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Abstract

In my Ph.D. thesis I focus on the recognition of  the problems of  uneven regional development in

Finland in the 1950s, and the way in which the idea of  controlling this development was introduced to

Finnish politics during this period. It is often stated that Finnish regional policy did not begin until in

the mid-1960s. This way the period at hand is considered to fall in the time before regional policy.

However, various ideas, plans and projects of  regional development as well as different aims of

development were brought forward and discussed already in the 1950s. In my view, these give an

interesting perspective to the ideas of  later regional development.

In the 1950s, many Finnish politicians became more conscious of  the unavoidable societal change.

A substantial amount of  the Finns were still living in the rural areas, and this state of  affairs could not

go on for much longer because of  the overall modernisation of  the society. It was therefore reasonable

to expect a growing level of  unemployment and a growing eagerness to migration. The uneven

distribution of  well-being was also feared to cause discontent and direct political movement towards

the far left. The experience of  other Western states showed that it was possible to justify interfering in

the regional development with the argument of  “public interest”. The political measures taken increased

the level of  well-being, helped with sustaining a societal balance, and supported the national economy.

Many of  the development projects of  the 1950s focused on Northern Finland. The natural

resources of  the area were considered to be an important reserve for the North and the rest of  the

country. The area was also regarded to be politically unstable due to its economic situation. Regional

development measures were discussed frequently both in the national and the regional level after the

end of  the 1940s. Support was given to the less developed areas directly as well as indirectly. The

government was also outlining thorough investigations in order to dissect and to relieve the regional

problem. The early development projects and economic support systems were aimed at specific,

economically less developed regions. Towards the end of  the decade, the measures taken were often

connected to the idea of  equality. The 1950s the conflicts within and between the largest Finnish

political parties had a significant impact on the decisions concerning regional development.

The research material of  my thesis consists mainly of  literature, newspaper editorials, and archival

material of  the political parties and politicians dating back to the 1950s. In this qualitative research I

have used a narrative research method. The three case studies of  the thesis clarify the characteristics

of  the regional development in the 1950s. In the first case study, the representatives of  the northern

region and of  the state first discuss the location of  a state-run factory producing nitrogen fertilizer and

later on the location of  a new university. In the second, the aims and perspectives of  private entrepreneurs

and the state are on a collision course due to certain early ideas of  statist industrialisation projects, later

the discussion continued with the idea of  a tax relief  targeting northern industry. In the third case

study, the main role is given to the changing rural areas, in relation to which the development of  the

society and urbanisation were often measured.

In conclusion, according to my research, the most important effects of  the regional development

projects of  the 1950s appear not only to have been the concrete steps actually taken. Equally important

was the groundwork done for the new, more established regional policy. The early problem solving

actions were aimed both at the prevailing situation and the future, and thus showed the way for the

upcoming actions. Regional development policy existed already before regional policy.

Before regional policy. Development projects of
the North and the idea of  regional development in

Finland in the 1950s.
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Olen tutkinut väitöskirjassani sitä, missä määrin alueiden erilaistuvan kehityksen ongelmat tiedostettiin

1950-luvun Suomessa ja miten idea tämän kehityksen ohjaamisesta omaksuttiin suomalaiseen politiik-

kaan. Varsinaisen aluepolitiikan on yleisesti katsottu alkaneen Suomessa vuonna 1966 säädettyjen

ensimmäisten kehitysaluelakien myötä. Tätä ajattelutapaa vasten asetettuna tarkastelemani ajanjakso

on näin ollen aikaa ennen aluepolitiikkaa. 1950-luvun alueiden kehityshankkeet ja varsinkin toimen-

piteistä käyty poliittinen keskustelu tarjoavat tutkimani perusteella kuitenkin kiinnostavan näköalan

siihen, mihin suuntaan alueita suunniteltiin jatkossa vietävän.

Suomalaiset poliitikot havahtuivat 1950-luvun alussa aiempaa selvemmin yhteiskunnallisen murrok-

sen väistämättömyyteen ja alkoivat etsiä suuntaa muutokseen vastaamiselle. Oli varauduttava työttö-

myyden ja muuttohalukkuuden kasvuun, lisäksi hyvinvoinnin epätasaisen jakautumisen myötä kasvavan

tyytymättömyyden pelättiin johtavan poliittiseen liikehdintään. Muiden länsimaiden esimerkki osoitti,

että valtion oli mahdollista puuttua “yleisen edun” nimissä alueiden kehitykseen, koska poliittiset toimet

lisäsivät hyvinvointia syrjäseuduilla, pitivät yllä yhteiskunnallista tasapainoa ja tukivat kansantaloutta.

Tuolla vuosikymmenellä tehtyihin valintoihin vaikuttivat yleisten yhteiskunnallisten muutospaineiden

ohella vahvasti myös maan suurimpien puolueiden sisäiset ja niiden väliset poliittiset ristiriidat.

Pohjois-Suomi keräsi 1950-luvulla hyvin suuren osan alueisiin kohdistetusta huomiosta. Seudun

luonnonvaroja pidettiin paitsi itse alueen myös koko Suomen taloudellisen kasvun reservinä, toisaalta

taloudellisesti suhteellisen kehittymätön seutu vaati huomiota, koska sitä pidettiin poliittisesti epävakaana.

Kehityksen ohjauskeinoista käytiinkin sekä valtiollisella että alueellisella tasolla aktiivista keskustelua

1940-luvun lopulta lähtien. Vähemmän kehittyneitä alueita tuettiin jo erilaisin suorin ja epäsuorin

keinoin, lisäksi valtionhallinnossa kehitettiin järjestelmiä kehityserojen tutkimiseksi ja ongelmallisen

tilanteen korjaamiseksi. Kuten myöhemmän aluepolitiikankin kohdalla, varhaiset kehityshankkeet ja

eri tukimuodot ohjattiin valikoiduille, taloudellisesti suhteellisen kehittymättömille seuduille – 1950-

luvulla usein juuri Pohjois-Suomeen. Vuosikymmenen kuluessa valittuihin toimiin kytkeytyi myös jatku-

vasti selvemmin ajatus suomalaisten tasa-arvon tavoitteesta.

Tutkimusaineistoni koostuu suurelta osin 1950-luvun kirjallisuudesta, sanomalehtiteksteistä sekä

poliittiseen toimintaan liittyvästä arkistomateriaaliasta. Tutkimusotteeni on laadullinen, tutkimus-

menetelmäni narratiivinen. Pohjois-Suomen kehittämistä painottaneen ajanjakson ominaispiirteitä sel-

ventäviä tapausesimerkkejä on tutkimuksessani kolme. 1950-luvun muutoksissa kohtasivat (1) alueet

ja valtio, (2) valtio ja yksityisyrittäjyys sekä (3) maaseutu ja kaupunki. Alueen ja valtion suhdetta kuvaa

yhtäältä 1950-luvun alun keskustelu valtiojohtoisen typpitehtaan sijoittamisesta ja toisaalta vuosikym-

menen loppuun päättynyt pohjoisen yliopiston perustamisprosessi. Yksityisyrittäjien ja valtion tavoitteet

törmäsivät ensin vuonna 1952 Urho Kekkosen ja tämän hallituksen erityisesti Kemijoki Osakeyhtiötä

koskeneiden valtiovetoisen teollistamisen aloitteiden kohdalla sekä myöhemmin Pohjois-Suomen

teollisuuden veronhuojennuslakia säädettäessä 1950-luvun loppupuolella. Kolmannen esimerkkini

pääosassa on talouspolitiikkaan ja puoluesopuunkin vahvasti vaikuttanut muuttuva maaseutu, jonka

kautta arvioitiin myös suomalaisia asutuskeskuksia, kaupungistumista ja yhteiskunnallista muutosta.

Konkreettisten kehittämistoimien ohella pidän 1950-luvun alueiden kehittämisessä olennaisena

sitä, että varhaisilla valinnoilla selvästi pohjustettiin 1960-luvun murroskaudella aktivoitunutta alue-

poliittista toimintaa. Ongelmien ratkaisussa tavoiteltiin paitsi vallitsevien olojen hallintaa myös tulevan

yhteiskuntakehityksen ohjaamista. 1950-luvun politiikka näytti tutkimani perusteella monella tapaa

suuntaa tulevalle. Alueiden kehittämisen politiikkaa oli jo ennen aluepolitiikkaa.

Tiivistelmä
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Esipuhe

“Minusta tulee näillä näkymin maisteri, en tähyä tohtoriksi”, totesin varmasti maaliskuussa 2001

Yliopistolainen-lehden kolumnissani. Kun olin päätynyt tiedottajan töihin ylioppilaskuntaan opintojeni

loppuvaiheessa, maisteriksi valmistuminenkin tuntui ajoittain etäiseltä haaveelta. Tuon vuoden

pääsiäispyhien aikana pro gradu -työni eteni onneksi hyvin harppauksin, maisterintutkinnon saatuani

aloin saman vuoden syksyllä vakavasti miettiä tohtoriopintojakin. Opinnäytetyön myötä esiin noussut

tuntui nostavan esiin monenlaisia uusia kysymyksiä Pohjois-Suomessa 1950-luvulla tapahtuneesta.

Aloitin varsinaisen väitöskirjatyön vuoden 2002 lopulla, siis kuutisen vuotta sitten. Jos olisin tiennyt,

miten pitkään prosessiin olin ryhtymässä, olisin takuulla jäänyt tekemään muita töitä. Tutkimisen tempo

oli kaukana reipastahtisesta tiedottamisesta, todellinen kiire kiusasi harvakseltaan vaikkapa Kansallis-

kirjastossa vanhoja sanomalehtiä mikrofilmeiltä lukiessa. Sitä vastoin työssä rasitettiin raskaasti istuma-

lihaksia ja kysyttiin yhä uudelleen esiin nousevien epätietoisuuden, orpouden, näköalattomuuden ja

vähävaraisuudenkin tunteiden kestokykyä. Toisaalta tarjolla oli (onneksi) myös todellista löytämisen

riemua ja tekemisen vapautta. “Minusta ei olisi tuohon työhön”, moni ystäväni totesi vuosien kuluessa.

Aika usein olin varma siitä, ettei minustakaan oikeastaan olisi. Onneksi en ollut tekemässä työtäni

tuetta ja turvatta.

Olen tehnyt väitöskirjatyötäni Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen jatkotutkinto-opiskelijana.

Laitoksellani kävin kiinnostavia keskusteluja pohjoisen tapahtumista jo graduntekovaiheessa silloisen

ohjaajani, nyttemmin emeritusprofessori Paavo Talmanin kanssa. Tuossa ja väitöskirjatyöni alkuvaiheessa

häneltä saamani tuki ja kannustus oli kullanarvoista, kiitokset siitä. Väitöskirjani ohjauksesta kiitän

professori Markku Löytöstä, joka auttoi alussa oikealle polulle, avitti harharetkiltä sille takaisin ja antoi

monessa kohdin arvokasta palautetta teksteistäni. Professori Pauliina Raento ryhtyi väitöskirjani toiseksi

ohjaajaksi ratkaisevalla hetkellä. Työni ei tuntunut etenevän mihinkään, olin kiukuissani valmis

työntämään kaiken siihen asti kirjoittamani silppuriin. Ajatuksia herätelleiden ja niitä uuteen uskoon

järjestäneiden keskusteluidemme myötä pahin vaihe alkoi hellittää. Keskustelut onneksi jatkuivat

sittemminkin, lisäksi sain jatkuvasti arvokasta palautetta kirjoittamastani. Haluan lämpimästi kiittää

myös väitöskirjani esitarkastajia professori Perttu Vartiaista ja dosentti Torsti Hyyryläistä työtäni koske-

neista huomioista ja arvioista.

Pääsin apurahatutkijanakin ajoittain hyödyntämään maantieteen laitoksen työtiloja, näinä aikoina

sain samalla nauttia kiinnostavia aiheita tutkivien nuorten maantieteilijöiden “huonetoveruudesta”.

Kiitokset tästä mahdollisuudesta kuuluvat paitsi laitoksen johtajille myös Pialle, Edinalle ja Veli-Pekalle

sekä myöhemmin Venlalle, Hannalle ja Ramille. Suuren osan aikaa väitöskirjatyö tarkoitti kohdallani

kuitenkin pitkää vaellusta kirjastosta toiseen. Kansalliskirjaston tutkijanpaikalla ja eduskunnan kirjaston

tutkijainsalissa kirjoitustyöni eteni hyvin, molemmilla hienoilla kirjastoilla on ollut tärkeä sija myös

työni aineiston kokoamisessa. Arkistossa askarointi ei ole maantieteilijälle automaattisesti tuttua. Olen

onnekseni saanut työskennellä arkistoissa, joissa osaava henkilökunta on auttanut etsintätyössä.

Kiitokseni Kansallisarkistolle, Valtioneuvoston arkistolle, Kemiran arkistolle, Urho Kekkosen arkistolle,

Keskustan ja maaseudun arkistolle sekä Työväen arkistolle. Erityisen lämpimän kiitoksen haluan esittää

myös Marja-Liisa Hentilälle ja koko muulle Suomen Saksan-instituutille Berliinissä, missä sain viimeistellä

työtäni mukavassa ympäristössä.

Väitöskirjatyö ei olisi ollut mahdollista ilman taloudellista tukea. Tutkimustani ovat rahoittaneet

Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto ja OP-ryhmän Kyösti

Haatajan säätiö. Työn loppuunsaattamiseen sain tukea myös Helsingin yliopiston tutkimusvaroista.
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 Säätiöiden tuki on ollut hyvin tärkeää, eikä yksin taloudellisessa mielessä. Pitkään projektiin on mahtunut

kuitenkin myös kiperiä hetkiä, joina rahavarat ovat huvenneet uhkaavan vähiin. Näinä aikoina talou-

dellista tukeaan ovat tarjonneet rakkaat vanhempani ja ymmärtäväinen puolisoni, joka on pitänyt

perheemme leivässä myös pitkäksi venyneen työni viimeistelyn aikana.

Pitkä matka väitöskirjan valmistumiseen olisi ilman läheisiä varmasti turhan raskas taivallettava.

Olen onnekas, sillä ympärilläni on aina ollut hienoja ihmisiä jakamassa elon vaiheita. Vanhempani ovat

ainutlaatuisella tavallaan tukeneet ja kannustaneet minua läpi opintien. Juuri lapsuudenkodissani käydyt

pitkät keskustelut opettivat kysymään kysymyksiä ja etsimään vastauksia, lisäksi olen aina tuntenut

olevani vapaa tekemään juuri haluamani kaltaisia valintoja elämäni suhteen. Tälle pohjalle on ollut

turvallista rakentaa. Kiitos, äiti ja isä, vanhemmista parhaat. Perheeni myös laajeni väitöskirjatyön aika-

na, Petrin ohella sain elämääni muitakin Hakkaraisia. Lea, Pentti, Anna ja Paula – te olette olleet

minulle tärkeä kannustusjoukko. Lisäksi haluan kiittää ihania ystäviäni. Ilman sitä lämpöä, iloa ja turvaa,

jota hyvät ystävät elämään tuovat, ei missään vaativassa hankkeessa taatusti voisi päästä alkua pidemmälle.

Erityisesti haluan kiittää Lottaa, joka oli pitkän matkaa myös se ymmärtävä työtoveri, jota vaille yksi-

näisessä tutkimustyössä voi valitettavasti jäädä.

Mieheni ja minä taisimme sopia aika kauan aikaa sitten, ettemme kiittele väitöskirjoissamme

toisiamme kestämisestä. Viimeisten vuosien ajan kodissamme on koettu varsin vaihtelevia tunnelmia

eikä vähiten kahden yhtäaikaisen väitöskirjahankkeen vuoksi. On silti selvääkin selvempää, että ilman

Petriä en olisi tässä. Kun kevättalvella 2002 istuimme lounaalla puhumassa väitöskirjatyön alkuvaiheen

kiemuroista, oli mahdotonta aavistaa, että aloittelimme siinä myös yhteistä elämäämme. Sen myötä

olen saanut jakaa arkeni ja juhlani maailman hienoimman miehen kanssa ja päässyt samalla tekemään

tutkimusta Pohjois-Suomen alueen kehittämisestä melko epätavallisissa paikoissa. Olisin lähtenyt mieheni

kanssa tarvittaessa vaikka kuun pinnalle, mutta olen silti iloinen, että hänen kiinnostuksensa kohteiden

ja opintojensa vuoksi päädyimme juuri Oxfordiin ja Berliiniin (paikatkin ovat vähän helpommin

tavoitettavissa). Sain jokin aika sitten tuntea valtavaa ylpeyttä seuratessani mieheni tohtorijuhlaa,

toivottavasti vastaavaa iloa seuraa myös tämän kirjan valmistumisesta. Kiitos tästä elämänvaiheesta,

rakas Petrini.

Vihdoin tämä on tässä. Pitäisköhän kajauttaa vaikka Nälkämaan laulu?

Berliinissä 3.10.2008

Anna-Kaisa Hakkarainen
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1. Johdanto

Suomeen säädettiin ensimmäiset kehitysaluelait

vuonna 1966. Tätä ajankohtaa on usein pidetty

suomalaisen aluepolitiikan alkuna. Vaikka tutkimani

perusteella moni seikka 1950-luvun alueiden

kehittämisessä muistuttaa ja pohjustaa myöhempää

aluepolitiikkaa, on tarkastelemani ajanjakso perin-

teistä ajattelutapaa vasten asetettuna aikaa ennen

aluepolitiikkaa. Varhaisten hankkeiden jonkin-

asteisesta irrallisuudesta huolimatta ne ja erityisesti

suunnitelluista toimenpiteistä käyty poliittinen

keskustelu tarjoavat näkemykseni mukaan kiin-

nostavan näköalan siihen, mihin suuntaan alueita

1950-luvulla suunniteltiin jatkossa vietävän.

Alueiden varhaiset kehityshankkeet ja erilaiset

elinkeinoihin kohdistetut tukimuodot ohjattiin

valikoiduille, usein syrjäisille, taloudellisesti suhteel-

lisen kehittymättömille ja ongelmallisiksi koetuille

seuduille – tämä on myös aluepolitiikalle tyypillistä.

Toimenpiteiden odotettiin edistävän paitsi paikal-

lista myös valtakunnallista talouskasvua. Lisäksi

esimerkiksi syrjäseutujen sähköistämiseen tai kor-

keakoulutuksen mahdollisuuksien laajentamiseen

kytkeytyi selvästi ajatus suomalaisten tasa-arvosta.

1950-luvulla valtionhallinnossa kehitettiin järjes-

telmiä Suomen alueiden kehityserojen tutkimiseksi

ja ongelmalliseksi koetun tilanteen korjaamiseksi.

Silloin käynnistettiin esimerkiksi valtakunnansuun-

nittelutoiminta, selvitettiin alueiden kehityserojen

syntyä ja rakennetta eri komiteoiden työn avulla, ja

pyrittiin luomaan teollistamispolitiikasta erityinen

yhteiskunnallinen ohjelma.

Kun suomalaiset poliitikot alkoivat 1950-

luvun alussa havahtua aiempaa selvemmin yhteis-

kunnallisen murroksen väistämättömyyteen, alettiin

etsiä suuntaa muutokseen vastaamiselle. Maa- ja

metsätalouden koneellistumisen ja maaseutu-

väestön suuren syntyvyyden vuoksi maaseudulla

eli jatkuvasti kasvava määrä ihmisiä, joille ei tule-

vaisuudessa riittäisi siellä töitä. Päättäjien oli siksi

varauduttava työttömyyden ja muuttohalukkuu-

den kasvuun jälleenrakennuskauden ja sotakor-

vaussuoritusten jälkeen. Hyvinvoinnin epätasaisen

jakautumisen oletettiin lisäävän maaseutuväestön

tyytymättömyyttä vallinneisiin olosuhteisiin,

minkä puolestaan pelättiin johtavan poliittiseen

liikehdintään. Vallassa olleet eivät halunneet luopua

asemastaan. Valtionhallinnon ei kuitenkaan tarvin-

nut jäädä muutoksen edetessä sivustakatsojaksi, sillä

muiden länsimaiden esimerkki osoitti, että valtion

oli mahdollista puuttua alueiden kehitykseen. Tämä

voitiin vieläpä tehdä “yleisen edun” nimissä, koska

syrjäseutujen voimavarojen käyttöönotto näytti

tukevan kansantalouden kasvua. Maaseudun

tyhjenemisen ja kaupunkien kiihtyvän kasvun

arvioitiin myös tulevan yhteiskunnallisesti liian

kalliiksi. Alueiden kehittämisessä hyvin näkyvänä

toimi maaseudun asialla liikkunut Maalaisliitto,

mutta teollistuvassa Suomessa muutokseen vastaa-

minen oli merkittävä kysymys myös muille poliitti-

sille puolueille. Yhteiskunnallisen tasapainon

pelättiin järkkyvän liiaksi, jos muutosta ei yritettäisi

hallita.

Suomea johti 1950-luvulla kaikkiaan 14 eri

hallitusta (Hakovirta & Koskiaho 1973: 4–5).

Vuosina 1951–1957 suomalaista päivänpolitiikkaa

hallinneet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

(SDP) ja Maalaisliitto tarvitsivat valtiotieteilijä

Jaakko Nousiaisen (1998: 239) mukaan niukan

eduskuntaenemmistönsä vuoksi tuekseen pienten

keskustaryhmien jäseniä. Hallitusneuvottelut

käytiin silti liki kokonaan kahden suuren välillä.

“[N]e määräsivät hallituspolitiikan sisällön, ja

niiden keskinäisiin ristiriitoihin kaatuivat useimmat

tämän jakson ministeriöt”, Nousiainen toteaa.

Näiden kahden puolueen asema on keskeinen

myös tässä tutkimuksessani, sillä muun yhteis-

kuntapolitiikan tavoin niillä oli selvä vaikutus ajan

alueiden kehittämisen politiikkaan.

1950-luvulla nimenomaan maaseutuun

voimakkaasti sitoutunut Maalaisliitto ohjasi vahvasti

alueiden kehittämisen saamia muotoja. Maalaisliitto

etsi ”kolmatta tietä” sosialistisen ja kapitalistisen

talousajattelun välille, pyrki maaseudun ja keskusten

tasapainoon, ja ajautui vuosikymmenen lopulla
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tilanteeseen, jossa osa puolueen sisäisistä näkemys-

eroista oli muuttunut ratkaisemattomiksi. Myös

SDP kamppaili kasvavissa sisäisissä paineissa, ja

ajautui lopulta vakavaan puoluehajaannukseen. Sen

linja painotti 1950-luvun kuluessa yhä selvemmin

teollisuutta ja keskuksia. Maalaisliiton ja SDP:n

yhteistyön ohella myös niiden kasvavat erimielisyydet

näkyvät työssäni selvästi, monissa kysymyksissä

jommankumman tai molempien oli taivuttava

kompromisseihin.

1950-luvun yhteiskunnalliset muutos-

paineet ja ristiriidat tekevät tuon ajan alueiden

kehittämisen politiikasta hyvin kiinnostavaa.

Aluepolitiikan myöhempää olemusta onkin

mielestäni tärkeää tarkastella juuri tätä taustaa

vasten, vaikka ajan poliittisen arjen tutkiminen on

samasta syystä myös vaikeaa. Eri aloitteiden ja

hankkeiden etenemistä on jatkuvien sisä- tai

ulkopoliittisten kiistojen ja hallituskumppanei-

denkin välillä aika ajoin ilmenneiden vakavien

vastakkainasettelujen kaudella vaikea seurata.

Yhteiskunnan muuttuessa suurten puolueiden oli

mahdotonta samanaikaisesti tavoitella yleispuolue-

roolia ja pitää kaikin voimin kiinni perinteisistä

lähtöasetelmistaan. Sekä varhaiseen alueiden kehit-

tämiseen että myöhäisempään aluepolitiikkaan

tämä pyrkimysten jatkuva yhteen sovitteleminen

vaikutti väistämättä.

Kun tutkimukseni keskittyy nimenomaan

Pohjois-Suomen alueen kehittämiseen, on mieles-

täni tärkeää huomioida, että seudun vaikeuksiin

kytkeytyi moni 1950-luvun yhteiskunnallisen

muutoksen ydinongelmakohdista. Pohjois-Suomi

tarjosi taloudelliselle kehitykselle välttämätöntä

vesivoimaa ja muita luonnonvaroja. Sen kehityk-

sen samanaikaisena voimavarana ja painolastina

oli nopeasti kasvanut väestö. Tämä ja alueen

elinkeinorakenteen yksipuolinen maatalousval-

taisuus puolsivat selvästi sen asettamista kehittä-

mispolitiikan kärkeen. Lisäksi maan kolmas suuri

puolue, Suomen kansandemokraattinen liitto

(SKDL), vahvistui näkyvästi juuri pohjoisessa.

Olen määritellyt 1950-luvun melko suur-

piirteisesti, sillä osa esimerkkitapausteni tapah-

tumakuluista käynnistyy jo 1940-luvun lopulla.

Toisaalta monet tutkimukseni kannalta keskeiset

ratkaisut tehtiin vuonna 1958, jonka jälkeiseen

aikaan puutun tutkimuksessani vain rajallisesti.

Lisäksi juuri vuoden 1958 eduskuntavaalien jälkeen

suomalainen puolue-elämä oli epäjärjestyksessä.

Tarkastelen 1950-lukua valitsemieni esimerkkien

eli tiettyjen poliittisten prosessien olennaisten kään-

teiden avulla. 1950-luku sitoo tutkimukseni tiettyyn

historialliseen jaksoon, alueiden kehittäminen tiet-

tyyn politiikan alalajiin, ja Pohjois-Suomi tiettyyn

alueeseen. Tutkimukseni on näin ollen histori-

allinen, poliittinen ja maantieteellinen. Alueiden

kehittämisen perustelujen ja toimintatapojen

tutkiminen tekee siitä myös aluekehitystutkimusta.

Pohjois-Suomi 1950-luvun alueiden kehittämisen

politiikan erityishuomion kohteena on monella

tapaa mielenkiintoinen, sillä liki puoli Suomea

pinta-alaltaan kattava alue ei ollut maan ainoa

syrjäseutu eikä kokonaisuutena millään muotoa

homogeeninen. Silti juuri pohjoisen tilaa, olemusta

ja muutoksen mahdollisuuksia hyödynnettiin ah-

kerasti poliittisessa keskustelussa. Pohjois-Suomen

alueen määritelmät, seudulla 1950-luvulla vallinneet

olosuhteet, alueiden kehittämisen politiikan ja alue-

politiikan yleiset tavoitteet ja 1950-luvulla alueiden

kehittämistä voimakkaasti edistäneen Maalaisliiton

kuvaus taustoittavat seuraavassa tutkimukseni esi-

merkkitapauksia ja pyrkimystäni kohti tuolloisten

aluekehittämisen ominaispiirteiden selventämistä.

1.1 Pohjois-Suomi 1950-luvulla

”Suurin piirtein voidaan kuitenkin sanoa,

että Pohjois-Suomi vähitellen on saavutta-

massa eräänlaisen ’take-off ’-asteen, kunhan

kaikki vireillä olevat ja jo lukkoonlyödyt

suunnitelmat saadaan toteutetuksi.”

(Hustich 1960a: 156)

Maantieteilijä Ilmari Hustich suhtautui vielä

1960-luvun käynnistyessä melko optimistisesti

”moniongelmaiseen” Pohjois-Suomeen. Vuosi-

kymmenen mittaan oli todella laadittu suuri määrä

suunnitelmia, mutta maan pohjoisosa ei asian-

tuntijan silmissä silti ollut vielä edes ”take-off ” -

tilassa. Käsite Pohjois-Suomi tarkoittikin 1950-

luvulla usein liki samaa kuin ”alikehittynyt”.

Vaikka itäisen Suomen ongelmista puhuttiin,

vuosikymmenen lopulla jo varsin tiuhaankin, kes-

kustelun painopiste pysyi usein pohjoisessa. Oulun

ja Lapin läänien hallinnollisen alueen käsittävä
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”Pohjois-Suomi” oli keskeisellä sijalla Urho

Kekkosen vuonna 1952 ilmestyneessä Onko

maallamme malttia vaurastua? -kirjasessa (Kekkonen

1952: 97). Samaa rajausta, jota maantieteilijä

Pentti Viitala (1999: 86) nimittää ”yksinkertaisen

kaksijakoiseksi”, käytettiin myös, kun vuonna 1958

alettiin myöntää verohelpotuksia pohjoissuo-

malaisille teollisuusyrityksille. Viitalan mukaan

myös maantieteen piirtämä Suomi oli tässä vai-

heessa kaksijakoinen (kuva 1).

Kuva 1.  Pääministeri Urho Kekkosen 1950-luvun “yksinkertaisen kaksijakoinen” (Viitala 1999: 86)

Suomi-kuva erotti Oulun ja Lapin läänien hallinnollisen alueen Pohjois-Suomen kokonaisuudeksi.

Kahtia Suomen on jakanut myös historioit-

sija Jorma Ahvenainen (1982: 315), jonka mukaan

elämä oli Suomea Sortavalasta Joensuun, Iisalmen

ja Oulun kautta Rovaniemelle halkoneen rajalinjan

itä- ja pohjoispuolella ankaraa ja köyhää, rajan

länsipuolella vauraus sitä vastoin kasvoi jatkuvasti.

Maan maatalousvaltaisimmat osat osuivat rajan

pohjoispuolelle. Vaikka maataloudessa työskente-

levien osuus alkoikin pienentyä maailmansotien

välisenä aikana, Itä- ja Pohjois-Suomessa maatalous

Lapin lääni

Oulun lääni

100 km
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Taulukko 1. Lapin ja Oulun läänien ammatissa toimiva väestö elinkeinoaloittain 1940–1960.

(Väestön elinkeino. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975)

työllisti vielä vuonna 1940 kaikkiaan 70 prosenttia

työvoimasta. Teollistumisen ja maatalouden koneel-

listumisen myötä maaseudulta alkoivat lähteä

varsinkin ne, jotka eivät itse omistaneet viljelemiään

maita. Muutos vei ihmisiä rakentamisen ja teolli-

suustuotannon aloille sekä liikenteen, kaupan ja

muiden palveluelinkeinojen palvelukseen (Pitkänen

1982: 200–202). Toinen maailmansota kasvatti

väliaikaisesti maatalouden merkitystä ja hidasti

varsinkin metsäteollisuuden tuotantoa. Metalli-

teollisuus, kemianteollisuus ja energiantuotanto

kuitenkin kasvoivat (Pihkala 1982a: 317–319).

Sodan päättyessä Suomen kansantalouteen vaikut-

tivat eniten alueluovutukset, yli 400 000 ihmisen

asuttaminen sekä satojen miljoonien markkojen

sotakorvaukset. Tuotannon oli kasvettava, jotta

taloudellisista rasitteista selvittäisiin (Pihkala 1982b:

337, 341).

Sodanjälkeisissä oloissa kansantalouden

pohjan kapeuden ongelmallisuus korostui. Siirto-

väen asuttaminen vaikutti voimallisesti aluera-

kenteeseen. Syrjäseuduilla turvauduttiin maa- ja

metsätalouteen, jopa vastoin paikallisten resurssien

kantokykyä. Maa- ja metsätalouden kasvu tarkoitti

myös alueiden kehityksen kasvavaa riippuvuutta

julkisesta tuesta (Jauhiainen & Niemenmaa 2006:

81). Vaikka Suomen peltoala supistui alueluo-

vutusten vuoksi 11 prosenttia, määrä korvattiin

uudisraivauksella 1950-luvun loppuun mennessä.

Tilaluku ja peltoalan määrä kasvoivat muuta

Suomea selvästi voimakkaammin pohjoisessa,

missä kasvu oli 24 prosentin luokkaa. Kaukaisim-

pien syrjäseutujen yhteys maatalouteen tiivistyikin

sodan jälkeen entisestään. Uutta peltoa raivattiin

1960-luvun lopulle saakka, enin osa pohjoisen

maidontuotantoalueen pientiloille (Granberg 2004:

141–142). Vuonna 1950 maa- ja metsätaloudessa

toimi 41 prosenttia maan työikäisistä. Näissä elinkei-

noissa työskentelevien määrä hupeni jo selvästi ja

talouskasvun ajatus kinnittyi 1950-luvulla aiempaa

tiiviimmin teollistumiseen (Jutikkala 1960: 159–

160). Pohjois-Suomessa maa- ja metsätalouselinkei-

no säilyi silti huomattavan suurena suhteessa muihin

elinkeinoihin aikavälillä 1940–1960 (taulukko 1).

Vaikka teollistumisen ja talouskasvun yhteys

vaikutti selvältä, Suomen kannalta ongelmallista

oli se, että maa oli kokonaisuudessaan teollistumi-

sen jälkijunassa. Taloushistorioitsija Riitta Hjerpen

(1982: 408) näkemyksen mukaan Suomea voidaan

pitää teollisuusmaana vasta toisen maailmansodan

jälkeisen ajan oloissa. Teollistuminen oli Suomessa toki

käynnissä jo pitkään ennen tätä. Teollisuustuotannon

osuus kansantuotteesta kasvoi 1860-luvun kym-

menen prosentin tasolta tasaisesti 1950-luvulle

Oulun lääni Lapin lääni 

Elinkeino 
1940 1950 1960 1940 1950 1960 

Maa- ja 
metsätalous 

125 903 108 039 92 059 51 120 41 514 38 036 

Teollisuus ja 
käsityö 

9 893 17 991 19 275 4 924 8 409 10 178 

Rakennustoiminta 1 397 9 664 17 014 638 5 994 10 361 

Kauppa ja 

liikenne  
7 273 16 409 23 842 5 224 8 888 13 752 

Palvelut 8 584 15 276 21 910 4 616 8 400 12 008 
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saakka, jolloin tuotannon osuus oli noin 30 pro-

senttia. Eurooppalaisittain suhteellisen myöhään

teollistuneessa maassa ei kuitenkaan missään

vaiheessa saavutettu muun Euroopan korkeimpia

lukemia, siis noin puolta kokonaistuotannosta

(Hjerppe & Vartia 1998: 20). Historioitsija Eino

Jutikkala (1960: 151–152) arvioi hitaan teollis-

tumiskehityksen johtuneen pitkälti pääomien

puutteesta. Kun taloudellinen kasvu auttoi kerryt-

tämään pääomaa, olisi teollistumisen pitänyt edetä

maatalousvaltaisessa maassa hyvin nopeasti, jotta

kansantalous olisi kasvanut. Maan taloudellinen

kehitys eteni myös alueellisesti epätasaisena. 1950-

luvun poliittisessa keskustelussa pääomien puute

ja teollistamisen kiireellisyys toistuivat taajaan.

1950-luvun Pohjois-Suomi edusti taloustie-

teilijä Stuart Hollandin (1976: 8–9) tyypittelemistä

eri tavoin kehittyneistä alueista lähinnä ali-

kehittynyttä, modernin teollisuuden ja markkina-

talouden ulkopuolista, pienten maatilojen varassa

elävää aluetyyppiä. Pohjoinen oli valtaosaltaan

harvaan asuttu ja siellä oli vain vähän suuria asu-

tuskeskuksia. Maatalouden kasvuedellytyksiä pi-

dettin heikkoina. Pohjois-Suomen luonnonvaroissa

uskottiin kuitenkin olevan suuria taloudellisen

kehityksen mahdollisuuksia, näin arvioi monen

aikalaisensa tavoin myös Hustich (1955: 157–164).

Vaikka alueen metsävarat olivat paljolti ”yli-ikäi-

siä”, ne tarjosivat Hustichin näkemyksen mukaan

mahdollisuuden puunjalostusteollisuuden tuotan-

non lisäämiseen. Pohjois-Suomessa oli myös huo-

mattavia turvevaroja, malmi- ja kivennäisesiintymiä

sekä vesivoimaa. Hustich piti teollisuuden puuttu-

mista sekä viljelyalan ja tarjolla olevien elinkei-

nojen rajallisuutta ongelmallisena, sillä lamakaudet

heiluttelivat liikaa alueen työllisyystilannetta.

Maatalouden mahdollisuuksien rajallisuu-

desta huolimatta seudulla oli merkittävä rooli

myös asutuksen tarpeiden täyttämisessä ja se oli

pitkään uudisasutuksen ja korkean syntyvyyden

alue (Vartiainen 1998: 4). Rintamamiehille perus-

tettiin asutustiloja, uusia tiloja syntyi perinnönjaoissa

ja erittäin pienten tilojen kasvaessa pellonraivauksen

myötä maatiloiksi (Kerkelä 2003: 148). Pohjoinen

oli näin osa keskeistä suomalaista maaseutua kau-

della, jolla pientilan elämänmuoto sosiologi Heikki

Kerkelän (2003: 150) mukaan saavutti ”suurimman

kukoistuksensa”. Pohjoisen maaseutuelämä jatkui

myös pitkään, sillä seudun muuttotappiosta liki

puolet syntyi vasta vuosina 1966–1970 (Nieminen

1973: 9).

Kun teollisuus laajeni ja tarjosi työtä erityi-

sesti suurissa keskuksissa ja maaseudun ammattien

työllistävyys väheni, muuttoliike kaupunkeihin

kasvoi jatkuvasti. Maantieteilijä Arvo Peltosen

(1982: 28) mukaan yhteiskunnan teollistuminen

riittääkin lisäämään väestön alueellista keskitty-

mistä, vaikka teollistuminen ei olekaan kaupungistu-

misen välttämätön ehto. Juuri oletus väestön

keskittymisen nopeutumisesta ajoi osaltaan 1950-

luvun Pohjois-Suomen taloudellisen kehittämisen

politiikkaa. Keskittymiseen liittyi lukuisia uhka-

kuvia. Kaupungistumisen ajateltiin johtavan

yhtäältä maaseudun olojen vaikeutumiseen, toi-

saalta vakaviin lieveilmiöihin keskuksissa. Uhkina

pidettiin poliittisesta katsantokannasta riippuen

ja erilaisin painotuksin maaseudun autioitumista,

kaupunkien asuntopulaa, palveluiden ja infra-

struktuurin riittämättömyyttä ja ruuhkautunei-

den seutujen sosiaalisia ongelmia. Keskusten

elinkeinojen tarjoama korkeampi hyvinvointi

kannusti toisaalta etsimään elinkeinopohjan laajen-

tamisen keinoja maaseutualueiden taloudellisen

kehityksen edistämiseksi ja uusien työpaikkojen

luomiseksi. Aluepolitiikan kannattavuutta tutki-

neiden Aki Kangasharjun, Jukka-Pekka Katajan ja

Vesa Vihriälän (1999: 13) mukaan väestön keskitty-

miseen onkin puututtu paitsi arvopohjaisesti, sitä

maan eri osien asuttuna pitämisen tavoitteella

perustellen, myös nopeaa ja suurta muuttoliikettä

seuraavien asuntokannan lisäämisen ja muun

perusrakenteen rakentamisen korkeiden kustan-

nusten vuoksi. Työpaikkojen luominen korkean

työttömyyden alueille voi näiden tutkijoiden

mukaan myös kaventaa työttömyyseroja muutto-

liikettä nopeammin.

SKDL:n korkeat kannatusluvut pohjoisessa

tekivät alueesta poliittisesti arkaluonteisen, vain

Maalaisliitto pysyi Oulun ja Lapin vaalipiireissä sen

edellä vuoteen 1958 saakka (taulukko 2). Pohjois-

Suomen poliittinen perusilmasto oli Itä-Suomen

tapaan selvästi radikaalimpi kuin etelässä ja län-

nessä (Rantala 1970: 129–131; Arter 1987: 64–65;

Nousiainen 1998: 54). SKDL:n vahvin pohjoinen

vastavoima Maalaisliitto hyödynsi politiikassaan

aktiivisesti sitä asetelmaa, että puolue oli tietyillä

seuduilla ainoa äänestäjille tarjolla ollut porvaril-

linen vaihtoehto. Valtakunnallisesti kilpailu kes-
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Taulukko 2. Puolueiden kannatusprosentti Oulun ja Lapin vaalipiirissä 1950-luvun edus-

kuntavaaleissa (Suomen tilastollinen vuosikirja 1953, 1955, 1959).

kittyi kuitenkin paljolti Maalaisliiton ja SDP:n

valtataisteluun, sillä SKDL oli painettu poliitti-

sesti marginaaliin. Oppositioasemastaan kommu-

nistit vaikuttivat kuitenkin selvästi esimerkiksi

Maalaisliiton poliittisiin linjauksiin pohjoisessa.

Maaseudun köyhimpien ei haluttu antaa siirtyä

SKDL:n kannattajiksi, osin juuri siksi heidän elin-

olojensa kehittämisen piti olla näkyvää ja tuntuvaa.

Maantieteilijä Sami Moisio on painottanut tätä ase-

telmaa suomalaista aluepolitiikkaa koskevissa tut-

kimuksissaan. ”Elintasoa tuli nostaa alueilla, joilla

kunnon suomalaisten pelättiin alkavan tuntea

vetoa Neuvostoliiton poliittista järjestelmää koh-

taan”, Moisio (2006) kirjoittaa.

Kansantalouden kasvun ja vakaan yhteis-

kuntakehitykseen tavoitteet selittävät Kerkelän

(2003: 129–133) mukaan sitä kiinnostusta, jota

muu Suomi tunsi toisen maailmansodan jälkeen

Pohjois-Suomea kohtaan. Teollisuuden näkökul-

masta olennaisinta oli lisätä energiantuotantoa:

pohjoisen joissa virtasi yli puolet Suomen rakennus-

kelpoisesta vesivoimasta. Näiden rakentamiseen

sidottiin myös paljon jälleenrakennuksen päättyessä

vapautunutta työvoimaa. Myös metsät tarjosivat

teollisuudelle raaka-ainetta. Lisäksi ne tarjosivat

työtä maataloudessa työskennelleiden talvikausiin.

Tilaa riitti myös jatkuvaan uudisraivaukseen. Val-

tionhallinnon tehtäväksi alueen kehittäminen päätyi

Kerkelän mukaan siksi, että Pohjois-Suomessa val-

litsi sota-aikana korkeaksi kohonnut hinta- ja

palkkataso. Lisäksi etäisyys markkinoista ja tuotan-

non kalleus jarruttivat yrittäjien investointeja.

Ympäristöhistorioitsija Ilmo Massan (1994: 205)

mukaan Suomi ratkoi ”pohjoiseen ojentautu-

misellaan” taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia

ongelmiaan. Massa pitää pohjoisen kehittämisessä

merkittävänä sitä, että kehittämispyrkimyksissä

edettiin ennen kaikkea elinkeinoelämän ja valtion

resurssitarpeita palvellen.

Kun ”pohjoisuudesta” tuli teollistamis-

politiikan edetessä jonkinlainen kehittämisen

tarpeessa olevan synonyymi, määritelmälle alettiin

toivoa huolellisia perusteluja. Esimerkiksi 1950-

luvulla Pohjois-Suomen teollisuudelle aiottujen

verohelpotusten kohdentamisesta kiisteltiin pitkään

juuri siksi, että osa pohjoisen veronhuojennusalueen

sisäpuolelle jääneistä seuduista oli taloudellisesti

selvästi paremmassa tilanteessa kuin jotkut rajan

eteläpuolelle jääneet alueet. 1950-luvun lopulla

alettiin jo vaatia, että alueen oli taloudellista tukea

saadakseen sovittava yleiseen ”alikehittyneen” tai

”alityöllisen” määritelmään. Enää ei siis riittänyt,

että jokin seutu sijaitsi hallinnollisesti ”oikealla

puolella” lääninrajaa. Tässä näkyy mielestäni

yhteys aluepolitiikan alkuvaiheelle tyypillisenä

pidettyyn kansantalouteen kuuluvien alueiden

määrittelyyn ja niiden kokonaisuuksiksi ryhmit-

telyyn. Markkinatalousmaissa hallitukset tekivät

usein jakoja “kehittyneisiin” ja “kehittymättö-

miin” alueisiin, ja pyrkivät näiden perusteella

Oulun lääni Lapin lääni 
Puolue 

1951 1954 1958 1951 1954 1958 

Maalaisliitto 40,3 41,8 38,2 37,9 40,1 35,2 

SKDL 30,4 31,5 35,6 33,7 33,2 36,9 

SDP 12,9 12,1 10,6 13,6 12,9 12,3 

Kokoomus  8,1 7,4 8,2 11,5 10,2 8,9 

Kansanpuolue  6,9 7,0 5,6 3,3 3,6 3,8 
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valikoimaan ongelmiin sopivia ratkaisuja (ks. Hol-

land 1976: 8; Vanhove 1999: 129, 133). 1950-luvun

kaksijakoisen Suomen pohjoisosa oli monella

tapaa kehittymätön, mutta siihen kuului selvästi

myös taloudellisesti edistyneempiä seutuja. Toi-

saalta Pohjois-Suomen muusta Suomesta erottavan

rajan toiselle puolelle jäi selvästi sitä kehittymät-

tömämpiäkin alueita.

Hustich huomioi 1950-luvun Pohjois-Suo-

mea tarkastellessaan alueen kasvavat sisäiset erot.

Hustich (1955: 155–156) kirjoitti: ”Pohjois-Suomi

käsittää – yleisen tulkinnan mukaan – Oulujoen,

Oulujärven sekä Sotkamon ja Pielisjärven vesis-

Kuva 2. Hustichin “Suomen kolmet kasvot” -idea jakoi maan osiin niiden ominaisuuksien mukaan

(Hustich 1965a: 78, alkuperäinen kartta U. Merilä, G. Smolander ja L. Hyttinen)

töjen välisen vedenjakajan pohjoispuolella sijaitse-

van alueen. Oulun läänistä tulee siten vain lounaisin

osa sijaitsemaan ’Etelä-Suomessa’.” Joitakin vuosia

myöhemmin Hustichin (1960b: 128–133, 1965: 74–

79) ”Suomen kolmet kasvot” -ajatus (kuva 2) irrotti

Oulun seudun jo käytännössä kokonaan Pohjois-

Suomesta. Hustichin mukaan Oulu oli osa ”Keski-

Suomen välivyöhykettä”, vaihettumisseutua, jolla

näkyi kehittyneiden ja kehitysalueiden piirteitä.

Tuon alueen elinkeinoelämä oli melko moni-

puolista ja siellä elettiin osin pienissä ja keskisuurissa

kaupunkikeskuksissa. Pohjoisen taloudellisesti ”ali-

kehittynyt” osa levittäytyi kauemmaksi pohjoiseen

100 km

Reuna-Suomi

Keski-Suomen
ylimenovyöhyke

Teollisuus-Suomi
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ja itään. Oulun erottuminen muusta Pohjois-Suo-

mesta kytkeytyy myös 1950-luvun alueiden kehittä-

misen politiikkaan, sillä kaupunki sai selvän osan

tuolla vuosikymmenellä Pohjois-Suomeen kohdis-

tetusta poliittisesta huomiosta sekä käytännön tukea

kasvukehitykselleen. Pohjoisen kokonaisuuden

sisällä oli luonnollisesti muitakin alueellisia eroja,

erosivathan Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi

toisistaan paitsi luonnonoloiltaan myös elinkei-

noiltaan.

Hustichin ajatus ”alikehittyneestä” muuttui

1950-luvulla. Vuonna 1960 Hustich (1960b: 131)

muistutti heikosti kehittyneen Suomen näkyvän

muuallakin kuin pohjoisessa. Hän ehdotti tämän

vuoksi taloudellisen Pohjois-Suomen käsitteen

laajentamista. Matala tulotaso, kausityöttömyys,

asutuksen ja tieverkoston harvuus, teollisuuden

”mitättömyys” sekä viljanviljelyn vaikeudet näkyivät

pohjoisen ohella osissa Itä-Suomea, Suomenselkää

sekä tietyissä eteläsuomalaisissa ”saarekkeissa”.

Esimerkiksi laajojen osien Karjalaa oli näin ollen

kuuluttava heikosti kehittyneeseen ”Reuna-Suo-

meen”. Viitalan (1999: 87–88) mukaan Ilmari

Hustichin vuoden 1960 rajanvedot olivat merkittä-

viä aluepolitiikan myöhempien rajausten kannalta.

Viitala arvioi vuoden 1966 kehitysaluelakien olleen

Kekkosen ja Hustichin näkemysten kompromissi.

Laeissa maa jaettiin vyöhykkeisiin Hustichin kol-

mijakoa käyttäen, mutta kuitenkin niin, että koko

Oulun lääni saatiin kuulumaan ensimmäiseen vyö-

hykkeeseen. Myöhemmin alkuperäistä politiikkaa

muutettiin Hustichin tulkinnan suuntaan. Viitalan

(1999: 88) mukaan näin päästiin ”[p]ohjoisimman

Suomen ja sen kaupunkien selvästä suosimisesta

koko maan käsittävään aluepolitiikkaan”.

1.2  Alueiden kehittämisen politiikka

ja aluepolitiikka

Pohjois-Suomen olosuhteiden muuttamiseen

pyrkinyttä politiikkaa kuvatessani käytän tässä

tutkimuksessani termiä alueiden kehittämisen politiikka,

toiminta oli siis alueiden kehittämistä. Määritelmän

käyttöä tukee se, että suomalaisissa tutkimuksissa

aluepolitiikka-termi on yleensä sidottu lainsää-

dännön kehyksiin, eikä lainsäädäntöä edeltäneen

ajan alueiden kehittämisen kutsuminen aluepolitii-

kaksi siksi tunnu täysin luontevalta. Alueiden kehit-

tämislain (Alueiden kehittämislaki... 25.10.2007)

aluekehittämisen nykymääritelmässä Euroopan

unioni, alueiden kilpailukyky, kestävä kehitys ja

maakuntien liitoille osoitetut tehtävät kuuluvat

selvästi tähän aikaan. Muotoilussa on kuitenkin

myös 1950-luvulta tuttua: lain avulla pyritään

takaamaan edellytykset talouden kasvulle, elinkeino-

toiminnan kehittymiselle ja työllisyystilanteen

parantamiselle samaan tapaan kuin varhaisen aluei-

den kehittämisen toimienkin vaiheessa. Lisäksi

edelleen halutaan pienentää alueiden kehittyneisyys-

eroja ja parantaa väestön elinoloja. 1950-luvulla

raivattiin ja kuivattiin uutta viljelysmaata, sähköis-

tettiin syrjäseutuja ja vahvistettiin pohjoisen elinkei-

nopohjaa uuden teollisuuden avulla. Lisäksi pyrittiin

tuomaan uusia julkisia palveluja pohjoisen asuk-

kaiden ulottuville sekä lisäämään näiden hyvinvointia.

Rahaa ohjattiin pohjoiseen seudun ja koko maan

talouden kasvattamiseksi. Vaikka alueelta esitettiin

olojen parantamista koskevia toiveita ja omaa

suunnittelutoimintaakin käynnisteltiin – Rova-

niemellä perustettiin muun muassa vuonna 1951

aluesuunnitelman kuntainliitto (Lapin Kansa

16.10.1951) – aluetta kehitettiin pääsääntöisesti sen

ulkopuolelta.

Alueiden kehittämisen politiikka tarkoittaa

tässä tutkimuksessani sellaista julkisen hallinnon

osallistumista, jonka tavoitteena on ohjata talou-

dellisen toiminnan alueellista jakautumista. Kuten

myöhemmällä aluepolitiikalla, tällä toiminnalla

pyrittiin 1950-luvulla korjaamaan vapaan markki-

natalouden vaikutuksia taloudellisen kasvun ja

tasaisemman yhteiskunnallisen jakaantumisen ni-

missä (Vanhove 1999: 57). Alueiden kehittämisen

politiikan pyrkimykset kohdistuivat valtion sisällä

paikallistasolle. Nykyinen aluepolitiikka voi merkitä

myös esimerkiksi Euroopan unionin sisäpuolella

ilmeneviä alueiden välisiin suhteisiin vaikuttavia

poliittisia toimia (Mønnesland 1997: 9). Aluepoliit-

tisen järjestelmän taustalla vaikuttavat poliittiset

lähtökohdat, sen olemassaoloa tukevat ajatus

solidaarisuudesta eri alueiden asukkaiden välillä,

strategiset syyt tai kulttuuriset seikat. Näin ajatellen

”aluepolitiikka on kustannus, joka maksetaan

yleisempien yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saa-

vuttamisesta” (Kangasharju ym. 1999: 2). Samat

perusteet selittivät mielestäni monella tapaa myös

1950-luvun alueiden kehittämisen politiikkaa.
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Vaikka moni varsinaiseen aluepolitiikkaan

kuuluva piirre ilmenee tavalla tai toisella jo 1950-

luvun alueiden kehittämisessä, on aluepolitiikan

hahmo tarkentunut vasta lainsäädännöllisten

aluepoliittisten linjausten ja hyvinvointivaltio-

kehityksen myötä. Näin on esimerkiksi suuren ja

pienen aluepolitiikan määritelmien kohdalla.

Edellinen tarkoittaa eri alueille kohdistuvia julki-

sen talouden rahavirtoja yleensä, jälkimmäinen

nimenomaan aluepoliittisia tavoitteita täyttävää

osaa julkisesta rahoituksesta (Alueellinen… 2000:

138). Selväpiirteisen, kohdennetun aluepolitiikan

lisäksi monet keskus- ja paikallishallinnon työ-

voima-, maatalous-, teollisuus-, sosiaali- ja ulko-

maankauppapoliittisista päätöksistä ovat alueiden

kannalta merkittäviä (Kuklinski 1983: 13–14).

Valtiotieteilijä Kimmo Kiljusen (1979: 133) mu-

kaan aluepolitiikka sisältääkin talouspoliittisten

kytkentöjensä ohella aineksia periaatteessa kaikista

yhteiskuntapolitiikan osista.

Alueita kehittävä julkinen hallinto tarkoittaa

valtion eri toimintoja. Modernilla kansallisvaltiolla

on maantieteilijä Peter J. Taylorin (1994: 152–157)

määritelmän mukaan vuosisataisen sodankäynti- ja

puolustusroolinsa (power container) ohella kansallisen

kulttuurin vahvistamisen ja ylläpitämisen tehtävä

(cultural container). Valtio pyrkii myös luomaan ja

ylläpitämään vaurautta rajojensa sisäpuolella (wealth

container), ja vastaa yhteiskunnallisten palveluiden

tuottamisesta (social container). Oikeustieteilijöiden

Pertti Eilavaaran ja Mikko Sarjan (1999: 23) mukaan

hallintotehtävistä, sosiaali- ja kulttuuritehtävistä,

infrastruktuuritehtävistä ja taloudellisista tehtävis-

tä huolehtiva laaja-alainen valtio tarkoittaa hyvin-

vointivaltiota. Taloustieteilijä Charles Goren (1984:

236–237) mukaan valtiota voidaan tarkastella

erilaisten instituutioiden – keskushallinnon, paikal-

lishallinnon, oikeuslaitoksen, poliisin ja armeijan

– yhdistelmänä. Valtio rajoittaa ihmisten ja ryhmien

välisiä suhteita, ja vaikuttaa niihin monin tavoin.

Maantieteilijä Peter Slowen (1990: 87–88, 93) mu-

kaan valtio muodostaa yhdessä kansakunnan kanssa

kanssa vahvan kansallisvaltion, joka voi tehokkaasti

liikutella kansalaisiaan. Kansakunnan territoriaa-

lisesti rajaavan valtion lainsäädäntö on sitova

valtion rajojen sisäpuolella. Valtio on yhtäältä sen

kansalaisten ja toisaalta muiden valtioiden tunnus-

tama. Tämä lainsäädäntövalta vahvistaa valtiota

edelleen.

Alueiden kehittämiseen pyrittäessä on vält-

tämätöntä määritellä se, mitä kehityksellä tarkoi-

tetaan. Käsite on monimutkainen, ja se merkitsee

eri ihmisille eri tilanteissa eri asioita. Taloudellinen

kasvu ja kansallinen eteenpäinmeno (siis vaikkapa

perustarpeista huolehtimisen helpottuminen ja

hallinnon toimivampaan suuntaan muuttuminen)

voidaan tulkita myönteiseksi kehitykseksi. Saman

kehityksen kielteisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi

rikkaiden ja köyhempien ihmisten ja alueiden välille

syntyvä epätasa-arvo, erilaiset riippuvuussuhteet

sekä suhteellisen köyhyyden kasvu (Potter ym.

2004: 4). Valtio voi määritellä kehityksen vallan-

käyttönsä tavoitteeksi. Näin se pyrkii ohjaamaan

kansalaistensa tulevia elinoloja ja näiden välisiä

suhteita. Tätä tavoitettaan valtio voi käyttää peruste-

luna monenlaiselle osallisuudelleen kansalaistensa

eri elämänalueilla. Alueiden kehittämisessä kehi-

tyksen tavoittelu on tarkoittanut esimerkiksi talou-

den ohjaamista talouspolitiikan keinoin markki-

namekanismin synnyttämien ”virheiden” korjaami-

seksi. Tavoitteen avulla on myös voitu pyrkiä

kansantalouden kasvuun ja sen tuottojen mahdolli-

simman tasapuoliseen jakamiseen (Gore 1984: 241).

Toisen maailmansodan jälkeen vallin-

neeseen eurooppalaiseen kehitysajatteluun sisältyi

ajatus yleismaailmallisesta modernisaatiosta. Kehi-

tystä pidettiin yhteiskunnan aineellisen pohjan

vahvistamisena, ja yleensä sen ajateltiin tapahtuvan

teollistumisen keinoin. Muutoksen ajateltiin

kuljettavan modernisaation ylhäältä alaspäin teol-

listuneista kaupunkikeskuksista maaseudulle.

Kehitys saavutettaisiin suoraviivaista ja järkipe-

räistä väylää seuraamalla (Hettne 1995: 21–22;

Potter ym. 2004: 84, 91). Suomessa 1950-luvulla

esitetyt alueiden kehittämisen ideat ja tänä aikana

käynnistetyt kehityshankkeet heijastelivat selvästi

juuri modernisaation ja tuotannon tehostamisen

tavoitteita. Kansantalouden kasvu ja hyvinvoinnin

lisääminen elinkeinopohjaa vahvistamalla nousivat

1950-luvulla yhä selvemmin eri poliittisten ryh-

mien kehitystavoitteeksi.

1950-luvun alueiden kehittämiseen, siis ”var-

sinaista” aluepolitiikkaa edeltävään ajanjaksoon ja

samalla kehitysaluelainsäädännön ”esihistoriaan”

(Vartiainen 1998: 3) tarttumistani tukee esimerkiksi

talousmaantieteilijä Antoni Kuklinskin (1983: 16)

ajatus, jonka mukaan aluepolitiikan kannalta

erityisen kiinnostava on se tilanne, jossa poliittisia,
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taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia aluepoliittisen

järjestelmän kehittämiseksi alkaa ilmetä. Uuden-

laisen politiikan alussa tietyt ideologiat alkavat

vakiintua osaksi aluepolitiikan rakennelmaa.

Alueiden kehittämisen poliittiset toimet ovat myös

lähes aina eri tavoitteiden kompromissi ja alueiden

kehittämisen kriteerit aiheuttavat herkästi poliit-

tista ristivetoa (Lind & Flockton 1970: 10). Moni-

naisten poliittisten ja sosiaalisten paineiden vuoksi

johdonmukaisen politiikan aikaansaaminen voikin

olla vaikeaa. 1950-luvulla alueiden kehittämisen

politiikka heijasteli monisyisiä poliittisia odotuksia

ja ristiriitoja sekä muuttuvan yhteiskunnan tarpei-

den yhteentörmäyksiä. Samalla varhaisen alueiden

kehittämisen avulla luotiin pohjaa vakiintuneem-

malle, muutoksen rinnalla muovautuneelle kehitys-

aluepolitiikalle.

Vuoden 1966 kehitysaluelakeja edeltänyt

alueisiin ja erityisesti Pohjois-Suomeen kohdistunut

poliittinen toiminta ei tutkimani perusteella ollut

pelkästään hajanaisia ja koordinoimattomia eri

hallinnonalojen toimenpiteitä (vrt. Kiljunen 1977:

54–55), vaan myös näkyvimpien alueellisten

ongelmien kartoittamista ja niiden ratkaisemisen

hahmottelua. Monet 1950-luvun suomalaispolii-

tikot näyttävät aktiivisesti etsineen keinoja, joilla

yhteiskunta voisi vastata työttömyyden kasvuun,

suurten ikäluokkien työmarkkinoille tuloon,

maaseudun ja kaupunkien muutoksiin sekä hyvin-

voinnin epätasaiseen jakautumiseen. Kaikki poliitti-

set tavoitteet eivät siis keskittyneet yksinomaan

kulloisenkin hetken ongelmien ratkaisuun, vaan

kohdistuivat myös tulevaisuuteen pyrkiessään olo-

jen yleiseen tasoittamiseen ja jopa jatkuvaan talou-

delliseen kasvuun.

Ennen kuin aiempaa voimakkaammat aluei-

den kehitystä ohjaavat toimenpiteet saatiin alkuun,

oli määriteltävä rajat sille, missä määrin ja miten

valtio sai osallistua talouselämän ohjaamiseen. Oli

myös ratkaistava, minkälaisten seutujen taloudel-

liseen kehitykseen haluttiin erityisesti puuttua.

Näiden rajojen piti sopia vallinneisiin poliittisiin

ja taloudellisiin oloihin. Kiljusen (1977: 56–57)

mukaan toisen maailmansodan jälkeisen ajan halli-

tukset käynnistivät laajoja sosiaalisen ja taloudel-

lisen infrastruktuurin rakennusohjelmia, joilla

maahan synnytettiin lisää asuntoja, terveys- ja

sosiaalipalveluja, koulutuspaikkoja, teitä sekä vesi-

ja voimaverkostoa. Näillä pyrittiin turvaamaan

taloudellisen kasvun mahdollisuudet ja pienen-

tämään julkisten palvelujen saatavuuden alueellisia

eroja. Kiljusen mukaan valtion puuttumista markki-

navoimien toimintaan ei vielä 1950-luvun alku-

puolella kannatettu laajasti. Esimerkiksi vuoden

1958 Pohjois-Suomen teollisuuden veronhuojen-

nuslaki nojasi sekin vielä yksityiseen yrittäjyyteen.

Tämä selittänee ainakin 1950-luvun Pohjois-Suomen

taloudellisen kehittämisen toimien hidasliikkeisyyttä

suhteessa seudun vaikeimpien ongelmien laajuuteen

ja niiden tunnistamiseen.

Alueiden kehittämisen toimien tueksi tarvit-

tiin myös tutkimustietoa suomalaisten alueiden

tilasta ja niiden tulevan kehityksen suunnittelua.

Eduskunnassa syyskuussa 1950 hyväksytty val-

takunnansuunnitteluelimen perustaminen (VP

1950, ptk 15.9.1950: 1465) tarkoitti maankäyttöä

ja rakentamista ohjaavan suunnittelutyön käynnis-

tämistä. Maaseudun väestölle haluttiin saada lisää

työtä. Toisaalta haluttiin selvittää, miten taajahkoa

asutusta voitiin ohjata ja täydentää, varsinkin teolli-

suuden sijoittaminen ja kulttuurikeskusten luomi-

nen arvioitiin työssä tärkeiksi. Painoarvoa annettiin

myös maanviljelyn mahdollisuuksien parantamiselle

sekä liikenneverkon kehittämiselle. Valtakunnan-

suunnittelulta kaivattiin riippumattomuutta ja

asiantuntijuutta (VP 1950, TA 108, Luostarinen

ym., 13.2.1950).

Käynnistynyt valtakunnansuunnittelu eteni

vuosia komiteavoimin, pysyväksi se vakiintui

vuonna 1956 valtakunnansuunnittelutoimiston

syntyessä. Organisaation resursseja pidettiin usein

riittämättöminä suhteessa sille asetettuun tehtävään

(esim. Virolainen 1971: 92). Toimisto julkaisi 1960-

luvun alussa silti joukon tutkimuksia kehittynei-

syyden alueittaisista eroista, väestönkehityksestä,

suomalaisen teollisuuden sijainnista ja rakenteesta,

metsävaroista sekä Helsingin seudun väestökehityk-

sen ongelmista (ks. Valtakunnansuunnittelutoimis-

ton julkaisusarja A ja B). 1950-luvulla taloudellisen

kehityksen suuntaa hahmoteltiin myös valtion ja

elinkeinoelämän yhteisissä elimissä. Taloushisto-

rioitsija Tapani Paavosen (2006: 90, 92) mukaan

yhdyssiteenä toimivat esimerkiksi vuosien 1949–

1951 teollistamiskomitea sekä vuonna 1955 työnsä

aloittanut teollisuusneuvottelukunta. Yhteistoimin-

nasta huolimatta varsinaista teollistamisohjelmaa

Suomeen ei saatu vielä 1950-luvun lopullakaan.

1950-luvun ”koordinoimattoman” alueiden

kehittämisen kaudella puhuttiin paljon Pohjois-

Suomen mahdollisuuksista. Monenlaisia kehitys-
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hankkeita myös käynnistettiin. Näistä keskusteluista

ja hankkeista mielestäni näkyy, miten poliittiset

tavoitteet, ristiriidat ja painotukset kuljettivat alueen

kehitystä. Erityisen kiinnostavilta vaikuttaneita

tapauksia olen valinnut tutkimukseeni esimerkeiksi

kuvaamaan alueellisen kehittämisen ajattelun

etenemistä 1950-luvun kuluessa.

1.3 Tapausesimerkkien voima

Tapausesimerkit selventävät työssäni Pohjois-

Suomen kehittämistä painottaneen ajanjakson

ominaispiirteitä. Kun tutkimukseni tavoitteena on

luoda yleiskuva 1950-luvun Pohjois-Suomen kehit-

tämisestä, pidän irrallisten teollisuuslaitoksia, lii-

kenneolojen kohentamista tai maatalouselinkeinon

tukemista koskeneiden aloitteiden arvioimista

kannattavampana tiettyjen pitkään jatkuneiden

prosessien seuraamista. Tämä valintani on auttanut

myös yksittäisten, välillä irrallisilta tuntuneiden

tiedonsirpaleiden kiinnittämisessä poliittisiin pro-

sesseihin. Tutkimukseni on tapaustutkimusta, se

esittelee tiettyjä tapahtumakulkuja. Olen kerännyt

mahdollisimman monipuolista aineistoa kuvatak-

seni näitä mahdollisimman perusteellisesti ja

tarkasti (ks. Laine ym. 2007: 9).

Valintoihini on olennaisesti vaikuttanut

joukko tutkimuskysymyksiä. Merkittävänä olen

pitänyt kysymystä siitä, (1) miten ja millaisena

ajatus alueiden kehittämisen tarpeesta nousi esiin

Suomessa. Keskeistä on myös se, (2) mitä vaihto-

ehtoja alueiden ongelmien ratkaisemiseksi ajateltiin

olevan. Tärkeää on mielestäni ollut myös selvittää,

(3) ketkä alueiden kehittämistä 1950-luvulla edisti-

vät, (4) millä keinoin kehittämiseen pyrittiin ja (5)

mitä kehittämisellä tavoiteltiin. Monimutkaisia ja

pitkään jatkuneita ilmiöitä tarkastellessani olen

halunnut lisätä ymmärrystä tutkittavista tapauk-

sista ja niiden kehitykseen vaikuttaneista olosuh-

teista (Laine ym. 2007: 10). Tapausesimerkkieni

avulla pyrin laadulliseen, ideografiseen selitykseen

yksittäisen tapahtumaketjun kulusta, en selitä

yleisiä lainalaisuuksia (ks. Alasuutari 1999: 39).

Tutkimusmenetelmäni on narratiivinen (narra-

tiivisesta tutkimusmenetelmästä ja sen haasteista

esim. Sayer 1989, 1992; Polkinghorne 1995).

Tutkimusongelmani muotoiluun, menetelmä-

valintoihini sekä aineistoni lähdekriittiseen ja

vertailevaan käsittelytapaan palaan jäljempänä

tarkemmin.

Alueiden kehittämisen vastinpareja ja samalla

tapausesimerkkejä on tutkimuksessani kolme.

1950-luvun muuttuvassa yhteiskunnassa kohta-

sivat (1) alueet ja valtio, (2) valtio ja yksityisyrit-

täjyys sekä (3) maaseutu ja kaupunki. Esimerkeistä

ensimmäisessä alueen ja valtion suhdetta kuvaa

yhtäältä 1950-luvun alun keskustelu valtio-

johtoisen typpitehtaan sijoittamisesta ja toisaalta

vuosikymmenen loppuun päättynyt pohjoisen

yliopiston perustamisprosessi. Toisessa esimer-

kissäni kuvaan yksityisen yrittäjyyden ja valtion

tavoitteiden törmäystä ensin vuonna 1952 Urho

Kekkosen ja tämän hallituksen valtiovetoista

teollistamista ja erityisesti Kemijoki Osakeyhtiötä

koskeneiden aloitteiden kohdalla sekä myö-

hemmin Pohjois-Suomen teollisuuden veronhuo-

jennuslain säätämisen yhteydessä 1950-luvun

loppupuolella. Kolmannen esimerkkini pääosassa

on tarkastelemallani vuosikymmenellä talouspoli-

tiikkaan ja puoluesopuunkin vahvasti vaikuttanut

muuttuva maaseutu, jonka kautta arvioitiin myös

suomalaisia asutuskeskuksia, kaupungistumista ja

yhteiskunnallista muutosta yleensä.

Esimerkeiksi valitsemissani keskusteluissa

kiteytyvät suomalaisen alueiden kehittämisen poli-

tiikan kannalta merkittävät kysymykset. 1950-

luvulla ja tämän jälkeenkin alueiden kehittämisessä

olennaista on ollut (1) luonnonvarojen tehokas

käyttö ja (2) suomalaisten tasa-arvo ja hyvinvointi.

Lisäksi on nähtävissä ajatuksia siitä, (3) millaisena

valtion roolia pidettiin aluekehityksen tavoitteiden

saavuttamisessa, (4) miksi alueiden ylipäätään aja-

teltiin tarvitsevan erityishuomiota ja (5) minkä alu-

eiden ajateltiin erityisesti olevan toimenpiteiden

tarpeessa. Esimerkit kuvaavat myös sitä, (6) millä

perusteilla joidenkin alueiden ajateltiin olevan

kehittymättömämpiä kuin toisten. 1950-luvulla

käydyt keskustelut osoittavat tiettyjen arvostusten

ja painopisteiden vakiintuneen ennen varsinaista

kehitysaluepoliittista lainsäädäntöä. Kokoan laa-

dullisen analyysin avulla ja kertomuksellisella

tutkimisen tavalla sekä valitsemieni näkökulmien

avulla keräämästäni aineistosta kuvan Pohjois-

Suomen aluekehittämisestä 1950-luvulla. Kuvassa

3 selvennän tutkimuksen etenemistä.
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Vaikka juuri tämän ajanjakson alueiden

kehittämistä on tutkittu verrattain vähän, ovat

muiden tutkijoiden näkemykset 1950-luvun

alueiden tilasta ja ajan suomalaisesta politiikasta

olleet arvokkaita esimerkkitapausteni tarkaste-

lussa. Niihin vertaillen ja tukeutumalla olen voinut

muodostaa oman kuvani aluekehittämisen 1950-

luvun olemuksesta. Kun ”arvoitusta ratkaistaessa”

pelkistettyjä empiirisen aineiston havaintoja tul-

kitaan johtolankoina, on sosiologi Pertti Alasuu-

tarin (1999: 46) mukaan tarpeen viitata myös

muuhun tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Aiempi

tutkimustieto antaa tutkimukselleni selustatukea

erityisesti poliittisten voimasuhteiden ja suoma-

laisen maaseutusuhteen ymmärtämisessä. ”Mitä

enemmän arvoituksen ratkaisemisessa on käytet-

tävissä ratkaistavana olevaan mysteeriin liittyviä

vihjeitä, sitä paremmin tutkija ja lukija voi luottaa

siihen, että ratkaisu on mielekäs: että se ei ole vain

yksi monista mahdollisista”, Alasuutari (1999: 47–

48) painottaa.

Kun yhteiskunnan vastakkainasetteluja ei

voida ratkaista ilman suuria myönnytyksiä ja

monenlaisia kompromisseja, näyttää 1950-luvun

alueiden kehittämisen politiikkakin erilaisten puo-

lueiden sisäisten ja välisten neuvottelujen tulokselta.

Siksi pyrin selventämään 1950-luvun alueellisen

kehittämisen ominaispiirteitä juuri jännitteitä ja

ristiriitoja tarkastelussani hyväksi käyttäen. Olen

nostanut alueiden kehittämistä koskeneista keskus-

Tutkimuskysymykset               

(mitä, kuka, miten, miksi ajassa 

ennen aluepolitiikkaa?)
Lähtökohdat

Esimerkit

Johtopäätökset

Typpi Oy ja 

yliopisto 

→ valtion ja alueen 

suhde

Kemijoki Oy ja 

veronhuojennukset 

→valtio ja 

yksityisyrittäjyys

Maaseudun 

tulevaisuus 

→maaseutu ja 

kaupunki

Narraatio/kertomus vastauksena 

tutkimuskysymyksiin                              

→1950-luvun Pohjois-Suomen 
kehittämisen ominaispiirteet

Historiallis-
maantieteellinen 
tarkastelutapa

Aineston kokoaminen, 
rakennekokonaisuudet

Laadullinen analyysi

Kuva 3. Tutkimuksen eteneminen.
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teluista esiin mielestäni merkittävimpiä käänteitä

ja kärkevimpiä painotuksia näkemyserojen selventä-

miseksi. Usein erimielisyyksiä on hiottu näiden

keskustelujen jälkeen tai niiden välissä pitkällisesti

vaikkapa komiteoissa tai lainsäädäntöä muotoilta-

essa. Vastakkainasettelut selittävät mielestäni alue-

poliittisten instituutioden hitaan synnyn ohella

valittujen toimien kompromissihakuisuutta. Tutki-

mukseni tapausesimerkit tarjoavat siksi mielestäni

huomionarvoisia läpileikkauksia 1950-luvun aluei-

den kehittämiseen.

Esimerkkini alueen ja valtion kohtaamisesta

kuvaa valtiollisen typpitehtaan perustamista ja

yliopiston käynnistämistä Oulussa. Vähän tutkittu

typpitehdasratkaisu on hyvin varhaista teollista-

mispolitiikkaa. Sen syntyprosessi oli mutkallinen,

eikä yksittäisen teollisuuslaitoksen perustaminen

ollut pohjoisen kehityksen kannalta ratkaisevaa.

Silti typpitehdashanke on teollistamispoliittisesti

kiinnostava, sillä se enteili Maalaisliiton aluekehit-

tämisen tulevaa suuntaa. Yliopistoprosessia on tut-

kittu paljon (esim. Julku & Julku 1983, Salo 2003),

onhan yliopistoa pidetty esimerkiksi keskeisenä

aluekehityksen vahvistajana. Olen tarkastellut

tutkimuksessani prosessia aiempia tutkimuksia

selvemmin osana 1950-luvun laajempaa Pohjois-

Suomen kehittämiskeskustelua ja erityisesti siihen

kytkeytynyttä valtion ja alueen välistä alueen

kehittämisen vuoropuhelua. Yliopiston tarvetta

perusteltiin usein teollistamistavoitteen tukemisel-

la, mutta ratkaisun syntyessä se sai lisäksi kansalais-

ten tasa-arvon kasvattamisen merkityksiä.

Typpitehdas ja yliopisto nostavat näin esiin

paitsi valtion ja alueen välistä poliittista vaihto-

kauppaa myös aluepolitiikan tehokkuus- ja tasai-

suustavoitteiden varhaista tasapainottelua. Poh-

jois-Suomesta tarjottiin valtakunnalle resursseja.

Vastineeksi vaadittiin aiempaa tasa-arvoisempia

mahdollisuuksia suhteessa muuhun Suomeen.

Valtion päättäjät halusivat hyödyntää seudun voi-

mavaroja ja samalla lisätä pohjoissuomalaisten

tyytyväisyyttä elinoloihinsa. Hankkeet kertovat

valtion ja alueen alueiden kehittämiselle asetta-

mista tavoitteista ja niiden perusteluista sekä

kehittämiseen osallisten neuvottelusuhteen muo-

toutumisesta.

Valtio ja yksityisyrittäjyys kohtasivat väistä-

mättä varhaisessa alueiden kehittämisessä. Yksi-

tyisten yrittäjien ja heitä politiikassa edustavien

näkökulmasta oli kyseenalaista se, että valtio pyrki

alueen kehittämisen nimissä osalliseksi taloudelli-

sesti hyvin kannattavaan energiantuotantoon

Kemijoella. Vaikka keväällä 1952 esitetyillä Pohjois-

Suomen liikenneolojen kehittämisen lisäbudjetti-

määrärahalla haluttiin parantaa infrastruktuuria

myös yksityisten toiminnan helpottamiseksi,

kohdistui saman kevään Kemijoki-hankkeeseen

Urho Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua?

-kirjasen vuoksi epäilyjä hallituksen tuotannon

kansallistamispyrkimyksistä ja valtiososialismista.

Kun valtion yritystoiminnasta tehtiin pää-

asiassa maalaisliittolaisin voimin osa alueiden

kehittämistä, sekoittui perinteinen porvarien ja

sosialistien kahtiajako uudella tavalla. Valtion

talouspoliittiselle alueiden kehitykseen osallistu-

miselle haluttiin 1950-luvulla asettaa rajat monelta

suunnalta. Oikeisto halusi, että valtio keskittyisi

tukemaan yritystoimintaa ongelmallisiksi määri-

tellyillä alueilla. Vasemmisto toivoi valtiolta aktiivi-

sempaa omaa osallisuutta. Maalaisliitto pyrki löytä-

mään aluekehittämisen kannalta sopivan aseman

näiden kahden näkemyksen välimaastosta. Pohjois-

Suomen veronhuojennuslain kohdalla edettiin

lähempänä oikeiston näkemyksiä, koska lailla

haluttiin tukea alueen teollisuusyrittäjien yritys-

toimintaa varsinkin sitä alkuvaiheessa rasittaneen

huomattavan korkeiden palkkojen ja kustannusten

vuoksi. Veronhuojennusten tarjoaminen yksityisil-

le yrityksille herätti selvästi vähemmän ideologisesti

värittynyttä keskustelua kuin valtion yrittäjyyden

lisääminen. Näissä 1950-luvun keskusteluissa

punnittiin poliittisten voimasuhteiden määrittele-

miä valtion suoria ja epäsuoria alueiden kehittä-

misen mahdollisuuksia.

Maaseutu–kaupunki-vastinparissa maaseu-

tumainen elämänmuoto painottui 1950-luvulla

selvästi, olihan Suomi edelleen hyvin agraarinen.

Kaupunkien kasvu kyllä tunnettiin ja tiedostettiin,

mutta niiden ongelmat ja kehityksen muu ohjaa-

minen jäivät usein maaseudun muutoksen varjoon.

Vastinparia tarkasteltiinkin harvoin muuttuvan

yhteiskunnan kokonaisuuden kahtena toisiinsa

väistämättömästi kytkeytyvänä osana. Valtaosa

1950-luvun alueiden kehittämisen ideoista hah-

motteli uusien elinkeinojen luomista maaseutu-

alueille tai niillä olemassaolevien tehostamista, näin

myös Pohjois-Suomen kohdalla. Suomalaisessa

1950-luvun politiikassa ei voitu suhtautua välinpi-

tämättömästi maaseutumaiseen tai kaupunkilaiseen

elämänmuotoon, sillä muutoksen ja äänestäjien
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liikehdinnän hallinta oli keskeinen osa alueiden kehit-

tämisen politiikkaa.

Vaikka 1950-luvulla pääasiallisesti hallitus-

vastuuta kantaneet Maalaisliitto ja SDP välillä

tekivätkin näyttäviä maaseutu- tai kaupunkipuolu-

eelle sopivia linjauksia, ne hakivat kumpikin

kannatusta maatalouselinkeinosta irtoavien jou-

kosta ja samalla pyrkivät kohti aiempaa selvempää

yleispuolueen roolia. Muutoksen väistämättö-

myyden edessä politiikkaa oli soviteltava suureen

tuntemattomaan. Suomalaisten valtaosa asui edel-

leen maalla, muttei voinut jäädä kiinni maatalou-

teen. Siksi kaikkein maaseutuhenkisimpienkin oli

pyrittävä kohti uusia elinkeinoja ja lähestymista-

poja valta-asemansa säilyttääkseen. Kun maaseudun

hengissä pitämiseksi kuljetettiin rinnakkain asutus-

politiikkaa ja teollistamista, Pohjois-Suomen kehit-

täminen kytkeytyi selvästi maaseutumaisen elä-

mänmuodon puolustamiseen. Tämä oli tärkeää

varsinkin Maalaisliitolle.

1.4 Maalaisliitto alueiden

kehittämisen politiikan ohjaajana

Alueiden kehittäminen on ollut pitkään läheisessä

yhteydessä Maalaisliitto-Keskustaan. Vaikka varhai-

nen alueiden kehittämisen politiikka ja myöhempi

aluepolitiikka eivät olekaan yksin tämän puolueen

erikoisalaa, oli juuri Maalaisliitolla 1950-luvulla

hyvin suuri merkitys Pohjois-Suomen kehittämista-

voitteiden edistämisessä. Monet Pohjois-Suomeen

kohdistetuista hankkeista olivat nimenomaan

Maalaisliiton projekteja. Aloitteita pohjoisten seu-

tujen kehittämiseksi teki usein myös SKDL, mutta

sen mahdollisuudet toteuttaa hankkeitaan olivat

rajalliset ajan poliittisesta valta-asetelmasta johtu-

en. Maalaisliiton asema hallituspuolueena ja sen

sisällä 1950-luvulla vahvasti näkynyt Pohjois-Suo-

men kehittämisen tavoite selittävät puolueen

toiminnan painottumista tässä tutkimuksessani.

Maalaisliitto-Keskusta oli myös myöhemmin merkit-

tävästi ohjaamassa varsinaisen aluepolitiikan

kehitystä, ja tämä tapahtui osin juuri puolueessa

varhaisen alueiden kehittämisen kaudella tehtyihin

linjauksiin nojaten. 1950-luvun valinnat kuljettivat

puoluetta tiettyjen, myöhemmin selvemmän

hahmon saaneiden poliittisen toiminnan muotojen

suuntaan.

Maalaisliiton kannalta tärkeää pohjoista

kannatusaluetta haluttiin kehittää seudun vakavien

ongelmien ratkaisemiseksi. Maaseudun olojen

kohentamisen ohella tärkeänä pidettiin sitä, että

maatalouselinkeinossa toimiville voitiin tarjota

kaivattuja sivuansiomahdollisuuksia. Maalaisliiton

historiaa tutkineen Kari Hokkasen (2002: 21)

mukaan puolue pysyikin pitkälle 1960-luvulle asti

selvästi talonpoikaispuolueena. Maatalous oli

maalaisliittolaisille 1950-luvulla edelleen tärkeä ja

kehityskelpoinen elinkeino. Lisäksi pientenkin

maatilojen omistamisen ajateltiin lisäävän yhteis-

kunnallista vakautta. 1950-luvun edetessä maaseu-

tu- ja maatalouspainotukseen kytkeytyivät selvem-

min myös alueellisesti tasapuolisen hyvinvoinnin

kasvun ja palvelujen saavutettavuuden tavoitteet.

Pohjoisen kehittämispyrkimykset irrottivat Maa-

laisliittoa myös sen perinteisestä tuottajapuolue-

roolista, sillä uusi teollistamispolitiikka kuljetti sitä

lähemmäs työväestöä. Samaan aikaan puolueessa

pidettiin kuitenkin tiukasti kiinni totutuista lähes-

tymistavoista esimerkiksi asutuspolitiikassa. Pai-

notuserot kasvattivat jännitteitä puolueen sisällä

samaan tapaan kuin suomalaisessa yhteiskunnassa

yleisemminkin. Vuosikymmenen läpi tiiviisti halli-

tusvastuussa pysynyt Maalaisliitto pääsi aitio-

paikalta edistämään tavoitteitaan. Sen aiempina

vuosikymmeninä vakiintunut asema pysyi vahvana

yhteiskunnallisen muutoksen käynnistyttyäkin.

Maalaisliitto syntyi vuoden 1906 suurlakkoa

ja Suomen eduskuntalaitoksen muutosta seuran-

neena aikana. Tässä vaiheessa kaikki yhteiskunta-

luokat saivat osallistua poliittiseen toimintaan. Kun

maalaisväestön tavoitteet eivät edenneet riittävästi

porvarillisen oikeiston tai sosialistisen vasemmis-

ton toiminnassa, alettiin maamiesseurojen, osuus-

toiminnan ja nuorisoseurojen rinnalle kaivata

poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kyösti

Kallion johtaman Suomen Maalaisväestön Liiton

ja Santeri Alkion luotsaaman Etelä-Pohjanmaan

Nuorsuomalaisen Maalaisliiton yhdistyessä vuonna

1908 syntyi Maalaisliitto-niminen puolue. Uuden

puolueen ideologisena isänä pidettiin Alkiota, joka

korosti erityisesti kansan vähäosaisen enemmistön

olojen parantamista. Puolue haki kannatusta

maatalous- ja maaseutuväestöstä ja korosti politii-

kassaan maaseudun taloudellista ja sosiaalista hyvin-



15

vointia. Sosiaalidemokraattien kanssa puolue ryhtyi

ensi kertaa hallitusyhteistyöhön vuonna 1937. Näin

maahan saatiin ensimmäinen niin sanottu punamul-

tahallitus (Keskustan historia... 2007).

Nousiaisen (1998: 42–43) mukaan vahvat

talonpoikaispuolueet ovat suhteellisen harvinaisia

muualla kuin Pohjoismaissa. Maaseutuväestö on

yleensä hyvin heterogeenistä. Siihen kuuluu maan-

omistajia, maattomia, pienten tilojen ja suurten

tilojen viljelijöitä. Vahvaa suomalaista talonpoi-

kaispuoluetta selittää Nousiaisen näkemyksen mu-

kaan maatalousväestön suhteellinen yhtenäisyys,

joka erotti sen omaksi ”sosiaaliseksi kerrostumak-

seen”. Esimerkiksi maanomistajien ja maattomien

suuri vastakkaisuus olisi voinut vaikeuttaa agraari-

puolueen toimintaa ja ohjata alempien tuloryh-

mien maatalousväestöä kohti vasemmistopuolu-

eita. Talonpoikaispuoluetta tukivat myös maan

teollistumisen hitaus sekä pienviljelystä painotta-

neet perinteet.

Maalaisliiton historiaa tutkineen Tytti Iso-

hookana-Asunmaan (1980: 232–233, 235–237)

mukaan puolue kasvoi ensimmäisten kolmen-

kymmenen vuotensa aikana paikallisesta poliitti-

sesta voimasta valtakunnalliseksi suurpuolueeksi.

Pohjois-Suomeen puolueelle muodostui selvä, laaja

ydinalue. Oulun läänissä Maalaisliiton kannatus ei

vuosina 1907–1939 jäänyt vaaleissa yhdessäkään

kunnassa alle neljänneksen, maan pohjoisimmissa

osissa puoluetta kannatti yli puolet äänestäjistä.

Pohjois-Suomessa puoluetta kannattivat niin pien-

viljelijät kuin vauraammat tilallisetkin, ja se alkoi

kasvattaa kannatustaan myös muiden kuin maan-

viljelijöiden joukossa. Teollisuuden kasvukaan ei

näyttänyt suoraan estävän puolueen kasvua. Maail-

mansotien välillä pohjoissuomalaiset odottivat

erityisesti ”maaseudun oikean ydinväestön” aseman

puolustamista. Puolueen sisällä näkyi myös

rintamalinja maataloudesta leipänsä vaikeammin

hankkivien pohjoisten ja leveämmän leivän eteläis-

ten kannattajien välillä. Keskeiseksi koettiin ”köy-

hän asialla” pysytteleminen. Valtiotieteilijä Onni

Rantala (1970: 129–131) arvioi kaakkoisten ja

pohjoisten syntysijojen ja keskeisten kannatusalu-

eiden vaikuttaneen merkittävästi Maalaisliiton

toimintaan. Pohjoisessa SKDL:oa vastaan käyty

ankara taistelu muovasi selvästi maalaisliittolaista

politiikkaa. Maalaisliitto kannatti pohjoisessa ja

idässä esimerkiksi valtion yrittäjätoimintaa vasem-

mistopuolueiden tavoin pienviljelijöistä käymänsä

kilpailun vuoksi. Etelässä ja lännessä se piti kiinni

porvarillisemmista teemoista.

Nousiaisen (1998: 80) mukaan Maalaisliiton

ideologinen pohja nojasi yhteiskunnassa nopeutu-

neista muutoksista huolimatta vielä toisen maail-

mansodan jälkeenkin maaseudun ja kaupunkien

välisiin vastakohtiin. Vuoden 1950 puolueohjelma

korosti edelleen puolueen erityistehtävää maaseu-

tuväestön yhdistäjänä ja maaseudun asioiden

ajajana. Puolueaktiivi Kalervo Siikalan (1972: 17,

21–22) mukaan Maalaisliitossa vierastettiin 1950-

luvulla edelleen esimerkiksi ajatusta kannatus-

pohjan laajentamisesta. Keskustaa kohti vievään

nimenmuutokseenkin ryhdyttiin vasta vuosikym-

menen lopun poliittisten ristiriitojen jälkeen, kun

Maalaisliitto-nimen arveltiin rajaavan puolueen

kannatusaluetta ja toimintaa liiaksi maatalouteen

ja maaseudun kysymyksiin. Muutoksella voitiin

myös korostaa puolueen keskeistä asemaa ajan

politiikassa. Hokkasen (1996: 310) mukaan puolue

pyrki vasta 1960-luvulla selvemmin asutuskeskuk-

siin. Niin kauan kuin maaseutu- ja maatalous-

väestöä oli enemmän kuin puolueella äänestäjiä,

ei ollut tarvetta ”mennä merta edemmäs kalaan”.

Maalaisliiton oli kuitenkin vastattava myös maa-

seudun keskiluokan odotuksiin. Tässä pyrki-

myksessä tarpeellisiksi osoittautuivat Johannes

Virolaisen johdolla edistetyt ”kolmannen tien”

talouslinjaukset.

”Kolmas tie” tarkoitti politiikkaa, jossa ta-

louselämä pohjautuisi yksityiseen yrittäjyyteen,

mutta yhteiskunta määräisi talouselämän yleiset

puitteet tuotannon tehokkuuden turvaamiseksi

ja työttömyyden välttämiseksi (Virolainen 1949:

74). Tällä talouspoliittisella linjauksella puolus-

tettiin 1950-luvulla usein esimerkiksi Maalaisliiton

kaltaisen ei-sosialistisen puolueen kannatusta

sosialistishenkisenä pidetylle valtiovetoiselle teol-

listamiselle. Huoli ”vajaatyöllistettyjen” alueiden

tilanteesta korostui 1950-luvulla puolueen ohjel-

missa ja talouspoliittisissa tavoitteissa. Hokkanen

(2002: 548–549) arvioikin, että jo 1950-luvulla

aluepolitiikasta tuli Maalaisliitolle systemaattista.

1950-luvulla agraaripuolueenkin oli myös taivut-

tava uskomaan teollisuuden voimaan. Uutta poliit-

tista linjaa pitivät yllä varsinkin Lapin ja muun
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Pohjois-Suomen edustajat, sillä näillä seuduilla

maataloudelta ei voitu odottaa samaa kuin muual-

la. Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua? -

pamflettia Hokkanen (2002: 303) pitää ratkaisevan

tärkeänä Maalaisliiton aktiiviseksi teollistajaksi

muuttumisessa. Kirjasen merkitystä painottaa

myös kansantaloustieteilijä Hannu Tervo (2003:

15–16) mainitessaan sen käynnistäneen tuotannon

hajasijoittamiseen tähdänneen politiikan ajanjak-

son. Uudella linjalla voitiin tehdä aluepolitiikkaa

ja tukea maaseutuasutusta.

Hokkasen (1996: 385–386) mukaan juuri

Virolaisen ja Kekkosen tapaisten ”asfalttimaa-

laisliittolaisten” rooli oli merkittävä Maalaisliiton

politiikan muuttuessa. Puolueessa oli kuitenkin

myös niitä, jotka pelkäsivät maaseutupolitiikan

unohtuvan kaupunkilaisten ja palkansaajien kysy-

mysten merkityksen kasvaessa. Asetelma kiristyi

1950-luvun mittaan. Näin Maalaisliitossa kulje-

tettiin 1950-luvun alkupuolelta lähtien esimerkiksi

Pohjois-Suomen suhteen rinnan kahta varsin

erilaista maaseudun kehittämisen linjaa, valtio-

vetoista suurteollisuuspolitiikkaa ja pienviljelystä

painottavaa asutuspolitiikkaa. Näiden väliin jäi

myös laaja alue, jolla haettiin perinteiseen tapaan

tukea maataloustuotannolle ja edistettiin pien-,

koti- ja käsiteollisuuden tavoitteita. Puolue piti

maatalouselinkeinon ja maaseutuväestön etujen

ajamista porvarillisen yhteiskunnan puolusta-

misena. Lisäksi hyvinvoivaa maaseutua pidettiin

varmimpana takeena kommunismin uhkaa vas-

taan (Hokkanen 2002: 22–23).

Kasvavista sisäisistä ristiriitaisuuksistaan

huolimatta Maalaisliitto pysyi vahvasti suoma-

laisen politiikan vetovastuussa läpi 1950-luvun.

Historioitsija Jorma Kalelan (1989: 170–171) mu-

kaan Maalaisliiton rooli oli suomalaisessa poli-

tiikassa vuosina 1950–1958 keskeinen ja vuosina

1959–1966 johtava. Kalela arvioi tämän ylläpitä-

neen talonpoikaisen Suomen vision toteuttamista.

Maaseutua ja maataloutta säädeltiin toisen maail-

mansodan jälkeen valtiollisesti hyvin erillisenä

kokonaisuutena. Tätä maaseudun tärkeän elinkei-

non ja elämisen muodon koskemattomuutta Kale-

la pitää merkittävänä tekijänä ajan yhteiskun-

nallisen suunnittelun poliittisissa vastakohtaisuuk-

sissa. Hokkasen (2002: 550) mukaan Maalaisliitto

oli 1960-luvulle tultaessa ”varaukseton alue-

politiikan puolestapuhuja”. Se oli myös näkyvästi

mukana kehittyvässä valtakunnansuunnittelussa.

1.5 Tutkimuksen eteneminen

Tutkimukseni etenee tästä johdantoluvusta työn

taustaa esittelevään osuuteen. Siinä selvennän

alueiden kehittämisen politiikan tutkimisen kan-

nalta mielestäni tärkeimpiä varsinaisen alue-

politiikan käsitteitä ja näiden yhteyttä 1950-luvun

Pohjois-Suomen kehittämisen tutkimiseen. Vuo-

sikymmeniä käytössä olleen aluepolitiikan perus-

telut ovat varsin vakiintuneet. Osa politiikan

osalohkon yleisistä piirteistä ylittää kansalliset rajat.

Siksi esimerkiksi uuden politiikan käyttöönoton

vaiheessa, valtioiden tuettavikseen valitsemien alu-

eiden määrittelyssä ja tukitoimenpiteissä on selviä

yhtäläisyyksiä alueiden kehittämiseen pyrkivää

politiikkaa toteuttavien valtioiden välillä. Tutki-

mukseni taustan kannalta merkittäviä ovat myös

aiemmissa tutkimuksissa esitetyt näkemykset

suomalaisesta aluepolitiikasta osana niin kutsut-

tuja ”kansallisia projekteja”. Aluepoliitiikkaa

koskevasta tutkimustiedosta on vedettävissä suoria

yhteyksiä tapausesimerkeissäni kuvaamaani Poh-

jois-Suomen alueen kehittämiseen. Tutkimukseni

taustaa esittelevässä luvussa esittelen myös käyttä-

mäni narratiivisen tutkimusmenetelmän ja tut-

kimusaineistoni pääpiirteissään.

Esittelen tapausesimerkkini kunkin omassa

luvussaan. Lukujen lopussa kokoan niiden sisältöä

yhteen kokonaisuuksiksi ja analysoin tapausesimer-

kin kuvaamaa tapahtumasarjaa. Ensimmäinen

esimerkkini kuvaa typpitehdasta ja yliopistoa. Toi-

sessa esimerkissäni kohtaavat valtio ja yksityiset

yrittäjät. Kolmas esimerkki kuvaa maaseudun

kehittämistä ja tämän kiinnekohtia yleisempään

yhteiskuntakehitykseen, siis käytännössä suoma-

laisen maaseutu–kaupunki-suhteen ilmenemistä

1950-luvulla.

Tutkimukseni päätelmäosuudessa kokoan

yhteen alueiden kehittämiseen pyrkivän politiikan

ominaispiirteistä narratiivisen tutkimusmenetel-

män avulla syntyvää kuvaa 1950-luvun tapahtu-

mista. Tässä luvussa siis yhdistyvät tutkimuksen

taustalla vaikuttava aiempi tutkimus, empiirinen

aineistoni sekä sen analyysi vastauksina tutkimus-

kysymyksiini. Johtopäätöksissä keskustelen myös

siitä, miten 1950-luvun Pohjois-Suomen kehittä-

misen myötä muotoutunut alueiden kehittämisen

politiikka kytkeytyy 1960-luvulla muotoiltuun

kehitysaluelainsäädäntöön.
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2. Alueiden kehittämisen politiikan tutkiminen

Alueiden kehittämiseen pyrkinyt politiikka tapahtuu

1950-luvun tapahtumia kuvaavassa tutkimuksessani

Suomen valtion rajojen sisäpuolella. Varsinaista

aluepoliittista lainsäädäntöä edeltänyt alueiden

kehittämisen politiikka ilmeni usein julkisen

hallinnon talouspoliitiikasta käytyinä keskusteluina

ja käytännön toimintana. Varhaisen politiikan

hahmottumista tukevat työssäni varsinaisen

aluepolitiikan taustaa, sen yleisiä piirteitä ja niiden

kehitystä kuvaava kirjallisuus ja aiempi tutki-

mustieto. Keskeistä on muun muassa se, miten

alueiden kehittämiseen pyrkineen politiikan

keinovalikoima muualla on kehittynyt ja miten sen

toimien on arvioitu alueiden kehitykseen vai-

kuttavan. Suuri osa varsinaisen aluepolitiikan

tutkimuksesta tarkastelee alueiden kehityksen

tukemista nimenomaan sen kansantaloudellisen

merkityksen näkökulmasta tai arvioi valittuja toi-

mia suhteessa politiikalle asetettuihin tavoitteisiin.

Tutkimukseni taustaksi olen lisäksi selvittänyt sitä,

miksi aluepolitiikkaan ylipäätään on markkina-

talousmaissa turvauduttu, miten se on Suomessa

ja muualla alkanut, ja miten sen syntyajan po-

liittisten olosuhteiden on ajateltu tämän yhteis-

kuntapolitiikan sektorin kehitykseen vaikuttavan.

Tapausesimerkkini ovat tarvinneet tuekseen

aiempaa tutkimustietoa valtion ja alueen suhteen

kehityksestä, valtion roolista ja vaikutusmahdol-

lisuuksista talouselämässä, sekä maaseudun ja

aluepolitiikan läheisestä kytkennästä Suomessa.

Aluepolitiikka on ilmiönä suhteellisen uusi,

Suomessa vielä tuoreempi kuin monessa muussa

Euroopan maassa. Aluetutkijat Harvey Armstrong

ja Jim Taylor (2000: 206) kirjoittavat aluepolitiiikan

tarkoituksenmukaisuuteen uskotun 1930-luvulta

lähtien. Maailmantaloutta 1930-luvun taitteessa

koetelleen laman ja toisen maailmansodan jälkeen

jälkeen valtio rajasi kansalaisten hyvinvoinnin

nimissä aiempaa selvemmin yksityisten yrittäjien

toimintaa (Artobolevskiy 1997: 15). Poliitikot

alkoivat pitää alueiden taloudellisia kehityseroja

kansantaloudellisesti vahingollisina, sillä markki-

navoimien vaikutuksesta hyvinvointi jakautui liian

epätasaisesti. Tästä seurasi sosiaalisia ja poliittisia

ongelmia. Lisäksi markkinoiden toiminnan myötä

syntyneet kehityserot tarkoittivat sitä, etteivät

voimavarat olleet riittävän tehokkaassa käytössä.

Markkinavoimien odotettiin pitkään itse korjaavan

syntyneet vaikeudet. Näin ollen palkkojen olisi

pitänyt seurata tarjolla olevan työvoiman määrää,

työvoiman muuttaa parempien palkkojen perässä

ja työtä tarjoavien yritysten taas siirtyä halvemman

työvoiman alueille. Todellisuudessa näin ei kuiten-

kaan tapahtunut, sillä palkat ja muuttoliike reagoivat

taloudellisiin tekijöihin liian hitaasti. Alueiden välisiä

kehityseroja lähdettiin korjaamaan, kun ne osoit-

tautuivat varsin pysyviksi ja yhteiskunnallista kehi-

tystä hankaloittaviksi (Kangasharju ym. 1999: 3;

Armstrong & Taylor 2000: 206, 209–211).

2.1 Aluepolitiikan tausta ja

perustelut

Alueiden ongelmia markkinalähtöisesti lähestyt-

täessä niiden ajatellaan korjaantuvan markki-

noiden vapaata toimintaa tukemalla, erityisesti

työmarkkinoilta toivotaan ”vapautumista”. Jos

aluepoliittisiin toimiin ryhdytään, niiden on oltava

vähäisiä, valikoituja ja rajattuja. Toinen lähestymis-

tapa – ”tilan keynesiläisyys” – arvioi alueiden

kehityserojen johtuvan aluetalouden rakenteellisista

heikkouksista ja vähemmän kehittyneiden alueiden

taloudellisesti vaikeasta asemasta suhteessa

tärkeisiin keskuksiin. Alueellisen politiikan on

tarjottava keinoja kehityksen kääntämiseksi ja

vähemmän kehittyneiden alueiden teollisen ja

kaupallisen perustan vahvistamiseksi (Armstrong

& Taylor 2000: 210–211). Aluetieteilijä Hannu

Katajamäen (1988: 41) mukaan suomalaisen alue-

politiikan käynnistäminen osoitti, että Suomessa

oli päädytty juuri jälkimmäiseen vaihtoehtoon:

markkinavoimien vapaan toiminnan oli todettu
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johtavan polarisoituvaan kehitykseen, ja syntynyt

alueellinen epätasapaino haluttiin poistaa.

Kehityksen erot näkyivät konkreettisesti ih-

misten elintasossa. Taloustieteilijä Gavin McCrone

(1969: 25) arvioikin erityisen alueiden kehitykseen

kohdistuneen politiikan käynnistyneen monissa

maissa monisyisen poliittisten, sosiaalisten ja

taloudellisten paineiden yhdistelmästä. Aluekehi-

tystutkija Norbert Vanhoven (1999: 294) mukaan

näiden yhdistelmä määrittää myös aluepolitiikan

tavoitteita. Monissa maissa erityisen aluepolitiikan

kehittelyyn kannustivat ongelmallisilla alueilla

hälyttävän korkeiksi kohonneet työttömyysluvut.

Vanhoven tulkinnan mukaan aluepolitiikka olikin

alkuun tiettyjen seutujen ”pelastusoperaatio”.

Työttömyydessä yhdistyivät alueiden kehittämisen

taloudelliset, sosiaaliset ja poliitiset perustelut, sillä

sen vuoksi kansallisia resursseja ei voitu käyttää

niin tehokkaasti kuin mahdollista, ja se lisäsi

ihmisten tyytymättömyyttä oloihinsa ja kasvatti

samalla poliittista epävakautta (McCrone 1969: 25;

Vanhove 1999: 41). Kun työttömyys kasvoi

Suomessa 1950-luvulla tietyillä alueilla huomat-

tavan vaikeaksi ongelmaksi, perusteltiin sillä usein

esimerkiksi teollistamistavoitetta. Myös tuotannon

tehostamisen tavoite toistui alueiden kehittämisen

ajatuksissa, varsinkin pienviljelysseuduilla tuotanto

vaikutti riittämättömältä talouden kasvutavoit-

teisiin nähden. Alueellisia kehityseroja arvioidaan

edelleen henkeä kohden lasketun tuotannon ja

työttömyysasteen avulla. Työvoiman ja työpaikko-

jen kohtaamista on pyritty parantamaan paitsi

luomalla työpaikkoja korkean työttömyyden alueil-

le myös kannustamalla työvoimaa alhaisen työttö-

myyden seuduille (Kangasharju ym. 1999: 2, 8).

Taloustieteilijä Hannu Niittykankaan (1993:

1–2) mukaan aluepolitiikka on yleisen talouspoli-

tiikan jatke. Se pyrkii pääasiallisesti turvaamaan

yksilöiden elämisen ja yritysten toiminnan mah-

dollisuudet ydinalueiden ulkopuolella. Pääosa

aluepolitiikan toteutuksesta tarkoittaa elinkeinojen

tukemista tavalla tai toisella heikommin menesty-

neillä alueilla (Kangasharju ym. 1999: 2). 1950-

luvun alueiden kehittämisen politiikka tuki talou-

dellisesti yritystoiminnan käynnistämistä keskusten

ulkopuolisilla seuduilla. Syrjäseuduille perustettiin

lisäksi valtionyrityksiä jopa sellaisissa tapauksissa,

joissa sen kannattavuudesta ei ollut varmuutta.

Taloudellista tukea annettiin myös suoraan maa-

taloustuotannolle. Maaseutututkija Leo Granberg

(1992: 59) pitää tärkeänä hyvinvoinnin lisääjänä

sitä suomalaiseen talous- ja yhteiskuntapolitiik-

kaan Ruotsista kopioitua oivallusta, että verova-

rojen sosiaalipolitiikkaan käyttäminen itse asiassa

tuki taloudellista kehitystä. Tämä ajattelu heijastui

myös alue- ja maatalouspoltiikkaan. Alueellinen

hintatuki ja pientilatuki vakiintuivat myöhemmin

osaksi maatalouden tulojärjestelmää. McCrone

(1969: 25) pitää kuitenkin huomionarvoisena, että

aluepolitiikan tulkitseminen yksinomaan taloudel-

liseksi kysymykseksi on riittämätöntä. Hallitukset

saattavat toteuttaa aluepolitiikkaa silloinkin, kun

sen taloudellista hyötyä pidetään epätodennäköi-

senä. Se, miten taloudelliseen kehitykseen tavoit-

teiden saavuttamiseksi vaikutetaan, on kuitenkin

taloudellinen kysymys.

Aluepolitiikan ei-taloudellisina perusteina

Niittykangas (1993: 2) mainitsee halun turvata

yksilön vapaus valita asuinpaikkansa sekä väestön

liikkuvuudesta seuraavien sosiaalisten ongelmien

ehkäisemisen. Aluepolitiikkaa perustelevat myös

elintarvikkeiden tuotannon omavaraisuuden tavoite,

raaka-aineiden saannin turvaamispyrkimys sekä

kulttuuriperinnön vaalimisen tavoite. Sille voidaan

asettaa myös maan asuttuna pitämisen puolustus-

strateginen tavoite. 1950-luvun Pohjois-Suomen

kehittämisessä varsinkin väestön liikkuvuuden

mahdollisia haittavaikutuksia painotettiin usein.

Yksilöiden kotiseudullaan pysymisen mahdol-

lisuuden turvaaminen kuului erityisesti Maalais-

liiton tavoitteisiin. Sen poliittisessa retoriikassa

käytettiin usein ”pakkolähdön” termiä, mikä

selvästi korosti yksilön oikeutta valita kotiseudulle

jääminen. Teemaa hyödynnettiin esimerkiksi Maa-

seudun nuorten liiton vaalikampanja-aineistossa

vuonna 1951 (KMA, Ml/Pt, Ja... Ei pakkolähtöjä

- leipää kotiseudulta).

Aluepolitiikkaa perustelevia sosiaalisia pyr-

kimyksiä ei aina ole helppo erottaa poliittisista

tavoitteista. Monissa Euroopan maissa epäoikeu-

denmukaisiksi koetut tulotason alue-erot ovat vai-

kuttaneet äänestäjien käyttäytymiseen. Vähemmän

kehittyneiden alueiden asukkaat ovat tunnistaneet

tilanteensa epäoikeudenmukaisuuden paremmin

kuin keskusalueiden asukkaat, mikä on vaikuttanut

heidän valintoihinsa kansallisissa ja alueellisissa

vaaleissa. Aluepolitiikka ja aluesuunnittelu ovat

paitsi osa valtionhallintoa, poliittisten puolueiden
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toimintaa ja kansallisen koheesion tavoitetta myös

tärkeä inhimillinen ja moraalinen kysymys. Siksi

esimerkiksi Saksassa ajatus tasa-arvoisten elin-

olosuhteiden turvaamisesta eri alueilla on kirjattu

perustuslakiin (Vanhove 1999: 43).

Niittykangas (1993: 2) kutsuu aluepolitiikan

ei-taloudellisia perusteita leimallisesti julistuksen-

omaisiksi. Aluepolitiikan tekijät haluavat niillä

osoittaa, että alueelliseen tasapainoon halutaan

paitsi taloudellisista syistä myös tiettyjen arvojen

ja tietynlaisen tahdon vuoksi. Taloustieteilijä

Charles Goren (1984: 249–252) mukaan alueiden

avustaminen on poliittinen valinta. Valtion-

hallinnon on jatkuvasti ilmaistava toimivansa

kansallisen edun nimissä uskottavuutensa säilyt-

tääkseen. Kehittämissuunnitelmissa tämä näkyy

esimerkiksi tasa-arvoretoriikkana ja pyrkimyksinä

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisää-

miseen. Tätä retoriikkaa on myös tuettava näkyvin

toimin, jotta ihmiset luottaisivat hallintoon. Selvä

alueisiin kohdistuva politiikka nostaa valtion-

johdon aikeet esiin selvemmin kuin epäsuorasti

alueiden kehityksen suuntaa ohjaavat poliittiset

päätökset. Näin aluepolitiikalla on suuri symbo-

linen merkitys, vaikka sen taloudelliset vaikutukset

eivät aina ole myönteisiä. Goren mukaan valtio

kohottaa myös kansallistunnetta pyrkiessään

yleisen edun nimissä kohti  ”kehitystä”.  Tietyn-

lainen julistuksellisuus ja alueiden kehittämisen

suuri symboliarvo näkyvät mielestäni hyvin 1950-

luvun Pohjois-Suomen kehityksen merkitystä

painottaneissa julkilausumissa ja puheenvuoroissa.

Vallanpitäjät halusivat näyttävästi osoittaa pyrki-

myksiään yksilöiden hyvinvoinnin parantamiseen

syrjäisten alueiden olojen kohentamisen avulla.

Saavutettavan ”yleisen edun” korostettiin tarkoit-

tavan paitsi ongelma-alueiden asukkaita myös

koko muuta Suomea.

Alueita kehitetään siis selvästi poliittisten

valintojen mukaan. Aluetutkija Sergei Arto-

bolevskiyn (1997: 28–29) mukaan valtionhallinto

alkaa kaventaa alueellisia eroja vasta valtaa pitävien

todettua ne mahdottomiksi hyväksyä. Hyväk-

syttäväksi katsottava taso voi vaihdella kansan-

talouden tilan ja hallitsevien puolueiden ideologian

mukaisesti.  Talousmaantieteilijät Anatoli Kuk-

linski ja Jan Lambooy (1983: xi) arvioivat valtion

johdon arvojen ja todellisuuskäsityksen vaikut-

tavan paitsi aluepolitiikan suuriin linjoihin myös

sen toteuttamisen yksityiskohtiin. Poliitikkojen ja

suunnittelijoiden ihanteet muovaavat näin todel-

lisuutta. Myös maantieteilijä Mauri Lehmuston

(1987: 99) näkemyksen mukaan juuri ”alue-

poliitikkojen” määritelmä alueiden ongelmista ja

ongelma-alueista määrää harjoitettavan alue-

politiikan suuntaa. Lisäksi valintoihin vaikuttavat

poliitikkojen yhteistoimintakyky sekä vallitsevat

poliittiset voimasuhteet. Suuri merkitys aluepoli-

tiikan jatkoasetelmille on myös sillä, mihin

suuntaan yhteiskunta ja talouselämä kehittyvät

kulloisenkin lainsäädännön vallitessa. 1950-luvun

Suomessa poliitikot valitsivat Pohjois-Suomen

siksi syrjäseuduksi, jonka tulevaan kehitykseen he

erityisesti halusivat vaikuttaa. Alueen kehittäminen

eteni kuitenkin selvästi hallitusten yhteistoiminta-

kyvyn ja maan kulloisenkin taloudellisen tilanteen

rajaamana.

Aluepolitiikassa keskeisiä tavoitteita ovat

tehokkuus ja tasaisuus. Maantieteilijä Perttu

Vartiaisen (1998: 4) mukaan näiden tavoitteiden

rinnakkaisuus on leimannut suomalaista alue-

politiikkaa sen alusta saakka. Kansantaloustieteilijä

Auvo Kiiskisen (1974: 5) mukaan tehokkuus-

tavoite tarkoittaa kansantalouden suoritustason ja

-kyvyn parantamista ”yleisessä kasvupoliittisessa

mielessä”. Tasaisuustavoitteen lähtökohtia ovat

puolestaan yksilön hyvinvointi ja kansalaisten tasa-

arvoinen kohtelu. Pohjois-Suomen 1950-luvun

kehittämisessä nojattiin vahvasti alueen vielä

käyttämättömiin luonnonvaroihin taloudellisen

kasvun nimissä, mikä kytkeytyy Katajamäen

(1988: 41) mukaan tehokkuuden tavoitteeseen.

1950-luvulla alueiden kehittämisen tuet koh-

distettiin kuitenkin suoraan periferiselle alueelle,

myöhemmin tasaisuuspainotuksesta tutulla tavalla.

Tehokkuusajatteluun sopivan kasvukeskuspoli-

tiikan aika oli myöhemmin (tästä esim. Vartiainen

1998: 6). Vaikka 1950-luvun alueiden kehittämisen

politiikan painopiste oli taloudellisen eteenpäin-

menon edistämisessä, myös kansalaisten välinen

tasa-arvo kasvoi elintasoerojen kaventumisen

rinnalla. Näin tapahtui esimerkiksi kun hyvin-

vointipalveluja ulotettiin aiempaa enemmän

syrjäseuduille. Poliitikoille mahdollisimman

suuren kansantalouden kasvun ja alueellisten

elintasoerojen kaventamisen tavoitteet tarkoittavat

tasapainottelua, sillä kansalliset ja paikalliset

päämäärät voivat olla ristiriidassa keskenään.
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Molempien yhtäaikainen saavuttaminen voi olla

jopa mahdotonta (Artobolevskiy 1997: 30).

Varhaista suomalaista alueiden kehittämisen

politiikkaa kuvaavassa tutkimuksessani näkyy

selvästi kaksi ensimmäistä Vanhoven (1999: 57)

mainitsemista alueisiin kohdistuvan talouspolitii-

kan vaiheista. Ensi vaiheessa 1950-luvulla pyrittiin

alueiden ongelmien ja niiden alkuperän määrittele-

miseen, toisessa vaiheesssa muotoiltiin poliittisia

tavoitteita ongelmien ratkaisemiseksi. Kun suoma-

laispoliitikot pyrkivät erilaisissa elinkeinojen

tukemisen aloitteissaan määrittelemään ne alueet,

joille tukea erityisesti tarvittiin, hahmoteltiin ”kehi-

tysalueita” tavalla, joka myös liittyy Vanhoven

(1999: 129, 133) mukaan aluepolitiikan alkuun.

Vasta alueiden määrittelyn ja ryhmittelyn avulla

niiden tilannetta oli mahdollista tarkastella

tarkemmin. 1950-luvun poliitikot yrittivät myös

muotoilla sitä strategiaa, jota alueiden suhteen oli

syytä seurata. Lisäksi alueiden kehittämisen eri

vaihtoehtojen myötä hahmoteltiin työhön

tarvittavia ja suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia

välineitä. Suomessa valintoja määrittivät selvästi

maan maatalousvaltaisuus, syrjäseutujen elin-

keinopohjan kapeus, maaseutualueiden korkea

syntyvyys ja teollistamisen tarve.

1950-luvulla Pohjois-Suomen kehittämi-

sessä ilmenneet toimintatavat ja suomalaisen

aluepolitiikan kehittyminen yleisemminkin seurai-

levat yleiseurooppalaisia linjoja. Aluepolitiikan

tutkijat Bill Nicol ja Douglas Yuill (1980: 17–19)

selittävät aluepolitiikan hidasta käynnistymistä

jälleenrakentamisella ja sodasta toipumisella.

Sodan jälkeen poliittinen painopiste oli talouden

ja hyvinvoinnin kansallisessa kasvussa, ei vielä

näiden alueellisessa jakautumisessa. Monin pai-

koin ”alueongelmaa” vaikeuttaneet perinteiset

teollisuudenalat menestyivät jälleenrakennuksen

olosuhteissa eikä muuttoliike vielä ollut suurta.

Säännöstelytalouden päättyessä uskottiin markki-

navoimiin, valtion taloudellista väliintuloa ei

yleisesti kannatettu. Aluepolitiikkaa toteuttaneissa

maissa keskityttiin infrastruktuurin järjestämiseen.

Luonteeltaan ja voimakkuudeltaan vaihdelleen

alueongelman ratkaisemisessa elettiin Nicolin ja

Yuillin mukaan ”horrosjaksoa” 1950-luvun lopulle

asti. Aluepolitiikkaa alettiin pitää välttämättömänä

olosuhteiden tasaajana, kun huoli ongelma-alueista

kasvoi maatalouden ja perinteisten teollisuuden-

alojen työllistävyyden heikettyä. Työttömyys ja

vajaatyöllisyys johtivat muuttoliikkeen kasvuun.

Huolta alettiin tuntea myös kasvukeskusten ruuh-

kautumisesta ja niiden infrastruktuurin riittämät-

tömyydestä. Työvoiman kysynnän epätasapaino

johti kansantaloudellisesti vaikeisiin inflaatio-

paineisiin. Olennaista oli myös se, että 1950-luvun

lopulta alkaen alueiden kehittämisen perustelut

alkoivat painottaa tasa-arvon ja hyvinvoinnin

jakautumista.

Aluetutkija Jan Mønnesland (1997: 21) arvioi

alueellisen tasapainon käsitteen kytkeytyneen

Suomessa vahvasti kansalliseen konsensustavoit-

teeseen. Aluepolitiikan piti sitoa kansakuntaa

yhteen ja antaa heikommin menestyneiden aluei-

den edustajille mahdollisuus vaikuttaa politiikan

saamaan muotoon valtakunnan tasolla. Suhteessa

1950-luvun Pohjois-Suomen kehittämiseen pidän

hyvin tärkeänä myös Mønneslandin huomiota

siitä, että Suomessa haluttiin Ruotsin tavoin hillitä

liian nopeita muutoksia tiettyjen alueiden ruuh-

kautumisen ja yksilötason ongelmien välttämiseksi.

Kun poliittisilla toimilla ei varsinaisesti pyritty

alueellisen rakenteen säilyttämiseen, tehtiin Møn-

neslandin mukaan lähinnä kehitystä hillitsevää, ei

niinkään sitä ehkäisevää politiikkaa. Yhteiskun-

nallisen muutoksen hallitsemisen teema toistuukin

1950-luvun työttömyyden kasvua ja muutto-

liikkeen kiihtymistä ennakoineissa keskusteluissa.

2.2 ”Kansakunnan projektit” ja

suomalaisen alueiden kehittämisen

juuret

Eräät suomalaista aluepolitiikkaa aiemmin tarkas-

telleet tutkijat ovat kytkeneet ilmiön ”kansallisiin

projekteihin”, eri aikakausina vallinneisiin talou-

den ja yhteiskunnan kehityslinjoihin. Aluetutkija

Heikki Eskelisen (2001: 16–17) mukaan aluepoli-

tiikka on vaikeasti määriteltävästä syntyhetkestään

lähtien ollut ”alisteinen kansallisvaltion perim-

mäisille pyrkimyksille”. Valtiokoneisto on ohjannut

asioita yleisen edun eri tulkintoja ja kansalaisten

vaatimuksia sovitellen ja samalla toteuttanut

poliittisia päämääriään. Eskelisen mukaan kan-

sallisissa projekteissa ovat erilaisin painotuksin

yhdistyneet alueiden kehittämisen motiivit ja
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toimintatavat. Näitä ovat olleet valtion perustan

rakentaminen ja puolustaminen, työvoiman ja

raaka-aineiden hankinta, hyvinvointivaltiotavoite

sekä yritysten kilpailukyvyn puolustaminen.

Alueiden kehittämiseen vaikuttavat liittyvän myös

Granbergin (1992: 53, 63) mainitsemat toisen

maailmansodan jälkeisen asutustoimintaa painot-

taneen ”yhteiskuntapoliittisen projektin” tavoit-

teet. Talouden ja sosiaalisen elämän ongelmia

ratkonut asutustoiminnan strategia tavoitteli

tuotannon nostamista, työllisyyden turvaamista,

asuntopulan poistamista, ja metsätyövoiman tar-

peen tyydyttämistä. Pienten tilojen avulla pyrittiin

myös vakauttamaan ja lujittamaan yhteiskunnan

kiinteyttä. Granbergin mukaan asutuspolitiikan ja

maareformin merkitys oli niin suuri, että ne

suorastaan hallitsivat ajan yhteiskuntapolitiikkaa.

Valtiotieteilijä Hannu Pelttari (1975: 81) puoles-

taan arvioi siirtoväen asuttamisen olleen sodanjäl-

keisen ajan ”laajakantoisinta aluepolitiikkaa”.

Syrjäseudut ja maaseutu olivat Eskelisen (2001:

17) mukaan viimeistä kertaa keskeisellä sijalla

kansallisissa projekteissa toisen maailmansodan

jälkeisen asuttamisen, metsätaloustöiden ja voima-

rakentamisen kaudella. Yleisen edun tavoite ja

asutustoimintaa painottanut strategia liittyivät

selvästi 1950-luvun pohjoiseen.

Granbergin (1992: 63) mukaan asutus-

toiminnan projektia seurasi hyvinvointivaltion

projekti. Talouden kasvaessa yhteiskunnallisia

ristiriitoja voitiin alkaa tasoittaa tulojärjestelmän

avulla, lisäksi laajennettiin sosiaalipolitiikkaa.

Kangasharju, Kataja ja Vihriälä (1999: 10–11) pai-

nottavat ihmisten välisten hyvinvoinnin erojen

tasaamisen olevan kaikkien hyvinvointivaltioiden

tavoite. Hyvinvointia luovat käytettävissä olevien

tulojen ohella tavaroiden ja palvelujen saatavuus

ja hinta, mahdollisuus tehdä työtä, sosiaaliset

kontaktit, ympäristön miellyttävyys ja turvallisuus.

Maantieteilijä Johanna Yliskylä-Peuralahden (2004:

41) mukaan hyvinvointivaltion rakentaminen oli

teollistamisen rinnalla suuri yhteiskuntapoliittinen

projekti 1950- ja 1960-lukujen aikana. Silti hyvin-

vointitavoitteet tulivat aluepolitiikkaan varsinaisesti

vasta elinkeinorakenteen muutoksen ja muuttoliik-

keen kasvun myötä. Eskelinen (2001: 19–20)

arvioi, että teollinen rakennemuutos ja hyvinvoin-

tivaltio nivottiin pohjoismaisen mallin mukaan

vähitellen yhteen alueiden kehittämisessä. Hyvin-

vointivaltion toimenpiteet vaikuttivat alueiden

kehitykseen ”suurena aluepoltiiikkana”, julkisina

palveluina, koulutusjärjestelmän kehittymisenä ja

muun sosiaalisen infrastruktuurin myötä. Hyvin-

vointivaltio ja suuri aluepolitiikka kehittyivät

Suomessa nopeasti rinnan ”pienen aluepolitiikan”,

selvästi alueiden tukemiseen kohdistetun tuen käytön

kasvun kanssa. Valtio kehitti maata ja kansalaiset

vaativat siltä etuja. Myös hyvinvoinnin tasaamisen

tavoitteita ja toimia muotoiltiin jo 1950-luvun

Pohjois-Suomen kehittämisessä, vaikkakin vielä

teollistavan ja talouden kasvua painottaneen aluei-

den kehittämisen varjossa.

Pohjois-Suomen sosiaalisten ja taloudellisten

kehitystavoitteiden ohella alueen kehittämiseen

liittyi yhteiskunnan tasapainon säilyttämisen vuoksi

vahvoja poliittisia pyrkimyksiä. Moisio (2005: 29,

32) sitoo suomalaisen aluepolitiikan synnyn

”kansakuntaistavan Suomen” kehityskulkuun.

Toisen maailmansodan kriisijakson jälkeen käynnis-

tynyt vaihe leimasi alueellista järjestelmää ja

yhteiskuntakehitystä pitkään. Kansakuntaistavassa

vaiheessa syntyi Moision mukaan ajatus jakamat-

toman kokonaisuuden muodostamasta Suomesta.

Alueelliseen eheyttämiseen kuului ”kokonais-

maanpuolustus”, sillä uuden sodan uhkan vuoksi

koko maan asuttuna pitäminen oli tärkeää. Uhka

oli nähtävissä myös maan sisäpuolella. Moision

mukaan Suomen tasapainoiseen ja tasapuoliseen

kehittämiseen kannusti se, että kommunismin

pelättiin kasvavan poliittisen johdon tekemien

virheiden vuoksi. Valtion kehityseroja tasaava

eheytystyö teki Moision mukaan aluepolitiikasta

luonnollista. Moisio (2006) on myös arvioinut

nuoren aluepolitiikan palvelleen ensi sijassa

poliittisen vallan tarpeita. Lojaali kansa oli turva

Neuvostoliiton polittiista järjestelmää vastaan.

Aluepolitiikka oli siten myös turvallisuuspoli-

tiikkaa: se takasi yhteiskuntajärjestyksen, vahvisti

Maalaisliiton ja SDP:n valta-asemaa ja suojasi

yksityistä omaisuutta. 1950-luvulla Maalaisliitto

korostikin asemaansa ainoana kommunismin

etenemistä hillitsevänä voimana syrjäseuduilla.

Hokkasen (2002: 543) mukaan Maalaisliitto ja

SKDL olivat monelle maaseudun asukkaalle

ainoita vaihtoehtoja.

”Kansallisiin projekteihin” kytkettynä suo-

malainen alueiden kehittäminen näyttää saaneen

keskeisiä muotojaan juuri toista maailmansotaa
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seuranneena aikana. Ajan vaatimukset muovasivat

kehitystyön tavoitteita yhtäältä vallinneiden olojen

ja toisaalta odotettujen muutosten mukaisiksi.

Varsinaisen suomalaisen aluepolitiikan alku onkin

näkemykseni mukaan vaikeasti määriteltävissä.

Asutustoiminnan projektiin liittynyt alueiden

kehittäminen antoi sille selvästi hahmoa, ja

lainsäädäntöön kirjattu kehitysaluepolitiikka

vahvisti hyvinvointivaltion kaudella valittuja

muotoja edelleen. ”Juuria” alueiden kehittämiselle

on etsitty jo näitä varhaisemmastakin ajasta.

Esimerkiksi maantieteilijät Jussi S. Jauhiainen ja

Vivi Niemenmaa (2006: 71–72) ovat alueellisen

suunnittelun vaiheita tutkiessaan ulottaneet

aluekehittämisen juuret 1800-luvun suomalaisiin

tavoitteisiin osoittaa alueellista kehittyneisyyttä

suhteessa emämaahan Venäjään. Tervon (2003:

14) mukaan jonkinlaista aluepolitiikkaa on ollut

olemassa yhtä kauan kuin on ollut kansallista

politiikkaa, sillä kaikella yhteiskuntapolitiikalla on

alueellisia ulottuvuuksia. Vartiainen (1998: 3) ja

Eskelinen (2001: 17) uskovat aluepolitiikan varhai-

simman olomuodon ilmenneen jo 1920- ja 1930-

lukujen maatalous-, asutus- ja rajaseutupolitiikassa.

Varsinaisen modernin aluepolitiikan Vartiainen

kuitenkin kytkee nimenomaan sodanjälkeisen ajan

teollisen yhteiskunnan luomispyrkimyksiin. Myös

Eskelinen (2001: 18) painottaa myöhempien

yhteiskunnallisten muutosten, erityisesti suurten

ikäluokkien varttumisen sekä idän ja pohjoisen

maaseutujen työvoimatarpeen pienenemisen

merkitystä aluepolitiikan synnyssä. Huomionar-

voinen on mielestäni kansantaloustieteilijä Paavo

Okon (1978: 1) näkemys siitä, että ennen vuotta

1966 tehtiin alueellisesti tavoitteellista talous- ja

yhteiskuntapolitiikkaa, mutta vasta vuodesta 1966

eteenpäin aluepolitiikka alkoi ohjailla systemaat-

tisesti yrityksiä. Tämä ero on tärkeä varhaisen

alueiden kehittämisen politiikan tarkastelussa.

Pohjois-Suomen kehityksen suhteen muo-

toillut 1950-luvun alueiden kehittämisen tavoitteet

ovat harvoin mahtuneet aiempiin aluepolitiikkaa

koskeviin tutkimuksiin. Lähinnä Kekkosen Onko

maallamme malttia vaurastua? -pamfletti on joissakin

tapauksissa mainittu uuden maalaisliittolaisen teol-

listamispolitiikan päänavauksena. Aluepolitiikkaa

on varsin yleisesti pidetty 1960-luvun muutosten

tuotteena. Joidenkin tutkijoiden näkemyksen

mukaan mielestä teollistavan politiikan alku on

vuoden 1958 Pohjois-Suomen teollisuudelle

myönnetyissä veronhuojennuksissa. Esimerkiksi

oikeustieteilijä Matti Niemivuo (1979: 33) arvioi

”tietoisen kehitysaluepolitiikan” alkaneen vasta

1950-luvun loppupuolelta. Samaan tapaan alue-

politiikkaa ovat rajanneet myös aluetieteilijä Olli

Kultalahti (1974: 5) ja Pelttari (1975: 80). Maantie-

teilijät Pentti Yli-Jokipii ja Arto Koski (1995: 56)

arvioivat alueellisen ulottuvuuden vaikuttaneen

kehitysaluelakeja edeltäneessä alkutuotannon ja

infrastruktuurin päätöksenteossa lähinnä taustalla.

Kiljusen (1977: 54–55) mukaan sektoripolitiikassa

näkyneestä alueellisesta ulottuvuudesta huolimatta

1950-luvulla ei vielä kehitetty mitään varsinaisia

aluepolitiikan välineitä, ja yksittäisten kysymysten

ratkaisuun pyrittiin koordinoimattomin toimin.

Vuonna 1969 jätetty kehitysalueiden neu-

vottelukunnan mietintö (Mietintö kehitysalueiden

talouden… KM 1969: B46) on eittämättä vaikut-

tanut moneen aiempaan tulkintaan varhaisen

alueiden kehittämisen koordinoimattomuudesta.

Mietinnön liitteeseen kirjatut kehitysaluelain-

säädäntöä edeltäneet alueisiin kohdistuneet toimet

sisältävät kuitenkin myös lukuisia aluepolitiikkaan

vakiintuneita käytäntöjä. Jo ennen lainsäädäntöä

alueiden välisten erojen tasaamiseksi käytettiin

mietinnön mukaaan virkamiesten syrjäseutulisiä,

avustuksia vaikeuksiin joutuneille kunnille,

maatalouden alueittaista hintapoliittista tukea,

maaseudun sähköistämisavustuksia, lainoja pien-

teollisuudelle, valtiontakauksia, työllisyyslainoja

sekä Pohjois-Suomen viljan markkinoimistukea.

Lisäksi perustettiin valtionyrityksiä kehitysalueille,

kohdennettiin näille julkisia infrastruktuuri-inves-

tointeja työllisyyden ylläpitämiseksi sekä annettiin

rahtiavustuksia.

Myös Kiiskisen (1974: 4) kirjoitus Kansanta-

loudellisessa aikakauskirjassa näyttää vahvistaneen

käsitystä 1950-luvun toimien epäjohdonmukai-

suudesta. Kiiskinen huomioi erikoislainsäädäntöön

pyrkimisen jääneen tuossa vaiheessa vähäiseksi.

Samassa artikkelissa Kiiskinen kuitenkin toteaa,

etteivät alueille kohdistetun sektoripolitiikan tai

valtakunnallisen työllisyys-, suhdanne- ja kehittä-

mispolitiikan toimet olleet heikommin menesty-

neille alueille tehtyjen investointien avulla

mitattuna vaatimattomia. Alueiden kehittämiseen

kohdistetut investoinnit näkyvät tämän tutkimuk-

seni tapausesimerkkien vaiheissa suunniteltujen
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kehittämistoimien tavoin. 1960-luvun politiikkaan

ei siis lähdetty tyhjästä, vailla kokemusta poliitti-

sista toimista tai suunnitelmista. Näkemykseni

mukaan jo 1950-luvulla alueiden kehittämisestä

tavoiteltiin pysyvää toimintaa.

2.3 Tapausesimerkkien kannalta

erityistä: alueiden kehittämisen rajat

ja mahdollisuudet

Valtiokeskeinen ja keskushallinnon asemaa ko-

rostava institutionaalinen perusta on ollut suo-

malaiselle aluepolitiikalle tyypillistä läpi sen eri

kehitysvaiheiden, näin siis myös tutkimani ajan-

jakson alueiden kehittämisen vaiheessa. Vasta 1980-

luvulla aluepolitiikkaan alkoi selvemmin nousta

paikallisen, omaehtoisen kehittämisen ajatuksia.

Siihen asti alueiden kehittämisen suunnittelu ja

toteutus tapahtui pitkälti ylhäältä alaspäin. Euroo-

pan unionin myötä aluepolitiikasta on tullut osin

”ylikansallista” ja samalla paikallisten toimijoiden

asema alueiden kehittämisessä on voimistunut
(Vartiainen 1998: 8–9; Eskelinen 2001: 20).

1950-luvulla alueiden kehittämisestä vastasi
pääasiassa valtio, siis poliitikoista ja valtion viran-
haltijoista koostuva julkisen hallinnon koneisto.

Kun poliittiset voimasuhteet 1950-luvulla muut-
tuivat ja sodanjälkeisestä vasemmistosuuntauksesta
siirryttiin porvarillisempaan painotukseen, muuttui
myös toteutettu politiikka. Sota-ajan myötä ja sen
jälkeen korostunut valtion vahva yhteiskuntapo-
liittinen asema heikentyi. Vasemmiston ohjelmista

ja eurooppalaisista esimerkeistä yhteiskuntatietei-
lijöille edennyt idea hyvinvointivaltiosta siirtyi
hiljalleen poliitikoille ja politiikkaan. Uusi talous-
poliittinen lähestymistapa ja konservatiivinen
talouspolitiikka kilpailivatkin 1950-luvun alkupuo-
lella, ja kilpailu heijastui toteutettuun politiikkaan

suunnanmuutoksina. Valtion menot kohdistuivat
1950-luvulla ennen kaikkea teollisuuteen ja infra-
struktuuriin. Vuosikymmenen lopulla kuljettiin

uudelleen vapaan markkinatalouden suuntaan ja

valtion osallisuutta taloudessa arvosteltiin. Valtion

asema voimistui uudelleen hyvinvointivaltioidean

myötä 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, mikä

muovasi jälleen toteutettua politiikkaa (Tiihonen

& Tiihonen 1984: 189–190, 192). Poliitikkojen

tekemien valintojen taustalla vaikuttivat usein

myös kotiseudut ja kannatusalueet. Hollandin

(1976: 16) mukaan poliitikot joutuvatkin aluepo-

liittisissa valinnoissaan ottamaan omien näkemys-

tensä rinnalla huomioon edustamiensa äänestäjien

käsitykset alueiden tukemisen tarpeesta. Hyvinvoi-

vien seutujen äänestäjiä edustavat pitävät harvoin

alueiden tukemista yhtä lailla tärkeänä kuin hei-

kommin menestyviltä seuduilta kannatuksensa

hankkivat.

Vähemmän kehittyneiden alueiden poliitti-

nen painoarvo riippuu myös siitä, miten hyvin ne

saavat edistettyä tarpeitaan puoluetasolla. Suo-

messa esimerkiksi Maalaisliittoon yhdistetty itä-

ja pohjoissuomalaisuus on Rantalan (1970: 130–

131) mukaan seurausta siitä, että puolueiden

vahvimmat alueet vaikuttavat usein vahvasti niiden

organisaatioon. Vaikka puolueet eivät rajoitu

politiikassaan yksinomaan valta-alueidensa edusta-

miseen, ne seuraavat usein juuri talouspolitiikassa

keskeisten kannatusalueidensa tarpeita. Pelttarin

(1975: 64) mukaan keskustapuolueen, 1950-luvulla

vielä Maalaisliiton, riippuvuus kehitysalueilta

saadusta kannatuksesta oli Suomen neljästä suu-

rimmasta puolueesta huomattavin. Kehitysalu-

eiden edustajien mahdollisuus vaikuttaa puolueen

politiikkaan sen sisältä käsin on ollut vahva.

Ensimmäisen tapausesimerkkini typpitehdas- ja

yliopistokysymyksissä Pohjois-Suomesta haluttiin

selvästi osoittaa valtion tason poliitikoille, että

seudulla oltiin tyytymättömiä alueella vallinneisiin

oloihin ja poliittisten ratkaisujen toivottiin tuovan

niihin muutoksen. Tällainen tyytymättömyys ja sen

synnyttämä poliittinen paine ovatkin ne tekijät,

jotka esimerkiksi Hollandin (1976: 15) mukaan

nostivat ”alueongelman” esiin. Taloustieteilijät

kiinnittivät ilmiöön huomionsa usein vasta sen

saatua poliittista huomiota.

1950-luvulla poliitikot perustelivat poh-

joisen kehittämisen toimia usein kansallista talous-

kasvua tukevalla syrjäseutujen luonnonvarojen

hyötykäytöllä, mikä Artobolevskiyn (1997: 29)

mukaan on yleisemminkin perustellut valtion

osallisuutta talouselämässä. Valtio yksin voi ratkoa

keskeisiä talouden ongelmia, kuten luonnonvaro-

jen tehokkaampaa hyödyntämistä niiden sijainti-

alueilla. Näin valitut alueiden kehittämistoimet

tapahtuivat selvästi ylhäältä alaspäin. Pohjois-

Suomen oli kuitenkin mahdollista tehdä tilannet-



24

taan tunnetuksi. Valtakunnantason päätöksenteossa

aluetta edustaneet poliitikot ja asiantuntijat, seudun

edustajat puolueiden toimielimissä, sanomalehdet

ja kasvavassa määrin myös suorat yhteydenotot

päättäjiin pyrkivät edistämään seudun olojen ke-

hittämistä. Aluetieteilijä Lauri Hautamäen (1985:

49) mukaan alueiden kehitykseen liittyvä tieto kul-

keekin alhaalta ylöspäin kansalaisten tekemissä

ehdotuksissa ja aloitteissa, lainsäätäjiin kohdistu-

vina henkilökohtaisina tai ryhmien esittäminä

vaatimuksina. Poliitikot ja asiantuntijat pyrkivät

vaikuttamaan paitsi julkisten esitysten kautta myös

henkilökohtaisin epäsuorin keinoin. Eri vaikutta-

mismuodot näkyvät työni typpitehdas- ja yliopisto-

ratkaisua kuvaavassa tapausesimerkissä paikallisen

ja valtiollisen tason neuvottelusuhteessa.

Vahvasti maa- ja metsätalouteen nojanneen

alueen elinkeinopohjan kehittäminen vaati myös

valtiolta tuoreita avauksia. Tietyillä aloilla ja erityi-

sesti tietyillä alueilla sen osallisuutta talouselämässä

suorastaan toivottiin. Näin esimerkiksi ensim-

mäisten valtiovetoisten teollistamishankkeiden

joukkoon kuulunutta Typpi Oy:n tuotantolaitosta

perusteltiin valtiotieteilijä Asko Puumalaisen

(1976: 64) mukaan tuotantorakenteen ”aukkojen”

täyttämisellä. Koko maan maataloustuotannon

tarvitsemaa typpilannotetta haluttiin tuottaa

elinkeinokehityksen nimissä juuri pohjoisessa,

vaikka tämän kannattavuus ei ollut varmaa.

Pohjoisen yliopiston kohdalla alue neuvotteli

valtion kanssa aiempaa selvemmin paikallisten

luonnonvarojen hyödyntämisen korvaamisesta.

Yliopistoa pidettiin Pohjois-Suomessa jonkin-

laisena vastineena seudun luonnonvaroista ja sen

odotettiin selvästi tukevan seudun jatkokehitystä.

Pohjoisen kokonaiskehityksen kannalta kysymystä

tarkasteltiin myös valtion tasolla. Okon (1978: 7)

mukaan korkeakoulujen sijaintiratkaisuilla onkin

yleensä tavoiteltu välillisiä aluekehitysvaikutuksia,

siis alueen kehittymistä laajemminkin kuin yksin

taloudellisten perusedellytysten osalta. 1950-luvun

lopulla yliopistoa vaadittiin kasvavassa määrin

myös koulutuksellisen tasa-arvon nimissä.

Toisen tapausesimerkkini valtiovetoinen

Kemijoki Oy ja Pohjois-Suomen teollisuuden ve-

ronhuojennukset edustavat kahta varsin erilaista

alueiden kehittämisen muotoa. Okon (1978: 4–6)

mukaan julkinen valta voi edistää alueiden talou-

dellisia kehittämispyrkimyksiään välittömästi

markkinasektorille kuuluvia valtionyhtiöitä tai jul-

kisia palveluita tuottavia laitoksia alueille sijoit-

tamalla. Näin resursseja kohdennetaan pysyvien

työpaikkojen luomiseksi. Tämä aluepolitiikan

muoto pyrkii yleensä myös vilkastuttamaan alueen

tuotantotoimintaa pitkäkestoisesti. Nämä tavoitteet

näkyivät typpitehtaan perustamisen jälkeen myös

Kemijoki-hankkeessa, vaikka sen painavimpana

perusteluna olikin kasvanut voimantarve. Valtio

voi myös ohjata yritysten toimintaa välillisesti

käskyin ja kielloin, tuotannon perusedellytyksiä

kohentamalla tai yritysten päätöksiä alueellisesti

ohjailemalla. Veronhuojennuksin haluttiin kannus-

taa yrityksiä valtionhallinnon toivomiin valintoihin.

Vastaavia kannustimia tarjottiin muualla Euroo-

passa 1950-luvulla yritysten ongelma-alueille muut-

tamisen tueksi, ja tällä pohjustettiin aktiivisempaa

aluepolitiikkaa. Alkuun kannustimet olivat kuiten-

kin varsin vaatimattomia ja rajoitettuja (Nicol &

Yuill 1980: 19). Vuonna 1952 keskusteltiin myös

Pohjois-Suomen infrastruktuurin kohentamisesta,

kun alueelle esitettiin liikenneolojen parantamiseen

miljardin markan määrärahaa. Tuotannon perus-

edellytysten kohennukset voivatkin parantaa alueen

työllisyystilannetta lyhyellä tähtäimellä ja taloudel-

lista perusrakennetta pitkäaikaiseseti. Tällä alue-

politiikan muodolla Okko (1978: 6) arvioi olleen

Suomessa pisimmät perinteet.

Kiljusen (1979: 213–215, 217) mukaan alu-

eellisten kysymysten painoarvo on kasvanut valtion

yritystoiminnan ja julkisten laitosten sijaintipaikoista

päätettäessä. Varsinkin 1960-luvulta lähtien haja-

sijoitusta on pidetty keskeisenä alueellisen ohjauk-

sen muotona, mutta hajasijoittaminen ei ole sujunut

kitkatta. Valtion investoinnit ovat tarkoituksellisesti

suosineet reuna-alueita. Valtionyhtiöt ovat myös

työllisyyssyistä jatkaneet tuotantoa kehitysalueilla,

vaikka se olisikin ollut liiketaloudellisesti kannatta-

matonta. Eilavaara ja Sarja (1999: 23) pitävätkin

valtiollista liiketoimintaa yhtenä pohjoismaisen

hyvinvointivaltion hyvinvoinnin tuottamisen muo-

tona. Julkinen sektori on osallistunut talouselämään

Suomessa autonomian ajalta lähtien. Rautatie- ja

postilaitosten rinnalle syntyi maan itsenäistyttyä

valtion teollista tuotantoa. Tuotantorakenteen

täydentämistä näytti perustelevan se, ettei markki-

najärjestelmä kantanut riittävästi vastuuta kansal-

lisista tarpeista ja tuotannon muutoksesta. 1920-

luvulta alkaen käynnistettiin valtiovetoista,
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luonnonvaroja hyödyntävää teollisuutta ja suunni-

teltiin sen lisäämistä. Samalla linjalla jatkettiin

toisen maailmansodan jälkeen. Toimintaa perus-

teltiin työllisyyden ja ulkomaankaupan tarpeilla

sekä luonnonvarojen tehokkaalla käytöllä (Puuma-

lainen 1976: 25, 29–30, 64). Hjerppen (1982: 412–

413) mukaan julkinen yritystoiminta kasvoi

nopeasti niin, että 1960–1970-luvulla 10 prosenttia

teollisuuden työvoimasta työskenteli valtionyhti-

öissä. Valtion laitoksia perustettiin energiantuo-

tantoon ja muuta teollisuutta, maataloutta ja

puolustuslaitosta tukemaan. Liiketaloudellisten ja

työllisyysperusteiden törmätessä saatettiin kuiten-

kin joutua suuriin periaatekiistoihin. Juuri näin

tapahtui vuoden 1952 aloitteiden suhteen.

Paavosen (2006: 93–94) mukaan suomalais-

ten puolueiden tavoitteet olivat valtionyhtiöiden

kohdalla ristiriitaisia. Sosiaalidemokraatit suosivat

valtionyhtiöitä, kommunistit pitivät valtionyhtiö-

linjaa sosialismin kannalta riittämättömänä ja

Maalasiliitto arvioi valtion yrittäjyyttä aluekehit-

tämisen näkökulmasta. Edes oikeisto ei varsi-

naisesti torjunut valtion yrittäjyyden periaatetta,

sillä se kritisoi lähinnä yhtiöiden sitomista alue- ja

työllisyyspoliittisiin tavoitteisiin. Myös valtionyh-

tiöiden etuoikeutettua kilpailuasemaa arvosteltiin.

Puumalaisen (1976: 81) mukaan valtionyhtiöiden

perustamisen ongelmallisuus näkyy poliittisen pää-

töksenteon hitautena ja mutkikkuutena. Vastaavan-

laiseen eduskunnan päätöksentekoon liittyvään

tarkoitukselliseen asioiden käsittelyn jarruttamiseen

viittaa esimerkiksi maantieteilijä Teijo Rytteri (2005:

4) Suomen ensimmäisiä luonnonsuojelualueita

koskevien lakien säätämistä kuvatessaan. Julkisen

sektorin kasvun vastustajat uskoivat valtionyhtiöi-

den lisäämisen johtavan huomattaviin tuotanto-

rakenteen muutoksiin ja toimivat päätöksenteossa

tiukasti yhtiöiden lisäämistä vastaan. Ei-sosialistiset

eduskuntaryhmät halusivat voimistaa eduskunnan

mahdollisuuksia valvoa valtion osakeyhtiöitä.

Lisäksi ryhmät kritisoivat yhtiöiden hallinto-

paikkojen jakamista parlamentaarisista voimasuh-

teista poiketen (Puumalainen 1976: 81–82). Puolue-

poliittiset ristiriidat korostuivat Kemijoen rakenta-

mista koskeneessa keskustelussa.

Veronhuojennukset sopivat selvästi parem-

min 1950-luvun poliittiseen ilmapiiriin. Silti myös

niiden kohdalla käytiin pitkä ja monisyinen

keskustelu ennen idean lainsäädännön asteelle

saamista. Okon (1978: 7) mukaan markkinatalous-

maissa on haluttu kannustaa investointeihin tie-

tyillä alueilla erillisillä vero- ja rahoituspolitiikan

keinoilla. Tällaisten välillisesti vaikuttavien, siis

ohjailevan aluepolitiikan keinojen käyttö kehittyi

alun passisivisesta etuisuuksien tarjoamisesta myö-

hempään viranomaisten ja yritysten vuorovaiku-

tukseen. Valtioille onkin kehittynyt laaja skaala

erialaisia alueellista kehitystä tukevia kannustimia.

Yrityksiä voidaan kannustaa uusiin projekteihin

ja vanhan toiminnan laajennuksiin erilaisin työ-

voimaan tai pääomaan kohdistuvin avustuksin,

veronhuojennuksin sekä luotoin. Talouspoliittisilla

välineillä pyritään lisäämään taloudellisen toimin-

nan määrää ongelma-alueilla (Vanhove 1999:

357–358). Pohjois-Suomessa veronhuojennuksiin

ryhdyttiin, jotta yrittäjät saisivat tukea tuotanto-

toiminnan alkuvaiheessa. Alun arvioitiin olevan

seudulla erityisen vaikeaa ja tuottamatonta kor-

kean paikallisen kustannustason vuoksi. Veron-

huojennuksin haluttiin myös tukea alueella jo toi-

mivien yrittäjien tuotannon laajentamista. Lain

merkitystä perusteltiin 1950-luvulla yleisesti käy-

tetyin painotuksin, siis seudun kehnolla työlli-

syystilanteella ja pohjoisten luonnonvarojen

mahdollisimman tehokkaalla hyödyntämisellä

(VP 1957, HE 74, 26.9.1957).

Vaikka kolmannen tapausesimerkkini pää-

osassa on suomalainen maaseutu, kertoo esimerk-

ki paljon myös 1950-luvun kaupunkikäsityksistä.

Maaseudun tulevaisuutta teollistamisen tai pien-

viljelyn avulla hahmoteltaessa ja muuttoliikkeen

kasvun jarruttamisen mahdollisuuksia arvioitaessa

luonnosteltiin samalla yhteiskuntakehitystä ylei-

semminkin.  Tulevaisuutta koskeneet linjaukset

kiinnittyvät valtakunnansuunnittelun myötä vakiin-

tuneeseen alueiden kehittämiseen ja puolueiden

kannatustavoitteisiin. Vaikka maaseutu ja varsinkin

syrjäiset maaseutualueet olivat varsinkin 1950-

luvun alussa selvästi tärkein alueiden kehittämisen

kohde, on maaseudun rooli ollut myöhemminkin

hyvin merkittävä suomalaisessa aluepolitiikassa.

Esimerkiksi Niittykankaan (1993: 2) mukaan

Suomessa harjoitettu aluepolitiikka on suuntautu-

nut valtaosin maatalousvaltaisten alueiden ongel-

mien ratkaisuun. Pohjois-Suomen 1950-luvun

kehittämisen politiikka oli monessa suhteessa ny-

kyistä määritelmää vastaavaa maaseutupolitiikkaa.

Sisäministeriön alueiden kehittämistä koskevilla
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internet-sivuilla (Alueiden kehittäminen/maaseutu-

politiikka... 17.10.2007) maaseutupolitiikka on

määritelty seuraavasti:

”Maaseutupolitiikalla edistetään maaseu-

dun elinvoimaisuutta ja torjutaan sitä

heikentäviä toimia. Tavoitteena on elin-

keino- ja palvelurakenteeltaan monipuo-

linen sekä ikä- ja sukupuolirakenteeltaan

tasapainoinen maaseutu. [...] Laaja maa-

seutupolitiikka vaikuttaa niihin toimiin,

joita eri hallinnonalat tekevät. Näitä ovat

esimerkiksi liikenneolojen parantaminen,

maatalouden harjoittamisen edellytysten

turvaaminen tai verotuksen muuttaminen.

Suppea maaseutupolitiikka sisältää maaseu-

dun kehittämisen toimenpiteet ja välineet.”

Ennen erityistä maaseutupolitiikkaa maaseu-

tua kehitettiin osana Suomen talous- ja aluepoli-

tiikkaa. Esimerkiksi maataloudelle myönnettyjen

tukien 1940-luvun alueelliset porrastukset olivat

maaseutupolitiikan varhaisia ilmentymiä. Erillinen

maaseutupolitiikka syntyi Suomessa 1980-luvulla

nopeiden alueellisten ja yhteiskunnallisten muu-

tosten myötä, vastauksena maaseudun kasvaviin

ongelmiin (Saartenoja 2004: 112).

Suomen väestörakenne ja pienviljelysval-

taisuus perustelivat alueiden kehittämisen maa-

seutupainotusta. Kiljusen (1979: 137–139) mukaan

alue-eroja haluttiin Suomessa 1950-luvulla ja 1960-

luvun alussa tasoittaa kohdistamalla lyhytaikaisia

ohjelmia korkeampien tuotanto- ja kuljetuskustan-

nusten alueille Pohjois- ja Itä-Suomeen. Pienim-

mätkin tilat haluttiin pitää hengissä eri tukien

avulla ja samalla jarruttaa muuttoliikettä. Kun

työllisyyteen haluttiin vaikuttaa välittömästi,

pientilallisille tarjottiin metsätöitä korvaavia sivu-

ansioita ja infrastruktuuria parannettiin. Asun-

totuotannon, julkisten palveluiden, teiden, voima-

verkoston ja tietoliikenneyhteyksien parantamisen

ohella tavoiteltiin tuotannon tasapainoisempaa

alueellista sijoittumista. Myös Kultalahden (1974:

5) mukaan 1950- ja 1960-lukujen taitteen alueel-

linen kehittämispolitiikka kohdistui kehityksestä

jälkeen jääneisiin alueisiin. Tungosalueiden ei vielä

ajateltu tarvitsevan tuekseen erityistoimenpiteitä.

Asutustoiminta oli keskeisellä sijalla maaseu-

dun ongelmien ratkaisussa. Ongelmat koskivatkin

asutustoimintaa tutkineiden Markku Tykkyläisen

ja Seppo Kavilon (1991: 14–15) mukaan pitkään

suurta osaa suomalaisista, kun maatilojen määrä

vielä 1950-luvullakin kasvoi selvästi. Hitaasti kau-

pungistuneessa Suomessa maaseutu oli pitkään

myös väestön valtaosan elinympäristö. Paavosen

(2006: 161–162) mukaan asutuspolitiikka yhdisti

sodan jälkeen maataloushenkisyyden ja kansan-

huollon tarpeet. Näin se sai uudisraivauksen ja

asutustoiminnan vaikuttamaan itsestään selvältä

ja välttämättömältä. Kun vuoden 1936 asutuslaki

korvattiin vuonna 1958, se pyrki edelleen asutus-

toiminnan jatkamiseen erityisesti  pohjoisessa ja

idässä. Teollisuuden ja palveluiden ei ajateltu

pystyvän työllistämään suuria ikäluokkia. Asutus-

toimintaa ja nykymaaseutua tutkineet Erkki

Laitinen ja Asko Saarelainen (1995: 98) toteavat

sodanjälkeisen asutustoiminnan synnyttäneen

taloudellis–yhteiskunnallisen ratkaisumallin, joka

yhdisti elintarvikeomavaraisuuden, pakolaiskysy-

myksen, väestö-, työllisyys- ja aluepolitiikan sekä

yhteiskuntarauhan. Tykkyläisen (1995: 102–103)

mukaan asutuspolitiikka oli sosiaali- ja asunto-

politiikkaa, yhteiskunnan rakennepolitiikkaa sekä

”kansakunnan selviytymisstrategia epävakaissa

kansainvälisissä oloissa”. Kun rakennemuutos

irrotti suomalaisia maa- ja metsätaloudesta, asutus-

toiminta jarrutti ja tasapainotti teollistumista ja

kaupungistumista. Asutustoiminta oli myös vii-

meinen vaihe talonpoikaisen maaseudun rakenta-

miskautta 1918–1959. Katajamäki (1999: 15)

huomioi asutustoiminnan jatkumisen pitäneen yllä

”agraariunelmaa”.

1950-luvun teollistamistavoite sai tuekseen

erilaisia yhteiskuntakehitykseen liittyviä peruste-

luita, monet niistä liittyivät suoraan maaseutuun.

Teollistuminen oli kansantalouden avainkysymys

viimeistäänkin toisen maailmansodan jälkeen.

Suomi nojasi vahvasti metsäteollisuuteen, mutta

sotakorvausteollisuus ohjasi myös metalli-

teollisuutta kasvuun. Teollistumisprosessi jatkui

Suomessa pitkään sen jälkeen kun se muissa mais-

sa oli jo hiipunut, toisaalta palvelualat kasvoivat

maassa epätavallisen nopeasti (Tervo 2003: 4–5).

Hidas teollistumiskehitys ja suora siirtyminen alku-

tuotannosta palvelualoille ovatkin historioitsija

Timo Myllyntauksen (1992: 47) näkemyksen mu-

kaan Suomessa tapahtuneen rakennemuutoksen

erityispiirteitä. Katajamäen (1988: 41) mukaan

aluepolitiikalla on alusta alkaen pyritty synnyt-
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tämään juuri teollisia työpaikkoja. 1950-luvun

alueiden kehittäminen seuraili sekin tätä linjaa.

Vaikka 1950-luvulla usein arvioitiinkin teollisten

työpaikkojen määrän kasvun mahdollisuudet rajal-

lisiksi, pidettiin teollisuuselinkeinon laajentamista

tärkeänä ja tarpeellisena paitsi talouskasvun kan-

nalta myös siksi, että teollisten työpaikkojen avulla

voitiin sitoa maa- ja metsätaloudesta vapautuvaa

työvoimaa maaseudulle.

Maaseudulla kyti yhä selvemmin muutos-

paine, jota maantieteilijä John Westerholm (2002:

133) on kuvannut ”demografiseksi aikapommiksi”.

Hyvin voimakkaaksi maaseudulta poistuvien

muuttoliike kasvoi vasta 1960-luvulla, jolloin

väestöpaineen purkaminen muutti Suomea huo-

mattavasti. Muuttoliike ja sen odotetut sivuvaiku-

tukset olivat silti jo 1950-luvulla yksi tärkeimmistä

maaseudun kehittämiseen kannustaneista tekijöistä.

Yhteiskunnallisen kokonaisuuden muutosten

hallintaan pyrittiin aktiivisesti myös, kun valtakun-

nansuunnittelu käynnistettiin 1950-luvun alussa.

Toiminnan merkittävänä alkuperäisenä tarkoi-

tuksena oli – maalaisliittolaisittain muotoiltuna –

selvittää maaseudun kehittämisen mahdollisuuk-

sia. Tärkeää oli myös, ettei ”mikään seutu jäisi

kokonaan vaille nykyajan kulttuurin tarjoamia

etuja” (VP 1950, TA 108, Luostarinen ym.,

13.2.1950). Kaikkialle maahan ajateltiin tarvittavan

myös elinkeinopohjaa laajentavia keskuksia. Valta-

kunnansuunnittelulla ei 1950-luvulla kuitenkaan

kehityksen ohjaamisessa vielä suuria saavutettu.

Suunnittelun mahdollisuudet olivat vielä toimin-

nan vakiintuessakin laajaan tehtävään nähden varsin

vaatimattomat (tästä esim. Virolainen 1971: 92).

Maaseudun tulevaisuuteen liittyvät kysy-

mykset ja suurimpien puolueiden näitä koskevat

näkemyserot heijastuivat selvästi suomalaiseen

alueiden kehittämisen politiikkaan. Pelttarin (1975:

66–67) mukaan kannatuspohjan erilaisuus selittää

sosiaalidemokraattien ja maalaisliittolaisten välisiä

näkemyseroja aluepolitiikan toimintalinjoissa

enemmän kuin varsinaiset ideologiset perusteet.

1950-luvulla Maalaisliitto pysyikin uusista teollista-

mislinjauksistaan huolimatta maaseutukannattaji-

ensa näköisenä puolueena, SDP sitä vastoin alkoi

vuosikymmenen loppua kohden korostetummin

esiintyä keskusten ja palkansaajien puolueena.

Maaseutu–kaupunki-vastakohtaisuuden käyttö ei

ollut suomalaisessa politiikassa uutta. Nousiaisen

(1998: 27) mukaan maalaisten ja kaupunkilaisten

välisellä ristiriidalla oli pitkä, jo 1900-luvun alussa

käynnistynyt historia. Maatalousvaltaisessa ja hi-

taasti kaupungistuneessa maassa vastakohta säilyi

ja tuki vahvaa agraaripuoluetta.

2.4 Tutkimusmenetelmät ja

keskeiset käsitteet

Perustelen väitöskirjassani laadulliseen tutkimus-

otteeseen tukeutuen ja aineiston lähdekriittisen ja

vertailevan arvioinnin kautta tutkimusongelmani

muotoilun ja lähteideni valinnan. Olennaisesti

valintoihini ovat vaikuttaneet nämä tutkimus-

kysymykset: (1) Miten ja millaisena ajatus alueiden

kehittämisen välttämättömyydestä nousi esiin

Suomessa? (2) Mitä alueiden ongelmille ajateltiin

olevan tehtävissä? (3) Ketkä alueiden kehittämistä

1950-luvulla Suomessa edistivät? (4) Millä keinoin

kehittämiseen pyrittiin? (5) Mitä kehittämisellä

tavoiteltiin? Olen pyrkinyt löytämään maantieteel-

lisiin, poliittisiin ja historiallisiin tutkimuskysy-

myksiini vastauksia lähteitäni kriittisesti tarkastellen

ja niiden sisältöä analysoiden. Narratiivista

tutkimusmenetelmää käyttäen muodostan työssäni

kertomuksen Pohjois-Suomeen 1950-luvulla

suuntautuneesta alueiden kehittämisestä. Kerto-

muksen muodostamisessa olen huomioinut oman

aikasidonnaisuuteni, tarkastelenhan tutkimukses-

sani 50–60 vuoden takaisia ilmiöitä 2000-luvulta,

tutkimani ajanjakson jälkeen yhteiskunnallisesti

monin tavoin muuttuneesta toimintaympäristöstä

käsin. Esittelen seuraavassa tutkimukseni kannalta

merkittäviä historiallisen ja poliittisen maantieteen

käsitteitä sekä laadullisen tutkimuksen ja narratii-

visen tutkimusmenetelmän tärkeimpiä ominai-

suuksia.

Historialliseen maantieteeseen erikois-

tuneen Alan Bakerin (2003: 209–220) mukaan

tutkimusala keskittyy menneisyyttä koskevasta

aineistostaan ja menetelmistään sekä menneeseen

aikaan kohdistuvasta huomiostaan huolimatta

maantieteellisiin ilmiöihin ja niiden muutoksiin.

Historiallinen maantiede ja historiantutkimus

kohtaavat samoja lähteisiin ja teoriaan liittyviä

haasteita. Historiallisten lähteiden maantieteellinen

tutkimus ei oikeastaan tuota ”tosiasioita” vaan
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yksittäisen tutkijan muiden hyväksyttäväksi tarjoa-

mia tulkintoja tapahtuneesta. Alalla yhdistetään

tietoa ilmiöiden esiintymisestä ja ajassa tapahtuvis-

ta muutoksista. Historia on tärkeää maantieteessä,

sillä alueiden menneisyyden tunteminen mahdol-

listaa niiden ominaispiirteiden ymmärtämisen

tässä ajassa. Historiallinen maantiede luo syntee-

sejä paikoista, joilla kaikilla on oma luonteensa,

historiansa ja maantieteensä. Aikaa ja paikkoja

muovaavat ideologiat, käytännössä yksilöiden ja

ryhmien päätökset ja toimet ilmenevät ajassa ja

tilassa rakenteina.

Bakerin (1997: 232, 234) mukaan tietyllä

alueella tapahtunutta muutosta tiettynä ajan-

jaksona tarkastelevan historiallisen maantieteen

tutkimuskohde edustaa ”kuollutta todellisuutta”.

Mennyt on tapahtunut, siihen ei voi myöhemmin

vaikuttaa eikä uudelleen toistaa. Historiallisen

maantieteen tutkijat eivät siksi voi suoraan

tarkkailla tutkimuskohdettaan samaan tapaan kuin

luonnontieteilijät kontrolloituja, toistettavia kokei-

taan tai yhteiskuntatieteilijät tutkimuskohteitaan

osallistuvina tarkkailijoina. Tutkijan on luotettava

todistajien lausuntoihin ja rakennettava mahdolli-

simman todistusvoimainen kuva tapahtuneesta

muiden jättämien jälkien avulla. Maantieteilijä Iain

Blackin (2003: 497) mukaan lähteiden ja menetel-

mien yhdisteleminen tuottaa kiinnostavinta

historiallista maantiedettä. Hyvälle tutkimukselle

ominaisena Black pitää sitä, että tutkija yhdistelee

monentyyppisten lähteiden tarjoamaa tietoa paitsi

vastatakseen tutkimuskysymykseensä hyvin myös

vahvistaakseen tai selventääkseen historiallista

tietoa.

Pohjois-Suomen alueen kehittäminen on

myös poliittisen maantieteen tutkimusalaan

kuuluvaa toimintaa. Eskelisen (2001: 52) mukaan

”[a]luepolitiikka on nimensä mukaisesti ennen

muuta politiikkaa”, ja valtion eri alueilla asuvien

elinolojen erilaisuus ja alueelliset kehityserot ovat

selvästi polittiinen kysymys. Maantieteilijä John

Agnewin (2002: 1) mukaan poliittisia ovat

esimerkiksi eri yhteiskuntaryhmien tavat määritellä

identiteettinsä ja poliittiset tavoitteensa sekä poliit-

tisten liikkeiden alueellinen tausta ja kannatus.

Nämäkin liittyvät selvästi 1950-luvun alueiden

kehittämiseen. “Maantieteen” merkityksen Agnew

(2002: 1) arvioi muuttuneen niin, että puolueetto-

mien tosiasioiden esittämisen sijaan alan ajatellaan

edustavan tietoisia teemojen ja asioiden valintoja

sekä luokittelua. Kun tieto ja valta kietoutuvat toi-

siinsa, valtaa pitävät voivat osallistua maantieteen

olemuksen määrittelyyn. Näin poliittiseksi

maantieteeksi ymmärretyn ”maantiede leimaa

politiikkaa” -ajatuksen sijaan tapahtuukin käytän-

nössä aivan päinvastaista. Poliittinen maantiede

tarkasteleekin sitä, miten politiikka vaikuttaa

maantieteeseen.

Valtio on alueiden kehittämisen tutkimuk-

sessa keskeisellä sijalla. Tällä rajojen määräämällä,

suvereenilla alueella toimiva hallinto toteuttaa

niitä poliittisia toimia, joilla alueiden kehitystä

on mahdollista säännellä. Maantieteilijät Martin

Jones, Rhys Jones ja Michael Woods (2004: 20–

21) arvioivat maantieteen tarjoavan tiettyjä erityisiä

mahdollisuuksia valtion olemuksen tarkasteluun.

Alueiden kehittämisen kannalta merkittävää on

se, että maantieteilijät voivat osoittaa valtion

alueisiin kohdistuvien toimien eriarvoistavan

vaikutuksen, siis esimerkiksi tiettyjen seutujen

kehittämisen vaikutukset myös muihin alueisiin

eri kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten ja

poliittisten rakenteiden kautta. Maantieteilijät

voivat myös lisätä tietoa valtion tavoista hallita

tietyllä, rajatulla alueella. Jones, Jones ja Woods

pitävät tätä itse asiassa tärkeimpänä perusteluna

valtion maantieteelliselle tutkimiselle.

Valtion aluetta ympäröivät rajat määrittävät

sen ihmisjoukon, jota valtion hallinto koskettaa

sekä vallankäytön ideologisen perustan. Kun

valtion taloudellisten ja sosiaalisten tehtävien

määrä kasvoi 1800- ja 1900-luvuilla, rajojen sisälle

jäävän alueen hallinnollisten jakojen merkitys

korostui. Valtio säilytti silti ylimmän vallan, myös

esimerkiksi kun Tennesseen jokilaaksossa Yhdys-

valloissa ja Britanniassa alettiin laatia erityisiä

poliittisia alueiden kehitysohjelmia (Taylor 1993:

168–169). Valtion valtaa käytetään usein pääkau-

pungeista, jotka Taylorin (1993: 165) mukaan

usein sijaitsevat valtioiden ydinalueilla. Niiden

asema on yleensä kiistaton, sillä ne ovat poliittisen

päätöksenteon ja valtion alueen hallinnan keskuk-

sia ja tärkeitä symboliselta merkitykseltään. 1950-

luvun Suomessa Helsinki oli hallinnon, sivistyksen

ja talouden ylivoimainen keskus, mitä asetelmaa

vastaan esimerkiksi Johannes Virolainen kampan-

joi Maalaisliiton riveissä hajasijoitusta ajaessaan.

Myös vuoden 1954 valtakunnansuunnitteluko-
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mitean näkemyksen mukaan monet koko Suomea

koskevat ratkaisut tehtiin liiaksi ”ainutlaatuisessa

asemassa” olleen pääkaupungin näkökulmasta

(Valtakunnansuunnittelukomitean... KM 4/1954:

17).

1950-luvun Pohjois-Suomeen kohdistet-

tuun politiikkaan vaikuttivat selvästi tietyt puolueet

ja niiden tuolta alueelta keräämä kannatus. Kan-

natusta taas ohjasivat alueen olosuhteet ja kehitys.

Tämän vuoksi poliittinen liikehdintä ja puolue-

toiminta ovat tutkimukseni kannalta merkittäviä.

Agnewin (2002: 116–118) mukaan suuri osa

poliittisesta toiminnasta tarkoittaa ihmisten liik-

keelle saamista julkisen hyvän synnyttämiseksi tai

poliittisten ja taloudellisten epäkohtien oiko-

miseksi. Poliittinen liikehdintä käynnistyy usein

spontaanisti tietyn, jollekin alueelle merkittävän

kysymyksen vuoksi ja päättyy kysymyksen

ratkeamiseen tai liikehdinnän organisoitumiseen.

Liikkeet tarvitsevat juuriaan ja siksi niiden pai-

kallisten toimien on pysyteltävä mahdollisimman

hyvin linjassa vaikkapa puolueen kansallisten

toimien kanssa. Kun puolueet kilpailevat vaaleissa,

niiden tuloksista voidaan tehdä päätelmiä puolue-

kannatuksesta. Vaalimaantieteen alalla on ollut

mahdollista esimerkiksi päätellä paikan välittävä

merkitys eri yhteiskuntaryhmien tekemien poliit-

tisen valintojen suhteen. Puolueille ominaiset

maantieteelliset kytkennät eivät heijasta yksin eri

yhteiskuntaryhmien asuinpaikkoja ja äänestys-

käyttäytymistä vaan myös sijainnin vaikutusta

poliittisiin ideologioihin ja yhteyksiin.

Poliittiset ideologiat näkyvät työssäni puo-

lueiden eri muodoissa esittämässä poliittisessa

propagandassa. Viestinnän tutkijat Garth S. Jowett

ja Victoria O’Donnell (2006: 1–4) määrittelevät

propagandan viestinnäksi, joka pyrkii synnyttämään

propagoijan – siis mielipiteiden muokkaamista

tavoittelevan henkilön – toivomia reaktioita edis-

täen samalla propagoijan aikeita. Propagandalla

voidaan vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin ja käyttäy-

tymiseen. Suostuttelua (engl. ’persuasion’) on usein

käytetty propagandan synonyyminä. Propaganda

onkin Jowettin ja O’Donnellin mukaan suostutte-

lua, mutta sen tarkoitusperät ovat erilaiset. Propa-

ganda on tietyn viestin levittämistä ja edistämistä.

Kun propaganda-sanaa käytettäessä korostetaan

tavoitetta, se kytketään valtaan ja tarkoitukselliseen

pyrkimykseen muuttaa vallan tasapainoa propa-

goijan toivomaan suuntaan. Viesti suunnataan

yleisölle suunnitelmallisesti ennalta muokattujen

symbolien tuella. Tällä tavoitellaan asenteiden tai

käyttäytymisen, joskus molempien, vahvistamista.

Historiallisen ja poliittisen maantieteen alan

tutkimukseni nojaa laadulliseen eli kvalitatiiviseen

tutkimisen tapaan. Laadulliseen tutkimukseen

erikoistuneiden yhteiskuntatutkijoiden Norman

Denzinin ja Yvonna Lincolnin (2005: 3–4)

mukaan kvalitatiivisin menetelmin tutkiva pyrkii

aineistoon kohdistuvalla tulkinnallaan nostamaan

esiin tapahtunutta empiirisestä aineistosta, siis

vaikkapa muistiinpanoista, haastatteluista, kes-

kusteluista, valokuvista tai tallenteista. Ilmiöitä

tutkitaan niiden luonnollisessa ympäristössä, jotta

on mahdollista ymmärtää ja tulkita niitä ihmisten

ilmiöille antamien merkitysten avulla. Tutkija

tarvitsee suuren määrän toisiinsa liittyviä tulkinnan

apuvälineitä päästäkseen syvemmälle aineistonsa

merkityksiä tavoitellessaan. Maantieteessä laadul-

linen tutkimus tarjoaa yhteiskuntamaantieteilijä

Isabel Dyckin (2001: 12618) mukaan vaihtoehdon

kvantitatiiviselle tiedon tuottamiselle, kun halutaan

selvittää tilan ja paikan merkitystä sosiaalisissa,

taloudellisissa ja poliittisissa yhteyksissä. Laadul-

lisessa tutkimuksessa kokemuksia pidetään subjek-

tiivisina ja keskitytään merkitysten selittämiseen.

Näin voidaan tarkastella maiseman, alueen, sijain-

nin, tilan, paikan, ja sosiaalis-spatiaalisten suhteiden

risteyskohtia monista eri näkökulmista.

Laadullista tutkimisen tapaa käyttävän on

tunnistettava oma asemansa suhteessa tutkimuk-

sen kohteeseen. Denzinin ja Lincolnin mukaan

(2005: 21) laadullisen tutkimisen prosessille on

ominaista se, että tutkija on esimerkiksi teoriaa,

tieteenteoreettisia lähtökohtiaan ja menetelmiään

valitessaan sidoksissa omaan henkilöhistoriaansa.

Tutkija lähestyy näin maailmaa hyödyntäen tietyn

viitekehyksen määrittämiä tutkimuskysymyksiä,

joihin pyrkii saamaan vastauksia valitsemiensa

menetelmien avulla. Tutkija kerää vastaukseksi

kysymykseensä kokemusperäistä aineistoa, jota

sitten analysoi, ja josta myöhemmin kirjoittaa. Laa-

dulliseen tutkimustyöhön ja näkökulmavalintaan

vaikuttaa myös tutkijan toimintaympäristö, ja

varsinkin tutkimusyhteisön historiallinen tutki-

mustraditio. Myös tutkimuksen poliittiset ja eetti-

set vaikuttimet tuntuvat sen eri vaiheissa. Kalela

(2000: 12–14) painottaa ”objektiivisuuden mahdot-
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tomuutta” yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuk-

sessa. Esimerkiksi historiallista aihetta ei voi alkaa

tutkia olemassa olevaa tietoa kiertäen ja tyhjältä

pöydältä aloittaen. Tutkijan on siksi pyrittävä

tunnistamaan omat ennakkokäsityksensä ja valvo-

maan niiden vaikutusta.

Kasvatustieteilijä Peter Woods (1999: 2–4)

pitää laadullisen tutkimuksen keskeisinä ominais-

piirteitä ilmiöiden luonnolliseen ympäristöön

keskittymistä. Tutkijat yrittävät havainnoida

”todellisia tilanteita” mahdollisimman pitkään ja

syvällisesti, niitä mahdollisimman vähän häiriten

ja ennakko-oletuksiaan halliten, jotta aineisto ja

sen myötä tulkinta kuvaisivat tapahtunutta

mahdollisimman tarkasti. Laadullisin menetelmin

tutkiva pyrkii selvittämään, mitä merkityksiä

tutkimuksen kohteet antavat toiminnalleen, miten

ne toimiaan tulkitsevat ja ympäristöään havain-

noivat. Laadulliselle tutkimuksen kohteena olevat

ilmiöt kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, ne eivät

ole valmiita tai pysyviä. Esimerkiksi historiantutki-

mukselle ja historiallisen maantieteen tutkimuk-

selle on Bakerin (2003: 214) mukaan ominaista

se, etteivät tutkimustulokset voi olla perinpohjaisia

kuvauksia jostain aikakaudesta, paikasta tai

aiheesta. Kaikki saavutettu tutkimustieto voidaan

ennemmin tai myöhemmin käsitellä uudelleen

uusien teorioiden, aineiston, menetelmien tai

kiinnostuksen kohteiden myötä.

Väitöskirjatyöni painopiste on empiriassa

ja kokoamani aineiston analyysissa ja tulkinnassa,

ei ennalta valitun teorian vahvistamisessa tai

kumoamisessa. Woods (1999: 4) painottaa, ettei

laadullisiin menetelmiin tukeutuva tutkija yleensä

lähdekään työhönsä valmiiseen teoriaan nojaten.

Samaa ajatusta vahvistaa myös Alasuutari (1999:

83–84), jonka mukaan viitekehyksen valinta jo

tutkimuksen alussa tarkoittaisi vain valitun mene-

telmän avulla tuotettuja, ilmiötä tietystä näkökul-

masta tarkastelevia havaintoja. Teoreettisen

viitekehyksen ja siihen sopivan metodin valitsemi-

nen on laadullisessa tutkimuksessa ongelmallista

siksi, että tutkimisen tavalle on ominaista ky-

seenalaistaa kaikki itsestäänselvät näkökulmat ja

tarkastella ilmiöitä eri kulmista. Laadullisessa

tutkimuksessa kerätäänkin usein aineistoa, jota voi

tarkastella monella tavoin. Myös Black (2003: 478,

496–497) korostaa jäykän teoreettisen kehyksen

puuttumista historiallis-maantieteellisessä tutki-

muksessa, mutta pitää välttämättömänä tutkimus-

kysymysten määrittelyä sekä aineistotyyppeihin

liittyvien mahdollisuuksien ja ongelmien erittelyä

hyvissä ajoin ennen tutkimusaineiston keruuta.

Historiallisia lähteitä hyödyntävä valitsee näin

ongelman painottamisen lähteeseen keskittymisen

sijaan. Ennen aineiston lähestymistä huolellisesti

määritelty tutkimuskysymys rajaa valintoja ja helpot-

taa usein myös vastauksia tarjoavien, olennaisten

lähteiden nimeämistä. Historiallis-maantieteellistä

kysymystä tutkittaessa teorioiden, käsitteiden ja

todisteiden suhteen pitää olla avoin ja uudelleen-

lähestyttävä. Tutkijan on säilytettävä joustavuu-

tensa etsiessään vastauksia menneisyyttä koskeviin

kysymyksiinsä. Odottamattomat lähteet voivat

kyseenalaistaa ja haastaa ennakko-odotukset.

Historiallista tutkimusta on Alasuutarin

(1999: 38–40, 78–79, 81) mukaan luonnehdittu

ideografiseksi. Tutkimus selittää yksittäistä ilmiötä

tai tapahtumaketjua olettamatta sen edustavan

jotakin lainalaisuutta. Laadulliselle tutkimukselle

yleensä on ominaista ilmiöiden arvioiminen ja tul-

kitseminen tapahtumien kokonaisuuksina. Analyy-

sin on pystyttävä absoluuttisuuteen, selitettävään

kysymykseen kuuluvat seikat eivät voi olla

ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Empiirisen

tutkimuksen havainnot eivät ole tuloksia, vaan

havaintojen ”taakse” auttavia johtolankoja. Ne

johdattavat tutkijaa johtopäätöksiin tai todistavat

hypoteesien puolesta. Laadullisen tutkimuksen

aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettis-metodo-

logisesta näkökulmasta, havainnoista tämän

viitekehyksen kannalta olennaisia tekijöitä etsien.

Näkökulman avulla havaintojen määrä pelkistyy

pienemmäksi ja joukkoa voidaan edelleen supistaa

yhdistämällä niitä yhteisen piirteen tai koko

aineistoon pätevän säännön avulla. Varsinaiseksi

laadulliseksi analyysiksi Alasuutari (1999: 52)

kutsuu koko aineistoa kuvaavien sääntöjen muo-

toilua. Tutkimusmetodi erottaa tehdyt havainnot

tutkimuksen tuloksista. Metodi koostuu havaintoja

tuottavista käytännöistä sekä säännöistä, joiden

avulla havaintojen merkitystä johtolankoina on

helpompi arvioida. Jos metodia ei ole tai se on

huonosti määritelty, aineiston analyysi ei pääse

osoittamaan tutkijan hypoteesien tai tutkimus-

asetelman ongelmia eikä pysty antamaan niitä

korjaavaa palautetta (Alasuutari 1999: 82). Maan-

tieteilijä Jouni Häklin (1999: 13) mukaan meto-
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disesti säännönmukainen eteneminen on tärkeää,

koska tutkimuksessa saatuja tuloksia ei muuten

voida verrata aikaisempiin tai välttämättä edes

erottaa muista tietämisen muodoista.

Dyckin (2001: 12618) mukaan maantieteili-

jät lähestyvät monimutkaisia sosiaalis-spatiaalisia

suhteita erilaisisin osallistavin ja havainnoivin me-

netelmin, haastatteluin, teksti- ja kuva-analyysein

sekä jatkuvasti kehittyvien muiden menetelmien

avulla. Kuhunkin tutkimuskohteeseen sopivien

menetelmien käytön avulla pyritään selittämään ja

tulkitsemaan ilmiöitä. Yhä lisääntyvässä määrin

maantieteen alalla tehtävä laadullinen tutkimus

keskittyy ”postpositivistisiin” analyyseihin, joilla

tarkoitetaan kerronnallisen ja kuvallisen aineiston

merkitystulkintoja. Induktiiviset, yksityisestä ylei-

seen johtavat narratiiviset analyysit ja kuva-aineis-

tojen tai historiallisten dokumenttien tulkinnat

selittävät ilmiöitä lukijan teoreettiset ja filosofiset

”linssit” tunnistaen. Aluekehitystutkija Dean

Forbesin (2000: 123) mukaan esimerkiksi kirjallisten

lähteiden käytön ongelmat tunnistetaan nykyään

varsin yleisesti. Maantieteilijät painottavatkin

kriittisen lukemisen tärkeyttä, siis esimerkiksi

kätkettyjen merkitysten, ideologioiden, tulkintojen

ja monimerkityksisyyden esiin tuomista. Forbes

(2000: 140) huomioi, että tutkijan on tekstejä

analysoidessaan tiedostettava tietty eettinen vas-

tuu, sillä tekstilähteiden tulkintaan liittyy alttius

yksinkertaistaa tai vääristää luettua omiin tarkoi-

tusperiin soveltuvaksi. Aiemmat tekstit on myös

kirjoitettu tietyissä olosuhteissa ja tiettynä aikana,

siksi niitä on arvioitava juuri näistä lähtökohdista.

Arvoituksen ratkaiseminen tai tulkinta,

seuraa Alasuutarin (1999: 44) mukaan laadullisessa

analyysissa havaintojen pelkistämistä. Johtolan-

kojen pohjalta ilmiöstä tehdään merkitystulkinta.

Historioitsija Pentti Renvall (1965: 335, 337, 344,

349) kirjoittaa jäsentyneestä rakennekokonai-

suudesta tarkoittaen ilmiöjoukkoa, jonka suhteita

hallitsee jokin rakenneominaisuus. Nämä yhtäläi-

syydet historiaa tutkivan on todettava ja selvitet-

tävä aineistossaan. Rakennekokonaisuudet ovat

hypoteeseja, joiden perusteella historiallisille läh-

teille voidaan esittää täsmällisiä kysymyksiä. Myön-

tävät vastaukset vahvistavat hypoteesia, kieltävät

osoittavat sen vääräksi tai tarkistamista vaativaksi.

Ilmiöiden merkitykseen rakennekokonaisuudessa

tutkija joutuu palaamaan ryhtyessään rakentamaan

historiallista synteesiä lähdekriittisesti käsittele-

mänsä aineiston perusteella. Lähdekritiikin kei-

noin eri kertomuksista etsitään yhteisiä piirteitä

ja konstruoidaan näiden perusteella tarina tapah-

tuneesta. Jos moni toisistaan riippumaton lähde

kertoo tiedon tapahtuneesta, sitä voi pitää luotet-

tavana (Alasuutari 1999: 41). Woods (1999: 4)

korostaa laadullisessa tutkimuksessa esitettyjen

väitteiden saavan myös lisää painoarvoa, kun

tutkimuksessa käytetään eri tutkimusmenetelmiä

ja tarkastellaan eri ajankohtia, paikkoja tai ihmis-

ryhmiä. Monen näkökulman käyttöä, menetel-

mien ja lähestymistapojen yhdistelyä kutsutaan

triangulaatioksi. Toisiaan täydentävien aineistojen

käyttö on näin vastaus sosiaalisen elämän moni-

mutkaisuuden tutkimukselle tuomaan haasteeseen.

Triangulaation avulla voidaan varmentaa saavu-

tettujen tuloksien paikkansapitävyyttä (Laine ym.

2007: 23).

Historioitsija Markku Hyrkkäsen (2002:

219–220) mukaan historian tutkimista pidetään

usein tosiasioiden tavoitteluna. Jos tutkijan tehtä-

vänä todella olisi etsiä lähteistä ”totuus” tulkit-

sematta tai valikoimatta, se tarkoittaisi Hyrkkäsen

mukaan lähteiden auktoriteettia suhteessa tutkijaan.

Historiallinen tutkimus vaatiikin valintoja, olen-

naisen tiedon poimimista vähemmän tärkeän

joukosta. Lähdetietojen vertailu johdattelee kohti

todennäköistä tapahtumien kulkua. Lähdetietoihin

on kuitenkin myös lisättävä sellaista, mitä niissä

ei ole, tyhjiä aukkoja on täytettävä. Tutkijan on

itse pääteltävä, mitä lähteet kertovat ja oltava

vastuussa päätelmistään. Tosiasiat ovat siis päätel-

tyjä asioita. Kalela (2002: 177, 180) painottaa läh-

teiden roolia tutkimuksen lähtökohtana, sillä

varsinainen historian tutkiminen on ”kirjoittaen

tapahtuvaa päättelyä”. Näin päätelmän tekeminen

on myös sen esittämistä, mikä tekee tiedon

hankkimisen ja siitä kertomisen suhteen erilaiseksi

kuin vaikkapa luonnontieteissä. Historiantutkimus

ei kohdistu menneisyyden tapahtumiin vaan

niistä esitettyihin väitteisiin tai siihen, millaisia

menneiden asioiden ajatellaan olevan. Tutkijan

”rekonstruktio” on tietoteoreettisesti ajatellen oma

rakennelma, sillä kohdetta ei voi esittää täysin sen

omien edellytysten mukaisena. Tutkija viestii tutki-

muksellaan yleisölleen siitä, mikä tutkimuskoh-

teessa on tärkeää. Rajat tutkijan argumentaatiolle

asettaa se, että tutkimustulosten on tarjottava
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tapahtuneesta oikeudenmukainen kuvaus ja tuote-

tun tiedon on oltava kestävää (Kalela 2000: 167).

Renvallin (1965: 68–69) mukaan tutkimuksella

pyritään luomaan tietystä menneisyyden osasta

sisäisesti mahdollisimman yhdenmukainen ja

lähteille oikeudenmukainen kokonaiskuva. ”Re-

konstruoidessaan” kuvaa menneisyydestä tutkija

sijoittaa tapahtumat myös laajempiin kokonai-

suuksiiin.

Kun kuvaan tutkimuksessani tiettynä men-

neenä ajanjaksona tiettyyn alueelliseen kohdistu-

nutta poliittista toimintaa, tukeudun työssäni

narratiiviseen tutkimusmenetelmään. Laadulli-

seen tutkimukseen humanistisilla tieteenaloilla

erikoistuneen psykologi Donald Polkinghornen

(1995: 5–6, 12) mukaan narratiivinen lähestymis-

tapa kokoaa aineistokseen tapahtumia ja tuottaa

narratiivisen analyysin avulla näitä selittäviä kerto-

muksia. Kokoamisprosessi järjestää tapahtumat

seurailemaan temaattista juonta. Kerronnan kan-

nalta merkittävien, lopputulosta kohti kuljettavien

tapahtumien juoneen yhdistämistä Polkinghorne

kutsuu ”juonellistamiseksi” (engl. ’emplotment’).

Polkinghorne erottaa kaksi erilaista narratiivisen

tutkimisen tyyppiä. Kertomusten tai narraatioiden

tutkimisen (engl. ’analysis of  narratives’) aineisto

koostuu kertomuksista, joita analysoiden tuote-

taan yleistäviä tyyppiesimerkkejä ja luokitteluja.

Narratiivinen tai kertomuksellinen tutkimus

(’narrative analysis’) synnyttää puolestaan tilanteita

ja tapahtumia kuvaavasta aineistosta kertomuksia:

elämäkertoja, historiikkeja tai tapaustutkimuksia.

Sille keskeistä on ”juonellistaminen” ja kertomuk-

sen muotoilu. Tämä on ominaista myös tälle

tutkimukselle.

Narraatio, kertomus voi psykologi S. E.

Chasen (2005: 652, 656–658, 664) mukaan nousta

esiin suullisesti tai kirjallisesti, haastattelussa tai

keskustelussa. Narraatio voi kuvata jotakin tapah-

tumaa, vaihetta tai vaikkapa koko elämän mittaista

jaksoa. Kertomus järjestää menneisyyden tapahtu-

mia niille merkityksiä antaen. Näin omat ja muiden

toimet järjestyvät tapahtunutta ja sen seurauksia

hahmottaviksi kokonaisuuksiksi. Narratiivista lä-

hestymistapaa käyttävät tutkijat ovat löytöjään

esitellessään ja niistä tulkintoja luodessaan itse

kertojia. Jos tutkija omaksuu ”selittävän auktori-

teetin” roolin, on kysyttävä, kenen ääni tutkimuk-

sessa oikeastaan kuuluu. Narratiivisen menetelmän

käyttöön erikoistunut yhteiskuntatutkija Jane Elliot

(2005: 153, 155) pitääkin tärkeänä sitä, että tutkija

kykenee tarkastelemaan kriittisesti teoreettisen

osaamisensa ja oman henkilöhistoriansa yhdistel-

mästä kehittyneen lähestymistapansa vaikutusta

empiirisen tutkimuksen vaiheisiin. Filosofian

tutkija David Carr (2005: 121) huomioi kertojan

valikoivan tapahtuneesta vain sen, mitä tarvitsee

juonen edistämiseksi. Kertojan ääni on aukto-

riteetin ääni suhteessa yleisöön, sillä kuulijat ja

lukijat eivät tunne tarinan kulkua. Kertoja on myös

ajallisesti edullisessa asemassa, kertomassa jo

tapahtuneesta sen ulkopuolelta ja sitä kokonai-

suutena tarkastellen. Filosofian tutkija Richard

Kearneyn (2002: 83, 136) mukaan kertomukset

eivät koskaan ole viattomia, sillä ne kerrotaan aina

tietystä värittyneestä näkökulmasta. Ne ovat osa

tulkintojen jatkuvaa ristiriitaa ja myös todenmukai-

suuteen pyrkiessään ainakin osittain valikoinnin,

järjestelyn, juonellistamisen ja näkökulmaa heijas-

tavan tarkastelun tulosta.

Chasen (2005: 657) mukaan tutkijan tieteen-

ala, kulttuuri ja aika asettavat narraatiolle rajat.

Historiantutkimuksessa narraatiota on tutkimus-

alan teoriaa tutkineen Hayden Whiten (2005: 290)

mukaan pidetty historiallisten tapahtumien kuvaa-

misessa mahdollisesti käytettävänä keskustelun

muotona, ei siis teorian tuotteena tai menetelmän

perustana. Narraation merkitys tapahtuneen ku-

vauksessa voi olla suuri, jos tarkoituksena on

kertoa tarina ja suhteellisen pieni, kun analysoi-

daan historiallista prosessia. Polkinghornen (1995:

6–8) mukaan narraatio on perinteisesti tarkoit-

tanut arkipäiväisiä kokemuksia tai keskusteluja

kuvaavia, luonnollisia ilmaisuja sisältäviä alkupe-

räistekstejä. Myöhemmin sillä on alettu tarkoittaa

tietynlaista tarinan kerrontaa. Kertomuksen juoni

on ajatusmalli, jonka avulla esitetään yksittäisten

tapahtumien asiayhteyksiä. Juoni järjestää tapah-

tumat loppua kohti etenevään aikajärjestykseen,

se myös määrää kertomuksen alun ja lopun

aikarajat. Juoni selittää tapahtumien merkityksen

kokonaisuudessa ja rajaa kertomukseen kuulu-

misen perusteet. Lukemattomista tietyn ajan-

jakson tapahtumista vain osa kuuluu tarinaan,

usein ne on mahdollista tunnistaa kertomuksen

osiksi vasta taannehtivasti. Tapahtumahetkellään

merkityksettömiltä vaikuttaneet ilmiöt voivat

myös osoittautua lopputuloksen kannalta tärkeik-
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si. Tapahtumat voivat ilmetä erilaisissa lähteissä,

vaikkapa suusanallisesti, elokuvissa tai kirjoi-

tuksissa kerrottuina.  Polkinhorne huomioi tarinan

(engl. ’story’) käsitteen kuvaavan hyvin toinen

toistaan seuraavia tapahtumia yhteen kokoavia

kertomuksia, vaikka käsitteeseen liittyykin valheel-

lisuuden ja vääristelyn vivahteita. Tarinat voivat

olla fiktiivisiä tai elämäkertoja, omaelämäkertoja,

historiikkeja, tapaustutkimuksia tai selontekoja.

Tutkija kysyy Polkinghornen (1995: 12, 15–

16, 18–20) mukaan juonta etsiessään tai kehittä-

essään ensin, miten tai miksi jokin asia tapahtui.

Tämän jälkeen hän etsii haastatteluista, lehti-

kirjoituksista ja asiakirjoista aineistoa, jonka avulla

koota kertomus vastaukseksi kysymykseen. Juonen

muotoutuessa lopputuloksen kannalta olennainen

alkaa nousta esiin kokonaisuudesta. Tämä hel-

pottaa tutkijan työtä, sillä se auttaa karsimaan ja

”silottamaan” epäolennaisuudet aineistosta. Tut-

kija kehittää juonta hahmottavaa ajatusmalliaan

sitoessaan aineistonsa osia toisiinsa ja juoneen.

Tutkimuksen lopputuloksena syntyvä narraatio on

toisistaan irrallisten aineiston osat yhteen kokoava,

muuttuva ja selittävä kehikko. Se ei tarjoa puolu-

eetonta tietoa tapahtuneesta vaan on pikemminkin

useiden tulkintojen tulos. Kertomuksen luotetta-

vuutta määrittäävät aineiston tarkkuuus ja juonen

uskottavuus. Tutkijan on huolehdittava siitä, että

kertomuksen tapahtumat ovat todella tapahtuneet.

Todenmukaisuuden osoittamista tukee triangu-

laatio. Narratiivinen tutkimus ei vain listaa menneitä

tapahtumia aikakirjanomaisesti, sillä ”juonelliste-

tut” kertomukset kuvaavat tapahtumia, joilla on

alku, keskiosa ja loppu. Tapahtunutta ja sen tavoit-

teita selittävä laadullinen aineisto järjestetään

narraatioihin yleensä diakronisesti, tapahtumien

järjestystä seuraten. Tämä on Bakerin (2003: 215)

mukaan tyypillistä historialliselle maantieteelle.

Narratiivinen menetelmä on kiistelty. White

(2005: 289–290) huomioi narratiivisesta tutki-

misen tavasta käytyjen kiistojen liittyvän suurelta

narraation tavanomaisuuteen. Jokapäiväiseen kans-

sakäymiseenkin soveltuva asioiden esittämisen

tapa on koettu ongelmalliseksi, koska tieteessä

pidetään tärkeänä tutkimuksen kohteiden kuvaa-

misen tavoin sitä tapaa, jolla niihin liittyviä rakenteita

ja prosesseja selitetään. Teoreettisen lähestymis-

tavan näkökulmasta aineiston tutkiminen ennen

kaikkea tarinan kertomista silmällä pitäen on

vaikuttanut metodologisesti ja teoreettisesti riittä-

mättömältä. Yhteiskuntamaantieteilijä Andrew

Sayerin (1989: 262–263, 1992: 259–263) mukaan

narratiiviset kuvaukset sopivat historiallisesti ja

maantieteellisesti omalaatuisiin ja muuttuviin

tilanteisiin, teoreettinen lähestymistapa taas

vakaiden ja yleisten suhteiden sekä rakenteiden ja

käsitteiden erittelemiseen. Maantieteellis-histo-

riallisen (’geohistoric’) synteesin monimutkaisuu-

desta johtuen narratiivisen menetelmän käyttöön

liittyy kirjoittamisen ongelmia. Yhtä aikaa tapah-

tuvan kuvaaminen on vaikeaa, se tekee kerto-

muksesta helposti sekavan ja vaikeuttaa kirjoittajan

viestin ymmärtämistä. Tapahtumien kuvaaminen

kronologisesti, osina tarinaa, taas luo vaikutelman

syysuhteesta tai loogisesta etenemisestä ja loppu-

tulosta kohti tapahtuvasta liikkeestä. Kertomuksen

kertomiseen keskittyminen sivuuttaa Sayerin

mukaan kuitenkin herkästi tapahtumien peräk-

käisyyden ja kausaalisuhteen eron. Tapahtumien

kuvaamisessa on muistettava, ettei kertomuksia

saa sekoittaa niiden taustalta löytyviin tapahtumiin.

Näin esimerkiksi alueellinen muutos ei itsessään

ole kertomus, vaikka siitä voikin tuottaa kerto-

muksia.

Laadullisesta tutkimuksesta ja narratiivisesta

menetelmästä edellä sanottuun suhteutettuna tut-

kimustyöni on ollut lähdekriittistä ”tien etsi-

mistä”, diakronista aineiston järjestämistä, tarinan

juonellistamista ja lopputuloksena syntyneen

kertomuksen kertomista. Olen myös sitonut kerto-

mukseni osaksi alueiden kehittämisen laajempaa

kehityskulkua. Tarkastelen tutkimani aikakauden

tapahtumia vuosikymmenien päästä ja eteläsuo-

malaisena kaupunkilaisena. Kertojana olen kuiten-

kin sidoksissa paitsi tähän monella tapaa erilaiseen

ympäristööni myös osin pohjoissuomalaisiin juu-

riini ja havaintoihini alueella viimeisten kolmen-

kymmenen vuoden aikana tapahtuneesta. Olen

työssäni tarkastellut näkökulmani ja tutkimus-

kysymysteni avulla valikoimaani, monipuolisesti

1950-luvun alueiden kehittämisen tapahtumia

kuvaavaa aineistoa. Aineiston tarkastelu ja vertailu

on ajoittain pakottanut korjaamaan ja muok-

kaamaan lähestymiskulmaa, jotta tarina pitäisi

sisällään olennaisia, tapahtumia monipuolisesti

selittäviä ja niille oikeutta tekeviä aineksia.

Aineistoa olen tarkastellut ensin eri lähteitäni kriit-

tisesti vertaillen, sitten havaintojani historiallisen
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ja poliittisen maantieteen ydinkäsitteiden tuella

kokonaisuuksiksi jäsennellen. Näin olen luonut

havainnoistani narraation siitä, mitä tarkastelu-

tapani perusteella tutkitulla jaksolla ja alueella

tapahtui. Lähteiden tulkinnan ja ”juonellis-

tamisen” avulla, aineiston sisältöä analysoiden ja

lähteiden jättämiä aukkoja tarvittaessa täyttäen

olen muodostanut valitsemastani näkökulmasta

kertomukseksi kuvaa Pohjois-Suomen alueen

kehittämisestä.

2.5 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni koostuu monentyyppisestä

1950-luvun tapahtumia kuvaavasta dokumentaa-

tiosta. Materiaalin monipuolisuus on tarjonnut

mahdollisuuden tarkastella aineistoa eri näkö-

kulmista, mitä esimerkiksi Alasuutari (1999: 83)

pitää ominaisena laadulliselle tutkimisen tavalle.

Toisaalta monipuolinen aineisto on tehnyt eri

tapahtumakulkujen seuraamisesta haasteellista,

sillä samoja tapahtumia ja tilanteita kuvattu vaih-

teilevin painotuksin. Ajan politiikan toimijoiden

näkemyksistä, lehdistöaineistosta ja tutkimus-

tiedosta koostuva 1950-luvun Pohjois-Suomen

kehittämistä koskeva aineistoni on tarjonnut

mahdollisuuden seurata alueiden kehittämiseen

liittyneitä näkemyseroja ja yhtäläisyyksiä. Aineis-

tossani näkyy myös vuoropuhelu Pohjois-Suomen

ja valtaa pitäneen eteläisen pääkaupungin välillä.

Lisäksi se avaa näkymiä puolueiden sisäisiin risti-

riitoihin ja puoluerajat ylittäneeseen yhteistyöhön.

1950-luvun aluekehitystä ja politiikkaa kuvaavan

kirjallisuuden ohella työni kannalta keskeisiä ovat

komiteoiden työtä kuvaava aineisto, tapaus-

esimerkeissä ilmenevien hankkeiden valmistelua

koskeva arkistomateriaali, valtiopäiväkeskus-

telujen pöytäkirjat sekä 1950-luvun sanoma-

lehdistä kokoamani tekstit, lähinnä pääkirjoituksia

sisältävä aineisto. Esittelen aineistoa seuraavassa

tarkemmin ja siinä järjestyksessä, jossa se tutki-

mukseni lähdeluetteloon on järjestetty. Samalla

esittelen kirjallisuutta, joka selventää aineisto-

tyyppieni ominaisuuksia ja perustelee niiden

käyttöä.

1950-luvun tapahtumia tarkasteleva kirjalli-

suus kuvaa ajan yhteiskuntakehitystä ja alueiden

kehittämisen piirteitä. Aikalaiskirjallisuuden

ryhmään kuuluvat esimerkiksi maantieteilijä

Ilmari Hustichin kirjoitukset, Urho Kekkosen

Onko maallamme malttia vaurastua? -pamfletti ja

Johannes Virolaisen Maaseutuhenkinen elämänkatso-

mus -ohjelmakirjanen. Aikalaisnäkemykset tarjoavat

vaikkapa sanomalehtitekstejä tai eduskunnassa

käytettyjä puheenvuoroja laveammin tietoa ajan

yhteiskunnallisista oloista ja niiden kehityksen

oletetuista suuntaviivoista. Nostan aikalaiskirjalli-

suudesta esiin niitä ominaispiirteitä, jotka mieles-

täni sitovat 1950-luvun alueiden kehittämisen

toimet varsinaiseen aluepolitiikkaan. Olen lähes-

tynyt myös aluepolitiikkaan liittyvää aikaisempaa

tutkimusta selventääkseni 1950-luvun alueiden

kehittämisen ominaisuuksia. Tätä koskevaan tut-

kimuskirjallisuuteen kuuluu erilaisia maantie-

teellisiä, taloustieteellisiä ja historiatieteellisiä

lähteitä. Osa kirjallisuudesta keskittyy myös

suomalaisen maaseudun kehityksen kuvaukseen.

Kirjallisuusaineistoon olen liittänyt ne 1950-luvun

komiteanmietinnöt, joilla oli selvästi huomattava

merkitys alueiden kehittämisen kannalta. Korkea-

koulukomitean ja valtakunnansuunnittelukomi-

tean kohdalla pääsin aineiston keruun vaiheessa

tutustumaan myös komiteatyön arkistoaineistoon.

1950-luvun alussa komiteat tuottivat eritys-

tehtäviensä ohella suuren osan alueellisesta tutki-

mustiedosta. Niiden kirjaamat tulokset vaikuttivat

siksi usein Pohjois-Suomen kehitystä koskeneiden

ehdotusten saamaan muotoon. Alueiden kehittä-

miseen kytkeytyneet komiteat asetettin yleensä

pohtimaan asiantuntijavoimin jotain tiettyä talous-

poliittista kysymystä, vaikkapa teollistamista tai

maaseutuelinkeinojen kehitystä. Laajemmin yhteis-

kunnassa vallinnutta tilaa ja sen tulevaisuutta pohti

esimerkiksi valtakunnansuunnittelukomitea. Nämä

komiteat olivat komitean suppean määritelmän

mukaisesti valtioneuvoston asettamia, tiettyä asiaa

selvittäviä ja valmistelevia, useamman henkilön

muodostamia tilapäisiä elimiä (Suomen komitea-

laitos 1976: 12, 31). Valtakunnansuunnittelu-

komiteaa käytettiin selvästi myös neuvoa-antavana

elimenä. Tilapäisille komiteoille tyypillisesti

komiteat olivat tehtäviltään varsin erikoistuneita.

Niiden työn tuloksena syntyi yleensä mietintö.

Valtion komiteoita tarkastelleen Väinö Huuskan

(1970: 6–7, 9, 12–13) mukaan komiteoiden on

odotettu tuovan asioiden valmisteluun laajaa ja
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monipuolista asiantuntemusta, jotta asian eri

puolet selvitettäisiin ennen päätöksentekoa. Kun

eri etupiirit osallistuvat jo asioiden valmisteluun,

voivat eri näkökohdat lähentyä ennen mielipitei-

den vakiintumista. Toisen maailmansodan jälkeen

erityisesti talouspolitiikkaa koskevaan komitea-

työhön alkoi asiantuntijoiden rinnalla osallistua

etujärjestöjen edustajia. Huuskan mukaan komi-

teoita on käytetty myös siirtämään varsinaista

päätöksentekoa tuonnemmas. Vuosina 1930–1960

Suomessa valmistui yli 1500 komiteanmietintöä.

Ne sisälsivät usein lakiesityksen, asetuksen tai

valtioneuvoston päätöksen luonnoksen.

Eduskunnan istunnoista kootut pöytäkirjat

antavat monipuolisen kuvan Pohjois-Suomen

kehittämiseen liittyneestä keskustelusta. Myös

valtiopäiväasiakirjoissa ilmenevät kansanedusta-

jien ja hallituksen tekemät erilaiset esitykset ovat

tutkimukseni kannalta merkittäviä. Eduskunnan

poliittinen kanta välittyy oikeustieteilijä Mikael

Hidénin (2006: 116) mukaan usein juuri täysistun-

nossa tehtyjen päätösten ja käydyn keskustelun

kautta. Valtiopäivillä tehdyt esitykset kulkevat läpi

valiokuntien, valtiopäiväkeskustelujen ja äänes-

tysten määrättyä järjestystä seuraillen. Hidénin

(2006: 91) mukaan eduskunnan toimintaa leimaa

muotopakko: asiat voivat tulla käsittelyyn ja olla

käsiteltävinä vain sääntöjen mukaisella tavalla.

1950-luvulla tehdyt aloitteet jaettiin laki-, raha-

asia- ja toivomusaloitteisiin. Lakiehdotukset olivat

hallituksen esityksiä tai kansanedustajan aloitteita.

Raha-asia-aloitteet ehdottivat määrärahoja seu-

raavan vuoden tulo- ja menoarvioon, toivomus-

aloitteissa puolestaan ehdotettiin hallitukselle

toimenpiteisiin ryhtymistä sen toimivaltaan kuulu-

vissa asioissa.

Valtionyhtiöpolitiikan, infrastruktuurin

kehittämisen ja työttömyysvarojen kohdentamisen

tapaisissa Pohjois-Suomea koskettaneissa rat-

kaisuissa ajettiin usein määrärahoja valtion ta-

lousarvioon. Eduskunta päättää talousarviosta

kalenterivuodeksi kerrallaan. Siinä asetetaan myös

valtion liikelaitosten toiminnan tavoitteet. Hallitus

esittää talousarviota, kansanedustajien aloitteiden

tekoa on sen suhteen rajoitettu. Näin on tehty

myös lisätalousarvioiden suhteen (Hidén 2006:

138–139). Esimerkiksi Kemijoki Osakeyhtiötä

koskevassa esimerkissäni liikutaan lakiehdotuksen

käsittelyn moninaisissa vaiheissa. Tietyt keskeiset

kysymykset muotoillaan valiokunnissa. Laki-

ehdotuksista käydään ”lähetekeskustelu”, jossa

asia voidaan kansanedustajan pyynnöstä laittaa

pöydälle, muuten asia lähetetään erikoisvaliokun-

nalle. Valiokunta esittää mietinnössään ehdotuksen

muuttamattomana tai muutoksin hyväksymistä, tai

ehdottaa sen hylkäämistä. Ensimmäisessä käsit-

telyssä lakiehdotus käydään läpi ja sen suhteen

tehdään sisällölliset ratkaisut. Ehdotus voidaan

myös lähettää suureen valiokuntaan, missä teh-

dään usein kompromisseja. Suureen valiokuntaan

lähetetyn asian käsittely jatkuu sen mietinnön

pohjalta. Tämän jälkeen täysistunto voi huomioida

suuren valiokunnan ehdotukset tai jatkaa asian

käsittelyä alkuperäisten päätöstensä mukaisesti.

Laeista tehdään lopullinen päätös täysistunnossa

enemmistödemokratian periaatteen mukaan

(Hidén: 117, 125–126).

Vaikka asioiden käsittely valtiopäivillä on

välillä ollut hidasta ja monimutkaista, tarjoaa sen

dokumentointi kiinnostavia näkökulmia alueiden

kehittämiseen kohdistuneisiin toiveisiin ja odo-

tuksiin. ”Puolijulkisten” valtiopäiväpuheenvuoro-

jen ja -aloitteiden kohdalla olen työssäni joutunut

arvioimaan sitä, kenen ääni eri tilanteissa kuuluu.

Puheenvuoroissa ja aloitteissa näkyvät puolueiden

ideologisten vaikuttimien ohella hallituksen ja

opposition väliset tai puolueiden sisäiset näkemys-

erot sekä vaihtelevasti myös se, minkä alueen

asioita eri edustajat ovat eduskunnassa ajamassa.

Samanlaisia jakoja on nähtävissä myös sanoma-

lehtiaineistossani. Pohjoissuomalaisista sanoma-

lehdistä suurimmilla, oululaisella Kalevalla ja

rovaniemeläisellä Lapin Kansalla, on työssäni tärkeä

rooli paikallisten näkemysten esiintuojina. Maalais-

liiton Maakansa, Suomen Sosialidemokraatti ja kokoo-

muksen Uusi Suomi  nostivat puolestaan aktiivisesti

esiin puolueiden vaihtelevia painotuksia alueiden

kehittämisestä keskusteltaessa. Puolueiden äänen-

kannattajat ovat ymmärrettävästi olleet usein

edustamansa ryhmän hallitus- tai oppositio-

politiikan linjalla, toisaalta esimerkiksi puolueiden

sisäiset erimielisyydet heijastuvat lehtien pää-

kirjoituksiinkin. Alueelliset sanomalehdet irtosivat

1950-luvun kuluessa enemmän tai vähemmän

poliittisesta taustastaan niin, että ne pystyivät

vuosikymmenen lopulla jo selvemmin esiintymään

alueensa yleisen mielipiteen kertovina äänitorvina.

Silti niiden lausumisssa kuulsi usein edelleen
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lehtien historiallinen tausta ja esimerkiksi pää-

toimittajien poliittinen aktiivisuus (Salminen 1988:

161).

Kun Kaleva jätti Edistyspuolueen vuonna

1951, se ei suomalaisen sanomalehdistön historiaa

tutkineen Esko Salmisen (1988: 160) mukaan ryh-

tynyt puolueen perillisen Suomen Kansanpuolu-

een äänenkannattajaksi vaan pyrki riippumat-

tomaksi yleislehdeksi. Tämä irrottautumisprosessi

kesti pitkään, sillä lehti oli Salmisen mukaan jo

1940-luvun lopulla ”yhä enemmän moniarvoinen

yleislehti”. Lehti pysyi Pohjois-Suomen suurimpa-

na Edistyspuolueen kannatuksen laskettuakin.

Kaleva haki riippumattomuudella myös pesäeroa

Helsinki-keskeiseen puoluejohtoon. Pohjoisen

kehittämisen politiikan tarkastelun kannalta

olennaisena pidän historioitsija Jouni Suistolan

(1999: 236) huomiota siitä, että Kaleva oli yleisesti

Pohjois-Suomen teollistamisen kannalla, mutta

tuki alkuun yksityisyrittäjyyttä nimenomaan

Edistyspuolueen hengessä. Siksi Kaleva Suistolan

mukaan suhtautui esimerkiksi 1950-luvun alussa

kielteisesti hallituksen ja varsinkin pääministeri

Kekkosen valtion osallisuuden kasvattamista

tavoitelleisiin hankkeisiin. Osa kritiikistä johtui

myös Maalaisliiton ja Edistyspuolueen poliittisessa

keskustassa käymästä kilpailusta.

Rovaniemeläinen Lapin Kansa oli perustettu

alueen maalaisliittolaiseksi äänenkannattajaksi

vuonna 1928. Lehdestä tuli sitoutumaton varsin

omalaatuisella tavalla. Maalaisliitto nimittäin kielsi

sitä toimimasta puolueen äänenkannattajana

vuonna 1958 (Salminen 1988: 164). Lehti oli jou-

tunut sovittamattomiin erimielisyyksiin puolueen

kanssa puolueelle sopimattomien näkemystensä

vuoksi. Riitatilanne oli puolueen kannalta varsin

hankala, sillä Lapin Kansa oli levikkialueellaan

suosittu. Lehti tuki 1950-luvulla Maalaisliiton

kommunismin vastaista linjaa. Vuoden 1958

eduskuntavaaleissa se tuki Maalaisliiton sisäisen

hajaannuksen myötä esiin noussutta pohjois-

suomalaista porvarillista maalaiskunnan vaaliliit-

toa, mikä johti lopullisesti lehden erotuspäätökseen.

Salminen (1988: 189, 192–193) arvioi Maa-

kansan olleen osa Maalaisliiton puoluekoneistoa.

Vaikka puolue ajautui maakuntalehtien kanssa

kriiseihin, oli suhde pää-äänenkannattajaan mut-

katon. Puolue tuki lehdistöään taloudellisesti ja

ohjasi sitä aatteellisesti. Maalaisliitossa koros-

tettiinkin usein sitä, miten ratkaisevassa asemassa

lehdet olivat mielipideilmaston muovaamisessa

keskustalaiseen suuntaan ja varsinkin suurten

poliittisten kiistakysymysten käsittelyssä. Myös yli

puoluerajojen levittäytymistä pidettiin hyödyl-

lisenä. Yli kolme vuosikymmentä (1942–1976)

Maakansan päätoimittajana toimineen Pekka

Sorvalin välit Urho Kekkoseen ja muuhun Maa-

laisliittoa lähemmäs vasemmistoa vieneen linjaan

olivat läheiset. Historioitsija Tuomas Lohi (2003:

21) mainitsee lehdistön tarjonneen Kekkoselle ja

muille aikakauden poliitikoille tilaa tehokkaaseen

ja näkyvään imagonmuokkaukseen. Maakansan

Lohi arvioi Kekkosen valjastaneen ”palvelemaan

julkisuustarpeitaan”.

Suomen Sosialidemokraatin Salminen (1988:

226) arvioi olleen pitkään SDP:n ylimmän johdon

ja samalla oikeistososiaalidemokraattisen suun-

tauksen käsissä. 1950-luvun alusta lehteä pää-

toimittanut Atte Pohjanmaa oli työväenliikkeen

veteraani ja pohjoismaisen sosiaalidemokratian

kannattaja. Sisäpoliittisissa kiistoissa lehti esiintyi

usein kommunismin vastustajana. Lehti oli ylivoi-

maisesti suurin sosiaalidemokraattien äänen-

kannattajista. Toisen maailmansodan jälkeen

lehden tilaajamäärä kasvoi, mutta vakiintui 1950-

luvulla noin 40 000 tilauksen tasolle. Suhteellisen

vähäinen tilaajamäärä heijasteli puolueen sisäistä

hajaannusta, joka vaikeutti myös Suomen Sosiali-

demokraatin työtä (Lohi 2003: 45). Alueiden

kehittämisen keskustelussa tiettyjä kärkeviä kom-

mentteja esittänyt Kokoomuksen Uusi Suomi

edusti Salmisen (1988: 172–173) mukaan pitkään

konservatiivisuutta ”kansallisena instituutiona”,

eivätkä sitä puolueen kannatuksen heilahtelut

järkyttäneet. Sotaa seuranneina vuosikymmeninä

maan vanhin suomenkielinen sanomalehti piti

kiinni kansallisesta kulttuuriperinnöstä. SKDL:n

Vapaa Sana osallistui 1950-luvulla pohjoisen

kehittämisen keskusteluun harvakseltaan.

Julkaistun aineiston ohella työni kannalta

tärkeää on ollut eri puoluearkistoista ja henkilö-

arkistoista kokoamani materiaali. Arkistoai-

neistoon pätee mielestäni selvästi historialliseen

maantieteeseen erikoistuneen Miles Ogbornin

(2003: 102, 104–105) huomio siitä, että lähteiden

säästyminen rajoittaa tutkimustyötä. Historiallisen

tutkimuskohteen valitseminen tarkoittaa siis

käytännössä myös lähteiden olemassaolon ja
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saavutettavuuden miettimistä tutkimuskysymystä

muotoiltaessa. Kaikesta tapahtuneesta ei jää jälkiä.

Yhtä lailla selvää on myös se, etteivät kaikki jäljet

säily myöhempien aikojen käyttöä varten. Säilyneet

jäljet ovat tulos yhteiskunnallisesta ja poliittisesta

prosessista, ja ne kertovat paljon syntyaikansa

olosuhteista ja valinnoista. Arkistojen käyttöön

vaikuttaa hyvin paljon se, miten menneisyydessä

on tiedon tallentamiseen suhtauduttu. Arkistoin-

nin suhteen tehdyt valinnat voivat kertoa myös

paljon eri tapahtumien ja prosessien arvostuksesta

ja samalla siis erilaisista valtasuhteista ja vallin-

neista tunnelmista. Ne voivatkin auttaa myös

paremmin ymmärtämään arkistojen sisältämää

historiallista aineistoa.

Pohjois-Suomen alueen kehittämistä koske-

neen arkistoaineiston kokoamisesta teki erityisen

haasteellista se, ettei 1950-luvulla vielä tunnettu

aluepolitiikka-nimistä politiikan osalohkoa. Näin

alueiden kehittämistä koskevia asiakirjoja ja kir-

joituksia oli etsittävä arkistoissa varsin monen-

tyyppisistä kokoelmista. Esimerkiksi Typpi Oy:n

perustamista kuvaavan esimerkkini kohdalla ai-

neistoa oli hyvin vaikea ylipäätään löytää; joko sitä

ei ollut arvioitu tarpeelliseksi säilyttää tai se oli

erehdyksessä päätynyt tuhottavaksi. Myös joitakin

valtakunnansuunnittelua ja teollistamiskomitean

toimintaa koskevia asiakirjoja etsiessäni päädyin

lopulta toteamaan, ettei etsimääni todennäköisesti

löytyisi.

Arkistoissa oli kuitenkin myös monenlaista

tutkimukseni kannalta keskeistä aineistoa. Kes-

kustan ja maaseudun arkistossa (KMA) ja Työ-

väen arkistossa (TA) löysin alueiden kehittämiseen

liittyviä jälkiä erilaisista eduskuntaryhmien toi-

mintaan liittyvistä asiakirjoista, kirjeistä, tiedon-

annoista, julkilausumista ja eri puolue-elinten

kokouspöytäkirjoista ja muistioista. Vaalimateriaali

tarjosi puoluearkistoissa tavanomaista selvempiä

ja kärjekkäämpiä linjauksia aluekehittämisen

ajatuksiin. Urho Kekkosen arkistossa (UKA)

”Pohjois-Suomen teollistaminen ja talouselämä”

oli saanut erityistä huomiota ja Kekkosen puheet

ja kirjoitukset tarjosivatkin Onko maallamme malttia

vaurastua? -pamfletin ohella lisätietoa tämän

tavoista edistää Pohjois-Suomen politiikkaansa.

Johannes Virolaisen poliittiseen toimintaan liitty-

vää aineistoa oli koottuna yhtäältä Kansallis-

arkiston (KA) ja toisaalta Keskustan ja maaseudun

arkiston kokoelmiin.

Typpitehtaan perustamiseen liittyvä vähäi-

nen aineisto sijaitsee nykyisen Kemira Oyj:n

arkistossa, korkeakoulukomitealta jälkeen jääneet

asiakirjat puolestaan Kansallisarkiston koko-

elmissa. Kummankin esimerkin suhteen oli

mielestäni olennaista päästä kirjallisuuslähteiden

ohella kiinni niiden valmistelussa käytyyn kes-

kusteluun. Näistä keskusteluista oli myös ajan

yleisestä tavasta poiketen tehty jonkin verran

muistiinpanoja tai niitä oli koottu mukaan

pöytäkirjaan. Keskustelupöytäkirjoja yleisempiä

näyttävätkin 1950-luvulla olleen päätöspöytäkirjat,

jotka kertovat usein kovin vähän julkisuudessa

näkyneen päätöksenteon taustalla oiotuista

ristiriidoista tai tehdyistä kompromisseista. Lyhyt-

sanaisuus leimasi esimerkiksi valtioneuvoston

arkistoon koottua valtakunnansuunnittelun

aineistoa.

Arkistoaineisto on maantieteilijöiden käyt-

tämän Harvard-viittausjärjestelmän kannalta

melko hankalaa, sillä tekstiviitteeseen saa mukaan

vain pienen osan siitä, mitä historioitsijat ala-

viitteisiinsä usein kirjaavat. Tekstiviitejärjestel-

mämme on myös juuri arkistoaineiston kohdalla

pakottanut pitkähköihin muotoiluihin, joiden

toivon olevan lukijan kannalta kuitenkin mahdol-

lisimman ymmärrettäviä ja hankaloittavan luke-

mista mahdollisimman vähän.
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3. Typpitehdas ja yliopisto – valtion ja alueen kaksi kohtaamista

Suomen ensimmäinen typpilannoitetehdas pää-
tettiin sijoittaa Ouluun kesällä 1950. Ratkaisua
saatteli hienoinen skandaalinkäry, sillä hallitus
teki päätöksen valtionyhtiön sijaintipaikasta jota-
kuinkin täysin vastoin asiantuntijoiden suosituksia.
1950-luvun lopussa Ouluun perustettiin myös uusi
valtionyliopisto. Tämänkin hankkeen valmisteluun
liittyi erityisesti eteläsuomalaisten asiantuntijoiden
vastarintaa. Molemmissa hankkeissa keskeisenä
toimijana näkyi 1950-luvulla hallitusvastuuta taa-
jaan kantanut Maalaisliitto.

Näiden poliittisten prosessien vaiheissa
keskusteltiin varhaiselle alueiden kehittämiselle
tyypillisesti paitsi itse asiasta myös alueiden kehittä-
misen politiikan perusperiaatteista. Keskustelussa
haettiin siis muotoa sille, miten valtion oli mah-
dollista alueen kehityksen ohjailuun osallistua, ja
miten alue toisaalta saattoi valtion johdolle toivei-
taan ilmaista. Valtiota edustavat tässä esimerkki-
tapauksessani Helsingissä eri muodoissa toiminut
keskushallinto ministeriöineen ja eduskunnalle
asioita valmistelleine komiteoineen. Lisäksi kansal-
lisen tason näkökulmia esittivät typpitehdas- ja yli-
opistokysymyksessä sanomalehdet, eri puolueiden
pää-äänenkannattajat. Alueen ääntä puolestaan
käyttävät Pohjois-Suomea kansallisella ja alueel-
lisella tasolla edustaneet poliitikot ja asiantuntijat
sekä paikallinen lehdistö.

3.1 ”Huono esimerkki” ja

”hallituksen juhannuslahja” –

typpitehdaspäätöksen vaiheet

Typen tuotantoa oli haviteltu Suomeen itsenäi-
syyden alkuajoista lähtien, mutta käytännön asteelle
hankkeessa siirryttiin vasta toisen maailmansodan
jälkeen. Typpitehtaan – ensimmäisen suuren sodan-
jälkeisen valtiollisen teollistamishankkeen – piti
korvata typpilannoitteen tuonti ja säästää valuutta-
varoja (Paavonen 2006: 94). Valtiojohtoinen Typpi

Oy perustettiin maaliskuussa 1944. Kun maassa
pohjoisista vesivoimahankkeista huolimatta kärsit-
tiin jatkuvasti sähköpulaa, alkuperäisiä suunni-
telmia tehtaan sijoittamisesta vesivoimalähteen
äärelle muutettiin vuonna 1947. Hallituksen tulo-
ja menoarvioesitys vuodelle 1949 sisälsi 336
miljoonan markan määrärahan typpitehdashank-
keelle. Kun laitoksen sijaintipaikkaa ei vielä ollut
määritelty, riitti eri seuduilla eduskunnan budjetti-
keskustelussa puolestapuhujia. Pohjoisen sijainnin
kannattajat muistuttivat seudun luonnonvaroista,
uutterista ihmisistä ja sen asemasta Etelä-Suomen
takamaana. Eteläisen sijainnin kannattajat korosti-
vat tehtaan taloudellisuutta ja sitä, ettei typpitehtaan
uskottu missään ratkaisevan työllisyyskysymyksiä.
Riitainen asia ei lopulta päässyt lainkaan vuoden
1949 budjettiin. Valtiovarainvaliokunta esitti kui-
tenkin hallitukselle toiveen, että se tutkisi pikaisesti
kysymyksen ja tekisi eduskunnalle uuden ehdo-
tuksen (VP 1948, ptk 18.12.1948; Ahtokari 1969:
14–15, 30–31, 35).

Valtioneuvosto asetti typpitehdaskysymystä
varten komitean, joka esitti huhtikuussa 1949
tuotantolaitoksen perustamista Mäntyluotoon
(Ehdotus typpitehdaskysymyksen… KM mon.
1949/55). Kun sähkövoima ei määrännytkään
sijaintia, tehtaan kannatti sijaita lannoitteiden
pääkulutusalueella Länsi-Suomessa, lähellä vienti-
satamaa. Ajatusta tukivat ulkomaiset asiantuntija-
lausunnot. Komitean käsityksiä myötäillen hallitus
ehdotti vuoden 1950 budjettiin 306 miljoonan
markan määrärahaa Typpi Oy:n osakepääoman
korottamiseksi. Typpitehdas sijoitettaisiin Mänty-
luotoon, Porin ja Harjavallan läheisyyteen. Oulu-
lainen Kaleva (12.10.1949) piti budjettiesitystä
iskuna vasten kasvoja. Pohjois-Suomi näytti jäävän
vuonna 1950 kokonaan vaille sen oloja parantavia
hankkeita, vaikka oli selvää, että ”käsitteellinen
Pohjois-Suomi”, siis Kalajokilaakson, Kainuun,
Oulunjokilaakson, Koillis-Pohjanmaan, Tornion-
jokilaakson ja Lapin muodostama alue, kaipasi
oloihinsa parannuksia. Paikalliset voimat olivat nyt
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liikkeellä, ja seudun taloudellisten neuvottelupäi-
vien valitsema lähetystö oli lähdössä esittämään
hallitukselle vetoomusta Pohjois-Suomen olojen
tutkimisesta.

Vuoden 1950 budjettia käsiteltäessä Maa-
laisliiton Oulun vaalipiirin Kusti Eskola (VP 1949,
ptk 8.12.1949: 2471–2472) puhui Pohjois-Suomen
rakenteelliseksi muuttuvasta työttömyydestä.
Vaikka alueen maaperä ja voimavarat pystyivät
tarjoamaan sen väestölle toimeentulon, muu Suomi
esti seutua kehittymästä. Voima kuljetettiin etelän
teollisuuden tarpeisiin, vaikka tuotanto- ja voima-
laitosten oli varmasti parempi sijaita lähellä
toisiaan. Oulujoella olisikin typpitehtaan ”luonnol-
lisin sijaintipaikka”. Saman puolueen ja vaalipiirin
Eino Rytingin (VP 1949, ptk 19.12.1949: 3098–
3099) mukaan oli tärkeää keskittyä siihen, mikä
sijainti oli kansantalouden kannalta paras. Pohjoi-
sen sijainnin avulla vältettäisiin kallis voimansiirto
ja suuri hävikki. Oulujoella typpitehtaan ympärille
saataisiin uusi, kansantaloudellisesti kannattava
teollisuusryhmittymä, ja teollisuutta seuraisivat
kehitys ja hyvinvointi. Yksityiset ja maakunnalliset
pyyteet oli tätä päätöstä valmisteltaessa syrjäytettävä.

Samassa budjettikeskustelussa Maalaisliiton
Turun läänin pohjoisen vaalipiirin Lauri Murtomaa
(VP 1949, ptk 19.12.1949: 3114–3116) korosti tar-
vetta pyrkiä kohti ”kansantaloudellista työnjakoa”
ja arvioida tuotannon kannattavuus eri osissa
Suomea. Maatalouden painopisteen piti parem-
pien edellytysten vuoksi olla etelässä, pohjoisen
oli syytä keskittyä hyödyntämään luonnonvaro-
jaan. Vaikka rakenteilla oleva vesivoima kaipasi
rinnalleen sopivaa teollisuutta, oli typen tuo-
tannosta päätettäessä vertailtava voimansiirron
kustannuksia ja tuotteiden kuljetuskustannuksia.
Typpilannoite haluttiin saada käyttäjille mahdolli-
simman edullisesti ja nopeasti. Valtaosa tuotetusta
lannoitteesta tarvittiin lisäksi aivan muualla kuin
Pohjois-Suomessa. Tehtaan perustamisratkaisu ei
saanut Murtomaan mukaan kompastua Pohjois-
ja Etelä-Suomen eturistiriitoihin.

Paavosen (2006: 94) mukaan asiantuntijat
pelkäsivät typpihankkeen tappiollisuutta, sillä
lannoitteiden maailmanmarkkinahintojen uskottiin
laskevan elintarvike- ja lannoitepulan päättyessä.
Vaikka Kokoomuksen ja RKP:n ja Edistyspuo-
lueen eduskuntaryhmät sekä osa maalaisliittolaisis-
ta vastustivat Fagerholmin sosiaalidemokraattisen
vähemmistöhallituksen esittämää typpitehtaan

perustamiskustannuksien suuruista määrärahaa,
valtionyhtiövetoisen teollistamispolitiikan kannat-
tajat voittivat äänestyksen selvästi. Hallitus ei
kuitenkaan saanut eduskunnalta lupaa typpitehtaan
paikan valitsemiseen, rakennustöiden aloittami-
seen tai typen tuotantomenetelmän päättämiseen
ennen teollistamiskomitean antamaa lausuntoa
(VP 1949, eduskunnan vastaus 19.12.1949). Teol-
listamiskomitea oli asetettu tutkimaan Suomen
edelleen teollistamisen edellytyksiä ja se  oli saanut
erityistehtäväkseen selvittää Pohjois-Suomen
luonnonvarojen entistä tehokkaampaa käyttöä ja
alueen teollisen toiminnan kehitysmahdollisuuksia
(Teollistamiskomitean…KM 1951/12: 3). Kaleva

(1.4.1950) arvelikin komitean lausunnon ohjaavan
tehtaan pohjoiseen juuri seudun saaman erikois-
aseman vuoksi, lisäksi neljä komitean jäsenistä oli
pohjoissuomalaisia. Paikallisen aktiivisuuden
arveltiin tukevan tehtaan pohjoiseen saamista.

Myös Typpi Oy:n hallinnossa arveltiin
teollistamiskomitean kallistuvan Pohjois-Suomen
kannalle. Komitealle asiaa esitellyt yhtiön johto-
kunnan puheenjohtaja Uolevi Raade arvioi teol-
listamiskomiteassa vallitsevan ”voimakas suuntaus
tehtaan sijoittamiseksi Pohjois-Suomeen” (KemA
…Typpi Oy:n hallintoneuvoston ptk 5.4.1950).
Yhtiössä taas haluttiin seurata liikeperiaatteiden
johtotähteä, mistä näkökulmasta Lounais-Suomi
näytti tehtaalle selvästi edullisimmalta sijainti-
paikalta. Teollistamiskomitean asiaa käsitelleellä
työjaostolla tiedettiin kuitenkin olevan mahdolli-
suus ohittaa asiantuntijat, siis Typpi Oy:n, Kemian
Keskusliiton, VR:n ja maatalousjärjestöjen mieli-
piteet. Komitea kallistuikin Raaden ennustamaan
tapaan Pohjois-Suomen kannalle, mutta esitti silti
valtioneuvostolle, että sen pitäisi kuulla asiassa
vielä Typpi Oy:n hallintoneuvostoa. Pika-aikatau-
lulla lausuntonsa antanut  hallintoneuvosto pysyt-
teli aiemmassa näkemyksessään (KemA…Typpi
Oy:n hnptk 17.4.1950). Valtakunnan maatalouden
kokonaisetujen vuoksi tehdas oli sijoitettava Lou-
nais-Suomeen.

Ratkaisu siirtyi näin jälleen maan hallituksen
käsiin. Kaleva (20.4.1950) arvioi äänten jakautu-
neen teollistamiskomiteassa ”maakunnallisella
pohjalla”. Asiantuntijakomiteassakin helsinkiläiset
olivat eteläsuomalaisia, ja näillä oli aina ”ennak-
koluuloja Pohjois-Suomea kohtaan”. Pohjois-
Suomeen ei haluttu sijoittaa edes sinne hyvin
soveltuvaa teollisuutta. Teollistamiskomitean
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eteläsuomalainen enemmistö korosti Kalevan näke-
myksen mukaan vain pohjoisen teollistamisen
ongelmakohtia. Ruotsissa sentään etelänkin valtio-
päivämiehet tukivat vahvasti maan pohjoisosan
kehittämistä. Suomeen taas näytti lehden näke-
myksen mukaan juurtuneen talouselämän kes-
kittämisen linja. Sen mukaan rakennettiin niin
kuljetukset, rautatieverkko kuin energiansiirtokin.
”Tällainen talouspolitiikka kostaa kyllä itsensä”,
Kaleva ennusti. Nyt hallituksen oli osoitettava
suoraselkäisyyttä sijoituspäätöksessään.

Kalevan (22.4.1950) etusivun otsikko esitti
hallitukselle paikallisten vaatimuksen: ”Pohjois-
Suomen teollistaminen olisi aloitettava määrää-
mällä pohjois-Suomi typpitehtaan paikaksi”.
Oulussa oli järjestetty typpitehdasasiaa käsitelleitä
”huomattavia maataloudellisia kokouksia”, joista
oli päätetty lähettää lähetystö pääministeriä tapaa-
maan. Myös Lapin Kansa (23.4.1950) kertoi Lapin
maataloustuottajien piiriliiton ihmetelleen vuosi-
kokouksensa julkilausumassa teollistamiskomitean
päätöstä. Typpiteollisuus oli pohjoiselle avainteol-
lisuutta, sillä se toisi mukanaan muuta tuotantoa.
Tätä tarvittiin väestön nopeasti kasvaessa ja työlli-
syystilanteen huonontuessa. Oli alueen kannalta
onnetonta, jos sen jokien tuottama energia edel-
leen siirrettiin kannattamattomasti muualle eikä
seudulle koituvista haitoista saatu vastineeksi edes
omaa tuotantotoimintaa. Kun hallituksen päätös
typpikysymyksessä alkoi lähestyä, Kalevassa (1.6.1950)
ei juuri jaksettu uskoa pohjoisen mahdollisuuksiin.
Tässäkin teollisuuslaitoksen sijaintiratkaisussa
painoivat liikaa ”ennakkoluulot ja piittaamatto-
muus maamme pohjoisosien mahdollisuuksista”.

Kokoomuksen Uudessa Suomessa (18.6.1950)
eteläisen tuotantoalueen ja pohjoisen energian ja
raaka-aineen tuottajan välejä hiertävä typpitehdas-
kysymys yhdistettiin teollistamisen suuriin linjoihin.
Pohjoisen talouselämän yksipuolisuutta pidettiin
arveluttavana, sillä hyvinä aikoina tulotaso oli seu-
dulla korkealla, huonoina taas päädyttiin kerjää-
mään avustuksia parempiosaisilta. Työkykyistä
väkeä virtasi alueelta etelään tai Ruotsiin. Teolli-
suus monipuolistaisi pohjoisen talouselämää kuten
Pohjois-Ruotsissa. Typpitehdas ei kuitenkaan ollut
seudun kannalta ainoa tai edes ensisijainen mah-
dollisuus, mieluummin oli keskityttävä puunjalos-
tukseen ja vuoriteollisuuteen. ”Pohjois-Suomessa
tietysti pidetään itsestään selvänä asiana, että sen
luonnon antamille edellytyksille rakentuu teolli-

suutta aivan kuin sateen jälkeen tavallisesti nousee
sieniä”, Uudessa Suomessa arvioitiin. Laajamittainen
voimalaitos- ja voimaverkostorakentaminen nieli-
vät kuitenkin niin suuria pääomia, ettei muun teol-
lisuuden rakentamiseen ollut vallinneissa oloissa
varaa. Saattoikin olla tarpeen keskittää pääoma
huokeaa voimaa ja muita raaka-aineita käyttävään
teollisuuteen. Käsillä olevilla ratkaisuilla oli suuri
taloudellinen merkitys. Demokraattisessa maassa
oli myös syytä seurata tarkkaan eduskunnan ohi
kulkevien suunnitelmien käsittelyä.

3.1.1 Hallituksen yllätyspäätös

Vuoden 1950 juhannuksen aikaan, eduskunnan
jo jäätyä kesälomalle valtioneuvosto kokoontui
päättämään tehtaan sijaintipaikasta. Yhtä minis-
teriä lukuun ottamatta koolla oli Kekkosen ensim-
mäinen hallitus kokonaisuudessaan. Uolevi Raade,
tällä kertaa kauppa- ja teollisuusministeriön osas-
topäällikön roolissa, esitteli kokoukselle ”kysy-
myksen valtioneuvoston kannan määrittelemisestä
Eduskunnan rakennettavaksi päättämän lannoite-
typpitehtaan paikan suhteen” (KA, Valtioneu-
voston… 21.6.1950). Pöytäkirjan mukaan asiassa
ilmeni ”erimielisyyttä valtioneuvoston jäsenten
kesken”, mikä johti äänestykseen. Tässä vastakkain
asetettiin Edistyspuolueen kauppa- ja teollisuus-
ministeri Sakari Tuomiojan ehdotus tehtaan
paikkakysymyksen jättämisestä Typpi Oy:n hallin-
toneuvoston ratkaistavaksi ja Maalaisliiton kul-
kulaitosten ja yleisten töiden ministerin Martti
Miettusen esitys typpitehtaan määräämisestä Poh-
jois-Suomeen.

Äänestys jakoi hallituksen, myös sen enem-
mistönä olleet Maalaisliiton ministerit. Valtio-
neuvoston ja varsinkin Maalaisliiton sisäinen
erimielisyys asiassa oli huomattava. Tuomiojan
esitykseen yhtyivät maalaisliittolaisista Tiitu,
Sukselainen, Vilhula ja Luukka sekä RKP:n
Törngren, Miettusen kannalle asettuivat RKP:n
Meinander, ammattiministeri Gartz sekä Maalais-
liiton ministerit Kleemola, Riikonen, Heljas,
Vesterinen ja pääministeri Kekkonen. Näin
typpitehdas päätettiin sijoittaa Pohjois-Suomeen
kahdeksalla äänellä kuutta vastaan. Samalla päätet-
tiin myös, että Typpi Oy:n hallintoneuvosto ratkai-
sisi tehtaan sijoituspaikkakunnan Pohjois-Suomessa.
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Pohjoisessa ”hallituksen juhannuslahjaa”
tervehdittiin riemuiten. Kaleva (22.6.1950) arvioi
valtioneuvoston ratkaisun seuranneen Pohjois-
Suomen vesivoimaa. Lisäksi Oulun kaupunki oli
ehdottanut typpiyhtiölle edullista sijaintipaikkaa.
Vaikka vielä oli ratkaisematta se, mikä ”onnellinen
paikkakunta” tehtaan lopulta saisi, oli olennaisinta
kuitenkin se, että tehdas oli osoitettu pohjoiseen.
Hallitus oli tehnyt päätöksensä ”ennakkoluulot-
tomasti ja tosioloihin nojaten”, ja pyrki ratkaisul-
laan selvästi edistämään pohjoisen talouselämää.
Pohjoissuomalainen näkökulma oli kaukana Typpi
Oy:n hallintoelimien tilannearvioista. Yhtiön
johtokunnan kokouksessa (KemA… Typpi Oy:n
johtokunnan ptk 27.6.1950) puheenjohtaja Uolevi
Raade selvitti korostaneensa valtioneuvostolle
paikan valinnan merkitystä tehtaan menestymisen
ja kilpailukyvyn kannalta, aivan niin kuin yhtiön
hallintoelimet ja asiantuntijalausunnot asian olivat
hahmotelleet. Tästä huolimatta nyt oltiin tilantees-
sa, jossa sijoituspäätös toisi yhtiölle arviolta 45
miljoonan markan lisäkulut, ja joka muutti olen-
naisesti kannattavan typen tuotannon laskelmia.
Johtokunta kaipasi vielä vertailevaa selvitystä
typpitehtaan menestystä uhkaavista tekijöistä. Se
ennakoi käänteen myös aiheuttavan runsaasti
arvostelua.

Vuoden 1950 heinäkuun alkupuolella Typpi
Oy:n hallintoneuvostolle (KemA…Typpi Oy:n
hnptk 6.7.1950) esiteltiin paikkakuntavaihtoehtoja.
Johtokunnan tekemien selvitysten mukaan Oulu
ja Kemi vaikuttivat vaihtoehdoista tasaväkisim-
miltä, Kokkola epäedullisimmalta. Taloudellisesti
tarkasteltuna tilanne näytti varsin huonolta, sillä
tehtaan Pohjois-Suomeen sijoittaminen lisäsi vielä
50 miljoonalla markalla inflaation jo kasvattamia
perustamiskustannuksia. Yhtiön toivoma lainan-
antaja Kansaneläkelaitos epäili sijoituspäätöksen
vaikutusta yhtiön kannattavuuteen eikä uskonut
pääomansa saavan hankkeeseen investoituna
riittävää tuottoa. Se suhtautuisikin tulevaisuudessa
typpiyhtiöön samaan tapaan kuin muihin lainaa
hakeviin. Synkkien ennusmerkkien varjostama
hallintoneuvosto saatteli Typpi Oy:n johtokunnan
Pohjois-Suomen tutustumismatkalle toivoen, että
tämä vielä katsastaisi Kannuksen ja Ylivieskankin
mahdollisuudet.

Typpi Oy:n johtokunta toimi nyt Kekkosen
hallituksen asettamissa rajoissa. Tutustumismat-
kallaan Pohjois-Suomeen johtokunta keskustelikin

siitä, ”miten voitaisiin saada yhtiölle mahdolli-
simman vähän haittaa tuottavaksi valtioneuvoston
tekemä periaatepäätös, että typpitehdas on sijoi-
tettava Pohjois-Suomeen” (KemA… Typpi Oy:n
jptk 14.7.1950). Tilanne näytti johtokunnan
mielestä hankalalta, sillä tuotantokustannukset
kasvaisivat, kun sijainnin haittoja oli kompen-
soitava. Lisäksi tehtaan päätuotetta oli vaihdettava.
Johtokunnan näkemyksen mukaan osa haitoista
oli kuitenkin vielä ylitettävissä, jos tehdas saataisiin
”n.s. pohjoisen alueen etelärajalle ja rikkihappo-
ja fosfaattitehtaan välittömään läheisyyteen” ja sen
tuotantoa voitaisiin muuttaa. Johtokunta ehdotti
lopulta sijoituspaikaksi Oulua, sillä tällä paikka-
kunnalla arvioitiin olevan parhaat mahdollisuudet
vastata tehtaan energiantarpeeseen. Oulun valintaa
kannatti myös yhtiön hallintoneuvosto (KemA
…hnptk 8.8.1950).

Oulua etelämmäksi tehdasta ei enää olisi-
kaan voitu viedä, sillä Kekkosen hallitus oli
edelleen tarkentanut aiempaa linjaustaan (KA,
Valtioneuvoston… 24.7.1950). Tällä valtioneu-
vosto halusi vielä selventää, että sen ”aikaisemman
päätöksen oli katsottava tarkoittavan sijoituspai-
kaksi aluetta Oulujoen pohjoispuolella Oulujoki-
laakso kuitenkin mukaanluettuna”. Kun vain
puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla, tarkentava
ratkaisu oli joidenkin näkemysten mukaan epäi-
lyttävä. Esimerkiksi sosialidemokraatteja Typpi
Oy:n hallintoneuvostossa edustanut Matti Lepis-
tö arvioi muistelmissaan pääministeri Kekkosen
”teetättäneen” päätöksen. Lepistö itse kannatti
tehtaan sijaintipaikaksi Kokkolaa (Hurri 1983:
235–236).

Typpitehdaspäätös sai odotettua kritiikkiä.
Käänteet saivat Kokoomuksen Uuden Suomen
(20.7.1950) arvioimaan asian päätyneen ”puhtaasti
poliittisille linjoille”. Pohjois-Suomella näkyi olevan
hallituksessa ”vaikutusvaltaisia ystäviä, jotka halua-
vat tällä tavoin auttaa omaa kotiseutuaan”. Tämä
oli lehden näkemyksen mukaan ratkaisun ainoa
perustelu. Suuresta typpitehtaasta olikin sen saa-
valle varmasti apua. Siksi ratkaisun perään oli
käynnistynyt suorastaan huutokauppa, kun eri
paikkakunnat hamusivat tehdasta itselleen. Tämä
ei varmasti eteläistä sijaintia kannattaneen Typpi
Oy:n hallintoneuvoston päätöksentekoa helpotta-
nut. Jäseniä rasitti lisäksi ”se tunne, että asian
ratkaisussa painavat jotkut muut kuin puhtaasti
asialliset syyt eniten”.
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Suomen Sosialidemokraatissa (8.8.1950) typpi-
tehdaspäätöstä pidettiin suoranaisena kouluesi-
merkkinä valtion tuotantotoiminnan vastustajille,
sillä valtion liiketoiminta oli aiemminkin tarjonnut
hyvin huonoja kokemuksia tapauksissa, joissa
ryhmäintressit määräsivät ratkaisut taloudellisten
tekijöiden sijaan. Yksikään painava peruste ei tuke-
nut tehtaan sijoittamista Pohjois-Suomeen. Pää-
töstä ei puoltanut edes teollistamistavoite, sillä
typpitehtaan työllistävyys oli vähäinen. ”Hallitus
voi tässä asiallisesti katsoen skandaalinomaisessa
päätöksessään nojautua suomalaisten mielisuo-
sioon, joka sitä paitsi ulottuu yli puoluerajojen”,
lehti arvioi. Teollisuuden sijaintia koskevien kansan-
äänestysten arveltiin kuitenkin vievän vaaralliselle
tielle. Pohjoissuomalaisuus ja eteläsuomalaisuus ei
saanut olla suurissa ratkaisuissa vedenjakajana eikä
teollistamista ollut syytä edistää pakkoratkaisuin,
sillä se saattaisi herättää maakunnallisia tavoitteita
muissakin vastaavissa kysymyksissä. Typpi Oy:n
hallintoneuvoston sijaintipaikkaratkaisu oli ”puo-
luetaktillisen farssin viimeinen näytös”. Kekkosen
hallitus oli tehnyt päätöksensä täysin vastoin
asiantuntijoiden näkemyksiä ja rajannut sijaintia
koskevalla täsmennyksellään tarkoituksellisesti
pelistä vielä Kokkolankin, joka sentään olisi voinut
sijaintipaikkana pelastaa, mitä pelastettavissa oli.

Syytökset päätöksen epäasiallisuudesta
närkästyttivät Lapin Kansassa (28.7.1950). Lehdessä
arveltiin kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien
lehtien tuoneen avoimesti esille ”Pohjois-Suomelle
vihamielisen asenteen typpitehdaskampanjassa”.
Hallitus oli ilmeisesti astunut päätöksillään monien
varpaille. Eteläinen kiukuttelu kuitenkin ihmetytti,
sillä Pohjois-Suomen nousun uskottiin lopulta
hyödyttävän koko maata. Kritiikki suivaannutti
myös Kalevan (10.8.1950). Juuri ”avainteollisuu-
den” pohjoiseen sijoittaminen sai etelän nyt liikeh-
timään. Lehdessä arveltiin sosiaalidemokraattien
vastustavan suunnitelmia ”kunnianarkuussyistä”,
olihan puolue Fagerholmin hallituksen aikaan
sitoutunut sijoittamaan typpitehtaan Etelä-Suo-
meen. Oikeiston lausunnoista puolestaan kuului
suurpääoman ääni. ”Kauttaaltaan henkii nyt Poh-
jois-Suomea kohtaan kylmä puhuri etelästä. Se
mitä ennen on puhuttu tasapuolisuudesta ja poh-
janperien oikeuksista on ollut vain korulauseita”,
lehti tiivisti. Typpi Oy:n tehtyä lopullisen ehdotuk-
sensa typpitehtaan sijoittamisesta Ouluun Kalevassa

(11.8.1950) uskottiin jo toiveikkaammin, että pöly

laskeutuisi etelässäkin pian ja ”vihanpito” lakkaisi.
Oulu havaittaisiin vielä oikeaksi sijoituspaikaksi,
sillä typpiteollisuus voisi käynnistää ”uuden ajan
Pohjois-Suomen teollistumiselle”. Valtion rooli
tiennäyttäjänä oli sekin pääkirjoituksen mukaan
aivan luonnollinen.

3.1.2 Typpitehdasratkaisun maltillinen

jälkipyykki ja vaikutus myöhempään

keskusteluun

Pöly laskeutuikin varsin nopeasti ja hallitus näytti
pääsevän ratkaisustaan varsin vähällä. Kesällä
tehtyyn typpitehdasratkaisuun palattiin eduskun-
nassa vielä, kun eduskunta kuuli syyskuussa 1950
kauppa- ja teollisuusministeri Tuomiojan vas-
tauksen hallitukselle esitettyyn typpitehdasta
koskevaan kysymykseen (VP 1950, ptk 26.9.1950:
1603–1605). Kysymyksen oli heti hallituksen
juhannuksen alla tekemän ensimmäisen periaate-
päätöksen jälkeen jättänyt ryhmä Kokoomuksen
ja SDP:n kansanedustajia. Siinä haluttiin tietää,
katsoiko hallitus Lounais-Suomea puoltaneet
asiantuntijalausunnot ohittaessaan edistävänsä
maatalouden ja kansantalouden etuja. Pohjoiseen
sijoitetun tehtaan tuotteet tulisivat kalliiksi etelän
maataloustuottajille eikä voimatalouskaan voinut
päätöstä perustella. Tämä tehdas ei myöskään
ratkaisisi pohjoisen työttömyyttä. Antaessaan
vastauksensa ministeri Tuomioja muistutti, että
eduskunta oli jättänyt lopullisen päätöksen
tekemisen hallituksen vastuulle. Tuomioja puhui
myös alue-erojen tasapainottamisesta. Hänen mu-
kaansa hallitus oli ratkaisussaan pitänyt keskeisim-
pänä tekijänä sitä, ”että valtiovallan sen käytettävissä
olevin keinoin on pyrittävä yhtenäistämään ja
tasaamaan toisistaan eroavia elinmahdollisuuksia
maan eri osissa.” Valtiojohtoinen teollisuus oli yksi
käytettävissä olevista keinoista. Jos valtiovalta ei
itse tällaisiin toimiin ryhtynyt, se ei voinut odottaa
vastaavia muiltakaan. Oli kansantaloudellisesti
suotavaa, että paljon sähköä kuluttavat teolli-
suuslaitokset sijaitsisivat lähellä voimalaitoksia.
Tuomiojan käyttämä perustelu valtion edellä-
kävijän velvollisuudesta kuultiin vuosikymmenen
mittaan vielä moneen otteeseen alueiden kehittä-
misestä keskusteltaessa.

Typpitehtaan peruskivi muurattiin 10.3.1951
(Ahtokari 1969: 43). Maalaisliittolaisten oli helppo
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nostaa se tuoreena saavutuksena esimerkiksi vuo-
den 1951 eduskuntavaalikampanjassaan, olihan
ratkaisu tehty nimenomaan Kekkosen hallituksen
voimin. Pohjoissuomalaisille suunnatussa ”Poh-
jois-Suomi muun Suomen tasolle” -vaalilehtisessä
(KMA, Ml/Pt, Ja… Pohjois-Suomi muun Suomen
tasolle) puolue korosti typpitehtaan merkitystä –
se oli ”ensimmäinen viitta uudella tiellä” (kuva 4).
Typpitehdasratkaisu merkitsi käännettä, sillä sen
myötä tunnustettiin Pohjois-Suomen oikeus oloja
ja elämää parantaviin teollisuuslaitoksiin. ”Tähän
suuntaan on jatkettava”, vaalimainos painotti.
Maaseudun viesti -lehdessä (KMA, Ml/Pt, Ja, ...
Eduskuntavaalit 1951) Kekkosen ensimmäisen
hallituksen Ouluun sijoittamaa typpitehdasta
pidettiin ”pelinavauksena” ja ”lähtölaukauksena”
pienteollisuuden hajasijoitukseen maaseudulle.
Tehdas oli merkittävä, sillä sen suunnitellun tuo-
tantokyvyn odotettiin vastaavan koko vallitsevaa
typpilannoitetarvetta.

Kuva 4. Typpitehtaalle annettiin merkittävä rooli ”Pohjois-Suomi muun Suomen tasolle” -vaalilehtisessä

(KMA, Ml/Pt, Ja… Pohjois-Suomi muun Suomen tasolle. Kuva julkaistaan Keskustan ja maaseudun

arkiston ystävällisellä luvalla, käsittely kirjoittajan.)

Typpitehtaan suhteen Maalaisliitto näyttää
astuneen uudelle linjalle, jota ei varmasti oletettu-
kaan kuljettavan vailla vastarintaa. Kun puolue
halusi olla maaseudun voimakkain puolestapuhuja
ja näkyvin aloitteentekijä, se ei selvästikään voinut
pelätä poliittisen voimansa käyttämistä alueiden
kehittämisen toimissaan. Tätä heijastelee aineis-
tossani esimerkiksi puolueessa aktiivisesti uudis-
tuksia ja hajasijoituspolitiikkaa ajaneen Johannes
Virolaisen (KMA, Johannes Virolainen… Virolai-
sen puhe n:o 297, III/54) vuonna 1954 esittämä
arvio typpitehtaan perustamisesta maalaisliitto-
laisena hajasijoituspoliittisena ratkaisuna, joka ”piti
suorittaa väkisin”. Varhaisen siirron ”skandaalin-
käryisyys” varmasti pakotti puoluetta myös avoi-
memmalle linjalle. Kun myöhemmät alueiden kehit-
tämisen hankkeet ja varsinkin valtion omistamien
laitosten sijoittamista koskevat päätökset kohtasivat
vastaavaa kritiikkiä, oli perustelujen oltava huolella
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 mietittyjä ja hankkeiden valmistelun näkyvämpää.
1950-luvun alussa tätä vasta opeteltiin. Hankkei-
den omatoimisen edistämisen sijaan huomattiin
selvästi viisaammaksi myös se, että ajatuksille
yritettiin saada tukea muiltakin poliittisilta ryhmiltä.

Kun typpitehdas vihittiin käyttöön 29.11.1952
(Ahtokari 1969: 49), pohjoisen teollistamisen
välttämättömyys oli jo hyvää vauhtia vakiintumas-
sa osaksi suomalaista poliittista arkea. Typpitehdas-
hankkeen esiin nostama etelä–pohjoinen -vastak-
kainasettelu kiinnittyi osaksi alueiden kehittämistä
koskeneita keskusteluja. Vielä 1950-luvun alussa
pohjoissuomalaiset, pohjoissuomalainen lehdistö
ja pohjoisen asiaa ajaneet poliitikot korostivat
seudun asemaa jonkinlaisena muun Suomen taka-
maana ja esittivät lähinnä toiveita tilanteen muuttu-
misesta. Vuosikymmenen alun pohjoissuomalais-
kommenteissa korostuukin usein jonkinlainen
altavastaajarooli suhteessa ”eteläsuomalaisten”
vallankäyttöön. Pohjoinen oli muiden aloitteiden
varassa, mutta ei tahtonut olla tässä asemassa. Kun
Pohjois-Suomen asian ajamisesta tuli poliittisesti
suosittua, näytti alueeseen kohdistettu huomio
tarjoavan tilaa myös aktiivisemmalle oman seudun
asian ajamiselle.

Typpitehdaskeskustelua koskevassa tutki-
musaineistossani viitataan toistuvasti arvostellen
siihen, miten pohjoisen luonnonvarat jatkuvasti
kulkivat jalostamattomina eteläisen teollisuuden
käyttöön eivätkä hyödyttäneet seutua niin paljon
kuin oman jalostustoiminnan avulla olisi ollut
mahdollista. Odotukset valtion tilanteeseen puut-
tumisesta kasvoivat siksi yhä suuremmiksi ja
esimerkiksi uuden valtiovetoisen teollisuuden us-
kottiin muuttavan asetelmaa. Samalla alettiin
odottaa kompensaatiota. Näin esimerkiksi typpi-
tehdasta pidettiin jonkinlaisena ”hyvityksenä”
alueen luonnonvarojen luovuttamisesta eteläiselle
tuotannolle. Vaikka valtion poliittisilta toimilta
kaivattiin jatkuvuutta, puhuttiin pohjoisessa teol-
listamispolitiikan varhaisvaiheesta asti paljon myös
avustettavan asemasta irti pääsemisestä. Tärkeänä
pidettiin sitä, että omaa tuotantoa kasvattamalla
voitaisiin nostaa seudun elintasoa ja vähentää riip-
puvuutta muista. Typpitehdaskysymyksessä pai-
nottui pohjoisessa juuri taloudellisen kehityksen ja
kasvun ajatus. Vaikka yksittäinen teollisuuslaitos oli
selvästi vain pieni parannus vaikeaan yleistilan-
teeseen, se oli pohjoissuomalaisittain liike oikeaan
suuntaan.

Typpitehtaan sijaintipaikasta keskusteltaessa
puhuttiin valtakunnan tason politiikassa kiinnosta-
vasti kannattavuuden merkityksestä. Käytännössä
puntaroitiin esimerkiksi sitä, oliko valtionyhtiö-
politiikan painotettava taloudellista tuottoa vai
voitiinko kannattavuuteen laskea myös työllisyyteen
ja alueen jatkokehityksen ohjaamiseen liittyvät kan-
santaloudelliset vaikutukset. Typpitehdasratkaisu
kiinnittyy selvästi osaksi alueiden kehittämisen
politiikan ja myöhemmän aluepolitiikan jatkumoa
siksi, että sen kohdalla alueen kehittämisen pyrki-
mykset ohittivat valtionyhtiön hallinnon sijainti-
suositukset ja typentuotannon taloudellisen
kannattavuuden tavoitteet. Hallitus valitsi kysymyk-
sessä tietoisesti toimintalinjan, jolla se halusi
kohdentaa uuden valtionyhtiön kehittämisen
tarpeessa olevaksi kokemalleen seudulle. Näin se
pyrki aktiivisesti vaikuttamaan tehtaan sijaintipai-
kan talouteen ja kannustamaan muita vastaaviin
sijaintipäätöksiin. Kun tällaiselle alueellisesti
tavoitteelliselle politiikalle ei vielä ollut mitään
sovittuja, kansallisen tason poliittisia raameja,
vastustajat tulkitsivat hallituksen toimet nurkka-
kuntaisiksi ja maakunnallisten pyyteiden palve-
lemiseksi. Typpitehdaspäätöksen politisoitumista
suorastaan kauhisteltiin. Silti syrjäseutujen teollis-
tamisen politiikan kehittely jatkui varsinkin
Maalaisliiton voimin. Pian Pohjois-Suomen kehit-
tämisen keskustelu alkoi laajeta.

Typpitehdas toimi kiistanalaisesta sijoitus-
paikastaan huolimatta odotettua paremmin. Kun
vuoden 1953 valtiopäivillä eduskunnassa keskus-
teltiin teollistamisesta, kokoomuslainen valtio-
varainministeri Tuure Junnila (VP 1953, ptk
8.12.1953: 2527) arvioi pohjoisen teollistaminen
alkaneen kaikkea muuta kuin ”erikoisen onnelli-
sissa merkeissä”. Typpitehdas ei tehnyt yhtä
surkeaa tulosta kuin moni muu valtionyhtiö, mutta
sekään ei yrityksenä ollut ”erityisen lukratiivinen”.
Junnilan mielestä olikin aika painaa jarrua. ”Me
olemme liian köyhä maa pystyttääksemme tänne
joittenkin poliitikkojen paikallispatrioottisten tai
muitten ambitioitten tyydyttämiseksi aivan kan-
nattamatonta poliittista teollisuutta”, Junnila
arvioi. Valtion piti ennen kaikkea alentaa yritysten
veroja ja parantaa elinkeinotoiminnan yleisiä
edellytyksiä, sen suora asioihin puuttuminen oli
tarpeen vain poikkeustapauksissa. Maalaisliiton
Oulun vaalipiirin kansanedustaja Yrjö Hautala oli
jyrkästi eri mieltä (VP 1953, ptk 8.12.1953: 2532).
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Junnilan kritiikki ei Hautalan mukaan ollut
lipsahdus, se oli tietoista taistelua pohjoisen kehit-
tämistä vastaan. Valtakunnallisesti ja paikallisesti
merkittäviä teollisuuslaitoksia oli ymmärrettävä
niiden alkuvaikeuksissa ”lähinnä Pohjois-Suomen
talouselämää rikastuttavassa mielessä”. Näin
pohjoisen maalaisliittolainen kannatti jo selvästi
nimenomaan alueellisin perustein tapahtuvaa
teollistamista; alkuvaikeuksien yli pääsemisen
jälkeen teollisuuden odotettiin olevan suureksi
hyödyksi ympäröivälle yhteisölleen ja samalla
kohentavan koko Suomenkin oloja.

Kun vuonna 1959 typpituotantoa pohti
jälleen erityinen komitea, vanhan keskustelun
elementit nousivat esiin uuden typpitehtaan Etelä-
Suomeen sijoittamista perusteltaessa (Vuoden
1959 typpikomitealta, KM mon.1959/64: 17–18,
22). Tehdas kuului komitean mukaan typen käytön
perusteella ”luontaisesti” Etelä-Suomeen, olihan
Etelä-Suomi typen pääkulutusalue. Jos tehdas
sijoitettaisiin etelään, säästettäisiin rahdeissa ja
saataisiin toimitukset joustavammiksi, komitea
painotti. Tehdasta myös perusteltiin monilla
uudenlaisilla tekijöillä, joiden selvästi haluttiin
ohjaavan laitoksen tällä kertaa Etelä-Suomeen.
Komitea muun muassa uskoi teollisuudenalan
käyttövarmuuden paranevan uuden sijaintipaikan
myötä, kun tuotanto ei ollut keskittyneenä yhteen
paikkaan. Myös kriisien sattuessa lyhyt kuljetus-
etäisyys olisi eduksi ja kahden erillisen yrityksen
olemassaolo synnyttäisi vielä kilpailuakin. Eteläistä
sijaintia oli sitä paitsi kannatettu ennenkin. Vuoden
1959 typpikomitea ehdottikin tehtaan sijoittamista
Nesteen öljyjalostamon yhteyteen Naantaliin.
Oulu oli jo omansa saanut.

3.2 ”Säteilevä ja hedelmöittävä”

pohjoinen valtionyliopisto

Ouluun perustettavan korkeakoulun ajatus nousi
esille jo 1900-luvun alkupuolella ja edelleen Suo-
men itsenäisyyden alussa. Esimerkiksi professori
J. H. Vennola perusteli ehdotustaan taloudellisesta
korkeakoulusta pohjoisten luonnonvarojen
tehokkaammalla hyödyntämisellä. Vuonna 1919
perustettu Oulun korkeakouluseura pysytteli sekin
varsin käytännöllisillä linjoilla korkeakoulu-

tavoitteessaan. Toisen maailmansodan jälkeen
näkyväksi aloitteentekijäksi nousi professori
Kyösti Haataja, joka vuonna 1947 esitti humanis-
tisesta, oikeustieteellisestä, valtiotieteellisestä ja
teologisesta tiedekunnasta koostuvaa Ouluun
yliopistoa. 1940-luvun lopulla perustettiin myös
Pohjois-Suomen teknillis-taloudellinen tutkimus-
säätiö professori Pentti Kaiteran aloitteesta
(Lackman 1998: 17–19). Vaurastuvassa Suomessa
näytti olevan tilaa ja tarvetta myös sivistyksen
lisääntymiselle. Helsingin ja Turun yliopistoille
kaivattiin ainakin paikallisesti vaihtoehtoa.

Kalevassa (19.6.1949) kannatettiin professori
Kaiteran tutkimuslaitosta, mutta valitettavana
pidettiin sitä, että Pohjois-Suomen mahdollisuuk-
sien osoittamiseksi tarvittiin tieteellistä tutkimusta.
Kalevan mukaan ”viisas valtakunnallinen aluepoli-
tiikka” lähti muualla maailmassa siitä, että maan
vaurautta voitiin mitata parhaiten sen etäisimmän
kolkan olojen mukaan. Suomessa sitä vastoin
valtakunnallista politiikkaa hoidettiin ”historia-
tarujen valossa”, vaikka teollisuuskysymys ja
uusien talouskeskusten muodostaminen odottivat
ratkaisuaan. Pohjoiseen alueeseen suhtauduttiin
liian ennakkoluuloisesti ja nurjasti, lisäksi Pohjois-
Suomi oli monien silmissä aina vain takamaata.
Talouselämää koskevien ratkaisujen tavoin kor-
keakoulutuksen tulevaisuutta koskeva suunnittelu
liikkui varsin verkkaisesti eteenpäin, kunnes
vuonna 1951 alettiin keskustella Helsingin yliopis-
ton voimistelulaitoksen muuttamisesta toisaalla
kasvatusopilliseksi korkeakouluksi sekä maata-
louskorkeakoulun ja eläinlääkintäkorkeakoulun
siirtämisestä pois pääkaupungista. Uusi Suomi

(15.3.1951) ilmaisi kannatuksensa näin mahdolli-
sesti syntyville kulttuurikeskuksille, ”joiden sätei-
levä ja hedelmöittävä vaikutus voisi tehokkaasti
ja välittömästi ulottua ympäristöönsä”. Hajasijoi-
tuksella voisi olla suotuisia sivistyksellisiä ja sosi-
aalisia vaikutuksia. Kun voimat oli aiemmin ollut
pakko keskittää Helsinkiin, antoi aineellisten ja
aineettomien pääomien kasvu nyt tilaa uudenlai-
sille ratkaisuille. Lehti näki muutokselle kuitenkin
selvät rajat: vanhojen korkeakoulujen siirtoa pois
Helsingistä ei voinut edes ajatella ja korkeakou-
lujen väki suosi selvästi pääkaupunkia.

Pohjoisessa korkeakoulukysymykseen suh-
tauduttiin odottaen. Huutava opettajapula korosti
paikallisen korkeakoulutuksen tarvetta näkyvästi
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ja esimerkiksi Kalevassa (31.3.1951) toivottiin
tämän vuoksi vireillä ollutta kolmatta opettajakor-
keakoulua Ouluun. Lehden näkemyksen mukaan
Jyväskylässä annettu opettajankoulutus ei riittänyt
poistamaan koulutuksellista epäsuhtaa maan eri
osien välillä. Kalevan (29.4.1951) mukaan suoma-
laisen talous-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikan haja-
naisuus ja suunnittelemattomuus näkyi erityisesti
valtiovallan yliolkaisessa suhtautumisessa kehityk-
sessä jälkeen jääneisiin alueisiin. Tasapuolinen
kehitys edellytti satunnaisten, puoluepolitiikan
sanelemien ratkaisujen sijaan valtakunnallista
tutkimusta ja suunnittelua. Maakansa (5.5.1951)
oli samoilla linjoilla. Taloudellinen, sosiaalinen ja
sivistyksellinen eteenpäinmeno kytkeytyivät niin
selvästi toisiinsa, että ”yhteiskunnallisen suunnit-
telun” piti ryhtyä kysymyksiä hoitamaan.

”Riittääkö yksi valtion yliopisto Suomelle?”
kysyi professori Kyösti Haataja Pohjois-Pohja-
laisen Osakunnan 45-vuotisjuhlassa helmikuussa
1952. Kun muissa Pohjoismaissa korkeakoulu-
laitosta kehitettiin hajasijoittamalla, Suomessa
Helsingin yliopiston kasvua ei näyttänyt hidastavan
mikään. ”Sivistyselämän hoitaminen vaatii meillä
kuten muuallakin useampia sivistyskeskuksia ja
niiden sijoittamista maan eri osiin”, Haataja painotti.
Tämä oli ainoa keino vaikuttaa eri kansankerroksiin
ja nostaa niistä esiin kyvykkäimmät yksilöt. Etäälle
Helsingistä – käytännössä ripeästi kehittyvän
Pohjanmaan alueelle – tarvittiin uusi yliopisto, joka
antaisi erityisesti teknillisen ja kaupallisen alan
koulutusta. Myös kansantaloudellinen, yhteiskun-
nallinen ja humanistinen opetus oli tarpeen. Ilman
näitä pohjoinen jäisi ”sivistyksellisesti vaja-ase-
maan”, mikä seudun olot ja kehityksen suunnan
huomioon ottaen tarkoitti Haatajan mukaan maalle
”huomattavia vaaroja”. Kun jotain oli tehtävä, työn
voisi aloittaa pätevä komitea (Haataja 1952: 11–
15). ”Suorastaan vaarallista” kulttuuri- ja kor-
keakoulupolitiikan epätasapaino oli myös Talous-

elämän (15.2.1952) mukaan. Suomalaiset olivat liian
tottuneita siihen, että korkeinta opetusta annettiin
vain eteläisissä keskuksissa. ”Maan kaikkien osien
tarpeista ja niissä elävän nuorison opiskelumahdol-
lisuuksista olisi pyrittävä tasapuolisesti pitämään
huolta”, kuului vaatimus. Pohjoisessa oli tarvetta
koulutetulle väelle, sillä puuraaka-ainereservejä,
rakentamattomia vesivoimia ja kaivannaisia ei
saatu käyttöön ilman osaajia. Koulutus tuki kaup-

paa, teollisuutta ja muuta elinkeinotoimintaa.
Pohjoinen korkeakoulu ”voisi luonteeltaan ainakin
aluksi olla voittopuolisesti talouselämän tarpeita
palveleva”, lehti arvioi.

Kalevassa (26.2.1952) iloittiin pääkaupungista
kantautuneista viesteistä. Ajatus korkeakoulujen
sijoittamisesta muuallekin kuin Etelä-Suomeen
näytti nyt saavan kannatusta vaikutusvaltaisissa
piireissä. Myös eduskunnassa asia eteni kohti kor-
keakoulukomitean perustamista. Pohjois-Suomen
valtavat kehitysmahdollisuudet ja nopea taloudelli-
nen eteneminen vaativat lehden näkemyksen
mukaan eri aloille paikallista ja paikallisesti koulu-
tettavaa nuorta väkeä. Kun talouselämän painopiste
siirtyi jatkuvasti kohti pohjoista, alkoi teknillis-
taloudellisella korkeakoululla olla jo kiire. Kipeästi
kaivattuja uusia korkeakouluja ei missään tapauk-
sessa enää saanut sijoittaa Etelä-Suomeen eikä
alueen jo olemassa olevia oppilaitoksia enää ollut
syytä laajentaa. Opiskelumahdollisuuksia piti luoda
tasapuolisesti maan eri osiin niiden tarpeet huomi-
oiden. Etelään opiskelemaan lähteminen oli liian
suuri kustannus muualta maasta kotoisin oleville.
”Ei ole oikein, että lukuisten lahjakkaitten pohjois-
suomalaisten ylioppilaitten on taloudellisista syistä
luovuttava korkeakouluopiskelu-unelmiensa
toteuttamisesta”, Kalevan pääkirjoitus painotti.

3.2.1 Korkeakoulukomiteat ja

käytäväpolitiikka

Hallitus asetti vuoden 1952 lopussa erityisen kor-
keakoulukomitean. Eduskunnassa toive tällaisesta
komiteasta oli esitetty ensi kertaa jo vuosia aiem-
min ja sen tarpeellisuudesta oli hallitusta myös
muistutettu (VP 1952, ptk 14.3.1952). Korkea-
koulukomitean toimeksiantoon sisältyi yliopistolai-
toksen hajauttamismahdollisuuksien selvittäminen.
Komiteaa johtamaan kutsuttiin Helsingin yli-
opiston kansleri P. J. Myrberg ja sen jäseniksi tuli
joukko eri korkeakoulujen professoreita. Kalevassa

(9.12.1952) ei oltu tyytyväisiä komitean kokoon-
panoon, sillä sen yhdeksästä jäsenestä yksikään ei
ollut pohjoissuomalainen. Turkulaisten vahvan
edustuksen vuoksi lehti ounasteli komitean pysäyt-
tävän hajasijoituksen Turkuun. Kun ”Turku-
bakteerin” vaikutusta tuleviin ratkaisuihin epäiltiin,
korostettiin samanaikaisesti, ettei yliopistokysymys
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ollut pohjalaisille nurkkapatriotismia vaan tärkeä
”koko isänmaan hoidon kannalta”. Sivistyksen
huomiotta jättämisellä voisi olla maalle ”arvelut-
tavia seurauksia”.

Askelia kohti omaa yliopistoa otettiin Kale-
van (10.2.1953) näkemyksen mukaan myös, kun
opettajakorkeakoulu päätettiin vuoden 1953 alussa
sijoittaa Ouluun. Kun sosiaalidemokraattien suun-
nalta kuului laitoksen sijoittamispäätöksen jälkeen
syytöksiä Oulun etuilusta ja hallituksen tekemä
ratkaisu leimattiin puoluepoliittiseksi, oululaiset
ärtyivät. Siksi lehdessä pidettiin jälleen tärkeänä
painottaa sitä, että Pohjois-Suomi tarvitsi ehdotto-
masti päteviä kansakoulunopettajia. Lisäksi alueen
asukkaat olivat jo tarpeekseen kärsineet koulutuk-
sen eteläpainotteisuudesta. ”On siksi korkea aika
lopettaa Pohjois-Suomen syrjiminen. Se ei nimit-
täin enää ole mikään siirtomaa”, Kaleva muistutti.
Kun joukko pohjoissuomalaisia kansanedustajia
ehdotti keväällä 1954 Oulun väliaikaisen opettaja-
korkeakoulun vakinaistamista (VP 1954, TA 175,
Turkka ym. 8.4.1954), Kalevassa (1.6.1954) esitetyt
näkemykset olivat vielä suoraviivaisempia: oli yksin-
kertaisesti Oulun vuoro. Päätösten poliittisuutta
lehdessä silti valiteltiin. Asioita ratkaistaessa tunnut-
tiin noudattavan periaatetta, jonka mukaan yhden
alueen saatua yhtä piti toisen saada toista. Tämä
saattoi olla tasapuolista, mutta Pohjois-Suomen
kohdalla ”vastavuoroisuus” ei tullut kysymykseen.
”Pohjois-Suomi on saanut voimalaitoksia, joiden
energia viedään etelään. Tästä vientitavarasta vas-
tikkeeksi on tänne saatava sivistyslaitoksia”, Kaleva
vaati.

Korkeakoulukomiteassa kävi nopeasti
selväksi, että pohjoisia toiveita ymmärrettiin, mutta
Helsingin ja Turun yliopistoja haluttiin myös
tiukasti suojella. Korkeakoululaitoksen uudistuk-
set eivät saaneet heikentää jo olemassa olevia
yliopistoja. Siksi pohjoisen korkeakoulun haluttiin
aloittavan pienestä. Komitean kuultavana keväällä
1953 (KA, 540… Kkom, 28.3.1953) ollut Kyösti
Haataja oli selvästi eri linjoilla. Pohjoiseen korkea-
kouluun oli suhtauduttava ruotsalaiseen tapaan
tulevaisuutta silmällä pitäen. Pelkkä tutkimuslaitos
ei riittänyt alueen tarpeisiin, sillä tarvittiin myös
seudun kannalta merkittävää korkeakouluopetusta
aloilla, joiden opettajat pystyivät ”valistustyöhön”.
Haataja piti tärkeinä teologiaa, oikeus- ja yhteis-
kuntatieteitä sekä historiallis-kielitieteellistä ope-
tusta.

Haatajan ohi Pohjois-Suomen asiantun-
tijaksi nostettiin Oulun korkeakouluseuran tuke-
ma Pentti Kaitera (Julku & Julku 1983: 142).
Kaitera huolehti pääkaupungin liikakasvun hai-
toista sekä ”henkisestä maaltapaosta”, joka oli
syrjäseuduille aineellisen pääoman puutetta tuhoi-
sampaa. Helsingin kehitystä piti jarruttaa ja Ouluun
muodostaa ”henkinen pato”. Juuri Pohjois-Suomen
tärkeimmän keskuksen vaikutusalueella väestö
kasvoi, ja seudun luonnonresurssit kasvattivat sen
painoarvoa. Sopivat oppialat voisivat tyrehdyttää
maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden tarpeisiin
tarvitun väen lähdön. Maan taloudellisten resurs-
sien tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi
oli tärkeää huomioida henkisen pääoman merkitys
– siksi korkeakoulutuksen yksipuolinen keskitty-
minen maan eteläosiin oli valtakunnallisesti
haitallista. Jos tilannetta voitiin tasoittaa perusta-
malla Ouluun yliopisto, investoinnit varmasti
kannattaisivat. Yliopistokysymyksellä oli huomat-
tava valtakunnallinenkin merkitys (KA, 540
…Kkom 18.5.1953;  KA, Db2…Kkom, 9.9.1953).
Komiteaa Kaiteran ajatukset eivät kuitenkaan
saaneet kääntymään.

Kun korkeakoulukomitealle annettu tehtävä
vaati siltä esitystä tieteellisen opetuksen ja tutki-
muksen Helsingin ulkopuolelle sijoittamisen
mahdollisuuksista, sen oli vastahakoisenakin tar-
kasteltava kysymystä. Syyskuussa 1953 Oulussa
vierailleelle komitealle esiteltiin taloudellisen
kehityksen merkkipaaluja. Uusi typpitehdas, satama
ja voimalaitos kertoivat kaikki seudun kehityksen
eteenpäinmenosta. Komitea näki myös uuden
yliopiston paikaksi ajatellun alueen sekä museoita,
maakunta-arkiston ja kaupunginkirjaston (Julku
& Julku 1983: 147–148). Vierailukaan ei komitean
jäsenten mieltä muuttanut. Komitean ensimmäi-
nen linjaus korkeakoulukysymyksessä lokakuussa
1953 piti tiukasti kiinni pohjoisen korkeakoulun
suppeasta alusta. Oulu voisi saada yhden tai useam-
man tutkimuslaitoksen, mahdollisen kesäyliopiston
laajennuksen, kenties yhteiskunnallisen korkea-
koulunkin (KA, 540… Kkom, 30.10.1953). Syksyn
1954 mietintöluonnoksessa (KA, 540…Kkom,
31.8.1954) ilmaistiin myös, ettei Pohjois-Suomeen
korkeakoulua tulisi ennen kuin sille ilmenisi
”konkreettinen tehtävä” tai selvä tarve. Kun Pentti
Kaitera edelleen toivoi oikeaa yliopistoa, tunnelma
kiristyi (KA, 540…Kkom, 5.11.1954). Moni



48

komitean professoreista nousi yhä tiukemmin
vastarintaan. Tässä vaiheessa uumoiltiin jopa, ettei
mikään saisi komiteaa kallistumaan uuden korkea-
koulun puolelle.

Kalevan (29.10.1954) mukaan korkeakoulu-
komitea oli menossa täysin hakoteille, kun sen
jäsenet pohjoisen korkeakoulun kysymysten selvit-
telyn sijaan keskittyivät ensisijaisesti omien laitos-
tensa edesauttamiseen. Pohjois-Suomi tarvitsi
virkamiehiä, toimihenkilöitä ja opettajia enemmän
kuin muut alueet Suomessa. Se oli saanut osansa
laajentuneesta oppikouluverkosta, mutta korkein
koulutus oli edelleen hankittava etelästä. Kun
korkeakoulukomitean mietinnöltä ei voitu odottaa
paljoakaan, näytti selvältä, että uusi komitea olisi
asetettava kiireesti sen työn valmistuttua. Kalevassa

toivottiin tämän pystyvän työskentelemään Poh-
jois-Suomen kysymyksen osalta ”avokatseisuutta”
osoittaen. Maalaisliiton Maakansa (11.3.1955) piti
yliopistokysymyksen käsittelyä turhan poliittisena,
kun se ulottui jo yli maan rajojen. Helsingin yli-
opiston rehtori Ravila oli nimittäin todennut
ruotsalaisen Dagens Nyheterin haastattelussa, ettei
Suomessa ollut tilaa Helsingin ja Turun yliopisto-
jen rinnalla. Ravila oli pitänyt yliopiston perusta-
mista harvaan asuttuun pohjoiseen suorastaan
älyttömänä ajatuksena. Maakansa paheksui sitä,
miten Ravila politisoi asian syyttäessään Maalais-
liittoa yliopistokysymyksellä ratsastamisesta. ”Siis
maaseudun puolesta puhuminen on arvon rehto-
rin mielestä politikoimista, mutta hänen omalla
esiintymisellään Helsingin puolesta ei ole mitään
tekemistä niin ruman sanan kuin politiikan kans-
sa!”, Maakansa ihmetteli.

Kompromissiehdotus korkeakoulukomi-
teassa nousi esiin kuitenkin juuri Ravilan aloitteesta.
Ravila esitti Ouluun perustettavaksi yliopiston
tapaista korkeakoulua  maaliskuussa 1955.
Komitean kokouksen keskustelun yhteenvedossa
(KA, 540…Kkom, 19.3.1955) Ravilan kerrotaan
kuitenkin edelleen korostaneen, että komitean
mietinnön piti mainita, ettei uuden korkeakoulun
perustaminen saanut jarruttaa aiempien laitosten
kehitystä. Tässä kohden väläyteltiin myös ajatusta
työttömyysvarojen käytöstä korkeakoulun raken-
tamisessa. ”Kun korkeakoulu Ouluun perustetaan,
niin sen on oltava matemaattis-luonnontieteel-
linen”, kirjasi komitean sihteeri Oiva Ketonen
Ravilan ehdotuksesta muistiinpanoihinsa.

Urho Kekkosen viidennen hallituksen
opetusministeri Kerttu Saalastin on arvioitu vai-
kuttaneen suunnanmuutokseen henkilökohtaisella
vaikuttamistyöllään. Komitean jäseniä tavatessaan
Saalasti korosti sitä vastuuta, jonka komitea jou-
tuisi ottamaan pohjoisten seutujen tulevasta
kehityksestä. Samoihin aikoihin Oulussa virinnyt
kansanliike nosti sekin hankkeen profiilia voimak-
kaasti (Julku & Julku 1983: 180–181, 184–185).
Myös Kaitera jatkoi työtään komiteassa painottaen
edelleen, ettei pohjoissuomalaista yliopistoa ollut
hyvä jättää vaille seudun kulttuuripohjaa
laajentavaa humanistista opetusta. Ravilankaan
esittämää korkeakoulumallia ei silti komiteassa
kannatettu varauksetta, sillä tämän vanhoja
yliopistoja suojelevasta otteesta huolimatta uuden
korkeakoulun pelättiin nousevan poliittisesti
etusijalle (KA, 540…Kkom, 19.3.1955). Vielä ke-
vättalvella 1956 komitean turkulaisjäsenet nousivat
ankarasti vastustamaan hanketta (Lackman 1998:
23). Versio versiolta komitea kokosi mietinnön,
jonka loppuun tyytymättömät kirjasivat joukon
vastalauseita. Korkeakoulukomitean työ oli sen
mietinnön valmistuessa jatkunut yli kolmen
vuoden ajan.

Mietinnössään (Korkeakoulukomitean
…KM 1956/7: 47–49) komitea huomioi yliopisto-
laitoksen keskittymisen ongelmaksi kulttuurin
yksipuolistumisen ja muiden kuin keskusseutujen
”kulttuuriharrastuksen” mahdollisen vähenemi-
sen. Oli myös mahdollista, että korkeakoulujen
keskittyminen Helsinkiin edisti väestön ”liiallista
siirtymistä” pääkaupunkiseudulle. Henkiset voi-
mat eivät olleet sijoittuneet ”täysin terveesti”, sillä
Helsingissä oli monilla aloilla osaajista ylitarjontaa,
kun muualla näistä saattoi olla puutetta. Nämä
syyt antoivat aihetta kiinnittää huomiota korkea-
koulujen eri puolille maata kehittämisen mahdolli-
suuksiin. Korkeakoulujen hajauttamisen myötä
kulttuuri voisi monipuolistua ja paikallinen sivistys
kasvaa. Liian pienten korkeakoulujen menestymi-
nen oli kuitenkin vaikeaa, ja niiden rakentaminen
ja ylläpito vaati paljon rahaa. Mietintö korosti
yliopistolaitoksen kokonaisuudesta tunnettua
huolta: ”Desentralisaatioon pyrkiminen elimellisiä
kokonaisuuksia rikkomalla tai tukahduttamalla
olemassaolevien laitosten elimellinen kehitys olisi
maan kulttuurille tuhoisaksi käyvää korkeakoulu-
politiikkaa”. Komitea toivoi, että ylioppilaita
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ohjattaisiin pääkaupungin ulkopuolella sijaitseviin
opiskelupaikkoihin siirtymistä erityiseduin kan-
nustamalla, siis esimerkiksi valtion opintoapu-
rahoin ja korkeakoulukaupunkien halpojen asun-
tojen avulla. Lisäksi pääkaupungin ruuhkaisimpien
alojen opiskelijamäärää voitaisiin rajoittaa.

Kun maan voimavarat näyttivät riittävän
vain kahden monipuolisen korkeakoulun ylläpitä-
miseen, korkeakoulukomitea painotti Turun
yliopiston merkitystä Helsingin yliopiston vasta-
painona. Alueellisten näkökohtien perusteella
”erityiset paikalliset kulttuuritarpeet” olivat komi-
tean mielestä silti ilmeisimmät Pohjois-Suomessa.
Siksi komitea ehdotti, että Ouluun perustettaisiin
korkeakoulu. Pohjoisen korkeakoulukysymyksen
ratkaisun komitea totesi olleen vaikea tehtävä, kun
soviteltavana olivat olleet sekä paikalliset tavoitteet
että valtakunnan kokonaisetu. Tämä alue tarvitsi
eristyneen sijaintinsa ja teollistumisen vaikutusten
vuoksi henkisiä voimavaroja. Korkeakoulun
menestyminen vaati myös kiinteää yhteyttä alueel-
le tärkeiden alojen tutkimukseen. Alkuun olikin
syytä keskittyä Pohjois-Suomen luonnonvaroihin,
siis alueen metsiä, soita ja metsämaaperää koske-
vaan tutkimukseen. Linjassaan pysyi myös profes-
sori Kaitera, joka painotti eriävässä mielipiteessään
Oulun tarvitsevan monipuoliseksi yliopistoksi
kehittyvää laitosta, jottei seutu jäisi työttömyyden
kasvaessa ja akateemisten osaajien puuttuessa lii-
aksi valtion aloitteiden varaan (Korkeakoulukomi-
tean…KM 1956/7: 71–72, 133).

Lokakuussa 1956 Pentti Kaitera nimitettiin
erityisen Pohjois-Suomen korkeakoulukomitean
puheenjohtajaksi. Oulun yliopiston historiaa
tutkineen Matti Salon (2003: 126–127) mukaan
Maalaisliitto siirsi poliittisella taustatyöllään aloit-
teen tälle komitealle, kun korkeakoulukomitea ei
riittävän aktiivisesti ryhtynyt uutta korkeakoulua
suunnittelemaan. Kaiteran komitea sai harkitta-
vakseen laaja-alaisen yliopiston vanhojen korkea-
koulujen vastarinnasta huolimatta. Salon mukaan
Helsingin yliopisto joutui näin hyväksymään Ou-
lun yliopiston perustamisen ”poliittisena tosiasi-
ana”. Periaatteessa vaikutusvaltaisten komiteoi-
den kokoonpanoon vaikuttamista käytettiin näin
hallinnolle mieluisten mietintöjen tuottamisen
välineenä. Salon mukaan poliittinen järjestelmä ja
poliitikot ohjasivat näin korkeakoululaitoksen
kehitystä yksittäisten ratkaisujenkin kautta.

Kaiteran komitea selvitti työssään Pohjois-
Suomen korkeakoulun järjestysmuodon, sääntöjen
ja rakentamisen yksityiskohdat. Sen osamietintö
valmistui hyvin nopeasti, joten jo helmikuussa
1957 pohjoiseen esitettiin omaa yliopistoa. Kaite-
ran näkemysten mukaisesti komitea arvioi korkeasti
koulutettujen hakeutuvan vallinneissa epätarkoi-
tuksenmukaisissa oloissa eteläisiin keskuksiin.
Koulutetut ihmiset olivat kuitenkin syrjäseutujen
taloudellisen, sivistyksellisen ja sosiaalisen kehityk-
sen ehto, sillä heidän avullaan voitiin kehityksen
eroja tasoittaa ja tehostaa taloudellisten ja henkis-
ten voimavarojen käyttöä. Monipuolinen pohjoi-
nen korkeakoulu voisi kerätä opiskelijansa myös
muilta syrjäseuduilta Keski- ja Etelä-Pohjanmaata,
Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa myöten. Pohjoi-
sen yliopiston piti tyydyttää kulttuurin tarpeet, mut-
ta myös tukea käytännöllisesti kehitystä. Oulussa
piti siksi kouluttaa oppikoulujen ja ammattikoulujen
opettajia, rakennusinsinöörejä, arkkitehteja ja lääkä-
reitä. Yliopiston yhteydessä toimiva tutkimuslaitos
keskittyisi pohjoisiin soihin, maaperään ja metsä-
varoihin, hallantutkimukseen ja sovellettuun lim-
nologiaan (Pohjois-Suomen korkeakoulukomi-
tean…KM mon. 1957/13).

3.2.2 Takamaan yliopisto

Syksyllä 1957 yliopistokysymys näytti Kalevan

(21.9.1957) mukaan suorastaan pysähtyneen. Ko-
mitean esityksen avulla laadittu hallituksen ohjelma
oli juuttunut vastatuuleen. ”Pohjois-Suomi käsittee-
nä on siis edelleen takamaata, jonka on lämmiteltävä
etelän kulttuurin loisteessa”, lehdessä arvioitiin.
Aiempi Pohjois-Suomen kehittäminen oli osoittau-
tunut ”pettäväksi oljenkorreksi”, kun uljaat voima-
laitokset ja suuret rakennustyömaat olivatkin itse
asiassa vaikeuttaneet alueen työttömyysongelmaa
väen tultua töihin myös muualta. ”Hellä huolenpito
Pohjois-Suomen voimataloudesta on ollut lähtöisin
siitä, että etelässä on ollut huutava voimapula, joka
nyt on pääasiassa tyydytetty”, Kalevassa arvioitiin.
Jokainen uusi hallitus muisti aina Pohjois-Suomen
taloutta ja asialla oli ratsastettu menneissä presi-
dentinvaaleissakin. Silti käytännön teot puuttuivat.
Niiden, joilla oli mahdollisuus vaikuttaa yliopisto-
kysymyksen loppuun saattamiseen, pitikin nyt
toimia. ”Pohjois-Suomen asujaimisto on elättänyt



hyviä toiveita, joita ei saisi pettää”, lehdessä paino-
tettiin. Toiveeseen ei vain ollut kovin helppo vastata.

Yliopistoasia eteni valtiojohdossa vaival-
loisesti, varsinkin RKP:n ministerien erottua maa-
laisliittovetoisesta Sukselaisen hallituksesta kesällä
1957. Hallitukseen nousseet, SDP:stä puolueha-
jaannuksessa irrottautuneet ”ottopojat” jarruttivat
vastustamansa yliopistoasian käsittelyä. Etenemistä
hidastivat myös valtion kassakriisi ja yliopistoasi-
aan kohdistunut julkinen paine. Kun Sukselaisen
hallitus kaatui lokakuussa 1957, näytti seinä tulleen
vastaan. Maalaisliiton opetusministeri Saalasti sai
kuitenkin esityksensä presidentin esittelyn kautta
eduskuntaan, mistä se siirtyi sivistysvaliokuntaan
lokakuun 1957 lopussa (Julku & Julku 1983: 256–
260, 268). Maakansan (28.10.1957) mukaan annet-
tu lakiesitys oli ”kulttuurihistorian merkkitapaus”.
Sen etenemisessä ratkaisevaa oli herääminen poh-
joisten olojen kehittämisen tarpeeseen. Haja-
sijoituksen avulla maaseudun kulttuurikeskukset
saisivat tuekseen ympäristöönsä edullisesti vaikut-
tavia korkeakouluja. Kaikkia esitys ei ilahduttanut
maalaisliittolaisten tapaan. Professori Urpo Harva
arvioi Uudessa Suomessa (17.11.1957) korkeakoulu-
politiikan olevan tuuliajolla, kun maassa ei ollut
harkittua kulttuuripoliittista ohjelmaa korkeakou-
lulaitoksen ongelmia ratkomassa. Nyt puhuttiin
jopa kolmen uuden yliopiston yhtäaikaisesta aloit-
tamisesta, minkä Harva huomioi olevan vastoin
korkeakoulukomitean mietinnössä esitettyä. Ko-
mitea oli korostanut vanhojen korkeakoulujen
kehittämisen antavan mahdollisuuden ”terveeseen
desentralisaatioon”. Tämä ajatus oli jäänyt nyt
uusien laitosten perustamistavoitteen jalkoihin.

Pitkän sivistysvaliokuntakäsittelyn jälkeen
yliopistokysymys siirtyi suureen valiokuntaan tou-
kokuussa 1958. Suuren valiokunnan käsistä asia
saatiin eduskuntaan varsin nopeasti. Kokoomuk-
sen Felix Seppälän puheenvuorossa kuului monia
korkeakoulukomiteastakin tuttuja näkemyksiä
(VP 1957, ptk 28.5.1958: 4656–4658). Lain säätä-
minen oli pian vaihtuvalle eduskunnalle varmasti
”varsin vaivaton tehtävä”, mutta samalla seuraa-
jalle siirrettiin melko kohtuuton vaatimus korkea-
koulupolitiikan jyrkän muutoksen ja toimivien
korkeakoulujen olosuhteiden turvaamisen yhtä-
aikaisesta edistämisestä. Seppälän mukaan Pohjois-
Suomen tutkimuslaitos olisi riittänyt näyttämään
suuntaa Oulun yliopistolle. ”Muutenkin hitaasti

kiiruhtaminen laskisi kestävän pohjan uudelle
yliopistolle varsinkin mahdollisten katovuosien
varalta”, Seppälä huomioi. Hajasijoitus ei vienyt
Suomea kohti onnelaa, sillä maa oli liian köyhä
jakamaan yliopisto-opetusta kaikkiin suurehkoihin
kaupunkeihin. Seppälän mukaan ahtaasti paikallisten
syiden varjolla tehty hajasijoitus uhkasi vahingoittaa
kulttuurielämää.

Yleisemmistä kokoomuslaisista näkemyk-
sistä poikkesi Oulun vaalipiirin Lauri Järvi (VP
1957, ptk 28.5.1958: 4659–4661), joka piti päätöstä
historiallisena. Pohjois-Suomi saisi vuosikymme-
nien työn jälkeen oman yliopiston. Kulttuuri-
keskuksen ja paikallisten olojen tutkimukseen
erikoistuvan laitoksen seutu tarvitsi ja ansaitsikin,
sillä Pohjois-Suomen väestö piti saada ”tasaveroi-
seen asemaan eteläisimpien seutujen asukkaiden
kanssa sen välittömän ja välillisen hyödyn suhteen,
mitä yliopisto aina sijoitusalueelleen merkitsee”.
Myös köyhillä ja etäällä asuvilla piti olla mahdolli-
suus korkeaan koulutukseen. Tiedemiesten ja
tutkijoiden pohjoista kohtaan tuntema kiinnostus
voisi auttaa Pohjois-Suomen siitä asemasta, jossa
se ”alituisesti on vaativana ja saavana osapuolena
muun Suomen kustannuksella”. Yliopisto oli
huomattavasti työttömyysvaroja nielevällä alueella
myös erittäin hyvä työkohde. Hanke oli sen
oletettavista alkuvaikeuksista huolimatta välttä-
mätön ja pohjoissuomalaisille hyvin tärkeä. Tämän
”lempilapsensa” Pohjois-Suomi sai asian kolman-
nen käsittelyn päätteeksi. Tasavallan presidentti
allekirjoitti Oulun yliopistoa koskevan lain 8.7.1958
(kuva 5).

Johannes Virolaisen puhe Oulun yliopiston
avajaisissa 3.10.1959 osoitti Maalaisliiton tähyävän
jo eteenpäin (KMA, Johannes Virolainen…
Virolaisen puhe v. 1959). Oulun yliopiston myötä
puolueen pitkäaikainen tavoite oli toteutunut.
Yliopistopäätöksessä eduskunta oli hajakeskitystä
kannattaessaan osoittanut ymmärtävänsä korkea-
koulutuksen tarpeita. Opetuksen sijoittaminen
tasapainoisemmin maan eri puolille oli sopusoin-
nussa vallitsevan kokonaistilanteen kanssa: valtaosa
maan pelloista, metsistä, maaperän rikkauksista ja
työvoimareserveistä sijaitsi sen keski-, itä- ja
pohjoisosissa. Virolainen näki jo yliopistoverkossa
seuraavaksi paikattavan aukon – Itä-Suomikin tar-
vitsisi selvästi oman kannustimensa. Hajasijoituksen
Virolainen odotti tuovan korkeakoulut lähemmäs
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kansaa ja samalla eduskuntaa, minkä hän toivoi
tarkoittavan lisää valtion rahaa korkeakoulu-
tukseen ja tutkimukseen. Oulun yliopisto oli
Virolaisen mukaan tärkeä askel Pohjois-Suomen
henkisten ja aineellisten voimavarojen liikkeelle
saamiseksi ja vei samalla valtakunnallistakin kehi-
tystä eteenpäin. Oppilaitoksen oli nyt annettava
tietojen ja taitojen ohella luja usko maakunnan
tulevaisuuteen.

3.2.3 Yliopisto aluetta ”kohottamassa”

Salo (2003: 15) on väitöskirjassaan todennut
Pohjois-Suomen yliopiston perustamisen kuulu-
neen korkeakoululaitoksen alueellisen laajene-
misen ensi vaiheeseen. Oulun yliopisto perustettiin
palvelemaan sitä ympäröivän seudun tarpeita.

Kuva 5. Tasavallan presidentti Kekkonen allekirjoitti Oulun yliopistoa koskevan lain 8.7.1958. Kuvassa

myös Kerttu Saalasti. (Kuva julkaistaan Keskustan ja maaseudun arkiston ystävällisellä luvalla.)

Korkeakoulutuksen kehityshistoriaa tutkineen
Arto Nevalan (1999: 49) mukaan Pohjois-Suomen
korkeakoulutuksen tarpeen perusteleminen paitsi
kasvaneilla ylioppilasmäärillä myös seudun alueel-
lisen kehityksen edistämisellä antoi korkeakoulu-
tukselle selvän yhteiskunnallisen funktion. Nevalan
(1999: 180) mukaan korkeakoulukomiteasta Oulun
yliopistoon – ensimmäiseen ”aluekorkeakouluun”
– ja samalla ylimmän opetuksen alueelliseen laaje-
nemiseen johtaneessa kehityksessä hajasijoituk-
sesta tuli korkeakoulutuksen keskeinen periaate.
Tämä poliittinen periaatepäätös kiinnitti korkea-
koulupolitiikan osaksi alueellista tasapainoa tavoi-
tellutta kehittämistyötä. Kun alueellisilla kor-
keakouluilla haluttiin helpottaa opiskelijoiden
mahdollisuutta pysytellä kotiseudullaan, tavoitteessa
onnistuttiin. Nevalan (1999: 194–195) mukaan
uusien korkeakoulujen kohdalla kehitys kulki
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  yhdenmukaista linjaa: alkuun kaikki uudet koulu-
tuslaitokset ja uusi opetustarjonta houkuttelivat
selvästi opiskelijoita lähialueilta. Myöhemmin
pääkaupunkiseudun korkeakoulut painottuivat
taas opiskelupaikkavalinnoissa.

Korkeakoululaitoksen alueellisia vaiku-
tuksia tutkineen Ari Jolkkosen (1987: 86) mukaan
uusilta korkeakouluilta odotettiin sijoitus-
kaupunkeihin väestön ja palveluiden lisäystä. Salon
(2003: 37) mukaan niin sanotuilla alueellisilla
korkeakouluilla on pyritty monipuolistamaan
elinkeinorakennetta, alentamaan työttömyyttä,
kohottamaan koulutustasoa, tuottamaan innovaa-
tiota teollisuudelle, tyydyttämään akateemisten
osaajien tarvetta, hidastamaan nuorison poismuut-
toa, parantamaan terveyspalveluita ja edistämään
ylipäätään kulttuurista kehitystä. Korkeakoulu-
kaupungit kehittyivätkin Jolkkosen (1987: 86–89)
mukaan usein alueellisiksi palvelukeskuksiksi. Ne
saivat välittömästi uusia työpaikkoja ja korkeakou-
luun liittyvää taloudellista toimintaa. Korkea-
koulun rakentamisella, sen hankinnoilla sekä
henkilökunnan ja opiskelijoiden kulutuksella on
selviä paikallistaloudellisia vaikutuksia. Kor-
keakoulut vaikuttavat sijaintipaikkaansa myös
epäsuorasti, esimerkiksi synnyttämiensä rahavir-
tojen kautta ja osin myös yritysten sijaintipäätöksiä
ohjaamalla. Kokonaistaloudellisesti ne vaikuttavat
kansantalouden tasapainoon, työvoiman tarjontaan
ja keskusmuodostukseen.

Jolkkonen (1987: 90–93) huomioi korkea-
koululaitoksen laajentamisen auttaneen yhteis-
kunnan rakenteellisen tasapainon säilyttämisessä
maatalousvaltaisen tuotantorakenteen muuttu-
essa. Uusien korkeakoulujen myötä avautuneet
tuhannet uudet opiskelupaikat ja korkeakoulujen
henkilöstön työtehtävät tasoittivat lisäksi työvoi-
man liikatarjontaa. Koulutetut maanviljelijöiden
lapset saattoivat siirtyä julkisen sektorin palvelu-
tehtäviin, mikä tasapainotti sekin elinkeino-
rakenteen muutosta. Korkeakoululaitoksen ja
julkisen sektorin työtilaisuuksien määrän kasvu lisäsi
koulutetun työvoiman kysyntää ja koulutus pysyi
kannattavana investointina. Korkeakoulujen
hajasijoittaminen palveli myös ideologisia tarpeita.
Koulutusmahdollisuudet tasa-arvoistuivat ja kor-
keakoulujen perustamisesta käyty alueiden välinen
kilpailu lujitti alueidentiteettiä ja kasvatti kehitys-
optimisia. Korkeakoulukaupunkien kehittyminen
alueellisiksi palvelukeskuksiksi tasoitti valtakun-

nallisesti aluerakenteen vinoutumista. Oulun
yliopistoa on pidetty yhtenä suomalaisen aluepoli-
tiikan onnistuneimmista toimenpiteistä (Salo
2003: 15).

Salon (2003: 115, 131, 142, 592–593) näke-
myksen mukaan pohjoisen yliopistohankkeen
taustalla oli erityisesti Maalaisliitto, mutta aktiivi-
simmat yksittäiset toimijat tulivat lähinnä muista
porvaripuolueista. SDP vältti pitkään ottamasta
kantaa yliopistohankkeeseen, mutta suhtautui
siihen lopulta myönteisesti. Yliopistokysymys ei
Salon mukaan politisoitunut paikallisesti, sillä
kaikki pääpuolueet ja laaja kansanliikekin kannatti-
vat hanketta. Tämä näkyy myös tätä tutkimusta
varten tarkastelemissani eduskuntakeskustelussa
ja sanomalehtien pääkirjoituksissa. Salo arvioi
yliopistoliikkeen myös korostaneen valtakun-
nalliseksi tunnistettuja tarpeita, ja esimerkiksi
Kaiteran komitean hahmotelleen uuden yliopiston
työmarkkinoiden ja yhteiskunnallisen tilanteen
kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Pohjoisen
elinkeinoelämän kehitykseen kytkeyllä valtion-
yliopistolla oli Salon mukaan lähtökohtaisesti
alueellinen tehtävä, joka näkyi luonnontieteellisen
ja teknillistieteellisen opetuksen etusijalle asetta-
misessa sekä Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksessa.

Tutkimani perusteella juuri ajatus paikal-
listen luonnonvarojen aiempaa tehokkaammasta,
kansantalouttakin tukevasta hyödyntämisestä tuki
selvästi yliopistoajatuksen eteenpäinvientiä 1950-
luvulla. Kehityksen mahdollisuudet kiertyivät –
ja kierrettiin – varsin tiiviisti yhteen pohjoisten
luonnonvarojen kanssa. Taloudellisesti merkit-
tävät resurssit, siis vesivoima ja metsät, tarjosivat
pohjoisen poliittisille edustajille ja seudun asian-
tuntijoille mahdollisuuden vaatia seudun oloja
kehittäviä toimia. Tämä luonnonvarojen tehok-
kaampaan käyttöön kytkeminen sitoo yliopisto-
kysymyksen näkemykseni mukaan selvästi myös
osaksi ajan maalaisliittolaista alueiden kehittä-
misen politiikkaa. Luonnonvarojen merkityksen
korostaminen näkyi selvästi myös puolueen
teollistamistavoitteissa. Vaikka kaikki Maalaisliiton
kehityspyrkimykset eivät yleistä ja yksimielistä
kannatusta valtakunnan tasolla saaneetkaan, auttoi
Pohjois-Suomen kysymysten jatkuva esillä pitä-
minen myös sen tavoitteiden edistämistä.

Oulun yliopistohankkeen edistämiseen
näyttävät olennaisesti vaikuttaneen myös alueelta
esitetyt toiveet muuttoliikkeen hillitsemisestä ja
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koulutusmahdollisuuksien alueellisesta tasoitta-
misesta. Kerran alueelta lähteneiden ei uskottu
sinne palaavan, mikä tarkoitti siis monella tapaa
osaavan nuorison ”menettämistä”. Kohtuuttoma-
na pidettiin myös sitä, että Etelä-Suomeen etäältä
lähteminen teki korkeiden kustannusten vuoksi
opiskelusta vain harvoille mahdollista. Pohjoisesta
valtakunnan tasolle osoitetuissa vaatimuksissa
huomioitiin usein myös akateemisten osaajien
puute alueella. Maalaisliiton oli helppo tarttua toi-
veisiin, sillä pohjoisen seudun kehittäminen ja
uusien koulutus- ja työmahdollisuuksien tarjoami-
nen alueella sopi hyvin sen kehittämisen kautta
säilyttämisen ideologiaan. Paikallisten keskusten
kehityksen tukeminen piti ihmisiä lähempänä
syrjäseutukotejaan, samalla oli mahdollista saada
alueelle sen taloudellista ja sosiaalista eteenpäin-
menoa kannustavaa osaamista ja oma-aloittei-
suutta. Yliopisto vastasi näin moniin paikallisiin
odotuksiin yhtäaikaisesti. Se myös kertoi pohjoi-
sen kehittämisen politiikan etenemisestä ja uusi-
en mahdollisuuksien avautumisesta kotiseudulla.
Lähteminen ei ollut ainoa vaihtoehto.

3.3 Vaatimusten, lupausten ja

neuvottelujen sävyttämä suhde

Typpitehdasratkaisu ja Oulun yliopiston perus-
tamisen vaiheet kuvaavat mielestäni hyvin niitä
1950-luvulla päivänpolitiikassa ja yhteiskunnassa
yleisemmin vallinneita arvoja, arvostuksia ja
ihanteita, jotka vaikuttivat alueiden kehittämisen
politiikkaan (vrt. Kuklinski & Lambooy 1983: xi).
Esimerkkitapaukset osoittavat aluepoliittisten
ratkaisujen syntyneen eri poliittisten kriteerien ja
alueellisten toiveiden yhteentörmäyksissä. Ne
tuovatkin kiinnostavasti esiin valtiokoneiston ja
alueen suhteen kehityksen piirteitä 1950-luvun
edetessä. Typpitehtaan käynnistämisen aikaan
elinkeinorakenteen muutokseen suhtauduttiin
Suomessa vielä suhteellisen kiireettömästi. Kun
opetus Oulun yliopistossa alkoi, merkit suomalais-
ten siirtymisestä keskuksiin ja uusiin elinkeinoihin
olivat jo selvästi vahvistuneet ja yhteiskunnallinen
paine muutoksen hallintaan oli kasvussa. Alueiden
kehittyneisyyseroista johtuvien ongelmien tunnis-
taminen tarkoitti 1950-luvun edetessä kasvavaa

määrää alueilta esitettyjä vaatimuksia erojen tasaa-
misesta ja toisaalta valtakunnan tasolta esitettyjä
vakuutuksia tasaamistavoitteen edistämisestä.

Typpitehdaskysymys on mielestäni varsin
kiinnostava esimerkki uudenlaisten poliittisten
perustelujen ja toimintatapojen käytöstä alueiden
kehittämisessä. Merkillepantavaa on mielestäni
myös se, että Suomeen kauan kaivattu typpitehdas
perustettiin poliittisesti erikoisella tavalla, siis hyvin
nopein ratkaisuin ja asiantuntijoiden esitysten
vastaisesti. Tehtaan sijoituspäätöstä koskeva julki-
nen keskustelu kertoo tutkimani perusteella paljon
ajan mielipideilmastosta, vaikka typpilaitoksen
valmisteluun liittyvistä asiapapereista on säilynyt-
kin vain osa eikä säilynyt aineisto paljasta kaikkia
prosessin käänteitä. Sijoituspäätös oli myös jonkin-
lainen ennakkotapaus, sillä suuria linjanvetoja
Pohjois-Suomen kehittämisen välttämättömyy-
destä ei vielä ollut esitetty. Maan edelleen teollista-
misen tarve oli toki 1940-luvun lopulla ja 1950-
luvun alussa jo selvästi tunnistettu, mistä kertoo
esimerkiksi erityisen teollistamiskomitean aset-
taminen SDP:n K. A. Fagerholmin pääminis-
terikaudella. Typpitehtaasta päätettäessä hallituk-
sen enemmistö oli kuitenkin Maalaisliitolla.

Typpitehdas perustettiin Maalaisliiton uuden
teollistavan linjan alkumetreillä, kuin sen teollisen
aluekehittämisen pilottihankkeena. Typen tuotanto
oli kuitenkin vielä lähellä maaseutupuolueen ydintä,
liittyihän se suoraan maatalouden tarpeisiin. Kesällä
1950 tietyt Maalaisliiton edustajat ajoivat ilmeisen
määrätietoisesti ja tavanomaisesta poikkeavin
voimatoimin läpi ajatuksensa typpitehtaan Pohjois-
Suomeen sijoittamisesta (tästä esim. Hurri 1983
ja KMA, Johannes Virolainen… Virolaisen puhe
n:o 297, III/54). Nostaessaan teollistamisen tar-
peen ja pohjoissuomalaisten elintason kohotta-
misen tärkeimmiksi paikkavalinnan perusteluiksi
hallitus ohitti uudella tavalla asiantuntijoiden
lausunnot ja tärkeiden maatalousseutujen toiveet.
Typpiratkaisusta kertovat asiakirjat osoittavat
kuitenkin, etteivät kaikki Maalaisliiton poliitikot
hyväksyneet pohjoisen tarkoituksellista suosimista.
Päätöksellään Kekkosen hallitus sai lunastettua
aiemmin annetut lupaukset typpitehtaan pohjoi-
seen sijoittamisesta, mitä Pohjois-Suomessa ter-
vehdittiin ilolla yli puoluerajojen. Sijaintipäätös
osoitti myös, että seudun tulevaisuuden turvaksi
ajateltiin tarvittavan juuri teollisuutta. Hallitus
korosti päätöksensä jälkeen, että valtiojohdon oli
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uskallettava sijoittaa valtionyhtiöitä pohjoiseen
taloudellisesti tasapainoisemman kehityksen nimis-
sä. Vasta sitten samaa voitiin odottaa myös muilta
tuotannonharjoittajilta.

Teollistamisen henki tarttui yliopistoasi-
aankin. Suomalaispoliitikkoja oli varsinkin 1950-
luvun alussa herätelty Pohjois-Suomen ”harras-
tukseen” ja korkeakouluhanke kiinnittyi selvästi
osaksi teollistamishenkistä keskustelua. Korkea-
kouluratkaisun syntyessä hajasijoituspyrkimys
olikin jo vakiintunut osaksi alueiden tulevaisuu-
desta käytyä poliittista keskustelua, osin juuri
pitkään jatkuneen pohjoisen yliopistokeskustelun
myötä. Omasta korkeakoulusta tuli pohjoissuo-
malaisille keskustelun kuluessa ”kohtuullinen
korvaus” menetetyistä raaka-aineista, energiasta ja
maaltapaosta. Yliopistotavoite toi lisäksi alueellisen
kehittämisen ajatteluun tasavertaisuuden tavoitteen
entistä vahvempana. Idea olojen mahdollisimman
suuresta yhdenmukaisuudesta eri osissa maata oli
toki esitetty jo esimerkiksi palvelujen saatavuudes-
ta keskusteltaessa, mutta vasta yliopistokeskustelu
painotti suomalaisten yhtäläisiä oikeuksia aiempaa
selvemmin. Etäinen kotiseutu tai vähäinen varalli-
suus ei saanut pohjoissuomalaisten näkemysten
mukaan säädellä mahdollisuutta korkeakoulutuk-
seen (esim. Kaleva 26.2.1952). Yliopistoasiaan suh-
tauduttiin pohjoisessa suurella vakavuudella, sillä
korkeakoulun ajateltiin avaavan monia uusia mah-
dollisuuksia. Yliopistoa uskallettiin seudulle jopa
selvästi vaatia. Vuonna 1958 ratkaisunsa saanut
hanke sai pohjoissuomalaisilta kansanedustajilta
runsaasti tukea.

Vaikka typpitehdas ja yliopisto eivät toisiinsa
suoraan kytkeydykään, niitä koskevassa päätök-
senteossa näkyy mielestäni varsin samanlainen
tematiikka. Valtion tasolla työvoima- ja luonnon-
resurssien käytön tehostaminen oli painava
taloudellinen perustelu pohjoiseen alueeseen
kohdistuneille investoinneille, sillä Suomessa ei
voitu päästä korkeampaan elintasoon ja hyvin-
vointiin ilman voimavarojen mahdollisimman
tehokasta hyödyntämistä. Pohjoisessa elinkeinojen
ja sosiaalisten olojen kehittämistä vaadittiin
hyvinvoinnin lisäämisen ja suomalaisten välisen
tasa-arvon nimissä. Typpitehtaasta ja Oulun
yliopistosta käydyissä keskusteluissa tasapaino-
teltiin näin jo valtion tasolta esitettyjen tehokkuu-
den ja alueelliselta tasolta ilmaistujen tasaisuuden
tavoitteiden välillä. Suomalaista aluepolitiikkaa

yleisesti leimannut ja sen toimintaa myös hanka-
loittanut kahtiajako (esim. Kiiskinen 1974: 5; Var-
tiainen 1998: 4) oli siis esillä myös 1950-luvun
alueiden kehittämisen politiikassa. Pohjoisen luon-
nonvaroista näytti löytyvän ratkaisu niin kasvaviin
taloudellisen kasvun odotuksiin kuin kehityseroista
johtuvaan alueelliseen tyytymättömyyteenkin. Val-
tiollisten teollisuusinvestointien ajateltiin edistävän
talouskasvua sekä tuovan työtä ja vaurautta seudun
asukkaille. Resurssien merkitys korostui myös
hankkeiden asiantuntijavalmistelussa, muiden
muassa Kaitera ja Haataja korostivat jatkuvasti nii-
den tähdellisyyttä. Ajattelutapaa kuvaava on mie-
lestäni esimerkiksi seuraava Hustichin (1955: 164)
ajatus: ”Tulevaisuuden yhä enemmän teollistuvan
Suomen raaka-ainelähteenä Pohjois-Suomi on tie-
tysti mitä suurimerkityksisin. Meidän päivinämme
on onnellinen se maa, jolla vielä on ’kehittymätön’
alue – omien rajojensa sisäpuolella”.

Keskushallinnon oli läpi 1950-luvun todis-
tettava, että pohjoisen kohdalla todella pyrittiin
kehitykseen. Talous- ja koulutuspoliittisin ratkai-
suin voitiin osoittaa, että seudusta muovattaisiin
vielä taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivampi,
vieläpä koko valtiota hyödyttävällä tavalla.  Poliitik-
kojen ohella pohjoisen kehittämiseen osallistui
asiantuntijavallan käyttäjiä, muun muassa talous-
tieteilijöitä ja muita akateemisella uralla pitkälle
edenneitä. Näiden ajateltiin Urho Kekkosen ja
muiden politiikkaan vaikuttaneiden alueen ”omien
poikien” tavoin toimivan etelässäkin pohjoisen
asiaa edistäen. Yhdessä paikallisen ja puolueiden
sanomalehdistön kanssa syrjäseudun poliittiset
vaikuttajat ja asiantuntijat käyttivät eduskuntakes-
kustelujen, julkisten puheenvuorojen ja komitea-
työn ohella henkilökohtaisen vaikuttamisen keinoja
edistääkseen alueen kehittämisen kysymyksiä
toivottuun suuntaan. Valtiollisiin ratkaisuihin
pyrittiin vaikuttamaan myös päätöksentekijöiden
”retkeilyillä”: typpitehdasasiassa ja korkeakouluko-
mitean työssä näkyy molemmissa vaihe, jossa
vähintäänkin vastahakoisia asian valmistelijoita
tutustutettiin pohjoisiin seutuihin. Pohjois-Suo-
men puolesta tapahtuneessa toiminnassa rinnak-
kain saattoivat esiintyä myös sellaisten puolueiden
edustajat, jotka eivät muuten valtakunnanpoli-
tiikassa välttämättä yhteistä säveltä löytäneet.
Tämä selittänee käydyssä keskustelussa herkästi
esiin nousseita, myös myöhemmästä aluepoli-
tiikasta tuttuja syytöksiä ”nurkkakuntaisuudesta”.



55

Alueellisiin tavoitteisiin liittyneistä voimakkaista
näkemyksistä kertoo myös pohjoisessa eteläsuo-
malaisiin vallanpitäjiin kohdistunut kärkevä
kritiikki.

Prosessien hidas eteneminen jarrutti selvästi
asioiden kulkua aloitteista konkreettisiksi toimiksi.
Huomattavia näkemyseroja esiin nostaneissa
alueellisen kehityksen kysymyksissä voitiin hanka-
lien asioiden käsittelyä siirtää tai kiertää muun
muassa valmisteluun liittyvien mekanismien
avulla. Komiteat tarjosivat yhden mahdollisuuden
asioiden käsittelyn venyttämiseen (vrt. Huuska
1970). Matka typpilannoitteen tarpeen tiedosta-
misesta Oulun tehtaan käynnistämiseen kesti
vuosia, pohjoinen yliopistoprojekti vuosikym-
meniä. Asioiden etenemisen kiireettömyys oli
tuskin tahatonta sattumaa, kun kaikki poliittiset
ryhmät samanaikaisesti korostivat eteenpäin
menemisen välttämättömyyttä. Hankkeiden
etenemistä jarruttivat varmasti niiden taustalla
vaikuttaneet suuret periaatteelliset näkemyserot.
Monessa kohdin tavoiteltu pohjoisen alueen
”kehittäminen” tuntuukin edenneen lähinnä reto-
riikan tasolla. Budjettikäsittelyiden puheenvuorot,
komitea- ja valiokuntavalmistelu tai juhlapuheiden
maininnat teollistamisen välttämättömyydestä tai
korkeakoulujen hajasijoittamisen merkityksestä
osoittivat päätöksiä odottaville, ettei asiaa koko-
naan ollut unohdettu.

Poliittisesti taitavana pidän näiden keskus-
telujen perusteella myös sitä, miten typpitehtaasta
ja varsinkin yliopistosta tehtiin koko Pohjois-
Suomen asia. Vaikka typpituotanto sijoitettiin
aivan tietoisesti niin etelään kuin ylipäätään oli
mahdollista, se esitettiin myös paikallistasolla
jatkuvasti Pohjois-Suomeen saatavana ja sen oloja
kohentavana yrityksenä. Komiteoissa ja julkisessa
keskustelussa puhuttiin myös pitkään Pohjois-
Suomen korkeakouluhankkeesta, vaikka sijainti-
paikalle ei oikeastaan edes ollut vaihtoehtoja.
Lavea Pohjois-Suomi -käsitteen käyttö vahvisti
varmasti vaikutelmaa yhdestä ja yhtenäisestä
pohjoisen kehitysprojektista. Vaikka tämä saattoi
tapahtua tahattomastikin, oli kokonaisuuden
korostaminen joissakin tilanteissa varmasti tie-

toista. Typpitehdas ja erityisesti Oulun yliopisto
vahvistivat silti jo 1950-luvulla Pohjois-Suomen
sisäistä työnjakoa. Oulun seutu jatkoi kehitystään
teolliseksi ja kulttuuriseksi keskukseksi, Lappi taas
jäi selvemmin kiinni perinteiseen resurssientarjo-
ajan rooliinsa.

Typpitehdas ja yliopisto edustavat julkisen
vallan välitöntä omien toimintojen sijoitus-
politiikkaa. Valtion omien toimintojen sijoittamis-
ta – yhtä keskeistä myöhemmänkin suomalaisen
aluepolitiikan välinettä – perusteltiin usein työlli-
syyssyillä, mutta myös tarpeella luoda alueelle
tulevaisuuden kehitysedellytyksiä (Okko 1978: 5–
6; Tervo 1985: 38–42). Typpitehtaasta puhuttiin
”avainteollisuutena”, sillä sen odotettiin houkut-
televan alueelle myös muuta teollisuutta. Myös
yliopiston odotettiin vaikuttavan seudun kehityk-
seen pitkäkestoisesti. Molempiin hankkeisiin
kohdistui kuitenkin myös paljon arvostelua.
Maalaisliitto joutui hankkeiden edistämisessä usein
varsin ahtaalle, sillä sille oli poliittisesti tärkeää
vakuuttaa muut poliittiset ryhmät siitä, että kalliit
tai suorastaan taloudellisesti kannattamattomatkin
olivat luonnonvarojen hyödyntämisen, suoma-
laisten eriarvoisuuden tasaamisen tai poliittisten
ääriainesten liikkumavaran rajoittamisen vuoksi
tarpeellisia. Typpitehtaan suhteen hankkeen
arvostelijat pitivät arveluttavana tehtaan sijainti-
paikan valinnan vaikutusta sen kannattavuuteen.
Sijaintipaikan valinnalla tavoiteltiin arvostelijoiden
mukaan aivan muuta kuin kannattavaa tuotantoa
– äärimmillään koko hanketta nimitettiin ”puolue-
taktilliseksi farssiksi”. Myös korkeakoulutuksen
kytkeytymistä ”aluepyyteisiin” pidettiin kyseen-
alaisena. Alueen kehittäminen ei selvästi vielä
riittänyt kaikkien poliittisten ryhmien tulkinnan
mukaan valintojen ensisijaiseksi perusteluksi.
Alueiden kehittämistä koskevan politiikan alueella
vallankäytön keskittymisestä kertoo paljon se, että
Maalaisliitto vei silti molemmissa tapauksissa
tavoitteensa läpi, myös asiantuntijoiden esittämien
näkemyksien vastaisesti. Oululainen typpitehdas
ja yliopisto kuuluvatkin mielestäni näin samaan
kehityskaareen, osiksi maalaisliittolaisen alue-
kehitysnäkemyksen käytännön toteutusta.
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4. Yrittääkö itse vai tukeako muita? Valtion

yrittäjyys ja alueellinen tuki yrityksille

Valtion rooli alueiden kehittämisessä puhutti 1950-
luvulla jatkuvasti. Vuonna 1952 aihe oli esillä
erityisen taajaan, kun lyhyen ajan sisällä päivän-
politiikassa keskusteltiin Urho Kekkosen Onko

maallamme malttia vaurastua? -pamfletista, Pohjois-
Suomen liikenneolojen kehittämiseen suunnatusta
miljardista ja valtiovetoisen Kemijoki Osakeyhtiön
perustamisesta. Nämä kolme avausta muodosta-
vat selvästi erottamattoman kolmikon varsinkin
siksi, että Kekkosen pamfletti nousi jatkuvasti
esiin muitakin Pohjois-Suomen hankkeita käsitel-
täessä. Ei-sosialistisen Maalaisliiton pääministerin
valtiovetoiset teollistamissuunnitelmat herättivät
ihmetystä ja synnyttivät arvostelua, eniten sosialis-
min leviämistä pelänneessä poliittisessa oikeistossa.
Myös SDP:n kannalta Kekkosen tuoreet linjaukset
olivat hankalia, koska tämä selvästi keräsi Pohjois-
Suomen kehittämisen aloitteet vahvemmin hal-
tuunsa ja vahvisti samalla Maalaisliiton ennestään
vahvaa asemaa. Kemijoella valtion ja yksityisten
edut asettuivat vastakkain hyvin konkreettisesti.
Joen voiman valjastamiseksi perustetun valtion-
yhtiön kohdalla keskusteltiinkin näkyvästi monista
ideologisesti merkittävistä alueiden kehittämisen
politiikkaan vaikuttaneista kysymyksistä.

Kun myöhemmin lähdettiin ajamaan yrit-
täjien pohjoiseen siirtymistä kannustavia toimia
ja vuonna 1958 tehtiin varsinaisia ratkaisuja Poh-
jois-Suomen teollisuuden veronhuojennuksista,
haluttiin joissakin kannanotoissa jälleen tuoda
esiin ideologisia painotuksia. Varsinkin äärim-
mäinen vasemmisto arvosteli yksityisille yrittäjille
suunnattuja verohelpotuksia. Alueiden ja varsinkin
Pohjois-Suomen kehittämisen ajatuksen jo vakiin-
nuttua näkemyserot olivat kuitenkin paljon lie-
vempiä kuin vuosikymmenen alussa, sitä paitsi
yksityisille yrityksille myönnetyillä kannusteilla oli
varsin tukeva kannatus. Pohjoista rasitti myös
”paikallinen inflaatio”, huomattavien korkeiden
tuotanto- ja kuljetuskustannusten sekä työvoiman

voimakkaan kysynnän aiheuttama tila, joka
vaikeutti yritystoimintaa alueella. Näiden
helpottamiseksi kaivattiin toimenpiteitä.

Jo eduskunnan käsitellessä hallituksen
esitystä Pohjois-Suomen liikenneolojen kehittä-
miseksi vuonna 1952 esiin nousi vaatimuksia
pohjoisen erikoisaseman huolellisesta perustelusta
ja etujen jakamisesta myös muille kehittämistar-
peisille alueille. Pohjoisen kehittäjien näkökulmas-
ta rajanveto tarkoitti Pohjois-Suomelle osoitetun
huomion ”vesittämistä”. Vuoden 1958 keskuste-
lussa Pohjois-Suomen erikoisaseman perustele-
mista vaadittiin vielä aiempaa kovaäänisemmin.
Valtion haluttiin suuntaavan tukensa ja toimen-
piteensä myös muille talouskehityksessään jälkeen
jääneille alueille. Näissä kohdissa valtion ja yksityis-
yrittäjyyden välillä käydyn keskustelun ohessa
nousee mielestäni kiinnostavasti esiin alueiden
kehittämisessä tärkeä tuettavien alueiden määrit-
tely. Vaatimukset jaettavan tuen kohdistamisesta
myös Pohjois-Suomen ulkopuolelle kertovat myös
alueiden tukemisen ajatuksen vakiintumisesta.
Tämä kiinnittää mielestäni 1950-luvun alueiden
kehittämisen politiikan varsinaisen aluepolitiikan
jatkumoon.

4.1 Valtion roolia hahmotelleet

keskustelunavaukset

Maalaisliittolainen ”kolmannen tien” politiikka
antoi Johannes Virolaisen (1949: 67) mukaan elin-
keinoelämässä etusijan pien- ja keskisuurille yrityk-
sille ja vastusti taloudellisen vallan keskittymistä.
Politiikka puolsi myös valtion puuttumista talous-
elämään ristiriitojen lieventäjänä ja heikkojen
aseman parantajana. Tarkemmin Virolainen muo-
toili valtion roolin Maalaisliiton ajamassa ”kolman-
nen tien” politiikassa seuraavanlaiseksi:
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”Maalaisliitto keskustapuolueena on perus-
tamisestaan lähtien korostanut asemaansa
sekä kapitalismin että sosialismin vastusta-
jana. Maalaisliitto ei ole ”porvarillinen”
puolue siinä mielessä, että se jäykästi
vastustaisi kaikkea valtion puuttumista
talouselämään. Se ei myöskään ole sosialis-
tinen puolue, koska se vastustaa talous-
elämän sosialisoimista. Maalaisliitto on
keskustapuolue kulkien ns. kolmatta tietä,
jonka mukaan talouselämän on pohjau-
duttava yksityiseen yritteliäisyyteen. Mutta
yhteistoiminta yhteiskunnan ja elinkeino-
elämän välillä on välttämätön. Yhteis-
kunnan on määrättävä talouselämän yleiset
puitteet, jotta saataisiin aikaan tehokas
tuotanto ja voitaisiin välttää kriisejä sekä
työttömyyttä.”

(Virolainen 1949: 74)

 Muutamaa vuotta myöhemmin valtion
roolia talouselämässä hahmotteli mietinnössään
vuonna 1949 asetettu teollistamiskomitea (Teollis-
tamiskomitean… KM 12/1951: 109–110, 124).
Sen mukaan jo toimivan teollisuuden edellytysten
turvaaminen oli tärkeintä teollisuuden edistä-
misessä. Valtiolle tarvittiin teollistamisrahasto
”kansantaloudellisesti edullisten yritysten aikaan
saamista varten”. Maan edelleen teollistamista
hidasti ennen kaikkea pääoman puute. Pohjoisia
luonnonvaroja ei saataisi lainavaroin käyttöön
riittävän nopeasti. Rahoitus oli tärkeää ennen
kaikkea Pohjois-Suomen koskivoiman rakenta-
misessa, mutta myös alueen kaivostoiminnassa ja
metsäteollisuudessa. Pohjois-Suomessa valtioval-
lan oli poistettava yrittäjiä kohtaavat erityiset esteet,
joiden vuoksi yrittäjät kohdistivat investointinsa toi-
saalle. Työttömyysalueille perustettavia teollisuus-
yrityksiä voitiin myös tukea valtion lainoilla samaan
tapaan kuin Englannissa tehtiin Development
Areas -lainsäädännön myötä tai kuten oli aiottu
suomalaisella 1700-luvun puolivälin teollisuuden
edistämisrahastolla. Valtion omaan yrittäjyyteen
komitea ei ottanut tarkasti kantaa. Sen mukaan
oli ”samantekevää, kuka toimii yrittäjänä, kunhan
vain toiminnan tehokkuus ja sen sosiaalinen
merkitys ei siitä kärsi”. Verovarojen käytön valtion
yrittäjätoiminnassa komitea kuitenkin huomioi
ehkäisevän muun teollisuuden kehitystä.

Talvella 1952 Virolainen (KA, Johannes
Virolaisen… radioesitelmä 4.3.1952) huomioi, että

talouselämän kehittämisen oli luotava työtilai-
suuksia ja edistettävä luonnonvarojen käyttöä.
Teolliseen tuotantoon nojattiin muuallakin maail-
massa, kun haluttiin nostaa elintasoa. Suomessa oli
”välttämättömyyden pakon edessä” kohennettava
talouselämän edellytyksiä. Tämä voitiin tehdä
liikenneyhteyksiä ja voimansaantia parantamalla.
Valtion osuudesta tässä kehityksessä Virolaisella oli
edelleen selvä näkemys:

”Meidän vapaassa yhteiskunnassamme ei
voida ajatella, että valtiovalta lähtisi mah-
tikäskyillään määräilemään, mihin teolli-
suus- ja muita yrityksiä on sijoitettava.
Yritteliäisyys perustuu lähinnä yksityiseen
aloitteeseen ja yhteiskunnan osuudeksi jää
rohkaista, tukea ja ohjata yksityistä aloitetta.
Tässä on käytettävissä monia keinoja, mm.
verotuspolitiikka tarjoaa suuria mahdolli-
suuksia ohjattaessa uutta yritteliäisyyttä
halutuille alueille.”

(KA, Johannes Virolaisen… radioesitelmä
4.3.1952)

Vain hetkeä myöhemmin saman vuoden
keväällä Urho Kekkonen linjasi Onko maallamme

malttia vaurastua? -pamfletissaan teollistamisasiaa
selvästi valtiovetoisempaan suuntaan. Kekkosen
(1952: 93–94) mukaan valtion osuuden kasvatta-
minen teollistamisen edetessä ei tarkoittanut
tuotannon kansallistamista vaan ennemminkin
tuotannon aukkojen paikkaamista. Oli kyse tuo-
tannon laajentamisesta sellaisille aloille, joilla
yksityisyritteliäisyys ei kyennyt tyydyttämään maan
talouselämän kehityksen kannalta välttämättömiä
tarpeita. Valtion osuutta voitiin siis kasvattaa, kun
yksityinen yritteliäisyys ei ollut valmis ottamaan
riskiä kansantalouden kannalta tarpeellisen teolli-
suuden käynnistämisessä.

Kekkonen oli työstänyt pohjoisen valtio-
vetoisen kehittämisen ajatuksiaan kirjaseksi talvella
1952 yhdessä varatuomari Kaarlo Tetrin kanssa,
hankkeeseen osallistuivat Suomen (1990: 201) mu-
kaan myös Ahti Karjalainen ja Kustaa Vilkuna.
Pamfletti nosti teollistamiskomitean mietinnön
tapaan alueista tärkeimpänä esiin Pohjois-Suomen.
Lappi olikin ollut Kekkosen mielenkiinnon kohde
jo sota-ajasta lähtien ja tämä kiinnostus kasvoi
hänen pääministerinä pohjoiseen tekemiensä
matkojen myötä. Kekkonen uskoi vankasti teollis-
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tumiseen hyvinvointi-Suomen rakentamisessa
(Suomi 1990: 200–201; Uino 2000: 136–139).
Hustichin (1960a: 143) mukaan Kekkonen ei koke-
nut erityistä ”herätystä”, mutta näytti pamflettinsa
perusteella huomanneen, että aktiivipoliitikon oli
mahdollista tehdä jotain pohjoisen hyväksi. Kun
kirjan käsikirjoitus valmistui, Kekkonen ryhtyi
näkyvästi edistämään teollistamista. Kevään 1952
lisäbudjettiin sisällytettiin Pohjois-Suomen liiken-
neolojen kehittämiseen tarkoitettu miljardin
markan määräraha ja pian hallitus teki myös esityk-
sen valtiojohtoisen Kemijoki Osakeyhtiön perus-
tamista. Kun pääministerin Onko maallamme malttia

vaurastua?  -pamfletti (kuva 6) ilmestyi, moni tuntui
saavan vahvistusta epäilyilleen. Kekkonen näytti
liukuvan vahvasti vasemmalle.

Pamfletti sisälsi liki sadan sivun hahmo-
telman tulevaisuuden investointiohjelmaksi ja

Kuva 6. Urho Kekkosen 129-sivuinen pamfletti herätti keväällä 1952 vilkkaan keskustelun.

erillisen Pohjois-Suomen teollistamisohjelman.
Kirjasensa lähtökohtana Kekkonen (1952: 43, 47–
49) piti vuoden 1951 teollistamiskomitean mie-
tinnön teollistamiselle antamaa suurta taloudellista
ja yhteiskunnallista merkitystä. Pääministeri muis-
tutti kuitenkin maalaisliittolaisuuteen sopivasti
maatalouden merkityksestä puunjalostuksen, ke-
mian- ja metalliteollisuuden, voimatalouden ja
liikennekysymysten rinnalla. Huonosti tuottavaa
maataloutta voitiin aiheettomasti pitää ”talous-
elämän kivirekenä”. Vaikka teollista kehitystä
tarvittiin, ihmisiä ei saanut ohjata teollisuuden
töihin pakkosiirroin. Ruotsissa autioituva maa-
seutu näytti todistavan, että väki lähtisi kyllä, jopa
nekin, joita maataloudessa todella tarvittiin.
Suomalaisen maatalouden tuottavuutta olikin
Kekkosen mielestä lisättävä yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden nimissä.
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Teollistamiskauden piti Kekkosen (1952:
75–76, 97) näkemyksen mukaan ennen kaikkea
tarkoittaa Pohjois-Suomen luonnonrikkauksien
käyttöönottoa. Tavoite vaati uutta, positiivista ja
aktiivista suhtautumista. Investoinnit vaativat tilaa
ja rahaa. Pääomia oli synnytettävä kulutusta hillit-
semällä ja säästöt investoimalla. Kansan oli ym-
märrettävä, että hetkelliset uhraukset veisivät kohti
parempaa tulevaisuutta. Tarvittiin teollistamis-
komitean tekemiä ehdotuksia tiukempia aloitteita,
koska esimerkiksi periaatteessa hyvä ajatus veron-
huojennuksista tuskin toisi teollisuutta pohjoiseen
(Kekkonen 1952: 116–117). Valtion osuuden
kasvattamisen perustelut olivat selvät:

”Meidän on näet lähdettävä siitä, että
yksityinen yritteliäisyys ei lähde Pohjois-
Suomen sille suurelta osalta tuntematto-
miin olosuhteisiin, ennen kuin kaikki
exploatointi-, laajentamismahdollisuudet
Etelä-Suomessa on imetty loppuun saakka.
[…] Voiman puute Etelä-Suomen tehdas-
laitoksissa on ainoa tekijä, joka johtaa
yrittäjän tien Pohjois-Suomeen rakenta-
maan vesivoimalaitoksia siinä määrin kuin
oman teollisuuslaitoksen voimantarve
vaatii. Sitä paitsi ne tehtävät, jotka Pohjois-
Suomessa ovat odottamassa, ovat sitä suu-
ruusluokkaa, että yksityisen yrittäjän
käytettävissä olevilla varoilla ei niistä selvitä,
kun yksikin yritys vaatii suuret pääomat eikä
tätä yritystä voi aloittaa vaatimattomasti ja
täydentää sitä mukaa kuin se tuottaa, vaan
se on tehtävä heti täyteen laajuuteen.

Lähinnä Pohjois-Suomen erikoiset
olosuhteet ja sen teollistamisen poikkeuk-
sellinen suuruusluokka aiheuttavat sen,
että yksityinen yritteliäisyys omaksumansa
Etelä-Suomea suosivan suuntauksen ja sen
käytettävissä olevien pääomien niukkuuden
vuoksi ei kykene rakentamaan Pohjois-
Suomen teollisuutta, ei ainakaan niin nope-
asti kuin kansantaloutemme etu vaatii. Jos
tehtävä aiotaan suorittaa, niin kuin se
suoritettava on, on pakko etsiä pelastusta
muista menettelytavoista.

Ainoa käyttökelpoinen keino silloin on,
että valtio rientää Pohjois-Suomeen ja
rakentaa sen raskaan teollisuuden.”

(Kekkonen 1952: 116–118)

Kekkonen (1952: 105–107, 126–128) odotti
kritiikkiä esimerkiksi investointiohjelmansa kulu-

tuksen supistamisajatuksista ja säästöjen teollisuu-
teen investoimisesta. Myös ohjelman valtiovetoi-
suuden Kekkonen tiesi ärsyttävän, mutta pohjoi-
sen olosuhteiden vuoksi pääministeri piti tätä
välttämättömänä. Seudun elinkeinoelämä oli Kek-
kosen mukaan heikkoa ja yksipuolista, ja väestön
toimeentulo muuta maata riippuvaisempi talouden
suhdanteista. Työttömyys koetteli sekin seutua
varsinkin lama-aikoina. Väestön jatkuva kasvu
yhdistettynä kehittymättömään elinkeinoelämään
tarkoitti käytännössä muuttoliikkeen lisääntymistä.
Vaikka lähtijät voisivatkin Etelä-Suomessa työllis-
tyä, oletti Kekkonen pohjoissuomalaisten olevan
talouselämälle hyödyllisempiä omassa ympäris-
tössään kuin liki pakosta vieraisiin oloihin siirty-
misen jälkeen. Teollistaminen oli tärkeää myös
koko maan talouden kehittämisen ja monipuo-
listamisen vuoksi. Kekkosen pamfletin päättänyt
osuus herätti paljon keskustelua kirjasen julkai-
semisen jälkeen:

”Tällaisten erikoisolosuhteiden vallitessa
lienee pakko todeta, että sellaiset henkilöt,
jotka ns. periaatesyistä sanovat vastus-
tavansa valtion mukaantuloa Pohjois-
Suomen rakentamiseen, teoissaan vastusta-
vat Pohjois-Suomen kohottamista muun
Suomen tasolle”.

(Kekkonen 1952: 129)

Kalevassa (22.3.1952) ei haluttu epäillä Kekko-
sen vilpittömyyttä Pohjois-Suomen hyvinvoinnin
ajamisessa, mutta toisaalta pidettiin erehdyksenä
sitä, että asiaa ajettiin pakkosäästöjen ja verovaro-
jen pohjoiseen investoimisen ajatuksin. Kun jo
typpitehtaan rakentaminen oli herättänyt muualla
Suomessa vahvaa vastarintaa, ei kulutuksen supis-
tamista Pohjois-Suomen hyväksi varmastikaan
tehtäisi ”mielisuosiolla”. Kun Kekkosen kanssa
samaan aikaan verovaroja haviteltiin esimerkiksi
Arava-asuntotuotantoon, maantie- ja rautatie-
rakennukseen sekä keskussairaalaohjelman toteut-
tamiseen, eivät valtion varat millään voineet riittää.
Vaikka Pohjois-Suomen teollisuutta selvästi oli
edistettävä ja pääministerin toimintaa näytti lei-
maavan kova kiire, maalle ja kansalle tarvittiin
Kalevan mukaan nyt hengähdystauko, jonka aika-
na voitaisiin valmistautua uusiin ponnistuksiin ja
koota rakentamiseen yksityisiä pääomia. Lehdessä
uskottiin elinkeinojen hiljalleen viriävän, kun ker-
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ran pääministerikin nyt asiaa ajoi yritysten olosuh-
teiden kehittämisen suuntaan. Teollistamiskomitean
esitysten mukaisesti piti siksi parantaa liikenne-
yhteyksiä ja myöntää vero- ja tariffihelpotuksia.
Valtiokin voisi olla rakentamassa, ainakin kun
johonkin vaativaan tehtävään tarvittiin erikois-
investointeja. Yksityisten merkittävää panosta maan
rakentamisessa ei kuitenkaan saanut unohtaa.

Kekkosen suunnitelman päävastustajan
leiman (Suomi 1990: 207) saanut professori Bru-
no Suviranta (1952: 126–130) arvosteli Kansan-

taloudellisessa Aikakauskir jassa  pääministerin
säästämisintoa ja kulutuskielteisyyttä. Kekkosen
teollistamisintoa Suviranta kuvasi lisäksi ”vasta-
kääntyneen palavaksi uudeksi uskoksi” ja arvioi
pääministerin liioittelevan teollisuuden merkitystä
– kauppa, liikenne ja palvelut kasvoivat itse asiassa
teollisuutta nopeammin. Suviranta arvelikin Kekko-
sen kirjoittaneen kirjasensa saadakseen Pohjois-
Suomen linjauksensa esitetyksi. Pohjoisen ohjel-
maan päädyttiin kuitenkin ”ajatushyppäyksellä”,
sillä kirjasen alku ei oikeastaan perustellut teollista-
misen suuntaamista juuri Pohjois-Suomeen. Tämä
jäikin Suvirannan mielestä ”uskon asiaksi ja poliit-
tiseksi ohjelmaksi”. Kekkosen kiireellisenä pitämä
ohjelma näytti Suvirannan mielestä vievän vaurastu-
miseen sijaan raskaisiin uhrauksiin ja vieläpä ”kohti
sellaisia pakkotalouksia, joihin kirjassa viitataan
seuraamista ansaitsevina esimerkkeinä”.

Pohjoisen teollistamiseen ja maan jatkuvasti
kasvavaan energiantarpeeseen kytkeytyi vahvasti
Kemijoen valjastaminen. Merkittävästä suomalai-
sesta voimantuotannosta oli sodassa menetetty
suuri osa ja voimalaitosrakentamista oli lisätty jäl-
leenrakennuksen aikana. Oulujoen rakentamisen
edetessä uusia investointeja alettiin kohdistaa
Kemijoelle, joka oli maan suurin vesivoimalähde.
Valtio oli joen vesivoimaoikeuksien suuromistaja,
muu voima kuului yksityisille teollisuuslaitoksille
ja maanomistajille (Hyvämäki 1977: 383). Poh-
joissuomalaiset lehdet odottivat Kekkosen ja
tämän hallituksen odotettua Kemijoki-lakia risti-
riitaisissa tunnelmissa. Tammikuussa 1952 Kalevan

(16.1.1952) pääkirjoitus totesi, että valtion osuu-
den kasvua Kemijoella ”periaattessa tervehdittiin
tyydytyksellä” kilpailun lisääntymisen vuoksi.
Samalla kuitenkin ihmeteltiin joella jo rakentaneen
Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja Erkki Aal-
lon lausuntoja, joiden mukaan valtiovalta vaikeutti
tämän voimayhtiön hankkeita ja tavoitteli koko

Kemijokea. Kaleva asettui tätä vastaan ”niin pai-
nokkaasti kuin suinkin on mahdollista”. Valtio sai
toki rakentaa vesivoimaa, ja joissakin tilanteissa
sen pitikin niin tehdä, mutta sosialisoinnin
edistäminen oli tuomittavaa. Valtion piti osallistua
vain, jos yleinen etu sitä vaati ja kun osallistuminen
ei vahingoittanut yksityisyrittäjiä. Kaleva ei kuiten-
kaan uskonut Maalaisliiton luopuneen talous-
poliittisista periaatteistaan niin, että se kannattaisi
Kemijoen rakentamisen valtiollistamista. Myös
Lapin Kansa (17.1.1952) kertoi valtioneuvoston
sosialisointia enteilevän Kemijoki-suunnitelman
huolettavan maakunnassa. Kun yksityiset omis-
tivat reilusti yli puolet Kemijoesta, valtio oli kaap-
paamassa ”kauniin saaliin”. Valtio oli tervetullut
Kemijoelle, mutta se ei saanut turvautua pakkokei-
noihin, ja yksityisten piti edelleen voida rakentaa
ilman esteitä.

Jo ennakkoon keskustelua herättänyt ja
ankarastikin kritisoitu hallituksen esitys (VP 1952,
HE 22, 10.4.1952) totesi Kemijoen hajanaiset
omistussuhteet ja Kemijoen elintärkeän merki-
tyksen vesivoimalähteenä. Joen valjastamisen
laajuus ja tehtävän vaatimat pääomat perustelivat
valtion osallisuutta; rakennustyö oli ”yleisen edun”
vuoksi suoritettava yhtenäisellä pohjalla. Aiotut
säännöstelyjärvet piti rakentaa valtion maille.
Hallitus halusi siirtää valtion eri tavoin omistamat
vesivoimaoikeudet perustettavalle valtioenemmis-
töiselle osakeyhtiölle. Tämä rakentaisi Kemijoen
”maan tarpeita silmällä pitäen edullisimmassa
järjestyksessä”, keskeytyksettä, seudun väestölle
pitkäaikaisia työtilaisuuksia tarjoten. Yksityisille
haluttiin tarjota mahdollisuus vaihtaa Kemijoen
voimaoikeutensa valtion muihin vesivoimaoi-
keuksiin, mikäli ne eivät mielineet mukaan perus-
tettavaan yhtiöön. Eduskunnasta Kemijoen valjas-
tamista koskenut esitys lähti valiokuntakäsittelyyn
ja asiaan palattiin muutaman kuukauden kuluttua.

Kaleva (16.4.1952) kytki maalaisliittolaisen
pääministerin ja tämän hallituksen aloitteet puo-
lueen linjanmuutokseen. Lehden mukaan Maa-
laisliitto oli selvästi tienhaarassa. Maatalouden
työllisyysongelma sai Maalaisliiton ”teoreetikot ja
organisaattorit” pohtimaan kannatuksen säilyttä-
misen mahdollisuuksia. Yleispuolueeksi ja keskusta-
puolueeksi pyrkimistä pidettiin nyt vaihtoehtona,
joka mahdollistaisi kaikkien maaseudulla asuvien
ja myöhemmin muidenkin siirtymisen puolueen
kannattajaksi. Puoluejohto ei vain malttanut odot-
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taa ideologisen ohjelman kiteytymistä, sillä se
näytti jo olevan matkalla rintamakäännökseen.
Tämän myötä Maalaisliitosta näytti kaikkoavan
yrittäjyyttä painottanut alkiolainen henki. ”Eräät sen
näkyvimmät keulakuvat” olivat jopa siirtymässä
valtiokapitalismin linjalle, saatuaan kenties liikaa
vaikutteita kansandemokratioista. Valtiojohtoi-
suuden ihannointi maan suurimmassa porvarilli-
sessa puolueessa vaikutti pelottavalta, vaikka
Kalevassa arveltiinkin sillä lähinnä tavoiteltavan
vasemmiston tukea tietyissä merkittävissä rat-
kaisuissa. Kun pikkusormi sosialismille saattoi
merkitä matkaa puhtaaseen sosialismiin, tämä ei
ollut leikin asia. Kaleva odotti myös kiinnostavaa
taistelua Maalaisliiton vanhemman polven edel-
leen pitäessä kiinni ideologiastaan.

Myös Uudessa Suomessa (26.4.1952) tuoreita,
valtion rahoittaman ja harjoittaman teollisuus-
toiminnan laajentamiseksi tehtyjä linjauksia
pidettiin valtiokapitalismina, joka oikeastaan oli
”ikään kuin sukkasillaan etenevä” muunnelma
sosialisoinnista. Valtion yrittäjyyden ”lonkerot”
ulottuivat Suomessa laajalle. Ne olivat itse asiassa
jo suurempia kuin Ruotsissa tai Englannissa, sillä
valtio toimi jo meri- ja maaliikenteessä, polttoai-
neiden varastoinnissa, kaukopuhelinliikenteessä,
typpituotannossa, metalliteollisuudessa, kaivosteol-
lisuudessa, voimantuotannossa ja puunjalos-
tuksessa. Kun toimintaa vielä pyrittiin laajentamaan
ja suurimmat puolueet suorastaan kilpailivat teol-
listamissuunnitelmillaan, Uudessa Suomessa pelättiin,
ettei valtiososialismin vaaroja riittävästi varottu.
Sosialisointi hiipi sen mielestä eteenpäin myös siinä,
että valtion omistuksessa mutta talousarvion
ulkopuolella toimivia yrityksiä hoidettiin ohi edus-
kunnan. Näin miljardipäätöksiä tekivät henkilöt,
joille valtion varojen hoidosta päättäminen ei
kuulunut.

Huhtikuussa 1952 Kansamme Talous -lehdelle
kirjoittamassaan artikkelissa (UKA, 3/8… Kaikki
keinot käytettävä... huhtikuu 1952) Urho Kekkonen
kohdisti viestiään talouselämän suuntaan. Kekko-
sen mukaan oli välttämätöntä ja kiireellistä saada
Pohjois-Suomen neitseellisessä tilassa olleet luon-
nonvarat käyttöön. Yksityisten yrittäjien kiinnos-
tus ei kenties korkeasta epäonnistumisen riskistä
johtuen näyttänyt pohjoiseen saakka yltävän, vaik-
ka heitä selvästi seudulle edelleen tarvittiin. Siksi
valtion oli oltava teollistamisen uranuurtaja. Sen
oli myös rakennettava paitsi voimantuotantoa

myös liikenneyhteyksiä, sillä tätä tehtävää yksityiset
tuskin itselleen halusivat. Jos perustehtävien suo-
rittaminenkaan ei saisi yksityisiä liikkeelle, oli
valtion edelleen edistettävä pohjoisen asiaa. Valtio-
vetoista teollistamista kritisoivat uskoivat vero-
tuksen ja julkisen rasituksen keventämisen hou-
kuttelevan yksityisiä pääomia Pohjois-Suomeen.
Ratkaisu vaikutti Kekkosen mukaan liian yksin-
kertaiselta, sillä yhtiöt eivät alueelle muutenkaan
investoineet, vaikka kykenivät laajennuksiin muu-
alla. Ideologisten perustelujen sijaan piti painottaa
tuloksia. Valtion oli edistettävä vero- ja tariffipoli-
tiikalla tai lainansaantia helpottamalla yksityisten
toimintaa, ja synnytettävä konkreettisia, lujalle
perustalle rakennettuja teollisuushankkeita. ”Poh-
jois-Suomen teollistaminen on niin valtava kansalli-
nen tehtävä, että siinä kyllä riittää työalaa kaikille
halukkaille yrittäjille: yhtä hyvin valtiolle, kunnille
kuin yksityisillekin”, Kekkonen korosti. Yhteis-
toiminta voisi auttaa kohti yhteistä päämäärää, sillä
Pohjois-Suomen rakentaminen ei saanut kaatua
uskonriitoihin.

4.1.1 Miljardin ”vesittäminen”

Kekkosen hallitus esitti kevään 1952 lisäbudjettiin
miljardin markan määrärahaa kohdistettavaksi
Pohjois-Suomen liikenneolojen parantamiseen ja
kehittämiseen. Vaikka esitys kohdistui selvästi pai-
kallisen infrastruktuurin kehittämiseen, se herätti
paljon kritiikkiä. Osa arvostelusta kohdistui esi-
tyksen epämääräisyyteen ja määrärahan käytön
tarkan suunnitelman puuttumiseen. Esityksessä
(VP 1952, HE 23) määrärahaa esimerkiksi perus-
teltiin lainalla, jonka valtio voisi saada ”Pohjois-
Suomen teollistamista varten perustettavalta
yhtymältä”, siis organisaatiolta, jota ei ollut vielä
edes olemassa. Paljon kritiikkiä asian eduskunta-
käsittelyssä esittivät eritoten Kokoomuksen edus-
tajat, jotka yhdistivät miljardin Kekkosen muihin
tavoitteisiin. Tuure Junnilan (VP 1952, ptk
29.4.1952: 784–786) mukaan miljardi oli ”jonkin-
lainen kosiolahja”, sillä vuosikymmeniä teollisuutta
odottanutta seutua piirittivät paitsi maalaisliitto-
lainen pääministeri myös sosiaalidemokraattinen
kauppa- ja teollisuusministeri. Vielä tuntematto-
man rahoitusyhtymän piti sijoittaa rahat vielä
tuntemattomaan kohteeseen. Pääministerin toi-
missa näkyi Junnilan mukaan sosialisoimisten-
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denssi. Junnila pitikin tärkeänä sitä, että porvarit
edelleen rajasivat valtion osallisuuden vain välttä-
mättömiin tilanteisiin. Kun esimerkiksi Kemijokea
koskevien suunnitelmien täytyi Kekkosen hallituk-
sessa nauttia Maalaisliiton tukea, ounasteli Junnila
puolueen linjan muutosta. Valtion vallan kasvatta-
mistavoitteen myötä esimerkiksi tuhannet maan-
omistajat joutuisivat myymään voimaoikeutensa
Kemijoki Oy:lle ilman kilpailua. Maalaisliitto näytti
seuraavan pääministeriä ”offensiiviin lähteneen
valtiososialismin hyökyaaltojen” alle.

Määräraha epäilytti asian käsittelyssä myös
Kokoomuksen Päiviö Hetemäkeä (VP 1952, ptk
29.4.1952: 788–789), vaikka ”kuljetusyhteyksien
takapajuisuus” selvästi estikin hyödyntämästä
seudun luonnonvaroja kansantalouden kasvatta-
miseen. Teollistaminen ei voinut tapahtua ”tunne-
pohjaisen ajattelun perusteella”, sillä verovaroja
piti käyttää harkiten. Epävarmat kokeilut piti jättää
sikseen. Edustaja Juho Wirtanen (VP 1952, ptk
29.4.1952: 782–783) huomautti, ettei lisämeno-
arvioon tavattu sisällyttää menoja, jos näihin ei
ollut pakottavaa tarvetta, ja että nämä perusteltiin
”erikoisen hyvin ja erikoisen asiallisesti”. Liikenne-
ja tieolojen parantaminen oli tarpeellista, mutta
hallituksella ei ilmeisesti ollut miljardin käytöstä
olemassa suunnitelmaa. ”Tällainen uusi suuri mää-
räraha edellyttää, että ensin tehdään vissi suunni-
telma ja sitten anotaan eduskunnalta siihen rahat”,
Wirtanen painotti. Jos suunnitelmaa ei ollut, edet-
tiin ilmeisesti päinvastaisessa järjestyksessä: haet-
tiin rahat, ja käskettiin sitten suunnittelijoita ja
käyttäjiä parantamaan pohjoisen tieoloja. Wirta-
nen kaipasi hallitukselta ”totuudellista vastausta”.

Kokoomuslaisten esittämä kritiikki tarkoitti
Uuden Suomen (3.5.1952) mukaan aiheetonta Poh-
jois-Suomen kehityksen jarruttajan leimaa. Arvos-
telu oli lehden mukaan suunnattu ennen kaikkea
menettelytapoihin ja muotoihin sekä hallituspuo-
lueiden valtiovetoisen teollistamisen pyrkimyksiin.
Kun valtiovallan finanssi- ja verotuspolitiikka ei
tukenut pääoman muodostumista, rahaa ei riittä-
nyt edes olemassa olevien laitosten kilpailukyvyn
ylläpitämiseen saati uusiin aluevaltauksiin. Yrit-
tämisen halua silti varmasti riitti, tämän todistivat
esimerkiksi pohjoiseenkin vaikuttavat selluteol-
lisuuden investoinnit. Pohjoisia mahdollisuuksia
oli ehdottomasti hyödynnettävä, mutta hankkeissa
tarvittiin malttia. Pohjois-Suomen miljardia lei-
masi kuitenkin kiire. Kaleva (16.5.1952) piti vali-

tettavana sitä, että ”hallituspiirien johtavat henki-
löt” ajoivat ”puoluepoliittisessa innossaan” epä-
määräisiä suunnitelmia. Näin Pohjois-Suomen asia
mustattiin etelä- ja keskisuomalaisten silmissä,
mikä voisi kaataa pohjimmiltaan hyvän pyrkimyk-
sen. Silti Kaleva harmitteli määrärahan oletettua
kohtaloa. Tieolojen parantaminen merkitsi työ-
tilaisuuksia ja ”varsin hyödyllistä sijoitusta vastaista
puutavaran noususuhdannetta ajatellen”. Maa-

kansan (18.5.1952) mukaan sekä oikeisto että va-
semmisto halusivat poistaa määrärahan. Asiassa
oli myös ilmennyt ”kapulanvetoa” maakuntien
välillä: Pohjois-Karjalasta, Savosta ja Keski-Suo-
mesta oli painotettu, ettei pohjoista saanut asettaa
erikoisasemaan. Näihin vaatimuksiin valtio-
varainvaliokunta näytti vastaavan kehottaessaan
hallitusta käyttämään määrärahaa myös näillä
alueilla liikenneolojen kehittämiseen.

Aivan Maakansan arvioiden mukaisesti
miljardin markan määrärahan käsittely ei edennyt,
sillä esimerkiksi SDP ei esiintynyt asian eduskunta-
käsittelyssä yhtenäisenä. Lisäbudjetista jälleen
keskusteltaessa valtiovarainvaliokunnan puheen-
johtaja, SDP:n Väinö Tanner (VP 1952, ptk
21.5.1952: 970–971) kertoi koko valiokunnan olleen
”hyvin tyytymätön” hallituksen esitykseen. Poh-
joisten liikenneolojen kehittämiseen varattu mää-
räraha merkillisine perusteluineen oli selvästi vai-
keuttanut valiokunnan työtä, kun määrärahan
luotottavaa rahayhtymää ei ollut olemassa eikä
kukaan pääministerin lisäksi tuntunut tietävän,
mihin määräraha oli tarkoitus käyttää. Valiokunta
oli yrittänyt pudottaa miljardin menoarviosta,
mutta se pysyi lisäbudjetissa monien siitä innos-
tuttua. Tannerin mukaan näin suuria määrärahoja
esitettiin harvoin eduskunnalle näin kevyesti pe-
rusteltuina. Hallituksen olisikin viisainta palata
asiaan yksityiskohtaisemman ohjelman kanssa.
SDP:n valtiovarainministeri Viljo Rantala (VP
1952, ptk 21.5.1952: 974) painotti puolestaan
puheenvuorossaan esitettyä miljardia kannatta-
essaan Pohjois-Suomen teollisuuden mahdolli-
suuksien luomisen tarvetta ja alueen heikkoa
työllisyystilannetta. Rantala myös valitteli valio-
kunnan tekemää aluerajauksen laajennusta, sillä
se mitätöisi hallituksen keskeiset tavoitteet.

Miljardin kohdentamisalueesta esitetyt pu-
heenvuorot eivät nekään pitäneet kansanedustajia
puolueiden yleisissä raameissa. Maalaisliiton Veikko
Vennamon (VP 1952, ptk 21.5.1952: 1013) mukaan
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hallituksen esitys keskittyi liian voimallisesti maan
pohjoisosiin jättäen Pohjois-Karjalan, Savon ja
Keski-Suomen vaikeat liikenneolosuhteet huomi-
otta. Valtiovarainvaliokunnan ehdotus miljardin
tasaisemmasta jakamisesta olikin siksi edustajalle
mieluinen. Kokoomuksen lappilainen Erkki
Koivisto (VP 1952, ptk 21.5.1952: 1018–1019)
taas kertoi kannattavansa miljardia juuri siksi, että
liikenneolojen kehittäminen oli Pohjois-Suomen
talouselämälle ”ensiarvoisen tärkeää”. Jotkut
saattoivat edustaja Vennamon tavoin ajatella, ettei
liki asumattomilla alueilla teitä tarvittaisi, mutta
juuri kuljetusolojen kehittyminen toisi seudun
runsaat raaka-ainevarat hyötykäyttöön. Siksi halli-
tuksen esitystä oli ”lämpimästi kannatettava”. Kun
lisäbudjetista päätettiin 23.5.1952, eduskunta
kannatti valiokunnan esittämää linjaa. Näin liiken-
neolojen parantamisen määräraha voitiin tarvit-
taessa ulottaa pohjoisten ja itäisten rajaseutujen
lisäksi myös Pohjois-Karjalaan, Savoon ja Keski-
Suomeen (VP 1952, ptk 23.5.1952).

Pohjois-Suomessa valittua linjausta harmi-
teltiin. Lapin Kansan (25.5.1952) mukaan määrära-
halla ei enää ollut ”suurtakaan merkitystä varsi-
naisessa tarkoituksessaan”. Kylmä viima kävi taas
pohjoista vastaan. Lehden mukaan oli myös käsit-
tämätöntä, ettei Pohjois-Suomelle löydetty etelä-
rajaa. Lisäbudjettiratkaisun piti olla paitsi askel
oikeaan suuntaan myös periaatteellinen linjaus
siitä, että teollistaminen oli ainoa keino kohti
taloudellista kehitystä. Kukaan tuskin uskoi
miljardin luovan riittäviä edellytyksiä pohjoisten
metsävarojen käytölle, mutta ratkaisun myötä
alkusysäyskin jäi puuttumaan. SKDL:n Vapaa Sana

21.6.1952 veti vielä laajempia johtopäätöksiä:
Kekkosen suunnitelmat näyttivät hautautuvan
tämän ohjelman törmättyä vastarintaan. ”Yksityi-
sen pääoman taholta suhtauduttiin alunalkaenkin
epäluuloisesti ja ivallisesti pääministerin esittämiin
suunnitelmiin”, Vapaa Sana arvioi. Nyt suurpää-
oma osoitti vahingoniloaan avoimesti – olihan
Kemijoki Oy:n perustamista lykätty ja Pohjois-
Suomen miljardikin hyväksytty vain täpärästi.
Vapaa Sana arveli pohjoisen teollistamissuunni-
telmien sortuvan, sillä Kekkonen saisi varmaankin
luopua valtiojohtoisen teollisuuden ajatuksistaan.

Pohjois-Suomen kehittämisen takkuinen
eteneminen ei kuitenkaan jarruttanut Kekkosta.
Avatessaan syyskuussa 1952 Pohjois-Suomen
messut Oulussa tämä (UKA, 21/27…Kekkosen

puhe Oulussa 20.9.1952) arvioi ”mittaamattomien
erämaiden ja rannattomien soiden maakunnasta”
vielä kehittyvän elinkelpoisen ja koko maalle välttä-
mättömän taloudellisen kokonaisuuden. Silmän-
räpäyksessä se ei kuitenkaan tapahtuisi. Valtion
budjetista herui edelleen pohjoiseen liian vähän
rahaa. Kekkonen uskoi silti, että pohjoinen raken-
taminen saisi pian suuret mittasuhteet. Pohjoissuo-
malaisten oli myös osoitettava, että he halusivat itse
edistää ”suurten taloudellisten arvojensa” käyttöä.
Myyntimiehet -lehdelle antamassaan kirjoituksessa
(UKA, 3/8… Eräitä näkökohtia Pohjois-Suomen
talouselämän kehittämisestä) Kekkonen painotti,
että esimerkiksi eduskunnassa liikenneverkon pa-
rantamiseen myönnetty miljardi osoitti valtion
pyrkivän ”tositarkoituksella” luomaan edellytyksiä
seudun elinkeinoelämän monipuolistamiselle.
Voimalaitosrakentamista ei enää vastustanut ”ku-
kaan vähänkään kauaskatseisempi kansalainen” ja
rakentamisen rahoituksen katsottiin jo yleisesti jää-
vän valtion vastuulle. Monipuolisempi elinkei-
noelämä takaisi pohjoisen väestölle paremman
elintason, mikä taas oli tärkeää koko Suomelle.
Kaikki voimavarat oli vedettävä ”taloudellisen
toiminnan hyödylliseen piiriin”.

4.1.2 Törmäys Kemijoella

Vapaa Sana (13.10.1952) ennusti Kemijoki Oy:lle
käyvän surkeasti, olihan hallituksen äänekkäitä
teollistamisen vaatimuksia seurannut hengähdys-
tauko ja perääntyminen. Kemijoen valjastamis-
ajatus – ”koko Pohjois-Suomen teollistamisen a
ja o” –  oli keväällä siirretty Kokoomuksen ja
Maalaisliiton voimin tulevaan ja pian eduskunta
hylkäisi näiden tuella jo valtiovarainvaliokunnassa
ontuneen esityksen Kemijoki Oy:stä. Valiokunta
(VP 1952, VVM 40, 16.10.1952) esittikin lakiesi-
tykseen muutoksia. Se puolsi ”pääasiassa” hallituk-
sen esitystä ja ehdotti Kemijoki Oy:n perustamista
sekä valtion vesivoimaoikeuksien luovuttamista
yhtiölle. Yhtiön osakkeista 51 prosenttia olisi aina
valtion välittömässä omistuksessa. Valiokunta ei
kuitenkaan halunnut antaa uudelle yritykselle
yksinoikeutta, sillä muillakin oli ”harrastusta Kemi-
joen rakentamiseen”. Kun rakentamisen odotettiin
kestävän yli kymmenen vuotta ja tekniikan tänä
aikana selvästi kehittyvän, kilpailua pidettiin joen
voimavarojen mahdollisimman tehokkaan hyö-
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dyntämisen vuoksi suotavana. Valtioneuvosto
voisi luovuttaa valtion vesivoimaoikeuksia Kemi-
joki-yhtiölle rakentaminen edistyessä. Sosiaali-
demokraattien valiokunnan mietintöön jättämä
vastalause arvioi valiokunnan mallin johtavan koski
kerrallaan etenevään rakentamiseen ja vuosien
vesioikeusriitoihin. Yksi johto rakentaisi Kemijoen
keskitetysti ja edullisesti, siksi hallituksen esitys
pitikin hyväksyä sellaisenaan. SKDL:n esityksen
mukaan valtion osuuden piti yltää 60 prosenttiin.
Joukko Kokoomuksen, Kansanpuolueen, Maalais-
liiton ja RKP:n edustajia esitti vielä, että valtion
51 prosentin osuutta voisivat omistaa myös muut
valtionyhtiöt.

Eduskunta alkoi käsitellä lakiesitystä mietin-
nön pohjalta lokakuun 1952 lopulla. Kokoo-
muksen Tuure Junnilan (VP 1952, ptk 24.10.1952:
1617–1618) mukaan eduskunta oli harvinaisen
yksimielinen maan tärkeimmän vesivoiman lähteen
pikaisesta rakentamisesta. Valtion yrittäjätoimintaan
kriittisesti suhtautuneetkin näyttivät tässä tapauk-
sessa asettuvan kannattamaan valtion voimayhti-
öiden työtä Kemijoella. Hallituksen esitys ei kui-
tenkaan ollut ennakkoluuloton tai tukenut rohkeaa
yrittäjyyttä. Junnila epäili valtion mahdollisuutta
toteuttaa joen rakentaminen sarjatyönä, sillä pää-
omakysymys ei voinut olla sillekään helppo. Jos
Kemijoella ei käytetäisi budjettivaroja, kuten
nimenomaan vakuutettiin, valtio joutuisi yksityis-
ten lailla hakemaan lainaa Kansaneläkelaitokselta.
Kansan porvarillinen enemmistö tuskin kuiten-
kaan halusi sitoa laitoksen varoja ”sosialismin esiin
marssittamisen palvelukseen”.

Pian esiintyivät myös Junnilan aiemmin
nimeämät pohjoisen ”kosiomiehet”. Kauppa- ja
teollisuusministeri Tervo (VP 1952, ptk 31.10.1952:
1704–1706, 1714) ennakoi energiantarpeen nopeaa
kasvua. Teollisuus halusi varmistaa vesivoimalla
vain oman energiansaantinsa, muut eivät sitä kiin-
nostaneet. Energiantuotannosta yli 80 prosenttia
oli valtion vastuulla ja sitä tarvittiin apuun aina
energiantarpeen kasvaessa. Kun näin katettiin suuri
osa teollisuudenkin tarpeista, talouselämän tule-
vaisuus lepäsi valtion tuotannon varassa. Vaikka
teollisuden ”valistuneimmat” johtajat osoittivat
neuvotteluissa Kemijoki-laille suurta ymmärtä-
mystä, tekivät ”eräät toiset piirit” asiasta taktisesti
ideologisen. Tervo epäili esimerkiksi Junnilan
valiokunnalle esittämien muutosehdotusten taus-
talta löytyvän yhteyden Pohjolan Voima Oy:n toi-

mitusjohtajaan. Pääministeri Kekkonen (VP 1952,
ptk 31.10.1952: 1710–1711, 1713) puolestaan
ihmetteli sitä, etteivät talouspiirit ymmärtäneet
vesivoiman nopean rakentamisen merkitykstä.
Yhdysvaltalaisissa voimalaitoshankkeissakin valtio
oli vastannut rakentamisesta eikä yksityisyritteli-
äisyyden johtavassa maassa varmaankaan silti sala-
sosialisoitu. Kekkonen piti käsittämättöminä
huhuja, joiden mukaan oikeisto aikoi äänestää
Kemijoki-lain yli vaalien. Tämä siirtäisi kysymyk-
sen parilla vuodella eteenpäin. Keskustelussa Maa-
laisliiton Matti Lahtelan syytti muun muassa halli-
tusta vielä joen rakentamistyön omimisesta ja
Veikko Vennamo nimitti hanketta valtion kapitalis-
midiktatuuriksi. Sen jälkeen asia lähti työstettäväksi
suureen valiokuntaan (VP 1952, ptk 31.10.1952:
1712, 1714, 1716).

Suuren valiokunnan mietintö (VP 1952,
SVM 100, 12.11.1952) seuraili valtiovarainvalio-
kunnan näkemyksiä, näiden pohjalta eduskunta
jatkoi asian käsittelyä marraskuun 1952 lopulla.
Kokoomuksen Koiviston (VP 1952, ptk 21.11.1952:
1989–1993) mukaan hallituksen esityksestä henki
”suuri suvaitsemattomuus”. Kemijoki Oy:n rin-
nalle muita yrittäjiä esittävät saivat rakentamisen
ja jopa Pohjois-Suomen teollistamisen vastustajan
leiman. Puheet keskitetystä ja suunnitelmallisesta
rakennustoiminnasta olivat sosialistisia taikasanoja
ja pelkkää propagandaa. Valtaosan voimasta käyt-
tävä teollisuus oli varmasti kiinnostunut raken-
tamisesta, ja kilpailutilanteessa kosket oletettavasti
myös rakennettaisiin nopeasti ja halvemmalla.
Valtion rakentamista saattaisi ohjata se, miten
hankkeet kulloisellekin poliittiselle suunnalle
sopisivat ja paljonko budjettirahaa oli saatavilla.
Yksityiset sitä paitsi tuskin luovuttaisivat osuuk-
siaan vapaaehtoisesti valtiolle, mikä voisi pysäyttää
rakentamisen. Väkivalta ei tietenkään käynyt päinsä.
Kansanpuolueen Irma Karvikko (VP 1952, ptk
21.11.1952: 2008–2011) ihmetteli, miksei ministeri
Tervo tunnustanut haluavansa lain avulla sosiali-
soida voimalaitosrakentamisen. ”Painostus ja
pakotteet supistavat aste asteelta yksityisen yrittäjän
toimintasektoria, kunnes Pohjois-Suomen talous-
elämä on täysin valtiollistettu ja lamaannutettu”,
Karvikko muotoili. Sitten katseet käännettäisiin
etelään. Pääministerin Onko maallamme malttia vau-

rastua? oli Karvikon mukaan johtanut tämän
polulle, joka voisi pysäyttää kaikki vaurastumisen
edellytykset.
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Hallitusta ei kritisoitu vain sen linjauksista
vaan myös hallituspuolueiden linjattomuudesta.
SKDL:n Esa Hietanen (VP 1952, ptk 21.11.1952:
2012) ihmetteli maalaisliittolaisten kolmea yhtä-
aikaista lähestymistapaa: rinnakkain kulkivat Kek-
kosen näkemys, Lahtelan Pohjolan Voimaa
puoltava kanta ja edustaja Vennamon linja. Kan-
sandemokraatit itse tukivat hanketta varauksetta,
vaikka Kemijoki Oy toimisi valtion johtamanakin
täysin kapitalistisesti. Vain valtio pystyi hankkeen
Suomessa toteuttamaan, ja sen osuutta yhtiössä
oli toki mahdollista vielä kasvattaa. Kokoomuksen
Junnila (VP 1952, ptk 21.11.1952: 2013 –2014)
huomautti sosiaalidemokraattien olevan 50 vuotta
ajastaan jäljessä. Amerikkalaiset aatetoverit eivät
enää lähtisi valtion monopolien kaltaisiin työläis-
ten etujen vastaisiin kokeiluihin. Työnantajien
kilpailu työvoimasta takasi korkean palkka- ja
elintason. Suomalaiset sosiaalidemokraatit eivät
ajaneetkaan Kemijoki-asiassa työläisten etuja, saati
sitten kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua.
”Te tuette vain joidenkin herrojen turhanpäiväisiä
ambitiopyrkimyksiä ja samalla te olette vanhojen
opinkappaleidenne vankeja”, Junnila arvioi. Kun
eduskunta kannatti äänestyksissä 25.11.1952 halli-
tuksen esitystä eikä suuren valiokunnan ehdotusta
voitu hyväksyä muuttamattomana, asia palautettiin
valiokuntaan (VP 1952, ptk 25.11.1952).

Kaleva (26.11.1952) huomioi asian käsittelyn
menneen varsin täpäräksi. Vastakkain olivat olleet
hallituksen esitys, ”jonka taakse jo etukäteen tie-
dettiin sosialidemokraattien ja kommunistien
menevän” sekä suuren valiokunnan esitys, jota
porvareiden enemmistön odotettiin kannattavan.
”Eräiden maalaisliittolaisten suosiollisella myötä-
vaikutuksella” hallituksen esitys voitti ratkaisevas-
sa kohdin äänin 95–94. Asian seuraavan käsittelyn
tulos oli näin täysin ennalta arvaamaton. Laki
saatettaisiin muotoilla hallituksen esityksen mukai-
sesti, varsinkin kun pääministeri oletettavasti oli
seuraavassa käsittelyssä vasemmiston linjoille läh-
teneiden maalaisliittolaisten joukon jatkona. Lehti
oudoksui Maalaisliiton muutaman kärkinimen
”sosialistista taivallusta”, vaikka puolueen pohjois-
suomalaiset vastustivat suunnitelmia. Oliko tämä
nyt Kekkosen markkinoiman valtiollistamisen ja
markkinatalouden välisen ”kolmannen tien” mu-
kaista, kun se todellisuudessa näytti johtavan puh-
taaseen sosialismiin, Kaleva ihmetteli.

Kun suuri valiokunta piti edelleen kiinni
muotoilustaan (VP 1952, SVM 100a, 26.11.1952),
eduskunta oli 28.11.1952 valinnan edessä. Ratkai-
sun alla ristiriidat näkyivät jopa aiempaa vahvem-
pina. Maalaisliiton lappilainen maatalousministeri
Martti Miettunen esiintyi hallituksen esityksen
vastaisesti, mikä närkästytti hallituskumppaneita.
Kokoomuksen Arvi Ahmavaara kertoi ryhmänsä
esittävän lakiehdotuksen lepäämään jättämistä
asian kolmannessa käsittelyssä, jos suuren valio-
kunnan muotoilu ei menisi läpi. SDP:n Väinö
Tanner puolestaan ilmoitti, että Kokoomuksen
uhkaukseen voitiin vastata: myös päinvastaisessa
tapauksessa laki uhkaisi lähteä lepäämään. Edus-
kunta hyväksyi äänin 99–96 suuren valiokunnan
ehdotuksen valtion vesivoimaoikeuksien ja maa-
alueiden luovuttamista koskeneen ensimmäisen
pykälän. Lopulliseen ratkaisuun ei edelleenkään
päästy (VP 1952, ptk 28.11.1952: 2070–2073, 2091).

Asian käsittelyn jatkuessa joulukuun 1952
alussa Kekkonen (VP 1952, ptk 2.12.1952: 2124–
2128) huomautti, että Kemijoen rakentaminen
olisi pitänyt jo päästä aloittamaan. Jos laki olisi
saatu syntymään jo keväällä, rakennustyö olisi
käynnistetty talvella. Nyt alueen työllisyystilanne
vain huononi. Pääministeri kummasteli käsitte-
lyssä ilmennyttä kiihkoilua, erityisesti asian yli
vaalien siirtämisen uhkauksia. Ryhmätovereilleen
Kekkonen painotti vielä Kemijoen rakentamisen
yhteyttä muihin Pohjois-Suomen kehityssuun-
nitelmiin, siis aluesuunnitteluun, liikennekysy-
mysten järjestelyyn ja teollistamissuunnitelmiin.
Lakiesityksen lepäämään jättämisen myötä ristiriidat
voisivat vaikeutua, voimalaitosten valmistuminen
viivästyä, ja vastaan voisi tulla voimapula, josta
kärsisivät sekä teollisuus että maaseudun sähköis-
täminen. Kekkonen ihmetteli varsinkin eräiden
Lapin kansanedustajien taistelua keskitettyä raken-
tamista vastaan. Alueen asukkaita tuskin liikutti
se, kenen varoin Kemijoki rakennettaisiin eikä
yksityistä pääomaa seudulla varmaankaan tyyty-
väisinä odoteltaisi.

Kansanpuolueen Harras Kyttä (VP 1952,
ptk 5.12.1952: 2144) arvioi Kekkosen suhtautuvan
sosiaalidemokraattisiin ajatuksiin ja sosialisointiin
turhan suurin sympatioin. Myös edustaja Junnilan
(VP 1952, ptk 5.12.1952: 2147–2149) mukaan pää-
ministerin ”omituinen suhtautuminen” yksityiseen
yritteliäisyyteen kuului taas tämän lausunnossa,
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aivan kuten se kuului hänen ”tunnetussa teolli-
suuspoliittisessa ohjelmakirjasessaan” ja muissa
lausunnoissa. Edes sosiaalidemokraatit eivät suh-
tautuneet näin kaunaisesti ja väheksyvästi yksityis-
yrittäjyyteen. Maalaisliiton johtoon oli ”soluttau-
tunut henkilö, joka on tosiasiallisesti vähintäänkin
puoli- ellei koko-sosialisti”, eikä puolue näyttänyt
pysyvän perässä tämän ”sosialistisilla harhapoluil-
la”. Junnilan mukaan Kokoomus pysyi joustavilla
linjoilla, sosialistit olivat ”doktrinäärejä”. Maalais-
liiton Yrjö Hautalan (VP 1952, ptk 5.12.1952:
2154–2155) mukaan sosialisoimisen pelotteella
haluttiin kyseenalaistaa hallituksen ja Maalaisliiton
kannanotot valitsijoiden silmissä. ”Edelleen, jos
sosialisoimisen pelkoon takerrutaan sairaanloisen
ennakkoluuloisesti, niin maaseudun ihmiset, var-
sinkin köyhemmät, jäävät liian paljosta osatto-
miksi”, edustaja arvioi. Valtion liikennelaitos,
posti, lennätinlaitos ja metsätalous palvelivat jo
kansaa. Maalaisliitton Kerttu Saalasti (VP 1952,
ptk 5.12.1952: 2158) arvosteli toisaalta ”jyrkkää
valtion monopolikantaa” Kemijoki-asiassa. Oli
väärin tulkita yksityisen rakentamisen kannatta-
minen pohjoisen talouselämän kehityksen vastai-
seksi. Joulukuun 5. päivänä asian kolmannessa
käsittelyssä Kemijoen tulevaisuudesta lopulta myös
äänestettiin. Nyt lakiehdotus hyväksyttiin alku-
peräisestä hallituksen esityksestä muotoiltuna.

Valtio sai ratkaisun myötä Kemijoki Oy:n
osake-enemmistön, mutta yksityiset säilyttivät
oikeuden osallistua Kemijoen rakentamiseen.
Uuden Suomen (28.12.1952) mukaan  tehdyt esi-
tykset osoittivat ”valtiososialismin populaarisuutta
hallituksen keskuudessa, ja Kemijoen rakentamista
tarkoittavan lakiesityksen käsittelyssä kävi selvim-
min ilmi, mistä on kysymys”. Eduskunnan kavah-
dettua Kekkosen suunnitelmaa esityksen sisältöä
muutettiin, mitä Uusi Suomi piti oppositiopuolu-
eiden voiman osoituksena. Lehdessä myös pohdis-
keltiin, hakiko Kekkonen kannatusta sosialisoimis-
mielisistä. Maakansa (4.1.1953) toivoi Kemijoen
rakentamisen sujuvan kitkattomasti, kun lainsää-
däntö nyt oli valmis. ”Jos Kemijoen rakentaminen
myös käytännössä ’kentällä’ tapahtuisi yhtä kou-
keroimalla kuin eduskunnassa, saattaisi ankara
voimapula yllättää ei vain teollisuuden vaan koko
elinkeinoelämän ennen kuin Kemijoen koski-
voimat saataisiin valjastetuiksi”, lehti huomioi.
Oikeiston vastarinta oli loppunut, kun yksityisten

mukanaolo Kemijoella turvattiin. Vasemmisto
puolestaan luotti pääministerin vakuutukseen,
jonka mukaan Kemijoki rakennettaisiin keski-
tetysti. Lapin Kansan (16.1.1953) mukaan Peräpoh-
jolassa odotettiin hyvillä mielin Kemijoen raken-
tamisen käynnistämistä. Työttömyys helpottuisi ja
suuret laitokset edistäisivät talouselämän kehitystä.
Jo alustavat rakennustyöt sitoivat jopa 800 miestä.
Kemijoesta oli tulossa ”maamme huomattavin
voimakeskus”, joka toivottavasti houkuttelisi sopi-
vaa teollisuutta. Alkamassa oli uusi kehitysvaihe.

Suomen (1990: 208–209) mukaan vasem-
miston rinnalla Kemijoki-lain käsittelyn ajan toimi-
nut Kekkonen oli kompromissiinkin tyytyväinen;
pääministeri uskoi valtion jäävän lopulta yksin
jokea rakentamaan. Suomen mukaan oli Kekkosen
toimien tulosta, että valtio luovutti kaikki koski-
osuutensa uudelle yhtiölle kerralla. Pääministeristä
itsestään tuli Kemijoki Osakeyhtiön hallintoneu-
voston puheenjohtaja. Paavosen (2006: 94) mukaan
tiukkaan ja kärkevään Kemijoki-keskusteluun toi
ideologisen ulottuvuuden juuri vapaan talouden ja
suunnitelmatalouden vastakkainasettelu. ”Vastak-
kaiset näkökannat olivat ideologisesti lukkiutu-
neita, konkreettisia kustannuslaskelmia niiden
takana ei ollut”, Paavonen toteaa. Kun ratkaisu
oli saatu syntymään, pohjoisen kansanedustajat
kiirehtivät Kemijoen rakentamista varsinkin työl-
lisyyssyistä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriö kehotti Imatran Voimaa aloittamaan raken-
nustyöt Petäjäskoskella. Työn ottaisi myöhemmin
hallintaansa Kemijoki Osakeyhtiö.

Valtionyhtiöstä käytiin eduskunnassa tar-
kentavia keskusteluita vielä pitkään, ja yhtiö tarttui
rakentamiseen vasta Kemijoki-lain astuttua voi-
maan 31.12.1954. Petäjäskosken voimalaitos valmis-
tui vuonna 1957, sen rinnalla käynnistettiin vuo-
den 1956 yleislakon päätyttyä Pirttikosken voima-
laitos. Tämän työtä jatkettiin vuoteen 1959. Vielä
ennen vuosikymmenen loppua alettiin rakentaa
myös Valajaskosken ja Seitakorvan voimalaitoksia
Rovaniemen maalaiskuntaan ja Kemijärvelle (Kok-
ko 1994: 40–41). Kekkosen hallituksen tavoitte-
lemaan sarjatyönomaisuuteen päästiin siis ainakin
jollain tapaa. Pienempiä voimalaitoksia Kemijoen
vesistöalueelle rakensivat myös muut yhtiöt, ja työ
jatkui vuosikymmeniä. Paljon puhuttu työllistä-
vyys kuitenkin väheni jatkuvasti esimerkiksi tek-
niikan kehittyessä.
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4.1.3 Vuoden 1952 hankkeiden

merkityksestä

Massa (1994: 245–246) arvioi suuren osan Kemi-
joen rakentamisen hyödystä kertyneen voima-
yhtiöiden osakkaille, vaikka hanke rahoitettiinkin
pääosin valtion varoin. Massan mukaan vesivoi-
man valjastamisen myötä syntyi ”suuren mitta-
luokan ekologinen katastrofi”. Lisäksi alueella
menetettiin vanhoja elinkeinoja. Myös viihty-
vyyteen ja virkistyskäyttöön valjastaminen vaikutti
kielteisesti. Rakennushankkeiden myötä alue sai
toisaalta kaipaamansa taloudellisen nosteen ja
huomattavan määrän uusia työpaikkoja, mikä
paransi seudun asukkaiden elintasoa ja helpotti
työttömyyttä. Myös paikallinen infrastruktuuri
parani. Vesivoimarakentaminen toi pohjoiseen kai-
vattuja palkkatuloja, ja kasvu kohensi palvelutasoa.
Vaikka vesivoimarakentaminen oli työvoima-
valtaista, voimalaitosten ylläpitäminen ei sitä ollut.
Kemijoen alueen muuttoliike alkoi pian kiihtyä.
Näin voimarakentamiseen liittyvä myönteisen
kehityksen kausi jäi lopulta lyhyeksi (esim. Kerkelä
1985).

Kemijoen rakentaminen tuotti siis sekä
lyhytaikaisia että pitkäaikaisia alueellisia vaiku-
tuksia. Se paitsi kannusti pohjoista seutua, kasvatti
paikallista taloutta ja sitoi ihmisiä paikalleen myös
kiihdytti muuttovirtaa rakentamisen luoman
hyvinvoinnin poistuessa. Tässä näkyy mielestäni
yhteys Kultalahden (1980: 6, 8–9) ajatukseen, jon-
ka mukaan aluepolitiikan toimilla ei aina saavuteta
toivottuja lopputuloksia. Huolimatta vaikkapa
teollisuudelle myönnetyistä taloudellisen tuen
muodoista, on täysin mahdollista, ettei tuotanto
kasva tai elintaso kohoa, ja että väestö edelleen
vähenee. Joidenkin näkemysten mukaan valtion
tuki alueille saattaa jopa kasvattaa alueiden välisiä
eroja. Esimerkiksi koulutustason nousu ja paran-
tunut tiedonvälitys voivat paitsi parantaa elinolo-
suhteita myös tukea poismuuttoa ja näin edelleen
huonontaa niiden alueen asukkaiden olosuhteita,
jotka sille edelleen jäävät. Siksi aluepolitiikka kaipaisi
Kultalahden mukaan enemmän yhdenmukaisuutta
ja eri politiikan sektorien välistä koordinaatiota,
vaikkei vaatimus olekaan helppo toteuttaa.

Kekkosen Onko maallamme malttia vauras-

tua? -pamflettia ja Kemijoki-hanketta on arvioitu
monin tavoin. Suomi (1990: 204) pitää pamfletin

Pohjois-Suomea koskevaa osaa ensimmäisenä suo-
malaisena aluepoliittisena kannanottona - sen
linjaukset kuitenkin poikkesivat myöhemmästä
kehitysalueajattelusta rohkeudellaan. Hustich (1960a:
144, 146–149) piti merkittävänä sitä, että Kekkosen
pamfletti kiinnitti ensi kertaa arvovaltaista huo-
miota pohjoisen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin.
Hustichin mukaan pamfletti oli sinetti punamulta-
yhteistyölle ja Kekkosen kiitoskirje kainuulaisille
valitsijoille. Äänestäjille vieraan elinkeinon edis-
tämistyö oli Hustichin mukaan poliittista riskin-
ottoa, ja valtion puolesta puhuminen karkoitti yksi-
tyisen pääoman tuen. Myös Hokkanen (2002: 106–
107) mainitsee, ettei kirjanen herättänyt Maalais-
liitossa pelkkää hyväksyntää juuri sen teollisuutta
painottaneesta linjasta johtuen. Valtakunnan edun
tavoitteella puolustautuminen tarkoitti samalla
maataloudenkin toiminnan edistämistä. Hok-
kanen huomioi myös, että Maalaisliiton suhde
Kemijoki-lakiin oli niin ristiriitainen, ettei se ilman
Kekkosen vahvaa vaikutusta olisi muuttunut myön-
teiseksi. Sosialismin pelon ohella painoi se, että
politiikassa oli totuttu teollisuuden ja maatalouden
tarpeiden vastakkain asettamiseen.

Massan (1994: 204) mukaan Kekkosen kir-
janen edusti ”jonkinlaista myöhäisfennomaanista
valtiososialismia” etäällä perinteisestä pientuot-
tajalähtöisestä maalaisliittolaisuudesta. Valtion
haluttiin taloudellisilla toimillaan katkaisevan
luokkataistelun kärjen. Lohen (2003: 211) mukaan
Kekkosen aloite Pohjois-Suomen teollistamiseksi
sisälsi poliittista laskelmointia. Kun elämänlaatu
pohjoisessa paranisi, kommunismin kannatus
kääntyisi laskuun. Moision (2005: 30–32) mukaan
Kekkosen aloitteita leimasi kansalaissovinnon
tavoite – valtiolojaliteetti kasvoi taloudellisten
olojen parantamisen avulla. ”Kekkosen ajattelussa
kansallinen eheytys näyttäytyy pohjimmiltaan
taloudellisena ja sitä kautta sosiaalisena ongel-
mana”, Moisio toteaa.

Kekkosen pamfletin tarjoama ajatusmalli
Pohjois-Suomen valtiojohtoisesta teollistamisesta
sai ohjelman siirryttyä toteutuksen asteelle varsin-
kin Kemijoki Oy:n myötä idean vastustajat liikkeel-
le periaattellisine ja käytännöllisine perusteluineen.
Keskeistä oli vastustajien mukaan se, ettei valtio
voinut Suomessa kasvattaa valtaansa rajattomasti.
Kemijoki Oy ja pohjoisen liikenneolojen kehittä-
misen miljardi olivat Kekkoselle ja Maalaisliitol-
lekin propagandavoittoja; parhaansa yrittäneet



68

taipuivat kompromisseihin vasta ankaran vastus-
tuksen edessä. Avaukset kuljettivat silti ”vesitettyi-
näkin” pohjoisen teollistamistavoitetta eteenpäin.
Valtiovetoisuuden kasvattamista vähemmin vasta-
lausein, mutta toisaalta selvästi hitaammin etenivät
1950-luvun kuluessa ajatukset yksityisten yrittäjien
toiminnalle myönnettävistä tuista. Esimerkiksi
oikeiston suunnalta vuoden 1952 kuluessa kuullut
vaatimukset yritystoiminnan edellytysten paran-
tamisesta nousivat jatkossa taajaan esiin selvästi
veronhuojennustavoitteeksi muotoiltuina.

4.2 Veronhuojennusavaukset ja

”Lapin markka”

Lapin Kansa (29.5.1949) julkaisi keväällä 1949
Peräpohjolan maanviljelysseuran toiminnanjoh-
taja Eino Kurkelan haastattelun, jossa tämä huo-
mioi Lapin läänin muuta maata huomattavasti
korkeamman palkka- ja hintatason olevan seudulle
kaivatun tuotannollisen toiminnan ja kehityksen
esteenä. ”Tämä on suureksi osaksi ikäänkuin
peintönä menneiltä poikkeuksellisilta ajoilta, mutta
osansa siihen on myös täkäläisillä, pohjoisesta
asemasta johtuvilla olosuhteilla”, Kurkela painotti
haastattelussa. Alueen siirtyessä ”normaalisiin
olosuhteisiin” korostettiin mahdollisuutena usein
sen metsävarojen mahdollisuuksia, suurten
suoalueiden viljelysmahdollisuutta ja sähkövoiman
teollisuudelle tarjoamaa etua. Oli kysymys ”omas-
ta ‘Lapin markan’ talousalueesta”. Korkeiden
tuotantokustannusten vuoksi alueelle ei voinut
kehittyä kilpailukykyistä kotimarkkinateollisuutta.
Oli sitä vastoin odotettavissa, että alueelle virtaisi
muun Suomen tuotannon kasvaessa yhä enem-
män muualla tuotettua tavaraa.

Kun vuonna 1949 asetettu teollistamis-
komitea pyysi Lapin lääninhallitukselta lausuntoa
ja mahdollisia ehdotuksia Pohjois-Suomen teol-
listamisesta sekä selvitystä alueella vallitsevasta
työttömyydestä, lääninhallitus painotti erityisen
asiantuntijaelimen tarvetta. Saksalaisten tulo Lap-
piin vuonna 1940 oli lääninhallituksen näke-
myksen mukaan vaikuttanut työmarkkinoilla
huomattavasti, sillä näiden järjestämien työmaiden
palkat ”ylittivät kaiken kohtuuden”, lääninhalli-
tuksen lausunnossa painotettiin. Tämä selitti
seudun poikkeuksellisen korkeaa palkkatasoa.

Jällenrakennuskaudella työvoimasta oli kilpailtu
ankarasti, ja Lappiin oli virrannut väkeä muual-
takin maasta. Nämä tekijät yhdessä olivat ”suista-
neet talouselämän raiteiltaan, eikä paluu normaa-
liin tapahtunut vaivatta. Alueella näkyi yhtä aikaa
työttömyyttä ja työvoimapulaa. Suuri osa
työttömistä oli ammattitaidottomia, eikä seudulla
ollut tarjolla juuri lainkaan ammattikoulutusta.
Lapissa näytti olevan hyvät teollistamisen mahdol-
lisuudet, mutta alueelle tarvittiin uusia rautateitä
ja maanteitä sekä sähköistämistä teollisuuden
tueksi (Lapin Kansa 7.4.1950).

Perustavanlaatuisten infrastruktuuri-inves-
tointien ohelle, uuden teollistamisen kannustami-
seksi vuonna 1951 mietintönsä jättäneellä teollis-
tamiskomitealla oli tarjolla myös verohelpotusidea:

”Veroilla ja verotuspolitiikalla on elin-
keinoelämässä ja erityisesti teollisuudessa
nykyisin sangen keskeinen merkitys.
Erilaiset verot ovat tekijä, joka on varsin
vaikuttavana otettava huomioon niin uusia
yrityksiä perustettaessa kuin myöhem-
minkin. Verotuspolitiikka siten huomat-
tavassa määrin joko edistää tai ehkäisee
teollisuuden kehittymistä. Se on niitä
harvoja keinoja, joiden avulla valtiovalta voi
normaalisissa olosuhteissa vaikuttaa teolli-
suusyritteliäisyyttä kiihottavasti ja sen
suuntautumiseen tietyille aloille tai alueille.
Ennen kaikkea maamme syrjäseutujenkin
saattaminen teollisen toiminnan piiriin
edellyttää, eräiden muiden toimenpiteiden
ohella, verotuksen alalla tapahtuvia järjes-
telyjä. Näin ollen ei verotusta voida enää
pitää yksinomaan julkisten yhdyskuntien
taloudenpidon alaan kuuluvana kysymyk-
senä, vaan myös osana sitä yleistä talous-
politiikkaa, jonka on otettava huomioon
pitemmällä tähtäimellä kansantalouden
kokonaisetu. Tällöin joudutaan havaitse-
maan, että tarkoituksenmukaiset toimen-
piteet verotuksen alalla tuottavat ennen
pitkää yhteiskunnalle monin verroin takai-
sin sen mahdollisen verotulojen vähen-
nyksen, joka niistä hetkellisesti saattaa
aiheutua. ”
(Teollistamiskomitean… KM 12/1951: 111).

Komitean ideat jäivät kuitenkin vähälle huo-
miolle, osin myös suurten ideologisten kysy-
mysten jalkoihin. Näin arvioi esimerkiksi Kaleva

(20.4.1952) pääkirjoituksessaan huhtikuussa 1952.
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Puoli vuotta teollistamiskomitean mietinnön –
”asiakirjan, jonka vertaista ei meillä milloinkaan
aikaisemmin ole teollisuutemme mahdollisuuk-
sista laadittu” – jättämisen jälkeen yhtäkään sen
esittämistä toimista ei ollut toteutettu. Tämän
sijaan hallitus näytti Kalevan mukaan etenevän Kek-
kosen johdolla ”poliittista tietä”, Maalaisliiton ja
SDP:n puoluetoimistojen vaalitavoitteita palvel-
len kohti pohjoisen teollistamista. Vaikka pää-
ministeri ei yksityisten mahdollisuuksiin Pohjois-
Suomen teollisessa kehittämisessä uskonut, olivat
yksityiset kuitenkin rakentaneet Suomen talous-
elämän. Niiden voiman katoamista saattoikin
selittää esimerkiksi se, että hallitukset verottivat
yrityksiä liian raskaasti. Tähän teollistamiskomi-
tealla oli selvästi ollut veronhuojennuksissa lääke
tarjottavanaan. Kaleva hämmästelikin sitä, että
porvarienemmistöinen hallitus tätä mieluummin
seuraili valtiokapitalismin linjaa. Esimerkiksi teol-
listamisohjelmaa toteuttava Norja turvasi yksityisiin
niin voimakkaasti kuin mahdollista. Suomessakin
oli Kalevan näkemyksen mukaan tehtävä teollista-
misen yhteydessä kaikki mahdollinen yksityisen
investointitoiminnan helpottamiseksi.

Pari vuotta myöhemmin pohjoisen huomat-
tavan korkeat tuotantokustannukset nousivat
jälleen esiin. Vuonna 1954 mietintönsä jättäneen
Pohjois-Suomen komitean (Pohjois-Suomen
komitean…KM mon. 1954/3: 4–5) mukaan uitto-
ja metsätöiden palkat olivat esimerkiksi jo ennen
toista maailmansotaa olleet alueella huomattavasti
korkeammat kuin muualla maassa. Sodan aikana
kiristynyt työvoimatilanne vaikutti palkkatasoon
pohjoisessa enemmän kuin etelässä. Jälleenraken-
nustyön aikaan ajoittunut työvoiman kysynnän kas-
vu yhdessä huonon raaka-aineiden saatavuuden ja
sodassa kärsineiden liikenneyhteyksien takia kohon-
neiden kuljetusten hintojen kanssa synnyttivät tilan,
jota Pohjois-Suomen komitea kutsui ”paikalliseksi
inflaatioksi”. Jälleenrakennuksen jälkeen erilaisten
avustusten ja lisien järjestelmä oli edelleen ole-
massa ja viranomaisten ohella sitä ylläpitivät komi-
tean mukaan myös työmarkkinajärjestöt.

Helmikuussa 1954 Kaleva (4.2.1954) kertoi
ministeri Rainer von Fieandtin pohtineen Kemissä
puhuessaan, hyödyttäisikö pohjoista, jos eduskunta
vapauttaisi Lapin läänin tulo- ja omaisuusverosta
esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi. Verotus, Lapin
lisien kuormittama palkkataso ja korkeat kuljetus-
kustannukset rasittivat koko pohjoista seutua ja

tukahduttivat kannattavan yritystoiminnan. Myös
seudun ilmasto-olosuhteet olivat epäedulliset,
lisäksi ammattilaiset ja toimihenkilöt suhtautuivat
seutuun ennakkoluuloisesti. Vastaavia sijainnista
johtuvia vaikeuksia esiintyi Kalevan mukaan kai-
kissa maissa, joissa ”geopoliittinen asemakaava on
sellainen kuin Suomessa”. Lehden mukaan von
Fieandtin ”lennokas ajatus” ansaitsi huomiota,
koska tämä oli selvästi asiansa osaava asiantuntija.
Jos arvio Lapissa kerätyn tulo- ja omaisuusveron
häviävän pienestä osuudesta valtion taloudessa piti
paikkansa, ei varmasti olisi mahdotonta jatkaa
huojennusaluetta myös yli Lapin läänin rajojen.
Kun komiteat ja propagandakaan eivät parempia
keinoja esittäneet, saattoi olla aika seurata ainakin
kokeilumielessä von Fieandtin ”viisasta neuvoa”,
siis lopettaa muut lisät ja ryhtyä kokeilemaan vero-
vapautta.

Teollistamiskomitean puheenjohtaja, vuori-
neuvos Lauri Kivinen (Kaleva 27.2.1954) korosti
Rovaniemellä puhuessaan, ettei kaikkialla ymmär-
retty teollisuusyritysten merkitystä veronmak-
sajina. Vaikka Pohjois-Suomi oli edelleen kuin
siirtomaa, teollistamiskomitean tekemiä esityksiä
ei vielä ollut alettu toteuttaa. Kivisen mukaan oli
selvää, että elinkeinojen kehittäminen vaati koh-
tuullisen koron pääomaa, huomattavia verohel-
potuksia ja käyttöomaisuuden poisto-oikeuden
laajennuksia. Myös seudun palkkatasoon ja sen
tuotteiden kuljetuskustannuksiin voitiin puuttua,
vaikka edellinen olikin sisäpoliittisista syistä vai-
keaa. Kaleva (30.3.1954) kertoi myös Kemin kauppa-
kamarin käynnistäneen hankkeen, jolla haluttiin
selvittää korkeiden kustannusten syitä ja esittää
valtiovallalle muutosehdotuksia. Oulun ja Lapin
läänin toisiaan vastaavien ongelmien vuoksi oli
Kalevan mukaan tärkeää, että valtiovalta helpottaisi
kustannuskriisiä selvittämällä työttömyyttä. Pal-
kansaajille ”Lapin markka” ja lisät olivat tarpeel-
liset, mutta kustannuslisinä ne olivat kielteisiä.
Elokuussa 1954 Kaleva (8.8.1954) kertoi ministeri
von Fieandtin jälleen painottaneen, että Pohjois-
Suomen kustannusongelma oli ratkaistava. Kun
seudun elinkeinoja tutkineen komitean mukaan
palkanlisät olivat 2,8–8,8 prosentin luokkaa, ja
elinkustannuksetkin suuremmat kuin vaikkapa
Helsingissä, ilmainenkaan raaka-aine ei välttämättä
tekisi tuotannosta pohjoisessa kannattavaa. Vero-
linja tuntuikin yhtä luonnolliselta kuin lisien ja
tukiaisten kaltaiset hätäkeinot.



70

4.2.1 Näkemyksiä verotusidean

merkityksestä

Syyskuussa 1954 ulkoministeri Urho Kekkonen
(Kauhanen 1955: 33–35, 39–45) huomioi, että val-
tion piti tehdä enemmän teollistamisen edellytys-
ten luomiseksi. Vaikka vesivoimarakentaminen toi
pohjoiseen vaurautta ja työvoima, raaka-aineet
sekä liikenneyhteyksien parantaminen edistivät
kehitystä, pääoman puute ja kannattamattomuus
rasittivat seutua. von Fieandtin ehdotus Lapin
lisän poistamisesta ja alueen valtion veroista va-
pauttamisesta oli ongelmallinen siksi, että tämä
pienentäisi palkansaajien reaalituloa. Huono-
osaisimmat voisivat jopa kärsiä von Fieandtin
mallista. Kekkosen mukaan Lapin teollistamisessa
oli turvauduttava moniin toimenpiteisiin. Yksi-
tyisten mahdollisuuksia edelleen epäillessään ja
valtion merkitystä korostaessaan Kekkonen kui-
tenkin mainitsi myös teollistamiskomitean kannus-
teideat pääoman seudulle houkuttelemiseksi.
Tietyiltä piti poistaa liikevaihtovero ja antaa ko-
neille ja laitteille tuontitullivapaus. Pohjois-Suo-
men uusien teollisuusyritysten piti myös saada
tulo- ja omaisuusverovapaus toimintansa ensim-
mäisiksi vuosiksi. Ylimääräiset poisto-oikeudet ja
sähkötariffien muutokset pohjoista suosivaan
suuntaan olivat nekin mahdollisia. Valtio voisi
myös taata lainoja yrittäjille. Maakansa (23.9.1954)
tuki Kekkosen selustaa: ratkaisu Lapin ongelmiin
syntyisi monista eri tekijöistä, ja mitä pikemmin
sitä kohti edettiin, sen parempi. ”Erään tunnetun
talousmiehen ehdotus tuloveron poistamisesta”
ei lehden mukaan selvästikään miellyttänyt Lapin
asukkaita, sillä ajatuksesta hyötyisi vain pieni jouk-
ko ihmisiä.

Omalla yrittäjyydellään aktiivisesti osallinen
valtio oli selvästi edelleen lähellä Kekkosen sydän-
tä, kun tämä kirjoitti kesällä 1955 suomalaiseen
Talouselämään ja ruotsalaiseen Arbetsgivaren -lehteen
(UKA 3/8… Pohjois-Suomi – tulevaisuutemme
reservi; Pohjois-Suomen teollistaminen). Artik-
keleissaan Kekkonen painotti, että oli ”turhaa ja
mieletöntä” riidellä siitä, kuka Pohjois-Suomen
teollistaisi. Kiistan jatkuessa nimittäin jätettiin
jatkuvasti tarttumatta tärkeisiin tilaisuuksiin. Sekä
yksityisille että valtiolle riitti varmasti tehtävää.
Valtion piti Pohjois-Suomen miljardin ja työttö-
myysvarojen tapaisin keinoin edistää seudun raa-

ka-aineiden hyödyntämistä, mutta kuten vaikkapa
typpitehdas ja voimatalous osoittivat, oli sen myös
itse ryhdyttävä toimiin yksityisen kiinnostuksen
puuttuessa. Myös Oulun kesäyliopiston lukukau-
den päättäjäisissä Kekkonen (Kaleva 16.7.1955)
huomioi valtion roolista kiistellyn tarpeettoman
pitkään. Periaatteellisella tasolla keskusteltiin
sosialismista ja kapitalismista, eikä tätä Suomessa
ratkaistaisi. Pohjois-Suomelle kehittämisen kytke-
minen oppiriitaan tarkoitti huonoja uutisia. Yksi-
tyinen pääoma ei riskien pelossa lähtenyt pohjoi-
seen ja ”väärä teollisuuden sijoittamispolitiikka”
johti rakenteelliseen työttömyyteen. Seudun puu-
varojen ja vesivoimavarojen hyödyntämiseen tar-
vitun pääoman myötä saataisiin töitä tuhansille ja
verotuloja kunnille. Oli aivan ymmärrettävää, että
seudun väestö vetosi yhteiskunnan apuun tulosta
odottaessaan. Kummallisena Kekkonen piti sitä,
että Pohjois-Suomen omat piirit vastustivat valtion
mukaantuloa – tämähän ei vielä ollut vielä riittä-
västi hoitanut velvollisuuksiaan seudun suhteen.

Ajatus pohjoisen korkean kustannustason
laskemisesta pysyi jatkuvasti vireillä, vaikka pyrki-
mys ei selvästikään mahtunut helposti hallituksen
asialistalle. Yksityisyrittäjien liiton pohjoiset alue-
järjestöt jättivät syksyllä 1955 pääministeri Kekko-
selle kirjelmän, jossa vaadittiin ”hävitetyn alueen
lisän” poistamista alueen hinnoista ja palkoista.
Tätä elinkeinoelämä tukisi poistamalla lisän omista
hinnoistaan. Oulun lääniin toivottiin viiden vuoden
verovapautta kaikille uusille yrityksille ja liikevaihto-
vero haluttiin poistaa koko Pohjois-Suomessa.
Kekkonen vastasi tuntevansa korkean kustannus-
tason vaikutukset, mutta painotti jälleen Lapin
lisän poistoon liittyviä ”sosiaalisia vaikeuksia”
(Lapin Kansa 14.9.1955). Kaleva (16.9.1955) toivoi,
että Pohjois-Suomen parhaaksi toimittaisiin ”ideo-
logiat unohtaen”. Lehdessä ei uskottu hallituksen
edistävän asiaa, sillä tässä puhuttiin ”yksityisen
yritystoiminnan sektorista, jota valtiovalta ei ole
viimeaikoina muutenkaan suosiollisesti kohdellut”.
Kun von Fieandt tutustui Lapin talouselämään
kesällä 1956 Suomen pankin uutena pääjohtajana,
hän painotti Lapin Kansalle (25.8.1956) antamassaan
lausunnossa, että seudun korkeiden kustannusten
noidankehästä oli vaikea löytää ulospääsytie. Vain
valtiovalta voisi laskea kustannustasoa verotuksen
keinoin. Näin palkkatason lasku ei tarkoittaisi
reaaliansioiden pienenemistä. Pääjohtaja kertoi
kuitenkin myös tuntevansa ehdotuksensa ongel-
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mat eikä uskonut sen yksin ratkaisevan Lapin vai-
keuksia.

Verohelpotukset eivät olleet kansanedus-
tajillekaan vieras idea. Helmikuussa 1955 von
Fieandtin ajatusten innoittamana puoluerajat
ylittänyt ryhmä Lapin kansanedustajia (VP 1955,
TA 84, Koivisto ym. 11.2.1955) arvioi aloittees-
saan kustannustason alentamisen vaikuttavan
edullisesti teollisuuden seudulle hakeutumiseen.
Hallituksen toivottiin selvittävän, kannattiko seutu
luonnonvarojen hyväksikäytön ja omavarais-
tumisen vuoksi vapauttaa joksikin aikaa veroista.
Vastaavia toivomusaloitteita ongelmallisille alueille
kohdistuvista teollisuuden määräaikaisista vero-
helpotuksista oli esitetty myös vuoden 1954
valtiopäivillä, sama linja jatkui myös vuonna 1956.
Maalaisliittolaiset jättivät myös helmikuussa 1957
Kokoomuksen edustaja Koiviston tuella toivo-
musaloitteen yrittäjätoiminnan edistämiseksi Itä-
ja Pohjois-Suomessa (VP 1957, TA 128, Niskala
ym. 8.2.1957). Sen mukaan vaikeimmille yhtenäi-
sille työttömyysalueille ei ollut syntynyt pitkiin
aikoihin uutta yrittäjätoimintaa eikä sellaista
oletettavasti ilman erityistoimenpiteitä saataisi.
Vaikka hallituksen asettama professori Meinan-
derin komitea antaisi asiassa aikanaan lausunnon,
oli asia kansanedustajien näkemyksen mukaan niin
kiireellinen, että toimenpiteitä tarvittiin pikaisesti.
Ensisijaisena pidettiin määräaikaisten verovapaa-
vuosien myöntämistä uusille yrityksille ongelma-
alueilla. Helmikuussa 1957 esitettiin myös kaksi
muuta veronhuojennuksia koskevaa aloitetta.

Vaikka esityksiä veronhuojennuksista oli
tehty eduskunnassa aiempina vuosina useita, asia
alkoi edetä varsinaisesti vasta vuonna 1957. Huhti-
kuussa 1957 valtiovarainvaliokunta (VP 1957,
VVM 61, 26.4.1957) korosti tehtyjen toivomus-
aloitteiden johdosta syntyneessä mietinnössään
käsittelyssään olleiden aloitteiden tavoin, että
verovapaus tai -huojennukset kannustaisivat par-
haiten uutta teollisuutta. Kun teollisuudelta odo-
tettiin tietyillä Itä- ja Pohjois-Suomen seuduilla
työtä ja ansioita, oli valtiovallan ryhdyttävä erikois-
toimiin. Korkea kustannustaso heikensi yritysten
kannattavuutta ja pelotti yrittäjät pois alueelta.
Verohelpotukset korvaisivat monin verroin syn-
tyneet verotulojen menetykset. Valiokunta esitti-
kin eduskunnalle, että hallitukselta toivottaisiin
veronhuojennusten harkintaa. Tämän esityksen
eduskunta hyväksyi 3.5.1957.

Professori Nils Meinanderin johtama Poh-
jois-Suomen elinkeinokomitea (Pohjois-Suomen
elinkeinotoiminnan…KM mon. 1957/82) jätti
mietintönsä loppukesällä 1957. Se oli asetettu
edellisenä syksynä tutkimaan Pohjois-Suomen
kustannustason alentamisen mahdollisuuksia
kilpailukykyisyyttä tukevien toimien avulla. Komi-
tea uskoi eniten veropoliittisiin toimenpiteisiin
työllisyystilanteen hoidossa. Pohjois-Suomeen
perustettaville yrityksille näytti mahdolliselta
myöntää osittainen tai täydellinen verovapaus kan-
salaisten tasa-arvon perusperiaatteita loukkaa-
matta. Kun teollisuusyritykset oli entuudestaan
vapautettu omaisuusverosta niiden kolmen ensim-
mäisen toimintavuoden osalta, laajentamalla laki
koskemaan myös tuloveroa voitiin komitean
arvion mukaan houkutella uusia yrittäjiä pohjoi-
seen. Kaikkien uutta tuotantoa synnyttävien teol-
listen investointien piti lisäksi olla verovapaita.
Teollisuuslaitoksia piti myös tukea ainakin viisi
vuotta niiden perustamisesta eteenpäin. Myös
ylimääräistä poisto-oikeutta voitaisiin soveltaa ja
koota pääomaa yritysluottojen korkoa alentamalla.
Kun Pohjois-Suomen alue ei ollut talousmaantie-
teellisesti selvä, oli veroedut komitean näkemyksen
mukaan toteutettava käytännössä vain ”Lapin
markan” alueella.

Lapin Kansan (21.9.1957) mukaan viiden
vuoden verohelpotus oli Meinanderin komitean
tärkein ehdotus, vaikuttihan verotus kaikkiin kus-
tannuksiin selvästi. Lehdessä toivottiin eduskun-
nan hyväksyvän lakiluonnoksen nopeasti komi-
tean antamien suuntaviivojen mukaisena. ”Lapin
markan alueen” määrittely voisi olla vaikeaa, mutta
ainakin koko Lapin läänin piti kuulua sen piiriin.
Alueittaiset erot voitiin huomioida vaikkapa jon-
kinlaisina porrastuksina. Pääasia oli Lapin Kansan

mukaan joka tapauksessa se, että vihdoin edet-
täisiin sanoista tekoihin. Lapin kustannustasoa
alentamalla saataisiin alueelle uutta teollisuutta ja
kohennettaisiin jo olemassaolevan teollisuuden
kannattavuutta.

4.2.2 Kiistojen kautta veronhuojennuksiin

Veronhuojennusidea eteni nopeasti Maalaisliiton V.
J. Sukselaisen hallituksen kiirehtiessä asiaa. Laki-
esityksen (VP 1957, HE 74, 26.9.1957) mukaan oli
”yleiseltä kannalta” erittäin tärkeää, että Pohjois-
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Suomeen syntyisi uutta teollisuutta ja että vanhaa
voitiin laajentaa ja kehittää. Vain näin helpo-
tettaisiin vaikeaa työttömyyttä ja saataisiin alueen
raaka-ainevarat käyttöön. Yrittäjät eivät sijoittaisi
teollisuuttaan oloiltaan muutenkin hankalalle
seudulle, ellei lisäkustannusten vaikutusta poistet-
taisi. Veronhuojennusalueelle teollisuuslaitoksen
perustava osakeyhtiö tai osuuskunta vapautuisi
jatkossa veroista toimintansa ensimmäisten viiden
verovuoden ajaksi. Veronhuojennuksia yrittäjät
saisivat myös laajentaessaan pohjoissuomalaisen
laitoksensa tuotantoa. Myös käyttöomaisuus-
hankintoja seuraisivat tavanomaista suuremmat
arvonvähennykset. Hallitus esitti verohelpotuksia
paitsi Lappiin myös niihin Oulun läänin kuntiin,

jotka kuuluivat niin kutsutun Lapin markan
alueeseen. Lain ensimmäinen pykälä määritteli sen
soveltamisalueen: ”Pohjois-Suomella tarkoitetaan
tässä laissa Lapin lääniä sekä Hyrynsalmen, Iin,
Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, Pudasjärven,
Puolangan, Suomussalmen, Taivalkosken ja Yli-
Iin kuntia Oulun läänistä”. Koko Oulun lääni ei
siis mahtunut hallituksen esitykseen (kuva 7). Lain
toinen pykälä määritteli sen soveltamisajan, siis
vuodet 1958–1967.

Juuri lain soveltamisalueesta alettiin kiistellä
osin siksi, ettei rajausta ollut kaikkien asiaa valmis-
telleiden näkemyksen mukaan perusteltu riittävän
vankasti ja toisaalta siksi, että veronhuojennuksia
pelättiin pian vaadittavan koko maan alueelle.

Kuva 7. Hallituksen kiistanalainen esitys veronhuojennusalueeksi ei koskenut koko Oulun läänin aluetta.

Oulun läänistä huojennusalueen

ulkopuolelle jäänyt osa

Hallituksen esitys veronhuojennus-

alueeksi vuonna 1957

100 km
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Joukko Oulun vaalipiirin kansanedustajia oli laki-
aloitteessaan (VP 1957, LA 114, 1.10.1957) sitä
mieltä, että yleisten talousolojen ja maantieteel-
listen seikkojen perusteella hallituksen esitys
poikkesi normaalista Pohjois-Suomi -rajauksesta,
kun Kajaanin kihlakunta ei ollut jakamattomana
rajojen sisäpuolelle mahtunut. Kainuun vaikeasta
alityöllisyydestä kärsivät kunnat muodostivat yhte-
näisen talousalueen. ”Luontaisia rajoja” rikko-
essaan valtio muokkaisi siis vain joidenkin seudun
osien kehitysedellytyksiä. Veronhuojennusaluee-
seen piti siksi Lapin läänin ohella kuulua Kajaanin
kihlakunnan, Kajaanin kaupungin sekä Iin, Kuiva-
niemen, Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken
ja Yli-Iin kuntien.

Toisessa, pääasiassa sosiaalidemokraattien
tekemässä aloitteessa (VP 1957, LA 118, 4.10.1957)
pelättiin hallituksen esityksen johtavan kohtuutto-
muuksiin. Parempi olisi määritellä soveltamis-
alueeksi Lappi ja mahdollistaa lain soveltaminen
myös muilla taloudellisesti vastaavilla Pohjois-Suo-
men alueilla. Valtioneuvoston piti voida ”yksityis-
tapauksissa hakemuksesta” päättää verohelpotuk-
sista myös Oulun läänin ”yleisen edun kannalta”
tärkeillä alueilla. Kahden lakialoitteen valiokuntaan
lähettämisestä puhemies kieltäytyi: niissä esitettiin,
että lakia piti voida soveltaa myös muilla aliteol-
listuneilla alueilla. Veronhuojennusalueen kasvat-
tamiseksi olikin selviä paineita. Suomen Sosiali-

demokraatti (26.10.1957) kertoi Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton lähetystön toivoneen pääministeri
Sukselaiselta pohjoiskarjalaiselle teollisuudelle
samoja etuuksia kuin Pohjois-Suomelle. Pääminis-
teri kuitenkin epäili, että Pohjois-Suomen ja Poh-
jois-Karjalan rinnastaminen tarkoittaisi sitä, ”että
tämän jälkeen kaikki muutkin alueet maassamme
tulevat esittämään saman vaatimuksen”. Sukse-
laisen vähemmistöhallitus ei asiaa lopulta ollut enää
eduskunnalle esittämässä, sillä lain käsittelyssä veto-
vastuuta kantoi jo von Fieandtin virkamieshallitus.

Valtiovarainvaliokunta (VP 1957, VVM
112, 27.11.1957) yhtyi mietinnössään hallituksen
esittämiin ajatuksiin Pohjois-Suomen teollisuuden
lisäämisen merkityksestä työllisyyskysymyksen
hoidossa, mutta halusi lakiehdotukseen tiettyjä
muutoksia. Taloudellisilta oloiltaan veronhuojen-
nusalueeseen sopivat valiokunnan näkemyksen
mukaan myös Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikii-
mingin kunnat. Lisäksi verovapauden piti alkaa
laitoksen käyttöomaisuuden hankintavuodesta ja

jatkua neljän vuoden ajan. Laitteistojen huolta-
minen piti sisällyttää veronhuojennusoikeuteen ja
jalostusasteen kasvu rinnastaa tuotantokyvyn
lisääntymiseen. Valiokunta esitti asiaa koskevien
lakialoitteiden hylkäämistä. Valiokunnan mietin-
töön jätetyt vastalauseet jakautuivat puoluepoliit-
tisten rintamien mukaisesti. Niissä nousivat esiin
käytännössä kaikki ne mielipiteet, joiden pohjalta
keskustelua jatkettin. Neljän vuoden verovapaus
oli Kokoomuksen edustajien mukaan liian lyhyt.
Sosiaalidemokraattien edustajat halusivat veron-
huojennuksien koskevan myös teollisuuslaitoksia,
jotka sijaitsivat Oulun läänissä sellaisilla seuduilla,
jolla uusi teollisuus oli yleisen edun kannalta
tarpeellista. SKDL:n edustajat ehdottivat esitystä
hylättäväksi, koska suuryhtymien saamat verohel-
potukset eivät ratkaisisi pääomien puutteesta joh-
tuvia Pohjois-Suomen teollistamisongelmia, mutta
lisäisivät pienviljelijöiden ja työläisten verotaakkaa.

Jo lakiehdotuksen ensimmäisessä käsitte-
lyssä joulukuussa 1957 selvisi, että esitetty veron-
huojennuslain soveltamisalue ei saanut maalaisliit-
tolaisten yksimielistä kannatusta. Oulun vaalipiirin
Juho Partanen (VP 1957, ptk 10.12.1957: 2545)
ihmetteli, halusiko valiokunta todella tehdä Kai-
nuusta sen veronhuojennusalueesta rajaamalla
jälleen korpikirjailija Ilmari Kiannon tunnetuksi
tekemän nälkämaan ja muun Suomen siirtomaan,
josta raaka-aineet ja ”työttömyyden kurjistama”
työvoima siirrettäisiin muualle. Kainuun elinkeino-
elämän kehitystä ei vaatinut yksin maakunnan
vaan myös kansantalouden etu. Lapin Markus
Niskala (VP 1957, ptk 10.12.1957: 2545–2546)
halusi veronhuojennuksen noudattavan Lapin
markan alueen rajoja, olihan kustannustaso tärkein
este teollisuuden alueelle hakeutumiselle. Ei ollut
tarkoituksenmukaista poimia eri puolilta maata
vaikeimpia työttömyyskuntia, lisäksi alueellisesti
rajatun lain laajentaminen eliminoisi sen alku-
peräisen tarkoituksen. Jos esitys hylättäisiin, kärsisi
Lapin teollistaminen vakavan takaiskun. Laki-
ehdotus lähetettiin asian ensimmäisen käsitte-
lyn jälkeen suureen valiokuntaan (VP 1957, ptk
10.12.1957).

Suuri valiokunta esitti huhtikuussa 1958
lakia hyväksyttäväksi niin, että Pohjois-Suomella
tarkoitettaisiin siinä Lapin ja Oulun läänejä (VP
1957, SVM 173, 10.4.1958). Lakiehdotuksen toi-
sessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi äänestysten
jälkeen esityksen mietinnön mukaisena (VP 1957,
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ptk 11.4.1957). Viikkoa myöhemmin alkoi laki-
ehdotuksen kolmas käsittely. Tämän aikana
veronhuojennusalueen rajausta kritisoitiin ja
puolustettiin. Arvostelijoihin kuului Maalaisliiton
Kuopion itäisen vaalipiirin Ale Holopainen (VP
1957, ptk 18.4.1958: 4328–4330), jonka mukaan
laki oli ”niin epäoikeudenmukainen kuin tällainen
verohuojennuslaki voi olla”. Näin oli siitä huoli-
matta, että laki kiitettävästi kokosi yhteen kaiken
Pohjois-Suomi -käsitteen alle kuuluvan. Eduskun-
nan piti nyt edellyttää hallitukselta tutkimusta
verohelpotusalueen laajentamisesta. Huojennuk-
sen piti kattaa kaikki syrjäseudut, joilla teolli-
suuden kehitys oli yleisen edun kannalta tärkeää.
Maalaisliiton Vaasan itäisen vaalipiirin Artturi
Jämsénin (VP 1957, ptk 18.4.1958: 4330–4331)
mukaan oli perustavanlaatuinen virhe, ettei laki
tukenut kaikkia syrjäseutuja, voitiinhan vaikkapa
Vaasan läänin pohjoisosia ja tiettyjä Kuopion
läänin osia verrata Oulun läänin syrjäisimpiin
kolkkiin. Kokoomuksen Kuopion itäisen vaali-
piirin Raino Hallberg (VP 1957, ptk 18.4.1958:
4331) kantoi huolta Pohjois-Savosta ja Pohjois-
Karjalan rajaseuduista. Maalaisliiton Kuopion
läntisen vaalipiirin edustaja Vennamon (VP 1957,
ptk 18.4.1958: 4333–4334) mukaan Kuopion ja
Mikkelin lääneistä löytyi työvoiman ja raaka-aineen
saannin suhteen Pohjois-Suomeen verrattavia
aliteollistuneita alueita. Hallituksen tekemä rajaus
olikin valitettava. Kaikkia vastaavia alueita koski-
essaan laki tukisi merkittävästi koko Suomen kehi-
tystä ja toisi valtiolle lisätuloja.

Pohjoista veronhuojennusaluetta puolta-
neet mielipiteetkään eivät olleet yhdenmukaisia.
Maalaisliiton Lapin vaalipiirin edustaja Niskala
(VP 1957, ptk 18.4.1958: 4337–4338) ei pitänyt
oikeutettuina vaatimuksia Pohjois-Suomen kanssa
yhtäläisten etujen tarjoamisesta muuallakin.
Käyttämättömät raaka-aineet, työttömyys, pää-
oman puute ja korkea kustannustaso rasittivat
Lappia aivan erityisesti. Samoja menetelmiä ei
voitu tutkimatta soveltaa Oulun läänin eteläosan
ja Pohjois-Karjalan vaikeuksien helpottamisessa.
Niskala piti erikoisena sitä, että lain piiriin oli luettu
myös Oulujokilaakso, joka oli yksi maan teollistu-
neimmista seuduista. Vaikka verohelpotukset
varmasti kelpasivat kaikille suomalaisille yrittäjille,
erikoislailla asiaa ei voinut hoitaa. ”Täällä on useis-
sa puheenvuoroissa tahdottu vieläkin tätä aluetta

laajentaa, ja näyttää siltä, että sen eteläraja olisi
vedettävä vähintään Pohjois-Haagaan asti”, Niska-
la kärjisti. Vaikka laki ei alkuperäisenäkään ollut
mikään patenttilääke, se olisi voinut viedä tilan-
netta oikeaan suuntaan. Nyt se oli vesitetty liki mer-
kityksettömäksi. Kansanpuolueen Oulun vaalipiirin
Armas Leinosen (VP 1957, ptk 18.4.1958: 4336)
mukaan oli tärkeää, että asiantuntijat olivat
vakuuttaneet suuren valiokunnan niin, että sen
esitys piti nyt veronhuojennusalueen rajana Ou-
lun läänin rajaa. Oulun työvoimapiiri oli kiistatta
yksi maan vaikeimmin hoidettavista, sen alueella
oli keskimäärin neljännes koko maan työttömistä.
Korkea kustannustaso ja alityöllisyys leimasivat
selvästi Kainuun pääosaa, Kajaanin, Oulun, Raa-
hen kaupunkeja sekä Oulu-, Siika-, Pyhä- ja Kala-
jokilaaksojen kuntia.

SKDL:n edustajat epäilivät veronhuojen-
nusten toimivuutta. Oulun vaalipiirin Pentti Liedes
(VP 1957, ptk 18.4.1958: 4332–4333) painotti,
ettei SKDL:ssa uskottu verohelpotuksiin pohjoi-
sen teollistamisessa. Aiempienkin helpotusten
rasitteen kantoivat kansalaiset ja tämä ajoi osto-
voiman loppuun. Kulutuksen pysähdyttyä teolli-
suus seisoi, sitten lyhennettiin työviikkoja ja
vähennettiin työpaikkoja. SKDL ei hyväksynyt
tehtaiden uudistamista verovaroin. Jos tätä
ehdotusta ei hylättäisi, piti lain perusteluissa aina-
kin huomioida, ettei eduskunta ollut vakuuttunut
verohelpotusten tasoittavasta vaikutuksesta ja
tuesta teollistamiselle. Oulun vaalipiirin Janne
Mustonen (VP 1957, ptk 18.4.1958: 4334–4336)
epäili, etteivät veronkevennykset lisäisi teollis-
tamisintoa, jos kustannukset alueella todella olivat
hallituksen väittämällä tasolla. Toimivampia
keinoja olisivat jalostettujen tuotteiden rautatie-
tariffien muokkaaminen ja rakennuslainojen
koronalennukset. Sähköä voitiin myös kannat-
tavasti myydä pohjoisella tuotantoalueella 30
prosenttia muuta maata halvemmalla. Pohjoisen
puuttuvat edellytykset olivat SKDL:n näkemyksen
mukaan ”vain järjestelykysymys”. Lapin vaa-
lipiirin Eino Tainio (VP 1957, ptk 18.4.1958:
4340) piti veronhuojennuskysymystä vaaleja
edeltävänä ilveilynä. Edustaja Hietasen (VP 1957,
ptk 18.4.1958: 4341) mukaan Maalaisliitto oli
puhaltanut vaaliagitaatiotarkoituksessa ilmaan
saippuakuplan. Työttömyyttä ei poistettu ilman
miljardi-investointeja, ”pikku ruiskeet” eivät tuo-
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neet oleellista apua. Ne vain lohduttivat köyhää
kärsimään entistä enemmän.

Hallitus sai esitykselleen myös tukea. Kan-
sanpuolueen edustaja Leinosen (VP 1957, ptk
18.4.1958: 4337) mukaan ankara verotus oli saanut
teollistamiskeskustelussa jatkuvasti liian vähän
huomiota, mutta uudella lailla asioita vietiin kohti
täystyöllisyyttä. Maalaisliiton edustaja Virolainen
(VP 1957, ptk 18.4.1958: 4339) piti Pohjois-Suo-
men tukemista ”luonnollisesti” oikeaan osuneena.
Nyt syntyvä veronhuojennusalue oli ”ainoastaan
ensimmäinen askel hyvään suuntaan”. SDP:n
edustaja Unto Suominen (VP 1957, ptk 18.4.1958:
4342) piti veronhuojennusalueen rajauksesta käy-
tävästä propagandakiistasta huolimatta tärkeänä
sitä, että verohelpotusten pää saatiin auki ja näin
lähinnä niillä alueilla, joilla tarve oli suurin. Anta-
missaan lausunnoissa varsinkin maalaisliittolaiset
kummeksuivat SKDL:n näkemyksiä, erityisesti
pohjoissuomalaisten kansandemokraattien vasta-
hankaisuutta. Eivätkö nämä halunneet vähentää
työttömyyttä Pohjois-Suomesta, muun muassa
Virolainen (VP 1957, ptk 18.4.1958: 4343) ihmet-
teli. Myös SKDL:n käyttämiä perusteluita Virolai-
nen piti ristiriitaisina. Yhtäältä väitettiin, etteivät
veronhuojennukset suuresti teollisuutta auttaneet
ja toisaalta kuitenkin paisuteltiin teollisuuden
saamia etuja. SKDL ei selvästi halunnut alueelle
palkkatuloja tuovaa teollisuutta vaan lisää työttö-
myystöitä. Edustaja Vennamon (VP 1957, ptk
18.4.1958: 4345) mukaan SKDL oli teollistami-
sessa ”maan taantumuksellisin puolue”. Edustaja
Lahtela (VP 1957, ptk 18.4.1958: 4347) toivoi
pohjoisen kommunisteilta vielä suunnanmuutosta.

Kun eduskunta pitkän väittelyn jälkeen
pääsi äänestämään, lakiehdotus hyväksyttiin sel-
vällä äänten enemmistöllä. Eduskunta muovasi
vielä vastauksessaan hallituksen esitykseen (VP
1957, eduskunnan vastaus 18.4.1958) lakia niin,
että verovapaus koski omaisuuden käyttöönotto-
vuoden ohella kolmea seuraavaa verovuotta. Tätä
veronhuojennusta toteutettaisiin siis Lapin ja
Oulun läänien alueella. Näin hallituksen alun perin
esittämä veronhuojennusalue laajeni ”Lapin mar-
kan” alueesta kattamaan myös Oulun läänin
kokonaisuudessaan, ja veronhuojennusten kesto
lyheni alun perin esitetystä viidestä vuodesta
kolmen vuoden mittaiseksi.

Kaleva (20.4.1958) piti ratkaisua voittona
Pohjois-Suomelle. Laki oli lehden mukaan ollut

”vaaravyöhykkeessä” koko ajan, sillä SKDL oli
vielä asian kolmannessakin käsittelyssä aikonut
kaataa sen. Hallituksen alkuperäinen huojennus-
alueen eteläraja oli ollut ”vailla todellisuuspohjaa”,
mutta esitys sen siirtämisestä Oulun läänin ete-
lärajalle oli varmistanut lain läpimenon. Vaikka
maassa oli muitakin apua kaipaavia seutuja, ei
Pohjois-Suomen etujen yleistäminen koko maata
kattaviksi saanut aikaisempaan tapaan toistua.
Ministeri von Fieandtin aloite, jonka tämän hallitus
nyt oli toteuttamassa, oli ”koituva Pohjois-Suo-
melle uuden taloudellisen nousun lähtökohdaksi”.
Lapin Kansan (29.4.1958) mukaan kommunistit
olivat yllättäneet toiminnallaan monet pohjoissuo-
malaiset. SKDL puhui usein ”propagandistisessa
mielessä” pohjoisen teollistamisesta, mutta toimi
kuitenkin teollistamista hidastaen ja valtiojohtoi-
suutta painottaen. ”He tietävät hyvin, että työttö-
myyden ja taloudellisen ahdingon jatkuminen on
heille poliittisesti edullinen”, lehdessä korostettiin.
Kommunistit tunsivat lisäksi ”tunneperäistä kau-
naa” pienyrittäjyyttä kohtaan, ja juuri tämän ase-
maa laki pyrki parantamaan. Lapin Kansa (15.5.1958)
arvioi helpotuksen koituvan kaikkien pohjoissuo-
malaisten voitoksi. Kolmen vuoden verovapaus
voisi luoda pohjoiseen ”normaaleja työtilaisuuk-
sia”, ja se oli askel tiellä, joka nostaisi pohjoisen
muun Suomen tasolle.

Kansandemokraatit ja maalaisliittolaiset
korostivat vielä ennen vuoden 1958 eduskunta-
vaaleja näkemyksiään valtion osallisuudesta.
Kansan Uutiset (15.6.1958) tähdensi, ettei SKDL
uskonut yksityisen teollisuuden veronhuojen-
nuksiin. Kun yhteiskunta ei voinut valvoa yksi-
tyisten, pankkien ja vakuutuslaitosten sijoitustoi-
mintaa, oli mahdotonta huolehtia investointien
kohdistumisesta menestyvien alojen laajentami-
seen ja siitä, että varat oli sijoitettu kansantalouden
kannalta edullisesti. Verohelpotusten ja devalvaa-
tiomiljardien ”syytäminen” aloille, joilla tuotanto
ja vienti olivat laskussa ja pääomat käyttämättö-
minä ei voinut tarkoittaa kansan etujen toteu-
tumista. Yksityisyritysten verohelpotuksiin varat
koottiin kansan elintason kustannuksella. Maa-

kansan (26.6.1958) mukaan muiden puolueiden
ajamat talouspoliittiset vaihtoehdot veivät yhteis-
kuntaa vaikeisiin ongelmiin. Oikeistolainen
teollistava talouspolitiikka hyödytti suuromistajia
ja vahingoitti köyhiä, sosiaalidemokraattien poli-
tiikka tuki asutuskeskuksia ja surkastutti maa-
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seudun ja SKDL halusi lähinnä perustaa valtiollisia
suuryrityksiä ja kolhooseja. Maalaisliittolaisen
näkemyksen mukaan valtion piti vero- ja budjetti-
politiikallaan, voima- ja kuljetustariffipolitiikallaan
sekä keskuspankin rahapolitiikallaan ohjata teol-
listamista. Tämä oli ”taloudellisesti ja sosiaalisesti
realistisella pohjalla eikä mitään haihattelua”.

Veronhuojennuslain säätämistä seuran-
neet kannanilmaisut tukevat veronhuojennusta
edistettäessä esiintyneitä näkemyksiä alueellisen
kehittämisen eri välineiden mahdollisuuksista.
Maalaisliittolaiset näyttävät Kekkosen varhaisesta
vastahakoisuudesta huolimatta asian käsittelyn
edetessä kallistuneen veronhuojennuspyrki-
myksen kannalle ja korostaneen samalla jatkuvasti
varsinkin yksityisen pienyrittäjyyden merkitystä,
SKDL puolestaan uskoi veropolitiikkaa vahvem-
min valtion omaan tuotantotoimintaan ja talouden
tiukempaan sääntelyyn. SDP näyttää liikkuneen
näiden näkemysten välimaastossa. Tätä osoittaa
esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatin (12.11.1959)
pääkirjoitus syksyllä 1959. Sen mukaan työtä
tarjoavan teollisen toiminnan voimistaminen oli
ensisijaista, ”tapahtuipa tämä yksityisen tai valtion
sektorin piirissä”. Yksityisyrittäjyydellä oli selvästi
mahdollisuuksia esimerkiksi kasvavan työvoiman
sijoittamisessa, mutta valtion ja sen yhtiöiden
mahdollisuuksia ei myöskään voinut aliarvioida.

Kaleva (31.8.1958) arvioi Pohjois-Suomen
veronhuojennuslakia sen oltua voimassa muuta-
man kuukauden todeten lain jo virkistäneen yrit-
teliäisyyttä ja kannustaneen uusiin suunnitelmiin.
”Tämä laki kävi monivaiheisen käsittelyn läpi ja
oli onni, että sille annettiin selväpiirteinen ja oikea
alueellinen määrittely”, lehdessä painotettiin.
Pohjois-Suomi käsitti lain mukaan ”vanhan suur-
Oulun läänin”, josta Lappi oli erotettu erilliseksi
lääniksi vuonna 1936. ”Jo aikaisemmin oli tätä
aluetta käsitelty erillisenä maanäärenä ja tämä
käsitys on aikoinaan myös johtanut varhaisemman
maamme pohjoisimman läänin alueen muotou-
tumiseen”, Kaleva korosti. Veronhuojennus oli
”Lapin markkaa” tai erilaisia, usein vesitettyjä ja
tilapäisiä tukia parempi olojen kohottamisen
keino. Tätä tuen muotoa ei etelässäkään näytetty
arvosteltavan niin hanakasti kuin muita etuja.
Verohelpotus paransi yritystoiminnan toiminta-
edellytyksiä, loi mahdollisuuksia teollisuuslaitosten
perustamiselle ja entisten laajentamiselle. Siitä
seuraisi työmahdollisuuksia ja hyvivointia. Oli

kuitenkin valitettavaa, että korjaus oli saatu syn-
tymään myöhässä, sillä vallitsevissa oloissa si-
joituksia tuskin tehtäisiin pääomien puutteen takia.

Pääomatilanne hidasti varmasti osaltaan
veronhuojennusten vaikutusta, mutta ongelmia
alueellisen kehittämisen välineessä oli ilmeisesti
muutenkin. Moni välineen käyttöä seurannut on
suhtautunut sen tehoon epäillen. Esimerkiksi
Hustich (1965b: 286) arvioi, etteivät veronhuo-
jennukset houkutelleet ”montakaan yritystä”
Pohjois-Suomeen. Virolaisen (1971: 92) mukaan
vuoden 1958 laki oli ”ensimmäinen selväpiirteinen
aluepolitiikan käytännön toteuttamisyritys”, joka
kuitenkin osoittautui suhteellisen tehottomaksi
eikä kannustanut riittävästi teollisuuden laajene-
miseen. Rautaruukki Oy:n ja Kemijärvi Oy:n
perustamisen Virolainen kuitenkin mainitsi myön-
teisinä merkkeinä lain vaikutuksesta. Kiljusen
(1979: 139–140) mukaan Suomessa seurattiin
vuoden 1958 lailla Norjan esimerkkiä, se oli ”en-
simmäinen teollisuutta koskeva aluepoliittinen
laki”. Huojennuksilla haluttiin tasoittaa alue-eroja
kannattavuusedellytyksiä hieman muuttamalla.
Samalla voitiin tukeutua markkinavoimiin julkisen
vallan asiaan enempää puuttumatta. Vartiaisenkin
(1998: 4) mukaan vuoden 1958 Pohjois-Suomen
teollisuuden veronhuojennuslakia on pidetty teol-
lisen aluepolitiikan päänavauksena. Myös Vartiai-
nen arvioi lain vaikutusten jääneen kuitenkin
vähäisiksi.

4.3 Aluepolitiikan kompromisseihin

Aluepolitiikan yleistä keinovalikoimaa ajatellen
valtion ja yksityisyrittäjien suhdetta hahmottele-
vissa esimerkkitapauksissani muotoiltiin suomalai-
sia rajoja valtion omien toimintojen sijoittamisen
ja valtiolta yksityisille yrittäjille myönnettyjen kan-
nustimien välineille. Ei-sosialistinen Maalaisliitto
etsi Urho Kekkosen ja tämän hallituksen toimilla
vuonna 1952 sopivaa mallia valtion osallisuudelle
Pohjois-Suomen kehittämisessä. Onko maallamme

malttia vaurastua? -pamfletin jälkimainingeissa
esitetty määräraha pohjoisen liikenneolojen kehit-
tämiselle kytkettiin Kekkosen esittämiin valtion
osallisuuden kasvattamisajatuksiin, vaikka se oli
oikeastaan tarkoitettu tukemaan kaikkea tuotan-
totoimintaa alueella. Pohjois-Suomen miljardin
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jälkeen eduskunnan käsittelyyn tullut Kemijoki-
laki niputettiin varsin luontevasti samaan kokonai-
suuteen, hahmottelihan Kekkonenkin Pohjois-Suo-
men kehittämiseksi nimenomaan kokonaisohjel-
maa. Poliittisesti asetelma kärjistyi ajan politiikalle
tyypilliseen tapaan sosialististen ja porvarillisten
ryhmien väliseksi kiistakysymykseksi. Kekkosen
ajatus Kemijoen valjastamisesta valtiovetoisen
yhtiön voimin nosti kriitikot vastarintaan erityisesti
voimayhtiöissä ja porvarillisissa ryhmissä, näin siis
myös Kekkosen omassa puolueessa Maalaisliitossa.
Kemijoen vesivoiman valjastamista pidettiin aske-
leena voimantuotannon monopolisoimiseen ja
liikkeenä kohti valtiososialismia. Valtiollistamis-
henkisyyttä pidettiin poliittisessa oikeistossa oireena
merkittävästä poliittisesta suunnanmuutoksesta.

Idea yrityksien sijoittumisen taloudellisista
kannusteista ei edennyt kovin nopeasti. Pohjois-
Suomen veronhuojennuksia ehdittiin 1950-luvun
kuluessa toivoa moneen otteeseen ennen kuin
ajatus varsinkin Suomen Pankin pääjohtajan Rai-
ner von Fieandtin esitysten myötä nousi vakavam-
min esiin. Joissakin äänenpainoissa asian hitaan
etenemisen arvioitiin johtuvan valtion roolia
painottaneesta politiikasta ja siitä, etteivät yksityi-
sille yrittäjille suunnatut kannustimet olleet maa-
laisliittolais–sosiaalidemokraattisen yhteistyön
aikaan erityisen suosittuja. Kun kannustinpolitiik-
kaan pitkän keskustelun jälkeen vihdoin tartuttiin,
saivat teollistaminen ja Pohjois-Suomi siinäkin
suuren merkityksen. Äärimmäinen vasemmisto
arveli yksityisyrittäjille osoitettujen huojennusten
päätyvän lopulta palkansaajien maksettavaksi,
oikeisto uskoi niiden kannustavan uutta yritys-
toimintaa ja tuovan kunnille sekä valtiolle lisää
verotuloja. Kiistan kärjessä näkyi myös SKDL:n
ja Maalaisliiton pohjoisessa käymä valtataistelu.
Edellinen ei uskonut veronhuojennusten vaiku-
tuksiin, jälkimmäinen piti huojennuksia tärkeänä
osana alueen kehittämisen välineistöä ja SKDL:n
pohjoisten kansanedustajien esittämää vastarintaa
siksi kyseenalaisena.

1950-luvulla lähdettiin siis ensin teollista-
maan Pohjois-Suomea valtion omin investoinnein
ja myöhemmin tehtiin tasaisesti aloitteita verotuk-
sen keinojen käyttämisestä niin, että valtio myös
näin ohjailisi alueen kehitystä. Jo tuon vuosikym-
menen läpi näyttääkin kulkeneen ajatus siitä, että
valtion osallisuus heikommin kehittyneen alueen
talouden ohjailussa oli välttämätöntä. Alueiden

kehitystä lähestyttiin siis ”interventionistisesti”
(Armstrong & Taylor 2000: 213). Samanaikaisesti
kuljetettiin myöhemmin aluepolitiikan keskeisiksi
toimintalinjoiksi määriteltyjä ideoita valtion
omista, välittömistä alueiden kehittämisen toimista
että välillisistä, muiden ratkaisuja ohjailevista
poliittista toimista (vrt.  Okko 1978: 5–7). Varsi-
naisen aluepolitiikan tavanomaisista toteutuksen
välineistä (esim. Tervo 1985: 38–41) sovellettiin
1950-luvulla näin ainakin infrastruktuuripoli-
tiikkaa, julkisen vallan toimintojen sijoituspoli-
tiikkaa ja sijaintipäätöksiä ohjaavia kannustimia.
Yritysten liikkeitä ei kuitenkaan alettu rajoittaa,
kuten muualla Euroopassa tehtiin taloudellisten
kannustimien rinnalla (Nicol & Yuill 1980: 21–22).

Tehtaiden rakentamisen linja – siis esimer-
kiksi Okon (1978: 5) mainitsema talouskehityksen
valtionyhtiöiden sijoituspäätöksin tapahtuva
välitön ohjailu – synnytti 1950-luvulla helposti
vilkkaan keskustelun, jossa ruodittiin vapaan
markkinatalousjärjestelmän oikeutusta, mono-
polien haitallisuutta, yhteiskunnallisen hyvän
saavuttamisen pyrkimykstä, työllisyyspolitiikan
tavoitteita ja kansainvälisiä trendejä. Kekkosen
linjaukset vahvasta valtion osallisuudesta ja omasta
yritystoiminnasta veivät ainakin osan Maalais-
liitosta nopeasti lähelle vasemmistopuolueiden
pyrkimyksiä. Tämä porvarillisen puolueen liike
teki Pohjois-Suomen kehittämisen keinovalin-
noista 1950-luvun poliittisessa ilmastossa selvästi
ideologisen kysymyksen. Suomalainen talous oli
periaatteessa vapaa, ja periaatteesta pidettiin var-
sinkin maan poliittisessa oikeistossa tiukasti kiinni.
Mittavia pääomia vaatinut valtion teollisuuslai-
tosten rakentaminen voitiin tulkita yksityisen
yritteliäisyyden toiminta-alueelle tunkeutumiseksi.
Uutta valtiollista teollisuutta ajaneiden kannalta
tavoitteeseen liittyi kuitenkin selvästi suuri houku-
tus, sillä hankkeilla voitiin koota huomattavia
poliittisia voittoja ja lisätä kannatusta. Tehtaat
lisäsivät ainakin lyhytaikaisesti työmahdollisuuksia
ja ne saattoivat auttaa paikallista ja kansantaloutta-
kin selvään nousujohteeseen.

Infrastruktuurin ja palvelujen parantamista
painottanut linja, jonka Okko (1978: 5) mainitsee
tuotantoedellytysten perusedellytysten kehityksen
kautta tapahtuvana alueellisen kehittämisen ohjaa-
misena, oli yleisemmin hyväksytty. Tällä toiminnan
muodolla oli taustallaan perustelu siitä, että talou-
dellisen kehityksen kannalta näytti tarpeelliselta
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käyttää kaikki mahdollisuudet yritystoiminnan
yleisten edellytysten kohentamiseen. Infrastruk-
tuurihankkeet tarkoittivat usein myös töitä työttö-
mille. Ne olivat myös helposti perusteltavissa äänes-
täjille, saatiinhan teistä, sähköistä, ja palveluista
hyötyä tasapuolisesti. Tielinjan toimivuudesta ei kui-
tenkaan ollut varmuutta, sillä yksityistä teollisuutta
ei voitu sille epämieluisille alueille pakottaa. Infra-
struktuurin kehittämisen voitiin siis vain toivoa
tuovan taloudellisesti vähemmän kehittyneelle
alueelle uutta tuotantotoimintaa. Poliittisten ryh-
mien kannalta oli selvästi 1950-luvulla suhteel-
lisen helposti hyväksyttävää ja perusteltua vaatia
teollisuuden edellytysten parantamista, siis vaikka-
pa toimivampia liikenneyhteyksiä. Tämä vaikutti
varmasti siihen, että esimerkiksi Pohjois-Suomen
miljardi läpäisi heikosti valmisteltunakin budjetti-
käsittelyn.

Suomessa on Okon (1978: 7) mukaan tyy-
pillisesti käytetty välillisesti vaikuttavia eli ohjailevia
alueiden kehittämisen välineitä. Investointitoi-
minnan kannattavuuteen puuttuminen alueellisesti
määritellyillä verotuksen ja rahoituksen keinoilla
on ollut Suomessa merkittävää. Veronhuojen-
nuksilla valtio voikin kannustaa yrittäjiä tietyillä
alueilla. 1950-luvulla näin haluttiin lisätä pohjoisen
taloudellista houkuttavuutta ja vaikuttaa myös
alueellisesti korkeiden tuotantokustannusten
ongelmaan (vrt. Vanhove 1999: 358). 1950-luvun
lopussa Maalaisliitossa verotuksen keinot sopivat
varsinkin Kekkosen painottamaan alueiden kehit-
tämisen ”yksi monista tarvittavista välineistä” -ajat-
telutapaan. Yksityisyrittäjiä tukemalla puolue pääsi
osoittamaan myös porvarillisia periaatteitaan.
Veronhuojennuksiin saatiin myös kytkettyä ”askel
oikeaan suuntaan” -argumentti, jota käyttämällä
esimerkiksi Johannes Virolainen painotti määrätie-
toisesti sitä, että alueiden kehittämisen eri muodot
olivat tulossa jäädäkseen. Myös Pohjois-Suomen
veronhuojennuslakiin jälkikäteen kohdistunut
kritiikki näyttää osoittavan, etteivät kannustimet-
kaan aina toimi odotetulla tavalla. Vanhoven (1999:
358) mukaan onkin niin, että kannustimin voidaan
onnistua kompensoimaan yksittäisten ongelmien
vaikutus alueiden talouskehitykseen, mutta tällä ei
välttämättä muuteta seutujen tilannetta suuresti,
sillä ongelmalliset seudut kärsivät usein yhtä aikaa
useista ratkaisua vaativista vaikeuksista.

Ajatus tiettyjä alueita koskevien hankkei-
den ”vesittämisestä” on mielestäni merkittävä

sivujuonne aluepolitiikan välineitä koskevassa
keskustelussa. Jo Pohjois-Suomen miljardin bud-
jettikäsittelyssä osa kansanedustajista nosti esiin
ajatuksen siitä, että määräraha oli tarvittaessa
voitava ulottaa myös muille vähemmän kehit-
tyneille alueille. Veronhuojennuskeskustelussa
vaatimukset lain kattaman alueen ulottamisesta
Pohjois-Suomen ohella Pohjois-Karjalaan, Keski-
Pohjanmaalle tai Kuopion ja Mikkelin läänien
alityöllisille alueille olivat vielä selvempiä. Pohjois-
Karjalan maakuntaliiton lähetystö kävi jopa
suoraan toivomassa pääministeri Sukselaiselta
Pohjois-Suomeen esitetyn kaltaisia etuja myös
pohjoiskarjalaiselle teollisuudelle. Käyty keskus-
telu näyttää tutkimani perusteella jo hakeneen niitä
ominaisuuksia, joiden perusteella alueellisen
kehityksen ohjauksen muotoja jatkossa oli tar-
koitus kohdentaa. Alueellisen tuen antamisen
ajatus vaikuttaakin samalla myös vakiintuneen
kansanedustajien ajatteluun. Samalla tiettyjen
itäisten ja pohjoisten seutujen edustajien Pohjois-
Suomen olojen etusijalle asettamista kritisoineiden
kommenttien kautta alkoi hahmottua se, millä
alueilla Suomessa ajateltiin Pohjois-Suomen ta-
paan kärsittävän erityisesti elinkeinojen kehitty-
mättömyydestä.

Pohjoisen oloiltaan vaikeimpien alueiden
rinnalle voitiin löytää yhtä lailla heikosti menesty-
neitä myös muista maakunnista, kun ”kehittymättö-
mälle” haettiin sopivaa määritelmää. Huono-osai-
suutta oli Suomessa selvästi muuallakin kuin
pohjoisessa. Kartalta pyrittiin osoittamaan ”ali-
kehittyneen” tai ”alityöllisyyden vaivaaman”
määritelmiin sopivat seudut, kun alueille kaivattiin
valtion erityishuomiota. Kansanedustajat koros-
tivat ”talousalueita”, jotka piti ottaa kokonai-
suuksina huomioon. Myös esimerkiksi kaupunki-
ja maaseutualueiden kehityserot nostettiin keskus-
telussa esiin. 1950-luvun lopulla pitkän pohjoisen
erityisyyttä korostaneen kauden jälkeen tilanne oli
selvästi muuttumassa, pohjoinen ei voinut yksin
olla ”kehittymättömän” synonyymi. Tässä näkyy
mielestäni yhteys esimerkiksi Hustichin (1960b:
131) vuonna 1960 esittämään ajatukseen siitä, että
pohjoisessa ilmenneitä kehittymättömyyttä
määrittäneitä ominaispiirteitä näkyi selvästi myös
muualla Reuna-Suomessa. Tämän vuoksi taloudel-
lista Pohjois-Suomi -käsitettä oli laajennettava.
Hustich (1960a: 146–147) huomioi myös, että
Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua? -kirja-
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sessa ”Pohjois-Suomeksi” käsittämien Lapin ja
Oulun läänien tavoin kirjan tavoitteita voitiin
soveltaa muihinkin maan alikehittyneisiin alueisiin.
Vaikka maata ei voitu teollistaa tasaisesti, ei Pohjois-
Suomen erottaminen muusta Reuna-Suomesta
tuntunut Hustichista ”oikeaan osuneelta”.

Valtio näyttää epäsystemaattisena pidetyllä
alueiden kehittämisen kaudella kokeilleen jo varsin
monia sillä ylipäätään käytettävissä olevia alue-
politiikan keinoja, samalla valtionhallinnossa on
etsitty perusteita heikommin kehittyneiden aluei-
den valikoimiselle eri kehittämistoimien piiriin.
Näin myöhempään aluepolitiikkaan voitiin poimia
mukaan jo monia tuttuja elementtejä. Infrastruk-

tuurin kehittäminen hyödytti seutuja selvästi,
valtion omien laitosten sijoittaminen toi luonnon-
varat aiempaa tehokkaammin käyttöön ja avitti
myös työllisyystavoitteen saavuttamisessa, ja kan-
nustinpolitiikka – vaikka vuoden 1958 laki ei suurta
ryntäystä pohjoiseen synnyttänytkään – vaikutti
sekin markkinatalousmaassa varsin perustellulta.
Alueita kehittävälle politiikalle tarvittiin vain näi-
den yhtäaikaiseksi hyödyntämiseksi riittävän
laajoja toimintamahdollisuuksia. Niiden saamisek-
si taas tarvittiin selvästi kompromisseja, niin ideo-
logisten lähestymistapojen kuin eri syrjäseutujen
tavoitteidenkin välille.
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5. Autiotilat, asutustoiminta, teollisuus?

Maaseudun tulevaisuus ja muutoksen ohjaus 1950-

luvun alueiden kehittämisen politiikassa

Kolmannessa tapausesimerkissäni kohtaavat maa-

seutumainen ja kaupunkimainen elämänmuoto.

1950-luvun alueiden kehittämisen politiikassa ja

varsinkin Pohjois-Suomen kehittämisen toimilla

yhteiskunnallisia ongelmia ja muutosta pyrittiin

hallitsemaan ennen kaikkea maaseudun oloihin

vaikuttamalla. Maaseudun kehittämistarpeiden

painottuessa kaupunkien kehityksen ohjaaminen

ja hallinta näyttää jääneen usein toissijaiseksi.

Tutkimukseni aineisto osoittaa 1950-luvun alueel-

lisen kehittämisen tasapainoilleen maaseutua ja

kaupungistumista koskevissa kysymyksisssä kehi-

tyksen vapaan etenemisen ja sen jarruttamisen

ajatusten välillä. Tapausesimerkissäni onkin huo-

mionarvoista se, miten maaseudun kehitystoimet

kulkivat 1950-luvulla suomalaisessa alueiden

kehittämisen politiikassa vaihtoehtona kaupun-

kien ja niiden elinkeinojen ”ylinopealle” kehityk-

selle. Yhteiskunnan kokonaiskehitystä haluttiin

myös hallita uuden valtakunnansuunnittelun

avulla. Maaseudun tulevaisuudennäkymät liittyivät

monella tapaa SDP:n ja Maalaisliiton kannatus-

kysymyksiin ja puolueissa syntyneisiin sisäisiin

ristiriitoihin. Maaseudun kehityksen hallinta oli

näin 1950-luvulla keskeinen osa yhteiskunnallisen

vakauden ylläpitämistä.

Tämä tapausesimerkkini ei kosketa muiden

esimerkkieni tavoin yksin Pohjois-Suomea. Näkö-

kulmavalintaani Pohjois-Suomen aluekehittämistä

koskevassa tutkimuksessa perustelee ennen kaik-

kea se, että agraarisuus ja maaseudun poliittinen

painoarvo ilmenivät hyvin vahvasti juuri pohjoisia

seutuja kehitettäessä. Pohjoisessa oli nähtävillä

monia keskeisiä maaseudun ongelmakysymyksiä:

väestön kasvu, suuret ikäluokat, pienviljelys-

valtaisuus, sivuansioiden tarve, asutuspolitiikka ja

kommunismin leviämisen uhka. Näkemykseni

mukaan Pohjois-Suomen merkittävä poliittinen

asema vaikutti väistämättä siihen, miten paljon

1950-luvulla puhuttiin kehittymättömästä maa-

seudusta. En siis ajattele koko Pohjois-Suomen

olleen maaseutua tai maaseutukeskustelun kosket-

taneen vain tätä aluetta (maaseutumäärittelyistä

esim. Rosenqvist 2000: 15).

Maaseudun ja kaupunkien tulevaisuutta

hahmottelevat puheenvuorot kuvaavat mielestäni

kiinnostavalla tavalla 1950-luvun yhteiskunta-

kehitykseen kohdistuneita paineita. Samalla ne

kertovat siitä, miten vaikeaa yhteiskunnallisen

kehityksen ohjaamiseen tarttuminen on, vaikka

kehitys näyttää selvästi vievän tiettyyn suuntaan.

Vuoden 1949 Maaseutuhenkinen elämänkatsomus -

oppikirjasesta (Virolainen 1949) vuosikymmenen

lopun maalaisliittolaiseen ja sosiaalidemokraatti-

seen puoluehajaannukseen kehittyneet maaseutu-

näkemykset kertovat myös 1950-luvulla alueiden

kehittämiseen kohdistuneista odotuksista ja arvos-

tuksista. Monet näistä heijaistuivat myöhemmin

varsinaiseen aluepolitiikkaan. Vaikka Urho Kekko-

sen Onko maallamme malttia vaurastua? -pamfletti

oli osa maaseutualueiden kehittämiskeskustelua,

ilmenee maalaisliittolainen maaseudun tarkastelu-

tapa mielestäni paremmin ilman Kekkosen kiistel-

tyä avausta. Kirjasen totutusta poikennutta linjaa

kuvaa esimerkiksi Hustichin (1960a: 146) totea-

mus: ”Urho Kekkosen kirja ei tosiaan ollut mikään

tavallinen poliittinen pamfletti. Eikä se kumarta-

nut vallitseville mielipiteille”.

Tarkastelen tässä tapausesimerkissä maa-

laisliittolaista ja sosiaalidemokraattista kuvaa maa-

seudusta ja keskuksista ajalle tyypillisistä yhteiskun-

nallisista, läpi 1950-luvun kehittyneistä linjauksista

käsin. Maaseudun teollistamistavoite, pienviljelyn

tulevaisuutta koskevat arviot, muuttoliikkeen hal-

linta, ja yhteiskunnallisen kokonaisuuden ohjel-

mallinen lähestyminen kiinnittyvät laajempaan

kokonaisuuteen puolueiden kannatusta ja 1950-

luvun yleistä poliittista ilmapiiriä kuvaavassa
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alaluvussa. Maaseutu–kaupunkitapausesimerkkii-

ni liittyvää keskustelua käytiin puolueiden sisällä

esimerkiksi puoluekokouksissa, vaalikampanjoin-

nissa, eri komiteoissa ja hankkeissa. Niiden näkö-

kulmat täydentyvät Suomen Sosialidemokraatin ja

Maakansan pääkirjoitusten esittämien näkemysten

avulla.

5.1 Teollistaminen maaseudun

muutoksessa

Johannes Virolaisen Maaseutuhenkinen elämänkatso-

mus -kirjanen hahmotteli vuonna 1949 Maalais-

liiton maaseutu- ja kaupunkikuvaa yhtäältä yhteis-

kunnan muutoksen, toisaalta tasapainottamisen

näkökulmasta. Virolainen (1949: 87) ennakoi, ettei

maatalous voisi sijoittaa koko maaseudun väestön-

lisäystä. Tämän vuoksi oli ryhdyttävä toimenpitei-

siin, jottei ”väestöylijäämän” tarvitsisi hakeutua

jo valmiiksi ylikansoitettuihin keskuksiin. Teolli-

suutta maaseudulle sijoittamalla maaseutuelämän

perusteita voitiin vahvistaa. Uusi teollisuus tarkoit-

ti käytännössä pien-, käsi- ja kotiteollisuuden

lisäämistä, näillä odotettiin olevan Suomessa suu-

ria mahdollisuuksia. Virolainen painotti oikean-

laisen elämänkatsomuksen merkitystä:

”Jos kansa, silloin kun se vielä on nuori,

tarmokas ja kehityskykyinen, tietoisesti

kehittää itselleen oman terveen elämänkat-

somuksensa ja toteuttaa sen käytännössä

politiikassa, ei ilmeisesti ole mitään estettä

kansakunnan elinvoiman säilymiselle.

Eräänä tällaisen politiikan välttämättömänä

ehtona on laajalle hajautunut väestö ja

elinvoimaiset maaseutuyhdyskunnat. Sen

vuoksi on toiminnan painopiste meidänkin

maassamme suunnattava maaseudulle,

missä on niin runsaasti käyttämättömiä

mahdollisuuksia. Maaseudun moninaiset

puutteet on koko kansakunnan yhteisin

ponnistuksin korjattava ja ennen muuta on

luotava maaseudulle niin henkisesti kuin

taloudellisestikin monipuolista ja rikasta

elämää.”

(Virolainen 1949: 92)

Virolaisen (1949: 92–93, 95) mukaan Suomen

ei ollut mitään syytä toistaa suurissa teollisuus-

maissa ”välttämättömän teollistamisprosessin”

kuluessa tehtyjä virheitä. Kun Suomessa riitti tilaa,

ei tarvittu suuria asutuskeskittymiä. Virolainen piti

yhteiskunnassa teollistamiseen usein liittynyttä

muuttoliikettä ”ehdottomasti vääränä ja vahingol-

lisena”. Selväpiirteisellä, maaseudulle suunnatulla

julkisella politiikalla maaseutua voitiin kehittää ja

samalla turvata Suomen tulevaisuus. Teolli-

suudessa Virolainen näki paljon hyvää: se tarjoaisi

maaseudulla nuorille menestymisen mahdolli-

suuden, parantaisi toimeentuloa ja nostaisi

elintasoa. Lisäksi maatalouden ja teollisuuden

yhdistelmä tukisi koulutusmahdollisuuksien

kehittämistä ja sosiaalimenojen kustannuksista

suoriutumista. Virolainen (1949: 104–107) piti

ennen kaikkea pienteollisuutta maaseudun kehittä-

misessä tärkeänä, sillä suuryritysten syntymistä

vaikeuttivat esimerkiksi pääoman ja halvan käyttö-

voiman puute. Suurteollisuutta vastaan puhuivat

myös sen usein synnyttämät sosiaaliset ongelmat.

Maalaisliiton olikin Virolaisen mukaan vaiku-

tettava aiempaa tehokkaammin teollistamispoli-

tiikkaan juuri pienteollisuutta edistämällä.

Maakansa ja Suomen Sosialidemokraatti vaati-
vat kumpikin teollista muutosta, mutta hieman eri
painotuksin. Suomen Sosialidemokraatti (22.4.1950)
kritisoi teollistamisen hidasta etenemistä. Sen
mukaan siirtolaisuuden ja muuttoliikkeen kasvua

ihmetellen seuranneet ”porvarilliset piirit” eivät
voineet irrottautua vastuustaan maaseudun hitaan
muutoksen kohdalla. Suomessa vain puhuttiin
teollistamisesta, asutustoiminnan rajoittamisesta
ja maataloustuotannon supistamisesta, ja samaan
aikaan maaseudulla kärsittiin kausi- ja rakennetyöt-

tömyydestä. Vähäiset teollistamispyrkimykset
eivät voineet ratkaista maaseudun maattoman
väestön työllisyysongelmia tai pienviljelijöiden
tilannetta. Maakansan (9.6.1950) mukaan maa-
seudun elinkeinoelämän monipuolistamisajatus
levisi maalaisliittolaisesta aloitteesta, mutta eteni

hitaasti. Aihetta tutkineen komitean mietintöä
lainatessaan lehti piti uudenlaisena lähestymis-
tapana ajatusta teollisuudesta maatalouden tukija-
na, ei sen vihollisena. Teollisuutta haluttiin lähelle
pientilojen asukkaita, kun aiemmin teollisuus-
laitoksia oli haluttu keskittää nimenomaan harvoi-

hin keskuksiin. Samalla työvoima oli irrotettu
maaseutujuuristaan ja sulatettu se ”asutuskeskusten
suureen ihmismassaan”. Maaseutu piti teollistaa

niin, että ”elämän peruspiirteet säilyvät ennallaan”.
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Oli kuitenkin selvää, että muutosta tarvittiin – joh-

tihan maaseudun pienviljelyksen ja sivansioiden

suhdanneherkkä yhdistelmä varsinkin Pohjois- ja

Itä-Suomessa jatkuvaan työttömyyteen.

Teollistamisajatuksen vahvistuessa idealle

löytyi innokkaita isäkandidaatteja. Hallitusten

tiuhan vaihtumisen myötä työn alla oli useita

erilaisin kokoonpanoin hahmoaan etsineitä komi-

teamietintöjä, joiden tulokset toivat näkemyksiä

teollistamisen vaihtoehtoihin. Urho Kekkosen I

hallituksen aikana asetettu maaseudun elinkeino-

komitea (KM mon. 1951/17: 6, 10–16) korosti

maaliskuussa 1951, etteivät aiemmin tuloja maa-

seutuväestölle tuottaneet metsätyöt, sodanjälkeiset

rakennustyöt ja siirtoväen asuttamisen tehtävät

enää riittäneet. Kun teollisuuden laajentaminen

oli ”pakottava välttämättömyys” maaseudun

köyhyyden ja kansantalouden kokonaiskehityksen

vuoksi ja suurteollisuuden laajenemista hidasti

pääomien puute, tarvittiin suurteollisuuden rinnalle

pientuotantoa. Hyviä esimerkkejä pienteollisuuden

työllistävyydestä ja tuloksista oli komitean mukaan

tarjolla paitsi ”teollisen kehityksen huippumaissa”

myös Ruotsissa, missä varsinkin maan keski- ja

pohjoisosissa työttömyyttä vastaan oli 1930-luvun

puolivälistä lähtien taisteltu juuri pienyrityksiä

kehittämällä. Pohjois-Ruotsin tulokset sopivat

maaseudun elinkeinokomitean mukaan malliksi

Suomelle vallitsevien olosuhteiden samankaltai-

suuden vuoksi. Maakansa (18.11.1951) piti komi-

tean ehdotuksia pienteollisuuden laajentamisesta

tärkeänä askeleena maaseudun elinvoiman säilyttä-

miselle. Lehti vaati hankkeen taloudellista tukemista

ja painotti, etteivät komitean hyvät ehdotukset

saaneet jäädä pölyttymään.

Sosiaalidemokraattien aktiivinen rooli teol-
listajana ja Pohjois-Suomen kehittäjänä korostui
esimerkiksi puolueen Pohjois-Suomeen vuonna
1951 suuntaamassa vaalimainoksessa (TA, 329.5,
SDP, HDA 29... Mitä on tehtävä? Pohjois-

suomalainen...),  olihan juuri SDP:n pääministeri
Fagerholmin hallitus muun muassa asettanut
komitean tutkimaan teollistamisen edistämistä ja
erityisesti Pohjois-Suomen mahdollisuuksia.
”Oikea ja järkiperäinen teollistaminen on ainoa
ulospääsy jatkuvasta työttömyydestä ja samalla

tietenkin joka suhteessa Pohjois-Suomen hyvin-
voinnin terve perusta”, vaalilehtinen korosti.
Puunjalostusteollisuudelta, kaivostoiminnalta ja
vesivoimarakentamiselta voitiin sen mukaan odot-

taa paljon. Myös teollistamiskomitean mietinnössä

tärkeimpänä esiin nousi uuden teollisuuden tarve.

”Teollistumisprosessista riippuu ratkaisevalta osal-

ta maamme taloudellinen ja myös yhteiskun-

nallinen kehitys”, mietinnön alkusanat painottivat

(Teollistamiskomitean... KM 12/1951: 9). Komitea

(KM 12/1951: 125) huomioi, ettei se ollut ryhtynyt

työssään selvittämään teollisuuslaitosten edullisim-

pia sijaintipaikkoja, vaikka sitä joissakin tilanteissa

oli nimitetty teollisuuden sijoittamista tutkivaksi

komiteaksi. Tehtävänantoonsa liittyneeseen Poh-

jois-Suomen luonnovarojen tehokkaan hyödyn-

tämisen mahdollisuuksien selvittämiseen komitea

viittasi vain lyhyesti: oli tarpeen saada aikaan

”teollisen toiminnan elpymistä tietyillä alueilla, joille

sitä ei näytä yleiseltä kannalta katsottuna riittävästi

syntyvän”. Teollisuuden sijoittumista ehkäisevien

syiden poistaminen tai kompensoiminen oli

mahdollista valikoiduin toimenpitein. Tärkeää oli

kuitenkin, että teollisuuden kansantaloudellinen

merkitys ymmärrettiin laajemmin.

Alkutuotannon mahdollisuuksia talous-

elämältään vähemmän kehittyneillä alueilla selvitti

myös uusi valtakunnansuunnittelukomitea, kertoi

Johannes Virolainen radioesitelmässään maalis-

kuussa 1952 (KA, Johannes Virolaisen… radio-

esitelmä 4.3.1952). Lapin, Oulun, Kuopion ja

Vaasan läänien pienimpien tilojen peltoalan kasvat-

tamisen ja metsätalouden kehittämisen rinnalle

tarvittiin teollisuutta, sillä vain sen avulla työllisyys-

kysymys voitiin ratkaista ja lisätä hyvinvointia.

”Kaikkialla maailmassa tajutaan, että kansojen
elintason kohottaminen on ensi sijassa teollis-
tamiskysymys”, Virolainen painotti. Ryhmä-
ajattelusta oli luovuttava, maa- ja metsätaloutta ja
teollisuutta oli kehitettävä tehokkaasti rinnakkain.

Asia eteni valtakunnansuunnittelukomiteassa
kuitenkin melko kiireettömästi ja sen mietintö
(Valtakunnansuunnittelukomitean... KM 4/1954:
42) siirsi varsinaisten ehdotusten tekemistä edel-
leen. Mietinnön mukaan maaseudun elinkeino-
komitean ja teollistamiskomitean selvitykset maan

teollistamisen tarpeesta eivät olleet riittäviä.
Valtakunnansuunnittelun tueksi, teollistamisen
laajenemismahdollisuuksien selvittämiseksi ja
teollistamisohjelman laatimiseksi tarvittiin lisää
tietoa esimerkiksi jo olemassa olevan teollisuuden
sijoittumisesta, raaka-aineista, kuljetusoloista,

voimantarpeesta ja työvoimasta. Oli myös tärkeää
huomioida maan eri osien teollisuudelle tarjoamat
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mahdollisuudet ja hajasijoituksen tuottamat

sosiaaliset edut.

SDP ja Maalaisliitto muovasivat maaseudun

teollistamisajatuksen omaan katsantokantaansa

sopivaksi. Sosiaalidemokraattien kohdalla juuri

maaseudun teollistamisen sosiaaliset vaikutukset

korostuivat. Näin esimerkiksi, kun väestötilastot

osoittivat maalaiskuntien väestöstä suuren osan

työskentelevän ”kaupunkiluontoisissa elinkeinois-

sa” ja tilanne näytti kannustavan ihmisiä väestö-

keskuksiin lähemmäs työpaikkojaan. Syntyvä

asuntopula kannusti yrityksiä ja valtionhallintoa

hajasijoitukseen, arvioi Suomen Sosialidemokraatti

(6.2.1954). Pienten ja keskisuurten yritysten maa-

seudulle sijoittuminen nähtiin taloudellisesti hyvänä

ratkaisuna nimenomaan työmatka- ja asunto-

kysymyksen vuoksi. ”Myös ympäröivä luonto,

mahdollisuus pienoismaatalouden ja puutarhan

hoitamiseen jne. ovat tämän asuntomuodon

etupiiriin kuuluvia asioita”, lehden pääkirjoitus

painotti. Teollisuuden sijoittaminen maaseudulle

aiempaa laajemmassa määrin oli ”ainakin teo-

reettisesti myönteinen pyrkimys”, mutta epäselvää

oli, löydettäisiinkö siitä vastapaino kaupunkien

monipuoliselle elämälle. Tätäkin oli lehden mukaan

mietittävä tarkkaan ennen laajakantoisempien

hankkeiden toteuttamista.

Maalaisliiton puoluekokouksessa touko-
kuussa 1954 ajatus erityisesti pienimuotoisesta
teollistamisesta maa- ja metsätalouden kehit-
tämisen rinnalla nousi jälleen esiin Johannes
Virolaisen (KMA, Ml/Pt, Ca, Maalaisliiton puo-

luekokousten pöytäkirjat... 29.5.1954) alustaessa
maaseudun ”vähäväkisten” elinehtojen paran-
tamisesta. Maalaisliitto oli Virolaisen mukaan jo
10 vuoden ajan vaatinut maaseudulle pienteolli-
suutta ja lisäansiomahdollisuuksia kasvavalle maa-
seutuväestölle. Halpakorkoiset pienteollisuuslainat

ja pienteollisuuden organisaatiosuunnitelma
näyttivät tietä tulevalle. Ongelmakokonaisuus oli
kuitenkin vielä ratkaisematta. Oikeisto, kommu-
nistit ja osa sosiaalidemokraateista suhtautuivat
kielteisesti maaseudun pienteollisuuden lisää-
miseen, myötämielisempiä olivat muut keskiryhmät

ja toinen puoli SDP:stä. Päävastuu pienteolli-
suusasian eteenpäin viemisestä oli tämän vuoksi
Maalaisliitolla. Puolueen linjan mukaan maaseu-
dulle tarvittiin myös aiempaa enemmän suurta
teollisuutta, ennen kaikkea puunjalostusta. Suurta

teollisuutta sijoitettaessa oli myös estettävä sen

yksipuolinen sijoittuminen keskuksiin.

Maalaisliitossa korostettiin kuitenkin samaan

aikaan myös sitä, ettei teollistamiseen voitu nojata

liiaksi, lisäksi oli tärkeää pitää kiinni maaseutu-

maisesta elämänmuodosta. Maakansan (4.8.1954)

mukaan Suomen talouden kehityksen ei ollut vält-

tämätöntä turvata yksin teollisuuteen, sillä maan

ei tarvinnut voimakkaasti teollistuneiden valti-

oiden tavoin elättää tiheää asutusta. Suomen

kansantaloutta voitiin kasvattaa myös muiden elin-

keinojen tuella. ”Emme kernaasti uskoisi, että suo-

malaisen ihanteena voisivat olla esim. englantilaiset

suuret ja nokiset teollisuuskaupungit”, Maakansa

huomioi. Maassa riitti kyllä työvoimaa, mutta

pelkästään se varaan teollisuutta ei voinut rakentaa.

Jos ”terveelläkin pohjalla” olevien kansantalouk-

sien pohja horjui lamakausina, miten kävisi ”yksi-

puolisesti ja käytännön vaatimuksista piittaamatta”

kehitetylle järjestelmälle, Maakansa kysyi. Teol-

listumisen oli lehden mukaan tapahduttava ”to-

dellisen tarpeen sanelemissa rajoissa”. Tarve ei

vaikuttanut suuren suurelta, sillä esimerkiksi suoma-

laisten metsävarojen ”totaalisen” käytön lehti arvioi

vaativan enimmillään 10 000 henkilöä.

1950-luvun edetessä teollisen tuotannon

lisääntyminen alettiin kuitenkin pitää maaseudun

kehityksen kannalta yhä välttämättömämpänä,

hajasijoitusta ajateltiin tarvittavan myös torjumaan

teollisuuden liiallisesta keskittymisestä ja asutus-

keskusten nopeasta kasvusta seuraavia vaikeita
yhteiskunnallisia ongelmia. Liiallinen keskitys
huoletti Maalaisliitossa jopa siinä määrin, ettei
pakkokeinojakaan pidetty teollisuuden ohjaami-
sessa täysin poissuljettuina. Esimerkiksi Maakansa

(20.1.1955) huomioi, että äärimmäisenä mahdolli-
suutena voitiin turvautua Ranskassa käyttöön
otettuun malliin, joka teki teollisuuden rakentami-
sesta pääkaupunkiin luvanvaraista. ”[J]os epäterve
kehitys saa mennä liian pitkälle, silloin on ilmeisesti
suoranainen pakko turvautua sen tapaisiin kieltoi-

hin kuin mihin Ranskassa on jo täytynyt mennä”,
lehti painotti. Arviot suurten ikäluokkien työmark-
kinoille tulon mukanaan tuomista ongelmista
korostivat elinkeinojen kehittämisen tarvetta.
Maakansan (14.7.1956) mukaan sotien jälkeiset
ikäluokat synnyttäisivät 1960-luvun alussa vakavan

työllisyysongelman, sillä maa- ja metsätalouden
tavoin myös teollisuus, rakentaminen ja kauppa
sitoivat työntekijöitä vain rajallisesti. Liikenne ja

palvelut kyllä kasvoivat elintason kohotessa, mutta
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niiden mahdollisuuksista työllisyysongelman

ratkaisijoina ei ollut varmuutta. Kun vasemmiston

”patenttilääke” suurteollisuus ei näyttänyt kasvun

merkkejä, oli Maakansan mukaan eri alueille kehi-

tettävä parhaiten sopivia teollisuuden eri muotoja

rinnakkain.

1950-luvun jälkipuoliskolla jo selvästi ra-

koilleen SDP:n puoluejohdossa teollistamisen

painopiste haluttiin pitää suuressa teollisuudessa,

pienteollisuudelle varattiin suuren teollisuuden

alihankkijan ja tukijan rooli. Maaseudun teollista-

misen merkitys oli SDP:n puoluetoimikunnan

(TA, 329.5, SDP, Talouspoliittinen … huhtikuussa

1957) mukaan työvoiman ja asuntokannan tehok-

kaassa hyödyntämisessä sekä maatalouden ja teolli-

suuden paremmassa keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa toinen toistensa markkina-alueina. Näin

puoluetoimikunta esitti talous- ja teollistamis-

ohjelmassaan ylimääräiselle puoluekokoukselle

huhtikuussa 1957. Puoluetoimikunnan mukaan

vajaatyöllisyysalueita oli tietoisesti suosittava,

koska hajasijoitus tuki talouden suotuisaa kehi-

tystä. Uuden tuotannon liiketaloudellisen kannat-

tavuuden ei sen mukaan ”ainakaan kaikissa

olosuhteissa ja ensi vaiheessa” tarvinnut vastata

kansantaloudellista kannattavuutta. SDP:n teol-

listamislinjalla päävastuu oli yhteiskunnalla, jonka

piti valvoa rakentamista ja edistää teollistumista
merkittävältä osin omistamansa teollisuuden
avulla. ”Sopivin tavoin” voitiin edistää myös yksi-
tyisyrittäjyyttä. Maatalouden sijaan oli tuettava
uutta teollista tuotantoa. Vajaatyöllisyysalueiden

metsävarojen käyttö metsäteollisuuden raaka-
aineena oli ensisijaista.

Vuoden 1958 eduskuntavaalien alla maa-
seudun teollistaminen oli tiiviisti osa kampan-
jointia, Hokkasen (2002: 549) mukaan tämän ajan
vaatimuksia terävöitti vuosina 1957–58 vaikeu-

tunut työttömyys. Sosialidemokratian tie -lehdessä
(TA, 329.5, SDP, HDA 28... Sosialidemokratian
tie 7/1958) huomioitiin, että edeltäneiden vuosien
talouspolitiikan ”turmiolliset seuraukset” näkyivät
vahvimmin maaseudulla. Valtaosa maaseudun
väestöstä tarvitsi työtä maatilan ulkopuolelta, sillä

pienet tilat eivät kyenneet tarjoamaan suurille per-
heille riittävää toimeentuloa. Metsätöiden vähenty-
misen myötä vaihtoehdoksi jäivät usein siirtotyö-
maiden työttömyystöt satojen kilometrien päässä
kodista. ”Jäinen maantietyömaa ja liejuinen viemä-
riojako ovat maaseudun nuorison ainoa tule-

vaisuus?”, sosiaalidemokraatit kysyivät, ja syyttivät

Maalaisliittoa maaseudun teollistamisen vastus-

tamisesta ”itsekkäistä puoluepoliittisista syistä”.

Maatalouden elinkelpoisuutta oli lisättävä teollis-

tamisen työtilaisuuksien rinnalla. Myös Vaali-

Reimari -lehti (TA, 329.5, SDP, HDA 28... Vaali-

Reimari 2/1958) korosti teollistamisen merkitystä

muistuttaen, että ennen kaikkea tavittiin kannatta-

vaa perusteollisuutta – siis metsäteollisuutta ja

kaivostoimintaa. Näiden kiintopisteiden ympärille

voitiin sitten rakentaa myös työllisyyden kannalta

merkittävää pienteollisuutta ja -yritteliäisyyttä.

Maalaisliitto muistutti kampanjoinnissaan

teollistamistavoitteen olleen sille jo pitkään tärkeä.

Vaikka alityöllisyysalueiden teollistaminen oli sille

suorastaan sydämen asia, puolue ei uskonut

teollistamisen vaativan maa- ja metsätalousväestön

heitteille jättämistä. Talouselämän kehityksen piti

rakentua pohjalle, joka niveltyisi ”elimellisesti”

yhteiskuntaan (KMA, Ml/Pt, Ja ... 10 toimen-

pidettä, jotka autioittaisivat maaseudun). Kesä-

kuun 1958 puoluekokouksessa kansanedustaja

Martti Miettunen (KMA, Ml/ Pt, Ca … Maalais-

liitto maaseudun rakentajana, 7.6.1958) painotti,

ettei pienviljelijäväestön puolustaminen tarkoittanut

teollistamisen vastustamista, kuten vasemmisto-

puolueista väitettiin. Yhä suuremman ihmismäärän

irrottaminen maataloudesta oli kuitenkin puolu-

een näkökulmasta väärä ratkaisu, sillä teollisuudelle
näytti jatkuvasti riittävän enemmän työvoimaa kuin
se kykeni ottamaan vastaan. Elinkeino ei kasvanut
pääomien puutteen takia. Niukat käytettävissä
oleva varat Maalaisliitto halusi ohjata tuottamaan

pysyviä töitä ja kilpailukykyistä tuotantoa puun
ylituotannon ja samalla vaikeimmin alityöllisyy-
destä kärsivien alueiden puunjalostusteollisuuteen.
Hajasijoituksen piti painottua teollisuuden sijoit-
tamiskysymyksissä. Maaseudun pienteollisuuden
oli myös oltava kannattavaa. Tätä voitiin tukea

yritysten verorasitusta keventämällä, infrastruk-
tuuria parantamalla ja sähkötariffipolitiikkaa
alueellisesti muokkaamalla.

Vielä ennen heinäkuun 1958 vaaleja Maa-
laisliiton keskushallitus (KMA, Ml/Pt, Dab...
Valtioneuvostolle... 1.7.1958) lähti aktiivisesti

osoittamaan teollistamishalukkuuttaan. Se osoitti
valtioneuvostolle kirjeen, jossa se halusi kiinnittää
hallituksen huomion uuden puunjalostusteolli-
suuden tarpeeseen Suomessa. Tätä perusteli maan

pohjois- ja itäosissa jatkuva työttömyys. Uutta
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teollisuutta tarvittiin erityisesti Pohjois-Suomen,

Savon ja Pohjois-Karjalan puun ylituotantoalueille,

samalla saataisiin työtä kymmenille tuhansille

vaikeaan asemaan joutuneelle ”pienviljelijämet-

sätyömiehille”. Työllisyysvaroja haluttiin ohjat-

tavan sellaisiin työkohteisiin, jotka palvelivat

tuotantoa, siis esimerkiksi uutta metsäteollisuutta.

Työttömyyden hoitamiseksi perustetut siirto-

työmaat huolettivat Maalaisliitossakin, sillä niiden

arveltiin kasvattavan kommunismia (Hokkanen

2002: 550). Riittävän toimeentulon tarjoavaa työtä

haluttiin tarjolle pienviljelijöille vapaille työmark-

kinoille. Tämä tavoite teki Hokkasen (2002: 550)

mukaan Maalaisliitosta viimeistään maaseudun

teollistajan.

Vuosikymmenen loppua kohti edettäessä

SDP:n ja Maalaisliiton teollistamisnäkemysten erot

korostuivat. Suomen Sosialidemokraatin (18.7.1958)

mukaan SDP:n teollistamispyrkimykset olivat alun

perin rakentuneet realistiselle pohjalle. Puolueessa

ei tunnettu intoa vajaatyöllisyysalueiden raaka-

aineita jalostavien ”puukenkätehtaiden” raken-

tamiseen. Teollisuuden laajentaminen oli suuri

tehtävä, joka vaati tuekseen suunnitelmallisuutta

ja yksityisiä sekä valtiollisia voimavaroja. Teollista-

miseen oli saatava mukaan koko maan aineelliset

ja henkiset voimavarat. Lehdessä (Suomen Sosiali-

demokraatti 19.12.1958) myös kritisoitiin sitä, että

vain voimantuotanto eteni Pohjois-Suomessa,

vaikka seudulla oli mahdollisuus olla koko maan

rikkauden perusta. Politiikan virheistä lehti syytti

seudun poliittisia johtajia, jotka halusivat pitää

alueen ”köyhien korpiviljelijöiden kenttänä”. Kun

Maakansa (24.2.1959) vaati puuta jalostavaa teolli-
suutta alityöllisyysalueille ja kaipasi teollistamisen
kokonaisohjelmaa, Suomen Sosialidemokraatti
(5.3.1959) piti ajatuksia ”järjen voittona”. Samalla
lehdessä toivottiin Maalaisliitossa vielä ymmärret-

tävän kaivos- ja metalliteollisuuden merkityksen
tuotantoelämässä. Maakansa (15.4.1959) palailikin
pian maa- ja metsätalouden sekä pienteollisuuden
yhdistelmää korostaneelle linjalleen. Sen mukaan
metsäteollisuuden laajentuminen ei yksin työttö-
myyden ongelmia ratkaisisi, sillä moderni ja auto-

matisoitu suurteollisuus tarvitsi vain rajallisesti
työvoimaa. Puunjalostukseen liittyi kuitenkin myös
raaka-aineen hankintaa ja teollisuuden rinnalle

yleensä syntyviä palveluita.
Raaka-ainekysymyksessä Maalaisliitto tu-

keutui selvästi puunjalostukseen, SDP tavoitteli

laajemman rintaman suurta teollisuutta. Maakansan

(16.6.1959) mukaan muuttoliikkeestä kärsivien ja

työttömyystöin elvytettyjen vajaatyöllisyysalueiden

talouden kohentamisessa oli tärkeää painottaa

paljon työtilaisuuksia tarjoavia puuraaka-ainetta

käyttävää tuotantoa. Vaikka yksityiset teollisuus-

laitokset eivät näille seuduille suunnanneet,
maakunnissa tehtiin jatkuvasti omia teollistamis-
suunnitelmia. Myös hallitus pohti vajaatyölli-

syyalueille sijoitettavaa teollisuutta: Kemijärven

puunjalostustehdasta, Pohjanmaan turve- ja Poh-

jois-Karjalan hakevoimalaitosta. Tuotantolaitokset

eivät kuitenkaan syntyneet teollistamisohjelmiin

kirjaamisella, vaan määrätietoisella toteuttamis-

työllä. Suomen Sosialidemokraatin (20.7.1959)

mukaan Lapissa tunnettiin ”oikeutettua katke-

ruutta” maakunnan malmien ja mineraalien vähäi-

sen hyödyntämisen vuoksi. Myös puu mätäni

alueella metsiin ilman kaivattua jalostuslaitosta.

Otanmäki Oy:n kaivosta tai puunjalostustehtaita

ei kiirehditty, ehdotukset vain makasivat valtioneu-

vostossa. Pääomia sijoitettiin tietöihin ja ”etelän

risusavotoihin”, ei työtä tarjoaviin tehtaisiin ja

kaivoksiin.

Teollistamisen tarve oli 1950-luvulla ylei-

sesti hyväksytty, mutta konkreettiset toimet jäivät

suhteellisen vähäisiksi. Puolueet painottivatkin

teollistamisessa osin eri asioita. Teollisuus tarjosi

Maalaisliiton näkökulmasta keinon nostaa perin-

teisesti toisiinsa liittyneiden maa- ja metsätalouden

rinnalle uusi elinkeino, joka voisi tukea maaseudun

asukkaiden taloutta. Samalla maaseudulta pois-

muuton tarve pienenisi. Sosiaalidemokraatit olivat

1950-luvulla yhä selvemmin teollisuustyöväestön

puolue, vaikka SDP:ssä toimi erillinen pienviljelijä-

siipikin. Maaseudun teollistamisen linjoissa puolue
kantoikin Maalaisliittoa selvemmin huolta keskus-
ten kasvusta ja siihen mahdollisesti kytkeytyvistä

sosiaalisista ongelmista. Maaseutua oli myös teol-
listettava, jotta työttömyys ei lisääntyisi. SDP:ssä
teollistaminen kytkettiin maalaisliittolaista puun-
jalostuslinjaa tiiviimmin monipuoliseen luonnon-
varojen hyötykäyttöön ja raaka-aineen jalostukseen.
Maaseudun teollistamiskeskustelussa kiinnosta-

vinta on näkemykseni mukaan se, miten teol-
listaminen eteni läpi 1950-luvun varsin teoreettisella
tasolla. Kiistat pienen ja suuren teollisuuden
paremmuudesta, puuta jalostavan teollisuuden
erityisestä merkityksestä suhteessa muuhun jalos-

tustoimintaan sekä varsinaiselle maaseudulle
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sijoitettavan teollisuuden tarjoamista eduista suh-

teessa keskuksiin keskitettävään teollisuuteen antoi-

vat alueiden kehittämisen politiikan tavoitteille

aiempaa selvempää muotoa. Pienviljelyyn kohdistu-

neiden linjausten vaikutukset olivat huomattavasti

konkreettisempia.

5.2 Pienviljelyn tila ja

tulevaisuus

Pientiloilla harjoitettuun maatalouteen liittyi 1950-

luvulla suuri joukko yhteiskunnallisesti keskeisinä

pidettyjä kysymyksiä. Suomalaisen maatalouden

pientilavaltaistuminen tapahtui Paavosen (2006:

161) mukaan 1800-luvun puolivälistä alkaen

tapahtuneen uudisraivauksen, perinnönjaoissa

tapahtuneen tilojen osituksen ja asutuspolitiikan

vaikutuksesta. Kiljusen (1979: 71) mukaan laajan

asutustoiminnan myötä työvoimaa sidottiin alku-

tuotantoon ja hajautettiin maan reuna-alueille.

Kaikki pientilat eivät kuitenkaan selvinneet yksin

maatalouden varassa, monet olivat riippuvaisia

sivuansioista. Samalla pientilalliset muodostivat

metsäteollisuudelle työvoimareservin. Itä-, Keski-

ja Pohjois-Suomen pientiloille metsätöiden

sivuansioista muodostui Kiljusen mukaan elinkei-

norakenteen muutosta ja kaupungistumista

hidastanut ”ratkaiseva lisätulo”. Pienviljelyn tule-

vaisuudesta 1950-luvulla käyty keskustelu osoittaa

monen muun yhteiskunnallisen kysymyksen tapaan

Maalaisliiton ja SDP:n erilaista tapaa tarkastella

käynnissä ollutta yhteiskuntakehitystä.
Maatalouden tuki oli yksi keskeisistä risti-

riitoja aiheuttaneista kysymyksistä. Suomen Sosiali-
demokraatti (4.5.1949) huomioi keväällä 1949 kas-
vavat maatalouden tukemisen vaatimukset, joiden
se arvioi tarkoittavan muilta väestöpiireiltä valtion
kautta tapahtuvaa maatalouselinkeinon tukea, siis
hintatukea, avustuksia, palkkioita ja korkohyvi-

tyksiä. Jos maatalous olisi ollut monien muiden
maiden tapaan Suomessa pieni elinkeino, ohjelman
toteuttaminen ei olisi rasittanut kansantaloutta
kohtuuttomasti. Kun puolet kansasta kuului maa-
talousväestöön, joutui suuri osa suomalaisista
toisten ylläpidettäväksi. Oli selvää, että pienviljelys-

valtainen ja vaikeiden luonnonolosuhteiden rasit-
tama maatalous vaati jonkinlaista tukea muilta

elinkeinoilta, muuten maatalousväestön elintaso

laskisi ja väki siirtyisi muihin elinkeinoihin, millä

olisi ”suuria ja häiritseviä taloudellisia ja sosiaalisia

seurauksia”. Tuen piti kuitenkin olla tervettä ja

tasapuolista, esimerkiksi hintatuki ei yltänyt pie-

nimmille tiloille. Maakansan (22.11.1949) mukaan

SDP selitti halukkaasti maatalouden elävän Suo-

messa yhteiskunnan tuella. Maalaisliittoa oli myös

oikeiston suunnalta syytetty ”taloudelliseksi etu-

yhtymäksi”, joka kokosi valtion budjetista rahaa

maanviljelijöille. Oli kuitenkin muistettava, että

yhteiskunta tuki myös teollisuutta ja tämän

maksamiseen maatalousväestö osallistui yhtä lailla

kuin teollisuusväestö maataloustukien maksuun.

Maatalouden tukien kritiikki tuli Maakansan mukaan

ryhmiltä, jotka liikkuivat teollisuuden tai asutus-

keskusten asialla. Maatalouden ”vaivaisaseman”

korostaminen oli lehden mielestä tarkoitushakuista

”poliittista propagandasumutusta”.

Maalaisliittolaisten ja sosiaalidemokraattien

näkemykset erosivat myös siinä, miten maaseu-

dulla oli jatkossa tarkoitus hankkia elanto. Maa-

kansa (30.6.1949) kantoi huolta suhdanneherkkiin

metsätöihin ja muihin sivutulonlähteisiin sodan

jälkeen tukeutuneiden pienviljelijöiden selviämi-

sestä, jos maassa ei ryhdyttäisi kehittämään kunkin

paikan luonteeseen ja ympäristöön sopivia sivuelin-

keinoja. Suomen Sosialidemokraatissa (1.7.1949) kanna-

tettiin samaan aikaan tilojen koon ja tuottavuuden

kasvattamista, sillä pienviljelys oli  riippuvainen

sivuansioista ja muilta elinkeinoilta saadusta tuesta.

Tästä syystä myös asutustoiminnan jatkamista

pidettiin epäsuotavana. Kun väestön maatalouteen

sitomista perusteltiin sillä, etteivät vaikkapa teol-

lisuus, liikenne ja kauppa kykenisi työllistämään
riittävästi väestöä, osoittivat naapurimaiden koke-
mukset ja suomalainenkin kehitys sosiaalidemok-
raattisen näkemyksen mukaan muuta. Maakansa
(2.8.1949) piti kuitenkin ”harhakuvitelmana” puo-

len miljoonan tai miljoonan suomalaisen maatalou-
desta teollisuuteen siirtämisen mahdollisuutta. Siksi
oli tärkeää poistaa maatalouden ongelmat. Lehti
muistutti myös pienviljelijäkotien, metsätyön-
tekijöiden ja maaseudun perheiden aseman kaipaa-
van kipeästi korjaamista, viljelmien elinkelpoi-

suuden parantamista ja lisäansiomahdollisuuksien
lisäämistä. Jokaisen halukkaan piti voida asua
maaseudulla (Maakansa 22.2.1950).

Maalaisliitossa asutustoiminnan ajatus eli

vireänä. Kun Kokoomus kritisoi toimintaa, Maa-
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kansa (27.3.1952) painotti, että juuri asutustoimin-

nalla oli taisteltu vuosikymmeniä kommunismia

ja sosialismia vastaan. Vaikka maan eteläosiin ei

uusia tiloja oikeastaan voinut enää perustaa, riitti

maan pohjoisosissa mahdollisuuksia. Vielä tärke-

ämpää oli kuitenkin pienten viljelmien elinkelpoi-

suuden kasvattaminen. Maalaisliiton asutuspoli-

tiikan kärjessä ollut Veikko Vennamo (KMA, Ml/

Pt, Cb…Puoluevaltuuskunnan kokous 3.4.1952)

puhui huhtikuussa 1952 puoluevaltuuskunnalle

asutustoiminnan tulevaisuudesta. Hänen mukaansa

”puhtaasti taloudelliselta kannalta”, siis puolueen

poliittisista intresseistä irrotettunakin, asutustoi-

minta oli tarpeellista myös teollistuvassa yhteiskun-

nassa. Näkemykseen yhtyivät Vennamon mukaan

kansantalouden asiantuntijat ja valtakunnansuun-

nittelukomitea ”yhä selvemmin ja yksimieli-

semmin”. Vain puuta jalostava suurteollisuus oli

Vennamon arvion mukaan Suomessa kansain-

välisesti kannattavaa ja senkin laajentumisen mah-

dollisuudet olivat rajalliset. Koneellistuva teollisuus

ei ylipäätään näyttänyt kykenevän kasvattamaan

teollisuusväestöä odotusten mukaisesti. Vahva

taloudellinen perusta asutustoiminnalla oli myös

jos huomioitiin asumistasokysymykset sekä ter-

veydelliset ja sosiaaliset perustelut. Maakansan

(16.4.1952) mukaan maaseudulla oli raivattava ja

parannettava peltoja, lisättävä koneiden käyttöä,

kehitettävä viljelyksen tapoja ja lisättävä viljeli-

jöiden ammattitaitoa. Lehti myös muistutti työl-

lisyystilanteen heikentymisen tuovan esiin maa-

talouden hyvät puolet: ”[...] se pystyy tarjoamaan

laskukaudenkin aikana työntekijälleen siedettävän

toimeentulon”. Teollisuudesta jouduttiin palkka-

luukun sulkeutuessa valtion tai kuntien varatöihin

(Maakansa 23.1.1953).

Sosiaalidemokraattien johdossa asutus-
toimintaan suhtauduttiin kriittisemmin ja toimin-
nan odotettiin tehostuvan. Puoluesihteeri Väinö
Leskinen esitti SDP:n puolueneuvostolle 29.3.1953
näkemyksiään maataloudesta osana vallitsevaa

poliittista tilannetta (TA, SDP, Puolueneuvosto...
29.3.1953). Leskisen mukaan hallituksessa, jossa
”määräävänä osapuoluena” oli Maalaisliitto, kes-
kusteltiin jatkuvasti maatalouspolitiikasta. Asutus-
toiminnan edetessä näytti yhä selvemmältä, että
”jättimäisessä maareformissa” jouduttaisiin yhtä

suuriin vaikeuksiin. Inflaation vaikutuksesta asu-
tustoiminta oli muuttunut varsinkin lisämetsä-
maiden jaon osalta ”keinottelun luontoiseksi

valtion omaisuuksien siirroksi yksityisille”. SDP

oli kannattanut siirtoväelle mahdollisuutta asettua

entiseen ammattiinsa, mutta asutustoiminnan avulla

maahan oli luotu paljon heikosti tuottavia tiloja.

Tulevaisuudessa tarvittiin elinkelpoisia tiloja syn-

nyttävää asutustoimintaa, vaikka tämä tarkoittaisi

uusien tilojen määrän supistamista. Jo olemassaole-

vien tilojen jakaminen perinnönjakojen yhteydessä

oli estettävä. Pienille tiloille oli myös järjestettävä

lisämaita.

Myös valtakunnansuunnittelukomitealla oli

näkemys pienviljelyn tulevaisuuteen. Sen mietin-

nön mukaan maa- ja metsätaloutta voitiin Suomessa

laajentaa, vaikka ilmasto rajoittikin tuotantovaih-

toehtoja. Maatalouteen soveltuvan maan käyttöön-

otto riippui taloudellisesta tilanteesta ja muiden

elinkeinojen mahdollisuuksista työllistää lisääntyvä

työvoima. Kun selvitysten perusteella vaikutti

epätodennäköiseltä, että teollisuus pystyisi yksin

huolehtimaan työllistämistehtävästä, oli asutus-

toimintaa jatkettava. Suomalaiset viljelmät olivat

kuitenkin usein liian pieniä, minkä vuoksi maan-

käytön ohjauksen piti huolehtia niiden riittävästä

koosta. Pohjoisten läänien maatalouskelpoisten

maiden käyttöönottoa rajoittivat tieverkoston

riittämättömyys ja maaperän kuivatustarve. Näitä

oli komitean mukaan viipymättä alettava tutkia,

ja pohjustaa viljelyn laajentamista pohjoisen

suoalueille. Maatalous oli työllisyyden kannalta

erittäin merkittävä elinkeino niillä seuduilla, joilla

oli runsaasti käyttämätöntä maatalouskelpoista

maata. Lisäksi parannus- ja uudistustyöt tarjosivat

myös ”työkohdereservin” talouden laskukausiin.

Komitea painotti myös metsätalouden merkitystä,

tälläkin alalla oli pyrittävä tuoton nostamiseen.

Näin maa- ja metsätaloustyövoimaa voitiin käyttää

järkevästi (Valtakunnansuunnittelukomitean...
KM 4/1954: 22–25, 32–33, 40–41).

Pienviljelyä koskeneet näkemyserot tulivat
mukaan myös 1950-luvun vaalikamppailuihin.
Sosiaalidemokraattien vuoden 1954 vaaliaapisen

(TA, 329.5, SDP, HDA 22...1954 Vaaliaapinen)
mukaan maaseutu oli ”valistustyön kohde”. Maa-
seutupolitiikan maatalouspainotus johtui SDP:n
mukaan pienviljelijöiden tietämättömyydestä, jota
oli pyritty poistamaan valistustyöllä. Sen myötä
oli huomattu ”porvarillisen maatalouspolitiikan

ahdas luokkaluonne” ja sosiaalidemokratian mah-
dollisuus pienviljelyksen kehittäjänä. Poliittisessa
toiminnassa oli muistettava, että varsinainen maa-
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talous oli maaseudulla muita elinkeinoja pienempi.

Näin ollen suurinta osaa maaseutuväestöstä koski-

vat palkkapoliittiset, sosiaalipoliittiset ja muut

palkkatyöläisten kysymykset samaan tapaan kuin

kaupunkien teollisuustyöläisiä. Maalaisliitto

(KMA, Ml/Pt, Ja... Näinkö murskataan Sinun elä-

mäsi haave?) arvioi kampanjoinnissaan vihamie-

lisen politiikan kalvavan maaseutua. Pienviljelijät

ansaitsivat neljänneksen kaupunkien tehdastyö-

läisten tuntipalkasta, maa- ja metsätyöläiset vain

puolet. Työn puuttuessa maaseutu kurjistui. Ruot-

sissa pienviljelijät olivat joutuneet yhteiskun-

nallisen kehityksen myötä suuriin vaikeuksiin. Nyt

väestö eli onnettomina ahtaissa suurkaupungeissa,

suoranaisissa paheiden pesissä. Helsinkikään ei

kestäisi ilman muuttajavirtaa. Maaseutu oli itse

asiassa maksanut ”ihmisveroa” 900 miljardia

markkaa, kun sadattuhannet työkykyiset nuoret

olivat muuttaneet kaupunkeihin. ”Terveen suoma-

laisen yhteiskunnan” rakentamiseksi tarvittiin

palkkatasa-arvoa asutuskeskusten ja maaseudun

välille, uusia tuotantolaitoksia, ammattikouluja,

urheilupaikkoja, seuraintaloja, maanteitä, liikenne-

yhteyksiä ja muita maalaiskylien elämän tukijoita.

Myös sosiaalidemokraatit seurasivat Ruot-

sissa tapahtunutta, mutta arvioivat kehitystä varsin

eri tavoin. Suomen Sosialidemokraatti (15.5.1954)

lainasi keväällä 1954 Aktuellt-aikakauslehteä, jonka

mukaan pientilojen nopea vähentyminen näytti

Ruotsissa ratkaisevan pienviljelyn ongelmat.

Kehitys näytti olevan ”teoreettinen voitto sekä

jäljelle jäävälle maatalousväestölle että kuluttajien

menoille”. Vielä ei kuitenkaan tiedetty, kyettäi-

siinkö maataloudesta irrottautuneille turvaamaan

kohtuullinen elintaso maaseudulla – työllisyys-

tilanteen vaikeutuessa tämä saattoi tarkoittaa
ongelmallisen maaseutuproletariaatin syntymistä.
Suomessa haettiin Suomen Sosialidemokraatin mukaan
samaan aikaan tasapainoa ”pientilojen lukua
rajattomasti lisäämään pyrkivien voimien” ja ”sadan

prosentin rationalisoijien” välille. Lehti kertoi
myös Ruotsin maataloustuotannon kasvaneen 10
prosenttia sotaa edeltäneeltä tasolta maataloustyö-
voiman samanaikaisesti vähennyttyä 30 prosen-
tilla. Maataloustyön tuottavuus oli kasvanut yli 50
prosenttia. Maatalous luovutti jatkuvasti työ-

voimaa muille aloille ja elintaso kohosi. Suomessa
maataloudessa kuljettiin silti yhä asutustoiminnan
linjaa. Suomalainen teollisuus tai palveluammatit

eivät kasvaneet työllisyyden kannalta riittävästi ja

teollistamisen hitaus piti tilanteen polkemassa

paikallaan. Ruotsin esimerkki näytti todistavan,

että teollisuuden ja muiden kuin maatalouselin-

keinon kehittäminen ja laajentaminen nostaisi

Suomessakin varmimmin maatalousväestön elin-

tasoa (Suomen Sosialidemokraatti 19.6.1954).

Maaseudun ”vähäväkisten” elinehtojen

parantamisesta toukokuussa 1954  Maalaisliiton

puoluekokouksessa puhunut Johannes Virolainen

(KMA, Ml/Pt, Ca, Maalaisliiton puoluekokousten

pöytäkirjat...29.5.1954) korosti, että erityisesti

Pohjois-Suomen pientiloilla tarvittiin kipeästi

sivuansioita. Suhdanneherkkyys oli sivuansioiden

ongelma ja metsätöiden supistuminen tarkoitti

suoraan kasvavaa työttömyyden uhkaa suurelle

osalle maaseudun pienviljelijöitä. Maalaisliitto oli

pyrkinyt järjestämään työttömyyden torjuntaan

tarkoitettujen työttömyystöiden kohteiksi hank-

keita, joilla pysyvästi parannettaisiin työttömyys-

seutujen taloudellisia oloja. Varsinaista ongelmaa

ei näin kuitenkaan ratkaistaisi. Maatalouden suh-

teen olennaista oli lisätä peltoalaa ja tehostaa maa-

talouden toimintaa. Uudisraivausta oli menneinä

vuosina usein kritisoitu ylituotannon pelossa.

Virolainen ei kuitenkaan uskonut, että maatalous-

väestön ja tuotannon määrän sääteleminen tarkoit-

taisi maataloudessa työskenteleville korkeampaa

tulotasoa. Tuotannon rajoittaminen voisi tarkoit-

taa lukuisten pientilojen lopettamista ja väestön

siirtämistä kaupunkeihin. Pieni maatalousväestö

ei sitä paitsi kykenisi teollistuvassa yhteiskunnassa

pitämään puoliaan suuren ja poliittisesti vahvan

tavoin. Maalaisliitto ajoikin siksi edelleen pien-

viljelyn laajentamista ja sen voimaperäistämistä
ennen muuta karjataloustuotannon avulla. Myös
metsätaloutta voitiin kehittää voimakkaasti. Met-
sien tuoton kasvu parantaisi myös monien pienten

tilojen toiminnan edellytyksiä.
Vajaatyöllisyys ja alityöllisyys olivat pienvil-

jelysvaltaisen maaseudun keskeisiä ongelmia.
Maakansan (19.6.1954) mukaan Suomessa oli
kasvavassa määrin niitä, jotka ”haluaisivat jättää
maatalouselinkeinon oman onnensa nojaan ja
kohdistaa kaiken huomion teollisuuteen”. Suomen
luontaiset edellytykset eivät kuitenkaan näyttäneet

viittaavan ”puhtaaseen teollisuusvaltioon”. Kun
SDP:n maaseutusiipeä edustanut kansanedustaja
Matti Lepistö ilmaisi kantanaan, että asutustoi-
mintaa tarvittiin vajaatyöllisyysalueilla teollisuuden

rinnalla, Maakansa (17.2.1955) huomioi tämän
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myönteisenä merkkinä. Sodanjälkeinen asutus-

toiminta oli lehden mukaan parantanut itäisten ja

pohjoisten alueiden talouselämän perusteita. Nyt

työttömyys oli kasvanut suureksi, vaikka teollisuus

kävi täydellä teholla. Vaikein työttömyys näytti

keskittyvän tietyille alueille, pääosin Itä- ja Pohjois-

Suomeen. Kun työttömyyden torjuntaan käytetyt

miljardit eivät poistaneet ongelman syitä, tarvittiin

ongelma-alueiden tuotantomahdollisuuksien

parannuksia niin maataloudessa kuin teollisuu-

dessakin.

SDP:n puoluekokouksen maaseutuavauk-

sissa kesäkuussa 1955 korostui maaseutupolitiikan

kehittämisen tarve, erityisesti puhuttiin myös työt-

tömyyden vaikutuksesta Pohjois-Suomeen. Veik-

ko Puskala (TA, Pöytäkirja I Suomen … Katsaus

v:n 1955 toimintaan sekä sisäpoliittinen kehitys)

korosti puolueen maaseutunäkemysten merki-

tystä. Puolueen oli aktivoitava maaseutupolitiik-

kaansa säilyttääkseen maan suurimman asemansa.

Politiikkaa oli kehitettävä teollistamisen ja työllistä-

misen kehyksissä. SDP:n piti myös tehdä maaseutu-

politiikkansa aiempaa tunnetummaksi. Ministeri

Tiainen (TA, Pöytäkirja I Suomen … Pohjois-
Suomea koskevien taloudellisten ja sosiaalisten
olosuhteiden kehittäminen.) piti asutustoimintaa
kalliina ja hyödyttömänä. Työllisyyttä voisivat Poh-
jois-Suomessa lisätä valtiovallan tai muiden yrit-

täjien perustama puuta jalostava suurteollisuus,
voimalaitostyömaat sekä malmivarojen hyödyntä-
minen. Alueen työttömyysongelmalla oli Tiaisen
mukaan selvät poliittiset seuraukset: kommunistit
olivat tiukimmin vallassa työttömyysseuduilla.

Liikaväestö liikkui niiltä kohti keskuksia ja työtä.
Keskustelua maaseutupolitiikan suunnasta

käytiin myös SDP:n puolueneuvostossa talvella
1956 (TA, SDP, Puolueneuvosto … 29.2.1956).
Puolueen puheenjohtaja Emil Skog piti keskuste-
lussa selvänä, että puolueen koostuessa työläisistä
ja talonpojista oli väistämättä edessä vaikeuksia.
Molempia ryhmiä ei voinut ottaa yhtä lailla

huomioon ja nyt puolueessa oli kenties menty liian
pitkälle teollisuustyöväestön huomioimisessa.
Puoluesihteeri Väinö Leskisen mukaan maa-
seutukysymystä oli lähestyttävä työllisyyskysy-
myksenä. SDP:n oli pystyttävä Pohjois-Savossa,
Kainuussa ja Lapissa konkreettisesti osoittamaan

työtilaisuudet sekatyömiehille. Näin puolueen linja
voisi kilpailla Maalaisliiton ja Vennamon ”tähän

asti ylivoimaista asutuspoliittista linjaa vastaan”.

Talvella 1956 Maalaisliiton ”maaseudun

murskaajaksi” vuoden 1954 eduskuntavaalien alla

nimeämä Leskinen kiristi tunnelmaa Kainuussa

pitämällään puheella. Leskinen (KMA, Ml/Pt,

Dab …Kirje puoluetoimistosta 5.1.1957/nro 1)

valitteli puheessaan sitä, ettei valtiolla riittänyt val-

lalla olevan maataloussuuntauksen vuoksi varoja

teollistamiseen tai muihin SDP:n tavoittelemiin

uudistuksiin. Sosiaalidemokraatit eivät enää halun-

neet tukea vennamolaisen asutuspolitiikan kaltaista

”lisähumpuukia”, sillä valtion metsien jakaminen

asutustarkoituksiin ei loisi suurille ikäluokille tarvit-

tuja yli sataatuhatta työpaikkaa. Oli jo kiire käynnis-

tää tehtaita, rakentaa ammattikouluja ja antaa

maaseudullakin ammattikasvatusta. Oli päästävä

”korpikurjuudesta” suurteollisuuden toteuttami-

seen. Kainuun ja Pohjois-Karjalan maatalouden

tukeminen piti lopettaa ja kohdentaa mahdolliset

subventiot sahoille ja sellutehtaille. Oli tarpeetonta

juurruttaa ihmisiä palkansaajien tuella seuduille,

joilla voitiin kasvattaa lähinnä heinää. ”Sokeiden

romantikkojen” kurjistavan maaseutulinjan sijaan

oli tavoiteltava täystyöllisyyttä ja rakennettava teol-

lisuutta myös verovaroin. ”Maalaisliittolaisen pien-

teollistamisen” sijaan Leskinen kertoi tarkoittavansa

suurta ja tehokasta teollisuutta, jonka rinnalle syntyisi

töitä palveluissa ja metsätaloudessa. Työläisten

elintaso ja sosiaaliturva turvattaisiin teollisuus-

keskusten tapaan tulevissa ”metsätyömieskau-

pungeissa”. Kun kausiluontoinen pienviljelijä-

metsätyömiesmalli siirtyisi historiaan, ainakin

20 000 pohjoissuomalaisen olot paranisivat.

Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo
vastasi Leskisen lausumiin nopeasti Lapin piiri-
järjestön kunnallispäivillä (KMA, Ml/Pt,
Dab…Kirje puoluetoimistosta 5.1.1957/nro 1).
Korsimon arvion mukaan Leskinen taisteli Kai-

nuun maataloudesta esittämillään käsityksillä
”häikäilemättömästi ja räikein tunnuslausein maa-
talousväestöä vastaan teollistamisen nimessä”.
SDP halusi selvästi rakentaa suurteollisuutta
maaseutuväestön elintasoa alas painamalla. Maalais-
liitto tuki kyllä pohjoissuomalaisen teollisuustuo-

tannon lisäämistä, osin sen ”suuren yhteiskunnal-
lisen tehtävän” vuoksi. Maa- ja metsätalousväestöä
ei kuitenkaan voinut jättää heitteille. Talouselämä
oli rakennettava tasapuolisesti, teollistaminen
nivellettävä suomalaiseen yhteiskuntaan. Teollisuus-
tuotannon oli noustava maaseutuväestön hyvin-

voinnin pohjalta.



90

Kainuun puheellaan Leskinen tiukensi

selvästi puolueensa oikean siiven suhtautumista

maatalouteen. Sosiaalidemokraattien yhteiskun-

nallisen muutoksen kiihdyttämä hajaannus veikin

1950-luvun puolivälissä puolueen ”leskisläisiä”

aiempaa selvemmin oikealle ja teollistamisen

linjalle, kun ”skogilaiset” pitivät kiinni perintei-

semmästä punamultalinjasta ja pienviljeiljöistä

(Soikkanen 1999: 28; Hokkanen 2002: 372).

Lähinnä leskisläisen suuntauksen hallussa (Sal-

minen 1988: 226) ollut Suomen Sosialidemokraatti

(11.1.1957) arveli puoluesihteerin puheen maalais-

liittolaisissa synnyttämän kuohunnan johtuvan

sosiaalidemokraattien uskalluksesta punnita maa-

talouspolitiikan merkitystä ja arvoa. Leskisen

käsityksissä olennaista oli lehden mukaan se, että

ainoa tie irti maaseudun viljelijöiden köyhyydestä

oli sopivien teollisuudenalojen kehittäminen.

”Keinojen etsiminen ihmisten toimeentulon hel-

pottamiseksi on kiellettyä, jos maalaisliittolaisten

puoluepoliittiset piirustukset ovat niiden kanssa

ristiriidassa”, pääkirjoituksessa arveltiin.

Maakansa (8.2.1957) tulkitsi Leskisen vetä-

män sosiaalidemokraattisen opposition linjan

maatalousvastaiseksi, kun se esitti pienviljelijöiden

siirtämistä hyödylliseen teollisuustyöhön. Työttö-

myyden ajateltiin tämän näkemyksen mukaan

johtuvan pienviljelysvaltaisesta maataloudesta eikä

lainkaan teollisuuden ongelmista. Samalla teollisen

toiminnan laajentamista pidettiin harhaanjohta-

vasti yksinkertaisena kysymyksenä, todellisuudessa

teollistaminen vaati paljon pääomaa ja tukea.

Pienviljelijöiden elinkeinostaan irrottamisen ja

teollisuuteen sijoittamisen ajatus olikin ”vailla

todellisuuspohjaa”. Maakansa (24.2.1957) myös

arvioi SDP:n opposition suhtautuvan maatalou-
teen väheksyvästi. Näiden ”leskisläisten” linjausten
sosiaalidemokraattien ns. skogilainen johto arveli
ajavan pienviljelijät kokonaan SDP:n riveistä. Sosi-
aalidemokraattien kamppailulla Maakansa arvioi

olevan arvaamattoman paljon vaikutuksia taloudel-
listen ongelmien selvittämiseen.

Suomen Sosialidemokraatissa (24.3.1957) vastuu
maaseudun tilanteesta vieritettiin Suomen historial-
lisesti vialliselle maapolitiikalle, joka oli synnyttänyt
maaseudun vähäväkisen joukon. Näiden suhteen

muutoksen tarve oli kiireellinen. Vähäväkisten asiaa
piti hoitaa lisämaakysymyksen ja Pohjois-Suomen
teollistamisen avulla, sillä ”osatyöttömien” Etelä-

Suomeen ohjaaminen tuskin asiaa ratkaisisi. Vaik-

ka oli turhan yksinkertaistettua ajatella ”eräiden

kirjoitelmien” tapaan Pohjois-Suomen liika-asu-

tuksen ja ”tolkuttoman” pienien maatilojen aiheut-

taneen suuren työttömyyden, ja että tilanne voi-

taisiin korjata helpottamalla väestön työtilaisuuk-

sien luo muuttamista, tehostamalla maataloutta

ja edistämällä teollisuutta, oli ehdotuksissa perää-

kin. Väestön voimakasta siirtymistä työttömyys-

seuduilta ei lehdessä kuitenkaan pidetty hyvänä

ideana, sillä työttömyys saattoi sekin siirtyä. Maa-

seudun proletariaatti liikkui matalan elintasonsa

vuoksi. Siksi kaupungit kasvaisivat nopeasti ja

maaseudun väkiluku hiljalleen vähenisi.

Sosiaalidemokraattien puoluetoimikunnan

ylimääräiselle puoluekokoukselle huhtikuussa

1957 esittämään talous- ja teollistamisohjelmaan

(TA, 329.5, SDP, Talouspoliittinen … huhtikuussa

1957) sisältyi ajatus maatalouspolitiikan ”virhei-

den” korjaamisesta. Asutustoiminta oli muutet-

tava tilojen yhdistämiseksi ja tilojen pirstominen

estettävä lainsäädännöllä. Maatalouden tukien piti

edistää rationalisoitumista ja kasvattaa kannatta-

vuutta. Elinkeinon ”kohtuuttomasta tukemisesta

ja tulonsiirroista” oli siirryttävä uuden tuotannon

ja kuljetusyhteyksien rakentamiseen. Myös Suomen

Sosialidemokraatin (29.5.1957) näkemys maatalou-

den tilanteesta oli suoraviivainen. Sen mukaan

Suomen talouselämän vaikeuksien perussyynä

olivat maatalouden synnyttämät liikakustannukset.

Niiden vuoksi teollisuus ei saanut halpaa työvoimaa

ja kantoi raskasta verokuormaa. Sodanjälkeisessä

maataloudessa oli seurattu liki keskiaikaisia tavoit-

teita. Elinkeinoa ei ollut kehitetty massatuotannon
suuntaan kuten muualla maailmassa tai muilla
suomalaisilla aloilla. Joitakin kuukausia myöhem-
min Suomen Sosialidemokraatti (2.1.1958) arvioi
maatalouselinkeinon seisovan Maalaisliiton takia

kestämättömillä ”savijaloilla”. Maataloustukia piti
voida vähentää maatalouden kannattavuutta
vaarantamatta ja uusia työtilaisuuksia oli luotava
laajan teollistamisen avulla. Suomen Sosialidemok-
raatti (16.2.1958) kertoi myös väestön siirtyvän
Yhdysvalloisssa ja Ruotsissa teollisuuden jälkeen

yhä enemmän palveluiden, liikenteen ja kaupan
ammatteihin. Suunta näytti olevan sama Suomes-
sakin. Siksi työttömyyden kasvaessa esiin noussut
mielipide asutustoiminnan käyttämisestä maata-
lousväestön vähenemisen estämisessä oli ”kehi-

tyksen vastainen”. Asuttamisen rahoitus myös

heikensi tuottavampien elinkeinojen laajenemista.
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SDP:n linjaukset tulkittiin Maalaisliitossa

yksinkertaisesti maaseudulle vihamieliseksi politii-

kaksi. Vuoden 1958 eduskuntavaalikampanjan ”10

toimenpidettä, jotka autioittaisivat maaseudun” -

vaalilehtinen (KMA, Ml/Pt, Ja...) painotti SDP:n

taistelevan yhdessä oikeiston kanssa ”häikäilemät-

tömästi ja räikein tunnuslausein” pienviljelijä-

väestöä vastaan teollistamista ajaessaan. Leskisen

linjauksien seuraaminen avasi maaseudun väestön

eteen pelottaiva näköaloja. Oli epäselvää, voitiinko

maaseutuystävällistä politiikkaa enää harjoittaa vai

oliko edessä maaseudun kurjistuminen ja autioitu-

minen. Suomalaisten pienviljelijöiden oli noustava

puolustamaan oikeuksiaan Maalaisliittoon voiman-

sa keskittämällä. Puolue (KMA, Ml/Pt, Ja …

Eduskuntavaalien pääteemat 1958) lähti eduskunta-

vaaliteemoillaan vastahyökkäykseen maaseudun

autioittajia vastaan. Autioittajat ajoivat maatalouden

alasajoa, pientilojen lopettamista, ”pienviljelijäväes-

tön proletarisoimista”, maaseudun kustannuksella

tapahtuvaa teollistamista, teollisuuden ja koulutus-

mahdollisuuksien keskittämistä sekä metsätyö-

palkkojen ja kantohintojen alentamista.

 SDP painotti vaaliteemoissaan (TA, 329.5,

SDP, HDA 28... Sosialidemokraattisia vaaliteemoja)

aiempien vuosien epäonnistuneen talouspolitiikan

johtaneen suomalaisten köyhtymiseen ja työttö-

myyteen. Syyllisenä pidettiin kärkipäässä hallitus-

politiikasta määrännyttä Maalaisliittoa, joka ajoi

valtansa säilyttääkseen epäonnistunutta agraari-

politiikkaa. Maalaisliiton valta-alueet olivat jatku-

vasti maan köyhimpiä. Kommunistit tukivat
maalaisliittolaista politiikkaa, sillä he tavoittelivat
elinkelvottomia tiloja ja maaseutuproletariaatin
synnyttämistä. Suomen Sosialidemokraatin (10.6.1958)
mukaan SDP pyrki ohjaamaan pienviljelyspoli-

tiikkaa niin, että pientilat kasvaisivat lisämaan
avulla, ja että pienviljelijöille saataisiin teollisia
työpaikkoja. Maalaisliitto piti lehden näkemyksen
mukaan virheellisesti linjaa maaseudun vastaisena.
Ruotsissa tulokset näyttivät pienviljelijöiden
kannalta hyviltä. Suomessa pirstottiin silti edelleen

tiloja, ja pilattiin samalla niiden kaikki mahdolli-
suudet. Kun maassa oli yli 300 000 alle viiden heh-
taarin suuruista, omistajalleen vain riittämättömän
toimeentulon tarjoavaa elinkelvotonta tilaa, koros-
tui lisämaan saannin ja työtilaisuuksien järjes-
tämisen merkitys. Kokonaisuuteen kuului myös

teollistaminen, ”jota vastaan maalaisliitto kynsin
hampain taistelee”.

Maakansa (25.6.1958) piti SDP:n näkemyksiä

”vaalilavastuksena”. Teollistamisesta työllisyys-

kysymykseen ratkaisua hakevalla puolueella ei

käytännössä ollut yhtä suunnitelmaa suurempaa

tarjottavaa. Teollistamisohjelmapuheet olivat

”pelkkää isottelua”. Lisäksi SDP:n suhde maatalou-

teen tarkoitti ”pienviljelijöiden likvidoimista

suuressa mitassa” ja maatalousväestön siirtämistä

työttömyyskortistoon. Maalaisliiton mukaan työlli-

syyskysymys oli ratkaistavissa vain teollisuuden

rinnalla maataloutta kehittämällä. ”Sosialidemok-

raattien kielteinen suhtautuminen maatalous-

elinkeinoon tuotannon ja työllisyyden edistäjänä

on siten täysin asiaton ja keinotekoinen”, Maakansa

painotti. Maalaisliitossa Johannes Virolainen korosti

vaalitappion jälkeen tammikuussa 1959 puolueen

keskushallitukselle (KMA, Ml/Pt, Cc… Virolaisen

muistio 21.1.1959) talven keskeisen ongelman työt-

tömyyden rajaamisen tarvetta. Kemijärven puun-

jalostustehdas, voimalaitokset ja muut teollisuus-

laitokset syrjäseuduilla olivat keskeisessä asemassa.

Asutustoimintaa oli kuitenkin myös jatkuvasti

tuettava ja metsätyöläisten oloja parannettava.

Kommunismia ruokkivien epäkohtien poistami-

seen tarvittiin vastakohtia tasoittavaa keskustapoli-

tiikkaa. Tappion kärsineiden sosiaalidemokraattien

puolella vaadittiin edelleen uusia tuulia maatalous-

politiikkaan. Suomen Sosialidemokraatti (14.1.1959)

ihmetteli sitä, että jotkut poliitikot hakivat maa-

talouden työvoimatarpeen pienenemisen tunties-

saankin apua asutustoiminnasta, avustuksista ja

”tukiaisista”.  Asutustoiminnan jatkaminen tuntui

taistelulta tuulimyllyjä vastaan, kun samaan aikaan

maatiloilta siirtyi jatkuvasti väkeä keskusten teolli-

suuteen, kauppaan, liikenteeseen ja palveluihin.

Vanhat maatalouspolitiikan linjat eivät enää toimi-
neet, tämä täytyi kaikkien politiikan toteutukseen
osallistuneiden tietää.

Maataloutta ja erityisesti pienviljelyä koske-
neissa kysymyksissä Maalaisliitto ja SDP suomivat

toisiaan 1950-luvun mittaan välillä huomattavan
ankarasti, mikä varmasti rasitti esimerkiksi niiden
usein toistunutta hallitusyhteistyötä. Varsinkin
sosiaalidemokraattien vuosikymmenen loppua
kohden voimistunut puoluehajaannus korosti
asetelmaa entisestään. Puoluesihteeri Leskisen

johdolla puolueen oikeistohenkisempi siipi kritisoi
erityisesti ”elinkelvottoman” maatalouden tuke-
mista ja asutustoimintaa. SDP:ssä painoi toisaalta

myös perinteinen pienviljelijäkannatus, osa varsin-
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kin puolueen ”skogilaisen” siiven suunnalta

esitetyistä näkemyksistä olikin selvästi sovittele-

vampia. Tiukasti puolustusasemissa pysytellyt

Maalaisliitto hyödynsi selvästi juuri sosiaalidemok-

raattien suunnalta kuuluneita lausuntoja omaa

maaseudun puolestapuhujan rooliaan korosta-

essaan. Maalaisliiton näkemyksen mukaan maa-

seudulla piti joikaisen voida asua niin halutessaan,

olihan maaseutu ”ihmisen oikea ja luonnollinen

elinympäristö” (KMA, Ml/Pt, Ja... Maaseudun

nuorten liiton periaateohjelma selityksineen).

Pienviljelyllä oli varsinkin Maalaisliiton näkökul-

masta myös muuttuvassa yhteiskunnassa edelleen

tärkeä rooli, sillä sitä tarvittiin esimerkiksi työttö-

myystilanteen kurissa pitämiseksi. Taloudellisesti

haasteellisessa asemassa ollutta pientilojen maa-

taloutta oli tuettava myös muuttoliikkeen hillit-

semisen nimissä.

5.3 Muuttoliikkeen uhkakuvat

ja mahdollisuudet

Maaseutuhenkisessä elämänkatsomuksessa Johannes

Virolainen (1949: 95) huomioi, että työvoiman

maataloudesta pois siirtyminen piti järjestää niin,

ettei se johtaisi maaltapakoon. Tämä asutuskes-

kusten kasvuun ja maaseudun autioitumiseen

kytketty muuttoliikettä varsin värittyneesti kuvan-

nut termi kytkeytyi tiiviisti 1950-luvun alueiden

kehittämistä koskeneeseen keskusteluun. Virolai-
sen mukaan ”maaseudun köyhät kodit” olivat
pitkään synnyttäneet ja kasvattaneet oman elin-

tasonsa kustannuksella lapsia, jotka asutuskeskukset
myöhemmin ”ryöstivät” näistä korvausta maksa-
matta. Tämä selitti suuren osan maaseudun ja
asutuskeskusten elintasoerosta. Virolainen (1949:
106–107) piti myös välttämättömänä sitä, että
maaseudun elinkeinoelämän kehittämiseen ryh-

dyttiin viipymättä. Tulevaisuuden suhteen oli
lähdettävä ”uudelle tielle”, sillä vanhat tavat
näyttivät kasvattavan väistämättä maaltapakoa ja
johtavan maaseudun autioitumiseen.

Väestön liikkeitä koskevissa kysymyksissä
Suomen Sosialidemokraatissa ja Maakansassa esitetyt

näkemykset poikkesivat toisistaan kuten monen
muunkin alueiden kehityksen prosessin kohdalla.
Suomen Sosialidemokraatti (13.2.1950) huomioi, ettei

nopeimman väestönkasvun köyhillä alueilla ollut

”väestöylijäämälle” toimeentulon takavia työpaik-

koja. Amerikkaan tai Ruotsiin suuntaavaa siirtolai-

suutta suositummaksi työllisyyden takaajaksi oli nyt

osoittautunut kaupunkeihin muutto. Kaupungeissa

suurin ongelma oli asuntokannan rajallisuus, koska

asunnot olivat syntyvyyden ja muuttoliikkeen

vaikutuksesta ylikansoitettuja. Muutto kuitenkin

jatkuisi varmasti ”niin kauan kuin kaupungit ovat

suhteettoman paljon edellä maaseutua työpaikko-

jensa lukuun, palkkaukseen, opiskeluun yms.

nähden”. Suomen Sosialidemokraatti (22.4.1950)

painotti myös, ettei huonoja oloja pakenevaa työ-

kykyistä väestönosaa voinut syyttää valinnasta,

katseet piti sitä vastoin kohdistaa olosuhteiden

parantamisen jarruttajiin. Maaseudun maattomat

eivät yltäneet täystyöllisyyteen ja pienviljelijöilläkin

tyydyttävään elintasoon oli matkaa. Teollistami-

sesta, asutustoiminnan jyrkästä rajaamisesta ja

maataloustuotteiden ylituotannon rajoittamisesta

vain puhuttiin. Lehti syytti ”porvarien maatalous-

poliittista ohjelmaa” olemassa olleiden mahdolli-

suuksien hylkimisestä.

Maakansa (2.7.1950) arvioi nopean kau-

pungistumisen johtavan vaikeisiin sosiaalisiin,

taloudellisiin ja sivistyksellisiin ongelmiin. Siksi

tarvittiin tukea kaupunkilaistumisen vaarat ja

maaseudun merkityksen tunnistaville pyrkimyksille.

Maaseudun kurjistuessa köyhtyisi koko kansa, sen

tyhjeneminen vaarantaisi yhteiskunnan ja nuorten

”hukkuminen suurkaupunkien pyörteisiin” tekisi

näistä epäitsenäistä massaa. Lehden mukaan kes-

kusten ”kiihkeä elämänrytmi, lisääntynyt nuoriso-

rikollisuus ja moraalinen rappeutuneisuus” olivat

tehneet kaupungeista maata ennemmin kuluttavan
kuin elättävän osan. Maaseutuhenkisellä politii-
kalla voitiin viedä eteenpäin maaseutua ja samalla
”pelastaa koko yhteiskunta”. Tämän politiikan oli
kilpailtava sosialismin, konservatismin ja libera-

lismin kanssa, sillä nämä eivät millään tavoin
jarruttaneet suurkaupunkien muodostumista.

Maaseudun elinkeinokomitea huomioi vuo-
den 1951 mietinnössään (Maaseudun elinkeino-
komitean... KM mon. 1951/17: 7–8) maaseudun
”puutteenalaisten olojen” aiheuttaneen jo 1950-

luvun alkuun mennessä laajan maaseudulta kaupun-
keihin suuntautuvan muuttoliikkeen sekä lisänneen
työkykyisen väestönosan siirtolaisuutta erityisesti
maan rannikkoseuduilta. Vaikean työttömyyden

seurauksena muuttoliike oli vuonna 1949 komitean
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mukaan saanut suuret mittasuhteet: kaupunkeihin

muuttaneiden määrä ylitti tuolloin kaupungeista

muuttaneiden määrän yli 20 000 henkilöllä. Siirto-

laisia oli vuonna 1950 ollut kaikkiaan 14 000.

”Liiallista” kaupunkeihin suuntautuvaa muutto-

liikettä ja ”joukkomuuttoa” ulkomaille oli komitean

mukaan pidettävä epäterveenä. Kaupungit kärsivät

muuttoliikkeen myötä vaikeista asumisen ongel-

mista, siirtolaisuus vei puolestaan maasta maan

”kalleinta ja tärkeintä” omaisuutta, ihmisvoimaa.

Kumpaakaan ilmiötä ei komitean mukaan voinut

vastustaa kielloin, vaan tärkeää oli kehittää maa-

seudun olosuhteita niin, ettei maaseutuväestön

tarvinnut enää paeta puutetta.

Johannes Virolainen (kuva 8) painotti jo

1950-luvun alun julkisissa esiintymisissään muut-

toliikkeen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Puolu-

eensa ja Suomen tulevaisuutta eri näkökulmista

tarkastellut Virolainen arvioi esimerkiksi Maalais-

liiton keskushallituksen kokouksessa lokakuussa

1951 (KMA, Ml/Pt, Cc …Keskushallituksen

kokous n:o 6/-51, 21.10.1951) muuttoliikkeen

myötä kaupunkeihin ja ulkomaille lähtevän ”kan-

sakunnan parasta työvoimaa”, mikä vahingoitti

maaseutua. Maaltapako kasvaisi vuosi vuodelta,

ellei maaseudun talouselämän pohjaa lavennettaisi.

Virolaisen mukaan maatalouden laajenemiskausi

oli päättynyt, ja kun väenlisäys ei enää mahtunut

maatalouteen, yhä useampi tarvitsi metsätalouden

tai rakentamisen sivuansioita.

Virolainen pohti maaltapaon vaikutuksia

myös puhuessaan Maalaisliiton puoluevaltuus-

Kuva 8. Johannes Virolaisen lukuisat alustukset hahmottelivat 1950-luvulla Maalaisliiton alueiden kehittä-

misen politiikkaa. Muuttoliikkeen kiihtyminen oli yksi Virolaisen pysyvistä huolenaiheista.

(Kuva julkaistaan Keskustan ja maaseudun arkiston ystävällisellä luvalla)
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kunnalle huhtikuussa 1952 (KMA, Ml/Pt,

Cb…Puoluevaltuuskunnan kokous 3.4.1952).

Maalaisväestön osuuden pieneneminen ja teolli-

suusväestön kasvu osoittivat yhteiskunnassa käyn-

nissä olevaa selvää muutosta. Ruotsissa maatalous-

väestö väheni varsin nopeasti, mutta teollisuuden

kehitysnäkymät olivat siellä suomalaisia paremmat.

Helsingin arveltiin kuitenkin kasvavan 1,2 miljoo-

nan asukkaan kaupungiksi. Kun kasvu koostuisi

paljolti maaseudulta muuttavista, kehitys autioit-

taisi maalaiskuntia Ruotsissa ja Yhdysvalloissa

nähtävillä olevaan tapaan. Samasta aiheesta huolta

tunteneen Maakansan (16.4.1952) mukaan vain

syrjäseutujen oloja parantamalla voitiin torjua

”kansan elinjuuria jäytävä” maaltapako. Teollista-

misen ja maatalouden kehittämisen ohella oli

kohennettava asunto-oloja ja liikenneyhteyksiä

sekä jatkettava sähköistämistä. Tarvittiin myös

kouluja, sairaaloita ja muita palveluita. Osa mit-

tavista muutoksista jäisi oletettavasti tuleville

sukupolville.

Maaseudun nuorten liitto (MNL) korosti

periaateohjelmassaan (KMA, Ml/Pt, Ja... Maaseu-

dun nuorten liiton periaateohjelma selityksineen)

vuoden 1954 eduskuntavaalien alla oman kodin

ja turvatun toimeentulon olevan vaikeita saavutet-

tavia. Pientiloilla koti ei voinut tarjota kaikille

lapsilleen työtä, joten moni muutti sen perässä asu-

tuskeskuksiin. Joku saattoi lähteä seikkailunhalun-

kin vuoksi, mutta useimmille lähtö oli ”elämän

ankara pakko” – siis maaltapakoa, ei maaseudun
pakenemista. Kaupunkeihin muuttaneista harva
menestyi, moni joutui tyytymään omistamattoman
proletariaatin jäsenenä ”köyhälistökortteleihin”.
Työtä ja toimeentuloa oli ehkä tarjolla kotiseutua

enemmän, mutta rahaa myös kului enemmän.
Oman kodin saaminen oli vaikeampaa kuin
maaseudulla. Köyhyydestä siirryttiin näin uudel-
leen köyhyyteen. Kun kymmenet tuhannet nuoret
joutuivat vuosittain jättämään kotiseutunsa, oli
vika yhteiskunnassa, jossa työ oli viety kaupunkei-

hin. Teollisuuden perässä keskuksiin olivat siirty-
neet kauppa ja liikenne, myös koulutus ja hallinto
keskittyivät kaupunkeihin. Maaseudulle toimeen-
tulon lähteeksi jäi vain maa- ja metsätalous.

Valtakunnansuunnittelukomiteakin huo-
mioi muuttoliikkeen kasvun. Se (Valtakunnan-

suunnittelukomitean.... KM 4/1954: 16–18, 21,
42) totesi mietinnössään Suomen teollistumisen
edenneen rinnan kaupunkilaistumisen kanssa.

Väestön kasaantuminen loi työtilaisuuksia, mikä

taas lisäsi kasaantumista. Erityisesti Helsinki, maan

tärkein teollisuus- ja kauppakaupunki sekä hallin-

non, talouselämän, koulutuksen, tiedotusväli-

neiden ja järjestöjen keskus houkutteli nuoria jopa

etäisimmiltä syrjäseuduilta.. Asutustoiminta näytti

hidastavan maaseudulta lähtemistä, sillä pienetkin

viljelmät kiinnittävät viljelijöitä kotiseudulleen.

Kun suurten perheiden lasten oli kuitenkin läh-

dettävä maatiloilta ansiotöihin, ennakoitiin pienvil-

jelysalueille suurta muuttotappiota. Komitean

mukaan muuttoliikkeen suuruus ja suunta ei ollut

asutuksen ja tuotantoelämän alueellisen jakaantu-

misen tai yhteiskunnan kehityksen kannalta toivot-

tavaa ja tarkoituksenmukaista. Siksi asutuksen ja

elinkeinoelämän tasaisempaa jakautumista maan eri

alueiden kesken oli edistettävä luomalla uutta

alkutuotantoa niille muuttotappioalueille, joilla oli

esimerkiksi runsaasti luonnonvaroja. Lisäksi oli

harkittava valtion laitosten hajasijoittamista pois

pääkaupungista, sillä esimerkiksi teollisuuden

hajasijoittamisella saatettiin vähentää muuttoliik-

keen yhteiskunnallisia haittoja kuten asuntopulaaa.

Suomen Sosialidemokraatin (28.12.1953) näke-

myksen mukaan teollisuuteen ja muihin keskusten

elinkeinoihin suuntautuvaa muuttovirtaa voitiin

tuskin pitää vallitsevassa laajuudessa pelkästään

valitettavana. Teollisuudessa väestö työskenteli

koneiden avulla tuottavasti ja tehokkaasti, toisin

kuin usein maataloudessa. Maatalouden koneis-

tuminen kyllä lisäsi elinkeinon tuottavuutta, mutta

samalla kehitys vähensi sen työvoiman tarvetta.

Maakansan (11.8.1954) arvion mukaan maaseutu

hoiti jo käytännössä kokonaan kaupunkiväestön
lisäkasvun. Muuttajat pääomana lisäsivät asutus-
keskusten vaurautta; ”tukiaiset” olivatkin selvästi
suuremmat kuin maaseudulle maksetut. Taloudel-
linen hyöty unohdettiin usein, sillä muuttajia

syytettiin jopa kaupunkien asuntopulan pahen-
tamisesta. ”Muuttavien joukosta jäisi suurin osa
kotiseudulleen, jos siellä olisi toimeentuloa saata-
vana”, Maakansa arvioi. Suomen Sosialidemokraatti
(9.1.1955) ei pitänyt kaupungeille muuttajista syn-
tyvän edun laskelmia asiallisina perusteina ihmisten

maaseudulla pitämisen pyrkimykselle. Muuttajat
olivat kaupunkien tarvitsemaa työvoimaa,
alivuokralaisia, veronmaksajia ja äänestäjiä. He
eivät ajatelleet sitä, hyödyttäisivätkö työllään uutta
paikkakuntaa, vaan sitä, miten itse muutosta

hyötyisivät. Suomen Sosialidemokraatin (4.8.1955)
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mukaan muuttoliike oli Maalaisliitolle vain äänes-

täjäkysymys: maaltapaon estämisen keskeinen

peruste oli SDP:n kannatuksen rajoittaminen.

Maatalouselinkeino ei turvaisi kasvavalle väestölle

työmahdollisuuksia tai korkeampaa elintasoa ja

hyvinvointia, väestön lisäkasvu oli siksi sijoitettava

muille aloille. Luonnollisen kehityksen vastus-

taminen oli mieletöntä. Maakansan (16.8.1955)

arvion mukaan sosiaalidemokraatit halusivat maa-

seudun vain toimittavan työvoimaa paisuviin

asutuskeskuksiin. Puoluesihteeri Leskinen oli

joidenkin ”tulevaisuudenunelmissaan” elävien

puoluetovereidensa kanssa ehkä unohtanut

maatalouden roolin maan pääelinkeinona.

Suomen Sosialidemokraatti (15.11.1955) piti

kummeksuttavana sitä, että hyvääkin viljelysmaata

jätettiin viljelemättä, kun samaan aikaan toisaalla

perustettiin uusia tiloja. Pitkään liikkuneiden

huhujen mukaan nimittäin maatiloja ja erityisesti

asutustiloja paitsi myytiin ensimmäiselle sopivalle

ostajalle myös jätettiin suoraan autioiksi ja viljele-

mättä. Vastaavaa tapahtui toki muuallakin, esimer-

kiksi Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, missä koneel-

listumisen vuoksi tapahtuvaa kehitystä pidettiin

ymmärrettävänä. Lehdessä ihmeteltiin myös kiel-

teistä suhtautumista kaupunkien asuntoraken-

tamiseen (Suomen Sosialidemokraatti 24.8.1956).

Ajatus siitä, että kaupunkien liika rakentaminen

kannusti muuttoliikettä, oli epäilyttävä. Kun ”hel-

sinkiläiset maalaisliittolaiset” tätä ajatusta viljelivät,

oli painotettava, etteivät maaseudun asukkaat

tulleet kaupunkeihin asuntoja etsimään, vaan vaki-

tuisemman toimeentulon perässä. ”Kun maaseu-

dulla ei ole riittävästi työtä tarjolla, muuttaa sieltä

liikaväki kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin,
olipa niissä asuntoja tai ei”, lehti huomautti. Muut-
tajat olivat vaikka asunnottomina, kun työtä kerran
oli tarjolla, ennemmin kuin palasivat työttömyyden
rasittamalle maaseudulle. Asuntotuotannon ja

maaseudun elinkeinokehityksen maalaisliitto-
lainen yhteen kytkeminen unohti maaseudun
teollistamisen vaikeudet eli suunnitelmien vähäi-
syyden ja yksityisyrittäjien innostuksen puutteen.
Asuntoja oli sitä vastoin rakennettava olemassa-
olevaan tarpeeseen. Maaseudulla riittäisi tulevai-

suudessakin muuttohalukkaita lähtemään läheisiin
tai etäisempiin keskuksiin.

Maakansa (23.11.1956) piti vuosien 1951–
55 maaseutukuntien liki 75 000 henkilön muutto-
tappiota huomattavana. Helsinki, Turku ja Tam-

pere ympäristökuntineen kasvoivat vahvasti.

Maaseudulla väestökato koetteli eniten syrjäisiä,

elinkeinoiltaan kehittymättömiä ja olosuhteiltaan

vaikeita kuntia. Maataloudessa työskentelevistä

siirtyi muihin elinkeinoihin vuosittain noin kym-

menesosa. Maaltapaon esteetön salliminen ja

tukeminen vaikeuttaisi asutuskeskusten työllisyys-

ongelmia. Tilanne voisi helpottua hajasijoituksella,

pienteollisuudella, maatalouden tuotantoedelly-

tysten parantamisella, tuotannon tehostamisella,

ammattikoulutuksella, työn koneellistamisella ja

rationalisoimisella, luonnollisten lisäansiomahdol-

lisuuksien ja kohtuullisen hintatason avulla.

”Kokonaisuudenkin kannalta epäterveitä ilmiöitä”

sisältävän maaltapaon ei voitu antaa jatkua. Suunta

ei kuitenkaan näyttänyt kääntyvän, maaseutu

menetti vuoden 1956 aikana yli 36 000 asukasta.

Maakansa (4.1.1957) huomioi nyt keskeisen kas-

vun rajan näkyvän 15 000 asukkaan kokoisten

keskusten kohdalla: tätä suuremmissa keskuksissa

teollisuus synnytti uutta teollisuutta, muuta liike-

toimintaa, rakentamista ja palveluita. Mitä vaike-

ammat olivat ympäröivän maaseudun olot, sitä

suurempi muuttopaine läheiseen keskukseen
näytti olevan. Maan eteläosan keskukset kavensivat

talouden kannalta epäedullisesti muiden seutujen

toimeentulomahdollisuuksia. Olikin tavoiteltava

tasaisempaa kehitystä uusia töitä maaseudulle luo-

malla ja yritteliäisyyttä maan eri keskuksiin tasaa-

malla.

Myös siirtolaisuus kytkettiin 1950-luvulla
usein maaltapaon ongelmaan. Suomen Sosialidemok-
raatti (3.6.1957) piti siirtolaisuuden tarkastelua
kansantaloudellisena tappiona oikeutettuna, jos

siirtolaisiksi lähdettiin työn, toimeentulon ja
riittävän korkean elintason oloista. Suomen tilanne

ei ollut tällainen. Joidenkin näkemysten mukaan

siirtolaisuutta oli pyrittävä estämään, mikä oli

selvästi ristiriidassa vapauden käsitteen kanssa.

Edessä oli aika, jolloin sodanjälkeiset suuret

ikäluokat näkyisivät voimakkaasti työmarkkinoilla.

Tämä ikäluokka täytti vielä kansakouluja, mutta

osa alkoi jo siirtyä työmarkkinoille. Samaan aikaan

keskuksissa maaltamuutto kavensi työtilaisuuksien

tarjontaa. ”Mitään takeita ei ole siitä, että väestölle

voitaisiin järjestää normaalityötä, vaikka esim.

teollisuustuotannon laajentaminen toteutuisi”,

lehti ennakoi. Siirtolaisuus oli tehokas varaventtiili.

Muuttoa ihmisten vapaana valintana lehti painotti

myös vaatiessaan myöhemmin maatalouspoli-
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tiikan uudistuksia (Suomen Sosialidemokraatti

14.1.1959). Väestö karttoi maaseutua ja maa-

taloutta, koska keskuksissa oli paremmat elinmah-

dollisuudet. Koneellistuvan maatalouden työvoima-

tarve väheni jatkuvasti ja ”ylijäämätyövoiman” oli

siirryttävä muille aloille. Kun valtakunnansuunnit-

telutoimiston tuore tutkimus osoitti vuonna 1959

maan eri alueiden välillä vallitsevat suuret tulo- ja

elintasoerot, Maakansa (17.11.1959) huomioi väes-

tön siirtyvän työn ja ansioiden perässä voimak-

kaimmin juuri heikoimmilta alueilta. Köyhien

maakuntien olojen parantamisessa riitti tehtävää.

Muuttoliike oli 1950-luvulla jo merkittävä

osa yhteiskuntakehitystä. Maalaisliitolle se tarkoitti

”maaltapakoa”, tilojen autioitumista ja ihmisten

vastentahtoista ajautumista kaupunkien usein

vaikeisiin olosuhteisiin. Elinkeinojen kehittämisen

avulla tätä kehitystä oli hillittävä. Maalaisliitolle

maaltapako oli pakkoratkaisu. Sosiaalidemokraat-

tien linja oli maaltamuuton suhteen erilainen.

Muuttoa ja siirtolaisuuttakin pidettiin normaalina

ihmisten toimintatapana, kun kotiseudun olosuh-

teet eivät enää näiden toiveita täyttäneet. SDP:ssä

tunnettiin kuitenkin huolta asutuskeskusten kehi-

tyksen riittävästä vauhdista, muuttoliikkeen ei

myöskään haluttu vaikeuttavan keskusten työllisyys-

tilannetta tai asuntojen saatavuutta. Tämä vaati

kaupunkialueidenkin kehittämistä. SDP piti maalta

muuttamisen kiihtymistä muiden teollistuvien

maiden esimerkin mukaisena ”luonnollisena kehi-

tyksenä”. Keskukset kasvaisivat ja maaseudun

asukasmäärä vähenisi, tämä oli sosiaalidemokraa-

teista jo väistämätöntä.

5.4 Kokonaisuuden vuoksi –

suunnitelmallisuudella

hallittuun muutokseen

Pienviljelysvaltaiseen maatalouteen, maaseudun

teollistamiseen ja maaseudulta keskuksiin suuntau-

tuvaan muuttoliikkeeseen liittyvät yhteiskunnal-

liset kysymykset yhdistyivät 1950-luvulla aloi-

tettuun valtakunnansuunnitteluun kohdistuneissa

odotuksissa. Vaikka suunnitelmallisuus ja ohjel-

mallinen kehittäminen sopivat hyvin sosiaali-

demokraattiseen ideologiaan, keskeisempään

rooliin valtakunnansuunnittelussa nousi Maalais-

liitto. Yhteiskunnan kokonaisuuden tulevaisuuden

suunnittelu näytti tarpeelliselta, kun maaseudun

tilanne jatkuvasti vaikeutui. Johannes Virolaisen

aktiivinen osallisuus valtakunnansuunnittelussa

vaikutti maalaisliittolaiseen valtakunnansuunnit-

telukäsitykseen selvästi, toisaalta Virolaisen paino-

tukset vaikuttivat valtakunnansuunnittelun saamaan

muotoon. Jo 1940-luvun lopussa ja 1950-luvulla

esitetyt ajatukset alueellisen kokonaisuuden hallin-

nasta kiinnittyvät huomionarvoisesti myöhempään

aluepolitiikkaan.

Valtakunnansuunnittelun mahdollisuuksia

hahmottelivat Suomessa vuoden 1947 keväästä

lähtien talousneuvoston aloitteesta professori

Otto-Iivari Meurman ja tekniikan tohtori Reino

Ajo. Vuonna 1948 ilmestyneen Ajon kokoaman

Valtakunnansuunnittelu -kirjasen esipuheessa kan-

santaloustieteen professori Klaus Waris (Ajo 1948:

8–9) totesi, ettei jälleenrakennuksella olojen enti-

selleen palauttaminen kelvannut tulevaksi tavoit-

teeksi. Tuoreen tutkimuksen oli osoitettava, miten

maankäytöllä voitiin edetä kohti vaurastumista ja

harmonista kehitystä. Uuden ”valtakunnansuun-

nitteluopin” piti saada muotonsa ajatusten-

vaihdosta ja kokemuksista. Ajon (1948: 35, 38–

39) mukaan ”[n]ykyhetken pyörteet ja kokemam-

me putoukset” ennakoivat sitä, ettei entiseen

”viihtyisään suvantoon” ollut paluuta. Asutus

keskittyi teollistumisen myötä, kun kaupunkeihin

muutettiin vilkkaasti varsinkin velkaisilta ja pirsto-

tuilta maatiloilta. Väestö tavoitteli mukavuutta,

syntyvyys laski, ”hermostuneisuus” lisääntyi ja

ikärakenne oli muuttumassa. Kun teollisuus vielä

likasi vettä ja ilmaa, liikenne aiheutti melua, tapah-

tui onnettomuuksia, sairastuttiin ammattitauteihin,

maaseudun maisemat turmeltuivat ja kaupunkeja

rakennettiin epäkelvosti, ”teollisuuden voitto-

kulku” lieveilmiöineen synnytti ymmärrettävästi

sosiaalisia ja polittiisia jännitteitä. Yksilöiden

kasvava riippuvuus yhteiskunnasta ei Ajon mielestä

oikeastaan sopinut suomalaiseen mielenlaatuun.

Silti teollistumista seuranneen ”kulttuurikriisin”

myötä oli omaksuttu ajatus siitä, että yksilön vas-

tuun oli väistyttävä yhteiskunnallisen huolenpidon

tieltä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että ”yhteis-

kunta on velvollinen keksimään, keräämään ja

levittämään tietoja, jotka auttaisivat kansalaisten

menestymistä ja hyvinvointia”.
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Uudella kulttuurikaudella tarvittiin Ajon

(1948: 42–44) mukaan ohjelmaa ja suunnitelmia.

Aiemmat ”suunnittelut” olivat olleet liian ”itse-

näisiä, erillisiä ja toisiinsa sopimattomia” eivätkä

siksi olleet johtaneet harmoniseen kehitykseen. Nyt

tavoitteena oli suunnitelmat yhteen sovittava yleis-

suunnittelu. Kun millään ”yksityisellä yrityksellä,

edes laajemmallakaan harrastuspiirillä” ei ollut mah-

dollisuuksia suunnitelmia toteuttaa, oli selvää, että

sitä varten oli perustettava puolueeton ja pätevä

valtakunnallinen elin. ”Kauas tähtäävät suunnittelut

kuuluvat siis luonnostaan yhteiskunnalle, joka

niiden avulla huolehtii tulevienkin sukupolvien

toimeentulosta ja sen tekemisestä nykyistä hel-

pommaksi”, Ajo totesi. Valtakunnansuunnittelun

tarkoituksena oli Ajon (1948: 61–62) mukaan

turvata tuotantovoimien hyväksikäytön edellytyk-

set ”kansakunnan hyvinvointia ja onnellisuutta

parhaiten edistävällä tavalla”. Jatkuvalla hyvinvoin-

nilla tarkoitettiin Ajon mukaan korkean elintason

saavuttamista, onnellisuudella taas esimerkiksi

asumisolojen ja turvallisuuden osalta tyydyttäväksi

muokattua elämää. ”Perustavan ja rakentavan” val-

takunnansuunnittelun piti nostaa esiin kansakunnan

voimavarat. Luonnonvarojen käyttöä suunni-

teltaessa huomioitiin tuotannon sijainnin ohella

”uusien tuotantomahdollisuuksien, asutuksen,

liikenteen, väestön ravitsemisen ja muun huolta-

misen” järjestäminen ja kehittäminen.

Noin vuotta Ajon kirjasen jälkeen Maakansa
(28.5.1949) huomioi niin sanotun seutukunta-
politiikan, siis valtion eri alueille niiden tarpeiden
mukaisesti kohdistamien toimien määrän kasva-
neen monissa maissa selvästi. Suomessa toiminta

ei kuitenkaan ollut oikeastaan päässyt edes alkuun.
Maatalouspolitiikkaa toki pyrittiin harjoittamaan
maatalouden ylituotanto- ja alituotantoalueet huo-
mioon ottaen, mutta esimerkiksi teollisuustoi-
minnan alueittaiset kehittämistarpeet eivät olleet
riittävän tunnettuja, tai ainakaan hajasijoitustarve

ei yltänyt poliittisten toimien tasolle asti. Maa-
kansan mukaan valtion oli ryhdyttävä tutkimaan
monitahoisia ”seutukuntapoliittisia ongelmia”.
Tutkimus oletettavasti maksaisi itsensä helposti
takaisin. Lehdessä arveltiin, että seutukuntapoli-
tiikan käytännön toteutukseksi saattaisivat monilla

seuduilla riittää valtion suositukset elinkeinotoi-
minnan kehittämisestä. Oli toki mahdollista, että
tehokkaampiakin valtion ja kuntien toimia tar-

vittaisiin. Olennaista seutukuntapolitiikassa oli

keskittyä maan karuimmilla ja köyhimmillä seu-

duilla asuvien elintason kohottamiseen. Varsinai-

sen valtakunnansuunnittelun käynnistämiseen

kului vielä Maakansan huomioidenkin jälkeen paljon

aikaa, toivoihan eduskunta hallitukselta valtakun-

nansuunnittelusta vastaavan elimen perustamista

vasta syyskuussa 1950. Valtakunnansuunnittelun

yleisiä kysymyksiä selvittävä erityinen komitea aloitti

työnsä lokakuussa 1950 (Valtakunnansuunnittelu-

komitean... KM 4/1954: 4)

Yhteiskunnallisen kokonaisuuden hallinta

oli kuitenkin selvästi muuttumassa aiempaa tär-

keämmäksi poliittisesti tavoitteeksi. Esimerkiksi

Johannes Virolainen (KMA, Ml/Pt, Cb… Puolue-

valtuuskunnan kokous 3.4.1952) painotti Maalaislii-
ton puoluevaltuuskunnalle esittämässään alustuk-
sessa huhtikuussa 1952 kokonaisuuden hallinnan
myönteistä vaikutusta myös maaseudun kannalta.

Kun ”maaseutuhenkisen politiikan” nimissä valta-
kunnan tason politiikassa pohdittaisiin ”kansanko-
konaisuuden vaatimuksia”, ratkaisut päätyisivät
usein kehittämään ja parantamaan maaseudun

oloja. Virolainen korosti, ettei maaseudun kehit-

tämistavoite tarkoittanut kaupunkikehityksen

vastustamista. Maalaiskuntiin tarvittiin esimerkiksi

maaseututaajamia. ”Suunnattoman” vaikutus-

valtaisen pääkaupungin kaltaisia suurkaupunkeja

oli kuitenkin vastustettava. Suurkaupungeissa

hyvinvointi ei pysyisi kasvun kyydissä. Virolaisen

mukaan eräät ”amerikkalaiset talousmiehet” piti-

vät sitä paitsi demokraattisen hallinnon ja valtion

suurimpana uhkana suurkaupunkilaisia – vailla

älyä ja vastuuntuntoa olevat kaupunkien asukkaat

kun saattoivat äänestää ketä tahansa. Tasaisesti eri

puolilla maata sijaitseva asutus tukisi lisäksi maa-
seudun luonnonvarojen käyttöä, maaseutuväestön
väheneminen taas vaikeuttaisi sitä.

Johannes Virolainen hahmotteli toimivaa

yhteiskuntakokonaisuutta myös vuoden 1953 lo-
pussa mietintönsä jättäneen valtakunnansuun-
nittelukomitean johdossa. Eduskunta oli komitean
asettaessaan todennut maan olojen ”tarkoituksen-
mukaisen kehittämisen” edellyttävän suunnitel-
mallisuutta. Laajojen alueiden paras mahdollinen

hyväksikäyttö ja varsinkin näiden tulevaisuuden
huomioiminen pakotti ottamaan huomioon maan
eri alueiden mahdollisuudet. Siksi olikin selvi-
tettävä, miten maaseutuväestölle riittäisi työtä
kotiseudullaan sekä keskusten ja tuotannon sijoit-

tamista. Elinkeinojen kehityksen ohella tärkeää oli
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suunnitelmallisesti kehittää liikenneoloja. Kehityk-

sen ohjaamisen tavoitteen nimissä eduskunta oli

halunnut komitean selvittävän, miten eri aloja

koskeva suunnittelu voitiin järjestää. Eduskunnan

komitealle antamiin tehtäviin kuuluivat myös

selvityksen laatiminen jo olemassa olevista eri

viranomaisten ja järjestöjen valtakunnansuun-

nittelun alan toimista ja näiden yhdistämisen mah-

dollisuuksista. Komitean oli myös odotettu

määrittelevän valtakunnansuunnittelutoimien

kiireellisyysjärjestyksen ja ehdottavan valtakun-

nansuunnitteluorganisaatiota. Tehtävä oli mittava

ja komitea totesikin työnsä päättäessään, että sillä

ollut läheskään riittäviä edellytyksiä sovitella

yhteen jo olemassa olevaa tietoa. Myös lisäsel-

vityksiä ja uutta tutkimustietoa tarvittiin. Komitea

ehdotti työtä jatkamaan vakinaista valtakunnan-

suunnitteluelintä (Valtakunnansuunnittelu-

komitean... KM 4/1954: 3–5).

Maakansa (19.12.1953) piti valtakunnan-

suunnittelukomitean mietinnön ensimmäistä osaa

vakavan huomion arvioisena. Komitea oli työllään

ensimmäisen kerran selvittänyt suomalaisen

talouselämän mahdollisuuksia kokonaisuutena –

ei siis yksipuolisesti maatalouden, teollisuuden,

maaseudun tai keskusten näkökulmasta. Se oli

myös keskittynyt alueellisesti tasapainoisen tuotan-

nollisen toiminnan luomisen mahdollisuuksiin

laajassa ja harvaan asutussa maassa. Vaikka tuotan-

non ja muun toiminnan keskittymistä maan etelä-

ja lounaisosien suuriin keskuksiin oli käsitelty

aiemminkin paljon, ja tilanteen epäkohtia oli

yritetty korjata, komitea oli työllään siirtänyt ongel-

man tarkastelun ”valtakunnallisiin puitteisiin”.

Sattumanvaraiset erillisratkaisut eivät esimerkiksi
hajasijoittamista edesauttaneet, siksi asiaa koske-
van tieteellisen tutkimustoiminnan, huolellisen
suunnittelun ja ohjauksen piti tapahtua valta-
kunnan tasolla. Vain näin voitiin korjata ”vinoon

mennyt kehitys” ja siirtyä keskittymisestä hajasijoi-
tukseen kaikissa valtakunnallisesti merkittävissä
ratkaisuissa. ”Elinvoimainen tuotantoelämä, elin-
voimaisissa tasaisesti kautta maan sijaitsevissa
talouskeskuksissa vasta luo edellytykset elinvoimai-
selle kulttuurille”, Maakansa korosti. Valtakunnan-

suunnittelu ei tarkoittanut valtiojohtoista suunnitel-
mataloutta, vaan talouden vapaiden voimien
edistämistä kokonaisuudelle parhaalla tavalla.

Suomen Sosialidemokraatissa (22.12.1953)

pidettiin merkillepantavana sitä, että porvaristo

oli nyt innokkaana kehittämässä valtakunnallista

suunnittelua. Näytti siltä, että vanha talousjärjes-

telmä oli aikansa elänyt. Elettiin aikaa, josta

sosialismin suuret miehet olivat puhuneet, suunni-

telmallisuuden aika oli tullut. Valtakunnansuunnit-

telukomitean ehdotuksista kiinnostavimmilta vaikut-

tivat lehden (Suomen Sosialidemokraatti 28.12.1953)

mukaan ajatukset, joilla voitiin hillitä väestön maal-

tamuuttoa. Oli nimittäin epäselvää, voisivatko

teollisuus ja muut keskusten elinkeinot kehittyä

riittävän nopeasti muuttovirtaan nähden. Vaikka

juuri tämä kysymys oli keskeinen väestön sijoitta-

misen ohjaamisen kannalta, ei valtakunnansuun-

nittelukomitea puuttunut siihen lehden näke-

myksen mukaan riittävästi. Asiaa oli tutkittava edel-

leen ja siitä oli tehtävä ”asiallisia johtopäätöksiä”.

Kun työttömyysongelma paheni, painotti

Maakansa (17.2.1955), ettei valtakunnansuunnitte-

lukomitean suosittelemaa suunnittelutoimintaa

voitu siirtää tuonnemmaksi. Oli esimerkiksi

välttämätöntä käyttää työttömyyden torjumiseen

varattuja varoja alityöllisyysalueiden työttömyyden

perussyiden poistamiseen tähtäävien suunnitel-

mien laatimiseen. Kun hallituspuolueet näyttivät

tuntevan kiinnostusta työttömyydestä kärsivien

alueiden kehittämiseen, oli toivottavaa, että myös

toimenpiteisiin ryhdyttäisiin ripeästi. Ratkaisu olisi

hyödyllinen koko maan kannalta. Maakansassa

(27.10.1955) kirjoittanut Johannes Virolainen piti

kokonaisuuden kannalta tarpeellisina myös sellai-

sia organisaatioita, jotka liittäisivät talousalueittain

yhteen hallintomuodoiltaan erilaiset kunnat. Jako

kaupunkeihin, kauppaloihin ja maalaiskuntiin oli

Virolaisen mukaan täysin vanhentunut, koska taa-
jaa asutusta tarvittiin maalaiskuntiinkin. Virolainen
kritisoi myös maan kulttuuri- ja talouspolitiikkaa
hajanaiseksi, suunnittelemattomaksi ja voimatto-
maksi. Ministeriöt työskentelivät toistensa toimista

tietämättä ja valtioneuvosto oli liian heikko
”suorittamaan eri osien valtakunnallista synteesiä”.
Valtiovallan oli muissa kiireissäänkin hoidettava
velvollisuuksiaan kansallisvaltion kehittämisessä.
Jotta maaseudun ja kaupungin – erityisesti Hel-
singin – vastakkainasettelua voitiin lieventää, oli

kaikki ratkaisut tehtävä valtakunnan edun nimissä.
Valtakunnallinen ajattelutapa toisi työpaikkoja
aiempaa tasaisemmin eri puolelle maata. Talous-
elämää oli Virolaisen mukaan kehitettävä ”luon-
nollisten talousalueitten puitteissa”, maaseudun

ja asutuskeskuksen yhdistelminä. Maaseudun
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tarpeisiin oli suhtauduttava myönteisesti, toisaalta

maaseudun itsensä oli hyväksyttävä elinkeinojen

kehittämisen tarve. Pienemmistä keskuksista piti

saada syntymään vastapaino Helsingille. Näin

voitiin vahvistaa kansallista kulttuuria.

Virolainen (1955) kirjoitti Väestöliiton jul-

kaisemassa Valtakunnansuunnittelu -lehdessä valta-

kunnansuunnittelun keskeisenä tehtävänä olevan

maan elinkeinoelämän edellytysten parantaminen,

myös väestön sosiaalisten olojen ja viihtyvyyden

kohentaminen oli tärkeää. Tuotannon oli jakau-

duttava aiempaa tasaisemmin eri puolille maata,

jottei jo 600 000 henkilöä kaupunkeihin siirtänyt

muuttoliike entisestään paisuisi. Suunnittelun piti

tapahtua pitkällä tähtäimellä ja suuntautua tulevai-

suuteen, vaikka jotkut sen toimista saattoivat

tarjota nopeitakin ratkaisuja. Suunnittelun tueksi

tarvittiin perusselvityksiä luonnonvaroista ja aluei-

den ominaisuuksista. Valtakunnansuunnittelun oli

vastustettava liiallista keskittymistä ja edistettävä

tuotannon hakeutumista raaka-aineiden, käyttö-

voiman ja työvoiman luokse. Tätä voitiin tukea

käyttövoiman tarjonnan ja kuljetusyhteyksien

parannuksin. Virolainen piti tärkeänä valtakunnan-

suunnittelua koskevaa vapaata mielipiteiden vaih-

toa, sillä sen avulla voitiin päästä kokonaisuutta

tyydyttävän tulokseen.

Kun valtakunnansuunnittelukomitean Poh-

jois-ja Itä-Suomen alueiden oloja selvittänyt

tyyppikuntatutkimus julkaistiin keväällä 1956, se

osoitti Maakansan (5.4.1956) mukaan taloudelli-
sesti vähemmän kehittyneiden alueiden kehityksen
ohjaamisen valtakunnalliseksi velvollisuudeksi.
Tutkimustoimintaa oli jatkettava vajaatyölli-
syysalueiden olojen korjaamiseksi ja kansakunnan

taloudellisten voimavarojen selvittämiseksi. Suo-
men Sosialidemokraatin (8.5.1956) mukaan valtakun-
nansuunnittelu ja aluesuunnittelu tarkoittivat
taloussuunnittelun teknistä puolta. Kun talouden
ja talouspolitiikan tasapainokysymyksiä selvittivät
talousneuvosto ja sen suunnittelutoimisto, oli alue-

ja valtakunnansuunnittelun tarkoituksena talou-
den kehityspäämäärien hahmottelu ja tuotannon
sijoitusongelmien ratkaiseminen. Valtakunnan-
suunnittelulta odotettiin selvityksiä maan voima-
varoista ja alkutuotannon mahdollisuuksista.
Lisäksi sen toivottiin antavan suosituksia voima-

varojen käytöstä. Elinkeinopolitiikan piti sopia
kullekin alueelle ja samalla kokonaisuuteen. Kesän
1956 lisäbudjettimäärärahalla perustettavaa valta-

kunnansuunnittelutoimistoa oli ”tervehdittävä

tyydytyksellä”. Sen rinnalle perustettavaan neuvos-

toon lehti toivoi keskusvirastojen edustajien ohella

elinkeinoelämän järjestöjä ja ammattiyhdistys-

liikettä. Myös talous- ja suunnittelutehtäviä hoita-

van kansantalous- tai suunnitteluministeriön

perustaminen oli tarpeellista. Vasta tällaisessa

ministeriössä valtakunnansuunnittelutoimisto

voisi todella täyttää sille asetetut odotukset.

Valtakunnansuunnittelukomitean sihteeri

Väinö Paavilainen (1956) arvioi Valtakunnansuun-

nittelu -lehdessä kokonaisuuden suunnittelun

painotuksia erityisesti suhteessa teollistamiseen.

Paavilaisen näkemyksen mukaan kunnista tai maa-

kuntatasolta käsin ajettu teollistaminen ei tuottaisi

valtakunnallisesti ajatellen parhaita tuloksia. Toi-

saalta taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vapaissa

oloissa oli mahdotonta toteuttaa valtakunnallisen

”yläelimen” sanelupolitiikkaa. Eri tasoilla toimi-

vien tutkimus- ja suunnitteluelinten yhteistoiminta

oli siksi organisoitava järkevään ja tehokkaaseen

muotoon. Rinnakkain etenevän toiminnan avulla

eri tasojen toimet oli mahdollista kiinnittää

toisiinsa ja valtakunnalliseen kokonaisuuteen.

Valtakunnallisen suunnittelun oli huolehdittava

siitä, että maan elinkeinoelämän kehittämisen

tutkimustoiminta oli mahdollisimman tarkoituk-

senmukaista, siis ettei tehty päällekkäistä työtä ja

että tarpeellinen tieto saatiin käyttöön mahdolli-

simman tuoreena. Yhteistoimintaa varten perus-

tettaisiin pian varsinainen valtakunnansuunnit-

teluelin. Valtakunnansuunnittelu -lehdessä (2/1956)
kerrottiinkin kesäkuussa 1956, että tulevaan valta-
kunnansuunnittelutyöhön oli lisämenoarviossa
varattu 4,5 miljoonan markan määräraha. Valta-
kunnansuunnittelutoimisto työllistäisi jatkossa

toimistopäällikön, kaksi tai kolme tutkijaa ja kans-
listin. Sen tehtävänä olisi lähinnä tutkia, sovitella
yhteen ja antaa neuvoja. Keskusvirastojen ja mui-
den elinten asiantuntijoista koostuvan valtakun-
nansuunnitteluneuvoston taas oli tarkoitus toimia
neuvoa-antavana elimenä yleisesti sekä valtakun-

nansuunnittelutoimistoa ohjaavana ja valvovana
elimenä.

Varsinaisten valtakunnansuunnitteluelinten
perustamisen jälkeen valtakunnansuunnittelu-
neuvoston johtoon siirtynyt Johannes Virolainen
listasi muistioon valtakunnansuunnittelun lähiajan

tehtäviä (VNA, Ca 1 ... 3.9.1956). Kun monista
perustavanlaatuisista kysymyksistä oli olemassa
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vain vähän tietoa, muodosti tutkimustyö keskeisen

osan valtakunnansuunnitteluelinten työstä.

Virolaisen mukaan tarvittiin kuitenkin myös

mahdollisimman nopeasti käytännöllisiä tuloksia.

Päähuomio oli kiinnitettävä alityöllisyysalueisiin,

niiden tutkimukseen ja talouselämän kehittämiseen.

Kun tilanteen voitiin ennakoida pahenevan suurten

ikäluokkien tullessa työmarkkinoille, aikaa ei ollut

hukattavissa. Keskeisiksi tutkittaviksi kysymyksiksi

Virolainen nostikin sen, miten väestönlisäys jakau-

tui alueellisesti ja miltä ennusteet näyttivät vuoteen

1970 saakka. Tärkeää oli myös selvittää taustatie-

toja kuivatusta kaipaavista ja viljelyskelpoisista

alueista, mineraalien ja muiden kaivannaisten alueel-

lisesta esiintymisestä, metsätalouden kehitysmah-

dollisuuksista sekä pienteollisuuden mahdolli-

suuksista alityöllisyysalueilla.

Toimintaansa käynnistelleillä valtakunnan-

suunnitteluelimillä oli näin varsin laaja työtehtävä.

Valtakunnansuunnittelutoimisto lähestyi ulko-

ministeriön kautta Suomen ulkomailla olevia edus-

tustoja hankkiakseen selvityksiä siitä, millaista

valtakunnansuunnittelutoimintaa eri maissa oli

käynnissä. Erityisen tärkeiksi toimisto arvioi tiedot

Länsi-Euroopan maiden, Yhdysvaltojen ja Kana-

dan suunnittelutoiminnasta (VNA, Fh 1... 16.5.1957).

Samaan aikaan toimiston työtä tukemaan perustettu

valtakunnansuunnitteluneuvosto määritteli työnsä

erityistutkimuksen kohteiksi Oulu- ja Iijokilaakson

sekä Siika-, Pyhä-, Kala-, Lesti- ja Perhojokien

seudut. Neuvoston puheenjohtaja Virolainen pai-

notti työtilaisuuksien synnyttämisen ja teollis-

tamisen välttämättömyyttä sekä valtakunnansuun-

nittelun osallistumista tähän työhön suunnitelmien
ja yhteenvetojen avulla. Myös toimistopäällikkö
Paavilainen korosti tutkimustiedon merkitystä
teollistamisessa. Ongelmallista oli kuitenkin se, ettei
tehtävään ollut saatu toimistoon teollisuustutkijaa

(VNA, Ca 1... 8.5.1957, 16.1.1958) Uudessa
valtakunnansuunnittelutoiminnassa yritettiin näin
siis yhtä aikaa hahmotella hyvin suuria ja periaat-
teellisia suunnittelun linjoja, vastata kiireellisimpiin
huomiota vaativiin kotimaisiin ongelmiin ja selvitä
käytännön resurssien rajallisuudesta.

Valtakunnansuunnittelu alkoi pian tuottaa
tuoretta tietoa Suomessa vallinneista olosuhteista.
Maakansa (11.6.1959) huomioi kesällä 1959 esi-
merkiksi valtakunnansuunnittelutoimiston tuo-
reen tutkimuksen, jonka mukaan vuoteen 1970

mennessä työmarkkinoille oli tulossa 380 000

uutta työntekijää. Väestö kasvaisi erityisesti Uudel-

lamaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja

Lapissa, työvoiman lisäyksestä valtaosa suuntau-

tuisi kaupunkeihin. Työvoiman kasvun ohella

vallitseva työttömyys ja eräistä elinkeinoista vapau-

tuva työvoima asetti Maakansan mukaan työmah-

dollisuuksien lisäämiselle suuria paineita. Myös

tulonmuodostuksessa ja elintasossa oli suuria eroja

eri puolilla maata. Joillakin talousalueilla keskimää-

räinen tulotaso ei yltänyt edes puoleen siitä mitä se

oli vauraammilla alueilla. Maakansan (17.11.1959)

mukaan alueilla vallinneiden olosuhteiden ero oli

liian suuri. ”Taloudelliset antimet olisi saatava

jakautumaan tasaisemmin. Köyhien seutujen olo-

jen kohentamiseen ei voida kohdistaa liian paljon

huomiota”, Maakansa painotti.

Valtakunnansuunnitteluun kohdistettiin

1940-luvun lopulta alkaen monenlaisia odotuksia.

Se vastasi yhtäältä sosiaalidemokraattien toiveisiin

aiempaa suunnitelmallisemmasta yhteiskunnan

olojen ja varsinkin kaupungistumiskehityksen

ohjaamisesta, Maalaisliiton kannalta se edisti

nimenomaan maaseudun muutoksen hallintaa.

Toiminnan toivottiin selvittävän erilaisia raaka-

ainevaroihin, väestöön, tuotantomuotoihin ja

työllisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin

ennakoida yhteiskunnallisen kehityksen tulevaa

suuntaa. Jarmo Mäkinen (2005: 34) toteaa kulttuu-
ripolitiikan alan väitöskirjassaan keskitetyn ja hal-
litun suunnittelun tavoitteen heijastuvan jo Ajon
vuoden 1948 Valtakunnansuunnittelu -kirjasessa.
Suunnittelun haluttiin pohjautuvan tieteelliseen

rationaalisuuteen ja poliittiseen riippumatto-
muuten. Tätä painotti eduskunnassa vuonna 1950
esitetty toivomusaloitekin, kun siinä toivottiin
valtakunnansuunnittelun ”täysin riippumattomana
ja tieteellisiin menetelmiin nojautuen” antavan
suuntaa kehitykselle (VP 1950, TA 108, Luostarinen

ym., 13.2.1950). Tällainen kokonaan ”politiikan
ulkopuolella” toimimisen tavoite tuskin saattoi
valtakunnansuunnittelussa täysin toteutua, sillä
työtä ohjaavista moni oli tiiviisti osallisena päivän-
politiikassa. Poliittiseksi suunnittelun tekivät myös
toiveet vakavia yhteiskunnallisia ongelmia koske-

van uuden tiedon ja ongelmien mahdollisten
ratkaisumallien tuottamisesta. Tieteellisyys toteu-
tui varmasti helpommin.

Valtakunnansuunnittelu eteni sille asetet-
tuihin tavoitteisiin nähden varsin vaatimattomin
voimin. 29. kesäkuuta 1956 virallisesti perus-
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tettujen valtakunnansuunnittelutoimiston ja -neu-

voston aloitettua saman vuoden syksyllä toimin-

tansa niiden odotettiin hoitavan kaiken hallinnon

ja kulttuuripolitiikan ”alueellisiin järjestelyihin”

liittyvän tutkimuksen, suunnittelun ja organisoin-

nin kansallisen edun ja tulevaisuuden mahdolli-

simman hyvin huomioiden (Paavilainen 1963: 17,

20). Tällaisen tehtävän suorittaminen muutaman

hengen toimistossa, vaikkakin neuvoa-antavan

neuvoston tuella, on väistämättä tarkoittanut

resurssien riittämättömyyttä. Aluepolitiikan hidasta

etenemistä 1970-luvun alussa arvostellut Virolainen

(1971: 92) huomioikin valtakunnansuunnittelu-

toimiston toimineen politiikan lohkon liki ainoana

tutkimus- ja suunnitteluelimenä. ”Ennen kaikkea

varojen puutteen ja henkilöstön pienuuden vuoksi

sen toimintamahdollisuudet ovat olleet riittä-

mättömät, ja käytännön hyöty tästä elimestä ei ole

ollut niin suuri kuin se olisi voinut olla”, arvioi

Virolainen. Myös Vartiainen (1998: 5) toteaa alue-

poliittisen suunnittelujärjestelmän käynnistymistä

kuvatessaan kehitysaluepolitiikan valmistelutyön

valtioneuvoston kansliaan keskittämisen tarkoit-

taneen suunnittelun kannalta huomattavaa orga-

nisatorista parannusta.

5.5 Puoluekannatus ja

maaseudun kehittämisen

valinnat

Agraarisessa Suomessa maaseudusta oli 1950-
luvulla tulossa aiempaa selvemmin kiistanalainen
polittinen kysymys: sen tulevaisuus oli väistämättä

avoin, kun väestö monilla maaseutualueilla kasvoi
ja työtilaisuudet perinteisissä maatalouden amma-
teissa samanaikaisesti vähenivät. Maaseudun tule-
vaisuuden turvaamiseksi kaivattiin nykyisenkin
maaseutupolitiikan esittämään tapaan uusia elin-
keinoja, mutta hallituspuolueiden näkemykset

poikkesivat toisistaan välillä huomattavasti, kun
lähdettiin keskustelemaan siitä, mitä elinkeinoja
ja minkälaista rationalisoimista käytännössä
tarkoitettiin. Maaseutualueiden kehittämisen
politiikka olikin monella tavalla kompromissi, kun
vaikeasti hallittavia lähtökohtia säestivät suuret

näkemyserot siitä, miten oli toimittava. Suoma-
laisten puolueiden lähestymistapoja ja poliittista

toimintaa mitattiin 1950-luvulla kolme kertaa

eduskuntavaaleissa. SDP ja Maalaisliitto olivat pää-

asiassa toistensa keskeisimpiä vastustajia. Painava

tekijä vuosikymmenen vaalikamppailuissa oli myös

SKDL, joka oppositioasemastaan huolimatta

vaikutti monin tavoin – erityisesti kommunismin

laajenemisen uhkan takia – poliittisiin valintoihin.

1950-luvun ”kolmen suuren” kaudella

Maalaisliiton asema hallituspolitiikassa oli sodan

jälkeen hallitseva, sillä se kuului kaikkiin poliittisiin

koalitioihallituksiin. Enemmistökoalitioihin

kuuluivat yleensä SDP ja Maalaisliitto. SKDL oli

yhtämittaisesti oppositiossa 1940-luvun lopusta

1960-luvun puoliväliin. Hallitusyhteistyössä toimi-

vat 1950-luvulla usein myös pienet puolueet Edis-

tyspuolue–Kansanpuolue ja Ruotsalainen kansan-

puolue, keskisuuri Kansallinen Kokoomuskin

kantoi välillä hallitusvastuuta (Hakovirta & Koski-

aho 1973: 4–5, Yrjölä 1973: 15–17). Maan kolme

suurinta puoluetta olivat 1950-luvulla huomat-

tavan tasasuuria (taulukko 3). Tämä näkyy selvästi

niiden välisessä taistelussa kannatuksesta, varsin-

kin, kun perinteisen kannatuspohjan laajentami-

nen nousi 1950-luvun loppua kohden tultaessa

puolueiden tehtävälistalle.

Maalaisliiton menetettyä vuoden 1951 edus-

kuntavaaleissa 5 edustajapaikkaa Johannes Virolai-

nen arvioi puheenvuorossaan puolueen keskushal-

lituksessa lokakuussa 1951 (KMA, Ml/Pt, Cc

…Keskushallituksen kokous n:o 6/-51, 21.10.1951)

puolueen nuorten kannattajien siirtyvän

kannattamaan kommunisteja Lapissa ja muualla

Pohjois-Suomessa. Seuraavia vaaleja ajatellen olikin
kiinnitettävä aktiivisemmin huomiota maaseudun
huono-osaisiin, siis varsinkin pienviljelijöiden,
maaseudun maata omistamattomien, maa- ja
metsätyöläisten, pohjoissuomalaisten ja rajaseutujen

olosuhteisiin. Vain määrätietoisella uudistuspoli-
tiikalla voitiin taistella kommunismia ja sosialismia
vastaan. Seuraavalla vaalikaudella oli toteutettava
tielaki, edistettävä maaseudun sähköistämistä ja
etsittävä uusia työmahdollisuuksia. Lisäksi tarvit-
tiin pienteollisuuslainoja, pientilojen tuotantopalk-

kioita, lisää maata pohjoisen ja idän ”kääpiötiloille”,
parempaa palkkaa maatalous-metsätyöväelle, sekä
palveluja kirjastoista urheilukenttiin. Väestön
luottamus voitiin säilyttää vain maaseudun paran-
nuksin. Vuoden 1952 alustuksessaan puolueval-
tuuskunnalle Virolainen (KMA, Ml/Pt, Cb…

Puoluevaltuuskunnan kokous 3.4.1952) huomioi
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edelleen, että Maalaisliiton oli kommunismin

vastaisen taistelun vuoksi kiinnitettävä erityis-

huomiota metsätyöväkeen ja korostettava Pohjois-

Suomen ja eräiden Itä-Suomen osien ongelmien

korjaamista. Tarvittiin politiikkaa, joka poistaisi

epäkohdat vaikeilta seuduilta, esimerkiksi Lapin

asutustoiminnan alueilta.

Kun tiukasta talouspolitiikasta ja Kekkosen

yhteistyökyvyttömyydestä kritisoitu Kekkosen

neljäs hallitus kaatui syksyllä 1953, uuden minis-

teristön muodostamistehtävä annettiin 1953 Vapaa-

mielisten liiton Sakari Tuomiojalle. SDP:n ja

Maalaisliiton suhde oli vakavasti talouspoliittisten

erimielisyyksien koettelema. Presidentti Paasikivi

kallistui asiaa pitkään harkittuaan eduskunnan

hajottamisen kannalle ja määräsi vaalit toimitet-

taviksi maaliskuun 1954 alussa. Vaalien ajoittaminen

talvikauteen synnytti Maalaisliitossa vastalauseiden

ryöpyn. Valitun ajankohdan ajateltiin tarkoituksel-

lisesti rajoittavan syrjäisen maaseudun asukkaiden

osallistumisen mahdollisuuksia. Talvikauden

työttömyyden pelättiin myös parantavan kommu-

nistien asemia. Maalaisliittolaiset painottivat

vaalitaistelussa SDP:n puoluesihteeri Leskisen

olevan sotajalalla agraaripuolueen ja Kekkosen

tuhoamiseksi. ”Maaseudun murskaaminen” ei

kuitenkaan onnistunut, sillä Maalaisliitto kasvatti

kannatustaan kahdella edustajanpaikalla. Sille oli

tärkeää huomata, että talvivaalitkin voitiin voittaa.

Leskiselle tulos oli pettymys: puoluesihteeri oli

odottanut SDP:lle kymmentä lisäpaikkaa Maalais-

liiton kustannuksella (Suomi 1990: 292; Hokkanen

2002: 133–135, 144; Bergholm 2005: 135; Suomen

hallitukset... 9.1.2008).

Maaseutukannatuksen heikentyminen pu-

hutti SDP:ssä vuoden 1954 vaalien jälkeen. Vaali-

tuloksiin vaikuttaneita syitä selvittänyt tutkielma

(TA, 329.5, SDP, HDA 22…Tutkielma …) arvioi,

ettei puolue voinut saavuttaa maaseudulla hallitse-

vaa asemaa, koska sen ei ollut Maalaisliiton tavoin

mahdollista keskittyä vain yhteen yhteiskunta-

ryhmään. Tämä asetti rajat puolueen maaseutupoli-

tiikalle. Vaikka sosiaalidemokraattinen maatalous-

ohjelma oli ”erinomainen”, vaikutti heikkoudelta,

ettei puolue voinut sisäisten erimielisyyksiensä

vuoksi esiintyä äänestäjien silmissä yhdenmukai-

sena ja päättäväisenä. Kesällä 1954 Veikko Puskala

(TA, Suomen Sosialidemokraattinen…Puoluesih-

teerin poliittinen tilannekatsaus 11.7.1954) huo-

mioi katsauksessaan puolueneuvostolle talouspoli-

tiikan perusasetelman olevan ”hämmästyttävän

selvä”. Maatalous ja teollistaminen olivat vastakoh-

tia, joiden yhteensovittamiseen talouspolitiikalla

pyrittiin. Vaikka SDP:n tärkein tehtävä olikin

pyrkiä maan teollistamiseen, se ei voinut ohittaa

maataloutta. Maatalouselinkeinolle asetettiin

SDP:ssä kuitenkin tiettyjä vaatimuksia: sen oli tuo-

tettava paremmin ollakseen tasaveroisempi mui-

Taulukko 3. ”Kolmen suuren” kannatusprosentti ja edustajapaikat 1950-luvun eduskuntavaaleissa

(Puolueiden edustajapaikat.../Suurimpien puolueiden... Tilastokeskus 9.1.2008)

Puolue Maalaisliitto      SDP    SKDL

  % / paikat   % / paikat % / paikat

1951 23,2      51 26,5      53 21,6      43

1954 24,1      53 26,2      54 21,6      43

1958 23,1      48 23,2      48 23,2      50
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den elinkeinojen rinnalla ja elätettävä maaseudun

liikaväestö teollisuuden kasvaessa.

”Vähäväkisten”, yhteiskunnassa heikossa

asemassa olevien hyvinvoinnin lisääminen korostui

1950-luvun edetessä yhä selvemmin poliittisissa

avauksissa. Yhteiskunnallisen muutoksen etenemi-

nen selittää ”vähäväkisten” yhdistämistä yhdeksi

tärkeäksi huomion kohteeksi, samoin tekee puolu-

eiden sisäisen muutospaineen kasvu. Köyhien

tyytymättömyys painoi yhteiskunnallisesti paljon,

asuivatpa nämä sitten maaseudulla tai kaupungissa.

Esimerkiksi Johannes Virolainen korosti ”köyhän

ihmisen asiaa” Maalaisliiton vuoden 1956 puolue-

kokouksessa (KMA, Ml/Pt, Ca, Maalaisliiton

puoluekokousten pöytäkirjat... 16.6.1956). Kun-

nollisten ja ahkerien ihmisten oli päästävä elämässä

eteenpäin niin maataloudessa kuin teollisuudessa,

yhteiskunnan piti auttaa ihmisiä auttamaan itseään.

SDP puolestaan halusi Suomen Sosialidemokraatin

(7.11.1955) mukaan sovittaa yhteen kaikkien vähä-

väkisten – siis maaseudun pienviljelijöiden,

palkkatyöläisten, käsityöläisten ja muiden heihin

verrattavien ryhmien kysymykset. SDP:n kannat-

tajia ei pääkirjoituksen mukaan asuinpaikka yhdis-

tänyt tai erottanut. Suomen Sosialidemokraatti

(5.11.1957) myös muistutti, että maaseudun ongel-

mat olivat myös palkansaajien ongelmia. Siksi

maalaisliittolaiset kaupunki–maaseutu-rajat olivat

”tosiolojen vastaisia”.

SDP oli ennen vuoden 1958 eduskunta-
vaaleja ajautunut jo selvään hajaannukseen. SDP:n
historiaa tutkineen Hannu Soikkasen (1999: 28)
mukaan ristiriitojen taustalla vaikutti työläisten ja
talonpoikien yhteiskunnan muuttuminen teolli-

seksi palveluyhteiskunnaksi. SDP:ssä tunnettiin
hajaannuksen synnyttäneenä aikana painetta yleis-
puolueeksi ryhtymiseen. Samanaikaisesti puolueen
voimia koettelivat myös kova kilpailu kommu-
nistien ja Maalaisliiton kanssa, perinteisen pienvil-
jelijäkannatuksen vaatimukset sekä ammattiyh-

distysliikkeen ja puolueen vallanjaon ristiriitainen
kysymys. Puolueen sisäisessä kahtiajaossa ”leskis-
läiset” astuivat voimakkaan teollistamisen linjalle,
”skogilaiset” puolestaan pysyivät näkemyksillään
lähempänä maalaisliittolaisia. Vuoden 1958 edus-
kuntavaalien alla puolueen maaseutukannattajia

tavoitellut Aikamme Paavo -vaalilehtinen (TA,
329.5, SDP Maaseutu… Aikamme Paavo) painotti
silti edelleen yhteen kokoavasti pienviljelijän ja

palkkatyöläisen etujen olevan yhteiset. Toisen

ryhmän hyvinvointi ja oikeudenmukaiset olot

takasivat paremman elämän edellytykset toisel-

lekin. Sosiaalidemokraattisten hyvinvoinnin aja-

tusten taakse tarvittiin kaikki työtätekevät niin

kaupungeista kuin maaseudultakin. Puolueen

keskeistä ”teollisuutta – työtä – tulevaisuutta” -linjaa

Maalaisliiton kuitenkin epäiltiin vastustavan.

Myös Maalaisliiton vaaliohjelmaluonnos

(KMA, Ml/Pt, Dab …Vaaliohjelmaluonnos

4.6.1958) korosti, että maaseudun ja keskusten edut

olivat lopulta yhteisiä. Tämän lähestymistavan

taustalla vaikutti kuitenkin maaseutuhenkisempi

näkemys: maaseudun teollistaminen vähentäisi

maaltapakoa ja helpottaisi samalla keskusten vai-

keuksia. Maalaisliiton sisällä vuoden 1958 vaalien

propagandasuunnitelmassa (KMA, Ml/Pt, Dc…

yleissuunnitelma vuonna 1958) painotettiin toi-

saalta myös keskeistä poliittista kahtiajakoa. Maa-

laisliitto johti maan poliittisen kentän toista

päärintamaa, toista johti SDP:n virallinen johto.

Rintamajako näkyi maatalous- ja teollistamis-

politiikassa ulkopoliittisten ja yhteiskuntajärjestystä

koskevien kysymysten tavoin. Maalaisliitolla arvel-

tiin myös olevan mahdollisuus tavoitella SDP:n

maaseutukannattajia, kun sosiaalidemokraatit eivät

näistä olleet kiinnostuneita. Voimakkaimmin

maaseutupolitiikkaa edustavan puolueen ajateltiin

lopulta vetävän pisimmän korren. Suuret linjat eivät

silti olleet selvät Maalaisliitossakaan. Hokkasen

(2002: 416–418) mukaan puolueen rivit rakoilivat

vuoden 1958 vaalien alla, ja Lapin, Oulun ja

Kuopion läntisessä vaalipiirissä ristiriidat erkaan-
nuttivat oppositiomielisiä puolueesta. Esimerkiksi
Kuopion läntisen vaalipiirin perinteinen ääniharava
Veikko Vennamo muutttui puolueen kannalta
selvästi ongelmalliseksi. Maalaisliitossa kriisi oli

Hokkasen (2002: 387) mukaan SDP:n tilannetta
vähemmän vaarallinen, sillä puolueen yleislinjan
kanssa erimielinen ryhmä oli pienempi. Pysyväksi
osoittautunut lohkeama tapahtui Maalaisliiton
pienviljelijäsiivestä.

Puoluehajaannuksen ja linjaerimielisyyksien

vaikutus näkyi vuoden 1958 vaalien tuloksessa.
Heinäkuisissa vaaleissa menestyi SKDL, joka nousi
niukasti maan puolueista suurimmaksi. Lisäpaikkoja
keräsi myös Kokoomus. SDP menetti kuusi
paikkaa, kolme näistä omalle oppositioryhmälleen.
Maalaisliitto menetti eduskuntapaikoistaan viisi.

Eniten tappiota puolue kuittasi Pohjois-Suomesta,
missä ääniä keräsivät niin kutsutut hajotusvaali-
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liitot. Maalaisliitossa tappioon etsittiin syitä esimer-

kiksi Vennamosta, Kekkosen presidenttikauden

alkuvaiheen ongelmista, muuttoliikkeestä ja

ensimmäisen äänestyspäivän surkeasta säästä. Maa-

laisliiton asemaa eduskunnan uusi vasemmisto-

enemmistö ei silti suuresti heilutellut, sillä SDP ja

SKDL olivat käytännössä yhteistyökyvyttömiä ja

SDP:tä rasitti puolueen hajaannus (Hokkanen

2002: 418–420, Suurimpien puolueiden kanna-

tus…9.1.2008). Kalelan (1989: 160) mukaan edus-

kunnassa nähtiinkin 1950- ja 1960-lukujen taitteessa

vaihe, jossa vasemmistopuolueet pitivät hallinnas-

saan edustajanpaikkojen enemmistöä, mutta

Maalaisliitto vähemmistöhallituksineen johti kui-

tenkin maata.

Vaalikamppailun jälkeen Johannes Viro-

lainen painotti Maalaisliiton keskushallitukselle

tammikuussa 1959 (KMA, Ml/Pt, Cc… Viro-

laisen muistio 21.1.1959), että kansalaisten usko

tulevaisuuteen oli palautettava, jotta maa ei sortuisi

kommunismiin. Vastakohtia tasoittavalla keskusta-

politiikalla voitaisiin poistaa kommunismia ruokki-

vat epäkohdat. Maalaisliiton piti olla yksimielinen,

tehtävästään ja vastuustaan tietoinen puolue. Pian

maalaisliittolainen yksimielisyys olikin helpompaa,

sillä helmikuussa 1959 perustettu Suomen pien-

talonpoikien puolue valitsi puheenjohtajakseen

Veikko Vennamon (Hokkanen 2002: 461). Sosi-

aalidemokraattisessa puolueessa vähemmistöön

jääneet ”skogilaiset” perustivat vuonna 1959

Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen
Liiton eli TPSL:n (Soikkanen 1999: 28). Maalais-
liitto ei kuitenkaan yksinomaan tasoittanut vasta-
kohtia, sillä esimerkiksi Hokkasen (2002: 375–376)
mukaan puolue valitsi SDP:n hajaannuksessa

puolensa. Maalaisliitto tuki vuosina 1957–66 ja
vielä tämän jälkeenkin SDP:n ”skogilaisia” ja
myöhemmin TPSL:oa muun muassa Kekkosen
”leppymättömimpänä vastustajana” tunnetun
Leskisen ja tämän kannattajien punamultapoli-
tiikkaa kohtaan esittämän kritiikin, teollistamisnäke-

mysten sekä maatalousjärjestelmän uusimisvaati-
musten vuoksi. Hokkasen mukaan Maalaisliiton
tekemä valinta ”katkeroitti SDP:n”.

Alueiden kehittämiseen heijastuneissa poliit-
tisissa ristiriidoissa näkyy mielestäni yhteys Rantalan
(1970: 131) ajatukseen siitä, että puolueiden vahvo-

jen kannatusalueiden intressit painavat erityisesti
talouspolitiikan ratkaisuissa niin paljon, että ideo-
logisten ja poliittisten linjojen muuttaminen voi

osoittautua kivuliaaksi tehtäväksi. Jos muutos oli

vaikea puolueiden sisäpuolella, oli taustoiltaan ja

tavoitteiltaan erilaisten SDP:n ja Maalaisliiton

kompromisseihin taipuminen selvästi sekin vaati-

vaa. Yhteiskuntakehitystä koskevien näkemysten

yhdistäminen alueiden kehittämisen politiikaksi oli

monimutkaista, kun soviteltavina olivat kaupunki-

ja teollisuuspuolueeksi mielletyn ja maaseutu- ja

maatalouspuolueen linjat. Näkemyserot saattoivat

kärjistyä huomattavasti, kun yritettiin muokata

kumpaakin ryhmää tyydyttäviä lähestymistapoja

maaseudun tulevaan elinkeinopohjaan, kaupungis-

tumisen etenemistahtiin ja muuttoliikkeen ohjai-

luun. Vaalien alla sananvaihto oli ajoittain hyvinkin

kärkevää. Jonkinlaista yhdenmukaisuutta puoluei-

den linjauksissa näkyy 1950-luvulla silti, esimer-

kiksi kun tilastot ja tutkimukset julkaisivat tuoretta

tietoa kehityksen suunnasta. Silloinkin tietoja voitiin

tosin tulkita hyvin eri tavoin.

Maaseudun ja maatalouselinkeinon keskei-

nen merkitys koko yhteiskuntakehityksessä näkyy

1950-luvun politiikassa yhtäältä lukuisina niiden

tulevaisuutta hahmotelleina avauksina ja toisaalta

jatkuvana puolustusvalmiutena. Tuon ajan maa-

seudun kehittämisen politiikan ajoittainen epäjoh-

donmukaisuus heijastelee puolestaan käynnisty-

mässä ollutta murrosta; kaupungistumisen ja

elinkeinorakenteen muutoksen etenemistahdin ja

konkreettisten vaikutusten ennakoiminen oli

haasteellista. Puolueet eivät näin myöskään voineet

arvioida kannatuksensa kehitystä. 1950-luvun

politiikkaan kuului myös jatkuvasti syytöksiä eri
väestöryhmien etujen sortamisesta, näitä sävyttivät
maaseutu ja keskukset poliittisten ryhmien kanna-
tusalueina. Vaikka Moision (2005: 30) mukaan
Maalaisliitto ja SDP jakaantuivat leimallisesti maa-

seutupuolueeksi ja kaupunkipuolueeksi vasta
suuren muuton jälkeen, näyttää minusta 1950-
luvun keskustelu jo henkineen näiden välisten
erojen vahvistamista.

Jo ennen SDP:n sisäistä hajaannusta puolu-
eessa esitettiin voimakasta kritiikkiä asutustoimin-

nan jatkamista kohtaan. Pienten, vain osittaisen
toimeentulon asukkailleen tarjonneiden tilojen
ajateltiin pitävän maaseudun asukkaat köyhinä.
Lisäksi pienviljelysvaltainen maatalous tarvitsi
jatkuvaa muiden elinkeinojen tukea. Kun SDP:lle
tärkeitä olivat modernisaatio, tuotannon tehok-

kuus, koneellistuminen ja automatisaatio, paino-
tukset sopivat hyvin suureen ja tehokkaaseen teol-
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lisuuteen, mutta huonosti pienviljelysvaltaiseen

maatalouteen tai pienteollisuuteen. Teollistamista

ja teollisen pohjan laajentamista korostaneesta

politiikastaan huolimatta sosiaalidemokraatitkin

pitivät selvänä, ettei teollisuus yksin voinut työllis-

tää kaikkea maataloudesta irrottautuvaa työvoimaa.

Tämä aiheutti ongelmia kaupunkien kehitykseen.

Elinkeinorakenteen muutos tunnistettiinkin suuria

rakenteellisia ratkaisuja ja hallittua etenemistä vaati-

vaksi ongelmaksi. SDP:n perinteinen pienviljelijä-

kannatus painoi lisäksi vielä 1950-luvulla vahvasti

maaseutuelinkeinojen kehittämisen suuntaan.

Kompromissihalukkuutta selvemmin alueiden

kehittämisen kysymyksissä usein nousivat kuiten-

kin kärjekkäät avaukset. Puoluesihteeri Leskisen

”korpikurjuutta” kritisoineet lausunnot korostivat

ajatuksia maatalouden rationalisoinnin tarpeesta

ja SDP:n läheistä suhdetta keskuksiin ja niiden

elinkeinoihin. Näihin näkemyksiin maalaisliittolai-

set tarttuivat herkästi painottaen niiden osoittavan

SDP:n maaseutuvastaisuutta. SDP olikin tietyissä

tilanteissa kuin Maalaisliiton maaseutupolitiikan

heijastuspinta: sosiaalidemokraattien kriittiset lau-

sunnot vahvistivat Maalaisliiton tavoitteiden

muotoiluja.

Sosiaalidemokraatit kyseenalaistivat vuosi-

kymmenen kuluessa taajaan Maalaisliiton maaseu-

tulinjojen tarkoitusperät, esimerkiksi pienviljelyn

suosimista kannatussyistä arvosteltiin. Kriittisiä

huomioita keräsi usein myös ”vennamolainen”
asutuslinja, joka jatkui vahvana teollistamis-
pyrkimysten rinnallakin. Maaseutuväestön laajuus
ei varmasti kannustanut Maalaisliittoa kiirehti-
mään tulevan ennakoinnista ja suunnittelusta

käytännön toimiin, pystyihän puolue vielä 1950-
luvulla suhteellisen helposti pysymään maan
suurimpien puolueiden joukossa maaseudulla
asuvien tuella (Hokkanen 2002: 21). Puolueessa
katsottiin kuitenkin myös tulevaan ja uudenlaisiin
maaseudun vaihtoehtoihin: kaupunkimainen–

maaseutumainen- ja teollinen–maatalousvaltai-
nen-kahtiajaot näyttävät mietityttäneen 1950-
luvulla jo ainakin pitkän tähtäimen kokonaisuuden
hallintaa pohdiskellutta Johannes Virolaista.
Maalaisliitolle oli kuitenkin selvästi haasteellista
löytää tasapaino asutustoiminnan ja teollistamisen

ideoiden välille. Asutustoiminnan jatkaminen
tarkoitti pientilavaltaisen, maaseudulle perinteisen
elinkeino- ja elämänmuodon säilyttämistä ja
tukemista, teollistaminen puolestaan uusia elin-

keinoja, mutta myös väestön keskittymistä. Viro-

lainen pitikin vuosikymmenen lopulla maaseudun

kannalta hyvänä vaihtoehtona useiden pienten

maaseututaajamien vastapainoa suurkaupungeille.

Suomen oloissa kompromissien etsiminen jon-

nekin teollisten suurkaupunkien ja perinteisen

maaseutumaisen elämänmuodon välille olikin var-

masti välttämätöntä.

Teollistamis- ja asutuspolitiikkapainotuksen

vaihtelut näyttävät vaikuttaneen monella tavoin

juuri Pohjois-Suomeen. Asutustoiminnan myötä

pohjoiseen syntyi suuri joukko uusia pientiloja.

SKDL vahvisti otettaan pohjoisessa jatkuvasti, ja

paikallisten olojen hidas kehitys sekä pientila-

valtaistuminen näyttivät edistävän kommunismin

etenemistä. Tämä huoletti varsinkin vallasta pohjoi-

sessa SKDL:n kanssa kamppaillutta Maalaisliittoa.

Pienviljelyn varassa elävät kuuluivat siihen riski-

ryhmään, joka uhkasi luisua jyrkästi vasemmalle.

Hokkasen (2002: 22) mukaan itsenäinen, hyvin-

voiva pienviljelijäväestö oli Maalaisliitolle sodan

jälkeen merkittävä demokraattisen yhteiskunnan

tuki. Teollistamista ja työtilaisuuksien lisäämistä

pidettiin poliittisten uhkien parhaina torjuntakei-

noina (tästä myös Moisio 2005). Laveamman

elinkeinopohjan tuoman tulotason kohoamisen

ohella elinkeinojen kehityksen ajateltiin tarkoit-

tavan myös parempia palveluja ja lisääntyvää
viihtyisyyttä. Pohjoisen kehittämisen voitiin syystä
ajatella pitävän pohjoissuomalaiset paikallaan ja
jatkossakin Maalaisliiton kannalla.

1950-luvun puoluepoliittisen asetelman

osana maaseutu–kaupunkikeskustelu vaikuttaa
mielestäni väistämättömän muutoksen hallinnan
eri vaihtoehtojen mittaamiselta. Kun maaseudun
oloihin tyytymättömät vaikuttivat selvästi muut-
toon ja mahdollisesti siirtolaisuuteen, oli kehitet-
tävä keinoja yhteiskunnallisen rakenteen muutos-

nopeuden ohjaamiseksi. Myös puoluekannatus
kytkeytyi selvästi muutokseen. Pitkään ajateltiin,
että kaupunkimaisissa oloissa elävät ja elämää
pientiloilla jatkavat kaipasivat poliittisilta edusta-
jiltaan aivan eri asioita. 1950-luvun lopulla yhä
ilmeisemmältä vaikuttanut tarve pyrkiä yleispuo-

lueeksi tarkoitti käytännössä aiempaa laveampia
yleistyksiä. Asuinpaikka ei välttämättä ollutkaan
yhdenmukaisuutta määrittävä tekijä, keskeisimpää
oli samankaltainen sosiaalinen asema. Näin sosi-
aalidemokraatit samastivat maaseudun ”vähäväki-
set” muihin palkansaajiin. Kohti poliittista kes-
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kustaa siirtynyt Maalaisliitto puolestaan liikkui

uudenlaisen ”maatalousyrittäjän ja työmiehen edut

ovat yhteiset” -linjan suuntaan.

Maalaisliitto näyttää sisäisissä ristiriidoissaan

ja vasemmistopuolueiden muodostaman paineen

vuoksi ajautuneen tilanteeseen, jossa se tavoitteli

jonkinlaista säilyttävää kehittämistä. Vaikka Maa-

laisliiton maaseutukuva oli monella tapaa suoras-

taan ihannoiva – esimerkiksi Hokkanen (2002: 24)

kuvaa tarkastelutapaa ”agraariunelman” tai idyllin

puolustamiseksi – puolueessa tunnistettiin 1950-

luvulla myös selvästi teollistamisen ja muutosten

tarve. Nämä haluttiin kuitenkin kytkeä mahdolli-

simman voimakkaasti osaksi maa- ja metsätalous-

henkistä politiikkaa. Puuta jalostava suurteollisuus

oli hyväksyttävää, koska se tarjosi töitä puolueen

kannattajille tärkeässä metsätaloudessa, voimatalous

maaseudun sähköistämisen sekä rakentamisen ja

palvelujen aloilla tarjoamiensa työtilaisuuksien

vuoksi. Itse maatalouselinkeinolle Maalaisliitto

varasi jonkinlaisen puskuriroolin; pienviljelys oli

suoja paitsi poliittista liikehdintää vastaan myös liian

nopean kaupungistumisen jarru. Jälkimmäiseen

perusteluun myös sosiaalidemokraatit saattoivat

yhtyä. Kehittämisen kautta säilyttäminen vaikutti

suurten muutosten edessäkin mahdolliselta komp-

romissilta.

Myös yhteiskunnallisen hyvän alueellinen
jakautuminen kuului 1950-luvun maaseudun
säilyttävän kehittämisen keskusteluun. Elinkei-
nojen kehittämisen ohella haluttiin parantaa esi-
merkiksi maaseudun palvelutasoa ja infrastruktuu-

ria, sillä kaupunkien hyvinvointiin riitti matkaa.
Vaikka Maalaisliitto korosti läpi 1950-luvun, ettei
se halunnut kasvattaa kuilua maaseutumaisen ja
kaupunkimaisen elämänmuodon välille, kaupungit
ja maaseutu asetettiin usein vastakkain esimerkiksi
asuntorakentamiseen, teiden kunnossapitoon tai

koulutuspaikkoihin kytkeytyvissä kysymyksissä.
Syrjäseuduille haluttiin kelvollisia liikenneyhteyk-
siä, sähkövirtaa, terveys- ja sosiaalipalveluita sekä
koulutusmahdollisuuksia – siis samoja hyvinvoin-
nin tunnusmerkkejä, joita kaupungeissa oli hel-
posti saatavilla. Hyvinvoinnin lisääminen sopi

luonnollisesti myös sosiaalidemokraattisiin tavoittei-
siin. SDP vaati esimerkiksi vuoden 1958 vaalikam-

panjoinnissaan (TA, 329.5, SDP Maaseutu…
Aikamme Paavo) maaseudun kouluolojen paran-
nuksia, sairas- ja työttömyyvakuutuksia, metsä-

työläisten palkka- ja työaikalakeja, sekä pientilallisia

ja palkansaajia sortaneiden ”epäoikeudenmukais-

ten” verolakien muutoksia.

Maaseudun rinnalla käytiin keskustelua kes-

kuksistakin. 1950-luvun suunnitelmissa maaseu-

dulle syntyvien keskusten ideoissa on kiinnostavia

painotuseroja. Leskinen (KMA, Ml/Pt, Dab

…Kirje puoluetoimistosta 5.1.1957/nro 1) kannatti

vuonna 1956 maaseudun köyhyyden ylläpitämistä

arvostellessaan metsähallituksen esittämiä ”metsä-

työmieskaupunkeja” ongelmien ratkaisuksi; Leski-

sen tavoitteena oli päästä teollisuuskeskusten tapai-

sen hyvinvoinnin tarjoavien keskittymien avulla

eroon kausiluontoisesta pienviljelijä-metsätyömies-

järjestelmästä. Maalaisliitossa Johannes Virolainen

(esim. KMA, Johannes Virolainen… Virolaisen

puhe n:o 297, III/54) puolestaan hahmotteli ”elin-

voimaista taajamaa” maaseutu–kaupunkivas-

takohtaisuutta tasoittavaksi maalaiskuntatason

keskukseksi. Yli miljoonan asukkaan kokoiseksi

ennakoitua Helsinkiä pidettiinkin Maalaisliitossa

jatkuvasti yhä vastenmielisempänä hallinnon, elin-

keinojen ja sivistyksen suurkeskuksena. Pienet

keskukset tulkittiin maalaisliittolaisittain muutoksen

jarruttajiksi ja uusien elinkeinojen mahdollistajiksi

maaseudulla. SDP:ssä ne nähtiin pykälinä kohti

kaupunkimaisempaa elämänmuotoa ja korkeampaa

elintasoa.

Kaupunkien kasvun ajatusta käsiteltiin

SDP:ssä ja Maalaisliitossa hyvin eri tavoin. Vaikka

sosiaalidemokraatit pitivät valitettavana muuttoliik-

keestä kaupunkien asuntotuotannolle ja palvelujen

tarjonnalle aiheutuneita vaikeuksia, pidettiin kehi-

tyksen suuntaa selvänä. Kaupunkien rakentamista

tarvittiin, sillä maaseudulta läheisiin keskuksiin tai

kauemmas etelään muuttajia riittäisi, vaikka asun-

tojakaan ei olisi tulijoille riittävästi tarjolla. Maalais-

liittolaisissa näkemyksissä kaupunkien kasvuun

liittyviä ongelmia korostettiin välillä jopa hyvin

synkin sävyin. Keskusten sosiaalisten ongelmien

ajateltiin tekevän niiden asukkaista onnettomia ja

irrallisia. Maaseudulla sitä vastoin elettiin itsenäi-

sinä, onnellisina ja lähellä luontoa.
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6. 1950-luvun alueiden kehittämisen politiikan

erityispiirteet

1950-luvun alueiden kehittämisen politiikan

”juurilta” on mielestäni löydettävissä monia myö-

hempään suomalaiseen aluepolitiikkaan siirty-

neitä elementtejä. Tutkimukseni valtion ja alueen

neuvottelusuhdetta, valtion ja yksityisten yrit-

täjien roolin alueiden kehittämisen politiikan

osiksi muotoutumista, sekä maaseutu- ja kaupun-

kikuvien kautta ilmeneviä yhteiskunnallisen mur-

roksen piirteitä kuvaavat tapausesimerkit kerto-

vat 1950-luvun alussa vallinneesta alueiden kehit-

tämisen poliittisesta ympäristöstä. Se näyttää

tarkasteluni perusteella muovautuneen vuosi-

kymmenen kuluessa selvästi, sillä yhteiskunnal-

liset muutokset vaikuttivat väistämättä maata

hallinneiden poliittisten voimien näkemyksiin.

Toisaalta kehittämisen pyrkimykset näyttävät

monella tapaa polkeneen paikallaan. Tämän arvioin

johtuneen yhtäältä aikaan liittyneistä voimakkaista

poliittisista ristiriidoista ja toisaalta yhteiskun-

nallisten muutosten 1950-luvulla vielä suhteel-

lisen verkkaisesta etenemisestä. Vaikka suurta

murrosta jo ennakoitiin, päivänpolitiikassa ei

vielä ollut kova kiire siihen vastaamiseksi.

Alueiden kehittämisen politiikka kulki

1950-luvulla kohti institutionalisoitumista, kun

poliitikkojen ja virkamiesten käsitys kehittämis-

työn ja ohjauksen tarjoamista mahdollisuuksista

vahvistui. Institutionalisoitumiseen vaikutti myös

suhteellisen vaatimattomasti käynnistyneen valta-

kunnansuunnittelun vakiintuminen. Näytti sel-

vältä, ettei Suomessa 1950-luvulla vallinneissa

oloissa voitu saavuttaa talouskasvun ja hyvin-

voinnin tavoitteita. Elinkeinorakenteen raken-

teellisten muutosten tarve olikin yksi alueiden

kehittämisen keskeinen perustelu. Valtaosa suo-

malaisista asui 1950-luvulla edelleen maaseu-

dulla. Kun kaupunkien työpaikka-, asunto- ja pal-

velukehityksen ei uskottu selviävän maaseudun

elinkeinoista irtautuvasta väenlisäyksestä, tuli

myös maan asutusrakenteen muutoksen hallin-

nasta olennainen alueiden kehittämisen peruste.

Toimenpiteet haluttiin pääosin keskittää maa-

seudulle, jotta infrastruktuurin ja elinkeinojen

kehittämisen avulla voitiin tarjota yhtäältä toi-

mintamahdollisuuksia yrittäjille ja toisaalta työtä

sitä tarvitseville. Tärkeää oli myös pitää maa

poliittisesti riittävän maltillisten voimien hallin-

nassa, käytännössä tällä tarkoitettiin syrjäseu-

duilla Maalaisliiton kanssa voimakkaasti kilpail-

leen SKDL:n etenemisen rajoittamista. Suomen

haluttiin kehittyvän kauttaaltaan asuttuna ja

hyvinvoivana demokraattisena markkinatalous-

maana. Nämä painopistevalinnat näyttävät hei-

jastuneen myös pitkälle alueiden kehittämisen

tulevaisuuteen.

Tarkasteluni osoittaa monien ajan ratkai-

suista syntyneen monimutkaisina poliittisina

kompromisseina ja pitkien neuvottelujen tulok-

sena. Kun alueellisin perustein tehdyt päätökset

vaikuttivat työllisyystilanteeseen, aluetalouteen ja

vaikkapa alueen asukkaiden tulevaisuudenus-

koon, olivat varhaiset valinnat monella tapaa

varsin merkittäviä. Ne heijastuivat käytännön toi-

mina pohjoissuomalaisten arkipäivään, ja toisaalta

muokkasivat suomalaiseen politiikkaan vakiintu-

neita alueiden kehittämisen käsityksiä ja toimin-

tatapoja. Tutkimukseni tapausesimerkkien ja nar-

ratiivisen tutkimusmenetelmän tuella olen täh-

dännyt laadullisessa tutkimuksessani 1950-luvun

alueiden kehittämisen politiikan ominaispiir-

teiden tulkintaan. Näissä työni johtopäätöksissä

keskitynkin ennen kaikkea vastaamaan tutki-

mustani ohjanneisiin kysymyksiin luodakseni

kuvan 1950-luvun alueiden kehittämisen ole-

muksesta.
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6.1 Maaseudun ja

”alityöllisyyden” ongelmien

ratkaisukeino erityisesti

pohjoisessa

Millaisena ajatus alueiden kehittämisestä nousi

esiin 1950-luvun Suomessa? Vastauksena tähän

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni esitän tutki-

mani perusteella, että 1950-luvun aluekehittämis-

tavoitetta sävyttivät ennen kaikkea maaseudun ja

varsinkin riittämättömän toimeentulon tarjoavien

syrjäisten maaseutualueiden tarpeet. Maaseudulla

eli 1950-luvulla vielä suuri osa suomalaisista ja näi-

den elämään yhteiskunnassa ilmennyt – vaikkakin

esimerkiksi 1960–1970-lukujen suureen murrok-

seen nähden vielä suhteellisen maltillisesti edennyt

– muutos näytti vaikuttavan väistämättä. Vaikka

varhaista alueiden kehittämisen maaseutupaino-

tusta selittää monella tapaa ajan huomattava po-

liittinen voimatekijä Maalaisliitto, eivät muutkaan

poliittiset ryhmät voineet jättää huomiotta suurta

osaa suomalaisista koskettaneita kehittämisen tar-
peita. Maaseutu tarvitsi työtä, palveluita ja hyvin-

vointia, ja näitä kaikkia voitiin lisätä alueiden kehit-

tämisen toimin.

1950-luvun uudessa alueiden kehittämisen

politiikassa korostui teollisen elinkeinon laajen-

tamisen tavoite. Myllyntaus (1992: 47) huomioi

Suomessa tapahtuneen suuren teollistumisharp-

pauksen maailmansotien välisellä kaudella. Teol-

listumisvaihe jatkui sodan jälkeen. Teollistamisen

tarve oli selvästi esillä, kun esimerkiksi SDP:n K.

A. Fagerholmin pääministerikaudella vuonna

1949 asetettiin teollistamiskomitea tutkimaan

Suomen edelleen teollistamisen edellytyksiä.

Komitean tehtävänannossa painotettiin juuri

maaseudun teollistamisen tavoitetta. Lisäksi siinä

huomioitiin erityisesti Pohjois-Suomi, jonka

luonnovaroihin ja mahdollisuuksiin saada ne

”nykyistä enemmän palvelemaan tuotantoelämää”

komitean odotettiin kiinnittävän huomiota.

Tavoitteena oli myös elvyttää teollista toimintaa

Pohjois-Suomessa (Teollistamiskomitean… KM

1951/12: 3–4). Nämä 1950-luvun taitteessa

esitetyt toiveet kertovat mielestäni 1950-luvun

teollistamispolitiikasta olennaisimman: Suomen

teollisuuden odotettiin laajentuvan maaseudulle,

erityisesti Pohjois-Suomen maaseutualueille, ja

varsinkin paikallisten luonnonvarojen tuella.

Samalla teollistamispolitiikka tuki valtion kannalta

tärkeää kansantalouden kasvua, kun syrjäseutu-

jenkin resurssit saatiin käyttöön aiempaa tehok-

kaammin.

Alueiden kehittämisen ajatukseen liittyi
1950-luvulla hyvin vahvana myös asutustoiminta.
Tykkyläisen ja Kavilon (1991: 7) mukaan asutus-
toiminta on vuosisatojen ajan muovannut suoma-

laisen maaseudun aluerakennetta, taloudellisia
oloja ja elinkeinoja. Sodanjälkeistä asutustoimintaa
Tykkyläinen ja Kavilo pitävät viimeisimpänä haja-
asutusalueiden asutusta merkittävästi kasvatta-
neena tekijänä. Toisen maailmansodan jälkeistä
asutustoimintaa on luonnehdittu monin tavoin

yhteiskunnallisesti vaikuttaneeksi, selvästi alueel-
lisesti kohdennetuksi, ja usein hyvin aluepoliit-
tiseksi toiminnaksi (Pelttari 1975; Laitinen &
Saarelainen 1995; Tykkyläinen 1995). Asutustoi-
minta jarrutti ja tasapainotti teollistumista ja
kaupungistumista. Tutkimani valossa 1950-luvun

asutustoimintaa ajanut politiikka näyttää vahvasti
maalaisliittolaiselta, agraaripuolueessa sitä ajoi
erityisesti Veikko Vennamo. Vuosikymmenen
loppua kohden, puoluehajaannuksen edetessä
SDP:n asutustoimintaa koskeneet linjaukset muut-
tuivat jatkuvasti kriittisemmiksi. Tässä kysymyk-
sessä Maalaisliitto ja SDP etääntyivätkin selvästi

1950-luvun kuluessa.

Maaseudun teollistamisen hidas etenemi-

nen ja asutustoiminnan myötä jatkunut ja jopa

laajentunut pienviljelysvaltaisuus pakottivat 1950-

luvun alueiden kehittämisen politiikassa laatimaan

suunnitelmia kasvavan työttömyyden varalle. Suu-

ret ikäluokat täyttivät vielä 1950-luvulla koululuok-

kia, mutta työmarkkinoille ennakoitiin jo poik-

keuksellisen suurta työvoimatulvaa. Kun suuri osa

väestönkasvusta keskittyi maaseutualueille, tämä

kosketti selvästi myös Pohjois-Suomea. Sen väes-

töä kasvatti edelleen myös uudisasutus (esim.

Vartiainen 1998: 4). Väestönkasvun ja elinkeino-

kehityksen seurauksena ennakoitu työttömyys

kytkee varhaisen suomalaisen alueiden kehittä-

misen aluepolitiikan kansainväliseen kehitykseen.

McCronen (1969: 25) ja Vanhoven (1999: 41)

huomioiden mukaan aluepolitiikkaa lähdettiin

usein kehittämään juuri huomattavan korkeiksi
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kohonneiden työttömyyslukujen vuoksi. Työttö-

myys nosti myös Suomessa esiin alueiden kehit-

tämistoimien yleisiä perusteluita. Kun osa väes-

töstä oli vailla työtä tai vajaatyöllistettyä, käytettiin

kansallisia resursseja tehottomasti. Työmahdol-

lisuuksien puute tarkoitti myös elintasokehityksen

hidastumista. Suhteessa painoarvoltaan jatkuvasti

kasvaneeseen kansalaisten tasapuolisen hyvin-

voinnin tavoitteeseen tämä ei ollut toivottavaa.

Lisäksi tyytymättömyyden vallitseviin oloihin

pelättiin vaikuttavan suomalaisten poliittiseen

käyttäytymiseen. Erityisesti SKDL:n kasvua Poh-

jois-Suomen köyhillä pienviljelysalueilla pidettiin

historiallisista ja kansainvälispoliittisista syistä

uhkaavana. Maantieteilijä Sami Moisio (2006)

pitääkin ”alueellisen eheytystyön” hankkeita kes-

keiseltä osaltaan kommunismia ja yhteiskunnallista

epävakautta torjuneena turvallisuuspolitiikkana.

Pohjois-Suomi oli huomion kohteena

näkemykseni mukaan ennen kaikkea siksi, että

seudulla yhdistyivät suomalaiseen maaseutuun,

työllisyys- ja väestökehitykseen sekä poliittiseen

vakauteen ennakoidut vakavimmat ongelmat.

Tämän seudun oloja korjaamamalla 1950-luvun

poliitikot ajattelivat selvästi korjaavansa Suomen

heikointa lenkkiä. Tätä ajatusta selittää mielestäni

hyvin valtakunnansuunnittelua 1950-luvun tait-

teessa näkyvästi ajaneen Reino Ajon ajatus Poh-

jois-Suomen ja muiden syrjäseutujen tilanteen

korjaamisen tarpeesta. Ajo puhui typpitehdas-

kysymyksen vaiheissa Pohjois-Suomen ja kaikkien

suomalaisten oikeudesta yhtäläiseen hyvinvointiin,

ja korosti seuraavaa:

”Valtakunnan vauraus ja onni eivät piile

vain sen pääkaupungin ja rintamaiden

kukoistuksessa vaan paremminkin siinä

voimassa, millä syrjäisetkin seudut aineel-

lisesti ja muutenkin ryhtyvät vaikuttamaan

yhteiseksi parhaaksi. [...] Tämä totuus on

yhtäpitävä vanhan selviön kanssa, että ketju

kokonaisuudessaan on vain niin luja kuin

se heikoin rengas. [...] Tällä tavoin valtakun-

nallisesti ajateltuna on selvää, että yhteinen

paras vaatii pohjolan elintason kohotta-

mista.”

(Kaleva 4.5.1950)

Vaikka esimerkiksi usein esitettyä valtion

virallista teollistamisohjelmaa ei 1950-luvulla saatu

syntymään, oli Pohjois-Suomen kehittäminen mo-

nella tapaa liki ohjelmallista. Ongelmien ratkaisua

haettiin tietyin perusteluin kannatetuista hallinnon

toimenpiteistä, ja näiden odotettiin useimmiten

kohdistuvan juuri Pohjois-Suomen olojen kehit-

tämiseen. Vaikka perustelut ja toimenpiteet muo-

vautuivat vuosikymmenen mittaan käynnissä ollutta

muutosta seuraillen, seurasi Pohjois-Suomi pitkään

kehittämistyön tärkeimpänä kohteena. Sen kohdalla

olojen monipuolinen kehittäminen vaikutti välttä-

mättömältä, mutta samalla esimerkiksi maaseutu-

alueiden perinteistä ja pienviljelyksen tarjoamasta

turvasta haluttiin pitää kiinni. Näin seutu sopi

hyvin osaksi maalaisliittolaista alueiden kehittämi-

sen lähestymistapaa. Pohjois-Suomen kehittämis-

työhön haettiin mallia myös muualla maailmassa

käynnissä olleista projekteista. Kehittämiseen ja

ongelmien ratkaisuun haluttiin selvästi jo varhain

pysyvyyttä.

6.2 Kokonaisvaltaisen

suunnittelun kannattajien ja

kotiseudun puolustajien

politiikka

Toiseen tutkimuskysymykseeni siitä, ketkä aluei-

den kehittämistä 1950-luvun Suomessa edistivät,

vastaan tutkimani perusteella: maaseudun puolus-

tajat, teollistajat ja suunnitelmallisuuden kannat-

tajat. Kehittämistyölle oli varsinkin valtakunnan-

suunnittelua käynnisteltäessä selvästi kannatusta

yli puoluerajojen, varsinkin syrjäseutujen poliitikot

pitivät sitä merkittävänä. Eri poliittisten ryhmien

perustelut kannatukselle kuitenkin vaihtelivat.

Maaseudun ja sen elinkeinojen puolustajista näky-

vimpänä alueiden kehittäjänä oli Maalaisliitto,

SDP:n teollisuushenkistä linjaa muovasi puoles-

taan sosiaalidemokraattinen maaseutusiipi. Teol-

listamispolitiikan edistäjissäkin keskeinen rooli oli

Maalaisliitolla, erityisesti puolueen ”asfalttimaa-

laisliittolaisilla”. Teollista kehitystä kannatettiin

yhteiskunnassa kuitenkin varsin laajalti. Kun aluei-

den kehittämiseen kytkettiin tiiviisti yhteiskunnan

kokonaissuunnittelun tavoite, se sopi paitsi sosia-
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listien ajattelutapaan myös suunnittelun pyrkimyk-

sissä merkittäviä mahdollisuuksia nähneille maa-

laisliittolaisille.

Maaseutua aktiivisesti puolustanut Maalais-

liitto pääsi pitkän linjan hallituspuolueena vaikut-

tamaan monella tavoin alueiden kehittämisen

politiikan muotoiluun ja myöhemmin myös

varsinaisen aluepolitiikan saamaan hahmoon.

Maaseutualueiden olojen kohentaminen oli puolu-

eelle merkittävää, olipa kyse sitten maatalouselin-

keinon tehostamisesta, uusista tielinjauksista,

koulutusmahdollisuuksien lisäämisestä tai valtion

omistamien teollisuuslaitosten sijaintipaikkojen

valinnoista. Maaseudun kehittämisellä tavoiteltiin

seudulla asuvien elintason nostamista ja tyyty-

väisyyden lisääntymistä. 1950-luvun kuluessa

yhteiskunnallinen muutos ohjasi puoluetta huoleh-

timaan maatalouselinkeinossa työskentelevien

tavoin myös muista maaseudulla asuvista ja työs-

kentelevistä. Vaikka puolueessa 1950-luvun kulu-

essa esiintyi ristiriitoja siitä, mitä tietä maaseudun

kehitykseen oli kuljettava, pysyi maaseutuelämän

parantamisen tavoite sen tärkeänä päämääränä.

SDP:ssä maaseudun asemaa puolusti puolu-

een osin maaseudun työväestöön kiinnittyneiden

juurien merkitystä korostanut siipi. Puolue oli

erityisesti ennen Suomen itsenäistymistä ollut

tiiviisti osa maaseututyöläisten ja vuokraviljeli-

jöiden poliittista elämää, vaikka kasvoikin ennen

kaikkea teollisen kehityksen myötä kaupunki-

maisilla alueilla (Arter 1987: 64). Puolueella oli

erityinen maaseutuohjelma ja sen maaseututavoit-

teita edisti maaseutuvaltuuskunta. Tämä paino-

piste jäi kuitenkin selvästi alakynteen, kun esimer-

kiksi puoluesihteeri Leskisen tiukat maaseudun

”korpikurjuutta” painottaneet lausunnot ja puheet

maatalouden kannattamattomuudesta vahvistivat

mielikuvaa SDP:stä nimenomaan kaupunkien ja

teollisen elinkeinon puolueena. Puolueen hajaan-

nuksen yhteydessä pienviljelijäsiipi irrottautui

”skogilaisiin”, Maalaisliiton kanssa yhteistyössä

toimineeseen ryhmään, josta vuonna 1959 muo-

dostettiin Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemok-

raattinen Liitto eli TPSL (Soikkanen 1999: 28).

Esimerkiksi kansanedustaja Matti Lepistö edusti

monissa maaseutukeskusteluissa selvää vähem-

mistöä esittäessään SDP:n suunnalta vaikkapa

asutustoimintaa puoltaneita lausuntoja. Silti maa-

seudulle ulottuvat sosiaalidemokraattiset juuret

selittävät näkemykseni mukaan suuren maaseutu-

väestön poliittisen vaikutusvallan ohella sitä, että

Maalaisliiton ajamat maaseutualueiden kehityksen

tavoitteet yleensä etenivät, vaikka moninkertainen

hallituskumppani SDP esiintyikin usein hankkei-

den vastustajana. Maaseutua ei myöskään voitu

jättää oman onnensa nojaan siksi, että maaseudun

”vähäväkisissä” moni oli vielä kaivatun hyvinvoin-

nin ulottumattomissa.

Maaseudun olojen turvaamisesta huolta

kantaneiden rinnalla 1950-luvun alueiden kehit-

täjinä näkyivät kokonaisvaltaisen suunnittelun

kannattajat. Valtakunnansuunnittelutoiminnan

käynnistämistä ehdottanut aloite hyväksyttiin

eduskunnassa 1950-luvun alussa ristiriidoitta.

Tämä liittynee suunnitelmallisuuteen kytkettyihin

myönteisiin mielikuviin niin poliittisessa keskus-

tassa kuin vasemmistossakin. Maalaisliiton visi-

oissa valtakunnansuunnittelulla pyrittiin paitsi

maan käytön ja rakentamisen järkiperäistämiseen

myös löytämään tutkimustyön avulla maaseudulla

asuville ”riittävät elinkeinomahdollisuudet lähellä

kotipaikkaansa” sekä ohjaamaan ja täydentämään

”taajahkoa asutusta”, siis teollisia ja kulttuurikes-

kuksia. Valtakunnansuunnittelussa painottui nyky-

hetken ohella tuleva, siihen painoi ”[v]elvoillisuus

omia kansalaisiamme sekä heidän tulevaisuuttaan

kohtaan” (VP 1950, TA 108, Luostarinen ym.,

13.2.1950). Valtakunnansuunnittelu sopi myös

sosiaalidemokraattiseen yhteiskunnallisen ohjauk-

sen tavoitteeseen, vaikka esimerkiksi Suomen

Sosialidemokraatti (9.1.1955) korostikin, ettei

maaseudun teollisen kehittämisen suunnitelmia

ollut tarpeen ryhtyä toteuttamaan ”vain sen takia,

että saataisiin mahdollisimman suuri osa kansasta

pysytetyksi joko maaseudulla tai kaupungeissa”.

Myönteisenä Suomen Sosialidemokraatissa (8.5.1956)

pidettiin kuitenkin suunnitelun yleistä etenemistä;

jokaisen askeleen ajateltiin vievän suunnitelmalli-

suutta eteenpäin. Valtakunnansuunnittelun ajatel-

tiin tehostuvan, jos se toimisi vielä osana valtion

taloutta ja suunnittelua ohjaavaa kansantalous- tai

suunnitteluministeriötä.

Aktiivisesti kehitystä edistävä valtio olikin

tärkeä osa suunnitelmallista alueiden kehittämistä.

Vain valtiolla oli esimerkiksi Kekkosen (1952)

näkemyksen mukaan mahdollisuus laajamittaisia

investointeja vaativien teollistamissuunnitelmien

toteuttamiseen, eikä alueiden kehittämisen oikeas-
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taan ajateltu kuuluvan muiden toimijoiden vas-

tuulle. Valtiolta odotettiin omien investointien

ohella esimerkiksi alueiden olojen tutkimusta.

Keskushallinnon alaisuudessa toimivatkin tietoa,

suunnitelmia ja kehittämisehdotuksia tuottaneet

organisaatiot, siis esimerkiksi eri komiteat ja muut

työryhmät ja 1950-luvun lopulla jo vakiintu-

neemmin erillinen valtakunnansuunnittelutoi-

mintakin. Valtion rooli on yleensäkin erityinen

merkittävien taloudellisten kysymysten, kuten

luonnonvarojen tehokkaan hyödyntämisen tai

suurten alueellisten erojen tasaamisen ratkaisuissa

sen rajojen sisäpuolella. Jos ongelmien ratkaisemi-

seksi ryhdytään alueiden kehittämiseen, valinnat

tehdään päättäjien havaittua muutoksen tarpeen

välttämättömäksi, ja niissä toimitaan poliitikkojen

ideologisten painotusten ja kansantalouden mah-

dollisuuksien mukaisesti. Alueiden kehittämisen

ratkaisut ovat lisäksi usein paikallisten ja kansal-

listen tavoitteiden kompromisseja (Artobolevskiy

1997: 28–30).

1950-luvun alueiden kehittäjissä huomioni

on tutkimukseni vaiheissa kiinnittynyt erityisesti

Johannes Virolaiseen. Hänen ajatuksillaan on

näkemykseni mukaan ollut selvä vaikutus siihen,

millaisen muodon aluepolitiikka Maalaisliitto-

Keskustassa sai. Kun Urho Kekkonen Onko maal-

lamme malttia vaurastua? -pamfletteineen ja muine

alueiden kehittämisen aloitteineen on tavallisesti

kerännyt suuren osan alueita kehittävän politiikan

käynnistämiseen liittyneestä huomiosta, pidän itse

Virolaisen roolia hyvin merkittävänä. Vaikka Viro-

laisen näkemykset Maaseutuhenkisessä elämän-

katsomuksessa olivat monella tapaa perinteisen

maalaisliittolaisia, hänen teollistamista ja yleispuo-

luepyrkimystä korostaneet ajatuksensa ohjasivat

Maalaisliittoa uuteen suuntaan. Myös esimerkiksi

Virolaisen idea pienten keskusten perustamisesta

pääkaupungin vastapainoksi tasapainoisen yhteis-

kuntakehityksen vuoksi oli varmasti tuore koko

suomalaisen aluekehittämisajattelun kannalta.

Virolainen toi lisäksi näkemyksiään esiin monissa

eri komiteoissa ja edisti näkyvästi valtakunnan-

suunnittelua.

Tietyt toimijat näkyvät muutenkin tiuhaan

1950-luvun alueiden kehittämisessä. Tämä koros-

tuu vaikkapa alueiden kehittämiseen osallistu-

neiden komiteoiden työssä: esimerkiksi Pentti

Kaitera oli mukana niin valtakunnansuunnittelun

hahmottelussa kuin pohjoisen yliopiston valmiste-

lussa, vuorineuvos Lauri Kivisen nimi näkyy sekä

teollistamiskomiteassa että valtakunnansuunnit-

telukomiteassa, ja kansanedustaja, myöhemmin

maaherra Mauri Miettunen oli osallisena niin

teollistamiskomitean kuin vuonna 1965 mietin-

tönsä jättäneen kehitysaluekomiteankin työssä.

Vaikka tiettyjen nimien toistuminen kertoo kenties

vallan keskittymisestä alueiden kehittämisessä,

kuvaa se näkemykseni mukaan myös sitä, että

alueiden olojen asiantuntijoita oli kehittämistyön

tarpeisiin tarjolla vielä varsin rajallisesti.

6.3 Kiihtyvän muutosnopeuden

hallinta

Vastaus kolmanteen kysymykseeni siitä, mitä

alueiden ongelmille ajateltiin olevan tehtävissä,

näyttää olevan melko yksiselitteinen: jo käynnis-

tynyttä muutosta haluttiin jarruttaa. Tutkimani

perusteella pidän epätodennäköisenä, että maa-

seutua kiihkeimminkään puolustaneet poliitikot

oikeasti uskoivat pysäyttävänsä kehityksen, tai

ainakaan kääntävänsä sen päinvastaiseksi. Suoma-

laisen kansantalouden ja hyvinvoinnin kasvu oli

selvästi poliitikoille niin keskeinen päämäärä, että

vaikkapa 1950-luvun alussa vallinneiden olosuh-

teiden varaan jättäytyminen ei ollut todellinen

vaihtoehto. Kehitystä oli tapahduttava, jotta

tavoiteltuun kasvuun päästäisiin. Oli kuitenkin

selvää, etteivät poliittisia toimia ohjanneet ajatel-

leet yhdenmukaisesti siitä, mitä kehityksellä tarkoi-

tettiin. Se, että eri tavoin muotoillut tavoitteet

saattoivat johtaa samoihin päämääriin – näin siis

vaikkapa maaseudun teollistamistavoitteessa, jossa

Maalaisliitto toivoi maaseutualueiden elämän

parannuksia ja muuttoliikkeen hillitsemistä, ja SDP

tuottavan teollisen tuotantotoiminnan lisäämistä

ja kaupunkien kasvun rauhoittamista – oli puoluei-

den välttämättömän yhteistoiminnan kannalta

onnekasta.

Maalaisliiton toimet näyttävät tavoitelleen

kehittämistä, joka samalla tarkoitti mahdolli-

simman suuressa määrin säilyttämistä. Puolue

tavoitteli maaseudun kehittämisellä paitsi sille
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keskeisten arvojen puolustamista myös muutto-

liikkeen hillitsemistä. Silti puolueessa huomioitiin,

ettei yhteiskunnallista muutosta voinut pysäyttää.

Muuttoliikkeen kasvua ja maaseudun ainakin

osittaista autioitumista pidettiin välillä jopa väistä-

mättömänä, mutta ehdottomasti muutossuuntana,

jota vastaan oli taisteltava. Maataloutta pitikin

tukea niin, etteivät maatalouselinkeinoa harjoit-

tavat jääneet elintasossaan huomattavasti kau-

punkielinkeinoissa toimivia jälkeen. Pienviljelyn

lisäämiselle asutustoiminnan avulla oli laaja

maalaisliittolainen kannatus, puolueen 1950-luvul-

la voimistuneen teollistamistavoitteen kannatus ei

ollut yhtä vahva. Vaikka esimerkiksi Pohjois-

Suomen suurimuotoista valtiovetoista vesivoima-

rakentamista arvosteltiin puolueen sisällä, teollis-

tamispyrkimykseen yleisemmin tiedettiin liittyvän

taloudellisesti hyvin merkittäviä elementtejä.

Teollistaminen pystyi tukemaan paikallista taloutta

ja samalla kansallista kasvua. Tavoite muotoil-

tiinkin Maalaisliitossa yleisemmin niin, että se tuki

perinteisiä maaseudun elinkeinoja ja mahdollisti

maaseutuväestölle kotiseudulla asumisen ja työs-

kentelyn. Toisaalta myös puuta jalostava suurteolli-

suus sai kannatusta, sillä se tuki perinteistä maa-

ja metsätaloudessa työskentelyn yhdistelmää.

Muuttoliikkeen rajaaminen oli myös sosi-

aalidemokraattien mielestä aiheellista, varsinkin,

kun sitä tarkasteltiin kaupunkien palvelutarjonnan

tai asuntotuotannon riittävyyden näkökulmasta.

Sosiaalidemokraatit eivät kuitenkaan pitäneet

välttämättömänä maatalouden tukemista ja lisää-

mistä, sillä tämä heijastui suoraan kuluttajahintoi-

hin kaupungeissa. Olennaisempaa oli tuotannon

tehostaminen myös maaseudulla. Hyvin usein

SDP:n lausunnoissa huomioitiin, ettei väestön

asuinpaikka ollut merkittävä. Tärkeää oli sitä

vastoin se, että ihmiset tekivät tuottavaa työtä ja

saavuttivat riittävän toimeentulon. Kaupungistu-

misen odotettiin kuitenkin jatkuvan, se oli osa

luonnollisena pidettyä kehitystä. Sosiaalidemok-

raattien kehitysidea vaikuttaakin tutkimani perus-

teella olleen 1950-luvulla kasvavassa määrin suur-

teollisuuden, kaupungistumisen ja modernisaation

leimaama. Näihin tavoitteisiin Maalaisliiton ajama

pienviljelyn tukeminen ja maaseutuelämään kan-

nustaminen yhdistyivät heikosti.

Vaikka 1950-luvulla vasta edettiin kohti

Suomea voimakkaasti muuttanutta yhteiskun-

nallista murrosta, olivat ennusmerkit jo selvät.

Muutto maaseudulta keskuksiin lisääntyi jatku-

vasti, maaseudulla varttuivat suuret ikäluokat,

joiden mahdollisuudet työllistyä maatalouselinkei-

noon näyttivät rajallisilta ja maaseutua monipuoli-

semmat elinmahdollisuudet tarjonneiden kaupun-

kien ”houkutusta” pidettiin selvänä. Kun suuri osa

suomalaisista kuitenkin edelleen asui maaseudulla,

oli yhteiskunnan kehitystä ohjanneiden pakko

huomioida se, ettei siirtymä maataloudesta muihin

elinkeinoihin ja maaseudulta keskuksiin voinut

tapahtua kivutta ja ongelmitta. Siksi muutosta oli

pyrittävä rauhoittamaan. Tämä näyttää tutkimani

perusteella vaikuttaneen alueiden kehittämisen

politiikkaan 1950-luvulla selvästi. Esimerkiksi

Mønnesland (1997: 21) toteaakin alueellista tasa-

painoa tavoitelleen poliittisen toiminnan pyrki-

neen liian nopeiden muutosten hillitsemiseen.

Näkemykseni mukaan 1950-luvun Suomessa valit-

tiin alueiden kehittämisessä tässä tutkimuksessani

selvinä ilmeneviä muutoskehitystä jarruttaneita

toimintalinjoja; uuden teollisuuden rakentaminen

ja rakentamiseen kannustaminen, alueellisten

koulutusmahdollisuuksien parantaminen (tätähän

esimerkiksi Pentti Kaitera oli kutsunut korkeakou-

lukomiteassa ”henkisen padon” muodostamiseksi)

sekä asutustoiminnan jatkaminen. Lisäksi muutok-

sen hallintaa pyrittiin ohjaamaan uudella suun-

nittelutoiminnalla.

6.4 Teollisuutta ja

tulevaisuudennäkymiä

vähemmän kehittyneille

seuduille

Neljäs tutkimuskysymykseni etsi vastausta siihen,

millä keinoin alueiden kehittämiseen pyrittiin.

Moni 1950-luvulla käytetyistä keinoista vastaa

aluepolitiikalle tyypillisiä ongelmiin vastaamisen

muotoja. Julkiseen hallintoon nojaaminen oli

monella tapaa hyvin selvää sodanjälkeisen ajan

Suomessa. Poliitikkojen ja valtion viranhaltijoiden

muodostaman julkisen hallinnon koneiston asema

oli heti toisen maailmansodan jälkeen vahva ja
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ajatus hyvinvointivaltiosta alkoi edetä suoma-

laiseenkin politiikkaan. Maassa käytiin kahden

erilaisen talouspoliittisen lähestymistavan kilpailua

(Tiihonen & Tiihonen 1984: 189–190, 192). Tämä

heijastui myös alueiden kehittämisen politiikkaan:

välillä valtiovetoisuutta vaadittiin tiukasti, toisinaan

näkyvämmin painotettiin yksityisten yrittäjien

toimintamahdollisuuksien edistämistä. Tämä näkyy

mielestäni kiinnostavalla tavalla myös maalaisliitto-

laisissa valinnoissa. Mahdollisuus käyttää valtion-

yhtiöiden sijoittamista alueellisen kehittämisen

välineenä siirsi ei-sosialistista Maalaisliittoa lähem-

mäs vasemmistolaista linjaa esimerkiksi typpi-

tehtaan tai Kemijoki Osakeyhtiön kohdalla. Toi-

saalta ajatus yksityisen yritteliäisyyden tukemisesta

maaseutualueilla lähensi puoluetta muihin porva-

rillisiin ryhmiin, esimerkiksi Pohjois-Suomen veron-

huojennusten yhteydessä. Poliittiseen keskustaan

sijoittuminen tarjosi puolueelle näin liikkumavaraa

ja mahdollisuuden hakea eri tilanteisiin sopivia

liittolaisia omien päämäärien saavuttamiseksi.

1950-luvun lopulla edettiin jo selvästi kohti

”hyvinvointivaltion projektia” elinkeinorakenteen

muuttuessa ja muuttoliikkeen kasvaessa. Teollis-

tamispolitiikka ja hyvinvointi kytkeytyvätkin Eske-

lisen (2001: 19–20) mukaan yhteen pohjoismai-

sessa alueiden kehittämisessä. Hyvinvointivaltion

rakentaminen näkyi alueilla myöhemmin  ”suureksi

aluepolitiikaksi” nimettyinä toiminnan muotoina,

siis vaikkapa julkisten palveluiden saavutettavuuden

paranemisena ja koulutusmahdollisuuksien lisään-

tymisenä. Suuren aluepolitiikan rooli kasvoikin

Suomessa suoraan alueiden kehittämiseen pyrki-

neen ”pienen aluepolitiikan” rinnalla. Tässä tutki-

muksessani hyvinvoinnin ja suomalaisten välisen

tasa-arvon lisäämisen tavoitteet liittyvät selvästi

Oulun yliopiston perustamisesta käytyihin alueen

ja valtion välisiin neuvotteluihin. Korkeamman

hyvinvoinnin ja valtiollisen tuotannon ”oikeuden-

mukaisen” sijoittamisen vaatimukset kantautuivat

alueilta myös, kun valtionyhtiöitä suunniteltiin

sijoitettaviksi Pohjois-Suomen alueelle.

1950-luvun alueiden kehittämisessä kokeil-

tiin jo suurta määrää alueiden kehityksen yleisiä

ohjauksen muotoja (näistä esimerkiksi Okko 1978

ja Vanhove 1999). Valtio sijoitti omia laitoksiaan

alueille, joilla kehitys näytti niitä erityisesti kaipaa-

van esimerkiksi tuotannon aukkoja paikkaamaan.

Valtio saattoi kannustaa yrityksiä erilaisin työvoi-

maan tai pääomaan kohdistuvin avustuksin, vero-

eduin ja luotoin. Alueille kohdennettiin infrastruk-

tuuri-investointeja esimerkiksi työttömyyskausien

tilanteen helpottamiseksi. Käytössä oli myös

erilaisia maataloustukia, pienteollisuuslainoja ja

rahtiavustuksia. Yhtäältä valtio pyrki siis omilla

toimillaan suoraan vaikuttamaan alueilla vallit-

sevaan tilanteeseen, toisaalta ohjaamaan ja kannus-

tamaan yrittäjiä siirtymään suurimpien keskusten

alueilta syrjäisemmille seuduille. Myös esimerkiksi

yritystoimintaan liittyviä kieltoja väläyteltiin, mutta

näiden suhteen eteneminen koettiin markkina-

talousmaassa vaikeaksi. Jo 1950-luvulla näyttääkin

yleisesti vakiintuneen ajatus siitä, että valtiota

tarvittiin eri tavoin ohjailemaan heikommin

kehittyneiden alueiden taloutta.

Alueiden kehittämisen tavoitteet pyrkivät

vaikuttamaan paitsi 1950-luvulla vallinneeseen

tilanteeseen myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi

uusien teollisuuslaitosten perustamista pidettiin

tärkeänä alueellisen kehityksen tukijana; niiden

odotettiin houkuttelevan suhteellisesti vähemmän

kehittyneille alueille muita teollisuuslaitoksia ja

samalla synnyttävän muita työtilaisuuksia. Jo

varhain valtion ratkaisujen ajateltiin merkitsevän

paljon myös muiden toimijoiden valinnoissa. Tätä

kuvaa työni ensimmäisessä tapausesimerkissä

mielestäni hyvin se, miten typpitehtaan roolia

korostettiin ”avainteollisuutena” . Lisäksi samaan

esimerkkiin kuuluu kauppa- ja teollisuusministeri

Tuomiojan syyskuussa esittämä puolustus (VP

1950, ptk 26.9.1950: 1603–1605) kiistellylle typpi-

tehtaan sijaintipaikkavalinnalle. Tuomioja painotti

valtiovallan pyrkivän yhtenäistämään ja tasaamaan

elinolojen eroja eri puolilla maata, mihin valtion

oman tuotantotoiminnan sijoittaminen sopi hyvin.

Tuomioja myös huomioi, ettei yksityisiltä yrittäjiltä

voitu odottaa teollistamistoimia, jos valtio ei niihin

itse jollain alueella ryhtynyt. Tämä korostaa myös

valtion suunnannäyttäjän tehtävää – sen oli positii-

visella esimerkilläänkin tuettava alueita. Näen tässä

yhteyden Goren (1984) ajatuksiin alueiden ke-

hittämisen suuresta symbolisesta merkityksestä.

Vaikka tuotannon kannattavuutta ei voitu taata,

voitiin ainakin antaa myönteisiä merkkejä ja toivoa

paremmasta tulevaisuudesta.
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6.5 Kauttaaltaan asuttu,

elintasoltaan yhdenmukainen

ja tasaisesti hyvinvoiva Suomi

Viides tutkimuskysymykseni on osoittautunut

haasteelliseksi vastattavaksi, sillä mielestäni ei ole

olemassa yksinkertaista vastausta siihen, mitä

1950-luvun alueiden kehittämisellä tavoiteltiin.

Kehitystyön tavoitteet tuntuvat yhdistyvän voi-

makkaasti toisiinsa ja koko 1950-luvun yhteiskun-

takehitykseen. Jo varhaisen suomalaisen alueiden

kehittämisen politiikkaa tuntuu selittävän Goren

(1984: 249–252) korostama ajatus alueiden avus-

tamisesta nimenomaan politiikan toimijoiden

valintana. Kun poliitikot Suomessa jatkuvasti selit-

tivät alueiden kehittämistä ”yleisellä edulla”, tämä

kytkeytyy myös Goren ajatukseen  valtionhal-

linnon tarpeesta osoittaa toimintansa tapahtuvan

kansallisen edun nimissä. Tällä hallinto pyrkii säi-

lyttämään uskottavuutensa. Suomessa kehittämi-

nen keskittyi alkuun kansantalouden kasvuun ja

koko valtion hyvinvoinnin lisäämiseen, melko pian

alueiden kehittämiseen alkoi lisääntyvässä määrin

nousta myös tavoitteita kansalaisten välisestä tasa-

arvosta oikeudenmukaisuuden toteutumisesta

kotiseudusta riippumatta. Puheiden tilalle vaadit-

tiin tekoja niin alueilta kuin niistä poliittisista

ryhmistäkin, jotka kiivaimmin alueiden kehit-

tämistä ajoivat. Goren esittämissä ajatuksissa tämä

näyttää liittyvän retoriikan tukemiseen käytännön

toimin, jotta ihmiset edelleen luottaisivat hal-

lintoon. Kun esimerkiksi teollistamispyrkimykset

tai infrastruktuurin kehittämispolitiikka koh-

distettiin Pohjois-Suomeen, konkreettiset toimet

näkyivät selvemmin kuin epäsuorasti alueiden

oloja kohentaneita poliittisia toimia käytettäessä.

Pohjoinen oli näin ollen tärkeä kehityksen käy-

tännön esimerkkinä.

1950-luvun pohjoiseen kohdistuneilla

toimilla oli ilmeisen tärkeää myös luoda vaiku-

telma siitä, että valtio oli sitoutunut alueeseen ja

halusi ylläpitää ja parantaa sen oloja. Vuosikym-

menen edetessä käsitys siitä, miten olojen kohen-

tamiseen päästäisiin laveni selvästi. Vaikka esimer-

kiksi Kekkonen korosti vahvasti valtion omaa

roolia teollistamisessa, hän puhui usein myös

alueellisen kehittämisen keinojen yhdistelmistä ja

valtion ja yksityisten voimien yhdistämisestä. Eri
toimijoiden yhteisvoimin sekä infrastruktuurin
parantamisen, valtionyhtiöiden teollisten inves-
tointien ja yksityisyrittäjille tarjottujen kannus-
teiden yhdistelmällä ajateltiin luotavan työpaikkoja

ja synnytettävän verotuloja myöhemmän kehityk-
sen tueksi. Samalla kansantalous kasvaisi ja työtilai-
suuksin hillittäisiin muuttoliikettä. Näin 1950-
luvulla hahmotellut linjaukset näyttävät kytkeyty-
vän esimerkiksi aluepolitiikan kannattavuutta
tutkineiden Kangasharjun, Katajan ja Vihriälän

(1999: 8, 10–11, 13–14) ajatuksiin siitä, että julki-
nen aluekehitykseen puuttuminen voi lisätä työ-
paikkojen ja työvoiman alueellista kohtaantoa,
tasoittaa hyvinvointieroja ja jarruttaa muuttolii-
kettä. Taloudellisen toiminnan ja väestön keskit-

tymisen jarruttaminen on myös taloudellisesti

perusteltavissa, jos politiikka tasapainottaa alue-

kehitystä kohdealuiden talouskehitystä paranta-

malla eikä liiaksi vaikuta taloudelliseen toimintaan

maan muissa osissa.

1950-luvulla kehityksen ajatukseen liittyi

läheisesti talouskasvun turvaaminen. Voimistuvaa

taloutta tarvittiin, kun Suomi pyrki tuottamaan

suomalaisille hyvinvointia. Suuren yhteiskun-

nallisen muutoksen jarruttamisen henki kannusti

parantamaan oloja maaseutualueilla, olivathan

pohjoisen ja muiden syrjäseutujen ja eteläisten

kaupunkiseutujen elintasoerot selvät. Samaan

kannusti voimistuva ajatus ihmisten asuinalueista

riippumattomasta tasa-arvoisesta hyvinvoinnista.

Maaseudulla asuvien elämää haluttiin helpottaa

paitsi uusien työtilaisuuksien myös esimerkiksi

sähköistämisen ja liikenneyhteyksien parantami-

sen avulla. Lisäksi palveluita haluttiin maaseudulle

tarjolle lisää.  Sosiaalidemokraatit pitivät silti

kaupunkien mahdollisuutta tarjota työtä, koulu-

tusta, huveja, viihtyisyyttä ja palveluita melko

voittamattomana vetovoimatekijänä (tästä kirjoitti

esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatti 28.12.1953).

Vaikka Maakansa (18.2.1954) huomioi maaseudun

jääneen ”monessa kohden lapsipuolen asemaan”

suhteessa asutuskeskuksiin, keskeisimpänä pidet-

tiin ”pahimpien puutteiden ja epäkohtien” kor-

jaamista. Maaseudun ja asutuskeskusten välistä epä-

tasapainoa voitiin oikaista erilaisin taloudellisin,

sosiaalisin ja sivistyksellisin muutoksin. Aluepoli-

tiikan harjoittamisen ensisijaisena perusteena on-
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kin totuttu pitämään poliittista tavoitetta soli-
daarisuudesta eri alueilla asuvien ihmisten kesken

(Kangasharju ym. 1999: 2).

Varsinkin koulutusta alettiin 1950-luvulla

pitää yhä tärkeämpänä hyvinvointitekijänä. Am-

mattikoulutus oli keskeisellä sijalla niin SDP:n

kuin Maalaisliitonkin koulutustavoitteissa, tarvit-

tiinhan ajatellun uuden teollisuudenkin palveluk-

seen nimenomaan koulutettua työvoimaa. Maa-

laisliitolle periaatteessa vieraasta korkeakoulutuk-

sesta tuli Pohjois-Suomen yliopistotavoitteen

edetessä merkittävää (Hokkanen 2002: 551). Osa

korkeakouluun kohdistetuista odotuksista liittyi

luonnonvarojen hyödyntämisen politiikkaan, muu-

ten sen merkitys kasvoi erityisesti asiantuntijoiden

arvioitua sen paikallisia oloja kehittävät vaikutukset

varsin laajoiksi. Korkeakoulujen ajateltiin myös

kiinnittävän nuoria kotiseutuunsa, mitä pidettiin

hyvin myönteisenä, sillä paluu kotiseudulle ete-

läisiltä koulutuspaikkakunnilta oli osoittautunut

vaikeaksi. Koulutukseen liittyi myös eteenpäin-

menon mahdollisuus, näyttihän kouluttautuneille

riittävän työmarkkinoilla kysyntää.

Maaseudun elämän jatkuminen näyttää

varsinkin Maalaisliitolle olleen arvo sinänsä, se ei

siis keskittynyt mitenkään yksinomaan muuton

jarruttamiseen. Strategisilla ja kulttuurisyillä perus-

teltu maan eri osien asuttuna pitäminen onkin yksi

yleisistä aluepolitiikan poliittisista tavoitteista

(Kangasharju ym. 1999: 2). Maalaisliiton kannalta

kyse näyttää olleen paljolti juuri kulttuurisyistä.

Maaseutukulttuuriin liitettiin terveen, hyvinvoivan

ja onnellisen mielikuvia. Puolueen perinteet kyt-

keytyivät tähän kulttuurimuotoon selvästi. Maa-

seudulla luonto oli lähellä, ja ihmisen suhde omaan

maahan piti tyytyväisenä. Maalaisliitossa painotet-

tiin kuitenkin myös maaseudun hyvinvoinnin

strategista merkitystä. Hyvinvoivalla maaseudulla

SKDL:n ja samalla välillisesti myös Neuvostoliiton

(tästä Moisio 2005: 30) uhka oli pienempi. Maalais-

liittolaisessa retoriikassa käytettiin muuttoliik-

keestä puhuttaessa myös ”pakkolähdön” termiä.

Tämä vahvisti selvästi ajatusta siitä, että jokaisella

oli oikeus asua kotiseudullaan. Yksilön oikeus

valita asuinpaikkansa ja yhteiskunnan velvollisuus

tarjota tähän mahdollisuus onkin tunnistettu

yhdeksi aluepolitiikan olennaiseksi ei-taloudelli-

seksi perusteluksi (tästä esim. Niittykangas 1993:2).

Maaseutuun näyttävät lopulta kiinnittyvän hyvin

monet keskeiset 1950-luvun alueiden kehittämisen

politiikan tavoitteet. Painopiste näyttää pitäneen

paikkansa myös varsinaisen aluepolitiikan käyn-

nistyessä.

6.6 Kohti aluepolitiikkaa jo

totutuin tavoittein ja välinein?

Kun Suomessa vuonna 1966 säädettiin ensim-

mäiset kehitysaluepoliittisiksi nimetyt lait, ei

työhön tutkimani perusteella selvästikään lähdetty

puhtaalta pöydältä. Jo ennen varsinaisen lainsää-

dännön valmistelua Suomessa oli koottu ja tuo-

tettu tietoa alueiden tilasta sekä talouden suunni-

telmallisen ohjauksen tarpeesta. Suomalaisten

kokemusten ohella käytössä oli myös tietoa siitä,

mitä muualla maailmassa aluepolitiikalla oli tavoi-

teltu ja saatu aikaan. Varhaisen alueiden kehittämi-

sen kaudella 1950-luvulla Suomessa oli myös

kokeiltu monia kehittämistyön mahdollisia väli-

neitä infrastruktuurin kehittämisestä valtionyh-
tiöiden sijoittamiseen. Lisäksi valtakunnansuun-

nittelu oli järjestetty pysyväksi toimintamuodoksi.

Tässä vaiheessa suomalainen yhteiskunta ja suo-

malaisia edustavat puolueet etenivät kohti suurta

muutosta, mikä näkyi myös alueiden kehittämiselle

asetetuissa tavoitteissa. Vuoden 1966 lakeihin ja

niistä käynnistyneeseen varsinaiseen kehitysalue-

politiikkaan liittyykin näkemykseni mukaan paljon

jo edelliseltä vuosikymmeneltä tuttua.

Suomessa seurattiin 1950-luvulla usein

Ruotsin tapahtumia – olihan esimerkiksi maaseu-

tualueiden kehitys edennyt naapurimaassa hyvin

eri tavoin kuin Suomessa. Sosiaalidemokraattisten

näkemysten mukaan ruotsalainen maaseudun

rationalisointi näytti tuloksekkaalta, maalaisliitto-

laisittain liki kauhukuvalta. Toisaalta esimerkiksi

pienteollisuuden kehittämiseen haettiin mallia

Pohjois-Ruotsissa tapahtuneesta. Myös muuta

yhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystyötä hahmo-

teltaessa selvitettiin muiden maiden valintoja.

Esimerkiksi Urho Kekkonen (1952) sivusi Onko

maallamme malttia vaurastua? -pamfletissaan Neu-

vostoliiton ja muiden sosialististen valtioiden

teollistamisohjelmia, tarkasteli Pohjois-Norjan
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kehittämistavoitteita ja ruotsalaista yhteiskunta-

kehitystä. Kemijoki-kysymyksessä esiin nousivat

myös Yhdysvalloissa käynnissä olleet valtion voi-

malaitoshankkeet (tästä enemmän esim. VP 1952,

ptk 31.10.1952: 1710). Valtakunnansuunnittelu-

komitean työn yhteydessä selvitettiin esimerkiksi

muiden Pohjoismaiden ja Britannian alueiden

kehittämistä ja seutusuunnittelukäytäntöjä (Valta-

kunnansuunnittelukomitean... KM 4/1954: 9–10).

Valtakunnansuunnittelun vakiintuessa paitsi koot-

tiin lisää tietoa muiden maiden suunnittelun muo-

doista myös osallistuttiin erilaisiin kansainvälisiin

asiantuntijakokouksiin ja konferensseihin (esim.

VNA, Ca 1... 13.11.1957).

Lyhyellä ja pidemmälläkin tähtäimellä alu-

eiden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttanut, varsin-

kin työttömyystöinä ilmennyt infrastruktuu-

ripolitiikka oli tärkeä osa 1950-luvun alueellista

kehittämistä. Tällä toiminnalla onkin Okon (1978:

6) mukaan kenties pisimmät perinteet Suomen

aluepolitiikassa. 1950-luvulla teollistamispoliittiset

tavoitteet ilmenivät varsinkin valtion omien laitos-

ten sijoittamisessa ja uusista laitoksista tehdyissä

sijoittamissuunnitelmissa. Veronhuojennuksiinkin

päästiin idean hitaasta omaksumisesta huolilmatta.

Kun kannustinpolitiikkaan pitkän keskustelun

jälkeen tartuttiin, ohjattiin senkin toimet jo

ennestään tärkeinä pidettyihin painopisteisiin,

teollistamiseen ja Pohjois-Suomeen. Pohjoiseen

ohjattiin myös ensimmäinen korkeakoulu, jolta jo

perustamisvaiheessa odotettiin alueellisen kehityk-

sen tukemista. Myös 1950-luvulla alussa komitea-

työstä käynnistynyt valtakunnansuunittelutoiminta

vakiintui ja tuotti vähäisten resurssiensa rajaamana

toivottua tutkimustietoa alueiden tilasta. Mäkinen

(2005: 34) toteaa ajalle tyypillisten pyrkimysten

kohdanneen valtakunnansuunnittelutoimiston

toiminnassa. Tällaisia olivat suunnitelmallisuus,

alueellisuuden huomioonottaminen ja yhteis-

kunnan muutoksen hallinta. Pohjoisen läpi 1950-

luvun korostunut erikoisasema alkoi vuosikym-

menen lopulla horjua, kun alueiden kehittämisen

politiikka haluttiin ulottaa myös muille vajaatyöl-

lisyyden ja hitaan taloudellisen kehityksen alueille.

Kun hallitus ehdotti vuonna 1965 lakia

kehitysalueiden talouden edistämisestä (VP 1965,

HE 136, 12.11.1965), ehdotuksessa huomioitiin

paitsi muissa maissa alueiden kehittyneisyyseroihin

liittyvistä ongelmista johtuen käynnistetty suunnit-

telu- ja tukemistoiminta myös Suomessa jo toteu-

tettu taloudellisesti jälkeen jääneiden alueiden

kehittäminen, jota oli toteutettu ”eri aloilla jo

pitkähkön ajan”. Toiminnan esimerkkeinä mai-

nittiin Pohjois-Suomen teollisuuden veronhuojen-

nuslaki ja maatalouden tuotannon tukijärjestelmä.

Kun aiempaa toimintaa pidettiin riittämättömänä,

oli vuonna 1963 asetettu erityinen komitea määrit-

telemään kehitysalueet ja muotoilemaan tarvittavat

lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen toimen-

piteet. Alueiden valinnassa hyödynnettiin tulon-

muodostuksen ja tulotason, teollistumisasteen,

tuottavuuden, tiedon tason, terveydellisten olo-

suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimustietoa.

Kehittyneisyyden vertailu todettiin ongelmal-

liseksi, mutta kehitysalueet oli silti saatu määri-

teltyä. Lakiehdotuksessa kehitysalueiksi osoitettiin

Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan ja Kuopion läänit

kokonaisuudessaan sekä tietyt Vaasan, Turun ja

Porin, Keski-Suomen, Mikkelin ja Kymen läänien

osat ja eräät Turun ja Porin läänien ja Ahvenan-

maan maakunnan saaristokunnat. Nämä alueet

jaettaisiin kahteen vyöhykkeiseen. Ne piti jatkossa

huomioida erityisesti elinkeinojen ja ammattikou-

lutuksen ratkaisuissa sekä tutkimuksessa ja suun-

nittelussa. Uusien lakien tärkeimpinä välineinä

olivat veronhuojennukset ja edulliset luotot.

Vuoden 1966 kehitysaluelakien muotoilu ei

vaikuta mullistavalta suhteessa 1950-luvulla esitet-

tyihin tavoitteisiin ja määritelmiin. Erityisiä laki-

ehdotuksessa ovat näkemykseni mukaan aiempien

toimien riittämättömyyden toteaminen ja alueel-

lisen kehittämisen tiiviimpi sitominen tiettyihin

alueisiin. Pohjois-Suomen kehittämisestä siirryttiin

selvästi tarkastelemaan valtakunnallista kokonai-

suutta laajemmin kehittyneiden ja vähemmän

kehittyneiden alueiden yhdistelmänä. Johannes

Virolaisen (1971: 92) mukaan 1960-luvun alussa

”voimaperäisemmin” käynnistyneeseen aluepoliit-

tiseen keskusteluun liittynyt kehitysaluekomitea oli

ensimmäinen vakava yritys ”kokonaisvaltaisen

alueellisen kehittämisohjelman luomiseksi”. Kun

Virolaisen hallitus toi vuoden 1965 valtiopäiville

kehitysaluelakiesitykset, käytiin kuitenkin kovaa

kiistaa kehitysalueiden rajaamisesta. ”Suurin pon-

nistuksin onnistuin estämään kehitysalueiden

etelärajan painamisen vieläkin alemmaksi kuin mitä

eduskuntakäsittelyn aikana tapahtui”, Virolainen

toteaa. Rajanvetokiistely ei siis päättynyt Pohjois-
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Suomen liikenneolojen kehittämiseen varattuun

miljardin markan määrärahaan tai Pohjois-Suomen

veronhuojennusalueen säätämiseen. Ainakin rajo-

jen määrittelemisen, Virolaisen ja maalaisliitto-

laisen maaseutupainotuksen osalta 1950-luvun

alueiden kehittämisen tapahtumat vaikuttavatkin

osalta jatkumoa, joka kuljetti kohti 1960-luvulla

institutionalisoitua kehitysaluepolitiikkaa.

Ilmari Hustich, jonka näkemykset Viitalan

(1999: 88) mukaan olivat merkittäviä aluepolitiikan

rajauksissa, arvioi kehitysaluekomitean työtä ja

aluepolitiikan mahdollisuuksia vuonna 1965 Kan-

santaloudellisessa yhdistyksessä pitämässään esi-

telmässä. Komitean jäsenenä toiminut Hustich

(1965b: 284, 286, 290–292) painotti hyväksy-

neensä komitean ”porrastetun ja pirstoutuneen

kehitysaluekartan” sillä oletuksella, että kehitys-

alueita elvytettäisiin valikoivin toimenpitein.

”Valtakunnan kehityspolitiikan” tavoitteena piti

olla toiminnan aktivointi erityisesti keskuspaik-

kakunnilla ja tuen antaminen uudelle teollisuu-

delle, matkailulle tai muulle toiminnalle paikka-

kunnan oloista riippuen. Hustichin mukaan kehi-

tysaluekomitean ehdotukset eivät ehkä olleet par-

haita mahdollisia, mutta moneen muuhun maahan

verrattuna ne olivat liki vaatimattomia. Veronhuo-

jennukset ja halvat lainat olivat varsin tavallisia

kehitysalueiden elvyttämisen keinoja, eivät millään

muotoa ylettömiä. Ehdotettuun kohdistunutta

kritiikkiä Hustich vertasi vuonna 1952 Kekkosen

pamfletista käynnistyneeseen ja huomioi, että oli

tietenkin mahdollista kyseenalaistaa keskittyvää

suuntausta vastaan taisteleminen. Suomi ei kuiten-

kaan ollut ”Oy Finlandia”, eikä voitu tietää, olisiko

vallitseva malli kannattavuudesta hyväksytty myös

tulevaisuudessa. Vaikkei ollut mahdollista saada

aikaan sitä, että väestön edellytykset olisivat yhden-

mukaiset kaikkialla maassa – Hustichin sanoin:

”jotkut alueet ovat tuomitut” – oli ainakin liiallista

keskittymistä mahdollista torjua. Aiheesta voitiin

myös käydä myönteisempää keskustelua.

Esimerkiksi Okko (1989: 2) on todennut

”Suomen aluepolitiikan ensimmäisen vaiheen”,

siis ajanjaksolla 1966–1969 toteutetun teollisuu-

teen nojaavan kehitysaluepolitiikan olleen por-

rastettuine kehitysalueluottoineen ja veronhuo-

jennuksineen ”politiikan aloittelua, jolla ei ollut

suurta vaikutusta maan keskittyvään teollistumis-

prosessiin”. Myös Lehmusto (1987: 101) arvioi

oikeistoenemmistöisen eduskunnan säätämien

ensimmäisten kehitysaluelakien ohjaaman 1960-

luvun kehitysaluepolitiikan olleen ”varovaista ja

vain vähän markkinavoimien toimintaa ohjaamaan

pyrkivää”. Kehitysaluelaeista annettuun lakiehdo-

tukseen sekä joihinkin ensimmäisten kehitysalue-

lakien kaudesta esitettyihin näkemyksiin suhteu-

tettuna ”koordinoimaton” 1950-luvun vielä varsin

varovainen alueiden kehittäminen vaikuttaa joh-

taneen vaatimattomien ensimmäisten kehitysalue-

lakien kauteen. Hustichin (1965b) näkemykset

puolestaan kuvaavat mielestäni hyvin sitä, miten

toive rajun yhteiskunnallisen muutoksen hallinnasta

eli kehityslakien syntyessäkin edelleen.

Vaikka 1950-luvulla puhuttiin paljon suh-

teessa siihen, mitä lopulta käytännössä toteutettiin,

kehittyivät olot myöhemmin suurena ja pienenä

aluepolitiikkana tunnetuin poliittisin toimin

esimerkiksi pohjoisilla maaseutualueilla jo tuolla

vuosikymmenellä. Konkreettisten alueiden kehit-

tämistoimien tavoin olennaisena pidän 1950-luvun

alueellisen kehittämisen politiikassa sitä, että

varhaisilla toimilla selvästi käynnisteltiin 1960-

luvun murroskaudella aktivoitunutta aluepoliittista

toimintaa. Suomalaispoliitikot etsivät keinoja ja

toiminnan rajoja puuttuakseen työttömyyden kas-

vuun, suurten ikäluokkien työmarkkinoille tulosta

odotettuihin ongelmiin, maaseudun ja kaupunkien

muutokseen sekä hyvinvoinnin epätasaisen jakau-

tumiseen. Ongelmien ratkaisussa suunnattiin

paitsi vallitsevien olojen hallintaan myös tulevan

yhteiskuntakehityksen ohjaamiseen. 1950-luvun

politiikka näytti monella tapaa suuntaa tulevalle.
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