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1  JOHDANTO

Alanteen tila sijaitsee syrjäisen Kalhamajärven rannalla Puolangan pitäjässä ja
Auhon kylässä (kuva 1). Matkaa kirkonkylälle on autotietä pitkin kaksikym-
mentäviisi kilometriä. Lähimmälle maantielle Lupposentielle on matkaa kilomet-
rin verran, ja lähin asuttu talo on tällä hetkellä (v. 2000) noin kymmenen kilomet-
rin päässä.

Kuva 1. Puolangan kunta Kainuussa. Piirros: Vuokko Halme / Kainuun Museo 1999.

Alanteen tila oli ennen Tiaisen kruununmetsätorppa. Torppa perustettiin 1800-
luvun lopulla, ja se itsenäistyi 1931. Myöhemmin torpasta tuli valtionasutustila,
ja sen nimeksi tuli Alanne.1 Viimeisen omistajan kuoltua ilman perillistä (1994)
tila periytyi valtiolle.
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Tiaisen torppa on yksi Pohjois-Suomen tuhansista entisistä kruununmetsätor-
pista. Kruununmetsätorppia perustettiin kruunun eli valtion maalle 1800-luvun
loppupuolella. Ennen isojakoa, aina 1840-luvulle asti, asutus kruununmaalla ete-
ni suhteellisen vapaasti. Isojako selkiytti kruunun ja yksityisten välistä maan-
omistusta. Oulun ja Lapin lääneissä suurin maanomistaja oli isojaon jälkeen val-
tio ja kruununmaat muodostivat edelleen merkittävän kanavan asutuksen ete-
nemiselle aina 1900-luvun alkuun. Monet tämän päivän tiloista Puolangalla sekä
muualla Pohjois-Kainuussa ovat entisiä kruununvuokratiloja.

Kruununmetsätorpat jaetaan perustamisajan mukaan ”vanhoihin torppiin” ja
”uusiin torppiin”. Vanhat torpat syntyivät ennen kuin kruununmaat asetettiin
erityisen metsähallinnon alaiseksi. Uudet torpat perustettiin isojaon jälkeen, jol-
loin kruununmaiden käyttöä valvoi Metsähallitus. Itsenäisyyden aikana kruu-
nunmetsätorppia kutsuttiin valtionmetsätorpiksi.2 Tiainen kuului jälkimmäiseen
ryhmään.

Tiainen oli osa Metsähallituksen hallinnoimaa kruununmetsätorppalaitosta, joka
kontrolloi monin tavoin yksittäisten torppareiden elämää. Torpparilaitos muo-
dostui erinäköisistä ja -kokoisista asumuksista ja niissä elävistä ihmisistä. Tu-
tustuminen Tiaisen ja Metsähallituksen väliseen suhteeseen on samalla katsaus
kruununmetsätorpan ja siellä asuneiden ihmisten elämään.

Tiainen itsenäistyi monen muun torpan lailla 1930-luvulla. Se jatkoi elämäänsä
Alanteen tilana. Alanteen asukkaat kuuluivat siihen maata viljelevän väestön
joukkoon, joka selviytyi kuka milläkin tavalla sodan, jälleenrakennuskauden ja
myöhemmin vielä laajan rakennemuutoksen aiheuttamista muutoksista.

1.1  Aiempi tutkimus

Vaikka kruununmetsätorppalaitos on hyvin merkittävä vaihe Kainuun asutus-
historian kannalta, aihetta on tutkittu hyvin vähän. Kruununmetsätorpparilai-
tosta on käsitelty asutushistorian näkökulmasta kahdessa 1990-luvun alussa teh-
dyssä Oulun yliopiston opinnäytetyössä eli Antero Tervosen Sotkamon kruu-
nunmetsätorpat ja torpparit (1991) ja Päivi Tervosen Suomussalmen kruunun-
metsämaiden asuttaminen (1992). Yksittäisten torppien vaiheita on tutkittu vä-
hemmän, Kainuussa ei ollenkaan.3

 Torpparien elämää Kainuussa on tarkasteltu
jonkin verran maakuntahistoriassa ja muutamissa paikallishistorioissa. Tuoreinta
tutkimusta pohjoissuomalaisesta kruununmaiden asuttamisesta on Anne Ruut-
tula-Vasarin lisensiaattityö Metsäherrat ja metsänherran herjaajat (1995), joka
käsittelee metsähallinnon ja pohjoissuomalaisten yhteentörmäystä vuosina 1851–
1900. Jouni Aarnio lähestyy aihetta itäsuomalaisesta näkökulmasta väitöskirjas-
saan Kaskiviljelystä metsätöihin – tutkimus Pielisjärven kruununmetsistä ja
kruununmetsätorppareista vuoteen 1910 (1999). Tutkimuksessa selvitellään met-
sähallinnon ja valtionmetsien asuttajien kohtaamista Pielisjärvellä.

Kruununmetsämaiden asuttamiskysymyksestä on muutamia tutkimuksia ja sel-
vityksiä, joiden julkaisuajankohta sijoittuu 1900-luvun alkuun. Niissä käsitellään



9

kruununmaiden asuttamista koskevan lainsäädännön kehittämistä (Tilattoman
Väestön Alakomitean mietintö vuodelta 1904 ja Valtionmetsäkomitean mietintö
vuodelta 1920), mutta myös kruununmetsätorppareiden taloudellisia oloja (E.
Cajanderin tutkimukset asutus- ja maatalousoloista valtionmetsätorpissa Ro-
vaniemellä vuodelta 1918 ja Suomussalmella vuodelta 1919).

1.2  Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa luonnostellaan puolankalaisen Tiaisen torpan avulla kuva
kainuulaisen kruununmetsätorpan ja torpparin historiasta torpan itsenäistymi-
seen ja elämään itsenäisenä asutustilana. Auhon asutushistorian kautta edetään
siihen maailmaan, johon Tiainen monen muun torpan kanssa syntyi. Torpan vai-
heiden tutkimus etenee teemoittain. Vastauksia on etsitty seuraaviin kysymyk-
siin: milloin torppa perustettiin ja kuka oli sen ensimmäinen asukas, mistä Tiai-
sen asukkaat tulivat ja keitä he olivat, miten torpassa elettiin ja asuttiin, mistä
saatiin toimeentulo sekä milloin torppa itsenäistyi ja miten elämä jatkui Alanteen
tilalla. Asuinpaikan vaiheiden selvitys päättyy sodan jälkeisiin vuosiin ja torpan
viimeisiin asukkaisiin.

1.3  Lähteistä

Arkistolähteissä tutkimuskohteen asukkaat, viljelysten pinta-alat, karjaluku sekä
luku- ja kirjoitustaito näkyvät numeroina, merkkeinä ja tilastoina: asukkaat
kuuluivat Puolangan seurakuntaan, Kajaanin kihlakuntaan, Oulun lääniin ja
Haukiputaan (ja myöhemmin Puolangan) hoitoalueeseen.

Tutkimusaineisto muodostuu monista eri arkistoista ja niiden osasista. Keskeisin
aineisto tämän tutkimuksen kannalta on Metsähallituksen arkisto. Metsähallitus
perustettiin vuonna 1859 hoitamaan ja suojelemaan valtionmetsiä. Piiri- ja pai-
kallishallintoa varten maa jaettiin metsänhoitajien valvomiin tarkastuspiireihin ja
hoitoalueisiin. Hoitoalueet jakaantuivat metsänvartijoiden hoitamiin vartiopii-
reihin.4 Tehtävien monipuolistuttua organisaatiota uudistettiin. Hallintoa hajau-
tettiin ja piirikuntakonttoreille, entisille tarkastuspiireille, suotiin laajemmat val-
tuudet asioiden järjestämiseksi.  Pääosa Puolangasta kuului vuoteen 1905 asti
Metsähallituksen Haukiputaan hoitoalueeseen. Myöhemmin Puolangasta pe-
rustettiin oma hoitoalueensa. Vuodesta 1905 Puolanka kuului Oulujärven tar-
kastuspiiriin.5 Tarkastuspiirien ja hoitoalueiden arkistoissa tämän työn kannalta
keskeisintä aineistoa ovat katselmuspöytäkirjat, erilaiset verotusta koskevat asia-
kirjat ja luettelot sekä metsänhoitajien monipuolinen kirjeenvaihto ja vuosi-
kertomukset.

Metsähallituksen arkistojen ohella Puolangan seurakunnan rippikirjat ja Kajaanin
kihlakunnan henkikirjat ovat muodostaneet keskeisen aineiston luotaessa kuvaa
Tiaisen torpasta ja sen arjesta. Rippikirjat ovat pappien ylläpitämiä luetteloita,
joihin kirjattiin tietoja seurakuntalaisten osallistumisesta kirkollisiin toimituksiin.
Niiden avulla voi seurata tavallisen ihmisen arkisia vaiheita syntymästä kuole-
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maan.6 Auhonkylän vaiheita on tallennettu Mikko Moilasen kirjoittamaan laajaan
kylähistoriaan Kinttupolkua kylätielle (1997). Puolangan vaiheita on tallennettu
eri kirjoittajien artikkeleista koostuvaan pitäjän kirjaan Puolangan kirja (1985).
Kainuun historioiden (I–III) kautta täydentyy kuva talonpoikien elämästä Kai-
nuussa.

Tutkimusmateriaaliin kuuluu myös maaseudun arkielämästä kertovaa, Kainuu-
seen liittyvää kansatieteellistä, kaunokirjallista sekä muuta kertovaa aineistoa.
Kainuun takamailla liikkui vuosisadan vaihteessa kierteleviä kynämiehiä, jotka
tallensivat tietoa kansanelämästä.7

Aiheeseen liittyvää kartta- ja valokuva-aineistoa on niukasti. Työn kannalta tär-
keitä ja käyttökelpoisia karttoja löytyi Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen
arkistoista. Vanhoja valokuvia kohteesta ei löytynyt ollenkaan. Aineiston keruu-
seen liittyi myös haastatteluja. Korjaustöitä varten kerättiin haastatteluilla tietoja
talon vaiheista talvina 1998 ja 1999. Haastatteluja jatkettiin eri teemoista tutki-
mustyön edetessä.

Kuva 2. Alanteen päärakennus ja romahtamaisillaan oleva navetta syksyllä 1996. Kuva: Päivi
Tervonen / Kainuun Museo.

Viitteet on rakennettu siten, että niihin on sisällytetty tarvittaessa lisätietoa ai-
heesta. Lähdeluettelossa on tiedot kaikista työssä käytetyistä lähteistä.
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Kalhamajärven rannalla hiljaista elämää viettänyt talo rakennuksineen kertoo
monella tavoin siellä asuneista ihmisistä. Korjaustöiden aikana tallennettiin
Alanteelta asiakirja-aineistoa Puolangan kunnan kotiseutukokoelmaan. Pääosa
esineistöstä on edelleen talon eri rakennuksissa.

1.4  Nimien käytöstä

Henkilöiden ja paikkojen nimet esiintyvät siinä muodossa kuin ne on alkuperäi-
sessä lähteessä mainittu. Nimen jäljessä saattaa olla suluissa ko. nimestä käytetty,
yleisesti tunnetumpi tai haastatteluissa esiintynyt muoto. Tiaisen torpassa asui
saman aikaisesti kaksi Jaakkoa, isä ja poika. Käytän heistä kirjoittaessani nimi-
tyksiä ”isä-Jaakko” tai ”Jaakko” ja pojasta ”nuorempi Jaakko”. Kylä, jossa tutkit-
tava torppa sijaitsee, on Auhonkylä. Tekstissä käytetään edellä mainittua muotoa
tai lyhyempää muotoa Auho. Tekstissä olevista henkilö- ja paikannimistä on
erillinen hakemisto.

2  TAKAMETSIEN ASUTTAJAT

2.1  Auhoa asuttamassa

Asutuksen levitessä Kainuuseen 1500-luvun puolessa välissä ensimmäisiä asut-
tuja paikkoja olivat Oulujärven rannat ja sen lähimmät vaarat. Kun parhaat kas-
kimaat oli käytetty, asutus levittäytyi yhä kaukaisemmille vaaroille ja erämaajär-
vien rannoille. Asutuksen etenemistä edesauttoivat myös raja-alueen levottomat
olot – 1580-luvun lopun rappasotien jäljet olivat raskaita ja monet talot autioitui-
vat veronmaksukyvyttömiksi. Epävarmoina aikoina talonpojat hakeutuivat yhä
etäämmälle piilopirtteihin. Mahdollisesti juuri Auhonkylän takamaat houkutti-
vat uusia vainolaisten säikäyttämiä asukkaita.8 Varhaisimmat maininnat Auhon
asutuksesta löytyvät voudintileistä. Kylä mainitaan asiakirjoissa omana kylänään
ensimmäisen kerran 1608. Vuonna 1616 siellä on kolme taloa, kymmenen vuoden
kuluttua veroa maksavia taloja on jo kuusi. 1600-luvun puolivälistä löytyy mer-
kintä Kalhamajärven rannan asuttamisesta: Kalhamajärven rannalla eli talollinen
Tuomas Tappinen perheensä kanssa. Ilmeisesti sama ”Tappisen” talo on merkitty
Klaus Klaunpojan karttaan vuodelta 1650.9

Asutus Auhonkylällä alkoi vakiintua, välillä nopeammin ja välillä hitaammin.
Uudisasukkaiden vitsauksina olivat mm. toistuvat rajalevottomuudet, lukuisat
katovuodet ja käytyjen sotien aiheuttamat lisääntyneet verorasitukset. Kaikki
nämä autioittivat tiloja. Toisaalta uudisasukkaille myönnetyt verohelpotukset ja
ruotusopimuksella varmistettu Kajaanin pitäjän vapaus väenotoista houkuttivat
asukkaita yhä uusille sijoille. Uudisasukkaiden etuna oli asumisen väljyys ja lä-
hes rajoittamaton käyttöoikeus metsiin. Metsästä saatiin riistaa, järvistä kalaa ja
metsää oli kaskeamiseen jäljellä yllin kyllin. Näin ollen luonnon, vainolaisen ja
kruunun aiheuttamista koettelemuksista huolimatta väestönkasvulle ja asutuk-
sen laajenemiselle oli olemassa luonnollisia edellytyksiä.
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Kuva 3. Kalhamajärven talot 1990-luvulla. Asutus on ollut aina harvaa järven rannalla. Lippolaa
lukuun ottamatta muut talot ovat entisiä kruununmetsätorppia. Piirros: Kainuun Museo / Vuok-
ko Halme 2000.

2.2  Taloja ja torppia – tilallisia ja tilattomia

Auholla oli 1800-luvun alussa (1803) 15 tilaa, joista kymmenen oli kruununtiloja.
Kylällä oli yksi mäkitupa ja yksi sotilastorppa. Väkiluku oli 102 henkeä. Vuosisa-
dan puolivälissä (1850) asukasluvuksi kirjattiin jo 159 henkeä. Tilojen määrä oli
vuosisadan alkuun nähden vähentynyt, tosin vain yhdellä. Sitä vastoin torppia
kylältä mainitaan seitsemän, joista yksi oli sotilastorppa. Myös mäkitupia oli seit-
semän. Väestömäärä oli kylällä lisääntynyt vuosisadan alusta kolmanneksella.10

Auhon kehitys noudatteli päälinjoiltaan maakunnan yleistä kehitystä: tilaluvun
kasvu pysähtyi 1800-luvun alussa, väkiluku sitä vastoin kasvoi voimakkaasti ja
siten myös tilattomien määrä.11 Väkimäärän kasvu loi tiloille väestöreservin, joka
purkautui uusien asumusten syntynä tilojen takamaille. Kansa piti kruunun ta-
kamaita avoimena ”nautinta-alueena”, jonne jokainen saattoi asettua asumaan.
Asutus syntyi pääasiassa luvatta tai viranomaisten hiljaisella suostumuksella.12

Käytännössä uusi asuinpaikka saattoi syntyä siten että yksi talon pojista tai pal-
kollisista rakensi oman mökin hieman etäämmälle päätalosta. Paikka saattoi olla
talon vanha nautinta-alue tai muutoin maanviljelylle sopiva paikka. Yhteys
emätaloon säilyi kiinteänä ja talon metsät pysyivät yhteisessä käytössä. Varsi-
naista isäntä-torppari-alustalaissuhdetta ei muodostunut. Varallisuuden kasvaes-
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sa torppa saattoi irrottautua emätilasta, ja siitä muodostui itsenäinen kruunun-
tai perintötila.. 13

Näin torppien tai mäkitupien syntyminen hidastutti tilaluvun kasvua. Torpan tai
mäkituvan perustaminen oli yksinkertaisempaa kuin perintö- tai kruununtilaoi-
keuksien hankkiminen syntyneelle asuinpaikalle. Verotuksellisesti torpparien
asema oli yksinkertaisempi. Torpparien ei tarvinnut maksaa maaveroa eikä osal-
listua manttaaliin kuuluviin rasituksiin.14 Toisaalta takamaille syntyneiden asu-
musten pinta-alat olivat usein niin pieniä, että niille ei voitu asettaa manttaalia.

2.3  Isojako selkiyttää maanomistusta

Vapaasti etenevästä kruununmetsien asuttamisesta tuli 1800-luvulla osa laajaa
yhteiskunnallista ja kielijaon tahdittamaa keskustelua. Ruotsinmieliset kannatti-
vat metsien säästämistä saha- ja muuhun teollisuuteen. He kannattivat epäitse-
näistä torpparijärjestelmää. Suomenmielisten kannattama asuttamismuoto oli pe-
rinteisen omistusraivauksen kautta tapahtuva uudistila-asutus. Heidän johto-
hahmonsa J. W. Snellmanin mukaan suomenkielinen talonpoikaisto saataisiin
sivistykselliseen nousuun maanviljelystä kehittämällä. Käytännössä kruunun-
metsien asuttamismuodoksi vakiintui ruotsinmielisten ”forstmästareiden” hal-
linnoima kruununmetsätorpparijärjestelmä.15

Kruunun- ja yksityismaiden erottaminen oli 1700-luvulla alkaneen isojaon eräs
tehtävä. Isojaosta muodostui yksi maatalouspolitiikkamme kauaskantoisimmista
uudistuksista. Ensisijaisena syynä jakoon voidaan pitää jäykästä sarkajaosta joh-
tunutta maatalouden tuoton alhaisuutta. Sarkajaossa talonpojan tilukset saattoi-
vat olla hajallaan eri puolilla kylää. Tällainen aidattu sarkajakoinen viljelymuoto
aiheutti maanviljelylle monia ylimääräisiä vaikeuksia. Toinen isojaon tärkeä teh-
tävä oli erottaa kruununmaat yksityisten maista.16

Keskustelu kruununmaiden käytöstä oli Kainuussa vilkasta isojaon aikana. Isoja-
ko toteutettiin Kainuussa vasta 1800-luvun puolivälissä (alkoi 1840-luvulla ja
päättyi 1870-luvulla). Talonpojat vastustivat jakoa, koska laajojen metsämaiden
siirtyminen tiukempaan kruunun hallintaan tiesi entistä kapeampaa leipää: iso-
jaon seurauksena kaskeaminen ja 1700-luvun lopulla yleistynyt tervanpoltto
kiellettiin kruununmetsissä käytännössä kokonaan17, vaikka ne olivat talonpoiki-
en pääelinkeinoja. Myös vuonna 1788 solmittu ruotujakosopimus lisäsi vastus-
tusta. Sopimuksessa oli luovuttu isojaon toteuttamisesta ja liikamaiden erottami-
sesta, mutta vastapalveluksena kainuulaisten tuli ylläpitää 300 miehen vahvuista
ruotuarmeijaa. Kruunu antoi torpan paikan sotamiehen asunnoksi.18 Ruotusopi-
mus edesauttoikin omalta osaltaan talonpoikien tapaa hallita kruunulle kuuluvaa
maata.

Puolangalle syntyi isojaon aikana 73 uudistilaa eri puolille pitäjää. Joitakin jaon
aikana syntyneitä tiloja jouduttiin myöhemmin yhdistämään kannattamattomina
takaisin kruununmaahan.19
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Isojako selkiytti valtion ja yksityisten talonpoikien välistä omistusoikeutta.
Kruununmaat alistettiin metsähallinnon (= Metsähallitus) valvonnan alaisiksi.
Alueelliset metsänhoitajat valvoivat talonpoikien metsänkäyttöä kontrolloimalla
mm. kruununmaiden asuttamista. Osa takamaille luvatta syntyneistä torpista
lakkautettiin ja osasta muodostettiin väliaikaisiksi tarkoitettuja mäkitupia. Osan
asema vahvistettiin väliaikaisella verotuksella ja vuokrasopimuksella. Veron
asettamista varten torpissa piti suorittaa katselmus, jossa vero määrättiin torpan
metsien ja peltoalan mukaan.20

Metsähallitus ryhtyi selvittämään kruununmaalla olevan asutuksen määrää ja
laatua. Vuodelta 1864 olevassa metsänhoitaja Brynolf Langen laatimassa Oulun
lääniä koskevassa kruununtorppien luettelossa Puolangan kappeliseurakunnan
alueelta on laskettu kaikkiaan 16 kruununtorppaa.21 Torpat oli metsänhoitajan
antaman tiedon mukaan perustettu 1840- ja 1850-luvuilla. Vanhimman, pitäjän
läntisellä kruununmaalla olleen Waltalan torpan perustamisvuodeksi on mer-
kitty 1839.22

Torppien syntyaikoihin on suhtauduttava varauksella. Torpan syntyajaksi on
todennäköisesti merkitty aika, jolloin asuinpaikka joutui viranomaisten tietoon.
Kruununmaalla 1800-luvun alussa olleen asutuksen ”määrällinen” ja
”laadullinen” laskeminen on vaikeaa. Sekavat maanomistusolot ja yhteismaille
syntyneen asutuksen omatoimisuus ja ilmeinen luvattomuus vaikeuttavat koko-
naiskuvan luomista.23

Vaikka valtion tavoite oli lisätä metsien hyötykäyttöä, paine kruununmaiden
asuttamiseen oli kova. Esimerkiksi Puolangalla suurin osa pitäjän pinta-alasta oli
isojaon jälkeen edelleen kruunun hallinnassa, mikä houkutteli asukkaita.24 Myös
väestön kasvu jatkui Kainuussa, väliaikaisista taantumista huolimatta, voimak-
kaana koko 1800-luvun ja 1900-luvun alun.25

2.4  Uudet torpat

Isojaon jälkeen uusien torppien perustaminen kruununmaalle eteni valvotum-
min. Uusien kruununmetsätorppien synty järjestettiin vuonna 1872 säännöksellä,
jonka perusteella Metsähallitus sai laajemman vaikutusvallan torppiin.26 Torpan
perustaminen oli hoitoalueen metsänhoitajan päätettävissä: metsänhoitaja joko
hyväksyi tai hylkäsi torpan, eikä hänen tarvinnut perustella menettelyään. Vasta
1903 voimaan tulleessa laissa metsänhoitaja velvoitettiin esittämään syyt, jos hän
eväsi torpan perustamisen.27

Lainsäädännöllisistä syistä uudistilojen perustaminen kruununmaille loppui
1800-luvun loppupuolella miltei kokonaan. Siten kruununmetsätorpat olivat
keskeisimpiä kruununmetsien asuttamisessa.28

Vuodelta 1872 olevan Metsähallituksen määräyskirjeen mukaan uuden torpan
perustaminen tapahtui seuraavalla tavalla. Torppariksi haluava ilmoittautui alu-
een metsänhoitajalle. Torpan hakemukseen tuli liittää papin allekirjoittama mai-
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netodistus. Mikäli metsänhoitajan lausunto oli myönteinen, suoritettiin perus-
tettavan torpan paikalla katselmus uskotun miehen avustuksella. Katselmukses-
sa määriteltiin viljelystarkoitukseen sopivan maan määrä sekä torpan rakentami-
seen tarvittavat rakennuspuut, torpparin maksaman väliaikaisen veron määrä ja
mahdolliset vapaavuodet.29  Metsähallituksen arkistoihin ei ole jäänyt doku-
mentteja Tiaisen torpan perustamishakemuksesta tai siellä suoritetusta katsel-
muksesta.

Metsänhoitajat halusivat keskittyä etupäässä laajojen hoitoalueidensa metsän-
hoidollisiin töihin. Asutustoimintaan liittyvät tehtävät nähtiin monesti työläinä ja
aikaa vievinä, eikä muualta Suomesta saapuneelta metsäherralta välttämättä
riittänyt aina ymmärrystäkään pinta-aloiltaan vähäisten torppien perustamiseen,
niiden verotuksen ja hoidon järjestämiseen. Kielteisiä päätöksiä tuli, välillä pal-
jonkin. Usein metsänhoitajan perusteluna sekä Puolangalla että muualla Kai-
nuussa oli se, että paikka on yksinkertaisesti soveltumaton maanviljelyksen har-
joittamiselle.30

Pääsy kruununmetsätorppariksi merkitsi sosiaalisen aseman vakiintumista, jopa
sen parantumista. Kansan keskuudessa kruunun uudisasutuspolitiikka sai osak-
seen arvostelua. Aika ennen isojakoa nähtiin taloudellisesti parempana. Etenkin
vapaan metsänkäytön loppuminen harmitti sekä talollisia että torppareita. Vali-
tukseen yhtyy myös pitkäaikainen Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittaja J. Huo-
vinen päiväämättömässä kirjoituksessaan: ”metsänhoitajat selittivät jokaisen uu-
distalon perustamisyrityksen haitalliseksi metsänhoidolle” ja ”... osa on suomalaisella
itsepintaisuudella ryöminyt ruununmaata ympäröivän kiinalaismuurin yli ja asettunut
metsänherrain mielialasta huolimatta sinne asumaan jääden tuohon aikoinaan jotenkin
turvattomaan ruununtorpparin asemaan...”. 31

Juuri ennen kruununmetsätorppien itsenäistymistä (alkoi 1922) koko Suomessa
oli 4 503 torppaa. Torpat sijaitsivat pääasiassa Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin
läänien alueella.32 Kainuussa kruununmetsätorppia oli tuolloin 875 kappaletta.
Suurin osa niistä sijaitsi Kainuun itä- ja pohjoisosissa. Puolangan hoitoalueella
kruununmetsätorppia oli ennen niiden itsenäistymistä 207. Näistä yksi oli Tiai-
nen.33

3  TIAISEN TORPPA PUOLANGAN KRUUNUNMAAL-
LA

3.1  Tiaisen torpan synty

Ensimmäinen maininta torpasta on vuoden 1886 rippikirjoissa, tällöin Tiaisen
Juho Parkkinen kävi ehtoollisella.34 Tiainen ilmestyi seuraavana vuonna henki-
kirjoihin: Tiaisen mäkituvan asukkaina mainitaan Johan ja Elsa Parkkinen.35  Met-
sähallituksen asiakirjoissa torppa mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1887:
Tiainen on yksi Iin tarkastuspiirin Puolangan kruununmaalla sijaitsevista tor-
pista metsänhoitaja Niklas Sandbergin laatimassa luettelossa torppien verottami-
sesta. Luettelon mukaan Tiaisen torppa on perustettu 1880.36
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Tiaisen torpan ensimmäiset vuodet jäävät ehkä ikuiseksi arvoitukseksi. Metsän-
hoitaja Sandbergin laatima torppien verottamisluettelo on päivätty syyskuun 28
päivälle 1887. Mitään dokumenttia torpan perustamisesta ei ole löytynyt Metsä-
hallituksen arkistoista, eikä tiedetä, kävikö metsänhoitaja Sandberg paikan päällä
tutustumassa torppiin ja niiden tiluksiin. Tiainen oli ilmestynyt ensimmäisen
kerran viranomaisten luetteloihin (rippikirjoihin) jo edellisenä vuonna.

Jos torppa oli perustettu ennen vuotta 1886, asuivatko Parkkiset, Auhonkylän
irtolaiseksi merkityt, Kalhamajärven rannalla Tiaisessa 1880-luvun alussa? Talo-
jen päädyssä oleva vuosiluku kertoo yleensä talon rakentamisvuoden. Kertooko
Tiaisen päädyssä oleva vuosiluku (1886) myös siitä, milloin torpan ensimmäiset
asukkaat olivat sinne saapuneet? Vai siitä, milloin paikka on tullut viranomaisten
tietoon?

Eri viranomaiset määrittelivät Tiaisen asumuksena eri tavoin. Menettely ei ole
aivan outo. Henkikirjoittajat merkitsevät paikan mäkituvaksi vuoteen 1907 asti.37

Metsähallituksen asiakirjoissa asuinpaikasta käytetään nimitystä kruununmet-
sätorppa. Perusteet erilaisille menettelyille löytynevät verotuksesta ja toimeen-
tulosta: henkikirjoittaja kirjasi väestöä henkirahan maksua varten. Henkikirjoissa
torppa ja mäkitupa erotettiin toisistaan. Henkikirjoittajan mukaan torpparit har-
joittivat maanviljelystä, josta saatiin pääasiallinen toimeentulo. Mäkitupalaiselta
puuttui säännöllinen maanviljelyksen harjoittaminen ja leivänlisää haettiin an-
siotöistä.38  Metsähallitus näki mäkitupalaisasutuksen luonteeltaan tilapäisenä.39

3.2  Asukkaita

Parkkisten elämä Tiaisessa jäi muutaman vuoden mittaiseksi, sillä he lähtivät
Tiaisesta jo 1891.40  Parkkiset jatkoivat elämäänsä Auhonkylän irtolaisina ja vuo-
desta 1901 köyhinä. Elsa Parkkinen kuoli 1905, ja Juho Parkkinen kuoli sairaana
vanhuksena 1916.41

Tiainen siirtyi 1891 Pehr (Pekka) Moilaselle ja hänen vaimolle Kreeta Stiina Hil-
tuselle (kuva 4). He asuivat aiemmin samalla kylällä olevaa Pieni-Niska-nimistä
kruununmäkitupaa.42  Moilaset mainitaan aiemmin Parkkisten pojan Mattsin
kummeina.43  Moilaset jättivät Tiaisen 1907. Pekka Moilanen kuoli seuraavana
vuonna, ja Kreeta Stiina kuoli vaivaishoitolaisena 1916.44

Seuraavaksi torpan otti haltuun Pekka Väisänen vuonna 1907. Ennen Tiaiseen
tulemistaan Väisänen palveli renkinä Auhon Määtänniemessä. Kun Määtännie-
messä vaihtui isäntä, Väisäset siirtyivät Tiaiseen. Pekka Väisänen asui vaimonsa
Anna Vappu Kinnusen ja kolmen lapsensa kanssa Tiaisessa ensin loisina 1905–
1907. Liekö vanheneva torpan pariskunta tarvinnut apua tilusten hoidossa?
Apua löytyi läheltä ja samalla jatkaja torppaa hoitamaan. Tiaisen torppareina
Väisäset olivat kuitenkin vain neljä vuotta.

Väisästen elämä jatkui Auhonkylällä loisina. Pekka Väisänen lähti monen aika-
laisensa tavoin koettamaan onneaan Amerikkaan vuonna 1912.45  Matkalla kului
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pari vuotta. Väisänen palasi Suomeen ja kotikylälle kesällä 1914. Perhe asettui
asumaan Määttälän tilaan kuuluvaan Allinniemen mäkitupaan.46

Torpan seuraavat ja viimeiset haltijat olivat Jaakko ja Liisa Härkönen.47  He
muuttivat Tiaiseen 1911. Jaakko Härkönen syntyi kruununmetsätorpparin pojak-
si Askankylän Rehjolaan 1882. Jaakko oli mennyt 1904 rengiksi Auhon Syrjälään.
Siellä hän tapasi tulevan vaimonsa, Syrjävaaran tyttären Liisa Martintytär Väyry-
sen (s. 1871). Heidät vihittiin seuraavana vuonna, 1906. Nuoripari asui aluksi
Syrjävaaralla, kunnes muutti Tiaiseen. Liisa ja Jaakko Härköselle syntyi kaksi
lasta: Jussi 1906 ja Jaakko 1911. Jussi kuoli nuorena hinkuyskään.48 Jaakko eli
Alanteella vuoteen 1977 ja muutti Puolangan kirkonkylälle, jossa kuoli 1994.

Kuva 4. Rippikirjojen avulla väestön liikkumista voidaan seurata melko tarkasti – ote Auhon rip-
pikirjasta paljastaa Tiaisen kruununmetsätorpan asukkaat vuosina 1901–1910. Puolangan seura-
kunnan arkisto.

3.3  Mikä heitä yhdisti?

Torpparit ja mäkitupalaiset olivat yleensä talollisten poikia, tyttäriä, entisiä pii-
koja tai renkejä (liite 1). Talonpoikaisluokan sisällä oli kiertoa ylös- tai alaspäin,
vaikka erot tilallisten ja torppareiden välillä eivät olleet suuren suuret. Köyhty-
neestä talonpojasta tuli helposti vuokraviljelijä, ja renkipoika saattoi päästä elä-
mänsä varrella tilalliseksi. Yhteistä isännille, torppareille, mäkitupalaisille, pii-
oille, rengeille ym. oli niukkuus ja elämisen epävarmuus.

Tiaisen torpan asuttajat olivat Auholta tai sen lähikylistä – asukkaat olivat tilal-
listen tai torppareiden jälkeläisiä. Elämän polkua oli kuljettu milloin piikana,
renkinä tai loisena talossa tai torpassa asuen milloin köyhänä ilman toimeentu-
loa. Elämä oli samantapaista kuin useimpien aikalaistenkin.
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Liikkuminen oli pääsiassa asiointia oman pitäjän kirkolle, joskus kauemmaksi-
kin. Joku saattoi lähteä koettamaan onneaan kauaksi Amerikkaan, joku Venäjälle
ja joku muualle Suomeen.

Tiainen ei periytynyt isältä pojalle, vaan uusi torppari tuli aina muualta. Johan
Parkkinen oli torppaan tullessaan lähes viidenkymmenen ja hänen vaimonsa
muutaman vuoden vanhempi. Pekka Moilanen oli 54-vuotias ja hänen vaimonsa
44-vuotias. Tiaisessa heillä oli seuranaan kolme lasta.49  Pekka Väisänen oli kol-
menkymmenen ottaessaan torpan hallintaansa vuonna 1907 ja hänen vaimonsa
37-vuotias. Lapsia heillä oli Tiaisessa ollessaan viisi, joista kaksi syntyi torpassa.
Jaakko Härkönen oli 28-vuotias Tiaiseen saapuessaan ja hänen vaimonsa kym-
menen vuotta vanhempi. Väisäsiä lukuun ottamatta Tiaisessa ei koskaan asunut
mitään suurta perhettä: Parkkiset olivat lapsettomia torppaan tullessaan, Moila-
silla oli pari lasta ja Härköset olivat vasta perhettä perustamassa.

Tiaisen torpparit elivät vaatimatonta elämää, ja heidän suhteensa viranomaisiin
jäi vähäiseksi ja rauhalliseksi. He eivät harjoittaneet metsänhaaskausta tai kärä-
jöintiä eivätkä lähestyneet metsänhoitajia kirjallisilla anomuksilla tai valituksilla.
Ainoastaan Pekka Moilasesta löytyi rippikirjoissakin yksi metsänhaaskausmer-
kintä vuodelta 1874.50  Luku- ja kirjoitustaito oli Tiaisen torppareilla sama kuin
muillakin aikalaisilla: joillakin heikko ja toisilla tyydyttävä, mutta jokainen kui-
tenkin selvisi rippikirjamerkintöjen mukaan luku- ja kristinopin taidoista. Eh-
toollisella he kävivät aika säännöllisesti ainakin kerran vuodessa.51

Ainakin yksi asia heitä kaikkia yhdisti: he olivat saman torpan asukkaita ja Met-
sähallituksen vuokraviljelijöitä. Torppa tarjosi puitteet asumiselle, kalaisa Kal-
hamanjärvi antoi kalaa ja metsä riistaa. Peltoa raivattiin, karjaa kasvatettiin ja
rakennuksia rakennettiin tarpeen, varallisuuden ja elämän asettamien ehtojen
mukaan.

4  ELÄMISEN EHDOT

4.1  Kontrahti

Metsähallituksen ja torppien välisen sopimuksen muoto pohjautui senaatin
maanviljelystoimikunnan kirjeeseen vuodelta 1867. Sopimuksen muotoa uudis-
tettiin aina uusien ohjeiden mukaiseksi. Ensimmäisessä muutoksessa torpparin
kannalta merkittävin parannus oli torpparin kuoltua jälkeenjääneiden oikeus
uuteen kontrahtiin ilman ehtoja, tosin ylimetsänhoitajan suostumuksella. Seu-
raavassa muutoksessa (v. 1876) kontrahdin sisältö laajeni huomattavasti: kont-
rahtikaavassa määriteltiin tarkasti vuokra-aikoihin sisältyvät määräykset. Myös
häätömääräyksiin tuli täsmennyksiä ja ainoaksi ehdottomaksi häätöperusteeksi
määrättiin törkeä rikos. Sellaiseksi katsottiin ”jos torppari harjoittaa luvatonta
wiljelystä tahi torppaa huonosti asuu, eroitetaan hän lähtöpäivättä torpasta”. Sen
sijaan metsänhoitajien ikuiset riesat eli luvaton metsänkäyttö, huonomaineisten
henkilöiden majoittaminen tai kulovalkean irtipäästäminen eivät välttämättä
johtaneet häätöön. Viimeinen muutos kontrahtiin tuli 1908. Tällöin tuli pykälä,
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jossa torpparin tuli alistua kruununmaiden tulevaa uudisasutusta koskeviin
määräyksiin.52

Ensimmäinen Tiaisen ja Metsähallituksen välinen torppakontrahti solmittiin
asiakirjojen mukaan vasta 1902 torppari Pekka Moilasen kanssa. Seuraava sol-
mittiin jo muutaman vuoden kuluttua, 1908, Pekka Väisäsen kanssa.53 Sopimuk-
sista ei ole jäänyt Metsähallituksen arkistoihin mitään kirjallista dokumenttia.
Viimeinen kontrahti on vuodelta 1914, ja se tehtiin Jaakko Härkösen kanssa (ku-
va 5). Sopimuksessa viitataan vuoden 1902 tilanteeseen, sillä sopimus torpan
vuokraamisesta 25 vuodeksi oli tehty vuodesta 1902 lähtien. Sopimuksen poh-
jana oli 1908 vahvistettu kontrahtikaava. Torpasta maksettiin vuodessa veroa 31
litraa jyviä, joista puolet ruista ja puolet ohraa. Päivätöiden suorittamisesta mää-
rättiin 21 litraa jyviä kultakin miestyöpäivältä ja 42 miestyöpäivää juh-
tatyöpäivältä. Tiluksien raivaaminen on sopimuksessa kirjattu muotoon ”tarpeen
mukaan raivata ja viljelykseen panna 0,9 hehtaaria peltoa”.

Torppaan kuuluvista rakennuksista ei ole vuoden 1914 torppakontrahdissa eril-
listä mainintaa, mutta tiluksista on. Peltoa oli 0,10 hehtaaria. Niittyjä ja niitty-
maita oli Pato-ojalla, Kalliosuolla ja Lahnavaaran kierroksella. Niittyä oli yh-
teensä 3 hehtaaria, mutta niittymaita ei ollut ollenkaan. Kontrahti lähetettiin, niin
kuin käytäntöön kuului, hyväksyttäväksi Metsähallitukseen joulukuun 1. päivä-
nä. Sopimus hyväksyttiin Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1914.54

Virallinen – nimikirjoituksella tai puumerkeillä vahvistettu – sopimus Metsähal-
lituksen kanssa sisälsi sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Erottavana ja kruu-
nunmetsätorpparin kannalta suotuisana tekijänä talollisten torppiin nähden oli
sopimusten yhtenevä sisältö koko maassa. Sopimus teki kruununmaiden asuk-
kaista kontrolloituja ja kuuliaisia. Torpparille sopimus takasi asuinpaikan vel-
vollisuuksineen ja etuisuuksineen.

4.2  Kontrolli ja käytäntö

Kruununmaat tarjosivat torppareille etuisuuksia, jotka talollisilta – ainakin viral-
lisesti – puuttuivat. Torppari saattoi ensinnäkin laittaa karjansa vapaasti kruu-
nunmetsiin. Toinen suuri etu oli maksuton kotitarvepuiden käyttö. Myös vilje-
lysten laajentaminen, mikäli viljelykseen kelpaavaa maata oli saatavilla, oli mah-
dollista ilman, että vuokrasopimuksessa määrätyt veroehdot suurentuivat.55

Torppareiden metsänkäyttöoikeus oli ehkä keskeisin käytännön kiistanaihe Met-
sähallituksen ja torppareiden välillä. Metsänhoitajien mielestä torpparit käyttivät
poltto- ja rakennuspuita tuhlailevasti. Torppareille tuhlaileva puunkäyttö oli
luonnollista ja ikimuistoista. Lisäksi monet torpparit olivat kaskenpolttajien lap-
sia ja tervanpolton ammattilaisia.
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Kuva 5. Ainoa Tiaisen hallintaoikeudesta allekirjoitettu ja arkistosta löytynyt sopimus on Jaakko
Härkösen allekirjoittama torpankontrahti torpasta nro 17 Puolangan I vartiopiiristä vuodelta
1914. Metsähallituksen arkisto, Oulun maakunta-arkisto.
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Kruununmetsissä tervanpoltto oli kiellettyä. Mitä suuremmasta hoitoalueesta oli
kysymys, sitä vaikeampaa oli tervanpolton valvonta. Valvontatöissä metsänhoi-
tajien apuna olivat metsänvartijat, jotka kruununpalkkalaisina valvoivat palk-
kaansa vastaan Metsähallituksen etuja. Vartija asui torpassaan verotta. Lisäksi
hänelle saatettiin maksaa työstä jonkinlaista rahapalkkaa.56  Vuonna 1900 Puolan-
gan hoitoalueessa oli 11 metsänvartijaa, joista kaksi oli väliaikaista. Yksi vartija
oli vuoden aikana syytettynä ja myöhemmin hänet erotettiin törkeästä virka-
rikoksesta;57 metsänvartijan sortuminen kaidalta tieltä tehtävää hoitaessaan ei
ollut mitenkään harvinaista. Metsänvartijan tehtävä metsäherrojen kätyrinä ei
varmasti ollut helppo.58

Puolangalla, kuten myös muissa suurissa hoitoalueissa, metsänhaaskaukset oli-
vat arkipäivää. Useimmissa tapauksissa jouduttiin kuitenkin toteamaan, että
haaskaaja jäi tuntemattomaksi. Talollisia ja torppareita oli yhtälailla kiinnijää-
neissä ja epäillyissä.

Vaikka Tiaisen torpparit eivät virallisesti haaskauksiin syyllistyneetkään, löytyy
asiakirjoista haaskaustapauksia läheisiltä alueilta: vuonna 1900 ilmitulleissa met-
sänhaaskauksissa löytyi viisi kuutiometriä puutavaraa Kalhamajärven rannalta.
Puut otettiin takavarikkoon, mutta haaskaajaa ei saatu selville. Toinen tapaus,
jolla saattaa olla yhteyksiä Kalhamajärven torppareihin, löytyy seuraavalta vuo-
delta: Pato-ojankorven vartiopiiristä löytyi hiomapuita kahdeksan kuutiota.
Haaskaaja jäi tässäkin tapauksessa tuntemattomaksi.59

Joka vuosi haaskaukset kirjattiin ylös ja laittomuudet yritettiin selvittää, mutta
usein valitettavan laihoin tuloksin. Metsänhaaskausten jäljet saattoivat jäädä
maisemaan pitkäksikin ajaksi.

Auholla 1929 syntynyt Matti Sormunen kertoi yhden monista keinoista hyödyn-
tää omaan käyttöön valtion metsiä. Hänen mukaansa ”aiemmin” oli yleistä, että
kyläläiset hakkasivat puita valtionmetsistä ja kuljettivat ne syksyisin vesien ää-
reen. Puut jäivät talveksi veden alle, josta ne keväällä nostettiin ja pinottiin pois
vietäviksi. Jos metsänvartija näki tällaisen pinon, hän teki puut käyttökelvotto-
miksi rikkomalla pinnan terävällä kirveellä.60

4.3  Verotus

Verotuksen arvioimiseksi torpassa suoritettiin katselmus. Veron määräämistä
varten torpparien pellot asetettiin kolmeen laatuluokkaan vilja- ja rehutuotoksen
mukaan. Ohjeena veron asettamiselle oli, että torppari kykenee selviytymään
verosta toimeentuloaan vaarantamatta.61 Verotusta järjestettäessä sovittiin myös
vapaavuosista, joita oli mahdollisuus saada vuoteen 1890 saakka enintään 12
vuotta ja sen jälkeen enintään 20 vuotta.62

Vero voitiin maksaa myös päivätöinä. Kruunu saattoi tarvittaessa vaatia veron
”päivätöinä omassa ruoassa”. Päivätöihin kuului erilaisia hoitoalueelle hyödylli-
siä töitä, kuten teiden kunnostustöitä, porrastuksia, ojituksia, rajojen aukaisuja
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jne. Jos päivätyövelvollisuus suoritettiin viljana, jokaisesta päivätyöstä oli mak-
settava erikseen määrätty määrä viljaa kappoina tai litroina sekä mies- että juh-
tatyöpäiviltä.63  Oulujärven tarkastuspiirissä torpan vero maksettiin yleisimmin
viljana ja harvemmin rahassa tai päivätöinä.64 Kruununmetsätorppareille asetettu
vero oli luonteeltaan väliaikainen, sillä torpista oli tarkoitus myöhemmin muo-
dostaa kruunun uudistilan luontoisia asumuksia.65  Väliaikainen vero jäi kuiten-
kin käytännössä voimaan aina torppien itsenäistymiseen asti.66

Tiaisessa, kuten nimi veroehdotusluetteloon on kirjattu, oli vuonna 1887 luok-
kaan kaksi kuuluvaa peltoa 0,1 tynnyrinalaa. Siitä vuotuisen tuotoksen arvioitiin
olevan viisi kappaa viljaa ja kaksi leiviskää rehua. Lisäksi torpassa oli luokkaan
kolme kuuluvaa niittymaata 2 tynnyrinalaa. Niittymaan vuosituotokseksi arvioi-
tiin sata litraa rehua. Viljely- ja raivausvelvollisuuksista määrättiin seuraavaa:
peltoa tuli raivata niin, että sitä olisi yhteensä 1,9 tynnyrinalaa. Sen vuosituotok-
seksi arvioitiin 95 kappaa viljaa. Niittyalan kokonaismääräksi raivauksen jälkeen
määrättiin 1,25 hehtaaria, josta vuosituotos olisi 292 kappaa rehua.

Kruunulle maksettava vero oli vapaavuosien päättyessä 1/10 sadosta viljana,
kuten myös muille vuoden 1887 luettelossa oleville torpille67. Osittaisten vapaa-
vuosien aikana Tiaiselle määrätty vero oli kuusi kappaa viljaa. Vapaavuosien
päätyttyä (1898) veroksi määrättiin 29 kappaa viljaa.68  Muissa Puolangan hoito-
alueen uusissa torpissa vero vapaavuosien jälkeen vaihteli 14 kapasta 32 kappaan
viljaa. Metsähallituksen vuoden 1907 vuosikertomuksen mukaan Tiaisen torpan
vero vakiintui 31 litraksi jyviä (kappoina tarkalleen 5,6 kappaa) vuodessa. Vero-
määrä pysyi samana torpan itsenäistymiseen asti.

Puolangan naapuripitäjässä Suomussalmella torppien vero oli vapaavuosien jäl-
keen keskimäärin 85,5 litraa viljaa eli noin 17 kappaa. Torppien veromäärissä oli
suuria eroja, sillä vaihtelu oli muutamasta litrasta yli 200 litraan.

Torppien veroa asetettaessa tavoitteena oli, että torppari suoriutuu verosta koh-
tuudella. Käytännössä tilanne oli kuitenkin toisenlainen: Huonoina satovuosina
veronmaksu oli vaikeampaa, sillä vero maksettiin viljatuotteina.69  Torppien mää-
rän kasvaessa hyväkasvuisesta maasta alkoi olla pulaa. Tämä luonnollisesti vai-
kutti torppien mahdollisuuteen selvitä verorasituksista. Tilallisiin nähden torp-
parit olivat siinä mielessä edullisemmassa asemassa, että torpat oli vapautettu
manttaaliin perustuvista rasituksista ja maaverosta, usein myös henkirahan mak-
susta.

Torpat olivat asuinpaikkoina uusia, joten raivaustyö ja tilusten laajentaminen
olivat vielä alussa. Toisaalta talolliset ja 1800-luvun alkupuolella perustetut tor-
pat olivat ehtineet vallata jo parhaimmat viljelysmaat ja asuinpaikat, joten asu-
tukseen käytettävissä oleva maa oli laadultaan jo heikompaa. Tähän ilmeiseen
ongelmaan puuttui myös alueen metsänhoitaja vuosikertomuksessaan 1900. Hän
valitteli juuri viljelysmaiden vähäisyyden takia sitä, että ”torppia on hoitopiirissä
aivan liiaksi monta että löytyviin niittytiluksiin nähden, jotka helposti olisivat mahtuneet
puoleen määrään torppia. Sentähden tulee torpparien toimeentulo muutamilla poikkeuk-
silla aina olemaan huono jos, kuten tarkoitan maanviljelys pitää olla pääelinkeinona.
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Waan koska moniaalla löytyy viljelykseen sopivia suomaita, niin torpparien toimeentulo
voitaisiin pysyväisesti parantaa ainoastaan sillä lailla, että valtio jollain lailla ottaisi
huostaansa tarpeellisia kuivaustöitä, sillä varattomien torpparien on mahdoton ryhtyä
tämmöisiin isoja rahavaroja vaativiin töihin”. 70

4.4  Maanviljelys ja karjanhoito

1900-luvun alussa (1909) Kajaanin kihlakunnan taloudellisia oloja selvittänyt
toimikunta kantoi omalta osaltaan huolta kihlakunnan maanviljelyn takapajui-
suudesta. Mietinnön esipuheessa komitea lähestyi suoraan vaikeaa asiaa: ”Kun
Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatin huomioon on tullut, että varsinai-
nen maanviljelys ynnä karjanhoito ja maanviljelyksen muut sivuelinkeinot ovat Kajaanin
kihlakunnassa huomattavissa määrässä jääneet takapajulle ei ainoastaan ajanmukaisten
kulkuneuvojen puutteen ja muitten enemmän tahi vähemmän tilapäisten epäedullisten
olosuhteiden takia, vaan osaksi myös siitä syystä, että verrattain suuret alueet olisivat
ylipäätään jotenkin sopimattomat tähän tarkoitukseen.”71

Oliko Tiainen asuinpaikkana jotenkin soveltumaton varsinaiseen maanviljelyk-
seen, karjanhoitoon ja maanviljelyksen muihin sivuelinkeinoihin? Entä olivatko
torpan maanviljelys ja karjanhoito takapajulla? Suurin osa Tiaisen torpan pinta-
alasta oli kehnokasvuista räme- ja suoperäistä metsämaata ja joutomaata (kuva
6).72 Torpan paikka ei siten ollut mitenkään edullinen maanviljelylle, vaan otolli-
nen hallan vierailuille. Torpan metsät olivat pääasiassa heikkokasvuista suope-
räistä mäntyvaltaista metsämaata, joka soveltui huonosti kaskeamiseen.

Tiaisen peltopinta-ala kasvoi hitaasti (taulukko 1, johon on kerätty suuntaa anta-
via lukuja torpan pinta-alan kasvusta saatavilla olevista, tarkkuudeltaan erilai-
sista lähteistä73). Tiaisen viljelykset ja karjamäärä jäivät vähäisiksi. Tässä mielessä
edellä mainittu huoli torppien maataloudesta oli Tiaisen kohdalla aiheellinen.
Torppa kuvasi maatalouden tilaa vuosisadan alun Kainuussa. Oleellista kui-
tenkin on, riittivätkö peltotilkut ja ylläpidetty karjamäärä torpan tarpeisiin.

Tiaisen torpalle määrätty raivausvelvollisuus oli 1,9 tynnyrinalaa, mutta metsän-
hoitajien arviot raivausten suorittamisesta ja viljelyalan kokonaismäärästä olivat
Tiaisen kohdalla epärealistisia. Lisäpellon raivaaminen eteni hitaasti.

Taulukko 1. Tiaisen torpan / Alanteen tilan viljelysten määrän kasvu 1887–1956. * = luonnon-
niittyä, ** = laidunta
                                                                                                                                                                                                   

1887 1892 1910 1914 1932 1956
                                                                                                                                                                                                   
Peltoa 0,049 0,05 0,09 0,10 0,38 0,96
Niittyä 0,98 0,99 0,2* 3,0 3,60 1,72
Niittymaata – – – – – 0,30**
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Kuva 6. Kartta torpan viljelyksistä kertoo omaa karua kieltään. Pääosa maa-alasta on etenkin
maanviljelykseen huonosti soveltuvaa rahkasuota tai rämettä. Oulun Maanmittauskonttorin ar-
kisto.
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1900-luvun alussa (1911–1913) suoritetussa tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota
erityisesti viljelysten vähäpätöisyyteen. Metsänhoitaja Ericssonin arvion mukaan
uusille viljelyksille löytyisi maata ”runsaasti torpan pohjoispuolella olevalta rä-
memaalta”.74 Liekö Erikssonin toivomus kantautunut uuden torpparin Jaakko
Härkösenkin korviin, sillä torpan pohjoispuoli otettiin käyttöön tämän jälkeen.
Sinne raivattiin lisää peltoa. Uusilla pelloilla kasvatettiin heinää.75 Siitä, harjoitti-
vatko Tiaisen asukkaat kaskeamista, ei ole jäänyt todisteita.

Tiaisen kaikki peltoviljelykset sijaitsivat pihapiirissä – viljasadon onnistumista ja
vuotuista kasvua oli mahdollista seurata tarvittaessa vaikka pirtin ikkunoista.
Tiaisen pihapelloilla viljeltiin ohraa, ruista, perunaa, sipulia, naurista ja mahdol-
lisesti kessua. Heinää saatiin navetan takana olevan pellon lisäksi niityiltä. Tiai-
sen niityt olivat luonnonniittyjä, ja ne sijaitsivat Luppojoen varsilla torppaan
kuuluvilla palstoilla Pato-ojalla, Kalliosuolla ja Lahnavaaran kierroksella.76 Joki-
varressa sijaitsevat tulvaveden lannoittamat luonnonniityt olivat arvokkaita.
Koska hyvistä niittymaista oli pulaa, niittyjä rakennettiin jopa keinotekoisesti:
patoja rakentamalla tulvavesi ohjattiin reunojen kautta laajemmalle alueelle, josta
se palautui ajan kanssa purouomaan lannoittaen ensin veden alle jääneen maan.77

Rakentamalla pato Luppojokeen saatiin kukaties Tiaisessakin lisää hyväkasvuista
niittymaata, esimerkiksi Pato-ojan palsta.

Talon navetassa oli enimmillään kaksi lehmää, muutama vasikka ja pari lam-
masta. Ainakin Jaakko Härkösen aikana talossa oli ajoporo heinänkuljetusta
varten. Poro korvattiin hevosella 1930-luvulla.78  Kaikki se, mitä karja tuotti, hyö-
dynnettiin omiin tarpeisiin. Torpan karja laidunsi avoimilla metsälaitumilla, ja
sille kerättiin rehu Pato-ojalla olevilta niityiltä. Lisärehun saanti turvattiin luulta-
vasti ajan tavan mukaisesti käyttämällä olkia, keräämällä lehdeksiä ja kortteita
sekä kukaties käyttämällä muitakin saatavilla olevia korvikkeita.79

Tiaisen kaltaisia torppia tai tiloja oli paljon. Karjanhoito perustui muutamaan
lehmään, ja viljelysten laajentaminen oli hidasta. Syitä tähän oli monia. Tiaisessa
ongelmana olivat alkeelliset maanmuokkausvälineet ja hevosen puuttuminen.
Paikan syrjäinen sijainti vaikutti kaikenlaiseen liikkumiseen ja tavaroiden liikut-
tamiseen. Toisaalta torpan ylläpidosta ei muodostunut sellaista isältä pojalle pe-
riytyvää elinkeinoa, että hoito olisi ollut kovin suunnitelmallista. Asukkaatkaan
eivät olleet erityisen raivaajahenkisiä. Tilusten laajentaminen oli vähäistä, vaikka
torpan maihin kuului kohtuullisesti raivauskelpoista, vaikkakaan ei niin hedel-
mällistä maata. Lisäksi Tiaisessa asui vähäväkisiä perheitä; ainoastaan Väisäsillä
oli enemmän lapsia ja lapsiluku vielä kasvoi torpasta lähtemisen jälkeen.80 Näyt-
tää siltä, että Tiainen oli enemmänkin asuinpaikka kuin paikka, johon tultiin
maata raivaamaan ja uutta elämää luomaan. Ensimmäisten asukkaiden aikana
muotoutunut elämisen mittakaava riitti pitkäksi aikaa Tiaisessa asuneille ihmi-
sille.

Tiaisen maatalous kertoo paljon kainuulaisen maatalouden ongelmista 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Suurin ongelma oli maatalouden yksipuoli-
suus. Maatalous perustui kaskenpolton loppumisen jälkeen liiaksi peltoviljelyyn.
Kun arvaamaton pohjoissuomalainen ilmasto aiheutti muutamia peräkkäisiä
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katovuosia, oli tilanne aina lähes katastrofaalinen. Elpyminen normaalien vuosi-
en tasolle vei aikansa.

Metsänhoitajien ja ”komitean” virkamiesten yhteinen huolenaihe torpparien
toimeentulosta ja maanviljelyn kehittämättömyydestä oli aiheellinen. Suuri on-
gelma oli se, että väkiluku kasvoi nopeammin kuin mitä käytössä ollut peltoala
tuotti. Maatalouden perusrakenteisiin oli virkamiehillä tarjottavana kaksi kes-
keistä parannusta. Ensinnäkin peltoviljelyä tuli laajentaa ja sen menetelmiä ke-
hittää. Peltoalaa haluttiin laajentaa erityisesti suoviljelyä kehittämällä. Toiseksi
maaviljelyn suuntaa piti muuttaa karjanhoitoa suosivaksi. Asiat etenivät vähitel-
len. Tuotantosuunnan muutos ja mm. suoviljelyä kohtaan tunnettujen ennakko-
luulojen murtuminen tapahtuivat hitaasti ja pääosin vasta 1900-luvulla.81

Metsänhoitaja Ericssonin mielestä torppareilla oli asenneongelma. Torppareiden
mielestä maan viljeleminen ei vastannut tarkoitustaan. Ericsson valitti tarkastus-
raportissaan, että ”innostusta voimaperäisempään maanviljelyyn tavataan ani-
harvoin kruununmetsätorppareiden keskuudessa”. Metsänhoitajan täytyi kui-
tenkin todeta, että paikka paikoin löytyi yritteliäisyyttä vanhoillisuudesta huoli-
matta ja että torpparit olivat ryhtyneet vointinsa mukaan järjestämään maanvil-
jelystä järkiperäisemmäksi.82

4.5  Lisäansioita?

Pelkästään maanviljelyyn perustuva elämä ei välttämättä lyönyt leiville, vaan
tarvittiin lisäansioita. Yksi keino oli hankkia työtä torpan tai talon ulkopuolelta
koti- tai lähipitäjästä. Toinen tapa hankkia lisäansiota ja kokemuksia oli lähteä
työnhakuun ulkomaille.

Kotipitäjässä lisäansioita hakeville oli töitä tarjolla vaihtelevasti. Kruunulle teh-
tävät työt kuuluivat torppareiden velvollisuuksiin. Metsähallitus järjesti töitä
korjaamalla huonokuntoisten teiden ja polkujen porrastuksia sekä rakentamalla
uusia tieyhteyksiä.83 Kausiluontoisia työmahdollisuuksia tarjosivat myös suuret
tilalliset. Metsä-, uitto- ja sahatyöt lisääntyivät 1800-luvun lopulla. 1900-luvun
alussa valiteltiin alalla jo työvoimapulaa. Puolangalla oli suuria uitto- ja savotta-
töitä 1920- ja 1930-luvuilla.84

Tiaisen torpparit osallistuivat luonnollisesti Metsähallituksen järjestämiin töihin.
Myöhemmin Tiaisen torpasta tai Alanteen tilalta lähdettiin sellaisiin lähellä ole-
viin savottatöihin, joista tultiin yöksi kotiin. Savotalla kulki pääasiassa isä-
Jaakko. Talo hyötyi yhtälailla savottalaisista: lähellä olevat savottalaiset saattoi-
vat kulkea siellä ruokailemassa, joku mahdollisesti myös yöpymässä.

Työnhakuun suunnattiin myös rajojen ulkopuolelle, etupäässä Amerikkaan,
mutta myös Venäjälle. 1800-luvun lopulla Kainuun kunnista Puolangalta lähdet-
tiin selvästi herkimmin Amerikkaan töitä ja uusia kokemuksia hakemaan. Yhtenä
syynä tähän oli Puolangan syrjäinen sijainti kaukana kulkureiteistä. Myös sijainti
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maakunnan länsilaidalla houkutteli liikkumaan Oulun suuntaan ja sitä kautta
meritse kauemmaksikin. Amerikan kuume oli hurjimmillaan 1899–1910.

Lähtijöiden joukko oli kirjava: mukana oli tilallisia, torppareita ja heidän lapsi-
aan, renkejä ja piikoja. Suurin osa heistä viipyi muutaman vuoden Amerikassa,
kuten Tiaisen Pekka Väisänen ja Jaakko Härkönen. Osa jäi Amerikkaan lopulli-
sesti.85 Jaakko Härkösen isoisä Simon Härkönen muutti vaimonsa ja kahden poi-
kansa kanssa Amerikkaan Michiganin osavaltioon Hancockiin 1880-luvun alussa.
Pojista vanhin, Tiaisen Jaakko Härkösen isä, jäi Puolangalle. Simon Härkösen
perhe jäi Amerikkaan pysyvästi.86

Tilallisina lisäansiota hankittiin myös puunmyynneillä. Alanteella puukauppaa
käytiin 1940- ja 1950-luvuilla. Puuta myytiin suurille yhtiöille, kuten Rauma-
Raahelle vuosina 1949–1950. Seuraavat puukaupat käytiin Oulu Oy:n kanssa
vuosina 1952, 1954 ja viimeinen vuonna 1956. Puun myynti näyttää loppuneen
isä-Jaakon kuoltua.87

Puun myynti toi lisäansioita ja lisätyötä. Puiden kaato, karsiminen, osittainen
kuoriminen ja katkominen määrämittaiseksi sekä kuljetus ja varastointi ostajan
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti työllistivät varmasti useiksi talvikuukau-
siksi. Puunmyyntivuosina olivat palkaksi saadut rahat Alanteen kokoisella tilalla
talouden perusta. Esimerkiksi 1952 saatiin mäntypaperipuun myymisestä Oulu
Oy:lle 15 000 mk. Seuraavana vuonna samalle yhtiölle myytiin sahapuuta 8 000
markan arvosta. Viimeisistä puukaupoista saadut rahat talletettiin Puolangan
Säästöpankkiin.88

5  RAKENNUKSET

5.1  Kainuulaismallinen pihapiiri

Pihapiiri rakentui pitkällä aikavälillä. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun
lopulta ja uusimmat 1950-luvulta. Tällä välin kruununmetsätorpasta tuli valtion-
asutustila. Fyysinen miljöö oli kuitenkin koko ajan sama. Seurattaessa yhden
asuinpaikan vaiheita yli sadan vuoden ajalta selvitellään samalla pientä osaa kai-
nuulaisesta rakentamishistoriasta.

Pihapiirin rakentumisesta on olemassa hyvin vähän kirjallista tietoa. Vanhin kir-
jallinen tieto rakennuksista on vuosilta 1911–1913 metsänhoidontarkastaja Erics-
sonin selostuksessa Puolangan hoitoalueen torpista. Siinä rakennusten kuvaus on
niukka. Päärakennuksesta mainitaan pirtti, kamari ja porstupa. Kaikissa raken-
nuksissa oli tuohikatot. Muita rakennuksia olivat lautakattoiset navetta, aitta, lato
ja sauna. Kaikki rakennukset olivat kunnossa.89

Hyvän yleiskuvan kainuulaisten kruununmetsätorppien rakennuksista ja niiden
kunnosta saa Oulujärven tarkastuspiirin katselmuspöytäkirjoista. Torppareiden
varallisuuserot ja yleinen järjestys näkyivät asumisessa. Torpan pihapiirin asuin-
rakennuksiin kuului yleensä pirtin lisäksi ainakin kamari, useimmiten kaksi sekä
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kyökki ja porstupa. Uusia asuinrakennuksia rakennettiin erityisesti 1900-luvun
alkupuolella. Ulkorakennuksista pihapiiriin kuuluivat navetta, erillinen tallira-
kennus, riihi, muutama lato ja sauna. Muita mahdollisia rakennuksia olivat lam-
masnavetta, paja, kota (= keittokota)sekä olki- ja nurmilato. Pihassa oleva oma
tuulimylly oli jo harvinaisempi.90  Savupirtti oli yleinen monessa sellaisessa tor-
passa, joka oli syntynyt 1800-luvun puolivälissä. Vuosisadan loppupuolella
uloslämpiävät pirtit yleistyivät.91

Tiaisen rakennukset sijoittuvat maastoon Kainuulle tyypillisellä tavalla (kuva 7).
Ne järjestyvät maaston muodon, maaperän, ilmansuuntien ja kulkemisen kan-
nalta luonteville reiteille.92  Asuinrakennus sijaitsee järven suuntaisesti, loivassa
rinteessä ja sen korkeimmalla kohdalla. Talon julkisivu on pohjoiseen ja asuin-
huoneiden ikkunat auringonpuolelle etelään. Päärakennusta vastapäätä, mah-
dollisimman lähellä on karjarakennus. Muut talousrakennukset sijaitsevat toi-
minnan kannalta mahdollisimman edullisissa paikoissa. Savusauna on rannalla
ja samoin ranta-aitta varusteineen.

Kuva 7. Tiaisen torpan pihapiiri 1930-luvun alussa. Kartta on tehty siinä vaiheessa, kun tiluksia
mitattiin itsenäistymistoimitusta varten. Kartassa oleva sauna purettiin 1930-luvulla. Navetan
takana on vanha navetta ja sen vieressä ilmeisesti lato. Suluissa mainitut tiedot viljellyistä lajik-
keista perustuvat haastatteluihin. Piirros: Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu. Puhtaaksi piirtä-
nyt Vuokko Halme / Kainuun Museo 2000.
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Tärkein ja lähes ainoa rakennusmateriaali oli puu. Sitä oli aina saatavilla ja sen
käyttö oli monipuolista: rakennukset tehtiin pääasiassa hirrestä, käsitekoista ja
myöhemmin myös sahalautaa käytettiin hirren rinnalla. Puuta käytettiin myös
huoneiden lämmittämiseen. Torppien ympärillä oli metsää paljon ja sitä myös
käytettiin paljon. Metsähallitus luovutti torppareille maksutta kotitarvepuita ra-
kentamiseen sekä rakennusten, aitojen ym. korjaamiseen.93 Rakentamisessa saat-
toi ilmetä myös sellaista äkillistä tarvetta, että puunkäyttö ei välttämättä tullut
metsänhoitajan tai edes metsänvartijan tietoon.

Katselmusasiakirjojen mukaan monet varsin uudet asuinrakennukset olivat huo-
neiltaan heikkoja ja surkeita. Huoneiden ja rakennusten määrä kasvoi vähitellen.
Kun talo meni huonoon kuntoon, rakennettiin uusi isompi tai entistä korjailtiin ja
laajennettiin.

Runsaalla polttopuulla lämmitettävät rakennukset olivat pahimmillaan hataria ja
perustuksiltaan heikkoja. Asiaa pohtii arkkitehti Panu Kaila toteamalla: ”Meillä
on liian suuret luulot esi-isiemme puurakennustaidosta.” Kaila lainaa kestävistä
puutaloista Turussa 1775 väitellyttä Johann Tennebergiä: ”niin paljon kuin kukin
toivookin saavansa oman katon päänsä päälle, sitä valitettavampaa ja suuresti
turmiollista on meillä todella yleisesti vallitseva taitamattomuus”. Tenneberg
päätti väitöskirjansa toteamalla: ”Minun pysyvä toiveeni on, että tuhlaileva ja
kömpelö rakennustapa, joka meillä kaikkialla vallitsee, pian saisi lopun”.94

Torppari tai tilallinen rakensi mökkiänsä aina tarpeeseen. Tarve, tiedot, taidot ja
varallisuus vaihtelivat. On totta, että runsaat metsävarat olivat pitkään rakenta-
jan ehtymättömiä varaosia. Puun arvon noustessa rakentaminen järkiperäistyi
puuta säästävämmäksi ja rakentamisen taito kehittyi vähitellen ja välittyi isältä
pojalle.

5.2  Päärakennus vuosimallia 1886?

Päärakennus rakennettiin samalla tavalla kuin lukuisat muut asuintalot Kainuus-
sa 1800-luvulla. Tapa oli pääsääntöisesti sellainen, että ensin rakennettiin yksi
asuinhuone ja muutaman vuoden tai vuosikymmenen kuluttua toinen. Huonei-
den väliin jäävään kylmään eteistilaan saatettiin rakentaa erillinen asuinhuone
hirrestä. Eteistila saatettiin rakentaa myös laudasta, jolloin se toimi kylmänä va-
rastona.95  Tiaisen porstuassa on käytetty vanhanaikaista ja kainuulaisessa talon-
poikaisrakentamisessa harvinaistunutta ns. varhopatsasrakennetta.96

Päärakennuksessa on pirtti ja kamari sekä niiden välissä kylmä eteistila. Ensim-
mäinen osa eli pirtti rakennettiin 1880-luvulla. Ulkoseinässä harjan alapuolella on
vuosiluku 1886. Kamarin rakentamisvuosi ei ole tiedossa. Rakennukset sovitet-
tiin toisiinsa eteisen avulla, sillä ne ovat sekä korkeudeltaan että leveydeltään
erilaiset. Molemmissa rakennuksissa on lukuisia erilaisia siirtomerkkejä97, mikä
viittaa siihen, että ne on tuotu jostain muualta. Jopa niiden käyttötarkoitus on
aiemmin voinut ollut toinen. Hirsirakennusten siirtohan oli tuolloin erittäin
yleistä, sillä hirsi oli valmiiksi työstetty rakennusosa, jota voitiin helposti liiku-



30

tella ja pilkkoa uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Tiaisessakin tällainen me-
nettely on ollut hyvin mahdollinen.

Päärakennus on säilynyt varustelultaan lähellä viime vuosisadan alun asumista-
soa. Talon tarpeet eivät ole edellyttäneet rakennuksen laajentamista tai suuria
korjaustöitä. Pirtti jäi viimeisten vuosikymmenien ajaksi ainoaksi asuinhuoneek-
si. Kamaria käytettiin kesäkamarina ja sen lattian alustassa olevassa parin lattia-
lankun levyisessä ja alle metrin korkuisessa tilassa säilytettiin ruokatavaroita.
Yksinkertaisesti ja niukasti sisustettu kamari edustaa viime vuosisadan alun vä-
hävaraisen väen asumista; sisustukseen kuuluivat ainakin pöytä, sivusta vedet-
tävä sänky, pieni puukaappi ja tuoli. Myös pirtin kalustus jäi vaatimattomaksi.98

Pirtin korjaustöistä rakennuksen ulkonäköä muuttivat eniten ikkuna-aukkojen
suurentaminen ja uuden uunin (kuva 8) rakentamisen yhteydessä tehty suuriko-
koinen piippu. Asumismukavuutta parantavien korjausten jälkeenkin rakennus
säilytti vanhahtavan leiman ja jatkoi arvokasta vanhenemistaan vuoraamattoma-
na ja maalaamattomana, kuten koko pihapiiri.

Kuva 8. Talon entinen uuni purettiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Uuden uunin käyttö jäi
lyhytaikaiseksi, sillä talo autioitui 1970-luvun lopulla. Uunin tärkeäksi tehtäväksi jäi kannatella
romahtanutta välipohjaa. Avattu kahvipaketti seuraa vieressä tapahtumien kulkua. Kuva: Pertti P.
Härkönen / Kainuun ympäristökeskus 1996.
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5.3  Härköset rakentajina

Tiainen on loistava esimerkki siitä, että monen sukupolven takaa perintönä kul-
kenut rakentamisentapa ei helposti katkennut, vaan liittyi joustavasti uuteen.
Pihan rakennukset ovat vanhaa navettaa ja asuinrakennusta lukuun ottamatta
Härkösten rakentamia, ja ne tehtiin 1930- ja 1950-luvuilla.99 Vaikka rakennukset
ovat suhteellisen nuoria, niiden rakennustapa on vanha. Esimerkiksi tuohi ja sä-
röslauta olivat käytössä aina, kun uusia rakennuksia tehtiin tai entisiä korjattiin.
Tuohikatteet olivat Kainuussa yleisiä vielä 1800-luvulla. Ne jäivät vähitellen pois
pärekatteiden, samoin sahalaudan, yleistyessä 1900-luvulla. Sahatavara korvasi
vaikeasti työstettävän käsintehdyn säröslaudan. Alanteen tilalla vanhoja tuohi-
katteita korjailtiin tai tehtiin kokonaan uusia. Myös säröslaudan valmistustaito
osattiin: uusi savusauna rakennettiin 1930-luvulla ja siinä on säröslautakatto.
Rakennusten katteet ovat tuohi-malka- tai pärekattoja.100

Lattian alla ja välipohjassa käytettiin eristeenä sammalta ja hiekkaa. Tuohta käy-
tettiin multapenkkien eristyksessä ja sammalta hirsien ja ikkunoiden välien tii-
vistämisessä. Nauloja ei juuri tarvittu. Lähimaastosta löytyi uunien muuraukseen
tarvittava määrä kiveä, hiekkaa ja savea.101

Päärakennuksen tuohikatossa näkyy vanhalla menetelmällä korjaaminen konk-
reettisesti, sillä rakennuksessa on kaksi erilaista tuohikatetta. Niistä kamaripuo-
len kate on vanhempi, ja se on tehty ilman nauloja. Tuohilevyt pysyvät paikoil-
laan malkapuiden painamina. Harjalla malkapuut on sidottu toisiinsa vitsaksin.
Aluskatteena on ohut, muutaman senttimetrin vahvuisista kuorimattomista
puista tehty tiivis rakennelma. Aluskatteessa on käytetty ainakin mäntyä ja koi-
vua.

Pirttipuolen kattoa korjattiin 1960-luvulla, kun katto oli vuotanut pitkään. Korja-
uksessa ei vaihdettu katemateriaalia. Pirtin aluskatteena on säröslauta täyden-
nettynä sekalaisella lautatavaralla. Tuohet on kiinnitetty aluskatteeseen pienillä
takonauloilla. Tuohien painona on malkapuut. Uusia tuohia katon korjaamiseen
haettiin omasta metsästä. Piipun ympäriltä repeytynyttä kattoa korjattiin tuohien
lisäksi muovisäkeillä ja rautanauloilla.102

Samalla tavalla tehtiin päärakennuksen sisätilojen korjaustyöt. Pirtissä, jossa
asuttiin vuoteen 1977 saakka, tehtiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa asumismu-
kavuutta parantavia korjauksia. Ne tehtiin aikana, jolloin uudet rakennusmateri-
aalit otettiin luontevasti käyttöön vanhan korjauksessa. Vanha luonnonkivestä
rakennettu uuni purettiin ja tilalle rakennettiin savitiilistä uusi entisen kokoinen.
Uusi uuni rapattiin edellisen tapaan valkeaksi savesta ja hiekasta tehdyllä liuok-
sella. Uunia korjattaessa purettiin pois vanha lattia. Lattia on jouduttu korjaa-
maan tämän jälkeen lahoamisen vuoksi vielä kaksi tai kolme kertaa.103  Syy lattian
huonoon kuntoon löytyy väärästä korjaustavasta: lattiaa korjattaessa sen läm-
möneristystä paranneltiin lisäämällä multapenkin routaeristeeksi mm. Typpi
Oy:n apulantasäkkejä. Uudella eristyksellä korvattiin aiemmin käytetty tuo-
hieristys. Huoneen lämpimyyttä ja asumismukavuutta lisättiin maalaamattomilla
halltex-levyillä. Puolankalainen puuseppä Aittokylältä valmisti ikkunat sekä pir-
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tin oven (kuva 9). Piippua rakennettaessa jouduttiin paikkaamaan myös tuohi-
katetta.104

Talonpoikaiselle rakentamiselle ominaisella tavalla rakennusosia kierrätettiin
paljon. Hyväkuntoista käytöstä poistettua rakennusmateriaalia ei heitetty pois,
vaan uusi käyttötarkoitus löytyi muualta. Tuvan lattialankkuja mm. löytyy sau-
nan katteesta ja peilioven palanen on navetan ikkunaluukkuna.105

Kuva 9. Tiaisen päärakennuksen korjauksessa 1960-luvulla pirttipäädyn aiemmat neliruutuiset
yhdenkertaiset ikkunat korvattiin kaksinkertaisilla, uudenaikaisemmilla ikkunoilla. Ikkuna-aukon
koko suureni jonkin verran. Kuva: Päivi Tervonen / Kainuun Museo 1996.

5.4  Vanha ja uusi navetta

Vanhin talousrakennus on navetan takana oleva veistetystä hirrestä rakennettu
liiteri, talon vanha navetta. Se siirrettiin sinne nykyisen navetan tieltä ilmeisesti
1930-luvulla.106  Rakennuksen koko kuvastaa hyvin harjoitetun karjatalouden ko-
koa. Alkuperäisellä paikalla ollessaan navetta oli ilmeisesti yksihuoneinen ja etei-
sellä varustettu. Navettaan kuului erillinen noin 3 x 3 metrin suuruinen keitto-
kota, joka sijaitsi navetan ja päärakennuksen välissä. Rakennuksen muoto näkyy
pihassa yhä hyvin heikkona silloin, kun ruoho ei kasva.

Uusi navetta rakennettiin aiempaa suuremmaksi. Navetan rakentaminen tapah-
tui 1930- tai 1940-luvulla, sillä vuoden 1930 kartassa pihapiirissä oli navetta ja
navettakehä. Jälkimmäisen täytyy olla rakenteilla oleva uusi navetta. Uudesta
navetasta on olemassa rakennustyölupapiirrokset vuodelta 1946 (kuva 10).
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Kuva 10. Navetta on ainoa rakennus, josta on olemassa jonkinlaiset rakennuspiirustukset. Ruutu-
paperille tehdyt lupapiirrokset kertovat nykymuotoisen rakennusvalvonnan alkamisesta heti sodan
jälkeen. Tiaisen torpan arkisto.
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Navetan piirustukset laati kesäkuun 26. päivänä 1946 puolankalainen Eemeli
Suomela. Rakennuksen mittasuhteet, parsien lukumäärä ja sisätilojen järjestys
ovat lähellä sitä, millaiseksi navetta rakennettiin.107  Navetan vierestä, nykyisen
navettasolan paikalta, on lupapiirustusten mukaan purettu ”vanhoja huoneita”.
Kysymyksessä lienee entinen navetta. Uusi navetta rakennettiin veistetystä hir-
restä. Navetassa on parret neljälle lehmälle. Vasikoille tai lampaille on erillinen
karsina. Nurkassa, ovisuusta vasemmalle, on tulisija muuripataa varten.

Navetan yhteyteen rakennettiin lato siten, että rakennusten väliin jäi seinällinen
tila, joka vuorattiin säröslaudalla. Ladon rakensi nuorempi Jaakko, ja se tehtiin
jämäkästä kelottuneesta puutavarasta. Navettaan ja navettalatoon tehtiin jo
alunperin pärekatot.108  Navetan länsipäädyssä on lautarakenteinen käymälä.
Malliltaan Tiaisen navetta on ns. luontinavetta, eli lanta luotiin sontaluukusta
ulos päivittäin.109  Navetan länsipäädyn sontaluukku on niin iso käyttötarkoituk-
seen ja muihin vastaavaan tarkoitukseen tehtyihin aukkoihin nähden, että herää
kysymys, onko navettakin siirretty hirsirakennus, jota on sovellettu uuteen
käyttötarkoitukseen, vai onko pelkästään sontaluukku kierrätystavaraa. Siirretty
lienee myös navetan takana oleva talli.

5.5  Tallin salaisuus

Navetan takana on pienikokoinen noin 2,5 m x 2,5 m, osittain kuorimattomista
hirsistä tehty rakennus, jossa on tuohi-malkakate. Tallissa pidettiin talon arvok-
kainta työkalua, hevosta,110  joka hankittiin 1930-luvulla korvaamaan ajoporoa.
Tiaiselle tyypilliseen tapaan talli hankittiin ostamalla valmis hirsirakennus. Matti
Sormusen arvelun mukaan Jaakko on ”ostanu Löytölästä vanahan kämpän, jonka on
koonnu lavoksi tien takan olevalle niitylle. Porotalli saattaa olla kotosi samasta paekasta.”
Viimeinen savotta Löytölässä oli 1933.111  Tämän enempää ei tiedetä tästä hyvin
mahdollisesta rakennuksen siirrosta.

Talli vaati kuitenkin muutostöitä: rakennuksen oviaukkoa suurennettiin, jotta
hevonen sopi kulkemaan sisälle. Talli jäi pois käytöstä hevosen kuoltua. Käytön
loppumiseen liittyy dramatiikkaa, sillä huonokuntoinen hevonen jouduttiin lo-
pettamaan talliin ampumalla. Hevosen lopettamiseen loppui talon karjanpito, ja
isännän seuraksi jäi vain koira. 112

5.6  Rannan rakennukset

Uusi sauna rakennettiin 1930-luvulla (kuva 11). Vanha sauna näkyy 1930-luvun
alun kartassa hieman lähempänä pihaa kuin nykyinen sauna. Yksihuoneisessa
pienikokoisessa veistetyistä hirsistä rakennetussa saunassa on säröslautakatto.
Saunan ulko-ovi on päädyssä. Ovesta katsottuna vasemmalla on kiuas, jonka
päälle asetetussa padassa lämmitettiin vesi kylpemistä varten. Lauteet sijaitsevat
takaseinällä. Saunaa on kylpemisen lisäksi käytetty lihan palvaamiseen ja 1980-
luvulla Matti Sormusen kalaverkkojen säilytykseen.113
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Kuva 11. Savusauna syksyllä 1996. Saunan alkuperäistä säröslautakattoa on korjattu mm. pirtin
vanhoilla lattialaudoilla. Tiheän rantapuuston takaa näkyy Kalhamajärvi. Kuva: Päivi Tervonen /
Kainuun Museo.

Saunasta länteen, noin parinkymmenen metrin päässä, on pienen rakennuksen
rauniot. Paikalla oli ranta-aitta. Tiedot rakennuksesta perustuvat laihojen kirjal-
listen dokumenttien lisäksi muistitietoon. Aitta oli veistetystä hirrestä rakennet-
tu, ”suoraseinäinen”, ja siinä oli tuohikatto. Aitassa säilytettiin kalaverkkoja,
”Ameriikan arkkua” ja Jaakko Härkösen tekemiä puisia astioita, kuten voi- ja
viilipyttyjä, ym. käytöstä poistettua taloustavaraa. Rakennus on kuitenkin ka-
donnut ja tiedot sen viimeisistä vaiheista ovat ristiriitaisia. Sanotaan, että raken-
nus ja esineistö on poltettu. Sanotaan myös, että esineistö on kadonnut ja mah-
dollisesti poltettu ja rakennus jatkaa elämäänsä jossain toisaalla.114 Rakennus ei
kuitenkaan enää kuulu Tiaisen pihapiiriin.

Rannalla oli myös kellari, saunasta länteen päin niemenkärjessä. Siitä on jäljellä
rauniot. Kellarin lähettyvillä sijaitsi talon sipulimaa.115

5.7  Pihalato ja pois siirretty riihi

Pihapiirin uusimpia rakennuksia ovat lato ja nyt jo purettu riihi. Ne rakensi nuo-
rempi Jaakko. Pyöröhirrestä kasattu tuohikattoinen lato on edelleen alkuperäi-
sellä paikallaan pihapiirin laidalla. Rakennuksen tuohikatteen teki isä-Jaakko.
Tulipalolle altis riihi rakennettiin pihapiirin läheisyyteen. Riihen oviaukko oli
pihapiiriin päin, kiuas sijaitsi oviaukosta katsottuna vasemmalla. Rakennuksessa
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oli pärekatto. Riihi purettiin ja siirrettiin Kalhamajärven saareen kesämökiksi
joskus 1980-luvulla.

6  ALANTEEN TILALLA

6.1  Tiaisen torpasta tulee Alanteen tila

Kun laki torpparien vapauttamisesta annettiin vuonna 1918, oli sillä vaikutuk-
sensa valtion omistamiin maihin, vaikka laki ei niitä suoranaisesti koskenutkaan.
Kruununmetsätorppien kannalta oleellisempi oli vuoden 1922 laki, joka koski
valtionmetsämaiden asuttamista ja siellä olevien vuokra-alueiden lunastamista.116

Laista huolimatta torppariasutus eteni kruununmaalla. Asutustoiminnan jou-
duttamiseksi asetettiin komitea, jonka työn pohjalta syntyi vuoden 1936 asutus-
laki. Laki astui voimaan juuri ennen toista maailmansotaa vuonna 1938.

Torppien itsenäistyminen eteni hitaasti. Käytännössä se tapahtui siten, että torp-
parin piti ensin ilmaista metsäviranomaisille halukkuutensa ryhtyä itsenäiseksi
tilalliseksi. Tämän jälkeen erottamistoimituksesta tehtiin anomus maanmittaus-
konttorille. Erottamistoimitukseen osallistuivat toimitusinsinööri, torppari, kaksi
Metsähallituksen edustajaa ja kaksi uskottua miestä.117

Muiden kruununmetsätorppien tavoin Tiaisen torppa halusi itsenäistyä vuonna
1922. Tiaisen torpan erottamistoimituksen kokous pidettiin torpassa marraskuun
25. päivänä 1930. Paikalla oli talonväen lisäksi maanmittausauskultantti V. L.
Laitinen, Metsähallituksen edustajina metsänhoitajat Toivo Kena ja K. E. Duncker
sekä uskottuina miehinä talolliset Eeli Hiltunen Aittokylästä ja Matti Väisänen
Puolangan kylästä. Kokouksessa todettiin, että valtionasutustilan omistusoikeus
siirtyy haltijalle seuraavan vuoden maaliskuun alussa. Erottamistoimitus oli
aloitettu pari viikkoa aiemmin. Ensimmäisessä kokouksessa tilan nimeksi tuli
talonväen ehdotuksesta Alanne. Maakirjanumeroksi tuli 32. Tilan paikka katsot-
tiin sen verran hallanaraksi ja syrjäiseksi, että laskettavasta manttaalista vähen-
nettiin 20 %.118

Uusia asutustiloja muodostettaessa torpparit joutuivat maksamaan lunastushin-
nan maapohjasta ja torpan rakennuksista sekä siitä metsämaasta, joka torpille
erikseen lohkottiin.119 Torppareille luovutettiin tietty määrä rakennus-, kotitarve-
ja siemenpuita. Kotitarpeen yli menevä osa jouduttiin lunastamaan erikseen.

Vuokra-alueen lunastushinnaksi tuli kaikkiaan 4 763 markkaa 40 penniä, josta
maan hinta oli 1 786 markkaa, rakennusten hinta 138 markkaa ja lunastettavien
arvopuiden hinta 2 839 markkaa. Tilalla oli lunastettavia arvopuita 793 kappa-
letta. Niistä suurin osa (424 kpl) oli Pato-ojan palstalla.

Erottamistoimituksissa sovittiin myös oikeuksista ja rasitteista. Tilan nautinto-
oikeus Kalliosuon ja Lahnavaaran kierroksen niittyihin säilyi kymmenen vuotta.
Tilalle jätettiin oikeus kulkutiehen Pato-ojan palstan viljelyksille. Rasitteiksi jäi
Metsähallituksen kulkuoikeus 10 metrin alueella Luppojoen ja Pato-ojan varsilla.
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Kulkuoikeus laskettiin ”kulloinkin vallitsevasta vesirajasta”.120 Tiaisen kruunun-
metsätorpasta tuli Alanteen valtionasutustila.

Alanteen tilaan kuului maata kaikkiaan 157,70 ha. Pinta-ala muodostui seuraa-
vasti:121

peltoa 0,38 ha
niittyä 3,60 ha
viljelyskelpoista maata 15,58 ha
kasvullista metsämaata 19,59 ha
kehnokasvuista metsämaata 45,33 ha
joutomaata 51,72 ha
vesialueita 21,50 ha

6.2  Hiljaista elämää Kalhamajärven rannalla

Tiaiseen tultiin kärrytietä Sytelän torpan pihan kautta. Kärrytie jatkui polkuna
Toppiseen. Autotie tuli perille asti vasta 1980-luvulla. Asioinnit kirkonkylälle
hoidettiin jalkaisin ja myöhemmin hevosella tai polkupyörällä. Muihin kyläläi-
siin pidettiin yhteyksiä ajalle tyypillisellä tavalla: naapurissa kyläiltiin ja työapua
annettiin tarvittaessa. Apua saatettiin pyytää vaikka kirjeitse: käsinkirjoitetussa
päiväämättömässä kirjeessään Anni Holappa pyytää talonväkeä heinänajotalkoi-
siin. Muitakin oli tulossa, sillä kirjeessä ehdotettiin, että ”kokoonnuttaisiin
Määttään ja siitä jatkettaisiin matkaa”.122

Kesällä 1999 haastatellut Auholla asuneet henkilöt kuvailivat viimeisten asuk-
kaiden elämää ilmaisuin ”heikkoa”, ”ennenvanhaista maalaiselämää” tai
”hilijasta elämää”. Ehkä kaunein ja edellisten tavoin kuvaava ilmaisu on, että
”sen siivommin ei voi ihminen elää kun he elivät”.

Alanteella elettiin vaatimattomasti: talossa ei ollut sähköjä. Pärettä käytettiin va-
lon lähteenä pitkään; siitä kertovat pirtin tummuneet hirret. Vanhan uunin loh-
jenneessa pinnassa oli talon emännällä ihan oma paikka pärettä varten. Kahvia
keittäessään emäntä laittoi päreen palamaan lisävaloa antamaan. Myöhemmin
valolähteinä käytettiin öljylamppua ja kynttilöitä. Hirsien tummumiseen vaikutti
myös tupakanpoltto, sillä koko Alanteen väki poltti tupakkaa. Valoa riitti lehtien
lukemiseen. Luettuja sanomalehtiä olivat ainakin Kainuun Sanomat ja Rauhan
Tervehdys. Nuorempi Jaakko oli erityisen innokas lukija. Äiti-Liisa luki uskon-
nollista kirjallisuutta. Lehdistä saatettiin leikata talteen tärkeiksi katsottuja aiheita
myöhempää lukemista varten.123

Postia tuli myös Amerikasta. Sukulaiset ja tuttavat lähettivät mielellään näyttäviä
joulukortteja, joissa toivotettiin hyvää joulua tarvittaessa kahdella kielellä. Yh-
dessä niistä, Ruusa ja Matti Härkösen lähettämässä on lämpimän takkatulen
loisteessa pehmyt nojatuoli ja sen ympärillä paljon lahjoja (kuva 12). Kaukana



38

Suomessa Kalhamajärven rannan mökissä luettiin korttiin painettu suomenkieli-
nen runo:

”Lieden ääressä, loisteessa joulukuusen
tulkoon sieluun tunteet ikuisuuden!
—”Rauha maahan”, jota kerran paimenille
kuoroin lauloi enkeliparvi
lauloi uupuneille
saakoon ihmissydämissä tilan,
poistakoon katkeruuden, vihan,
jotta Joulun Herra niissä sijan saisi,
tiensä ikiautuuteen avaisi.—”

Kuva 12. Takan lämpöä säteilevä ”Rauhallista Joulua” -kortti saapui joulutervehdyksenä sukulai-
silta. Kortissa ei mainita vuosilukua. Tiaisen torpan arkisto.
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Härköset tallensivat huolella Amerikan sukulaisten ja tuttavien osoitteita posti-
korttien laitaan tai paperilapuille. Kukaties Tiaisen torpasta lähetettiin vuosittain
joulutervehdys Amerikan sukulaisille tai kirjoitettiin omista arjen kuulumisista.124

Radion hankki nuorempi Jaakko 1930-luvulla savottatöissä ansaitsemillaan ra-
hoilla. Viime vuosina yksin asuessaan Jaakko seurasi maailman asioita tarkasti
lehden ja radion välityksellä (kuva 13).125

Kuva 13. Yksinään eläneen nuoremman Jaakon seurana oli Kainuun Sanomat, joka tilattiin kier-
tävien asiamiesten välityksellä. Tiaisen torpan arkisto.

Elämä Tiaisessa ja Alanteella saattoi olla vaatimatonta ja niukkaa. Talo oli kui-
tenkin kuulu omanlaisesta vieraanvaraisuudestaan. Vieraille tarjottiin mielellään
kahvia ja talon erikoisuutta, kyläläisten keskuudessa kuuluisaa ”vanhan hyvän
ajan” piimää ja viiliä. Tilalta ei viety maitoa meijeriin, vaan se jalostettiin omaan
käyttöön. ”Ylituotanto” saatettiin myydä esimerkiksi kauppaan; ainakin Utajär-
ven osuuskauppa osti vähän yli kilon voita Tiaisesta kesällä 1948.126

Kalastus ja metsästys olivat joka talon välttämätön leivänlisä. Kalhamajärvi on
kalaisa, ja siitä saatiin monenlaista kalaa. Härköset harrastivat etupäässä verkko-
kalastusta. Kalaa riitti välillä myyntiin asti: käsinkirjoitettu kuitti todistaa, että
Eeva Junkkari Auholta osti J. Härköseltä kaloja helmikuun 3. päivänä 1946. Kalaa
suolattiin tietty määrä talven tarpeisiin. ”Yksi pikku nelikkö (15 litraa) pyyvve-
tään muikkuja talaveksi”, totesi Matti Sormunen Jaakko Härkösen sanoneen.
Loppuvuosina Tiaisessa asuessaan nuorempi Jaakko ei enää välittänyt kalastuk-
sesta. Myös metsästystä harrastettiin. Aseena oli maasepän tekemä suustaladat-
tava luodikko. Kovin aktiivista ja intohimoista metsästys ei kuitenkaan ollut, ja se
loppui kokonaan jossain vaiheessa 1930-lukua.
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6.3  Sota-aikaan

Talon miehet eivät olleet rintamalla. Nuorempi Jaakko ei käynyt sotaväkeä. So-
dan aikana hän oli lyhyen aikaa siltavahtina Oulussa.127

Sota vaikutti arkeen monella tavalla. Maanviljelyksessä elettiin epätavallisia ai-
koja. Pulaa oli kaikesta: työvoimasta, lannoitteista ja siemenistä. Kyntöjä ei juuri
suoritettu, joten heinäsadot jäivät vähäisiksi ja eläimiä teurastettiin. Karjatalous-
tuotteiden pakkoluovutus ja säännöstely olivat viljelijöiden arkipäivää.128

Kansanhuolto järjesti ihmisten arkipäivän elämää. Tiedot Alanteen talonväen
osallistumisesta kansanhuollon velvoitteisiin (säännöstelyyn ja pakkoluovutuk-
siin) perustuvat talon omaan arkistoon. Härkösten luovuttamat määrät olivat
pieniä: kansanhuollolle luovutettiin vuonna 1942 Kainuun Osuusliikkeen kautta
puoli kiloa pesemätöntä villaa. Seuraavana vuonna Jaakko Härkönen teki valtion
sipulitoimikunnan kanssa kirjallisen sopimuksen sipulien kasvattamisesta kah-
den aarin kokoisella viljelyksellä. Sopimuksen ehtoihin kuului, että viljelijä toi-
mittaa asiamiehen välityksellä kaiken myyntiin liikenevän sipulin kauppaan.

Kansalaisvelvollisuuksiin kuului myös hakkuiden suorittaminen polttopuu-
vajeen täyttämiseksi. Alanteessa on säilynyt Pohjois-Pohjanmaan asevelipiirin
vuonna 1944 lähettämä kiertokirje ”mottitalkoohakkuista”. Kirjeessä todetaan,
että valtiovalta on joutunut jälleen järjestämään kansanhakkuita. Edellisten vuo-
sien hyviin kokemuksiin vedoten esitettiin toivomuksena, että ainakin osa hak-
kuista suoritettaisiin talkootyönä. Hakkaajalla oli oikeus lunastaa puolet haka-
tusta puusta itselleen. Kirje päättyy kannustukseen: ”Pitäkäämme tässä suhteessa
tavoitteena, naiset yksi m3 ja miehet neljä m3”. Alanteen Jaakko Härkönen hakka-
si vuonna 1943 kansanhuoltolautakunnan halkotoimikunnalle puita 10 pinokuu-
tiometriä. Vuoden 1944 hakkuiden suorittamisesta ei ole dokumenttia.129

Alanteen asukkaat olivat muiden kyläläisten tavoin saksalaisilta evakossa syk-
syllä 1944. Auholaiset kävivät evakossa Pohjois-Pohjanmaalla Piippolassa. Mat-
kalle lähdettiin syyskuussa karjan kanssa ja alkutaival käveltiin metsien kautta.
Evakkotaival kesti vain muutaman viikon. Takaisin tultiin niin, että perunat, si-
pulit ym. ehdittiin vielä korjata talven tieltä. Rauhallisemmat ajat alkoivat olla
edessä.130

6.4  Alanteen asukkaista

Henkilöhaastattelut välittävät Alanteen asukkaiden elämästä ilmeisen aidon ja
aika lailla inhimillisen kuvan. Asukkaiden luonnehdinnat ovat yhdensuuntaisia.
Talon puuhamies oli isä-Jaakko (1882–1956), jolta sujuivat talonhoidon lisäksi
myös keittiötyöt ja kasvimaan hoito. Jaakon sanotaan olleen vireä isäntä. Hän
kulki talon ulkopuolisissa töissä etupäässä savotassa. Molemmat Jaakot tekivät
paljon puhdetöitä: etupäässä puisia astioita voiastioista saaveihin.
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Emäntä Liisa (1872–1954) viihtyi paremmin sisätöissä. Liisa ei käynyt talon ulko-
puolella töissä. Ihmisten kanssa hyvin toimeentulevana hän kyläili mielellään
naapureissa.

1950-luvulla talossa asui vuokralaisena Anni Keränen Askankylältä. Hän osal-
listui jonkin verran talon töihin. Kesäisin hän asui kamarissa, mutta talven kyl-
minä aikoina muun väen kanssa pirtissä. Kamarissa asui muulloin nuorempi
Jaakko ja vanhemmat asuivat pirtissä.

Nuoremman Jaakon (1911–1994) elämää varjosti nuoruudessa puhjennut sairaus.
Jaakon sanotaan olleen nuorena ulospäin suuntautunut. Hän olisi lähtenyt mie-
lellään iltaisin, ja erityisesti viikonloppuisin, mm. suosittuihin siltatansseihin ky-
lälle ikätovereiden tapaan. Isän jyrkkä suhtautuminen näihin rientoihin aiheutti
ristiriitoja. Tämä koski poikaan kovasti. Ristiriidat jättivät nuorempaan Jaakkoon
pysyvät jäljet ja suhde ympäröivään maailmaan muuttui.131

Vanhempien kuoltua Jaakko eleli Tiaisessa yksikseen. Seuranaan hänellä oli koi-
ra, ja naapurit ja sukulaiset vierailivat satunnaisesti. Käytännön asioissa Jaakkoa
avustivat holhoojat, ensin Janne Väyrynen ja sitten Matti Sormunen, molemmat
kotoisin Auholta. Jaakko muutti Puolangan kirkonkylälle syyskuussa 1977.
Muuton jälkeen hän kävi Alanteella ainoastaan kaksi kertaa. Jaakko kuoli van-
hainkodissa 1994. Naimattoman ja lapsettoman Jaakon omaisuus periytyi valti-
olle. Tällä hetkellä, vuonna 2000, Alanteen tilan, entisen Tiaisen kruununmetsä-
torpan maat ja rakennukset kuuluvat jälleen Metsähallitukselle.

LOPUKSI

Jos Tiaisen ja myöhemmin Alanteen elämää täytyy kuvata muutamalla sanalla,
olkoot sanat niukka, vähäinen ja vaatimaton. Viljelyksiä oli vähän ja samoin kar-
jaa. Enimmillään navetassa oli kaksi lehmää, muutama vasikka ja lammas. Tallis-
sa oli ajoporo ja myöhemmin hevonen. Kaikki peltoviljelykset olivat pihapiirissä
tai sen välittämässä läheisyydessä; lisärehu kerättiin kauempana olevilta luon-
nonniityiltä. Elämä torpassa oli niukkaa, ja se jäi ulkoisesti vaatimattomaksi.

Kuitenkin lähes kaikki tarpeellinen saatiin läheltä, oli kysymys sitten viljasta,
kalasta, riistasta tai rakennustarvikkeista. Talon tarpeet eivät kasvaneet sodan
jälkeenkään yleisen vaurastumisen myötä: tilalle ei raivattu uutta peltoa, eikä
uutta asuinrakennusta rakennettu tai olemassa olevaa korjattu muuten kuin
välttämättömimpään tarpeeseen. Päärakennukseen 1960-luvulla tehdyt asuin-
mukavuutta lisänneet korjaukset muuttivat rakennusta vain vähän nykyaikai-
semmaksi.

Pihapiirin rakennuksia kunnostettiin vuosina 1998 ja 1999 Kainuun ympä-
ristökeskuksen, Metsähallituksen, työministeriön ja Kainuun Museon yhteistyö-
nä. Metsähallitus suunnittelee paikasta päiväkäyntikohdetta, jonka yhtenä ta-
voitteena on esitellä tämän ajan ihmiselle entisajan elämää ja Metsähallituksen
omaan historiaan kuuluvaa kruununmetsätorppalaitosta.
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Alanteen hiljentyneen pihapiirin rakennukset kertovat monella tavalla men-
neestä. Pihapiiristä pois siirretyllä riihellä on tässä aivan oma erityismerkityksen-
sä. Päärakennuksen rakentamisesta tai sen siirrosta alkoi torpan elämä yli sata
vuotta sitten. Siirretty riihi jatkaa talon elämää Kalhamajärven saaressa kesä-
mökkinä toiseen riiheen liitettynä. Aika on muuttunut: torppari Juho Parkkiselle
hirsipirtti antoi oman kodin kruununvuokraviljelijänä, vanha hirsirakenteinen
kesämökki – käytöstä poistettu vanha riihi – tarjoaa käyttäjilleen mahdollisesti
nostalgisia muistoja menneestä elämästä.
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