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1. Johdanto

Kun pakkovasarat paukkuvat, 
ja  ryöstäjät meitä haukkuvat, 
seuraukset, mihin se johtaa, 
saatte kuulla aivan kohta, 
millaisen tunteen vallitessa, 
on isäntä taloaan hallitessa, 
taloaan ja  tavaroitaan, 
joka vähän väliä vasaroidaan, 
menee kaikki työ ja  tarmo, 
kaukana on siitä armo J

1.1 Liminka osana suurempaa kokonaisuutta

Tämä tutkielma käsittelee Limingassa tapahtuneita maatilojen pakkohuutokauppoja 1930-luvun 
pula-aikana. Kun käsittelen yhdellä paikkakunnalla rajattuna ajanjaksona tapahtunutta ilmiötä, otan 
ilcäSn kuin suurennuslasin alle pienen palan ison kokonaisuuden muodostavasta mosaiikista. Jotta 
voisimme helpommin hahmottaa, mikä tämä kokonaisuus oli, ja mitkä kaikki tekijät vaikuttivat 
tuolloin liminkalaistenkin elämään, piirrän seuraavassa karkean kuvan ajan kansainvälisestä 
taloudellisesta tilanteesta.
New Yorkin pörssiromahdus lokakuussa 1929 muistetaan näkyvimpänä oireena siitä taloudellisesta 
lamasta, joka alkoi Yhdysvalloista, levisi nopeasti yli koko maapallon ja oli siihenastisista 
talouskriiseistä suurin ja syvin. Kriisin vaikutus tuntui ensin Euroopassa, Kanadassa ja Japanissa, 
mutta pian sen seuraukset levisivät myös Latinalaiseen Amerikkaan sekä kaikkiin Englannin ja 
Ranskan siirtomaihin, sillä nämä alueet olivat taloudellisesti riippuvaisia läntisistä teollisuusmaista.2
Saksan sotakorvaukset Englannille ja Ranskalle sekä näiden velat Yhdysvalloille muodostivat 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaikkien näiden maiden taloutta yhteen kietovan 
monimutkaisen vyyhdin. Kun Yhdysvaltalaiset lainoittajat laman alettua lopettivat luotonannon 
Eurooppaan, seuraukset näkyivät yhä laajenevina finanssiongelmina. Lopullisesti Euroopan 
rahaolot järkkyivät, kun Englannin pankki luopui kultakannastaan vuonna 1931.3
Finanssiongelmiin liittyi teollisuustuotannon nopea lasku4 kaikissa kapitalistisissa maissa ja myös 
maatalous oli suurissa vaikeuksissa. Ennen lamaa Euroopan maatalous oli joutunut muutostilaan, 
sillä Amerikan mantereen ja Australian maataloustuotteiden ylitaijonta alensi hintoja.

mutta kun
elintarvikkeiden kauppa tyrehtyi ja lainojen saanti vaikeutui, joutuivat erityisesti pientilat 
hankaluuksiin ja velkataakan lisääntyessä pakkomyyntiin kaikkialla Euroopassa. Suomi ja

1 Lackman 1985, s.253 (alkuperäinen lähdetOte Heikki Hirvasahon runosta "Pakkohuutokauppojen seuraukset”, Kansan 
Sana 7.10.1933.
2 Saarinen 1988, s.849.
3 Saarinen 1988, s.851.
4 Saarisen mukaan jotkut arviot sanovat teollisuustuotannon laskeneen jopa puoleen vuoden 1929 tasosta vuoteen 1932 
mennessä.
5 Saarinen 1988,s.851.
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Liminka sen osana olivat kiinteästi sidoksissa tähän kokonaisuuteen, kuten tämä esitykseni tulee 
näyttämään.

1.2 Lähestymistapa, tutkimuskysymykset ja periodisointi

Valitsemani aihe kiinnostaa minua ihmisen ja perheen, ei niinkään talouden näkökulmasta, vaikka 
ilmiötä hahmotellessani joudunkin käsittelemään paljon maa- ja kiinteistöomaisuuteen sekä rahaan 
liittyviä asioita. Ne eivät kuitenkaan sinänsä ole tärkeitä, vaan ajattelen ensisijaisesti, mitä perheet 
kokivat menettäessään kotinsa ja elinkeinonsa. Siksi pyrin aina tilastotietoja esittäessäni tuomaan 
esiin myös sen, millaisia merkityksiä niissä ilmenevillä luvuilla saattoi olla aikalaisten elämässä.
Tutkielmani jakaantuu kolmeen pääjaksoon. Ensin hahmotan, kuinka isosta ongelmasta 
pakkohuutokaupoissa oikein oli kysymys, ja poikkesiko tilanne Limingassa jossakin suhteessa 
muusta maasta. Toiseksi käsittelen velkataakan kasvua ja sitä, miten ihmiset yrittivät selvitä 
vaikeuksistaan. Kolmanneksi tarkastelen, mitä omaisuutensa menettäneille perheille tapahtui

Oulun kihlakunnassa ei ennen vuotta 1930 juuri toimitettu maatilojen pakkomyyntejä. Ne 
yleistyivät kuitenkin mainitusta vuodesta lähtien niin, että huippukohta osui vuoden 1933 kohdalle. 
Tämänkin jälkeen toimituksia oli runsaasti aina vuoteen 1937 asti, minkä jälkeen tilanne rauhoittui, 
ja myynnit painuivat nopeasti vuoden 1929 tasolle.6 Olen valinnut tutkittavaksi ajankohdaksi 
vuosien 1930 -  1935 välisen ajan siksi, että siihen sisältyvät ne oleellisimmat asiaan vaikuttaneet 
ilmiöt, joita seuraavassa tulen selvittämään.

13 Käsitteiden määrittely

Pakkohuutokauppa käsitteenä taitaa olla meille useimmille vieras asia, joten lienee paikallaan 
hahmottaa se pääpiirteissään. Kun velallinen oli laiminlyönyt maksunsa, kääntyi velkoja paikallisen 
ulosotonhaltijan puoleen, joka tutki asian ja laati kirjallisen saamiskiijan, joka oli virallinen 
ulosottoperuste. Sen saatuaan velkoja antoi asian ulosottoviranomaisen hoidettavaksi Ulosottomies, 
joka vastasi kiinteän- ja irtaimen omaisuuden ulosmittauksesta, oli 1930-luvulla virkanim ikkeeltään 
kruununvouti. Hänen alaisuudessaan toimi avustava ulosottomies, joka Limingassa oli poliisi.
Irtain omaisuus ulosmitattiin yleensä ennen kiinteää omaisuutta, mutta nyt käsittelemänäni 
ajanjaksona velkamäärät olivat niin suuria, että kun kaikki velkojat peräsivät yhtä aikaa saamisiaan, 
meni koko velallisen omaisuus pakkomyyntiin. Irtaimesta omaisuudesta piti kuitenkin säästää 
elämisen kannalta kaikkein välttämättömimmät tavarat. Pakkohuutokauppa oli keino muuttaa 
ulosmitattu omaisuus rahaksi.
Ennen varsinaista huutokauppatilaisuutta täytyi paperit laittaa kuntoon. Ulosottotuomioiden - joita 
monissa tapauksissa saattoi olla useita - lisäksi tarvittiin tilaa koskevat asiakiijat, kuten ote 
maarekisteristä ja rasitustodistukset. Huutokaupasta kuulutettiin virallisesti ainakin kunnantalon 
ilmoitustaululla, virallisessa lehdessä ja paikkakunnalla ilmestyneessä sanomalehdessä. Näin kaikki 
asianosaiset, velkojat, ostohaluiset ja muuten kiinnostuneet, tiesivät olla paikalla. Huutokauppa 
pidettiin tavallisesti myytävänä olevalla tilalla.

6 Tämä on arvio, joka perustuu Oulun kihlakunnanvoudin pakkohuutokauppa-asiakirjojen kokonaismäärään.
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Ennen huutokauppaa käytiin velkojainkeskustelu, jossa sellaisetkin saamamiehet, joilla ei ollut 
kirjallista ulosottoperustetta, saattoivat esittää vaateensa. Tämän keskustelun perusteella 
kruununvouti laati velkojainluettelon, johon velkojien saamiset merkittiin etusijajäijestyksessä. 
Samalla vouti määritteli myös alimman hyväksyttävissä olevan huutosumman. Tämän jälkeen 
saattoi varsinainen kaupankäynti alkaa. Tilan sai omistukseensa se, joka teki korkeimman 
tarjouksen, edellyttäen että se ylitti alimman hyväksyttävän rajan ja että huutaja pystyi heti 
suorittamaan määrätyn osan kauppasummasta. Velallisen omaisuuden ulosmittaus lakkasi sen 
myymisen kautta.
Viimeisenä vaiheena oli pakkomyynnistä kertyneen rahan tilittäminen velkojille. Se tehtiin 
velkojainluettelon määräämässä etusijajäijestyksessä niin pitkälle kuin rahaa riitti, joten osa 
velkojista saattoi jäädä ilman saamisiaan.7

1.4 Lähteet ja aikaisempi tutkimus

Tutkielma perustuu kolmeen arkistolähderyhmään, jotka tarjoavat osittain päällekkäistäkin tietoa. 
Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto löytyy Oulun maakunta-arkistosta. Pöytäkiijojen laatu 
ainakin Limingan kohdalla antaa aiheen olettaa, että huutokauppojen yleistyminen tuli virkamiehille 
yllätyksenä. Vuosina 1930 ja 1931 asiapaperit kirjoitettiin vielä käsin, mutta vuonna 1932 niiden 
taso kohosi huomattavasti: arkisto sisältää koneella kirjoitetun pöytäkiijan ja velkojainluettelon, ja 
myös liitteenä olevat kauppakujat alkoivat yleistyä. Olen käyttänyt pöytäkiijoja pääasiallisena 
lähteenä silloin kun käsittelen ihmisiin -  tilojen omistajiin, velkojiin ja ostajiin - liittyviä asioita.
Tilastot, joita maatalousministeriö ryhtyi keräämään pakkohuutokaupoista vuodesta 1931 lähtien, 
ovat mikro filmattuina Tilastokeskuksen arkistossa. Käytän tätä materiaalia selvittäessäni rahaan -  
velan laatuun ja  määrään sekä kauppahintoihin -  kytkeytyviä kysymyksiä. Limingan osalta 
ensimmäiset tiedot löytyvät tosin vasta vuoden 1931 elokuulta, joten olen täydentänyt tekemiäni 
taulukoita poimimalla puuttuvat summat huutokauppapöytäkirjoista.
Tiedot myytyjen tilojen kokonaispinta-aloista ja peltopinta-aloista löytyvät huutokauppatilastosta, 
mutta rakennuskannasta ei niissä ole mitään mainintaa. Halusin kuitenkin saada selville, oliko tilalla 
asuinrakennus, sillä ajattelen kodin menettämisen merkinneen koko perheelle perusturvallisuuden 
hosumista, kun taas pelkästään viljelyssä olevan maapalan menettäminen tarkoitti vain kenties 
tilapäistäkin tulotason pienenemistä. Siksi turvauduin konkurssihuutokauppoja koskeviin virallisiin 
kuulutuksiin, jotka etsin Oulun Kaikuja Liitto-lehdistä. Näissä ilmoituksissa oli myös pinta-alat 
jaoteltu tarkemmin kuin huutokauppatilastoissa, joten käytän niitä ensisijaisena lähteenä 
esitellessäni tilojen kiinteistö- ja maaomaisuutta.
Esitelmän kerronnallisen rungon muodostavat otteet isoisäni Jaakko Kaarteenahon kiijeistä, jotka 
hän on lähettänyt Limingasta tädilleen Ida Salolle Helsinkiin. Niissä hän kuvaa pula-ajan ongelmia 
aikalaisen silmin. Tämän tutkielman tavoitteena on täydentää kirjeessä esiin tulevaa yhden ihmisen 
näkökulmaa historiantutkimuksen keinoin.
Uudempaa varsinaisesti tästä aiheesta tehtyä painettua tutkimuskiijallisuutta ei ole käytettävissä. 
Dosentti Heikki Rantatupa Jyväskylän yliopistosta tutkii parhaillaan maatalouskiinteistöjen 
pakkohuutokauppoja Suomessa vuosina 1929-1935, ja Jyväskylässä on tehtykin ainakin viisi 
aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä. Käytän tässä yhteydessä niistä Juha Maijalan pro gradu- 
tutkielmaa (1986) Maalaiskiinteistöjen pakkohuutokaupat ja  pulatoiminta Haapajärven

7 Havansi 1998, s.107 -  117; ja Lakikirja vuodelta 1934, UL 2. luku 1§ - 6 luku 1§.
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kihlakunnassa vuosina 1928 - 1936, sillä Oulun lääniä käsittelevänä se toimii hyvin verrattaessa 
Liminkaa muuhun Suomeen. Matti Lackman on käsitellyt aihetta useammassakin kirjassaan, joista 
tähän olen valinnut lähteeksi Taistelu talonpojasta — Suomen kommunistisen Puolueen suhde 
talonpoikaiskysymykseen ja  talonpoikaisliikkeisiin 1918 -  1939. Jorma Kalelan tutkimuksessa 
Pulapolitiikkaa -  Valtion talous- ja  sosiaalipolitiikka Suomessa lamavuosina 1929 — 1933 on myös 
tätä aihetta käsitteleviä jaksoja.
Pula-aikana ja heti sen jälkeen tehtiin luonnollisesti useitakin aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Niistä 
erityisesti kaksi, Lauri Sipilän väitöskiija (1937) Maanviljelijäin veikoin vakauttamisesta Suomessa 
vuosina 1931 — 1936ja. V.F. Johansonin tutkimus (1941) Suomen maanviljelijäin velkaantuminen ja  
toimenpiteet sen lieventämiseksi vv.1931 —1934 ovat olleet tärkeitä lähteitä myös siksi, että niistä 
olen saanut tarpeellista taustatietoa arkistolähteiden antamien tietojen tulkintaan.

2. Kehityksen tausta

Suomessa johdettiin taloutta 1920-luvulla joko keskustan tai porvarillisten kokoomushallitusten 
toimesta.8 Talouspolitiikka perustui ns. varaukselliseen liberalismiin, jonka aatepohjana oli 
yritteliäisyyteen, aloitteellisuuteen ja toiminnan vapauteen perustuva markkinatalous. Tämän 
ideologian mukaan tuotannon tekijöiden tuli antaa hakeutua edullisimpiin kohtiinsa ja paras tulos 
arvioitiin saatavan mahdollisimman vähällä julkisen vallan väliintulolla.9
Valtio harjoitti kuitenkin aktiivista maatalouspolitiikkaa. Maa- ja metsätalous oli Suomessa tuolloin 
edelleen pääelinkeino, sillä vuonna 1930 vielä 61 prosenttia sai elantonsa sen piirissä.10 Vuonna 
1918 maan elintarvikehuolto oli ajautunut vakavaan kriisiin,11 ja tästä syystä maatalouspolitiikan 
ensisijaiseksi tehtäväksi asetettiin maataloustuotannon kohottaminen ja elintarvikeomavaraisuuden 
parantaminen. Lainsäädännön avulla pyrittiin peltoalan lisäämisen ohella myös tilattoman väestön 
muuttamiseen maanomistajiksi. 12
Vuonna 1922 säädetyn Lex Kallion tarkoituksena oli luoda edellytyksiä uudistilojen syntymiselle. 
Periaatteena oli, että valtio maksoi uudistilan hinnan maan myyjälle, kun taas uudistilallinen lyhensi 
kymmenen vuoden laina-ajan puitteissa korot ja kuoletukset valtiolle verojensa yhteydessä. 
Käytännössä maan hankinta tapahtui kotikunnan asutuslautakunnan välityksellä.13 Erityisesti 
Pohjois-Suomeen perustettiin paljon uusia tiloja14 ja Limingassakin tilojen määrä lisääntyi 1920- 
luvulla yhdeksälläkymmenellä kolmella talollisella.15 Tietenkään pelkkä maan hankkiminen ei 
vielä riittänyt, vaan pellot oli saatettava viljelykuntoisiksi ja tila asutuksi. Siksi oli rakennettava 
rakennukset, hankittava karja ja kalusto, mikä tapahtui oman pääoman puutteessa lainarahan 
turvin.16
Nousukausi antoi kuitenkin uskoa tulevaisuuteen, ja asutustoiminta synnytti maaseutuväestön 
keskuuteen uuden pienviljelijäaatteen. Risto Alapuro näkee kujassaan Suomen synty paikallisena 
ilmiönä tämän pienviljelijäidentiteetin heijastuvan erityisesti osuuskassojen ja 
pienviljelijäyhdistysten vilkkaassa toiminnassa, mikä oli tyypillistä Limingassakin. Sillä, että entiset

8 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s. 181.
9 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s. 178. Kalela 1987, s 7 -  9.
10 Lackman 1985, s.27. Kalela 1987, s. 80.
11 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s 175.
12 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s. 182.
13 1922 V P- 1921 VP:llä lepäämään jätetty esitys N:o 90.
14 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s. 182.
15 Vahtola 1977, s. 127. Edellisellä kymmenvuotisjaksolla lisäys oli ainoastaan 17 tilaa.
10 Asiasta keskusteltiin Lex Kallion lähetekeskustelussa, 13.10.1922. VP 1922, pöytäkirjat l, s. 364.
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torpparit ja tilaton väestö muuttuivat täysivaltaiseksi maanomistajaksi, oli Alapuron mukaan suuri 
merkitys maan yhtenäisyydelle.17
Kaiken kaikkiaan maaseudulla vallitsi vilkas yritteliäisyys 1920-luvun lopulla. Viljelty peltoala ja 
sen myötä sadot lisääntyivät, kotieläintalouden tuotanto kasvoi, kaupankäynti vilkastui ja kaikkialla 
elettiin noususuhdanteiden merkeissä. Edullisen hintatilanteen vallitessa kiinnitettiin tilojen 
ostoihin, viljelysten laajentamiseen ja lannoittamiseen, perusparannuksiin, rakennuksiin, 
kotieläimistöön ja kalustoon huomattavia pääomia.18
Noususuhdanne taittui Suomessa kuitenkin laskuun jo ennen kansainvälistä lamaa, ja vuonna 1929 
oli jo pulaa kaikesta. Tähän vaikuttivat useat tekijät, kuten vuoden 1928 heikko sato sekä kasvanut 
ulkomaantuonti ja vaikeutunut vienti.19 Limingan kunnallislautakunnan sihteeri kiijoittikin jo 
vuoden 1930 tammikuussa alueen nimismiehelle lähettämänsä kiijeen loppukommenttina:” Elämä 
täällä Limingassa menee entistä laatua, puutteessa ja köyhyydessä, ja kaikki valittaa ahdasta aikaa, 
jota se luonnollisesti onkin.”20 Oltiin laskeutumassa yhä syvemmälle kohti kansainvälistä lamaa.

3. Pakkohuutokaupat Limingassa 1930 - 1935

3.1 Kuinka isosta ongelmasta oli kysymys?

Jaakko Kaarteenaho kertoi tädilleen liminkalaisten kuulumisia tammikuussa 1932 kirjoittamassaan 
kirjeessä seuraavasti: 'Täällä on kaikki aivan sekaisin. Liminkalaiset on köyhtyneet melkeen kaikki. 
Mökkiläisistä useimmat ovat menettäneet omaisuutensa, ja nyt viimme kuluneen vuoden aikana on 
myöskin taloiset menneet tekemään vararikkoja. Syynä tilanteeseen on se, että jotkut ovat silloin, 
kun kaikki oli kalleimmillaan, tehneet velkaa enempi kuin omaisuus sisäiti, ja toiset ovat sitten 
takuisiin joutuneina seuranneet perässä. Meidän naapuritkin ovat kaikki tässä ympärillä sortuneet, ja 
hyvinpä likeltä pitelee että ei tässä täydy seurata esimerkkiä. Minullakin tuli pistellyksi nimiä, ja nyt 
minunkin on täytynyt ottaa naapurien asioita päälleni useita kymmeniä tuhansia markkoja. Jos ei 
aika parane, niin melkeen mahdoton on selviytyä.”21

Selvitän seuraavassa, kuinka moni liminkalainen 
koki pakkohuutokaupan vuosien 1930 -1935 
välisenä aikana. Tarkastelen myös niiden ajallista 
sijoittumista sekä tilojen alttiutta sortua 
viljellystä peltopinta-alasta lasketun koon 
mukaan. Etsin myös alustavaa syytä 
liminkalaisten vaikeuksiin pula-ajan 
vaikutuksista alueen pääelinkeinoon, 
maitotalouteen.
Pakkohuutokauppa-asiakirjojen22 mukaan 
Limingassa toimitettiin tutkimanani ajanjaksona 
95 pakkohuutokauppaa, jossa tila vaihtoi

nerheen esikoinen Jaakko ________________________... .. .

17 Alapuro 1995, s.309.
18 Sipilä 1937, s.34.
19 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s. 187.
20 Limingan kunnan kunnallislautakunta alueen nimismiehelle 18.1.1930, Limingan kunnanarkisto, Khall Da:3, 
kirjeiden toisteet.
21 Jaakko Kaarteenaho Limingasta Ida Salolle Helsinkiin 2.1.1932.
22 OMA, Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto, F:12-F:45.

Kaarteenahon perhe: Toivo, Jaakko, Sulo, Hilda, 
Hilkka ja Hildan äiti Karoliina Kälkäjä. Kuvan otti
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omistajaa. VertaiUessani23 tätä lähdettä maatalousministeriön keräämään tilastoon,24 löytyi 
edellisestä kahdeksan tilaa, jotka eivät olleet jälkimmäisessä tilastossa, kun taas siitä löytyi 
yhdeksän tilaa, joiden pöytäkiijoja en löytänyt Oulusta. Lähden siitä, että tiloja myytiin vähintään 
95, todennäköisesti hieman enemmänkin. Kun Limingassa lasketaan vuonna 1930 olleen 252 
talollista,25 merkitsee se, että vuoteen 1935 mennessä heistä vähintään 37,7 prosenttia päätyi 
vararikkoon. Luku tuntuu todella isolta, sillä koko maan kaikista tiloista pakkohuutokaupattiin 
vuosina 1928-1936 noin 5,3 prosenttia.26
Tiedot tilojen rakennuskannasta eivät ole täydellisiä, sillä virallisissa kuulutuksissa ei esimerkiksi 
vielä 1930 ollut tästä mitään mainintaa. Löysin tiedot kaikkiaan 72:sta tilasta, joista seitsemän oli 
rakentamatonta, yhdellä puolivalmis asuinrakennus ja yksi jossa oli kysymys yhteisomistuksesta, ja 
vain yhden osakkaan osuus pakkomyynnissä. Tästä otoksesta siis 87,5 prosenttia oli asuttuja 
tiloja.27 Kaarteenahon käsitys siitä, että melkein kaikki liminkalaiset köyhtyivät pula-aikana, näyttää 
siis hyvinkin oikealta. Tarkastellaanpa tilannetta koko maan tasolla hieman tarkemmin.

Taulukko 1. Pakkohuutokaupat tilaryhmittäni 
eri lääneissä vuosina 1931 —1934. Lähde Juha Maijala 1986, 
s. 27. Taulukkoa muutettu yhdistämällä neljään eri tila
kokoon jaotellut tiedot kahteen kokoluokkaan.

Tämä kertoo siitä, kuinka erilainen ongelma oli maan eri 
osissa. Vaikka Oulun läänissä huutokauppojen 
kokonaismäärä on toiseksi suurin Viipurin läänin 
jälkeen, ei se kuitenkaan poikkea hälyttävästi Kuopion 
ja Vaasan lääneistä. Sen sijaan kiinnittää huomiota, että 
yli 15 hehtaarin tiloja on yli kaksi kertaa enemmän kuin 
edellä mainituissa lääneissä, ja esimerkiksi Uudenmaan 
lääniin venattuna luku on yli kuusinkertainen. 
Limingassa samana ajanjaksona myytiin alle 15 
hehtaarin tiloja 32 kappaletta ja yli 15 hehtaarin tiloja 22 
kappaletta.28 Vertailun helpottamiseksi olen laskenut 
näiden kahden tilaryhmän prosenttiosuudet 
huutokauppojen kokonaismäärästä seuraavaan

23 Vertailu tehty vuosilta 1932-1935.
24 TA, maatalouskiinteistöjen pakkohuutokauppatilastot 1931 -  1935.
25 Vahtola 1977,2.127.
26 Lackman 1985, s. 41. Nämä luvut eivät todennäköisesti ole vertailukelpoisia, sillä Lackman ilmoittaa suluissa, että 
luku on laskettu viljelmien määrästä. Huutokaupattu tila saattoi koostua -  ja useimmiten koostuikin - useista viljelmistä. 
Jos Limingassa huutokaupatut tilat lasketaan viljelmien lukumäärän perusteella ( Vahtolan 1977, s. 131 viljelmiä 
vuonna 1930 yhteensä 543 kpl), prosenttiosuus on 17,5%. Tämä luku ei kuitenkaan kerro todellisesta tilanteesta 
mielestäni oikeaa kuvaa.
27 Oulun Kaikuja Liitto, vuosikerrat 1930 -  1935.
28 OMA, Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto F:12-F:45.

Lääni Tila<15 ha Tila>15 ha
Uudenmaan 268 100
Turun-ja Porin 764 298
Hämeen 417 142
Viipurin 2730 138
Mikkelin 609 111
Kuopion 1114 285
Vaasan 1057 243
Oulun 1200 619

taulukkoon.
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Taulukko 2. Pakkohuutokaupat tilaryhmittäni Limingassa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1931 - 

1934. Lähde. Maijala s.27 ja OMA, Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto, F:12 — F:45.

Limingassa yli viidentoista hehtaarin tilojen osuus on vielä 
Oulun läänin keskiarvoakin isompi. Mistä siis johtuu toisaalta 
pakkohuutokauppojen suuri määrä ja toisaalta se, että 
sortuneet tilat näyttävät olleen keskimääräistä isompia? 
Ensimmäiseksi tulee mieleen hakea syytä elinkeinon 
rakenteesta, sillä Liminka oli tyypillistä maidontuottaja-

Maidon tuottajahinta lähti jyrkkään laskuun vuoden 1929 alussa, ja vuodesta 1931 vuoteen 1934 se 
pysyi noin 25 prosenttia alhaisempana kuin lamaa edeltävänä aikana.30 Rukiin ja vehnän hintakäyrä 
oli ratkaisevasti erilainen: hinnat laskivat huonosta sadosta johtuen jyrkästi jo vuonna 1928, olivat 
alimmillaan vuonna 1930 ja nousivat sitten jälkeen jyrkästi. Vuoden 1932 alkupuolella rukiin hinta 
oli jo katoa edeltäneellä tasolla ja alhaisimmillaankin se oli ollut vain vähän yli 20 prosenttia 
normaalia pienempi. Vehnän hinnanmuutokset olivat samansuuntaisia kuin rukiinkin.31 Voidaan siis 
sanoa, että tulotason lasku maidontuottaja-alueilla oli sekä rahallisesti suurempi että ajallisesti 
pidempi kuin viljanviljelyalueilla.
Maanviljelijät saavat tyypillisesti lisäansioita metsätaloudesta, joten lienee paikallaan tarkastella 
myös tätä seikkaa liminkalaisesta näkökulmasta. Sahateollisuudessa vaikeudet alkoivat jo 
nousukaudella ennen varsinaisen talouspulan alkua, sillä tuotantokustannukset nousivat samalla kun 
sahatavaran hintakehitys oli laskeva. Vuoden 1927 jälkeen sahojen kannattavuus heikkeni ja 
vuosikymmenen lopussa tappiollinen toiminta oli tavallista. Tämä johti kantohintojen jyrkkään 
alenemiseen. Alimmillaan ne olivat vuonna 1931, jolloin tukkipuusta maksettiin vain noin 50 
prosenttia vuoden 1925 hinnasta.32
Kantohintojen ja työkustannusten laskun sekä teknisten parannusten takia tuotantokustannukset 
alenivat niin paljon, että kannattava tuotanto tuli jälleen mahdolliseksi, varsinkin kun vuonna 1933 
sahatavaran hinta alkoi lievästi nousta, ja Suomen markan ulkoista arvoa oli devalvaatiolla 
alennettu. Metsätalouden taijoama liikkumavara oli kuitenkin tilapäistä, sillä sahatavaran hinnan 
vakiintuminen vaikutti välittömästi siihen, että kansainvälisillä markkinoilla saavutettu taijonnan ja 
kulutuksen tasapaino järkkyi uudestaan ja sahatavaran hinta kääntyi jälleen laskuun vuoden 1934 
lopussa.33
Joka tapauksessa lyhytaikainenkin mahdollisuus saada metsätuloja saattoi pelastaa monta tilaa. 
Pellervo34 kehottikin tammikuussa 1934 ilmestyneessä numerossaan lukijoitaan käyttämään 
puutavaran myynnistä saamansa tulot ensisijaisesti velkojen hoitamiseen. Vahtolan mukaan 
Limingan vähäiset metsät tuhlattiin jo 1700-luvulla tervanpolttoon, joten metsätalous ei ole ollut 
alueella merkittävä tulonlähde.35 Sen sijaan Manala korostaa tutkimuksessaan sitä, kuinka tärkeää 
metsätalous oli Haapajärven alueen viljelijöille.3

29 Vahtola 1977, s. 144.
30 Jutikkala 1982, s.214, kuvio 3.
31 Jutikkala 1982, s.214, kuvio 3.
32 Ahvenainen - Kuusiterä 1982, s. 234.
33 Ahvenainen -  Kuusiterä 1982, s. 235.
34 Pellervo-seura oli Suomen maataloudellisten osuuskuntain keskusjärjestö. Se julkaisi valtakunnallisesti ilmestyvää 
Pellervo-lehteä, jonka painos vuonna 1934 oli 89 000 kpl.
35 Vahtola 1977, s. 177.
36 Maijala 1986, s. 53 -  57.

Alue tila<15 ha Tila>15 ha
Liminka 59,3 % 40,7 %
Oulun lääni 66,0 % 34,0 %
Ko ko maa 80,8 % 19,2 %

aluetta. 29

7



Maataloustuotteiden toisistaan poikkeava hintakehitys samoin kuin erilaiset mahdollisuudet metsien 
hyödyntämiseen selittävät mielestäni jo paljon sitä, että pakkohuutokauppojen määrä vaihteli niin 
paljon maan eri osissa. Toisaalta se ei anna kuitenkaan tyydyttävää selitystä siihen, miksi 
Limingassa isommat tilat ovat olleet keskimääräistä alttiimpia taloudellisille vaikeuksille. Tätä 
selvittääkseni tarkastelen seuraavaksi pakkohuutokauppojen ajallista sijoittumista.

Taulukko 3. Pakkohuutokauppojen ajallinen sijoittuminen Limingassa vuosina 1930 - 1935 
Lähde. OMA, Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto, F: 12 — F:45.

Vuosi 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Yht.
Kpl. 10 12 12 23 21 17 95
Huutokauppojen määrä Limingassa lähes kaksinkertaistui vuodesta 1932 vuoteen 1932. 
Kiinnostavaa onkin, mikä tähän saattoi olla syynä, sillä ainakaan maataloudesta saatavissa tuloissa 
ei esiintynyt tuossa vaiheessa äkillisiä muutoksia huonompaan. Katsotaanpa samalla toista 
taulukkoa, joka kertoo siitä, minkä kokoisista tiloista oli kysymys. Aineistossani on luotettavat 
pinta-alatiedot käytettävissä ainoastaan vuosilta 1931 -  1935.37

Taulukko 4. Pakkohuutokauppojen sijoittuminen peltopinta-alan mukaan eri vuosille. Määrä laskettu 

prosentteina kunkin vuoden kokonaismäärästä. Lähde. U ittoja Oulun Kaiku, vuosikerrat 1930 -1935,

Tämä taulukko näyttää vahvistavan Kaarteenahon 
käskystä siitä, että pienet tilat, "mökkiläiset”, 
sortuivat ensin. Vuosina 1931 ja 1932 enemmistö 
pakkohuutokaupatuista tiloista oli alle kymmenen 
peltohehtaarin tiloja, mutta vuonna 1933, jolloin 
myös huutokauppojen määrä lisääntyi selvästi, 
näyttävät ”taloisetkin” joutuneen entistä useammin 

vaikeuksiin. Itse asiassa tuo vuosi oli valallisille hyvin tasa-arvoinen, sillä tiloja löytyy lähes yhtä 
paljon kaikissa kokoluokissa. Laman loppuvuosina taas myyntien painopiste näyttää olevan yli 10 
peltohehtaarin tiloissa.

Mielenkiintoista on, että Maijalan tutkimus 
antaa Haapajärven kihlakunnasta päinvastaisen 
tuloksen, joka noudattelee myös yleistä linjaa 
Suomessa. Hänen mukaansa näyttää siltä, että 
yleensä vasaran alle menivät ensin isohkot tilat 
ja vasta myöhemmin pikkutilat. Maijala 
perustelee tätä niin, että suuret tilat, joilla oli 
metsää paljon, saivat pienennettyä 
velkamääräänsä laman loppupuolelle tultaessa,

• 38kun taas pienet tilat velkaantuivat entisestään. 
Kun muistamme puun hintakehityksen laman 
aikana, näin saattaa olla, mutta selitys ei 
sellaisenaan tunnu tyydyttävältä. Kun isot tilat 
menivät nurin heti laman alussa, se merkitsee

37 Vuonna 1930 ei kuulutuksissa vielä ilmoitettu pinta-aloja.
38 Maijala 1986, s. 40.

Kaarteenahon tilan pihapiiri 1930 -luvun alussa.

kuulutukset.

Peltoala ha 1931
%

1932 1933 1934 1935

tila<10 ha 55,6 60 35 21,4 46,7
tila>10<25 ha 22,2 10 30 64,3 20
tila>25 ha 22,2 30 35 14,3 33,3
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käsittääkseni sitä, että ne olivat rankasti velkaantuneita. Maijala ei selvitä, olivatko ne olleet 
mukana esimerkiksi sahateollisuudessa, joka kärsi vaikeuksista jo ennen lamaa. Muuten 
velkaantuminen on vaikea ymmärtää, sillä puun myynnillähän pystyttiin rahoittamaan 
maatalousinvestointeja nousukaudella, eikä velkaantumista olisi näin ollen pitänyt edes päästä 
syntymään.
Limingan osalta edellä esitetty antaa aiheen selvittää, miksi huutokaupat lisääntyivät yhtäkkiä 
vuonna 1933 ja miksi velkataakan alle kaatuneiden tilojen koossa tapahtui muutos samaan aikaan. 
Ehkä näin saamme selvennystä myös siihen, miksi sortuneet tilat kokonaisuudessaan olivat 
Limingassa keskimääräistä suurempia. Näihin ongelmiin käyn seuraavassa käsiksi ryhtymällä 
selvittämään tilojen velkoihin liittyviä asioita.
Velkaantuminen onkin käsittääkseni tärkeä kysymys, sillä itse asiassa Kaarteenahokaan ei 
kiteessään selittänyt pakkohuutokauppojen lisääntymistä tulotason laskulla, vaan hän korosti yhä 
lisääntyvien vaikeuksien johtuvan jo kaatuneiden tilojen velkojen henkilötakauksista. Kyseistä 
kirjettä kirjoittaessaan hän oli vielä toiveikas: ”.. .Jos terveyttä riittää, niin ehkä me vielä 
selviydymme pulasta. Viimme vuoden aikanakin saimme lyhennellyksi takuuvelkoja 
toistakymmentä tuhatta markkaa. Tarkkana siinä kyllä on pitänyt olla, sillä korityö on nyt loppunut 
melkeen kaikki, ja kaikki maalaistavara, mitä olisi myydä, on nyt niin halpaa, että siitä ei tahdo 
mitään saada.”39

3.2 Tilojen velkaantuminen

Sipilän tutkimus vuodelta 1936 kertoo maanviljelijöiden yleisestä velkaantumiskehityksestä 
seuraavaa: "Sellaisissa suotuisissa oloissa, joiden jatkuvuutta ei epäilty, investoitiin maatalouteen 
huomattavia pääomia - myös lainavaroja - viljelysten laajentamiseen, perusparannuksiin ja 
muuhun viljelysten voimaperäistämiseen, samoin kuin rakennuksiin, kalustoon ja kotieläimistöön. 
Uusien viljelmien perustammen ja vuokraviljelmien itsenäistyminen lisäsi myös suuresti 
maataloutemme velkataakkaa. Muuttuneet olosuhteet johtivat vielä siihen, että monet maanviljelijät 
antautuivat liikeyrityksiin maataloutensa ulkopuolella, joutuen usein vaikeasti selvitettäviin 
sitoumuksiin. Erityisesti on tälle ajankohdalle ominaista takuujärjestelmän laajentuminen, mikä 
yhdessä helpon rahansaannin kanssa vastaista velkaantumistilannetta suuresti pahensi.” 40
Käyttämäni lähdemateriaali antaa liminkalaisten investoinneista ainoastaan suuntaa-antavan kuvan, 
sillä pakkohuutokauppa-asiakirjojen joukossa oli velkakirjoja vain satunnaisesti Niissä jotka löysin, 
oli havaittavissa selvä jako : ennen vuotta 1931 otettujen lainojen syy-sarakkeessa luki yleensä 
”navetan laittoon”, "salaojien laittoon” tai ”uudisviljelyyn ja pellonraivaukseen” , kun taas mainitun 
vuoden jälkeen yleistyivät ”entisen velan maksuun” tai ”talousvelan maksuun” kirjoitetut 
velkakirjat. Yhtyneet Sahat esiintyy yhden tilan päävelkojana, mutta mitään muita viitteitä 
maatalouden ulkopuoliseen liiketoimintaan en aineistoa tutkiessani havainnut.
Yhtenäisimmän kuvan liminkalaisten investoinneista saa tutkimalla kunnan asutuslautakunnan 
välityksellä haettuja, asutushallituksen myöntämiä lainoja.41 Niitä myönnettiin vuosina 1925 -  1930

39 Jaakko Kaarteenaho Ida Salolle 2.1.1932.
40 Sipilä 1937, s. 34.
41 Valtio myönsi lainaa asutustilojen muodostamista (Lex Kallio 1922 VP -  1921 VP:llä lepäämään jätetty esitys nro 
90), ja myöhemmin myös maanparannukseen (1928 VP -  edusk.vast. -  esitys Nro 7). Velallinen lyhensi lainaa 
vuotuismaksuna niin, että asuntotilan omistaja maksoi 9% ja viljelystilan omistaja 7%, ja josta 4% luettiin kulloinkin 
maksamatta olevalle pääomalle koroksi, loput oli pääoman kuoletusta (kts. lex Kallio) Tilat olivat lainojen panttina.
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yhteensä 62 kappaletta keskimääräisen lainasumman ollessa 15 200 markkaa lainaa kohti.42 
Lainaustoiminta oli vilkasta, mutta summat eivät mielestäni olleet kovin suuria. Kyseessä olevana 
aikana perustettiin yhteensä 16 asutustilaa, joista ainoastaan viisi löytyy pakkohuutokaupattujen 
tilojen joukosta, joten ne eivät vaikuta olleen sen alttiimpia kaatumaan kuin muutkaan liminkalaiset 
tilat.43
Lyhytaikaisen luoton osuus oli kuitenkin koko maassa noin 80 prosenttia kokonaisluoton 
määrästä,44 joten voi olettaa, että asutuskassa oli Limingassakin lopulta vähäinen luotottaja. 
Investoinnit rahoitettiin pääosin lyhytaikaisilla, korkeakorkoisilla ja usein henkilötakauksen 
vaatineilla luotoilla. Tämän perusteella tulkitsen pienten tilojen sortuneen ensin sen vuoksi, että 
investointien suhde tulotasoon oli epäedullisempi pienillä kuin isoilla tiloilla, joten ne kärsivät 
välittömästi tuottajahintojen laskettua. Niillä ei myöskään ollut vuosikymmenien varrella kertynyttä 
varallisuutta, mikä taas näkyi isompia tiloja heikompina luotonsaantimahdollisuuksina. Isommilla 
tiloilla oli enemmän pelivaraa lainojensa hoidossa, varsinkin kun näyttää siltä, että ne eivät olleet 
mukana kannattamattomassa liiketoiminnassa, ja velkaantuminen sen vuoksi oli laman alkupuolella 
vielä kohtuullista.
Lähdemateriaalia lukiessani sain vaikutelman, että ihmiset olettivat uuden noususuhdanteen alkavan 
pian. Lainojen kanssa sinniteltiin ottamalla uutta luottoa,45 mutta korkeiden korkojen takia 
velkataakka kasvoi nopeasti lisää. Jaakko Kaarteenaho jatkaa kiteessään: ” Voisitteko Te lainata 
rahaa? Tarvitseisin noin 3000 mk nyt heti. Nyt vuoden vaihteessa on kaikki korot ja verot 
maksettava, ja tulot on pienet. Minä koettaisin sitten vuoden kuluessa saada ne Teille takaisin 
maksetuksi. En viitsisi ryöstövoutiakaan päästää talooni, ja itse myydenkin nyt menee kaikki 
polkuhintaan. Olkaa hyvä ja kirjoittakaa heti, että voitteko lainata. Jos ette voi, niin ilmoittakaa 
sittenkin. -  Olisikkohan siellä korihuonekalujen tilaajia. Minä tekisin nyt alennetulla hinnalla.”46
Tarkastelen seuraavaksi sitä, kuinka oikeutettuna Kaarteenahon ulosottoviranomaisesta käyttämää 
nimitystä ”iyöstövouti” voidaan pitää. Vertaan aluksi kiinnitetyn velan määrää tiloista saatuihin 
huutosummiin.

Taulukko 5. Pakkohuutokaupattujen tilojen kiinnitetyn velan ja huutosumman suhde vuosittain

Lähde. TA, Maatalousministeriön pakkohuutokauppatilasta 1931 -1935

Vuosi Kiinnitetty velka 
mk

Huutosumma
mk

Erotus tuhatta 
mk

Tilan arvo suhteessa 
kiinnitykseen

1932 1 004 000,00 855 000,00 -149 000,00 85%
1933 2 538 000,00 2 076 000,00 - 462 000,00 82%
1934 834 000,00 905 000,00 + 71 000,00 106%
1935 854 000,00 1 188 000,00 + 334 000,00 139%

42 Liminka asutlk Ea 2:1 Asutushallituksen maatat, ministeriön lainapäätökset.
43 Keskimääräinen lukuhan oli 37,7%. Tosin asutuslautakunnan pöytäkirjoista selviää, että asutuskassalta lainoja 
saaneillakin oli lainojensa hoitamisessa suuria vaikeuksia: jo 23.1.1931 lähetettiin yhdeksäl letoista takausmiehelle 
kirjeet velallisen vuotuismaksujen laiminlyönnistä, 15.5.1931 pantiin viisitoista lainaa uloshakuun ja 26.4.1932 
hyväksyttiin kahdeksalletoista vuotuismaksuihin kolmen vuoden lykkäys.
44 1931 VP - Edusk.vast. - Esitys n:o 59, korot lyhytaikaisissa luotoissa olivat tuolloin 8-10 ,9  %.
45 Tilanteen epätoivoisuutta kuvannee se, että kun Limingassa suoritettiin ylimääräinen tilintarkastus kesällä 1932 
havaittiin, että asutuskassasta puuttui noin 17 000 mk ja kunnan kassasta noin 91 600 mk. Molempien kassojen 
vastuuhenkilöt todettiin syyllisiksi, ja heidän nimensä löytyvät myös pakkomyytyjen tilojen omistajien joukosta.
46 Jaakko Kaarteenaho Ida Salolle 2.1.1932.
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Koska taulukko perustuu maatalousministeriön pakkohuutokauppatilastoon, se ei valitettavasti 
keiro kehityksestä laman alusta lähtien. Tämän taulukon perusteella vuosina 1932 ja 1933 
kiinteistöstä ei saatu lähellekään edes siihen kiinnitetyn velan arvoa, puhumattakaan tilaa 
mahdollisesti rasittaneista muista luotoista. Tämä kertoo siitä laskusuhdanteelle tyypillisestä 
ilmiöstä, että hintojen lisäksi myös kiinteän omaisuuden arvo putoaa. Niin kävi myös 1930- 
luvulla.47 Vaikka kruununvoudilla velkojainluettelon48 laatiessaan ja määritellessään alhaisimman 
hyväksyttävän huutohinnan49 olikin huomattavasti valtaa, arvelen kuitenkin, että nimitys 
”iyöstövouti” ei välttämättä asettanut valtion virkamiehen oikeudenmukaisuutta kyseenalaiseksi, 
vaan johtui todennäköisesti aikalaiset yllättäneestä kiinteistöjen arvon yleisestä alenemisesta.
Kiinteistön vähäisen arvon lisäksi edellä esitettyä taulukkoa katsoessa kiinnittää huomiota 
kiinnitetyn velan selkeä väheneminen vuosina 1934 ja 1935. Sen keskimääräinen suuruus myytyä 
tilaa kohti oli vuonna 1933 noin 110 000 mk, mutta jo seuraavana vuonna ainoastaan noin 40 000 
mk.50 Hahmottaakseni velkojen ja tiloista saatujen huutosummien suhdetta edelleen olen laatinut 
vielä yhden taulukon.

Taulu kko 6. Kokonaisvelan määrä tilaa kohti ja tilan arvo (huutosumma) suhteessa kokonaisvelkaan
Lähde. TA, Maatalousministeriön pakkohuutokauppatilasta 1931 —1935 ja OMA, Oulun kihlakunnan 
kruununvoudin arkisto, F:12 — F:45

Huutosummaan suhteessa kaikkiin tilaa rasittaneisiin velkoihin ei 
tapahtunut yhtä selvää parannusta, kuin oli havaittavissa kiinnitetyn 
velan kohdalla. Kuitenkin tultaessa vuodesta 1932 vuoteen 1933 
selvästi entistä suurempi osa velkojien saatavista saatiin peitettyä, ja 
kehitys sen jälkeen oli koko ajan nouseva. Jos huutosumma ei 
kattanut kiinnitettyä velkaa, jäi loppuosa siitä rasittamaan 
kiinteistöä tai mahdollisesti myös osittain pankkien 
luottotappioksi.51 Sen sijaan muut, henkilötakauksiin perustuvat 
luotot siirtyivät käsittääkseni takaajien vastuulle. Näyttää siltä, että 
kysymyksessä tosiaan oli ketjureaktio, joka selittää myös sen, miksi 

pakkomyynnit jatkuivat määrältään suhteellisen tasaisena ainakin vuoteen 1935 saakka.
Olen tarkastellut tilojen velkoja eri näkökulmasta siksi, että löytäisin jonkin konkreettisen 
kysymyksen, johon voisin hakea vastausta. Taulukoista löytyykin joitakin selkeitä kiinnekohtia, 
joita kannattaa selvitellä. Ensiksikin keskimääräinen velkaantuminen pakkomyytyä tilaa kohti nousi 
hämmästyttävästi vuodesta 1931 vuoteen 1932.52 Toiseksi, kuten muistamme edellisestä luvusta, 
pakkomyyntien määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 1932 vuoteen 1933,53ja myös myytyjen

47 Autio 1996, s. 95.
48 Havansi 1998, s. 110; etusijajärjestys velkojainluettelossa:l)huutokaupan täytän töönpanokulut 2) kirjatun 
lakisääteisen panttioikeuden omaavat saamiset 3)saamiset, joiden vakuutena cm panttihallintaan perustuva 
kiinteistöpanttioikeus 4) kirjaamattomat eläke-, vuokra- ym. käyttöoikeudet 5) kiinteistön maksamaton 
kauppahintasaaminen ja 6) pantittomat saamiset, joista kiinteistö on julistettu ulosmitatuksi
49 Havansi 1998, s. 111; Alimman hyväksyttävän tarjouksen määrää hakijan saamisen sijoittuminen 
velkojainluettelossa. Tarjouksen on ylitettävä se summa, joka saadaan laskemalla yhteen huutokauppakulut ja kaikki ne 
luetteloidut saamiset, joilla on hakijan saamista parempi etusija. Laskennassa hakijana pidetään jokaista, jonka 
saamisesta kohde on ulosmitattu ennen huutokauppakuulutusta. Jos hakijoita on useampi kuin yksi, laskennassa 
ratkaiseva on sen hakijan saatava, jolla cm paras etusija hakijasaatavien joukossa.
50 Summat saatu jakamalla kiinnitetyn velan määrä kyseisenä vuonna myytyjen tilojen määrällä.
51 Autio 1996, s.93 - 94. Aution mukaan luottotappioita laman aikana kirjattiin eniten vuonna 1931, noin 3,3%, 
joidenkin pienempien pankkien kohdalla jopa 30%.
52 Kts. taulukko 6.
53 Kts. taulukko 3.

Vuosi Velka /tik Tilan arvo

1930 69 400 51%
1931 57 300 44%
1932 155 000 46%
1933 157 000 57%
1934 72 000 60%
1935 109 000 65%
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tilojen koossa tapahtui samaan aikaan käänne kohti suurempia tiloja.54 Lisäksi kiinnittää huomiota 
kiinnitetyn velan määrän nopea putoaminen vuodesta 1933 vuoteen 1934 tultaessa.55
Mistä nämä muutokset johtuivat? Yritän ratkaista kysymyksiä luomalla lyhyen kasauksen 
Suomessa tuolloin harjoitettuun rahapolitiikkaan. Maatalouden lyhytaikaisia velkoja oli nimittäin 
kyllä yritetty vakauttaa ja muuttaa ne halpakorkoisiksi kuoletuslainoiksi. Tätä tarkoitusta varten 
Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy otti Ranskasta frangilainan vuonna 1930.56 Pääosa lainojen 
saajista oli alle 10 hehtaarin pienviljelijöitä Oulun, Kuopion ja Viipurin lääneissä.57Myös Limingan 
kunta otti tällaisen kuoletuslainan58helpottaakseen pula-ajan vaikutuksia kunnan talouteen. Hyvä 
tarkoitus muuttui kuitenkin, kun Englannin pankki luopui kultakannasta syksyllä 1931. Tämä 
pakotti muutkin maat toimimaan samoin ja tässä yhteydessä myös Suomen markka devalvoitui.59 
Vaikka tämä osaltaan sai aikaan laman taittumisen vetämällä vientiyritykset nousuun, oli 
devalvaatiolla ikävät seuraukset kaikille ulkomaisia lainoja saaneille: lainat olivat nyt 70% 
suurempia kuin otettaessa.60
Vuonna 1932 tämä rahan arvon muutoksesta aiheutunut kurssitappio korvattiin siten, että 
Osuuskassojen Keskuslainarahasto korvasi puolet, valtion ja lainanottajien vastatessa 
neljänneksestä kumpikin61 Tästä löytyy mielestäni vastaus edellä esittämiini kysymyksiin. 
Devalvaation aiheuttama kurssitappio tekee velkamäärän yhtäkkisen nousun ymmärrettäväksi, sillä 
keskimääräinen velka pakkomyytyä tilaa kohti nousi 36,9 prosenttia vuodesta 1931 vuoteen 1932. 
Se ei voi olla heijastumatta käytännön tasolle seuraavien vuosien aikana. Toimitusten määrän kasvu 
ja  laajeneminen käsittämään yhä tasaisemmin eri kokoluokan tiloja saa mielestäni tästä loogisen 
selityksen, sillä vuonna 1933 menivät todennäköisesti vararikkoon kaikki ne tilat, jotka olivat 
käyttäneet frangilainaa velkojensa vakauttamiseen. Tätä tukee myös se, että kiinnitetyn velan 
määrä, ja myös sen suhteellinen osuus -  70,3 prosenttia -  kaikista veloista oli huipussaan samana 
vuonna laskien sen jälkeen selvästi seuraavaan vuoteen tultaessa.62
Tästä ajallisesta perspektiivistä katsottuna ei voi muuta kuin tuntea myötätuntoa velallisia kohtaan. 
Mitään ei ollut enää lopulta tehtävissä, ja niin myös päähenkilömme Jaakko Kaarteenaho joutui 
luovuttamaan muiden mukana. Tila, jonka hän ainoana elossa olleena perillisenä oli saanut 
haltuunsa, myytiin keväällä 1933 pidetyssä pakkohuutokaupassa. Perheeseen kuului pariskunnan 
neljän lapsen lisäksi isoäiti, jonka oli tarkoitus saada vanhuudenturvansa tilalta.
Ennen kuin siirryn käsittelemään tilojen ostajia, annan perheen nuorimmaisen, tuolloin viisivuotiaan 
Sulo-pojan kertoa, miltä tilanne näytti lapsen silmin: ” Yksi poliisi Kokon meillä käynti on 
erityisesti jäänyt mieleeni Olimme pirtin pyöreän pöydän ympärillä puolista syömässä. Kokko oli

vastaanottaa yksi kappale. Mutta äitipä olikin sillä kertaa vähän uhmamielellä: hän kieltäytyi 
vastaanottamasta ko. paperia. Istuin äidin vieressä ja pelkäsin hänen puolestaan; kuinka äiti uskaltaa 
vastustaa sellaista miestä kuin poliisi Kokkoa. Kokko puhui aikansa kuinka hän tekee vain työtään, 
ja että laki velvoittaa hänet antamaan ko, paperi äidilleni. Mutta äiti oli jatkuvasti kuin kuuro hänen 
puheilleen. Lopulta poliisi laittoi hienolle paperille kirjoitetun asiakirjan sen tuolin karmin päälle 
jossa äitini istui. Paperi ehti olla siinä vain hetken, sillä äitini viskasi sen lattialle. Poliisin lähtiessä

54 Kts. taulukko 4.
55 Kts taulukko 5.
56 Johanson 1941, s. 110—111.
57 Johanson 1941, s. 112 — 115.
58 Liminka KA, Cb:4, Kunnanvaltuuston pöytäkirja, 12.8.1930 §4.
59 Autio 1996, s. 100.
60 Johanson 1941, s.l 10- 111.
61 Johanson 1941, s. 113.
62 TA, Maatalousministeriön pakkohuutokauppa!ilastot 1931 -  1935.
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jäi synnyinkotini kohtaloon liittyvä tärkeä asiakirja pirtin lattialle. Antti Kokko totesi joka 
tapauksessa suorittaneensa tehtävänsä, niin kuin varmasti olikin.”63

1.3 Uusi alku

Jaakko Kaarteenaho kirjoittaa tädilleen jälleen keväällä 1944. Kerrottuaan perheen kuulumisia hän 
ulottaa raporttinsa myös aineellisiin asioihin: ” Sitten talo, se meillä on uusi. Vanha meni pula- 
aikana takuuveloista. Mutta uusi on entistä ehompi Asuinrakennus laudoista, käsittää pirtin, 
keittiön, kaksi kamaria ja lämpimän eteisen. Navetta kymmenelle lehmälle, rakennettu 
sementtitiilistä. Sitten on vielä erillinen verstas, aitta ja vajarakennus sekä tietysti sauna ja talli. 
Eläimiä meillä nyt on neljä lehmää, kolme nuorta, kaksi sikaa, kaksi lammasta, hevonen ja 44 
kanaa. Viljeltyä maata 10 hehtaaria, sekä lisäksi niityt ja metsät. Nämä maat ovat entisiä 
kotimaitamme. Kartano on itse rakennettu omin käsin, kun entinen pakkohuutokaupassa joutui 
muille. Teen edelleenkin koritöitä.. .”64
Mitä on tapahtunut? Vain yksitoista vuotta on kulunut, välissä vielä sota-aika, ja Kaarteenaho 
vaikuttaa olosuhteisiin nähden suorastaan hyvinvoivalta. Lienee syytä selvittää, mitä tiloille 
tapahtui pakkohuutokaupan jälkeen. Aloitan tarkastelemalla sitä, kenen haltuun tilat siirtyivät.

Taulukko 7. lilojen ostajat Limingassa 1930 —1935 toimitetuissa pakkohuutokaupoissa 

Lähde. Oulun kihlakunnan kruununvoudin arkisto, F: 12 -  F:45.

Vuosi yksityinen Osuuskassa Liikepankki Hypoteekkiyhd Kunta Valtio Maakiinteistöp Muu Yht.

1930 10 10

1931 11 1 12
1932 5 2 3 1 1 12
1933 10 2 6 4 1 23
1934 8 3 2 2 1 5 21
1935 4 2 2 9 17
yht. 48 7 7 1 5 7 18 2 95
Taulukosta havaitaan, että vuosina 1930 ja 1931 lähes kaikki tilat myytiin yksityisille henkilöille. 
Todennäköisesti entiset omistajat joutuivat etsimään uuden asuinpaikan, vaikka asiapapereissa65 oli 
kyllä joitakin viitteitä siitä, että entiset omistajat saivat joskus jäädä entiselle tilalleen vuokralaisiksi.
Kunnan talous heikkeni nopeasti, sillä sen lisäksi etteivät tilojen entiset omistajat enää olleet 
veronmaksukykyisiä, tuli heidän toimeentulostaan huolehtia. Kunta pyysikin tammikuussa 1933 
valtioneuvostolle lähettämässään kirjeessä 300 000 markkaa halpakorkoista lainaaja 200 000 
markkaa valtionavustusta perustellen pyyntöään lisääntyneillä köyhäinhoitomenoilla ja 
vähentyneillä verotuloilla, sillä: "viime vuoden aikana maksettavista veroista on voitu saada tähän 
mennessä sisään ainoastaan 370 000 markkaa kannettavan summan ollessa 750 000 markkaa.”

63 Kaarteenaho 1989, s. 60.
64 Jaakko Kaarteenaho Ida Salolle 1.4.1944.
65 OMA, DI 11:6, takaussitoumuksia.
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Asiaa perusteltiin lisäksi sillä, että: ” yleinen veronmaksukyky on vähentynyt kunnassa niin 
nopeasti, että esimerkiksi ulosottotoimenpiteillä ei vanhoja verorästejä ole saatu perityksi kuin 
nimeksi, sillä pakkohuutokaupoissa menee tavara aivan pilkkahintaan, jos menee ulos ollenkaan. 
Useimmiten jää huutokaupat kokonaan pitämättä sen vuoksi, ettei ole ketään joka tekisi mitään 
tarjousta.”
Käydessäni läpi Liitossa ja Oulun Kaiussa julkaistut kuulutukset havaitsin, että kuulutettu 
huutokauppa myös melkein poikkeuksetta pidettiin, ja tila vaihtoi omistajaa. Saattaakin olla, että 
kunnan edustajat tarkoittivat lähinnä irtaimen omaisuuden myyntiä kertoessaan pitämättä jääneistä 
huutokaupoista. Joka tapauksessa huomaamme, että kunnalla oli tarve toimia velkojana ja lisätä 
näin kuntalaistensa paineita.
Yksityisten ostajien määrä väheni vuonna 1932, ja osa tiloista siirtyi pankin haltuun. Kiinnityksen 
haltijan toimiessa tilan ostajana hänen etunsa mukaista oli, että huutosumma pysyisi 
mahdollisimman alhaisena. Kiinnitetty velka oli velkojainluettelossa etusijalla, ja näin ostaja ei 
joutunut vastaamaan tilaa rasittaneista muista veloista, sai pantin haltuunsa ja saattoi odottaa sen 
arvon nousua.67 Koska aineistoni ei ole riittävän kattava velkojien osalta, en voi arvioida oliko tällä 
osuutta Limingassa havaittavaan huutosummien ja kiinnitetyn velan epäedulliseen suhteeseen, joka 
on havaittavissa vielä vuonna 1933.68 Sulo Kaarteenahon mukaan tilan tosin sai pankilta haltuunsa 
se, joka vain pystyi ottamaan sitä rasittaneet kiinnitykset vastuulleen.69
Vuoden 1933 aikana ostajien joukkoon ilmestyy kaksi uutta tekijää, nimittäin valtio ja Oy 
Maakiinteistöpankki. Selitän seuraavassa tähän liittyviä taustoja, sillä molemmat tilojen uusina 
omistajina olivat tärkeitä liminkalaistenkin tulevaisuuden kannalta.
Vaikka olen käsitellyt viljelijöiden tilannetta paikallisella tasolla, voimme päätellä ettei se ollut 
helppo muuallakaan Suomessa. Siksi ei liene ihme, että erityisesti vuoden 1931 aikana syntyi eri 
puolille maata niin kutsuttuja pulaliikkeitä, joista monet keskittyivät Oulun lähikuntiin. Esimerkiksi 
Muhoksen ja Kalajokilaakson pulaiiikkeet toimivat aktiivisesti70 ja esittivät vaatimuksia valtiolle 
toimista maatalouden pulan helpottamiseksi,
Suomen osuustoiminnan alkuunpanija, maalaisväestön etujen ajajana71 tunnettu Hannes Gebhard 
tuomitsi tällaiset vaatimukset puheessaan, jonka hän piti Maataloustuottajien Keskusliiton 
liittokokouksessa helmikuussa 1931. Hänen teettämänsä tutkimuksen mukaan huutokauppojen 
syynä oli usein velallisten oma toiminta. Gebhard katsoi ongelmien syntyneen tilallisten 
antautumisesta keinotteluihin maataloudelle vieraiden liiketoimien parissa, kevytmielisistä 
takauksista, velallisten laiskuudesta, saamattomuudesta ja kykenemättömyydestä tai muista 
vastaavista syistä. "Näitä tällaisia ja varsinkin heidän vaimojaan ja lapsiaan voimme sääliä, mutta 
auttaa niitä ei voi muut kuin köyhäinhoito, enempää kuin sellaisia kaupunkilaistakaan, jotka 
samoista syistä sortuvat” Gebhard sanoi jatkaen edelleen:” Talouselämän tuntijat pitävätkin 
tällaisten pula-aikojen hyvänä puolena juuri sitä, että ne, niin raskaita kuin ovatkin, puhdistavat 
talouselämää tuollaisista yrittelijöistä, jotka eivät hyödytä talouselämää... ”72 Toisaalta

66 Liminka Khall Da:3, kirjeiden toisteet.
67 asiaa sivuttiin valtioneuvostossa maatalouden velkain vakauttamista koskevassa yleiskeskustelussa VP 1932, 
pöytäkirjat 1, s. 132.
68 Kts. taulukko 5.
69 Kaarteenaho 1989, s. 148.
70 Lackman 1985, Taistelu talonpojasta. Suomen kommunistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja 
talonpoikaisliikkeisiin 1918 -  1939. Tutkimus käsittelee laajasti eri puolilla maata toimineita pula-liikkeitä, joista osa
oli vasemmisto- ja osa maalaisliittotaustaisia.
71 Johanson 1941, s. 141.
72 Gebhard 1931, s. 8 - 9 .
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tutkimustulos oli kuitenkin antanut syytä huoleen, ja liittokokous lähettikin valtioneuvostolle 
kirjelmän, jossa esitettiin toimenpiteitä maatalouden luottojen vakauttamiseksi. 73
Maan pääelinkeinoa koetelleet monet vaikeudet saivatkin valtion lopulta puuttumaan talouselämän 
itsestään ohjautuviin lakeihin. Ainakin tämän tutkielman näkökulmasta tärkeimpinä toimenpiteinä 
nostan esiin toukokuussa 1932 säädetyn lain, joka salli valtiolle mahdollisuuden huutaa tai lunastaa 
jo pakkohuutokaupalla myyty tila valtiolle.74 Osakeyhtiö Maakiinteistöpankille75 myönnettiin samat 
oikeudet helmikuussa 1933, sillä asutushallituksella ei enää ollut riittävästi varoja tilojen 
lunastamiseen.76
Toiminnan tarkoituksena oli keinottelun ehkäiseminen, asutustoiminnan tukeminen ja

T7kunnollisten viljelijöiden aseman turvaaminen. Lait poikkeavat sisällöltään jonkin verran 
toisistaan, mutta molempien päätarkoitus oli, että entinen viljelijä tai hänen sukulaisensa voisi jäädä 
tilalle. Jos tilan koko sen sallisi, se jaettaisiin ja osa annettaisiin asutustarkoituksiin tilattomille. 
Lunastaminen tapahtui normaalin pakkohuutokauppamenettelyn jälkeen huutokauppasummasta ja 
lunastaja hankki tiloihin kiinnityksen lunastushinnan maksun vakuudeksi78 Tilan alkuperäisiä 
omistajia ajatellen tulkitsen tämän niin, että he näin vapautuivat tilaa rasittaneista veloista, jotka 
olivat osittain syntyneet korkeiden korkojen, takausten ja kurssitappioiden vuoksi, ja pystyivät 
jatkamaan elämäänsä entisellä tilallaan. Lunastushinta oli tietenkin kokonaan maksettava takaisin, 
mutta velkojat, joita pakkohuutokauppa-asiakirjojen perusteella saattoi pahimmillaan olla jopa 
parikymmentä tilaa kohti, eivät enää painostaneet heitä.
Näiden lakien vaikutuksen laajempi tulkitseminen vaatisi huomattavasti syvempää perehtymistä 
kuin tätä työtä vartoa olen pystynyt tekemään. Pakkohuutokauppakierre joka tapauksessa jatkui 
vielä pitkään. Näyttää kuitenkin siltä, että näillä valtion toimenpiteillä oli tilannetta korjaavina 
pääosin positiivisia vaikutuksia, ainakin jos asiaa katsoo ruohonjuuritasolta.

Vuodesta 1933 lähtien yhä useampi tila päätyi 
valtion tai Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin 
haltuun. Limingassa lunastettiin kaikista 
myydyistä tiloista tutkimanani ajanjaksona 26,3 
prosenttia. Maijalan tutkimuksen mukaan 
Haapajärven kihlakunnan alueella luku on lähes 
vastaava, 29,3 prosenttia. Jaakko 
Kaarteenahonkin tila lunastettiin valtiolle ja 
jaettiin kahtia. Perhe muutti tilapäiseksi 

Kaarteenahon perheen riihestä remontoitu tilapäinen asuinrakennukseksi remontoimaansa riiheen, joka
asunto pakkohuutokaupan jälkeen. sattui olemaan Kaarteenaholle luovutetulla,

muuten rakentamattomalla asutustilalla. Maan 
talouselämä oli kuitenkin jo ennen 1930-luvun puoltaväliä uudessa nousussa,79 ja se mahdollisti 
perheelle suhteellisen nopean toipumisen. Sulo Kaarteenaho muistelee lapsuuttaan: ” Koko sen 
ajan, jonka olimme riihipirtissä asuneet, oli isä suunnitellut ja puhunut uuden asuinrakennuksen 
teosta. Mieleisensä piirustukset hän oli löytänyt jostakin kirjasta. Kun tilan kehittämiseksi

73 Sipilä 1937, s. 73.
74 Sipilä 1937,s.73; Laki säädettiin 10.5.1932 ja se oli voimassa vuoden 1934 loppuun.
75 Sipilä 1937, s.86; Oy maakiinteistöpankki perustettiin valtion myötävaikutuksella 2.10.1931 ( Osuuspankkijärjestön 
tytäiyhtiö).
76 Sipilä 1937, s. 104.
77 Lainsäätäjien ilmaus.
78 VP 1932 — edusk. vast -  esitys N:o 24 ja VP 1933 -  edusk.vast — esitys N:o 21; Maijala väittää pro gradu-työssään 
virheellisesti, että tilat siirtyivät velkasummastaan valtiolle ja tila jäi entiselle käyttäjälle tai hänen sukulaiselleen 
velkojen rasittamana.
79 Ahvenainen-Vartiainen 1982, s.221.
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välttämätön kotieläinrakennus valmistui, tuli vuoroon asuinpytingin teko. Mutta senkin 
valmistuminen kesti vuosia, kun rahoituksessa turvauduttiin yksinomaan hartiapankkiin, ts. niihin 
tuloihin joita pieni tila, kananpoikasten hautomahomma ja äidin torikauppa tarjosivat.”80

4 Yhteenveto

Kuten jo aikaisemmin totesin, näyttää pakkohuutokauppojen määrä vaihdelleen eri puolilla maata 
paljon. Samoin ne syyt, miksi viljelijät ajautuivat vaikeuksiin, olivat ilmeisesti erilaisia. Limingan 
osalta näyttää siltä, että pienet tilat, jotka olivat investoineet toimintansa kehittämiseen lainavaroja 
ennen lamaa, eivät tuottajahintojen laskettua ja vähäistenkin metsätulojen lakattua enää selvinneet 
lainojensa koroista ja kuoletuksista. Kun nämä tilat joutuivat pakkomyyntiin, lankesivat heidän 
lyhytaikaiset velkansa takaajien vastuulle. Takaajat pystyivät sinnittelemään jonkin aikaa, varsinkin 
jos heillä ei ollut paljon omiin investointeihin otettuja lainoja hoidettavanaan. Korkeat korot 
lisäsivät lainapääomaa kuitenkin nopeasti, varsinkin kun velkaantumista yritettiin hoitaa ottamalla 
lyhytaikaista vekseliluottoa. Lopullisesti tilanne kaatui, kun Suomen markka devalvoitiin, ja 
ulkomailta otettujen luottojen arvo nousi oleellisesti. Vuosi 1933 oli pakkohuutokauppojen osalta 
kriittisin aika, mutta valtion toiminta näyttää kuitenkin korjanneen tilannetta laman jatkuessa, ja se 
edesauttoi todennäköisesti maan yhtenäisyyden säilymistä.
Tämä tutkielma ei anna mitään yleiskuvaa tilanteesta, vaan kertoo ainoastaan Limingasta, ja siitäkin 
vain niihin lähteisiin perustuen, joita olen tässä työssä käyttänyt. Kuva on tietenkin kovin 
pinnallinen, ja se saattaisi jonkin verran muuttua, jos asiaa tutkisi tarkemmin. Olisin halunnut tutkia 
perusteellisemmin esimerkiksi asutushallituksen toimintaa ennen lamaa ja sen aikana, sillä 
Kansallisarkistosta löytyisi siihen liittyvää materiaalia. Lisäksi olisi ollut kiinnostavaa selvittää 
tarkemmin, kuka takasi kenenkin lainat, sillä se olisi kertonut paljon paikkakunnan henkilösuhteista. 
Pulaliikkeiden toimintaa olisi ollut myös syytä tarkastella enemmän. Tällä kertaa päädyin kuitenkin 
rajaamaan työni tässä esitettyyn muotoon.
Olen kuullut, että historiaa ei saisi verrata nykyisyyteen. Silti täytyy myöntää, että pidän tätä 
käsittelemääni kysymystä konkreettisena esimerkkinä sen kaltaisista ongelmista, jotka saattavat 
uhata ihmisiä myös tämän päivän yhdentyvässä maailmantaloudessa. Erityisesti olen miettinyt sitä, 
voidaanko ihmisiä pitää vastuullisena heille tapahtuvista asioista, oli ympäröivä maailma sitten 
minkälainen tahansa. Juha Siltala on käsitellyt tätä kysymystä meidän aikamme näkökulmasta 
esimerkiksi artikkelissaan Sosiologinen ja  psykologinen minä: minuus vuorovaikutuksen historiana 
ja  tunnedynaamisena kokonaisuutena. 1 Siltala kritisoi kirjoituksessaan sitä ajatusmallia, jonka 
mukaan ” ihmisen pitäisi -  ainakin jos hänellä on luonnetta -  selvitä yhtä hyvin oloissa kuin oloissa, 
jolloin selviytymiskyvyn rakoilu osoittaa lähinnä moraalista heikkoutta”.82 Myös tässä 
käsittelemästäni aineistosta tihkui erityisesti pula-ajan alkupuolella asenne, jonka mukaan 
vaikeuksiin joutuneet olivat hoitaneet asiansa huonosti. Haluaisinkin sanoa tähän liittyen muutaman 
sanan kolmekymmentälukulaisten puolesta.
Tietenkin pula-aikana velkaantuneet tekivät itse valintansa 1920-luvun loppupuolella, kun he 
päättivät ottaa pankkilainaa kehittääkseen elinkeinoaan ja siten taloudellista asemaansa. Mutta kun 
ottaa huomioon ajan yrittämiseen kannustavan ja pienviljelijämyönteisen ilmapiirin, niin eikö toisin 
toimiminen juuri olisi osoittanut saamattomuutta ja itsenäisen toiminnan puutetta? Myös 
tilattomalle väestölle oli viimein avautunut uusia mahdollisuuksia parantaa elinolojaan, joten ei ole 
mielestäni ihme, jos he halusivat uskoa selviävänsä veloistaan ahkerasti työtä tekemällä. Ihmiset

80 Kaarteenaho 1989, s. 135.
81 Siltala 1999 A, s. 372 -  379.
82 Siltala 1999 A, s.377
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ehkä laskivat investointeja suunnitellessaan selviävänsä satunnaisista katovuosista, mutta 
maailmantalouteen liittyvästä lamasta heillä ei voinut olla aavistustakaan, sillä sellaisestahan ei ollut 
aikaisempia kokemuksia. Tämä tutkielma osoittaa mielestäni, että laman alettua velalliset eivät enää 
pystyneet vaikuttamaan tilanteeseensa, vaan olivat "markkinavoimien armoilla”.
Lainojen takaajia voidaan meidän ajastamme katsoen pitää ehkä vielä taitamattomampina 
asioidensa hoitajina kuin päävelallisia, mutta ajatellaanpa tilannetta ennen puk-aikaa. Ainakaan 
pienet ja keskikokoiset tilat eivät tuolloin olleet vielä koneellistettuja, joten naapurin apua tarvittiin 
puolin ja toisin monissa maataloustöissä. Monet naapureista saattoivat olk samalk myös sukulaisia, 
sillä ihmiset asuivat jatkuvasti samalk paikkakunnalk ja perheet olivat vielä suuria. Mielestäni on 
jälkiviisautta tuomita takauksensa kinoihin antaneet, sillä vastavuoroisuus oli tuolloin vallitseva 
käytäntö, ja takausjäijestelmän vaaroista ei ollut vielä kokemuksia. Ehkäpä jo puk-aikana alkoi 
kuitenkin myös maalaisrahvaan muovautuminen meidän aikamme ihannetta vastaavaksi ja ”siperia” 
opetti heidätkin huolehtimaan pelkästään itsestään ja omasta perheestään.

Eino Jutikkala on maininnut, että 
maanviljelijäväestön tulonmuodostus 
maailmansotien välisenä aikana oli 
edullisempi kuin minkään muun 
väestöryhmän.83 Tämänkään tutkimuksen 
perusteella asiaa ei käy kieltäminen. Jos 
ihmisten elämän katua ei oteta huomioon, 
niin maatalouskiinteistöjen 
pakkohuutokauppoja koskeva ongelma 
todennäköisesti häviääkin tilastoihin. Jos 
asiaa sen sijaan katsotaan niiden ihmisten 
silmin, jotka joutuivat häpeän ja 
syyllisyyden tuntein kamppailemaan 

Viljanpuintia 1930 —luvulla naapurusten yhteistyönä velkakierteessä peläten perheidensä
i.imineassa. tulevaisuuden puolesta, kokonaisuus saa

kovin erilaiset mittasuhteet.

83 Jutikkala 1982, s. 221.
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