
Sessioehdotus, 1800-luvun tutkimuksen verkoston 10. vuosikonferenssi 

 

Uusia näkökulmia Suomen maataloushistoriaan 
 

Maataloushistorian tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet. Ei liene liioiteltua väittää, että 

maatalouden historia käsitettiin pitkään lähes synonyymiksi Suomen historialle. Tutkimus on ollut 

kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin kansallista, ja tutkimusmenetelmät ovat uudistuneet hyvin 

verkkaisesti vuosikymmenien kuluessa. Ilmiö ei ole mitenkään kotimainen. Nykyisten 

kansallisvaltioiden rajat ovat määritelleen maataloushistoriallista tutkimusta kaikkialla Euroopassa. 

Tässä suhteessa tutkimustilanteessa on tapahtunut merkittävä käänne viimeisen noin 20 vuoden 

kuluessa. Vertailevaa tutkimusta on nykyään tarjolla useimmista maatalouteen ja maaseutuun 

liittyvistä ilmiöistä aikakaudesta riippumatta ja uusia tutkimusmenetelmiä kehitetään aktiivisesti. 

 

Tämän session tavoitteena on tarkastella Suomen maataloushistoriasta tuttuja ilmiöitä uusista 

näkökulmista. Sessiossa etsitään kansallisiksi mielletyille teemoille kansainvälisiä vertailukohtia 

sekä pohditaan, mitä annettavaa muilla tieteenaloilla kuten arkeologialla tai 

kehitysmaatutkimuksella on maataloushistorialliselle tutkimukselle. Session aiheet käsittelevät 

maatiaiskarjan historiaa, isojakoa ja pienviljelyaatetta. Session ajallinen fokus on 1800-luvussa, 

mutta teemat liitetään osaksi keskiajalta EU-Suomeen ulottuvaa pitkää ajallista jatkumoa. 

 

Vaihtoehto – valtavirta – vaihtoehto 

Pienviljelysideologian vaiheita 

 

Esityksessä tutkin maataloudellisen esimerkin kautta, miten 1800-luvulla syntynyt aatevirtaus 

kasvaa, todellistuu ja kuihtuu, mutta alkuperäisiä argumentteja jää silti käyttöön ja 

todellisuudeksikin.   

 

Valtiovalta oli vuoteen 1897 estänyt maatilojen jakamista, mutta sen jälkeen ositus tuli kutakuinkin 

vapaaksi. Etsittiin myös muita keinoja maattomien ja alustalaisten asuttamiseksi.  

Maatalouskoulutuksessa ja -neuvonnassa alkoi painottua talonpoikais- ja pienviljelys.  

 

“Maa sen viljelijöille” oli ajan poliittisia iskulauseita ja vaatimuksia, mutta pienviljelystä 

perusteltiin myös tehokkuudella, mikä ennen koneellistumista ei ollutkaan katteetonta.  Muuallakin 

Euroopassa harjoitettiin asutustoimintaa ja kehiteltiin samalla pienviljelysideologiaa. Suomalaiset 

hakivat oppia Tanskasta ja innostusta Ruotsista. 

 

Suomen tilarakenne oli ennestäänkin pientilavaltainen, mutta maareformit 1918 ja 1945 vahvistivat 

sitä entisestään. Maatalouspolitiikka myötäili pientilavaltaisuutta 1960-luvun lopulta asti. EU-

ratkaisun myötä palattiin suurten tilojen linjalle.  

 

Silti pientila-argumentteja käytetään edelleen samankaltaisina kuin alun perin, myös esim. 

Ruotsissa. Saman sukuisten ideologiavirtausten perillisiä on myös luomuviljely, joka vuorostaan on 

valtavirtaistumassa.   

 

VTL Riitta Mäkinen 

 

Kotieläimet osana maataloushistorian tutkimusta 

 

Eläimet ovat nousseet uuteen vaiheeseen yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa Suomessa. 

Vastaavasti on näkyvissä joitain merkkejä eläimen ja ihmisen välisen suhteen tutkimuksen noususta 



myös historiantutkimuksen kenttään. Kotieläinten historiallisesta merkityksestä huolimatta niiden 

osuus nykyisessä Suomen maataloushistorian tutkimuksessa on kuitenkin jäänyt varjoon. 

Kattavimmin kotieläimiä on käsitelty Suomessa 1950–1970-lukujen maataloushistorian 

tutkimuksissa. 

 

Tässä esitelmässä arkeologi Auli Bläuer ja historiantutkija Hilja Solala nostavat esiin avauksia 

suomalaisten maatiaiseläinten merkityksestä. Alkuperäisrotujen säilyttämistä pidetään nykyään 

merkityksellisenä juuri esimerkiksi historian näkökulmasta, joten tieteellisen tutkimustiedon tarve 

niiden historiasta on sitä kautta ajankohtainen. Maataloushistorian näkökulmasta kotieläinten 

historian tutkimusta voidaan itsessään pitää viimevuosien uutena avauksena alan yleistietoon ja 

vallitseviin tutkimusaiheisiin nähden. Tämän lisäksi kotieläinhistorian tutkimuksessa on nostettu 

esiin Suomessa aiemmin käyttämättömiä poikkitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, joissa yhdistyvät 

esimerkiksi historian ja arkeologian tutkimusmetodit. 

 

FT Auli Bläuer ja FM Hilja Solala 

 

Yhteismaat, isojako ja tilattomat 

 

Yhteismailla oli keskeinen rooli tilattoman väestön toimeentulossa esiteollisella ajalla. 

Ruotusotilailla, käsityöläisillä, itsellisillä ja muilla maata omistamattomilla ihmisillä oli usein 

mahdollisuus hakea tarvepuunsa yhteismetsistä, laiduntaa eläimiään kylien yhteislaitumilla sekä 

kerätä heinää talven varalle kyläpeltojen pientareilta ja vesistöjen rannoilta. Toisinaan tilattomilla 

oli myös omia viljelmiä kuten peltoja, niittyjä ja perunamaita. Esitelmässä tarkastellaan, mitä 

vaikutuksia yhteismaiden yksityistämisellä oli tilattoman väestön perinteisiin nautintaoikeuksiin. 

Yhteismaat jaettiin talollisväestön kesken 1700-luvun puolivälissä käynnistyneessä isojaossa, jonka 

toimeenpano jatkui koko 1800-luvun ajan. Pohjois-Suomessa yhteismaita jaettiin vielä toisen 

maailman sodan jälkeenkin. Vaikutuksia tarkastellaan yhteiskuntatutkimuksessa kehitetyn land 

access -teorian avulla. Teorian avulla on mahdollista tehdä näkyväksi sellaisia maankäytön 

muotoja, jotka eivät perustuneet formaaliin omistusoikeuteen. Teoriaa on sovellettu etenkin 

kehittyvien talouksien tutkimiseen. Esityksessä vertaillaan lisäksi isojaon sosiaalisia vaikutuksia 

yleiseurooppalaiseen kehitykseen, sillä yhteismaita yksityistettiin kaikkialla Euroopassa 1700-

luvulta lähtien.  

 

FT Petri Talvitie 

 

Puhujat:  

 

VTL Riitta Mäkinen  

vapaa tutkija  

riitta.tmi@mennytnyt   

 

FT Auli Bläuer  

Luke 

auli.blauer@luke.fi 

 

FM Hilja Solala 

Luke 

hilja.solala@luke.fi (osoite toimii 1.1.2018 alkaen) 

 

FT Petri Talvitie 



Helsingin yliopisto 

petri.talvitie@helsinki.fi 

 

Puheenjohtaja: 

FM Maren Jonasson 

Helsingin yliopisto / Åbo Akademi 

maren.jonasson@helsinki.fi 

 


