti Eemelille torppien vaihtoa. Stömmi
oli lähellä Suojokea ja Piilonen halusi sen liitettäväksi taloon. Tilalle hän tarjosi pintaalaltaan suurempaa Kuitulaa. Eemeli suostui ja muutti Kuitulaan 1920-luvun alkupuolella.
Myös Alhonmäkeä tarjottiin vaihtoehtona, mutta kun Saiman sisarpuoli Elina oli
Lippalassa, niin se ratkaisi Kuitulan hyväksi. Emil Lahtinen sitoutui kauppakirjojen mukaan
muuttamaan Strömmin torpasta Kuitulaan 1.1.1922 mennessä.
Emil ja Saima Lahtisen perheeseen syntyi lapsia 3.11.1906 Aino Siviä, 29.2.1908 Hilja
Elisabet, 11.10.1909 Wieno Kristina, 18.7.1911 Hellin Saimi Sylvia, 3.4.1913 Eero Emil,
17.1.1915 Helmi Helena, 13.7.1917 Wieno Sireena, 21.3.1919 Pentti ja 1921 Kaisa.
KUVA 21
Kuitulan väkeä 1950-luvulla.
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9.13 Lippala
Lippalan eli Harjun torpanoikeudet olivat Eero Kustaa Oksasella. Hän oli Laurilan talon
poika Salakasta ja lapseton. Suojoella Seppälän torpassa asuivat Seppä Hermanni
Salmelin ja hänen vaimonsa Ulrika Ström. Heidän luonaan asui myös heidän
tyttärentyttärensä Elina Laurinen, joka oli Eero Kustaa Oksasen velipuolen tytär. Elina
meni naimisiin Myllylän pojan Eero Kustaa Parantaisen kanssa 1885 ja sai sedältään
Lippalan torpanoikeudet. Pariskunta muutti Lippalaan keväällä 1886. Eero ja Elina
Parantaisen perheeseen syntyi lapsia 25.10.1886 Urho August, 30.10.1888 Anna Maria,
5.5.1892 Juho Herman, 29.11.1895 Hilma Elisabet, 10.7.1897 Elis Silvanus, 20.7.1900
Taavetti, 1.6.1903 Nikodeemus, 30.12.1905 Kalle Aksel, 14.11.1908 Hilja Elina.
Suojoen Lippalan torpan lunasti itselleen heinäkuussa 1920 torpparin leski Elina
Parantainen. Hän oli syntynyt 12.1.1865 ja torppia lunastettaessa oli jo 55 vuotias. Kun
torppa oli ostettu Eelis Piiloselta, niin Lippalassa toteutettiin sukupolvenvaihdos. Elina myi
itsenäisen Lippalan tilan pojilleen Eelikselle ja Tavetille yhteiseksi. Molempien perheet
asuivat samassa rakennuksessa sen eri päädyissä. Elina Parantaisen kuoleman jälkeen
1930-luvulla tila jaettiin veljesten kesken kahteen samanarvoiseen osaan Lippalaan ja
Rasilaan.
KUVA 22
Vasemmalla Lippalan torppa ja Matilda Sillman vuonna 1920. Matilda Sillman oli Tavetti
Parantaisen vaimon Kaarinan äiti. Oikealla torpan lunastanut Elina Parantainen
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9.14 Vuokralautakunta
Äänekosken kunnan läntisten vuokra-alueiden lunastamista varten perustettiin vuonna
1919 vuokralautakunta. Siihen kuului puheenjohtajana Kivimäen talon isäntä Otto Kivimäki
ja maanomistajien valitsemana jäsenenä Heikkilän isäntä Ivar Heikkilä. Torppareiden
edustajaksi lautakuntaan oli valittu Onni Lamminmäki. Hänen varamiehensä oli Joosef
Takala tai Jooseppi Peltonen. Lautakunnan jäseneksi oli vielä nimetty Kalle Möttönen.
Kalle Möttösen ja Onni Lamminmäen nimiä ei käytössä olleista toimituspapereista
kuitenkaan löydy.
Läntinen vuokralautakunta istui lähes kaikki kokouksensa peruskokoonpanolla, jossa
puheenjohtajana oli Otto Kivimäki ja muina jäsenin Ivar Heikkilä ja Joosef Takala tai
Jooseppi Peltonen. Poikkeuksena tästä käytännöstä oli 24.11.1919 Kalliomäen torpassa
pidetty vuokra-lautakunnan kokous, jossa puheenjohtaja Otto Kivimäki jääväsi itsensä.
Kun samaan aikaan vielä varapuheenjohtajakin oli poissa kokouksesta, niin Elis Piilonen ja
Erika Kalliomäki sopivat Kalliomäen torpan lunastusehdot keskenään. Alla taulukossa 88 on
vuokralautakunnan kokousten pitopaikat ja päivämäärät sekä kokouksiin osallistuneet.
Kokouksen pitopaikka on suluissa torpan nimen jälkeen, jos se oli eri kuin lunastettava
torppa. Torpan lunastajan nimi on alleviivattu.
TAULUKKO 25
Äänekosken läntisen vuokralautakunnan kokoukset Suojoen torpissa 1919-1920
Torppa

Päivä

Puh.joht.

Muut osallistujat

Kalliomäki

24.11.1919 klo 10

-

Otto Kivimäki, Ivar Heikkilä, Joosef
Takala, Elis Piilonen Erika Kalliomäki

Mustikkamäki
(Lehto)

22.9.1919 klo 10

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Jooseppi Peltonen, Elis
Piilonen, Edvart Mäkinen

Onnela

10.11.1920 klo 9

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Joosef Takala, Elis Piilonen,
Onni Lamminmäki

Poika-aho
(Lehto)

22.9.1919 klo 10

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Jooseppi Peltonen, Elis
Piilonen Kalle Salmelin

Kuitula
(Ström)

8.11.1920 klo 9

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Joosef Takala, Elis Piilonen
Heikki Lahti, Emil Lahtinen

Lippala

7.7.1920 klo 9

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Joosef Takala, Elis Piilonen,
Valte Havumäki, Elis Oksanen, Eliina
Parantainen

Pajala

9.7.1920 klo 9

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Josef Takala, Heikki Kolu,
Elis Piilonen, Antti Vouti

Lehto

22.9.1919 klo 10

Otto Kivimäki

Ivar Heikkilä, Jooseppi Peltonen, Elis
Piilonen, Taavetti Heinänen

88 Toimitus Nro 13333 Saantokirjat 40848557, -964, -908, 40849415
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Lähdeaineistossa ei ollut Porrin, Rannanmäen, Tousalan, Mäntylän ja Mansikkamäen
torppien kokouspöytäkirjoja. Käytössä olleista kahdeksasta pöytäkirjasta neljä oli päivätty
vuodelle 1919 ja toiset neljä vuodelle 1920.
Pöytäkirjoista Mustikkamäen, Poika-ahon sekä Lehdon torppien vuokralautakunnan
kokoukset pidettiin samaan aikaan Lehdon torpassa. Läsnä olivat tuolloin Otto Kivimäki,
Ivar Heikkilä, Jooseppi Peltonen, Elis Piilonen, Edvart Mäkinen, Kalle Salmelin ja Taavetti
Heinänen. Pajalan torpan vuokralautakunnan kokousta jouduttiin jatkamaan vielä toisella
istunnolla 24.7.1920. Kuitulan torpan vuokralautakunnan kokous pidettiin Emil Lahtisen
aiemmin hallinnoimassa Strömmin torpassa. Kuitulan ja Lippalan kokouksissa torpparilla
oli vielä lisätukihenkilö. Kuitulan tapauksessa se oli Heikki Lahti ja Lippalan kohdalla Valte
Havumäki.
KUVA 23
Vasemmalta Otto kivimäki, Ivar Heikkilä ja Joosef Takala
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