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Ma{a-Liisa Putkonen

Torppien perustamissyita

Aatelistolla oli vanhastaan oikeus perustaa torp-
pia riilssimailleen. Koska aatelisto oli Suomessa
suhteellisen vfiiilukuinen torpparijlirjestelrnii olisi
pysynyt melko merkityksett6mdnii, ellei torppien
perustamista olisi sallittu my0s talonpoikaisti-
loille. Jo vuodesta 1697 alkaen ratsutilat voivat
perustaa torppia, mutta vasta sen jtilkeen kun
ruosina 1743 perintotilallisille ja 1757 kruunun-
tilallisillekin annettiin oikeus perustaa torppia,
alkoi torppien lukumiiirii kasvaa. Erikoisen mer-
kittava tiissa suhteessa oli isojako, joka antoi kul-
lekin tilalle tarkat rajat, joiden sisiille oli mah-
dollista perustaa myds torppia.

Aina 1600-luvulle asti Suomessa oli vapaita
erdmaita, joten varsinaista maanpuutetta ei syn-
tynyt. 1600-luvun lopulla muodostunut liika-
viiestd piiiisi sijoittumaan kato- ja sota-vuosien
autioittamille tiloille ja vasta isonvihan jiilkeen

alkoi viihitellen muodostua tilatonta viiestod. Sen
piiiosan muodostivat talojen nuoremmat lapset,
jotka maanjakorajoitusten takia eiviit voineet
saada kotitilastaan omaa maata. Kun torppien
muodostaminen mahdollistui- tiima viiestcinosa
kapti sita innokkaasti hyviikseen.

Ruotsi oli menettiinyt pitkiillisissa sodissa
viljavat Itimeren maakuntansa ja suurvalta-ase-
mansa. Vakiluku oli alhainen, vielii l70OJuvun
puolessavtilissii Suomessa oli vain noin 420 000
asukasta ja miljoonan raja ylitettiin vasta v. 1811.
Valtiovalta pyrki edistiimiiiin kaikin tavoin
viikiluwn kaswa ja torpparilaitos puolestaan
antoi nuorille mahdollisuuden avioitua ja kas-
vattaa perhettii. 1800-luvulla viikiluvun kasvu
olikin nopeaa: v. 1860 noin 1,7 miljoonaa ja v.

Toraaari esi-isoinoi

Mikii on torppa?

Maaseudun asutukseen liittyy monia 1900luvun
lopun ihmiselle vieraita termejii. Asiakirjoja lu-
kiessamme vastaan tulee mm. torppiq miikitupia
ja lampuotitiloja tavallisten maatilojen lisiksi.
Joskus puhutaan vielii sotilastorpista. Maa-
tiloissakin on eroja maanluonnon mukaan, mutta
se on jo eri juttu, jota tiissii ei voida kiisitellii.

Torppa oli maatilan osa, joka oli annettu
vuokralle maanviljelyksen harjoittamista varten.
Joskus puhutaan myos maatorpista, mikii kertoo,
ettii torpparin piiiielinkeino oli maanviljelys.
Lampuotitila sen sijaan oli kokonainen "mant-
taaliin pantu" tila, joka oli vuokrattu. Lampuo-
titilalla oli niiin ollen oma maakirjanumero ja

myOhemmin maarekisterinumero. Mciki tqta-alue
oli vuokattu asuntotontti. Makitupalaiset saivat-
kin p?iiiasiallisen toimeentulonsa muualta, koska
alue oli liian pieni piiiielinkeinona harjoitettavaa
maanvilj elystd varten.

Sotilastorpat liittyvat piiiiasiallisesti 1700-
luvun ruotujakolaitokseen. Tiill0in ruodulla oli
velvollisuus jtirjestii2i sotilaansa asunto ja yleensd
se tehtiin pienen to{pan avulla kuten annetut
ohjeet edellyttiviit. Kun ruotujakolaitos v. 1810
hajotettiiq osa sotilaista jiii torppiinsa, nyt
tavaltsen torpparin inemassa, mutta kansa saattoi
pitktitinkin puhua sotilastorpista. Ruotujakolaitos
heriitettiin 1800-luvun puoliviilissii tilapiiisesti
henkiin, mutta uusia sotilastorppia ei ehditty
juurikaan perustaa.



1900 noin 2,7 rm$oonaa. Itseniiisyysajan alussa v.
1920 viikiluku oli kohonnut jo noin 3,1 miljoo-
naan.

Torppien perustamista suosittiin my6s tyo-
voimasyista. Torpparit ja heidiin perheensii suorit-
tivat usein osan vuokrastaan tydna ja listiksi
torppariperhe muodosti tydvoimareservin, jota

kiireisinii aikoina tiloilla tarvittiin. Kun talon-
poikaistalot saivat isossajaossa selviit rajat myds
metsilleenja niityilleen, taloon kuului usein melko
kaukana sijaitsevia alueita, joiden hyodynt?iminen
oli vaikeaa. Talolle oli siis edullista, jos taka-
metsiii ja soita raivattiin torpiksi. Tilanne muuttui
vasta sen jiilkeen, kun metsien arvo nousi sahojen
ja alkavan puuteollisuuden mydt6.

Yhteenvetona voisi sanoa, ettti torpparilaitos
tyydytti toisaalta maanomistajien tyOvoiman-
tarvetta ja toisaalta tilattomien maantarvetta.

Torppien lukumddriin kehitys

Seuraavassa muutama tilastotieto torppien ja

itseniiisten tilojen lukimiiiiriistii. Torpilla tar-
koitetaan tiissii ns. maatorppia eli sellaisia osa-
tilaviljelmia, joista niiden viljelija sai piiiitoi-
meentulonsa. Mukana ei siis ole lampuotitiloja
eikii miikitupia.

its. tiloja torppia

teen. Torppia oli kaikkialla maassa, mutta suh-
teessa itsendisiin tiloihin painopiste oli selviisti
Turun ja Porin liiiinissi, Himeessi ja Uudella-
maalla. Vtihiten torppia oli Viipurin liiiinissii.

Laaja miikitupa-asutus kehittyi seuduille,
missi oli ansiomahdollisuuksia maatalouden
ulkopuolella. Miikitupien miiiirii kasvoi nopeasti
1800-luvun lopulla, niin ettii lukumiiiiriiksi v.
1912 saatiin jo 95 290. Eniten miikitupia oli
kaupunkien maalaiskunnissa ja teollisuuspitiijissii
sekli seuduilla, joista myohemmin kehittyi kaup-
paloita. Lampuotitilojen merkitys sen sijaan oli
timdn vuosisadan alussa en66 v6hdinen. sillii v.
l9l2 tiloja oli v ain | 524

Ketkii ryhtyiviit torpparei ksi ?

Varsin yleistii oli, ettii talon nuorempi poika sai
torpan tai torpanpaikan perintoosanaan. Mytis
tyt?tr ja viivy saattoi asettua talon torppaan.
Monet torpat ovat siis syntyneet suvun sisiill0,
vaikka torppa myohemmin on voinut joutua pois
suvulta. Kaikki taitavat muistaa Linnan Pohjan-
tiihden Koskelan Jussin, joka oli pappilan renki
ennen kuin sai luvan perustaa torpan pappilan
maalle. Monen monet tilattomat perheineen
ovatkin liihteneet toivorikkaina raivaamaan
torppaa saadakseen perheelleen paremman elan-
non ja viihiin enemmiin vapautta kuin renkinii olo
tarjosi. Osa onnistui, osa joutui jiittiimddn torpan
melko nopeasti.

l800luwn alussa myos monet entiset sotilaat
sopivat ruotunsa kanssa ja saivat pitiiii sotilas-
torppansa, nyt tavallisen torpparin asemassa.
Joillakin maaseudun kiisity<iliiisilliikin oli hallus-
saan torppa, mutta useimmiten he asuivat miiki-
tuvassa.

Torpankontrahdit eli sopimukset

Maanomistaja ja torppari solmivat vuokra-
sopimuksen eli kontrahdin. Sopimus oli suullinen
tai kirjallinen. Sopimukset olivat niin kirjavia, etui
kun Aksel War6n v. 1897 tutki liihes 2000
kirjallista kontrahtia" hain ptutyi toteamukseen,
etta yhteista niille oli vain se, ettii torpparille oli
annettu maata ja etti hiinen oli maksettava siitd
vuokraa. Yhteistii niiytti olevan myris sopimuksen
ylimalkaisuus. Suulliset sopimukset muistiin
pohjautuvana olivat luonnollisesti kirjallisia
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Sekii itseniilsten tilojen ettli torppien miiiirii
nayftiia kasvaneen lahes koko ajan. Tilojen luku-
mdiiriin kasvu selittyy halkomis- ja lottko-
misrajoitusten vtihittaisella purkamisella. Torp-
pien lukumliiirii kasvoi voimakkaasti I 700luvun
lopulta 1800luvun puoliviiliin asti. Tilastointi-
perusteiden muutos vaikuttaa jonkin verran ja

selittiE osaltaan v. l9l2 torppien lukumiiiiriin
laskua. Osaksi sen selittiiii torppien vapaaehtoiset
kaupat itsenliisiksi tiloiksi ja toisaalta lisiiiintynyt
torppien maiden liiuaminen takaisin talon yhtey-
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Tcimci Emmarntel Ylitilon kirjoittama mouhijcirvelciinen torpansopimus vuodeltq 1858 on horjah-
televasta kielestcitin lruolimotta selvci ja ilmeisesti ryAti seki Perttulin taloo ettd torppmia, koska
se kiinnitettiin kh\djilld muuttumattomqn sopimuksen vqhudeksi airnkin v. 1869, 1878 ja 1888.
- Kansallisarkisto- Aksel War6nin arkisto.
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sopimuksia tulkinnanvaraisempia. Yleensi so-
pimuksissa kuitenkin tavalla tai toisella maia-
riteltiin vuokra-alue, vuokra-aika ja wokra.
Sopimusten sisdlt0on vaikutti paljon paikal-
linen tapa, mistii useimmiten saa hyvdn kuvan
ao. paikkakunnan pitajiinhistoriasta.

Torpparin kannalta vuokra-aika oli ttirkea
sopimuksen osa. Jos aika oli pitk4 torppari voi
turvallisesti suunnitella elaimaiinsa, mutta jos

sopimus oli juokseva eli milloin tahansa irti-
sanottavissa, torppari tuskin teki pitkejanteisie
parannuksia asumuksessaan.

1800-luvun loppupuolelta alkaen nayftiii so-
pimuksien vuokra-aika yleisesti lyhentyneen.
Aiemmin oli paljon elinikiiisiii sopimuksia"
mutta nyt myos 10-20 luoden sopimukset
olivat yleisiii eika nk. juoksevakaan sopimus
ollut harvinainen. Vuokra-alue saatettiin kirjata
varhaisiin sopimuksiin varsin ylimalkaisesti,
mutta 1800-luvun kuluessa sopimukset talta
osin tiismentyivdt. Yleensd miiiiriteltiin torpan
valmiit pellot ja maq johon saa raivata peltoa
sekii niittyjen kayftooikeus. Metsdn, laitumen,
kalavesien yms. kAyttooikeudet selvitettiin
myOs. Metsd.ii sai yleensii kafteA vain omaan
tarpeeseen, myyntioikeutta torpparilla ei ollut.

Vuokran maksutavat vaihtelivat. Joskus nk.
perintotorpassa ei ensimmAisen sukupolven ai-
kana ollut ollenkaan vuokraa. Eriiilla alueilla
uudelta torpparilta vaadittiin kasiraha, jotta hiin
yleensti sai torpan hallintaansa. Joskus torpan
haltija vaihtui sopimuskautena eli torppari
"myi" sopimuksensa toiselle. Tallainen kauppa
tarvitsi tietysti maanomistaj an hyviiksymi sen.

Enimmiikseen torpanvuokrat olivat eri
wokramuotojen yhdistelmiti. Tavallisia yhdis-
telmia olivat tydvuokra eli taksviirkki, raha-
vuokra, jotkut tarvikkeet ja tolpparin tekemiit
kaupunkimatkat. Tycivuokra aiheutti usein kiis-
taa, jos maanomistaja voi vaatia taksv0rk-
kipiiiviit koska hyviinsii jolloin ne yleensii
osuivat samaan aikaarl kun torpparin olisi pi-
tanyt olla omalla pellollaan. Joissakin sopi-
muksissa mainittiin myds yliptiiviit, joihin torp-
pari oli velvollinen tulemaan kiiskettiiessii,
vaikkakin eri korvausta vastaan. Niimiikin osui-
vat usein torpparin kannalta hankalaan ajan-
kohtaan. Tydpdivtin pituus aiheutti myos vali-
tuksia.

Vuokran osana torppari my0s usein joutui

toimittamaan erilaisia tuotteita- esim. voita. ku-

doruraisia" marjoja, vihtoja, puuastoita jne. Itii-
Suomessa, erikoisesti Savossa nk. osavilja oli
varsin yleinen vuokranmuoto eli torppari antoi
osan sadostaan maanomistaj alle.

Tilaftoman veest6n ongelmaa
ratkaistaan

1800-luvun jalkipuoliskolta alkaen seka torp-
parien ettii maaseudun tilattomien eli tilapiiis-
tdiden varassa olevien ongelmat nousivat esille.
Asiaa kiisiteltiin liihes kaikilla valtiopiiivillii ja
monia komiteoita istui pohtimassa kysymystii.
Myos sanomalehdistri aktivoitui kasittelemiian
torpparien asemaa ja varsinkin torpparien
haiatoje kasiteltiin laajalti. Tiihiin aikaan elin-
keinorakenne oli vielii ratkaisevasti sidoksissa
maahan ja kysymys kuuluikin: mistd maata
kaikille sitii haluaville. Vuonna 1895 poistettiin
liihes kaikki tilojen lohkomisrajoitukset, mika
lisiisi itsentiisten tilojen miiiiriiii jossakin
mdiirin, mutta ei ratkaissut tilattomien asemaa.

Torpparien asemur yritettiin pitkiinn korjata
maanvuokrauksen pohjalta eli yritettiin saada
torppareille turvatumpi asema. Vuosina 1892 ja
1902 julkaistiin lait, jotka loppujen lopuksi
vaikuttivat varsin viihiin, vaikka niissd
vaadittiin sopimusten tekoa kirjallisesti. Oi-
keastaan ne voivat hankaloittaa niiden torp-
parien asemaa, joilla oli suullinen sopimus,
koska nyt suullinen sopimus tavallaan mit6-
toitiin ja oli irtisanottavissa koska tahansa.

Vuoden 1909 asetus pyrki turvaamaan torp-
parien aseman. Monet maanomistajat puoles-
taan kokivat sen itselleen hyvin epiiedulliseksi.
Asetuksen mukaan vanhat kirjalliset sopimuk-
set pidennettiin olemaan voimassa viihintiiiin
woteen 1916 ja kun talloin uhkasi joukko-
irtisanominen, voimassaoloaikaa jatkettiin
edelleen.

Vuoden 1909 asetuksen mukaan uudet sopi-
mukset tuli tehdii yleensii 50-100 vuodeksi ja
vuokra-oikeus tuli perinnrtlliseksi. Vuokra-oi-
keuden voi myds myydii eteenpiin. Vaikka
vuokra voitiin miiiiriitii vapaasti, se oli aina las-
kettava myOs rahassa ja jos torppari sitii vaati,
voitiin se myos maksaa rahassa. Asetuksen
mukaan perustettiin kuntiin vuokralautakunnat,
joissa oli yhtd monta torpparien ja maan-
omistajien edustajaa sek6 puolueeton puheen-
johtaja. Lautakuntien viilitykselli solmittiin
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Vuoden 1909 asetus ei ollut riittiviin selvi
ja niinpii lopulta paadftiin siihen, etta torpparit
voivat halutessaan lunastaa maansa itsenbi-
seksi. Tiime toteutui syksylla l9l8 voimaan
tulleen torpparilain perusteella, vaikka tietysti
vapaaehtoisella kaupalla oli t?itiikin ennen
torpista muodostunut maatiloja. Lain mukaan
torppareilla oli oikeus ostaa maansa v. l9l4
hintatason mukaar; mikd oli heille edullista,
koska ensimmiisen maailmansodan jiilkeen oli
korkea inflaatio. Kunnan vuokralautakunta
toimi tarvittaessa vzilittajani. Vuoden 1918 lain
perusteella lunastettiin itseniiiseksi noin 67 000
torppaa ja noin 56 000 m:ikitupaa, yhteensd 1,3
miljoonaa hehtaaria.

Torpparien ohella pohdittiin myos maa-
seudun maattomien eli nk. tilattoman vdeston
asemaa. Vuonna 1892 perustettiin Tilattoman
viest6n lainarahasto, jonka avulla perustettiin
vuoteen l9l7 mennessd noin l0 400 pien-
viljelmiiii. Vuonna 1922 trrli voimaan "Lex
Kallio" eli asutuslaki, jonka avulla tilattomille
tuli mahdollisuus saada itselleen asutustila.

Mistii tietoja torppareista?

Torpparien perushenkil0tiedot ovat seurakun-
tien asiakirjoissa samalla tavalla kuin muunkin
vdest6n. Henkikirjoja kannattaa verrata rippi-
kirjoihin erikoisesti silloin" kun pyrkii sel-
vittamiian torpan perustamisaikaa.

Torpan lnntrahteja voi olla monessa pai-
kassa. Maanomistajien ja entisten torppien
kotiarkistoista voi tehda loytdja, sillii sopimus
on ollut tiirketi paperi molemmille osapuolille
ja niiin ollen se on voinut siiilyii. Myos kar-
tanoiden torppien sopimuksia voi joutua etsi-
midn useasta paikasta. Joillakin kartanoilla on
kotiarkistol mutta toiset ovat antaneet van-
hemman arkistonsa siiilytettiiviiksi julkis-
arkistoon. Kartanoarkistoja on ainakin maakun-
ta-arkistoissa, Kansallisarkistossa ja Helsingin
yliopiston kirjastossa. Jos torppa on kuulunut
pappilalle, kannattaa vierailla ao. kirkko-
herranvirastossa. Sielle voi l6fye tietoa
torpista ainakin kirkkohenojen liiht6- ja tulo-
katselmusten yhteydestii.

Tuomiokirjoissa torpan sopimuksia voi olla
monessakin yhteydessa. Varsinaisasioissa riita-

ja rikosjuttujen seasta voi loytya tietoja
varhaisista sopimuksista ja myohemmistii sopi-
muskiistoista. Vielti todenniikdisempiiii on
ldytaa sopimuksia ilmoitusasioiden poyta-
kirjoista, sill6 kontrahti voitiin kiinnittaa sopi-
muksen vakuudeksi. Kiinnittaminen oli mah-
dollista vuodesta 1775, mutta se yleistyi vasta
l800Juvun jalkipuoliskolla. Kiinnitys oli voi-
massa l0 vuotta ja niinpii joitakin pitkiii so-
pimuksia on kiinnitetty samanlaisina useita
kertoja. - Autonomian ja itsentiisyyden ajan
tuomiokirjoihin voi tutustua joko maakunta-
arkistossa tai Kansallisarkistossa. Ruotsin ajan
tuomiokirjat on mikrofi lmattu.

Vuokralautakuntien paperit l<lytyvat torpan
sijaintikunnan arkistosta. Sielta loytyy yleensii
viimeinen voimassa oleva sopimus, jos itse-
niiistyminen on tapahtunut vuokralautakuntien
perustamisen jiilkeen.

Torpan ti luksista j a rqkennuksistakin saallaa
hyvlillli onnella ldytye tietoja. Jos torppa on
ollut olemassa jo ennen isoajakoa, isojako-
p0ytiikirjoissa ja -kartoissa on tiedot torpan si-
jainnista ja torpan kefdssa olevista tiluksista.
Torpissa on joskus pidetty my6s katselmuksia.
Jos sopimus on uusittu l9l0luvulla, kunnan
vuokralautakunta on voinut pitiiS torpassa kat-
selmuksen. Katselmuksesta saa tarkan kuvan
seka rakennuksista ettd viljelyksistii.

Jos torpan lunastukseen on tarvittu lainaa,
lainanantajana on voinut olla Hypoteekki-
yhdistys. Yhdistys on saattanut pitai torpassa
katselmuksen, jotta pystyttiin selvittamaen,
kuinka paljon itseniiistyviille torpparille voitiin
my6ntiii lainaa. Niimiikin katselmukset olivat
varsin pikkutarkkoja. Hypoteekkiyhdistys ra-
hoitti mybs ennen vuotta 1918 tehtyje vapaa-
ehtoisia kauppoja. Hypoteekkiyhdistyksen ar-
kisto on Elinkeinoelimiin keskusarkistossa
Mikkeliss6.

Tilattoman viiest0n asemaa pohti 1900-
luvun alussa nk. alakomitea, jonka toimesta
hankittiin perustietoja kuntakohtaisesti. Niiissti
lomakkeissa kyseltiin mm. viljelykset, karja ja
asuntotietoja. Tiimbn tilattoman vbest6n ala-
komitean kuntakohtaiset tiedustelut ovat Kan-
sallisarkistossa. Tiedustelu piti ulottaa koko
maahan, mutta aineistosta puuttuu jonkin ver-
ran kuntia. My6s vuoden l9l0 maataloustie-
dustelun kuntakohtaiset paperit ovat Kansal-



lisarkistossa. Siinii torppien tiedot on erotettu
talojen tiedoista.

Torppien itsenriistymisesla voi saada tietoa
kuntien wokralautakunnan papereista, koska
lautakunta toimi valiuiijiinii. Lainhuuto ja sen
mukana kauppakirja pitiiisi ldytya myos ao.
tuomiokunnan ilmoitusasioiden p0ytiikirjoista.
Kun maanmittari sitten lohkoi torpan kantata-
losta, on voitu tehda tiluskartta ja uusi tila on
joka tapauksessa merkitty silloiseen maa-
rekisteriin. Niimii asiapaperit l0ytyvat ao.
alueen maanmittaustoimistosta.

Sitten voisi viele mainita pari liihdettii jotka
koskevat Tampereen ympdristoii. TAAlla nimit-
ttiin sijaitsi Turun akatemian veroldtinitys vuo-
desta 1644 woteen 1828. Suurin osa niiistii
akatemialle veronsa maksavista taloista oli sil-
loisessa Ylii-Satakunnassa. 1700-luvun lopulta
vuoteen l82l niiissii nk. akatemiataloissa oli
yhteensii 400 torppaa, jotka sijaitsivat Mouhi-
jiirvella, Hiimeenkyrossii, Viljakkalassa, Ikaa-
lisissa, Orivedelle, Liingelmiiellii, Kuorevedel-
lii, Karkussq Suodenniemellii, Laviassa, Teis-
kossa ja Messukyliissii. Niiistii torpista on
tietoja vuosilta 1788, 1805, 1817 ja 1821.
Tiedot loyayvat Turun akatemion Ylcivouti-
kurunn qrkistosta, jonka sijoituspaikkana on
Helsingin yliopiston kirj asto.

Aksel War6n selvitti l890luvulla torppa-
riasiaa (ks. liihdeluettelo). Hiinen haltuunsa
joutui torpansopimusten kopioita, jotka kiyty-
viit hiinen nimedin kantavasta arkistosta Kan-
sallisarkistossa. Sopimuksia on varsin paljon
Mouhijiirveltii, Hiimeenkyr6stii, Honkajoelta,
Keuruulta ja Loimaalta.
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Torppareita tutkivan kannattaa muistaa
myiis:
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- paikallislehdet ja maakunnan sanomalehdet
(erityisesti kiistoja koskevia tietoja)

(Viereinen sivu.) Mouhijcimen Eskolan kyldn Aijdla tuki v. 1885 elinilniisen sopimuksen Isak
Heikinpojan kanssa torpqsta Suodenniemelki. Vuokrons oli rahaa ja tyotri. Torppa oli pieni,
sopimuspaperiin on mydhemmin liscitty tieto, jonka mul<sqn torpqssq oli yksi tynnyrin- ja 20
kapanalaa mqatq.
- Kansallisarkisto, Aksel Warenin arkisto.

(Sivut 12 13.) TristriMouhijcirven Tomalan iuinncin ja Yiitermcien torpparin sopimuksesta nrikyy,
ettci maanomigajalle torpparin tyOpanos oli tdrked. Vaikka sopimus siirtyi isdltd pojalle, laisiraha
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