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JOHDANTO

Historiallinen tausta

Traktorin kehitys

Suomen ensimmäiset traktoriksi luokiteltavat laitteet hankittiin lohjalaisiin Laakspohjan ja 

Paloniemen kartanoihin vuonna 1913.1 Ruotsalaisvalmisteinen Avalance moottoriaura eteni 

petrolikäyttöisen polttomoottorin voimalla pellolla nopeimmillaan 2,5 kilometriä tunnissa. 

Polttomoottoreita  edeltäneitä  höyrytoimisia  moottoriauroja  Suomessa  ei  käytetty. 

Ensimmäisenä  suomalaisten  traktorikysyntää  alkoi  kotimaisin  voimin  helpottaa  Turun 

Rautateollisuus ja Vaunutehdas Oy, joka alkoi valmistaa Kullervo-traktoria vuonna 1918.2 

Kullervon  valmistus  loppui  300  traktorin  jälkeen  vuonna  1924.  Ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen Suomenkin traktorimarkkinat valtasi rautapyöräinen Fordson, joka 

miellettiin  synonyymiksi  sanalle  traktori  ensimmäisen  ja  toisen  maailmansodan  välisenä 

aikana.3 Moottorivetäjien  ja  varhaisten  traktorien  tärkeimmät  ominaisuudet  olivat 

mahdollisuus kyntötyöhön tai voimakoneen rooliin, lähinnä puimakoneen voimanlähteeksi. 

Muita vaatimuksia olivat huokea polttoaine, kohtuullinen hinta ja hyvä kestävyys.

Traktorin  käyttökelpoisuutta  huomattavasti  lisänneet  keksinnöt,  ilmakumirengas  ja 

hydraulinen  kolmipistenostolaite4 kehitettiin  1930-luvulla.  Suomessa  ilmakumirengas 

esiteltiin maanviljelijöille ensimmäistä kertaa Hollolan maatalousnäyttelyssä vuonna 1936.5 

Teknisen  kehityksen  myötä  traktorista  kehittyi  maatalouden  yleiskone,  joka  oli  lähes 

sataprosenttisesti  kilpailukykyinen  hevosen  kanssa  maataloustöissä.6 Traktorista  tuli 

maatalouden yleiskone hyvin pitkälti USA:ssa tapahtuneen kehityksen seurauksena. Harry 

1 Aarnio 1979, 18.
2 Aarnio 1979, 106.
3 Aarnio 1979, 107.
4 Kolmipistenostolaitteella tarkoitetaan standardisoitua kiinnitysjärjestelmää,  jossa työkone asennetaan 
kolmesta pisteestä  kiinni  traktoriin.  Kaisa  Aarnio  luonnehtii  keksintöä  kirjassaan  Traktorin vaiheista  
suomessa sivulla  72  seuraavasti:  ”hydraulinen  nostolaite  oli  vallankumouksellinen:  nopea,  kätevä  ja 
toimintavarma.” Olli J. Ojanen kirjoittaa kirjassaan Ferguson ja Massey-Ferguson sivulla 7 seuraavasti: 
”Harry Ferguson rakensi itse vuonna 1933 Black Tractor -nimellä traktorin prototyypin Ferguson System 
kiinnitysjärjestelmän  esittelemiseksi.”  Ja  sivulla  3,  että:  ”kiintotyökoneet  pääsivät  yleistymään  vasta  
sitten,  kun  Fergusonin  oma  traktorikin  ilmestyi  pelloille.  Muut  traktorien  valmistajat  joutuivat 
mukautumaan mullistukseen.” Aarnio 1979, 72; Ojanen 1997x, 3, 7.
5 Aarnio 1979, 38.
6 Ibidem.
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Fergusonin  ja  Henry  Fordin  yhteistyö  aloitti  traktorien  massatuotannon  ja  aiheutti 

koneellistumisen  lisääntymisen.  Vaikka  merkittävät  keksinnöt  tehtiin  jo  ennen  toista 

maailmansotaa,  eivät  ne  vielä  ehtineet  yleistymään  ennen  sitä.  Toisen  maailmansodan 

jälkeen traktorin käyttömahdollisuudet monipuolistuivat ja tärkeimmäksi apuvälineeksi tuli 

perävaunu,  sillä  60–80  %  töistä  on  tavaran  siirtämistä  paikasta  toiseen.7 Hintojen 

alenemisen seurauksena ja  teknisen kehityksen myötä traktorin hankinta pienemmilläkin 

tiloilla  tuli  järkevämmäksi.  Kokonaisuudessaan  Suomen  maatalouden  toinen 

koneellistumisvaihe  ajoittui  vuosiin  1950–1970,  jolloin  hevoset  korvattiin  traktoreilla  ja 

leikkuupuimuri tuli viljankorjuuseen.8 

Lapin läänin kehitys

Lapin läänin maataloutta tukevat järjestöt perustettiin vuosina 1885 ja 1906. Vuonna 1885 

perustettu  Peräpohjolan  Maamiesseura  vaihtoi  nimensä  vuonna  1906  Peräpohjolan 

maanviljelysseuraksi  (PPMVS).  Lapin  Maatalousseuran  (LMTS)  säännöt  puolestaan 

hyväksyttiin saman vuoden joulukuussa Oulun läänin kuvernöörin toimesta. Molempien 

seurojen  tavoitteena  oli  edistää  toiminta-alueellaan  maanviljelystä,  karjanhoitoa, 

uudisasutusta,  käsiteollisuutta,  metsänhoitoa  ja  muita  mahdollisia  maatalouden 

sivuelinkeinoja.  Seurat  levittivät  kurssien,  kilpailujen ja  näyttelyjen sekä neuvojien avulla 

tietoa  ja  taitoa  alueen asukkaille.9 Molemmille  seuroille  on yhteistä,  että  ne  perustettiin 

aikana jolloin Suomessa vallitsi suuri usko ja into yhteistoiminnan mahdollisuuksiin.

Lapin  maatalous  koki  suuria  muutoksia  1900-luvulla.  Tiloja  perustettiin  runsaasti 

esimerkiksi  vuoden  192210 asutuslain  seurauksena.  Kyseisen  lain  tarkoitus  oli  maan 

hankkiminen tilattomalle väestölle. Maata jaettiin joko valtion metsämaita asuttamalla tai 

yksityismaita lunastamalla, jolloin maanomistajien etu sai väistyä sosiaalisten näkökohtien 

tieltä.11 Seuraava  perinpohjaisesti  Lapin  lääniä  koskettanut  maanhankintalaki  säädettiin 

vuonna 1945. Maanhankintalaki ja siihen liittyvät erikoislait toivat Lappiin runsaasti uutta 

7 Aarnio 1979, 110.
8 A. Reinikainen, L. Nieminen & Näri 1987, 12. Maatalouden I koneellistumisvaihe Suomessa ajoittuu 
vuosiin 1880–1910, ks. esimerkiksi Veikko Anttilan Talonpojasta tuottajaksi (1974).
9 A. Nieminen 2005, 16–22
10 Laki (278/1922) tunnetaan nimellä Lex Kallio.
11 Varjo 1967, 32.
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maatalousasutusta.  Lain  mukaan  maata  voitiin  hankki  siirtoväen  lisäksi  sotainvalideille,  

sotaleskille  ja  -orvoille,  perheellisille  rintamamiehille  ja  niille  maataloustyöläisille  ja 

maanvuokraajille,  jotka  asuttamistoimenpiteiden  vuoksi  menettivät 

ansiomahdollisuutensa.12 Toimenpiteet  merkitsivät  valtiovallan  huomattavaa  puuttumista 

yksityiseen  omistusoikeuteen.  Kaiken  kaikkiaan  Lapin  läänissä  yli  kahden  hehtaarin 

maatilojen tilaluku kasvoi seuraavasti: vuonna 1930 tilaluku oli 3 876, vuonna 1941 5 696 ja 

vuonna 1950 tiloja oli 8 439.13 Luvuista havaitaan, että Lapin maatilojen lukumäärä lisääntyi 

huomattavasti jo maailmansotien välisenä aikana. Toisaalta uudet tilat olivat usein pinta-

alaltaan pieniä ja elinkelpoisuudeltaan varsin vaihtelevia. 

Lapin  läänin  maatalous  on  monestakin  syystä  jakaantunut  rakenteeltaan  hyvin  pieniin 

tiloihin.  Pienien tilakokojen vuoksi  maataloudessa ei  ollut  merkittävää tarvetta,  pääomia 

eikä  edellytyksiä  seurata  maatalouden  varhaisimpia  teknisiä  uudistuksia,  jotka  koskivat 

koneistumista ja rationalisointia. Pienviljelijän osa oli hyvin usein ostaa leipäviljaa muualta 

sekä  hankkia  lisätuloja  satunnaisesti,  kuten  metsä-  ja  uittotöistä.14 Pinta-alaltaan  ja 

luonnonoloiltaan Lapin lääni on laaja ja vaihteleva alue. Maaperän hedelmällisyys vaihtelee 

jokilaaksojen  ja  tunturien  välillä.  Suurin  osa  Lapin  läänin  pinta-alasta  on  napapiirin 

pohjoispuolella.15 Karkeasti ottaen läänin parhaat viljelysmaat sijaitsevat lounaisosissa.

1940-luvulla  Lapin kehitys katkesi sotatoimiin suomalaisten ja saksalaisten välillä.  Sodan 

kuluessa asutustoimenpiteet keskeytyivät lähes täydellisesti ja sodan loppuvaiheessa Lappia 

kohtasi lähes täydellinen tuho. Moskovan välirauhansopimuksen rajat vahvistettiin vuonna 

1947  Pariisin  rauhassa,  mikä  merkitsi  Karjalan  kuulumista  laillisesti  Neuvostoliittoon. 

Karjalan  menetyksen  myötä  Suomi  menetti  paljon  metsää  ja  vesivoimaa,  mikä  lisäsi 

merkittävästi  Lapin  läänin  merkitystä  valtakunnalle.  Lapin  läänissä  asukasluku  lähti 

voimakkaaseen nousuun:  vuonna 1944 asukkaita  oli  137 000,  vuonna 1956 192 000 ja 

yhdeksän  vuotta  myöhemmin  220  000.16 Sotien  jälkeen  Lapissa  nähtiin  paljon 

käyttämätöntä  potentiaalia  ja  ihmiset  olivat  innokkaita  rakentamaan  hävitetyn  läänin 

uudestaan. 

12 Varjo 1967, 33.
13 Korteniemi 1984, 271.
14 Lackman 1984, 12.
15 Ks. LIITE I.
16 Varjo 1967, 2.
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Lapin  sodan  loputtua  vuonna  1945  hävitetty  lääni  kärsi  esimerkiksi  vaatteiden,  ruoan, 

työkalujen  ja  rakennustarpeiden  puutetta.  Kuitenkin  vuonna  1948  säännöstelyä  voitiin 

purkaa, eikä loppuvuodesta enää esiintynyt suurempaa pulaa.17 Vaikka jälleenrakennus oli 

määrällisesti  suoritettu  vuoden  1948  loppuun  mennessä,  jatkui  jälleenrakentaminen 

tosiasiallisesti vielä 1950-luvullakin.18 Valtakunnallisesti Suomessa oli sotien jälkeen huutava 

pula  moderneista  maataloustraktoreista,  koska  sodan  aikana  huollon  puute, 

puukaasuttimen käyttö ja huono voiteluöljy olivat tehneet tehtävänsä.19 Uusia traktoreita ei 

kuitenkaan pystytty välittömästi  hankkimaan, koska Suomessa vallitsi säännöstelytalous ja 

ulkomaisen valuutan puute.20 Myös osa ulkomaisista traktoritehtaista oli pommitettu maan 

tasalle  sotatoimien  seurauksena. Valuutan  puutteesta  ja  säännöstelystä  huolimatta 

maatalouden  koneellistuminen  oli  sotien  jälkeen  kaikkia  arvioita  nopeampaa.  Toisaalta 

varsinkin Lapissa hevoset säilyttivät asemansa pitkälle sotien jälkeenkin. Tähän oli syynä 

esimerkiksi se, että talvella suoritettavat metsätyöt pitivät yllä hevosten käyttökelpoisuutta.21

Lapin läänin maataloutta kehitettiin 1950-luvulta lähtien mahdollisuuksien mukaan Lapin 

maataloudellisten ja niitä lähellä olevien järjestöjen toimesta seuraavasti: läänin tavoitteena 

oli  tuottaa  itse  riittävät  peruselintarvikkeet,  joiden  tuottamiseen  alueella  oli  parhaat 

edellytykset.  Erityisesti  läänissä  tuotannolle  oli  lähtökohtana  voimakas  karjatalous  sekä 

karjatalouden vaatima rehu. Maatalous nähtiin lähtökohtana maaseutukylien elinvoimalle ja 

palveluiden  takaamiselle,  tämän  lisäksi  juuri  maatalouden  tuli  muodostaa  runko 

toimeentulolle,  jota  kuitenkin  tarvittaessa  levennettiin  hankkimalla  lisätuloja  muista 

lähteistä.22 

Kaksi  vuosikymmentä  myöhemmin,  1970-luvun  alkupuolella,  oli  ajauduttu  tilanteeseen 

jossa  maa-  ja  metsätalouden  työvoiman  tarve  laski  huomattavasti.  Tärkein  muutoksen 

aiheuttaja  oli  tekniikan  kehitys  ja  työtapojen  muutos.  Tärkein  seuraus  oli  lisääntyvä 

rahatalouden korostaminen ja tämän vaikutuksesta tehokkuusajattelu maataloudessa. 1970-

luvun  taitteessa  myöskään  rakennustoiminta  ei  työllistänyt  ihmisiä  entiseen  malliin.  

Työtehtävien lisäksi nuoremman sukupolven asenteissa oli tapahtunut muutoksia. He eivät 

juurikaan kaivanneet vanhanmallisia  maa-, metsä- ja rakennustöitä,  jotka olivat fyysisesti 

17 Ursin 1980, 392.
18 Ursin 1980, 394.
19 Aarnio 1979, 107
20 Aarnio 1979, 51
21 Aarnio 1979, 88.
22 Korteniemi 1984, 280.
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erittäin  kuluttavia.23 On  varsin  ymmärrettävää,  että  kaupungit  alkoivat  houkutella 

syrjäseutujen nuorisoa, jolle ei näyttänyt olevan työtä eikä toimeentuloa synnyinseuduillaan. 

Paineiden  seurauksena  syntyi  voimakasta  maaltamuuttoa  ja  maastamuuttoa.  1960-luvun 

lopulta  alkaen Lapin lääni alkoi kärsiä muuttotappioista.  Muuttoliike  huipentui  1969–70 

jolloin Ruotsiin muutti 80 000 henkeä, ja Suomen väkiluku jopa väheni tilapäisesti. 24 1970-

luvun  taitteessa  myös  Lapin  lääni  menetti  muutamassa  vuodessa  seitsemän  prosenttia 

asukkaistaan.25 Muuttoliike oli vahva signaali sukupolvenvaihdoksesta raivaajasukupolven ja 

heidän lastensa välillä. Muuttoliike ilmentää myös Suomen kansallisesta rakennemuutosta, 

jossa agraarinen yhteiskunta rakentui palvelu- ja teollisuusyhteiskunnaksi.

Tutkimustehtävä

Tutkimuksessani selvitän traktorien hankintaa sekä käyttöä Lapin läänissä vuosina 1950–70 

ja tutkimus jakautuu päälukujen osalta systemaattisesti.  Ensimmäisessä pääluvussa tutkin 

maa-  ja  metsätalouden  kehitystä  Suomessa  ja  Lapin  läänissä.  Tämän  lisäksi  selvitän 

vertailun  avulla  kuntien  ominaispiirteitä  sekä  mahdollisia  eroavaisuuksia.  Tarkastelen 

ensimmäisessä  pääluvussa  traktorien  määrän,  hankinnan  ja  käytön  taustalla  vaikuttavaa 

kehitystä,  koska  toimintaympäristön  muutos  tutkimusajanjaksolla  vaikuttaa  olennaisesti 

tutkittavaan ilmiöön. Toisessa pääluvussa tutkin traktorien määrällistä kehitystä sekä koko 

Suomen  tasolla  että  yksityiskohtaisemmin  Lapin  läänissä.  Kolmannessa  pääluvussa 

käsittelen traktorin hankintaan liittyviä seikkoja. Avainkohtia ovat esimerkiksi hevostyön ja 

traktorityön  suhde,  yhteiskäytön  järkevyys,  lakimuutokset  sekä  traktorin  valinta. 

Neljännessä  pääluvussa  käsitellään  traktorin  käyttöä  ja  käyttäjää.  Luonnollisesti  huomio 

keskittyy siihen, mihin traktoria käytettiin sekä siihen kuka sitä ajoi, mitä edellytyksiä siihen 

vaadittiin  ja  mitä  apukeinoja  hänellä  oli  käytettävissään.  Tarkastelen  kaikkia  aiheita 

lähdeaineiston  puitteissa  sekä  määrällisen  muutoksen  että  laadullisen  kehityksen 

näkökulmasta, mahdollisuuksien mukaan siirtyen laajoista kokonaisuuksista kohti yksittäisiä 

esimerkkejä.  Monipuolisen  tarkastelun  avulla  selvitän  Lapin  läänissä  tapahtunutta 

muutosprosessia kokonaisuudessaan.

23 Kerkelä 2003, 151.
24 Kerkelä 2003, 151.
25 Haapala 2004, 242.
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Tutkimukseni  alueellisena  rajauksena  toimii  Lapin  lääni  ja  läänin  25  kuntaa. 

Kokonaisuudessa lääni oli varsin maatalousvaltainen, ja sen alueella oli neljä kaupunkia tai  

kauppalaa:  Kemi,  Tornio,  Rovaniemi  ja  Kemijärvi,  josta  kauppala  erotettiin  1.1.1957. 

Kuntia olivat Alatornio, Enontekiö, Inari, Karunki, Kemin mlk., Kemijärven mlk., Kittilä,  

Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemen mlk., Salla, Savukoski, 

Simo,  Sodankylä,  Tervola,  Utsjoki  ja  Ylitornio.26 Kunnat  muodostivat  pääosin 

Peräpohjolan maanviljelysseuran ja Lapin Maatalousseuran alueet, vain Posio ei kuulunut 

kumpaankaan näistä.

Rajaan  käsittelyni  vuosiin  1950–70.  Päädyin  tähän  aikarajaukseen,  koska  Lapin 

maatalouden kukoistuskausi alkoi melko tarkoin 1950-luvulta lähtien. Lisäksi tällöin alkoi  

maatalouden  mullistava  mekanisoituminen.  Päätän  tutkimukseni  1970-luvun  taitteeseen, 

jolloin  traktorit  olivat  jo  itsestäänselvyys  Lapin  pelloilla.  Aikarajauksen  sisällä  tapahtui 

lukuisia  muutoksia.  Muutokset  koskivat  esimerkiksi  uusien  peltojen  raivausta  ja  tilojen 

perustamista, metsätöiden koneistumista, asutuksen ja maatalouspolitiikan muutosta sekä 

traktorien valmistusta ja tuontia.

Tutkin traktorien määrällistä ja laadullista muutosta, koska traktorit kuvaavat yksittäisistä 

mekaanisista  laitteista  kaikkein  parhaiten  maatalouden  muutosta.  Tutkin  esimerkiksi, 

kuinka  koneistuminen  vaikutti  maa-  ja  metsätalouteen  Lapissa.  Keskityn  Lapin 

maatalouden koneistumiseen, koska koen aiheen mielenkiintoiseksi ja näen, että kyseinen 

aihe voi olla mielenkiintoinen sekä tutkijoiden että maallikoiden näkökulmasta. Vanhojen 

traktorien  arvostuksesta  nykypäivänä  kertovat  lukuisat  konepäivät,  arvokkaat 

jälleenmyyntiarvot  ja  esimerkiksi  Vanhat  Koneet  -lehti.  Tutkimukseen  vaikuttaa 

olennaisesti se, että sijaintinsa puolesta Lappi on erikoisaluetta verrattuna Etelä- ja Länsi-

Suomen  viljavaan  peltoviljelyalueeseen.  Lapissa  ilmasto  ja  maaperä  aiheuttivat  omat 

rajoitteensa. Valtava enemmistö maataloustutkimuksesta ei käsittele Lappia juuri lainkaan. 

Tutkimukseni  tarkoitus  on  löytää  tilastollisen  kvantitatiivisen  käsittelyn  ohella  tietoa 

arkisesta  aherruksesta,  tavallisista  sattumuksista  ja  töistä,  jotka  hyvin  usein  jäävät 

tutkimuksessa vähäiselle huomiolle. Jossain määrin traktorin hankinnan ja koneistumisen 

vastakohtana  toimii  hevostyö.  Yritän  tutkimuksen  edetessä  selvittää,  pitääkö  ennakko-

oletus hevostyöstä koneistumisen vastakohtana paikkansa.

26 Ks. LIITE I.
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Tutkimustilanne

Historiantutkimuksen  piirissä  Lapin  läänin  traktoreita  ja  niihin  liittyviä  ilmiöitä  sekä 

traktorikannan kehitystä 1950–1970 ei ole aiemmin tutkittu. Aihetta on sivuttu esimerkiksi 

maantieteen tutkimuksissa, teknisessä mielessä traktorien merkkejä ja malleja käsiteltäessä 

sekä  osittain  traktorisavotoista  muistitietohistoriaa  kirjoitettaessa.  Tätä  ennen  ei  ole 

kuitenkaan selvitetty missä laajuudessa, minkä kokoisille maatiloille ja mihin tarkoitukseen 

koneet  Lapissa  hankittiin.  Pyrin  myös  mahdollisuuksien  mukaan  kuvaamaan,  kuinka 

koneistuminen yksilön näkökulmasta koettiin.

Varsinaisesta  historiantutkimuksesta  enemmistö  keskittyy  vanhaan  suomalaiseen 

maatalouteen.  Aihetta  on  tutkittu  varsin  paljon  sekä  yleisesitysten  että  tarkempien 

paikkakuntakohtaisten  tutkimusten  muodossa,  esimerkiksi  Eino  Jutikkalan  Suomen 

talonpojan historia on yksi suurimmista klassikoista. Modernia sotien jälkeistä maataloutta on 

puolestaan  tutkittu  varsin  vähän.  Yksi  parhaista  kokonaiskuvauksista  on  PIRJO 

MARKKOLAN  toimittama  Suomen  maatalouden  historia  3,  Suurten  muutosten  aika:  

jälleenrakennuskaudesta  EU-Suomeen. Suomalaisen  kirjallisuuden  seura  on  julkaissut  kirjan 

vuonna  2004.  Tämä  artikkeleista  koostuva  teos  avaa  sodanjälkeisiä  muutoksia 

maataloudessa sekä valtion toimenpiteiden että yhteiskunnallisen murroksen näkökulmasta. 

Paikallishistorioiden  osalta  maa-  ja  metsätalouden  kehitystä  kuvaavat  osiot  sivuavat 

pintapuolisesti  koneistumista,  mutta  traktoreita  koskeva  sisältö  pelkistyy  yleensä  vain 

lausuntoon, kuinka ne aikanaan korvasivat hevoset. 

Oman  tutkimukseni  kannalta  Suomen  maatalouden  historia  3 -teoksesta  löytyvä  JARI 

NIEMELÄN  kirjoittama,  koneistumista  koskeva  artikkeli  ”Hevosista  traktoreihin  – 

lannasta väkilannoitteisiin”  on hedelmällisin.  Niemelä on käsitellyt  aihetta  myös  muissa 

kirjoituksissaan.  Niemelää  aiemmin  traktoreita  ja  koneistumista  on  käsitellyt  koko 

valtakunnan  tasolla  KAISA  AARNIO,  vuonna  1979  julkaistussa  teoksessaan  Traktorin  

vaiheista  Suomessa.  Aarnion  teokseen  on  koottu  traktorien  yleistä  historiaa,  kotimaista 

traktorin valmistusta koskevaa historiaa, sekä numeerista dataa traktorien lukumäärien ja 

mallien kehityksestä. Myös Aarnion traktoriartikkeleita on löydettävissä useista eri kirjoista. 

Vuosien  1950–1970  välisestä  teknologisesta  kehityksestä  ja  useiden  traktorimerkkien 

vaiheista  OLLI  J.  OJANEN on  kirjoittanut  viisi  kronologista  historiikkia.  Esimerkiksi 

teoksen: Traktorit Suomessa 1970-luvulle saakka. Osa 1, Valmet ja muut kotimaiset.
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Maatalouden  yleisesitysten  ja  valtakunnallisen  traktorien  levinneisyyden  lisäksi  Lapin 

maatalous  on  oma  erikoiskysymyksensä.  Parhaiten  Lapin  Maatalousseuran  historiaa  on 

käsitellyt:  Sata  vuotta  pohjoisen  maaseudun  hyväksi  :  Lapin  maatalousseura  1906-2006,  jonka 

ANNA  NIEMINEN  on  kirjoittanut.  Kirja  on  julkaistu  vuonna  2005.  Vuonna  1984 

ilmestyi:  Lappi  3,  Pohjolan  luonto,  luonnonvarat  ja  ihminen,  joka  on  laaja  yleisesitys  Lapin 

luonnonolosuhteista,  elinkeinoista  ja  ihmisistä.  Kyseisen  kirjan  artikkeleista  PAULI 

KORTENIEMEN  ”Lapin  maatalous”  nousi  tämän  tutkimuksen  osalta 

hedelmällisimmäksi.  Lapin  historiallisesta  maataloudesta on  lisäksi  kirjoittanut  Oulun 

yliopiston maantieteen professori UUNO VARJO  Lapin maatalous 1950–59 -teoksessaan. 

Varjo on myös ohjannut TERTTU PATASEN  Lapin läänin maatilojen elinkelpoisuudesta ja 

TIMO KORVAN Lapin maatalous pro gradu -työt. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen 

Lapin  maataloutta  käsittelevissä  tutkimuksissa  ote  on  ymmärrettävästi  huomattavan 

maantieteellinen.  Maaperä,  luonnonolot  ja  mitattavat  pinta-alat  ovat  hyvin  tarkoin 

kuvattuna.  Käsittelytapa  töissä  on  kuitenkin  pääosin  tilastollinen,  eikä  niissä  käsitellä 

traktoreita käytännössä lainkaan. Oman työni kannalta maantieteelliset tutkimukset antavat 

tärkeää tietoa ympäristöstä, jossa Lapin maatalous toimi ja traktorien käyttö tapahtui.

Lähteet ja menetelmät

Työni kannalta tärkein lähde on Peräpohjolan maanviljelysseuran vuodesta 1954 julkaisema 

Sarka-lehti.  Käsittelen  lehteä  julkaisemisen  aloittamisesta  tutkimusajanjakson  loppuun, 

jolloin julkaistuja lehtiä oli painettu yli  800 000 kappaletta.27 Lehti ilmestyi yleensä neljä 

kertaa vuodessa ja sitä on vaihtelevasti saatavilla Oulun yliopiston kirjastossa sekä Oulun 

maakunta-arkistossa. Sarka-lehti toimitettiin kaikille  maanviljelysseuran jäsenille,  ja se on 

lisäksi  ensimmäisiä  Suomessa  suuressa  mittakaavassa  julkaistuja  ilmaisjakelulehtiä. 

Peräpohjolan maanviljelysseuran toiminnanjohtajana ja lehden päätoimittajana toimi Eino 

Kurkela28,  jonka  panos  Lapin  maatalouden  kehittämiseksi  on  ollut  varsin  mittava. 

Päätoimittaja  Kurkelan  ja  Sarka-lehden  pääasiallinen  tarkoitus  oli  toimia  asiatietojen 

27 ”Sarka -lehti 1954–69” (art.). Sarka 1969, N:o 66.
28 Eino  Kurkela  (1907-1981)  valmistui  agronomiksi  vuonna  1932,  hän  tuli  Peräpohjolan 
maanviljelysseuran  karjatalousagronomiksi  tällöin  ja  maanviljelysseuran  toiminnanjohtajaksi  vuonna 
1939, jossa toimessa oli edelleen vuonna 1967. ”Eino Kurkela 60-vuotias” (art.). Sarka 1967, N:o 57.
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jakajana  ja  tiedotuslehtenä,  yhdyssiteenä  kotien  ja  neuvontajärjestön  välillä.29 Lehdessä 

käsitellään sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikajänteen viljelyn suunnittelua. 

Tarkastelen lehteä huolellisesti keskittyen erityisesti rationalisointia ja traktoreita koskevaan 

sisältöön.  Pääosin  teksti  on  objektiivista,  mutta  ymmärrettävästi  pohjoissuomalaista 

näkökulmaa  tietyssä  määrin  suositaan,  sillä  lehti  oli  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

julkaisu. Tutkimusajanjakson alussa vuosien 1950–1953 välillä lehti ei ilmestynyt lainkaan, 

joten tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia lähteistön käytölle.  Toisaalta aivan tutkimusjakson 

alussa traktoreita  oli hyvin vähän ja ilmiö oli  vasta hitaasti kasvamassa, joten traktorien  

käsittely  olisi  mitä  ilmeisimmin  jäänyt  vähälle  huomiolle.  Paikkaan  puutetta 

mahdollisuuksien mukaan muita lähteitä hyödyntäen. Työni kannalta lehti tuo selvennystä 

maatalouden yleiseen kehitykseen, ajankohtaisiin trendeihin ja lappilaisiin ominaispiirteisiin.

Suomen virallinen tilasto (SVT III: Maatalous) käsittelee maataloutta ja sisältää numeeriset 

kuntakohtaiset  tiedot  esimerkiksi  tilojen  määrän  kehityksestä,  traktorien  määrän 

muutoksista sekä hevosista vuosilta 1950, 1959 ja 1969. SVT:n ohella numeerisen datan 

lähteenä  toimii  tilastokeskuksen  julkaisema:  Väestön  elinkeino.  Väestö  elinkeinon  mukaan  

kunnittain vuosina 1880–1975.  Tilastollisia tiedonantoja n:o 63.  Tilastollisia tiedonantoja n:o 63 

on lähteenä koskien kuntakohtaisia elinkeinorakenteen muutoksia vuosilta 1950,  1960 ja 

1970. Kvantitatiivisen datan avulla on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sekä Lapin läänin 

yleisestä  kehityksestä  että  vertailla  kuntien  kehitystä  erikseen.  Kvantitatiivisessa  datassa 

ongelmia aiheuttavat eri tilastoissa ilmenevät poikkeavuudet, sillä esimerkiksi eri lähteiden 

pohjalta kootuissa maatalouden työntekijöitä käsittelevissä tilastoissa numerot vaihtelevat. 

Pertti Haapala selittää lukujen eroja seuraavasti: ”ristiriitaiset luvut eivät ole ongelma, koska 

ne  ilmaiseva  todellisuutta  aivan  oikein:  maatalousväestöä  ei  voi  typistää  mallitilan 

mukaisesti.  Todellisuudessa  leipä  hankittiin  monesta  lähteestä  ja  monella  tavalla. 

Pääelinkeinoa  ei  voi  merkitä  yksiselitteisesti.”30 Työtäni  koskien  kvantitatiivinen 

elinkeinorakennetta  koskeva  data  ilmaisee  muutoksen  suunnan  ja  määrän  riittävällä 

tarkkuudella.

Lapin  Maatalousseuran  ja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  arkistomateriaali  avaavat 

traktorien  hankintaa  tukeneen  järjestötoiminnan  laajuuden.  Oulun  maakunta-arkistosta 

löytyvässä materiaalissa tärkeintä aineistoa ovat seurojen vuosikertomukset ja tarkemmin 

29 Eino Kurkela, ”Yhdestoista vuosi” (art.). Sarka 1966, N:o 51.
30 Haapala 2004, 248.
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koneistumista  käsittelevät  aineistot.  Esimerkiksi  traktorikorttiluetteloista,  koneneuvontaa 

koskevasta  aineistosta  ja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotilojen31 tuloksista 

vuosilta 1956–1966 löytyy hedelmällisiä näkökulmia. Seurojen vuosikertomukset löytyvät 

koko tutkimusajanjaksolta, joten niistä ilmenee kahden vuosikymmenen aikana tapahtuneet 

tärkeimmät  toimintatavat  ja  muutokset.  Olen  tutkinut  arkistomateriaalia  erityisen 

huolellisesti tutkimusajanjakson alussa, jotta muut lähdeaineiston puutteet eivät muodosta 

tyhjiötä vuosien 1950–1953 välille. Aineistosta on huomattava, että Lapin Maatalousseuran 

ja Peräpohjolan maanviljelysseuran arkistot ovat erillisiä tutkimusajanjaksolla. Vuonna 1970 

seurat yhtyivät Lapin läänin maatalouskeskukseksi, mikä osaltaan ilmentää kulkuyhteyksien 

ja  tiedonkulun  helpottumista  sekä  vähentynyttä  tarvetta  kahdelle  erilliselle  maataloutta 

edistävälle seuralle.

Vuonna  2007  Suomen  maatalousmuseo  Sarka  ja  Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seuran 

kansanrunousarkisto järjestivät muistitiedon keruun, jonka tarkoituksena oli saada talteen 

koneellisen maatalouden historiaa yksilön näkökulmasta.32 Kyseinen traktorimuistokysely 

keräsi  tosipohjaisia  kertomuksia  traktoreista  ja  niillä  työskentelystä.  Keruu  löytyy 

maatalousmuseon  kokoelmista  nimellä  Traktorini  ja  tunnuksella  DO 11.  Tutkimukseni 

kannalta  on  onnekasta,  että  muutamat  traktorimuistokyselyn  vastaajat  kertoivat  Lapin 

maatalouden  kehityksestä.  Nämä  seitsemän  vastausta  tuovat  muuhun  materiaaliin 

verrattuna  huomattavasti  lisää  kertovaa  aineistoa.  Traktorimuistokyselyn  ja  historian 

tapahtumien  väliin  jäävät  vuosikymmenet  ovat  tasoittaneet  särmät.  Lisäksi  kyselyn 

vastauksia  on  varsin  vähän,  mikä  on  valitettavaa  sillä  suurempi  lukumäärä  nostaisi 

paremmin tärkeimmät teemat esille ja laskisi yksittäisen vastaajan painoarvoa. Yhtä kaikki  

vastaukset  tuovat  työhöni  lisäarvoa  lähdekriittisistä  ongelmista  huolimatta.  Kyselyn 

vastaajat kertovat monipuolisesti Lapin maatalouden koneistumisesta mikrohistoriallisesti 

yksilön  näkökulmasta.  Vertaan  vastauksissa  annettuja  tietoja  muihin  lähteisiin  sekä 

tutkimuskirjallisuuteen  selkeiden  kokonaisuuksien  löytämiseksi.  Traktorimuistokyselyn 

vastaukset valottavat esimerkiksi sitä, mitä töitä traktoreilla tehtiin.

31 Kirjanpitotila  oli  viljelmä,  jossa  viljelijä  vapaaehtoisesti  kirjasi  muistiin  tulot,  menot  ja  tehdyt  
työntunnit.  Kirjanpitoon  kannustettiin,  koska  se  nähtiin  keinona  tuotannon  kohottamiseen, 
kiinnostavuuden  lisäämiseen  ja  kannattavuuden  parantamiseen.  Kirjanpitotilajärjestelmän  tuottamien 
tilitietojen  ja  muun  aineiston  avulla  Peräpohjolan  maanviljelysseurassa  tehtiin  vuosittain  erinäisiä 
tilastoja ja kannattavuuslaskelmia. ”Maatalouden kannattavuus  kirjanpidolla selville” (art.). Sarka 1954, 
N:o 05; Kurkela 1964, 9–23.
32 Ks. LIITE II.
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Lähdekirjallisuuden  osalta  aineisto  perustuu  suurelta  osin  Lapin  tutkimusseuran 

vuosikokouksiin,  joissa  eri  alojen  asiantuntijat  pitivät  esitelmiä  tärkeäksi  tuntemistaan 

aiheista. Vuonna 1959 perustetun seuran tarkoituksena oli kerätä eri alojen asiantuntijoita 

saman pöydän ääreen ja jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen avulla tehostaa ja laajentaa 

yhteistyötä, koordinoida tutkimusta sekä edistää Lapin hyvinvointia.33

Vuosien  1962–1974 välillä  Lapin  tutkimusseuran työjäseninä  toimivat  Jarl  Eirik  Arnkil, 

Eino  Kurkela,  Ahti  Risku,  Uuno  Varjo  ja  Unto  Silvennoinen.  Kyseiset  viisi  henkilöä 

esitelmöivät  omaa  tutkimusaihettani  sivuavista  teemoista,  minkä  vuoksi  tarkastelen 

vuosikirjojen artikkeleita  kyseisistä  aiheista.  Henkilöhistorialtaan J.  E.  Arnkil  oli  vuonna 

1962 ylitarkastaja Hirvaan konevarikolla ja vuonna 1974 metsähallituksen ylijohtaja.34 Eino 

Kurkela puolestaan liittyi Lapin tutkimusseuraan vuonna 1964, ja kymmenessä vuodessa 

titteli  kohosi  agronomista maanviljelysneuvokseksi.35 Arnkilin  ohella  myös metsänhoitaja 

Unto  Silvennoinen  toimi  Rovaniemen  Hirvaalla.  Vuonna  1965  Lapin  tutkimusseuran 

työjäseneksi liittyi Oulun yliopiston maantieteen professori Uuno Varjo, Diplomi-insinööri 

Ahti Risku oli seuran toiminnassa vahvasti mukana perustamisesta alkaen.36 Kaikki edellä 

mainitut  henkilöt  ovat  vaikuttaneet  voimakkaasti  Lapin  läänin  maa-  ja  metsätalouden 

tutkimukseen tai  kehitykseen.  Toinen  osa  lähdekirjallisuutta  ovat  Mitä  Missä  Milloin  – 

Kansalaisen  vuosikirjat  10.  ja  18.  vuosilta  1960  ja  1968.  Ne  vastaavat  kysymykseen, 

minkälaisia  traktoreita  kyseisinä  vuosina  käytettiin.  Kirjoihin  on koottu  kattavat  tilastot 

traktorien  merkeistä,  malleista,  teknisistä  ominaisuuksista  ja  hinnoittelusta.  Lisäksi 

visuaalisen ilmeen muutoksia on mahdollista tarkastella kuvien avulla.

33 LTV I 1960, passim.
34 LTV III 1962, 80; LTV XV 1974, 58.
35 LTV V 1964, 78; LTV XV 1974, 58.
36 LTV VI 1965, 84; LTV X 1969, 96.
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 1  LAPIN TUHOSTA PAKETTIPELTOIHIN

 1.1 Maa- ja metsätalouden kehitys Suomessa ja Lapin läänissä 
vuosina 1950–1970

Lähtökohta maa- ja metsätalouden kehitykselle oli sekä Suomen että erityisesti Lapin osalta  

hankala. Lapissa varsinaiset sotatoimet kestivät lokakuusta 1944 huhtikuuhun 1945, minkä 

seurauksena  siviiliväestö  oli  tämän  ajan  evakuoituna  joko  Ruotsissa  tai  Pohjanmaalla. 37 

Lapin sodan seurauksena rautatiet Iin pohjoispuolelta hävitettiin, myös maantiet Ylitornion 

Kaulinrannasta,  Tervolasta  ja  Ranualta  pohjoiseen  tuhoutuivat.  Läänin  pohjoisimmissa 

osissa  rakennukset  joutuivat  suurimman  hävityksen  kohteeksi.  Kolme  läänin  pahiten 

tuhottua kuntaa olivat  Savukoski,  Rovaniemi ja Enontekiö.38 Rovaniemen rakennuksista 

tuhoutui 87 %, mikä tarkoitti kauppalan vaativan lähes täydellistä jälleenrakennusta. Tämän 

lisäksi  maatalouden  sato  jäi  vuonna  1944  lähes  kokonaan  korjaamatta.  Karja  joko 

kuljetettiin  evakkoon  tai  teurastettiin.  Tapahtumien  seurauksena  asutusraja  siirtyi  300 

kilometriä etelään.39 Jälleenasuttamista vaikeuttivat tie-, rautatie- ja siltatuhot, 1 400 sillasta 

tuhoutui yli 90 %. Tämän lisäksi evakkojen paluuta ja jälleenrakennustyötä Lapissa vaikeutti 

miinavaara; arvio vuosina 1945–1948 tapahtuneista miinaonnettomuuksista on, että niissä 

kuoli 200–300 ja loukkaantui 300–500 henkeä.40 Vuoteen 1952 mennessä raivattiin yli 80 

000 miinaa ja 600 000 muuta ammusta.41 

Lapin läänissä sota aiheutti laajaa tuhoa ja kärsimystä. Kovien kokemusten jälkeen sotien 

jälkeiset  vuodet  olivat  Lapin  maaseudulla  yhteisen  rakentamisen  ja  korjaamisen  aikaa. 

ANNA  NIEMINEN  kertoo  lappilaisten  kokeneen  jälleenrakennuksen  ajan  raskaina 

vuosina. Päällimmäisenä ajasta jäivät mieleen työt ja puute kaikesta sekä ylpeys vaikeasta 

ajasta selviytymisestä ja sitkeydestä.42 Kiireellisimmän rakennusvaiheen jälkeen lappilaiset 

tarvitsivat  tuottavaa  työtä  toimeentulonsa  edellytyksiksi.  Ilmeisin  vaihtoehto  oli  ohjata 

väestö  maataloustyön pariin.  Maatalous  kykeni  tarjoamaan työtä  suurelle  ihmisjoukolle,  

minkä lisäksi sotavuosien elintarvikepula oli tuoreessa muistissa.43 Koko Suomea ajatellen 

37 Varjo 1962, 57.
38 Ursin 1980, 383.
39 Varjo 1962, 57.
40 Tervonen 1994, 159.
41 Ursin 1980, 382;Vahtola 2003, 385.
42 A. Nieminen 2005, 83.
43 Eino Kurkela, ”20 vuotta” (art.). Sarka 1965, N:o 47.
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Karjalan menetys lisäsi Lapin merkitystä. Maa tarvitsi uusia asumis- ja työmahdollisuuksia,  

mikä  tarkoitti  käytännössä  raivaustoimintaa,  metsäteollisuuden  tehostamista  ja 

vesivoimaloiden rakentamista.44 Kaikki nämä tekijät korostivat Lapin merkitystä.

1950-luvulta alkanut rauhanomainen kehitys nosti Suomen väestön ja kilpailukyvyn uusille 

lukemille.  Kahdessa vuosikymmenessä Suomen väkiluku nousi noin 600 000 hengellä ja 

valtio  kehittyi  rakennemuutoksen  myötä  varsin  nopeasti  maatalousvaltaisesta 

agraariyhteiskunnasta palvelu- ja teollisuusyhteiskunnaksi.

Taulukko 1. Suomen ja Lapin läänin väestö vuosina 1950, 1960 ja 1970.45

Taulukossa  1.  on  eritelty  Suomen  ja  Lapin  läänin  väestön  kehitystä  kahden 

vuosikymmenen  aikana.  Taulukosta  havaitaan  kokonaisväestön  lisääntyneen  noin  14 

prosenttiyksikköä.  Koko  Suomen  alueella  väestö  kasvoi  kyseisellä  ajanjaksolla  varsin 

tasaisesti, Lapissa väestö sen sijaan lisääntyi voimakkaasti ensimmäisellä vuosikymmenellä, 

mutta  seuraavalla  vuosikymmenellä  sekä  kokonaisväestön  että  ammattiväestön  määrä 

kääntyivät  laskuun.  Lapin  läänin  väestökehitys  on  myös  hienojakoisemmin  jaettavissa 

kolmeen osaan: nopeasti kasvavan väestökehityksen jaksoon vuosina 1945–1963, tasaisen 

kehityksen  vaiheeseen  1964–1967  ja  väestöromahduksen  jaksoon  1968–1970. Kullekin 

ajanjaksolle  oli  SUIKKASEN ja  HAVERIN mukaan havaittavissa  ominainen  kulttuuri, 

talous ja yhteiskunta.46 Vuonna 1950 maa- ja metsätalousväestön osuus koko Suomessa oli 

noin  46  %,  vuonna  1960  noin  35  %  ja  vuonna  1970  noin  20  %,  kahdessa 

vuosikymmenessä osuus väheni 26 prosenttiyksikköä. Lapin osalta vastaavat lukemat olivat 

56 %, 45 % ja 27 %. Luvuista voidaan havaita, että Lapissa keskimäärin suurempi joukko 

ihmisistä  sai  toimeentulonsa  maa-  ja  metsätaloudesta.   Lopullinen  käänne  Lapin  läänin 

kehityksessä  tapahtui  1960-luvulla,  vuosikymmenessä  maa-  ja  metsätalouden 

ammattiväestön määrä romahti 43 prosenttiyksikköä, pääelinkeinosta tuli peruselinkeino. 

44 Varjo 1962, 58.
45 Väestön elinkeino. Tilastollisia tiedonantoja N:o 63, 339-341.
46 Haveri & Suikkanen 2003, 161.
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1950-luvulla  poliittinen  päätöksenteko  suosi  maatalouden  tukemista  ja  uusien  peltojen 

raivausta.  Maatalouspolitiikan  keskeinen  osa  oli  asutustoiminta,  jonka  seurauksena 

maataloustuotanto  lisääntyi  ja  elinkeinon  asema  kansantaloudessa  ja  väestörakenteessa 

vahvistui.47 Asutustoiminnalla  vastattiin  sotien  jälkeiseen  elintarvikepulaan  ja  luotiin 

ihmisille työtä ja toimeentuloa. Toisaalta on huomattava, että vanhat ja uudet tilat olivat 

tuottavuudeltaan  eri  tasoilla,  koska  pientilan  ja  uudistilan  tuotantokustannukset  olivat 

korkeammat kuin suurehkon ja valmiin tilan.  Yksi pientilojen kehittämistä hillinnyt seikka 

oli tukijärjestelmä, joka aiheutti sen, että viljelijä menetti valtion tuet jos viljelysala oli yli 12 

hehtaaria  tai  kiinteistötulo  noin  1  500  markkaa.48 Valtion  politiikka  toisaalta  tuki 

tuottavuutta,  mutta  toisaalta  haittasi  tilojen  elinkelpoisuuden  kehittämistä.  Kyseinen 

järjestely ei kannustanut tilojen kasvattamiseen eikä tuotannon kehittämiseen tietyn vaiheen 

yli,  jolloin  monen  tilan  elinkelpoisuus  riippui  sivuansiomahdollisuuksista.  Yhtä  kaikki 

lisääntynyt peltoala, kehittyneemmät lajikkeet,  parantunut kasvinsuojelu ja lannoitus sekä 

lisääntynyt koneistuminen nostivat jatkuvasti maatalouden tuotantoa. Maataloustuotteiden 

hinta ja määrä eivät kuitenkaan voineet kasvaa rajattomasti, sillä kotimarkkinoiden kysyntä 

tuli pian täyteen.49

1960-luvulla maataloustuotannon ylituotanto-ongelma kriisiytyi lopullisesti. Valtio ennakoi 

tapahtunutta  kehitystä  asettamalla  vuonna  1958  Westermarckin  komitean  selvittämään 

maatalouden tuotantotavoitteita.50 Komitean mietintö valmistui vuonna 1962, ja sen tärkein 

johtopäätös  oli  ettei  maataloustuotteiden  kysyntää  voitu  enää  kasvattaa.  Tämän 

seurauksena asutustoimintaa  ei  nähty  enää  järkeväksi  ja  valtion  uudisraivauspalkkioiden 

maksu lopetettiin 1960-luvun alussa, poikkeuksena Lappi, jossa raivaustoiminta oli edelleen 

pahasti  kesken.51 1960-luvun  puolivälissä  päätöksiä  oli  jo  pakko  tehdä.  Ylituotannon 

tukeminen  tuli  liian  kalliiksi,  jolloin  valtio  siirtyi  hyvin  nopealla  aikataululla  tuotantoa 

tukevasta  politiikasta  tuotannon  rajoittamiseen.  Keväällä  1969  säädettiin  lait  peltojen 

paketoinnista ja teurastuspalkkioista sekä ylituotanto- ja markkinointimaksut.52 Muutoksen 

voimakkuutta lisäsi edellisenä vuonna uudistettu verotusjärjestelmä, jonka myötä pienten 

47 Granberg 1989, 46–47, 174.
48 Risku 1969, 74.
49 Vahtola 2003, 418.
50 A. Nieminen 2005, 98.
51 A. Nieminen 2005, 99.
52 Granberg 1989, 85; Vahtola 2003, 423. Granbergin kirjassa kyseisellä sivulla luettelo kaikista valtion 
tuotannon ohjaamistoimista vuosina 1960–82.
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lypsykarjatilojen  verotus  tilapäisesti  kiristyi.53 Varsinkin  Pohjois-Suomea  syytettiin 

voimakkaasti  ylituotanto-ongelmien  aiheuttamisesta.  Tämä  näkyi  selvästi  myös  Sarka-

lehden  kirjoittelussa  1960-luvun  lopulla.  Päätoimittaja  Eino  Kurkela  esitti 

pääkirjoituksissaan  ja  artikkeleissaan useita  vastineita  kritiikkiin  ja  ylituotanto-ongelmiin, 

kirjoitusten  tarkoitus  oli  palauttaa  syytöksiä  realistisiin  mittasuhteisiin.  Vuonna  1966 

Kurkela kirjoitti artikkelissaan seuraavasti: 

Lapin  läänissä  otettiin  vastaan  noin  3  %  koko  valtakunnan  meijerimaidon  määrästä.  

Vaikka  maidontuotanto  täällä  kokonaan  lopetettaisiin,  ei  se  vaikuttaisi  juuri  mitään  

ylituotantopulmiin,  mutta  tämän  maakunnan  väestön  toimeentulon  antajana  ja  tukijana

karjatalous on suorastaan elinehto.54

Peräpohjolan  maanviljelysseuran  toive  oli  pienviljelijöiden  toimeentuloa  edistävien 

sosiaalisten  tukitoimien  erottaminen  selvästi  viljelmien  parantamiseen  tarkoitetuista 

määrärahoista.55 Tämän  jälkeen  ilmestyneiden  artikkelien  otsikot  kertovat  asenteista  ja 

huolista varsin paljon: ”Lapin läänikö autioksi”56, ”Pellotko pakettiin?”57 ja ”Asutusraivauksia vv.  

1945-69 valtaosa  maan eteläpuoliskolla”58.  Kyseiset  artikkelit  puolustivat  pohjoissuomalaista 

maa- ja metsätaloutta, samalla kun valtakunnallinen politiikka pyrki  maataloustuotannon 

rajoittamiseen. Valtakunnan politiikan lisäksi myös yleinen asenne maataloutta kohtaan oli  

erityisen  vihamielinen  kyseisenä  ajankohtana.  Myöhemmin  kriisi  vähitellen  1970-luvun 

puolivälin jälkeen väistyi.59

1970-luvun taitteessa Lapin lääni oli suuren muuttoliikkeen kourissa, muuttovirrat veivät 

lähimpiin taajamiin, läheisiin kaupunkeihin, Etelä-Suomeen tai Ruotsiin saakka. Taustalla 

vaikuttivat  muun  muassa  maatalouden  heikko  asema  ja  aliarvostus  sekä  sivuansioiden 

väheneminen  ja  työttömyys.60 Epävarmuutta  ja  haluttomuutta  jatkaa  maatalouden 

harjoittamista loivat pellonvaraustoimet61 sekä teurastuspalkkiot. Ongelmia aiheutti myös, 

53 Granberg 2004b, 170–171.
54 Eino Kurkela, ”Arvostelu asiallisemmaksi” (art.). Sarka 1966, N:o 53.
55 ”Pohjois-Suomen maataloudelle oma ohjelmansa” (art.). Sarka 1967, N:o 57.
56 ”Lapin läänikö autioksi” (art.). Sarka 1968, N:o 62.
57 Arvi Koskinen, ”Pellotko pakettiin?” (art.). Sarka 1969, N:o 64.
58 ”Asutusraivauksista vv. 1945–68 valtaosa maan eteläpuoliskolla” (art.). Sarka 1969, N:o 66.
59 Granberg 1989, 32.
60 Patanen 1976, 90.
61 Pellonvarausjärjestelmä  oli  peltojen  paketoinniksi  kutsuttu  sopimusjärjestely  maatilan  ja  valtion 
välillä. Järjestelmään liittyessään viljelijä sitoutui jättämään tilansa pellot pois tuotannosta määräajaksi.  
Granberg 2004a, 164.
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että tiloille  oli  hankala löytää jatkajia:  raskaat työt,  huono kannattavuus ja sivuansioiden 

puute ajoivat nuoret etsimään helpompia töitä.62 Maatiloille satoi ongelmia ja kritiikkiä sekä 

ulkoisten että sisäisten paineiden seurauksena. Tilannetta kärjisti myös suurten ikäluokkien 

tulo  työnhaku-  ja  perheenperustamisikään.  Seurauksena  oli  suuri  ja  syvällinen  murros, 

Suomi  kaupungistui  ja  elinkeinorakenne  muuttui.  Alkutuotannon  ja  maatalouden  töistä 

siirryttiin  teollisuuden  ja  palvelualojen  palvelukseen,  tämä  merkitsi  myös  muuttoa 

syrjäseuduilta  taajamiin,  missä  työt  yleensä  sijaitsivat.63 JOUKO  VAHTOLA  kuvailee 

kyseistä yhteiskunnan rakenteiden uudelleenjärjestäytymistä Suomen historian suurimpana 

murroksena  kautta  aikojen.64 Suomen  maa-  ja  metsätyöväestön  väheneminen  26 

prosenttiyksikköä  kahdessa  vuosikymmenessä  aiheutti  elinkeinojen  kehityksessä  ja 

keskinäisissä suhteissa historiallisen käänteen. 

Maatalouden  kehitys  Suomessa  ja  Lapin  läänissä  perustui  tutkimusajanjaksolla  pitkälti  

yksittäisten  perheiden  ja  tilojen  pitkäjänteiseen  ja  monivuotiseen  työhön.  1950-luvulla 

tuhansien  tilojen  kokonaisuus  ei  vielä  vaatinut  yhtenäistä  koordinointia.  1960-luvulla 

järjestelmä joutui pakon sanelemana suurten muutosten keskelle. Eino Kurkela kritisoikin 

vuonna  1965  talouspoliittisten  ratkaisuiden  lyhytjännitteisyyttä,  koska  maatalouden 

muutokset  vaativat  paljon  aikaa  ja  pääomia.65 Alla  oleva  taulukko  kertoo  sekä  koko 

Suomessa että Lapin läänissä tapahtuneen määrällisen kehityksen tutkimusajanjaksolla.

Taulukko 2. Suomen  ja  Lapin  maatilojen,  peltoalan,  traktorien  ja  hevosten  lukumäärät 
vuosina 1950, 1959 ja 1969.66

62 Patanen 1976, 92.
63 A. Nieminen 2005, 101.
64 Vahtola 2003, 412.
65 ”Varmuutta maatalouteen”, Sarka 1965, N:o 50.
66 SVT III 45:1 168–169; SVT III 45:2 24–27, 42–43; SVT III 45:4 29, 108–110; SVT III 53 162–164; 
SVT III 54 54–57, 160–162, 198–199; SVT III 66 164–166; SVT III 67 16–17, 78, 94–95. 
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Taulukosta 2 havaitaan, että maatilojen lukumäärän kehitys Suomessa ja Lapin osalta oli 

varsin  yhteneväinen.  Suurimmat  erot  löytyvät  jälkimmäiseltä  vuosikymmeneltä,  jolloin 

Lapin maatilojen lukumäärä väheni vain yhden prosentin, kun koko Suomessa vähennystä 

tapahtui kymmenen prosenttia.  Peltoalan kehityksen suhteen suurin ero oli  1950-luvulla  

Lapissa tapahtunut raivaustoiminta, jonka seurauksena peltoala kasvoi vuosikymmenessä 

peräti  54  prosenttia.  Laskennallinen  keskipeltoala  nousi  Suomessa  tutkimusajanjaksolla 

jokaista  tilaa  kohden  hehtaarilla,  kahdeksasta  hehtaarista  yhdeksään.  Lapin  läänissä 

keskipeltoala oli karkeasti ottaen puolet pienempi, peltoalan raivaus aiheutti kasvun neljästä  

hehtaarista noin viiteen hehtaariin tilaa kohden. 

Suomen ja Lapin osalta traktorien ja hevosten lukumäärät kehittyivät varsin yhtenevästi,  

traktorien  lukumäärän kasvaessa  ja  hevosten  määrä  vähetessä.  Traktorien  absoluuttinen 

lukumäärä ohitti hevosten määrän 1960-luvun loppupuolella. Osaltaan taulukko 2. kuvaa 

myös sitä minkä takia maatalouden tuotanto nousi jatkuvasti, vaikka tarve työvoimalle laski. 

Kahdessa  vuosikymmenessä  työstettävä  peltoala  kasvoi  koko  Suomessa  noin  240  000 

hehtaaria,  ja  Lapissakin  peltoa  raivattiin  noin  37  000  hehtaaria.  Traktorien  määrän 

räjähdysmäinen kasvu kuvaa selvästi maatalouden muutosta, vaikka tilaluku pysyi Lapissa 

suunnilleen samana, niin tilojen työllistävä vaikutus romahti. Yksittäisen ihmisen työteho 

nousi ja näin ihmistyövoimaa vapautui muihin tehtäviin.67

Tutkimusajanjakson  alussa  traktorien  merkitys  oli  vähäinen.  Traktorien  määrän 

lisääntyminen ja  tekniikan  kehittyminen  johtivat  kuitenkin  varsin  nopeasti  maatalouden 

perinpohjaiseen murrokseen, kun sekä hevosten suhteellinen käyttökelpoisuus että tarve 

ihmistyölle laskivat voimakkaasti. Kun ihmiset hakeutuivat muihin töihin, oli heidän pakko 

muuttaa työn mukana muualle. Traktorien määrän kasvu oli täten yksi taustatekijä myös 

valtiollisen rakennemuutoksen taustalla. Yksi maatalouden tehostumisen seuraus oli,  että 

valtion  maatalouspolitiikkaa  oli  pakko  muuttaa.  Tavoitellut  supistukset  ja  leikkaukset 

koskivat  Lapin  lääniä  varsin  voimakkaasti,  koska  muusta  Suomesta  poiketen  läänin 

raivaustoiminta  oli  edelleen  kesken.  Pääsääntöisesti  elinkelvottomat  tilat  autioituivat  ja 

taloudellisesti  paremmin toimeentulevat  olivat pakotettuja toimintansa laajentamiseen tai 

erikoistumiseen.  Kokonaisuudessaan  maa-  ja  metsätalous  mullistuivat  kahdessa 

vuosikymmenessä  varsin  perinpohjaisella  tavalla,  sillä  traktorien  ohella  esimerkiksi 

sähköistyminen ja liikenneyhteyksien paraneminen muuttivat arjen realiteetteja.

67 Korva 1971, 95.
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 1.2 Lapin läänin maatalouden rationalisointi

Traktorien hankintaan ja käyttöön Lapin läänissä liittyi olennaisesti maatalouden luonteen 

muutos elämisen muodosta kohti itsenäistä maataloustuottajuutta, jossa maatalouden tuli  

tuottaa ensisijaisesti rahaa viljelijäperheelle. Ihmisten keskuudessa tehokkuuden ja talouden 

painotuksia  ei  otettu  aina  vastaan  pelkällä  tyytyväisyydellä.  Yksi  esimerkki  tästä  liittyy  

uskomukseen  perinteisestä  vuotuiskierrosta  ja  traditionaalisesta  tavasta  harjoittaa 

maataloutta.  ANNA  NIEMINEN  kirjoittaa,  että  elokuussa  vuonna  1961 

maanviljelysneuvos  ja  pitkäaikainen  kansanedustaja  Viljami  Kalliokoski  kyseenalaisti, 

tarvitaanko maahenkeä enää. Maahengen ollessa, “rakkautta maahan maan itsensä vuoksi”, 

vastuuntuntoa  ja  tietoa  velvollisuuksista,  eräänlainen  vastakohta  järkeville  laskelmille.68 

Vanhan polven maanviljelijöillä oli sekä toiminnassaan että ajattelutavassaan havaittavissa 

olevia  eroja  sodanjälkeisiin  asutustilallisiin.  Tasa-arvoa  luotiin  1950-luvulla  Suomessa 

asutuspolitiikan avulla. Myös Lapin läänissä tämä tapahtui jakamalla maaomaisuutta, kun 

1960-luvulla  tulontasauspolitiikalla  jaettiin  rahatuloja.69 Rahan merkitys  rationalisoinnin70 

mittarina lisääntyi koko tutkimusajanjakson ajan.

Ennen  1950-lukua  perustetut  maatilat  olivat  joko  asutuslakien  myötä  perustettuja 

uudistiloja,  tai vanhempaa perua. Ensimmäiset tilat Lapin läänissä perustettiin vesistöjen  

varsille  sellaisiin  paikkoihin,  jossa  edullisiin  liikennesuhteisiin  yhdistyivät  luonnonniityt, 

kuiva  mineraalimaa  ja  hyvä  paikallisilmasto.  Asutuksessa  haettiin  mahdollisimman 

huolellisesti lämpimät ja hallankestävät alueet. Maankäyttö oli ekstensiivistä71, mikä edellytti 

tilaa kohti suurta maa-alaa. Pellot olivat vain pieni osa alueesta, viljelysten ohella tiloilla oli  

hallussaan kaskimaita  ja  luonnonniittyjä.  Metsiä  käytettiin  karjanlaitumina  sekä  tarve-  ja 

polttopuun  lähteenä.  Pitkien  matkojen  ja  heikkojen  kulkuyhteyksien  takia  maatalous 

perustui  pääasiassa  omavaraisviljelykseen.  Tästä  seurasi  sellaisten  kasvien  viljelyä,  jotka 

soveltuivat  huonosti  pohjoisen  epävakaiseen  ilmastoon.  Tehoton  maankäyttö  hajautti 

asutusta ja hidasti varsinaisten asutuskeskusten ja kylien syntyä.72

68 A. Nieminen 2005, 110–112.
69 Granberg 1989, 112.
70 Tässä  työssä  rationalisoinnilla  tarkoitetaan  maa-  ja  metsätalouden  uudistamista  ja  järkeistämistä. 
Tarkoituksena  oli  elinkepoisuuden  parantaminen,  taloudellisen  hyötysuhteen  kehittäminen  ja  työn 
inhimillisen miellyttävyyden lisääminen. Määritys tutkijan tekemä.
71 Esimerkiksi  maanviljelyä  sanotaan  ekstensiiviseksi  eli  laajaperäiseksi,  jos  viljellään  laajoja  alueita 
suhteellisen  vähäisellä  työvoimalla.  Pienehkö  sivistyssanakirja,  Jukka  K.  Korpela, elektroninen 
dokumentti.
72 Varjo 1962, 55.
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Teknisesti  kehittymättömät  traktorit  sopivat  huonosti  pienille  pelloille  ja  pitkien 

välimatkojen  taittamiseen.  Kuitenkin  jo  tutkimusajanjakson  alkupuolella  harvalukuisten 

traktorien  vetovoimaa  pyrittiin  mahdollisuuksien  mukaan  hyödyntämään  peltojen 

raivauksessa  sekä  kyntötyössä  säästäen  näin  hevosten  ja  ajurien  voimia.  Asutuksen 

laajetessa  maatalouden  harjoittaminen  levisi  myös  optimaalisten  seutujen  ulkopuolelle.  

Uudisraivaukset olivat usein vanhoja peltoja kivisempiä ja hedelmättömämpiä, minkä lisäksi 

oikutteleva pienilmasto aiheutti ongelmia ja paikalliset hallat vaikeuttivat uuden peltoalan 

tehokasta  hyödyntämistä.  Etelästä  muuttaneet  uudisasukkaat  ja  virkamiehet  sekä  1930-

luvun lämpökausi edistivät tilojen perustamista pienilmastoltaan hallanarkoihin kohtiin.73

Alla olevassa kuviossa on eritelty peltoalaltaan yli yhden hehtaarin maatilojen lukumäärä 

vuosina 1950, 1959 ja 1969. Kuten taulukossa kaksi todettiin, tilaluku kasvoi ajanjaksolla  

voimakkaasti. Tämän lisäksi trendinä oli pienten maatilojen väheneminen ja keskikokoisten 

maatilojen  lukumäärän  lisääntyminen.  Vuonna  1969 Lapin  läänissä  enemmistö  oli  5-10 

hehtaarin maatiloja, yhteensä niitä oli 5 919.

Kuvio 1. Maatilojen  lukumäärän  kehitys  Lapin  läänissä  peltoalan  mukaan  jaoteltuna 
vuosina 1950, 1959 ja 1969.74

73 Risku 1969, 68.
74 SVT III 45:2 24–27; SVT III 54 54–57; SVT III 67 16–17.



22

Kuviosta 1. havaitaan, että Lapin läänin maatilojen enemmistö oli peltopinta-alaltaan alle 

10 hehtaaria. Vuonna 1950 yli kymmenen hehtaarin maatiloja oli kaikista noin 6 %, vuonna 

1959 6 % ja vuonna 1969 9 %. Suurien maatilojen puute ja alhainen keskipeltoala Lapin  

läänissä aiheutti oletettavasti epäilyksen,  oliko traktorien hankinnalle  tai käytölle reaalisia 

edellytyksiä.  Laskennallisesti  traktorien  kannattava hyödyntäminen olisi  mahdollista  vain 

kymmenien maatilojen yhteiskäytöllä.  Tutkimusajanjakson alkupuolelta  lähtien traktorien 

tekniikka kuitenkin kehittyi ripeää vauhtia, ja kehitystyön tuloksena traktori soveltui pian 

myös  muihin  töihin,  joista  laajemmin  luvun  4.1.  alaluvuissa.  Traktorin 

käyttömahdollisuuksien monipuolistumisen  myötä  niitä  hankittiin  myös  pienille  tiloille. 

Traktorien määristä ja tilakohtaisesta jakaumasta puolestaan lisää luvussa 2.2.

Lapin  läänissä  harjoitettiin  tutkimusajanjaksolla  voimakasta  raivaustoimintaa,  mutta  oli  

myös alueita, jotka eivät karujen olosuhteiden puolesta soveltuneet lainkaan maatalouden 

harjoittamiseen. Vuonna 1969 diplomi-insinööri Ahti Risku kirjoitti seuraavasti:

Vaarojen  ja  tuntureitten  pohjoisvarjossa,  pohjoiseen  viettävillä  rinteillä,  korpien  tai  

paksusammalmetsän äärellä, aukean suon etelälaidassa tai tasaisella suoalueella olevat tilat ovat  

lounaista rannikkoaluetta lukuun ottamatta elinkelvottomia.75

Ilmaston ja  maaperän vaihteluista  seurasi,  että eri  alueilla  sijaitsevat  maatilat  keskittyivät  

hankkimaan  tulonsa  eri  keinoilla.  Tilat  jaoteltuna  varsinaisen  peltoalan,  metsäalan  ja 

kokonaisalan mukaan oli havaittavissa selkeä trendi. Parhaiden olosuhteiden seurauksena 

keskimääräinen peltoala oli rannikkoalueella suurin, koilliseen mentäessä tilojen peltopinta-

ala  pieneni  ja  vastaavasti  kokonaisala  kasvoi.76 Tämä  siitä  syystä,  että  heikommissa 

olosuhteissa  maatilan  elinkelpoisuus  rakentui  toimeentuloltaan  enenevässä  määrin 

peltoviljelyn sijaan muun tulon varaan. ANNA NIEMINEN kirjoittaa, että jo Aleksanteri 

Fränti, vuosina 1906-1946 Lapin Maatalousseuraa johtanut ensimmäinen puheenjohtaja, oli  

ollut  huolestunut  moninaistaloudesta77.  Moninaistalouden  ongelmat  realisoituivat 

tutkimusajanjakson aikana,  sillä  tilojen elinkelpoisuuteen vaikuttaneet  tekijät  mullistuivat 

perinpohjaisesti.

75 Risku 1969, 68.
76 Varjo 1967, kuva 20; Patanen 1976, kuva 17.
77 Moninaistalouden määritelmä oli ensisijaisesti kielteinen. Moninaistaloudella tarkoitetaan, että Lapin 
isäntä ei ollut pelkkä maanviljelijä, vaan myös erämies, kalastaja ja metsätyöläinen. A. Nieminen 2005,  
111–112.
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Varsinaiselle elinkelpoisuuden käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Tässä 

tutkimuksessa  sillä  käsitetään  tilan  kyky  tarjota  tilalla  asuvalle  ja  siinä  työtä  tekevälle  

viljelijäperheelle  ympäri  vuoden  riittävä  työ  sekä  toimeentulo,  mikä  vastaa  muissa 

elinkeinoissa  vastaavasta  työstä  saatavaa  tuloa.78 Määrityksen  luonteesta  havaitaan,  että 

elinkelpoisuuden rajat muuttuivat ajan mukana.

Tutkimusajanjakson puolivälissä Lapin lääniä koetteli vaikea taloudellinen tilanne ja ankara 

työttömyys.  Tämän seurauksena Lapin maakuntaliiton,  Maataloustuottajain Lapin läänin 

Liiton,  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  ja  Lapin  Maatalousseuran  edustajat  järjestivät 

kokouksen,  jossa  pohdittiin  miten  maataloutta  ja  maatalousväestöä  tulisi  kehittää. 

Kokouksen  tärkeimmät  käsiteltävät  asiat  olivat  peltoalan  lisääminen  raivaustoiminnalla, 

vanhojen tilojen pirstoutuminen, maatalouden koneellistaminen, ammattitaito, koetoiminta 

ja neuvonta, maataloustuotanto ja sen markkinointi sekä väestönlisäys ja väestöpolitiikka. 

Koneellistamisen  osalta  todettiin,  että  tilat  olivat  yleensä  liian  pieniä  oman  traktorin 

taloudellista  käyttöä  varten.  Maataloutta  tuli  koneellistaa  taloudellisesti  ja  järkiperäisesti,  

mikä helpottui tilakoon suuretessa. Vuonna 1959 Peräpohjolan kirjanpitotiloilla traktoreilla 

oli  käyttöä keskimäärin peltotöissä  noin 137 tuntia  vuodessa ja  sivuansiotöissä noin  60 

tuntia vuodessa, mikä teki yhteensä vuodessa 197 tuntia traktorityötä.79

Vuoden  1959  pulan  seurauksena  Sarka-lehden  kirjoittelun  painopiste  koki  muutoksia. 

Traktorien käytön osalta riippuvuus sivuansioista ja pienet peltoalat koettiin suurenevassa 

määrin epävarmuustekijöinä ja haittana tilojen elinkelpoisuudelle. Vuonna 1962 agronomi 

Ahti  Sorri  ruoti  kahdessa  kirjoituksessaan kovin  sanoin  tehotonta  maankäyttöä  ja  vaati 

suurempia  peltoaloja  ja  maatalouden  voimaperäistämistä80.  Alla  otteita  ensimmäisen 

kirjoituksen sisällöstä:

Työn käytön kannalta on syytä pyrkiä peltoalan lisäämiseen, tilan työvoimantarve ei lisäänny  

samassa suhteessa peltoalan kasvun kanssa. – – Ensimmäisen suuruusluokan kirjanpitotiloilla  

työtä  tehtiin  472  tuntia  hehtaaria  kohden,  toisen  suuruusluokan  tiloilla  306  tuntia.  –  – 

Työvoiman tehokkaamman hyväksikäytön lisäksi ihmistyön vähäisempi tarve hehtaaria kohden  

johtuu  suuremmilla  tiloilla  siitä,  että  ne  voidaan  koneistaa  pidemmälle  kuin  pienet  tilat.  

78 Patanen 1976, 38; Risku 1969, 60.
79 ”Pellolle vai hätäaputöihin?” (art.). Sarka 1959, N:o 22.
80 Esimerkiksi  maanviljelyä  sanotaan  voimaperäiseksi  eli  intensiiviseksi,  jos  työn  ja  muiden 
voimavarojen  käyttö  pinta-alayksikköä  kohti  on  suuri.  Pienehkö sivistyssanakirja,  Jukka K.  Korpela,  
elektroninen dokumentti.
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Traktorityötä  käytettiin  hehtaaria  kohden  pienemmillä  tiloilla  10,44  tuntia  ja  suuremmilla  

tiloilla 15,51 tuntia.  Suuremmilla tiloilla traktorityötä voitiin käyttää 50 % enemmän.  – – 

Keskimäärin  ongelma  on,  miten  työvoimalle  saataisiin  riittävästi  työtä  omalla  tilalla,  eikä  

niinkään työvoiman puute. – – Pienillä tiloilla on pakko turvautua sivuansioihin. Ollaan aivan  

liian suuressa riippuvuudessa tilan ulkopuolisista ansiotöistä.81  

Ensimmäisessä  kirjoituksessaan  Sorri  analysoi  kirjanpitotilojen  tuloksia  varsin 

perinpohjaisesti. Toisessa kirjoituksessa hän vain tyytyy toteamaan, että: ”mitä pienempi on 

tilan peltoala, sitä vaikeampi on töitä järjestellä ja koneistaa.”82 

Vuonna  1964  Eino  Kurkela  palasi  aiheeseen  Lapin  tutkimusseuran  artikkelissa  ”Lapin 

maatilojen elinkelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä”. Vuosien 1956–60 kirjanpitoaineiston 

pohjalta hän esitti laskelmat, joiden mukaan alle 10 hehtaarin viljelmät käyttivät traktoria 

maataloustöihin 69 tuntia ja muihin töihin 54 tuntia, 10–25 hehtaarin viljelmät 188 ja 213 

tuntia sekä yli 25 hehtaarin tilat 450 ja 153 tuntia.83 Johtopäätöksenä oli, että suurilla tiloilla 

koneistaminen  oli  voitu  viedä  pidemmälle  ja  siten  säästettiin  ihmistyötä.  Keskiarvojen 

perusteella  vaikuttaa siltä,  että  suurimmalla  osalla  Lapin läänin maatiloista  tehtiin  1960-

luvun  tietämissä  noin  15  kahdeksan  tunnin  traktorityöpäivää  vuodessa.  Koko 

tutkimusajanjakson  ajan  tapahtunut  peltoalan  vähittäinen  kasvu  lisäsi  mahdollisuuksia 

traktorityöhön. Tilanne oli kuitenkin koko läänissä pitkälti  sama kuin Ranuan kunnassa.  

Vaikka  suurimmalla  osalla  maatiloista  peltoala  oli  yli  viisi  hehtaaria,  ei  se  vielä  ollut  

tarpeeksi, jotta kalliiden koneiden hyöty olisi täydellisesti toteutunut.84 Tutkimusajanjakson 

lopussa  Eino  Kurkela  kirjoitti  pääkirjoituksessaan  tilan  tulevan  toimeen  myös  alle  15 

hehtaarin  peltoalalla,  jos  viljelijä  sai  puuttuvaa  pinta-alaa  vastaavat  vakituiset  tulot 

porotaloudesta,  turkistarhauksesta,  kalataloudesta  tai  muista  maatalouden 

sivuelinkeinoista.85 Reaalitodellisuus ja tavoiteltu keskipeltoala eivät kohdanneet.

Tutkimusajanjaksolle pahiten vaikuttaneet hallat osuivat vuosiin 1948, 1949, 1952, 1959, 

1962, 1964 ja 1968.86 Luvuista havaitaan, että osittaiset tai täydet katovuodet eivät olleet 

Lapin läänin maataloudelle  vieras asia.  Maatalouden harjoittamisen epävakaisuus aiheutti  

81 Ahti Sorri, ”Peltoalan lisäys parantaa maatalouden kannattavuutta” (art.). Sarka 1962, N:o 35.
82 Ahti Sorri, ”Tilojen peltoaloja on pikaisesti lisättävä” (art.). Sarka 1962, N:o 36.
83 Kurkela 1964, 13–14.
84 Huttunen 1990, 275.
85 ”Elinkelpoinen viljelmä” (pk.). Sarka 1969, N:o 64.
86 Varjo 1967, 4; Korva 1971, 19. 



25

kaksi  selvää  ilmiötä.  Ensinnäkin  epävakaisuus  aiheutti  tutkimusajanjakson  alkupuolella 

tarpeen monipuoliselle tulojenhankinnalle (ks. kuvio 2.), tilan oli riskialtista perustua pelkän 

maataloustulon  varaan.  Toisena  seurauksena  epävakaisuus  aiheutti  tutkimusajanjakson 

loppupuolella maatalouden yhä kasvavan keskittymisen nurmiviljelyyn ja karjatalouteen. 

Alla  olevassa  kuviossa  on  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotoimiston  alueelta 

kerättyjä  tilitietoja  vuosilta  1956–1969.  Tutkimusaineisto  on  kerätty  kolmen  kokoisilta 

tiloilta,  pienimmät  ovat  alle  10  muunnettua  peltohehtaaria87,  27–61  %  aineistosta. 

Keskikokoiset tilat ovat 10–25 muunnettua hehtaaria, 38–64 % aineistosta, ja suuret tilat 

25–50 muunnettua hehtaaria, suuria tiloja aineistosta löytyy vuosittain vain 0–4 tilaa.88

Kuvio 2. Rahatulojen  jakautuminen  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotiloilla 
vuosien 1956–1969 välillä.89

Kuviossa  2.  esitetty  rahatulo  jakautuu  neljään  ryhmään:  yksityistalous,  sivuansiot,  

metsätalous ja maatalous. Vuosikirjoissa on lisäksi eriteltynä kohta ruokatalous, mutta sen 
87 Muunnettuun alaan lasketaan pellon lisäksi myöskin puutarha, niitty, raivattu laidun ja peltoraivio joka 
ei  ole  vielä  valmis.  Muuntaminen  tapahtuu  siten,  että  esim.  niityn  kohdalla  sen  arvo  jaetaan 
keskimääräisellä  peltohehtaarin hinnalla  ja näin saatu osamäärä on niityn  muunnettu ala.  PPMVS vk 
1963, 29.
88 PPMVS vk 1956–1969, pykälä 4.11 maatalouskirjanpito.
89 Ibidem.
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osuus  on  suurimmillaankin  noin  prosentin  luokkaa,  joten  se  on  selkeyttämisen  vuoksi 

siivottu kuviosta pois. Kuviota tarkasteltaessa on huomioitava, että Lapin läänin maatiloista  

nimenomaan  peräpohjalaiset  kirjanpitotilat  olivat  parhaiten  toimeentulevia.  Niillä  oli 

käytössään keskimäärin suurempi peltoala ja ne olivat  keskitasoa paremmin hoidettuja.90 

Ymmärrettävästi  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  alueella  luonto  tarjosi  paremmat 

edellytykset  maatalouden  harjoittamiselle,  kuin  Lapin  Maatalousseuran  alueella.   Edellä  

mainittujen seikkojen perusteella  voidaan olettaa, että kirjanpitotiloihin verrattuna Lapin 

läänissä sijainneiden maatilojen rahatulo perustui keskimäärin vielä suuremmassa määrin 

muihin ansiomuotoihin kuin maatalouden tuloon.

Huolimatta siitä, että kuviosta puuttuu tutkimusajanjakson ensimmäiset vuodet 1950–1955 

yleinen  trendi  on  selkeä,  sillä  maataloustulon  osuus  kokonaistuloista  kasvoi  jatkuvasti. 

Vuosien  1956 ja  1969 välillä  metsätöiden ja  sivuansioiden osuus  väheni  huomattavasti, 

vuonna 1956 niiden  osuus kokonaistulosta  oli  55 %, mutta vuonna 1969 niiden  osuus 

kokonaistulosta  oli  vain  23  %.  Taulukko  kertoo  hyvin  yksiselitteisesti  maatalouden 

luonteen  muutoksesta.  1950-luvulla  toimeentulo  saattoi  perustua  sivutoimiselle 

maatalouden  harjoittamiselle,  jolloin  suuri  osa  rahatuloista  hankittiin  muista  lähteistä.  

Tähän  kategoriaan  kuuluivat  lähes  kaikki  asutustilalliset  ja  uudisraivaajat.  1960-luvulla 

maatalouden kannattavuus tuli  saada peltojen raivauksen,  koulutuksen,  koneistamisen ja 

tehokkaamman  lannoituksen  avulla  tuottamaan,  koska  mahdollisuudet  sivuansioihin 

laskivat.  Kirjanpitotiloilla  karjatalous  muodosti  88  %  rahatuloista,  joten  maatalouden 

rahatulo hankittiin lähes kokonaan maitoa myymällä.91

Maatalouden rationalisointi ei kuitenkaan ollut helppoa, koska maatalous on yritysmuotona 

varsin  jäykkä.  Maatalousyritys  on  jaettavissa  kahteen  osatekijään.  Itse  viljelmä  sisältää 

pellot,  metsät,  rakennukset,  irtaimiston  jne.  Viljelmä  on  tuotantopääoma,  joka  toimii  

viljelijäperheen  työmaana.  Toinen  osatekijä  on  varsinainen  viljelijäperhe,  joka  sisältää 

ihmistyövoiman  määrän  sekä  laadun,  jolla  tarkoitetaan  ihmisten  ammattitaitoa  ja 

työtottumusta.92 Rationalisointi  edellytti  näiden  kahden  elementin  mahdollisimman 

saumatonta  yhdistämistä.  Päätoimittaja  Kurkela  korosti  erityisesti  viljelmän  kehittämistä 

useissa  eri  pääkirjoituksissaan.  Pellot,  metsät,  rakennukset  ja  irtaimiston  tuli  olla 

90 Eino Kurkela, ”Napapiirin maaviljelysseura” (art.). Sarka 1960, N:o 27.
91 ”Viljelysuunnitelma maatalousyrityksen perustaksi” (pk.). Sarka 1966, N:o 52.
92 ”Talouden suunnittelu” (pk.). Sarka 1964, N:o 43.
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asianmukaisia  tuottaakseen  viljelijäperheelle  toimeentulon.93 Kurkela  kirjoitti  samasta 

aiheesta myös vuosikymmen myöhemmin. Hänen mukaan maatalousyritystä voitiin verrata 

työvälineeseen,  joka  oli  joko  tarkoituksenmukainen  tai  vastasi  lähinnä  huonokuntoista 

työkalua.94 

Lapin tutkimusseuran vuosikirjassa Eino Kurkela luonnehti Lapin läänille tunnusomaista 

tilatyyppiä,  perheviljelmää.  Perheviljelmä  oli  talousyrityksenä  hoidettu  maatila,  jolla 

harjoitettiin  rehutuotantoon  perustuvaa  karjatalousvaltaista  maataloutta  ja  johon 

yksityismetsätalous olennaisesti liittyi. Perheviljelmät sijaitsivat läänin eri kolkissa, monilla 

niistä oli kuitenkin havaittavissa yhteneviä vaikeuksia. Perheviljelmän perusvaikeuksia olivat 

muun muassa hajanaiset maa-alueet, huonot liikenneyhteydet, puutteellinen ojitus ja monet 

muut seikat jotka lisäsivät kuluja ja heikensivät suorituskykyä.95 Traktorin käyttöä ajatellen 

peltojen pienet pinta-alat, palstojen huono sijainti ja hankala muoto vaikeuttivat tehokasta 

hyödyntämistä ja aiheuttivat kulkemiseen hukattua aikaa. 

Tutkimusajanjakson  aikana  Lapin  läänissä  tapahtui  Sarka-lehden  kirjoituksissa  vaadittua 

kehitystä. Kuviosta 2. havaittiin, että keskimäärin yhtä suurempi osa maatilan rahatulosta 

tuli  nimenomaan maatalouden  harjoittamisesta.  Kuviosta  1.  ja  taulukosta  2.  puolestaan 

havaittiin, että Lapin läänin tilojen keskikoko ja traktorien lukumäärä suurenivat jatkuvasti.  

Lapin läänin maatalous rationalisoitui. Tämä heijastui myös viljelijäperheen vaatimuksiin, 

sillä moderni maatalous vaati suurempaa ammattiosaamista. Maa- ja metsätalouden maisteri 

Aune Pernu kirjoitti vuonna 1967 seuraavasti: ”koneiden käytön lisääntymisen johdosta on 

maanviljelijän  työ  monipuolistunut  ja  tullut  entistä  vaativammaksi  ja  ammattitaitoa 

kysyväksi.”96 Selvitäkseen suuremmista peltopinta-aloista viljelijät tarvitsivat yhä enemmän 

teknisiä  apuvälineitä  ja  koulutusta  tehostaakseen  tuotantoaan.  Teknisistä  apuvälineistä 

traktori oli keskeisin monipuolisuutensa takia.

Kahdessa  vuosikymmenessä  maatalouteen  liittyvä  infrastruktuuri  ja  tekniikka  edistyivät 

huomattavasti:  kulkuyhteydet  paranivat,  sähköistyminen  helpotti  maidon  käsittelyä  ja 

meijereitä perustettiin runsaasti. Lapin läänissä meijerit vastaanottivat vuonna 1950 maitoa 

15,9 miljoonaa litraa, vuonna 1960 56,3 miljoonaa litraa ja vuonna 1970 90,3 miljoonaa 

93 ”Kevätkiireet alkavat” (pk.). Sarka 1957, N:o 15.
94 ”Maatila tuotantovälineenä” (pk.). Sarka 1968, N:o 59.
95 Kurkela 1964, 8.
96 ”Ammattitaidolla tärkeä merkitys maataloustuotannon kehittämisessä”, Sarka 1967, N:o 55.
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litraa.97 Meijereiden  vastaanottama  maitomäärä  kertoo  selvää  kieltä  karjatalouden 

tehostumisesta, ja siitä kuinka omavaraistaloudessa elävät maatilat ajautuivat yhä enemmän 

markkinatalouden  piiriin.  Myös  rationalisointi  edellytti  yhä  suurempaa  rahatuloa 

maataloustuotteita  myymällä.  Maidon tuotanto lisääntyi  valtavasti  erityisesti  parantuneen 

hoidon, tehokkaamman ruokinnan ja määrätietoisen jalostustyön ansiosta.98

Tutkimusajanjaksolla Lapin lääniin perustettiin paljon uusia tiloja ja pitkistä välimatkoista 

sekä  pohjoisen  karuista  olosuhteista  huolimatta  maatalous  kehittyi  varsin  suotuisasti.  

Kahdessa  vuosikymmenessä  meijereiden  vastaanottama  maitomäärä  noin  5,5-kertaistui.  

Kuviosta 1. havaittiin, että Lapin läänin maatalous perustui hyvin suurelta osin pieniin alle  

10 hehtaarin tiloihin. Rationalisoitumisen seurauksena maatilojen toiminta tehostui ja ne 

ansaitsivat paremmin tuottamalla enemmän maitoa. Samalla riippuvuus muista rahatulon 

lähteistä vähitellen aleni.  Kehityksen seurauksena yhä pienempi joukko viljelijöitä kykeni 

tuottamaan yhä suuremman määrän maataloustuotteita.  Tutkimusajanjakson puolivälissä 

Lapin  lääniä  koetellut  työttömyys  herätti  agronomi  Sorrin  ja  päätoimittaja  Kurkelan 

kirjoittamaan  useita  kirjoituksia  maatalouden  ja  maatalousväestön  kehittämisestä,  yksi 

kirjoitusten  painopistealueista  oli  koneellistaminen  ja  traktorien  käyttö.  Riittävän 

maatalouden  ansiotason  turvaamiseksi  nähtiin  suurempi  peltoala  ja  tehokkaampi 

koneistaminen  tarpeelliseksi.  Rationalisoitumisen  seurauksena  myös  maanviljelijän 

ammattitaidon merkitys kasvoi.

 1.3 Kehitys Tervolan, Ranuan ja Kittilän kunnissa

Lapin  lääni  ei  ole  maatalouden  harjoittamisen  suhteen  homogeeninen  alue.  Suomen ja 

koko  maailman  mittakaavassa  alue  on  pohjoisinta  seutua,  missä  toimivaa  maataloutta 

pystytään  ylipäätään  harjoittamaan.  Läänin  sisällä  on  huomattavan  suuria  eroja. 

Tutkimuksessaan  TERTTU  PATANEN  on  jakanut  läänin  luonnonolosuhteiden 

perusteella  viiteen eri  alueeseen.99 Oman tutkimukseni kannalta  merkityksellisimpiä  ovat 

kolme eteläisintä aluetta: Lounainen rannikkoalue, Peräpohjola ja Keski-Lappi. Lounaisella 

97 Kortenniemi 1984, 278.
98 Varjo 1967, 56.
99 Ks. LIITE III.  Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sijaitsevat suurimmaksi osaksi kahdella muulla  
alueella. Yhteensä näiden kolmen kunnan alueella oli Lapin läänin traktoreista noin 2 %. Ks. LIITE VI.
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rannikkoalueella  sijaitseva  Tervolan  kunta  kuuluu  maaperältään  ja  ilmastoltaan  läänin 

parhaimmistoon. Ranuan kunta sijaitsee Peräpohjolan alueella, suurin ero rannikkoseutuun 

verrattuna on maaperän heikompi laatu. Kittilän kunta sijaitsee Keski-Lapissa, maaperän 

tuottokyvyltään alue sijoittuu kahden aiemmin mainitun välimaastoon. Talvella napapiirin 

pohjoispuolella sijaitsevan Kittilän ilmasto on Suomen kylmintä.100 

Alla  olevassa  taulukossa  käsitellään  Tervolan,  Ranuan  ja  Kittilän  kehitystä  kahden 

vuosikymmenen  kuluessa.  Taulukossa  on  kuntien  asukasluvut,  maa-  ja  metsätalouden 

ammattiväestön prosenttiosuudet, yli yhden hehtaarin tilojen lukumäärä, kunnan peltoala 

kokonaisuudessaan,  keskipeltoala  yli  yhden hehtaarin  tiloilla  sekä  kaikkien  traktorien  ja 

hevosten  määrät.  Lähdemateriaalin  takia  asukasluku  ja  maa-  ja  metsätalouden 

ammattiväestön osuudet ovat vuosilta 1950, 1960 ja 1970. Taulukkoon valikoidut kunnat 

ovat  huomattavan  maatalousvaltaisia  ja  asukasluvultaan  varsin  samankaltaisia.  Kunnat 

sijoittuvat Lapin läänin eri puolille ja niillä on yhtäläisyyksien lisäksi myös paljon selkeitä  

ominaispiirteitä.

Taulukko 3. Tervolan, Ranuan ja Kittilän maatalouden kehitys vuosina 1950-1969. Kohta
M&M  %  ilmaisee  maa-  ja  metsätaloustyöntekijöiden  osuuden  kunnan
ammattiväestöstä.101

100 Patanen 1976, 8–10.
101 SVT III 45:2 24–27, 42–43, 45:4 29, 108–110; SVT III 54 54–57, 160–162, 198–199; SVT III 67 16–
17, 78, 94–95; Väestön elinkeino. Tilastollisia tiedonantoja 63, 296–302. 
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Tervolan  kunta  sijaitsee  Lapin  läänin  eteläosassa  Kemin,  Tornion  ja  Rovaniemen 

kaupunkien keskipisteessä, ns. Lapin kolmiossa.102 Kunnan keskeinen sijainti rautatien ja 

pääteiden varressa  helpotti  myös  maatalouden kehitystä.  Traktorimuistokyselyn  vastaaja 

seitsemän kuvaa Tervolan kunnassa sijainneen kotikylänsä ominaispiirteitä seuraavasti: 

Maat olivat viljavia ja maanviljely oli tärkeä elinkeino. Runsaat jänkien luonnonniityt haluttiin  

raivata viljelykseen peltojen pinta-alan kasvattamiseksi. Karjatilat olivat pieniä, alle kymmenen  

hehtaaria tilaa kohti.103 

Vuonna 1950 Tervolan kunta oli erittäin maatalousvaltainen, 80 % väestöstä sai tulonsa 

maa-  ja  metsätaloudesta.  Vuosikymmenessä osuus väheni  13 prosenttiyksikköä  ja  jatkoi 

seuraavalla  vuosikymmenellä  laskua  noin  20  prosenttiyksikköä.  Taulukon  3.  tiedoista 

havaitaan, että tilojen lukumäärä nousi 1950-luvulla 158 tilalla, seuraavalla vuosikymmenellä 

pysyen entisellään. Tutkimusajanjakson aikana tilojen keskiala nousi yhden hehtaarin, 6,1 

hehtaarista  7,1  hehtaariin.  Kahdessa  vuosikymmenessä  traktorien  lukumäärä  nousi  33 

traktorista 383 traktoriin, hevosten vähentyessä 585:llä kahdessa vuosikymmenessä.

Ranuan  ominaispiirteitä  olivat  suuret  perheet,  syrjäisyys  ja  maatalousvaltaisuus.  Sarka-

lehden kirjoituksessa agrologi Jorma Akola kuvaa paikkakuntaa seuraavasti: 

Kaivos-, teollisuus- ja liikeyritystoimintaan ei ole suuriakaan mahdollisuuksia. Matkailija eksyy  

harvoin  Ranualle,  jonka  tieverkko  on  harva  ja  heikkokuntoinen  ja  jossa  urheilu-  ja  

virkistyspaikkoja on vähän.104 

Syrjäisyyden  ohella  toinen  merkittävä  havainto  on kunnan maatalousvaltaisuus,  vuonna 

1950  peräti  86  %  ammattiväestönsä  hankki  elantonsa  maa-  ja  metsätaloustöistä. 

Maatalouden  merkitystä  edisti  myös  vuonna  1953  kunnassa  järjestetty  Ranuan 

maatalousnäyttely, jossa pelkästään toisena näyttelypäivänä kävi 5 000 – 7 000 kävijää. 105 

Vuosikymmenessä  maa-  ja  metsätaloudesta  ansionsa  saaneiden  määrä  väheni  vain 

seitsemän  prosenttiyksikköä.  Elinkeinojen  murros  kiihtyi  1960-luvulla,  tällöin  maa-  ja 

metsätaloudesta  sai  elantonsa  21  prosenttiyksikköä  vähemmän ihmisiä  kuin  1950-luvun 

102 Lapin  kolmio  käsittää  Tornio-  ja  Kemijokien  ja  Rovaniemi–Ylitornio-maantien  rajoittaman, 
suurimmaksi  osaksi  Rovaniemen  maalaiskuntaan  sekä  Ylitornion,  Alatornion  ja  Tervolan  pitäjiin 
kuuluvan kolmiomaisen alueen. Tervonen 1994, 203.
103 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
104 Jorma Akola, ”RANUA” (art.). Sarka 1967, N:o 55.
105 Huttunen 1990, 431.
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lopulla.  Ranuan  historia  -kirjassa  PERTTI  HUTTUNEN  asettaa  muutoksen  hitauden 

syyksi  kunnan  voimakkaan  asutustoiminnan.  Huttunen  kirjoittaa:  ”Ranuan  kunnan 

asujaimiston voimakas kasvu selittyi suurelta osin voimaperäisellä asutustoiminnalla, johon 

liittyi Ranuan maatalouden ripeä kehittyminen.”106

Taulukon  3.  tiedoista  havaitaan,  että  Ranuan  tilojen  lukumäärä  nousi  1950-luvulla  235 

tilalla, seuraavalla vuosikymmenellä lukumäärä kasvoi vielä 50 tilalla. Tutkimusajanjakson 

aikana  tilojen  keskimääräinen  peltoala  nousi  ahkeran  raivaustoiminnan  seurauksena 

huomattavasti,  kasvua  tapahtui  1950-luvulla  22  %  ja  1960-luvulla  27  %.  Samana 

ajanjaksona  Ranuan  kokonaispeltoala  yli  kaksinkertaistui.  Kahdessa  vuosikymmenessä 

traktorien lukumäärä nousi 25 traktorista 380 traktoriin, hevosten lukumäärän vähentyessä 

kahdessa vuosikymmenessä 507 hevosesta 119 hevoseen. Traktorimuistokyselyn vastaaja 

viisi kuvaa Ranuan kunnassa sijainneen kotitilansa olosuhteita seuraavasti: 

Pihapiiriin ei tullut maantietä, vaan asuimme järven läheisyydessä tiettömän taipaleen takana.  

Lähimpäänkin maantiehen oli matkaa kaksi kilometriä.  – – Kesällä 1955 ostettu traktori  

täytyi ennen perille pääsyä ajaa joen koskipaikasta pohjaa myöten ylitse, koska joen yli ei ollut  

vielä siltaa. – – Polttoainetta noudettiin kylän kaupasta soutamalla veneellä järven ylitse, sinne  

oli neljä kilometriä matkaa. – – Syyskesällä 1958 kulkeminen helpottui, kun kotitilalle tehtiin  

vihdoin maantie.  – – Ajoittain viljelysmaat olivat hyvinkin pehmeät, keveydestään huolimatta  

traktori tahtoi upota jänkään.107

Kuvauksesta havaitaan, että olosuhteet maatalouden harjoittamiselle kaikissa Ranuan osissa 

eivät  olleet  parhaat  mahdolliset.  Esimerkiksi  heikot  liikenneyhteydet  hankaloittivat 

liikkumista ja vaikeuttivat täten polttoaineen hankintaa maatilalle ja maidon viemistä pois 

myyntiä varten. Lisäksi pehmeät peltomaat saattoivat tarjota omat hankaluutensa koneiden 

käytölle.

Kulkemisen  hankaluuksista  ja  tilan  raivaamisesta  kertoo  traktorimuistokyselyn  vastaaja 

kaksi.  Katkelma kuvaa,  mitä vuoden 1922 asutuslain  perusteella  raivatun tilan elämisen 

realiteetit saattoivat olla Kittilän kunnassa: 

106 Huttunen 1990, 271–272.
107 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
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Lex Kallion aikaisen tilan ylispuut oli valtio hakannut ja jäljelle jäänyt puusto maapohjineen  

myytiin tarvitseville. – – Tilat siltä ajalta olivat tiensaannin suhteen jonkinlainen väliinputoajia  

ja  tietä  ei  tahtonut  saada  millään  keinolla,  mikä  rajoitti  maatilatalouden  kehityksen  

luontaistalouden asteelle. – – Meille tie saatiin 1963, mikä mahdollisti maidon myynnin.108 

Tutkimusajanjaksolla  Lapin Maatalousseuran alueella  oli  kaksi  paljon maitoa tuottanutta 

pitäjää,  Sodankylän  ja  Kittilä.  Kittilä  oli  myös  Lapin  Maatalousseuran  syntypaikka. 

Seuratoiminnan keskuksena Kittilässä oli paljon Lapin Maatalousseuran jäseniä ja toiminta 

oli suhteellisen aktiivista. Yksi seuratoiminnan virstanpylväitä oli vuonna 1956 järjestetty 

Maatalousseuran  50-vuotisjuhla  maatalousnäyttelyineen.  Vastaajan  kaksi  kritiikistä 

huolimatta  Kittilän  liikenneyhteydet  olivat  paikoin  kohtuulliset,  sillä  maantie  Kittilän 

kirkonkylään oli rakennettu jo vuonna 1889. Voinvientiosuusliike Valio alkoi ostaa maitoa 

Kittilästä vuonna 1950, lokakuussa vuonna 1957 ryhdyttiin rakentamaan meijeriä Kittilän 

Kaukoseen.109 Tutkimusajanjakson  lopussa  Lapin  Maatalousseuran  keskuspaikka  vaihtui 

organisaatiouudistuksen myötä. 

Vuonna  1950  Kittilässä  oli  huomattavan  paljon  alle  yhden  hehtaarin  tiloja,  363  tilaa 

muodostivat jopa 42 % kaikista kunnan tiloista. Vuonna 1959 alle yhden hehtaarin tiloja oli  

149,  mikä  tarkoitti  16  %  osuutta  kaikista  tiloista.  Vuoden  1950  kääpiötilat  selittävät  

osaltaan  vuosikymmenessä  tapahtunutta  rajua  kasvua  yli  yhden  hehtaarin  maatilojen 

lukumäärän  ja  kokonaispeltoalan  suhteen,  mutta  myös  Kittilän  suuren  hevosten 

lukumäärän. Vuonna 1950 kunta oli erittäin maatalousvaltainen, 76 % ammattiväestöstä sai 

tulonsa maa- ja metsätaloudesta. Vuosikymmenessä osuus pysyi lähes samana: se vähentyi  

vain kaksi prosenttiyksikköä. Seuraavalla vuosikymmenellä osuus laski runsaasti, jopa 24 

prosenttiyksikköä.  Taulukon  3.  tiedoista  havaitaan,  että  yli  yhden  hehtaarin  tilojen 

lukumäärä  lähes  kaksinkertaistui  ja  nousi  1950-luvulla  jopa  439  tilalla.  Seuraavalla 

vuosikymmenellä  kehitys  pysähtyi,  kun  tilojen  lukumäärä  lisääntyi  vain  41  tilalla. 

Tutkimusajanjakson aikana tilojen keskiala  nousi suhteellisesti  paljon,  noin 0,7 hehtaaria 

vuosikymmenessä. Silti  tutkimusajanjakson lopun 4,2 hehtaarin keskipeltoalaa tilaa kohti 

voi pitää varsin vaatimattomana. Kahdessa vuosikymmenessä traktorien lukumäärä nousi 

10  traktorista  222  traktoriin,  kun  taas  hevosten  lukumäärä  pieneni  kahdessa 

vuosikymmenessä noin kolmannekseen alkuperäisestä.

108 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
109 A. Nieminen 2005, 87, 105, 172–173.
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Kolmea kohdekuntaa vertailtaessa voidaan tehdä 1950-luvun osalta useita johtopäätöksiä.  

Sijaintinsa  ja  kehityksensä  puolesta  Tervolassa muutokset  tapahtuivat  hieman Ranuaa ja 

Kittilää  aiemmin.  Tervolan  maatalousväestön  osuus  väheni  jo  tutkimusajanjakson 

ensimmäisellä  puoliskolla  selvästi.  Muilta  osin  kehitys  oli  kuntien  kesken  varsin 

yhteneväistä, traktorien määrää tarkasteltaessa Tervolan ja Ranuan lukumäärät olivat varsin 

lähellä toisiaan, Kittilän traktorien määrä oli noin puolet Tervolan vastaavasta. Laajemmin 

maatalouden  muutosta  tarkasteltaessa  havaitaan,  että  Kittilässä  muutokset  olivat 

korostuneempia.  Varsinkin  tilojen  lukumäärä  ja  pellon  kokonaisala  kasvoivat  enemmän 

kuin kahdessa muussa kunnassa. Tämä selittää osaltaan myös suurempaa tarvetta hevosille, 

sillä Tervolassa hevosten lukumäärä putosi neljänneksellä jo 1950-luvulla.

1960-luvulla maatalouden kasvu loppui ja tilanne kriisiytyi.  Varsinkin Ranuan ja Kittilän 

maa-  ja  metsätalousväestön  kehityksen  suunta  muuttui.  Väestöryhmän  absoluuttisen 

kasvun  sijaan  maa-  ja  metsätalousväestön  määrä  romahti,  mikä  aiheutti  myös  kuntien 

väkiluvun  selvän  pienenemisen.  Kolmesta  kunnasta  ainoastaan  Tervolan  yli  yhden 

hehtaarin  tilojen  lukumäärä  väheni  1960-luvulla,  Ranuan  ja  Kittilän  osalta  asutus-  ja 

raivaustoiminta lisäsivät tilojen määrää ja peltoalaa. Varsinkin Ranuan maatalous kehittyi 

ripeästi 1960-luvulla ja traktoreita hankittiin enemmän kuin Tervolassa ja Kittilässä.

Jos Lapin lääni ei  ole luonnonoloiltaan yhteneväinen alue, eivät myöskään läänin sisällä  

sijainneiden  kuntien  kehitystapahtumat  olleet  täysin  yhteneviä.  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran alueella sijaitsevat Tervola ja Ranua sekä Lapin Maatalousseuran alueella 

sijaitseva Kittilä  havainnollistavat  läänin sisäisiä eroja. Tervolassa läänin parhaimmistoon 

kuuluvat  ilmastolliset  olosuhteet  ja  tilojen  suurimmat  peltoalat  edistivät  maatalouden 

harjoittamista. Tutkimusajanjaksolla Ranuan tilaluku ja peltoala kasvoivat poikkeuksellisen 

runsaasti, ja vielä vuonna 1969 kunnan ammattiväestöstä yli puolet sai toimeentulonsa maa- 

ja  metsätaloudesta.  Ranua  oli  huomattavan  maatalousvaltainen,  vaikka  sekä  kunnan 

liikenneyhteydet, ilmasto että maaperä hankaloittivat maatalouden harjoittamista. Kittilän 

ankarampi ilmanala ja olosuhteet heijastuivat lähinnä vuonna 1950 todella pienten tilojen ja 

hevosten  määrän  paljoutena,  erojen  tasoittuessa  tutkimusajanjakson  loppua  kohden. 

Ilmeisesti  omavaraistalous  ja  metsätyöt  lisäsivät  tutkimusajanjakson  alussa  tarvetta 

hevosille.  Maa-  ja  metsätalouden elinvoimaisuudesta  ja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

sekä Lapin Maatalousseuran aktiivisuudesta kertoo sekin, että kaikissa kohdekunnissa tai 

niiden lähialueilla järjestettiin tutkimusajanjaksolla suuret maatalousnäyttelyt.
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 2   TRAKTORIEN MÄÄRÄ SADOISTA TUHANSIIN

 2.1 Traktorien määrä ja jakauma Suomessa

Suomi oli  vuonna 1950 sodan ja  sotakorvausten rasittama, maatalousvaltainen ja  köyhä 

maa.  Valtaosa  maatiloista  oli  peltopinta-alaltaan  pieniä,  kuten  taulukon  2.  yhteydessä 

todettiin.  Suomessa  keskipeltoala  oli  alle  10  hehtaaria,  Lapissa  alle  5  hehtaaria.  

Tutkimusajanjakson  alkupuolella  asiantuntijat  eivät  nähneet  traktorien  hankinnalle  juuri 

mitään edellytyksiä. Traktoreita tuskin hankittaisi Suomeen suuressa mittakaavassa, koska 

maatalouden  piirissä  koulutustaso  oli  heikko  ja  tulotaso  pieni.  Odotuksien  vastaisesti 

kysyntää oli kuitenkin huomattavan paljon. Traktoreita hankittiin tuontisäännöstelyn aikana 

niin paljon, kuin se ulkomaisen valuutan ja kiintiöiden puitteissa oli mahdollista.110 

Vuonna  1955  valtioneuvosto  asetti  niin  sanotun  traktorikomitean  tutkimaan  asiaa,  ja 

komiteamietintö valmistui vuonna 1956. Kesällä 1956 Alpo Reinikaisen johtama komitea 

arvioi,  että Suomen maatalouden käytössä oli  vähän yli  50 000 pyörätraktoria.111 Lisäksi 

komitea arvioi, että maatalouden perusvajaus oli noin 10 000 traktoria. Komiteamietinnön 

perusteella  tuontisäännöstely  purettiin  syyskuussa  1957.112 Traktorien  määrän 

lisääntymiselle oli tutkimusajanjakson puitteissa ominaista se, että kaikki ennakoinnit jäivät 

liian  pieniksi.  Komiteamietinnön tapauksessa traktorien  määrä  lisääntyi  vuosikymmenen 

loppuun mennessä vielä ”perusvajauksen” jälkeenkin 15 000 kappaletta, kaksinkertaistuen 

kokonaisuudessaan seuraavalla vuosikymmenellä.

Traktorien  lukumäärä  kehittyi  tutkimusajanjaksolla  Suomessa  seuraavasti;  1950-luvulla 

hitaammin  ja  1960-luvulla  nopeammin.  Alla  olevassa  taulukossa  on  eritelty  traktorien 

lukumäärät  vuosimallin  mukaan  maa-  ja  metsätaloudessa  vuonna  1959.  Taulukkoa 

luettaessa  on  huomioitava,  että  kyseinen  SVT:n  laskelma  on  julkaistu  samana  vuonna, 

johon  tulokset  päättyvät,  joten  vuoden  1959  traktoreita  “ei  ole  kaikkia  vielä  myyty”. 

Osittain päätelmä vaikuttaa myös vuoteen 1958. Vertailevana lukuna OLLI J. OJANEN 

esittää vuodelle 1959 traktorien rekisteröintimääräksi 10 724, joista maatalouteen noin 8 

600 ja julkiselle sektorille noin 1 400.113

110 Aarnio 1979, 51–52.
111 Komiteamietintö 1956:18, 5–18.
112 Aarnio 1979, 57.
113 Ojanen 1997z, 54.
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Taulukko 4. Pyörätraktorien  jakautuminen  vuosimallin  mukaan  koko  maassa  vuonna 
1959.114

Taulukon  4.  luvuista  havaitaan,  että  traktorien  määrät  vuosimallin  mukaan  jaoteltuna 

lisääntyivät vuoteen 1956 saakka. Vuoden 1956 piikkiä selittää tuontisäännöstelyn purusta 

seurannut kaupan kiihtyminen. Vuosimallin 1956 jälkeen nelipyörätraktorien määrä väheni 

noin 3 000 traktorilla. Tilaston kokoamismenetelmän takia vuosien 1958–1959 traktorien 

jakauma eroaa suuresti, jos jakaumaa verrataan ennen taulukkoa 4. esitettyihin vuotuisiin  

ensirekisteröinti määriin. Taulukon tiedoista on huomattava, että käytössä oli vielä vuonna 

1959  useita  tuhansia  vuosimallin  1950  tai  aiemmin  valmistettuja  traktoreita.  Vanhojen 

traktorien käyttöä selittää se, että Suomessa traktorien käyttötuntimäärät jäivät vuosittain 

pieniksi, esimerkiksi pitkän talven vuoksi. JARI NIEMELÄN selityksen mukaan traktorit 

vanhenivat nopeammin toiminnallisesti kuin teknisesti, ja tästä syystä etenkin suuret tilat  

vaihtoivat teknisesti hyväkuntoisia koneita toiminnallisilta ominaisuuksiltaan paranneltuihin 

malleihin.115 Vanhat  traktorit  päätyivät  joko  kaupan  mukana  muualle,  jäivät  tiloille 

varakoneiksi  tai ne purettiin  varaosiksi.  1950-luvun traktorien hankinnalle  oli  ominaista, 

että monet tilat hankkivat käyttöönsä ensimmäisen oman traktorin.

1960-luvulla  traktorien  kauppa  Suomessa  kiihtyi,  kuvio  3.  käsittelee  traktorien 

ensirekisteröintejä  koko  maassa  tutkimusajanjakson  jälkimmäisellä  puoliskolla. 

Ensirekisteröintitietoja  käsiteltäessä  on  havaittava,  että  luvut  ovat  varsin  suuria.  Tämä 

aiheutuu siitä, että lukuihin sisältyy myös muita kuin maa- ja metsätalouden laskennoissa  

tilastoituja  koneita.  Lähinnä  traktoreita  ostivat  julkinen  sektori  tai  yritykset,  esimerkiksi 

teollisuus, kuljetukset ja maansiirtotyöt vaativat traktorikalustoa. On myös huomattava, että 

traktoreita  poistui  jatkuvasti  rekisteristä,  koska  niitä  ei  tarvittu  tai  ne  hajosivat 

käyttökelvottomiksi.  Muun muassa näiden syiden seurauksena summaamalla  vuosittaiset 

ensirekisteröintitiedot  päästään  huomattavasti  suurempiin  lukuihin  kuin  vuoden  1969 

maatalouslaskennan, ja taulukossa 2. ilmoitettu, traktorien lukumäärä 151 833. Kuvion 3. 

tarkoitus  on  graafisesti  esittää  ensirekisteröintien  määriä  pidemmällä  aikajänteellä  ja 

havainnollistaa vuotuista traktorien uudistamisen tarvetta vuosien 1960–2010 välillä.

114 SVT III 53, 166.
115 Niemelä 2004, 197.
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Kuvio 3. Traktorien ensirekisteröinnit vuosina 1960–2010.116

Kuviosta  havaitaan,  että  ensirekisteröintien  määrät  pysyivät  koko  1960-luvun  varsin 

tasaisina, poikkeuksena vuosi 1968, jolloin lukema jäi alle 10 000 traktorin. Syynä vuosien 

1967  ja  1968  traktorien  myynnin  laskulle  olivat  markan  devalvointi  ja  maatalouden 

verouudistus.117 Suomen historian suurimmat ensirekisteröintilukemat ovat vuodelta 1963, 

jolloin  traktoreita  rekisteröitiin  15  887  kappaletta.  1960-luvun  ensirekisteröintien 

perusteella  vaikuttaa,  ettei  varsinaisella  maatalouden  tulolla  ollut  välitöntä  vaikutusta 

rekisteröintien määrään, vaikka näin voisi helposti kuvitella. Vuonna 1962 Suomea kohtasi 

perinpohjainen kato: Lapin läänin kaurasadosta 100 % tuhoutui, Oulun läänissä 75 % ja 

Keski-Suomessakin  ainakin  50  %.  Ainoastaan  lounaisin  Suomi  jäi  alle  15  % 

satovahinkoihin.118 Rukiin ja ohran katotilanne oli vastaava, mutta heinäsadon osalta katoa 

ei  juuri  esiintynyt.  Mitättömästä  maatalouden  sadosta  huolimatta  rekisteröintien 

huippuvuodet  ovat  juuri  pahan  katovuoden  jälkeen,  traktoreita  ostettiin  huomattavia 

määriä myös tiukentuneissa oloissa. 1960-luvun traktorien hankinnalle oli ominaista, että 

traktorien kauppa alkoi ensihankintojen sijaan yhä enemmän keskittyä vanhojen traktorien 

uusimiseen ja vaihtokauppaan. 1970-luvulta alkaen ensirekisteröintien lukumäärä pysyi noin 

10 000 traktorin tasolla kahden vuosikymmenen ajan. Lopullinen romahdus alle 10 000 

ensirekisteröinnin tapahtui vuonna 1990, tämän jälkeen ensirekisteröintien määrä on ollut 5 

000  traktorin  tuntumassa  tai  sen  alle.  1990-luvun  laman  ja  maatilojen  yhä  pienenevän 

lukumäärän  myötä  nämäkin  rekisteröintimäärät  riittävät  pitämään  konekannan  tarvetta 

vastaavana. 

116 Ajoneuvojen ensirekisteröinti, Tilastokeskus, elektroninen dokumentti.
117 Ojanen 1996, 81.
118 Varjo 1965, 9.
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Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu traktorien omistuksen jakautumista maatiloille. 

Traktorien  hinnan  ja  käyttökelpoisuuden  muuttuessa  teknisen  kehityksen  myötä  tekivät 

monet tilat päätöksen vetovoiman valitsemisesta hevostyön ja traktorityön välillä. Kuvion 

4. traktorien omistus jakautuu neljään luokkaan. Erittäin pienen alle 3 hehtaarin peltoalan 

maatilojen traktorien omistuksen kuvaaja on merkitty salmiakeilla. Pienten 3–10 hehtaarin 

maatilojen kuvaaja neliöillä, keskikokoisten 10–20 peltohehtaarin kolmioilla ja suurten yli 

20 peltohehtaarin maatilojen kuvaaja on merkitty rasteilla.

Kuvio 4. Nelipyörätraktorien  omistuksen  jakautuminen  maatiloille  prosenttiosuuksina 
Suomessa,  jaoteltuna  peltohehtaarien  mukaisesti  vuosina  1950,  1959  ja 
1969.119

Kuten taulukosta 2. havaittiin, hankittiin traktoreita kahdessa vuosikymmenessä paljon ja 

niiden määrä noin kymmenkertaistui tutkimusajanjaksolla.  Kuviossa 4. esitetty traktorien 

jakautuminen  tiloille  suuruusluokittain  havainnollistaa  muutosta  omistusrakenteessa. 

Vuonna 1950 Suomen maa- ja metsätaloudessa käytetyistä traktoreista yli 20 peltohehtaarin 

119 SVT III 45:1, 169; SVT III 53, 162–164; SVT III 66, 164–166.



38

tilat omistivat 57 %. Yhteensä traktoreista 82 % oli tiloilla, joiden peltopinta-ala oli yli 10 

hehtaaria.  Traktori  oli  leimallisesti  suurten  tilojen  työväline.  Vuosikymmenessä  tilanne 

muuttui selvästi: 1950-luvun lopussa pienten ja keskikokoisten tilojen traktorien omistus oli 

noin 70 % ja yli 20 peltohehtaarin traktorien omistus oli vähentynyt noin 26 % osuuteen.  

Muutoksen suurin aiheuttaja  oli,  että  pienten  3–10 hehtaarin  tilojen  traktorien  omistus 

kasvoi 15 prosenttiyksikköä. Vuoteen 1969 mennessä kehitys jatkui samansuuntaisena kuin 

1950-luvullakin. Pienten 3–10 hehtaarin tilojen traktorien omistus lisääntyi noin yhdeksän 

prosenttiyksikköä, kun saman aikaisesti yli 20 hehtaarin tilojen omistus väheni noin kuusi 

prosenttiyksikköä.  Alle  3  peltohehtaarin  tilat  omistivat  Suomessa traktoreista  noin neljä 

prosenttia  koko  tutkimusajanjakson  ajan.  Samana  aikana  niiden  omistamien  traktorien 

absoluuttinen  lukumäärä  noin  kymmenkertaistui.  Vuonna  1950  alle  3  hehtaarin  tilat 

omistivat noin 600 traktoria, kun taas vuonna 1969 omistus oli hivenen yli 6 000 traktoria.

Tutkimusajanjakson alussa traktorien kysyntä yllätti päättävät tahot, ja valuuttapulan sekä 

kiintiöiden  seurauksena  ostajan  haluamaa  traktoria  saattoi  joutua  jonottamaan  vuosia. 

Tilanne  muuttui  vuonna  1957,  jolloin  tuontisäännöstelystä  luovuttiin.  Varsinkin  1960-

luvulla  traktoreita  ostettiin  paljon.  Suomen  historian  suurin  traktorien 

ensirekisteröintilukema on vuodelta 1963. Suuret hankintamäärät selittyivät  osittain sillä,  

että  peltopinta-alaltaan  yhä  pienemmät  tilat  hankkivat  traktorin.  Vuonna  1950  suurin 

traktoreita omistanut ryhmä olivat suuret tilat. Vuonna 1969 pienet tilat omistivat ryhmänä 

enemmän traktoreita kuin erittäin pienet, keskisuuret tai suuret tilat. Tutkimusajanjakson 

jälkeenkin traktoreita  rekisteröitiin noin 10 000 vuodessa, ja traktorista  tuli  suomalaisen 

maatilan perushyödyke.

 2.2 Traktorien määrä ja jakauma Lapin läänissä 

Koko  tutkimusajanjakson  ajan  traktoreita  oli  Lapin  läänissä  absoluuttisesti  eniten 

Rovaniemen  maalaiskunnassa  ja  Sallassa.  Näiden  kuntien  jälkeen  seuraavassa  ryhmässä 

tulivat  tarkastelukunnat  Ranua  ja  Tervola.  Kittilässä  traktoreita  oli  hieman  vähemmän. 

Tutkimusajanjakson  alussa  traktoreita  oli  suhteellisesti  tilojen  lukumäärään  verrattuna 

eniten Inarissa, Kemissä, Sallassa ja Savukoskella. Tutkimusajanjakson lopussa neljän kärki 

oli  Posio,  Ranua, Simo ja Tervola.  Traktorien lukumäärällä  mitattuna Pelkosenniemi oli 
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Lapin  läänin  vähiten  koneistunut  kunta.  On  huomattavaa  myös  etteivät  kaupungit  ja 

kauppalat Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi ja Tornio juuri poikenneet keskiarvojensa suhteen 

maalaiskunnista.120 Traktorien  kvantitatiivinen  tarkastelu  Lapin  läänissä  nojaa  Suomen 

Virallisen Tilaston tuottamaan numeeriseen dataan. Lukemiin on laskettu vain viljelmien 

omistamat koneet eikä urakkamiesten traktoreita.  Hevosten ja traktorien omistukseen ja 

jakaumaan liittyvä läänikohtainen lukumäärä löytyy taulukosta 2. ja tarkastelukuntien osalta 

taulukosta 3.

Laadullisen  tarkastelun  osalta  yli  2  hehtaarin  maatiloilla  oli  Suomessa  vuonna  1950 

kaikkiaan  14 069 traktoria,  joista  Peräpohjolan  maanviljelysseuran alueella  269 ja  Lapin 

Maatalousseuran alueella 29. Kaikista Suomen traktoreista 48 % oli rautapyöräisiä, 50 % 

kumipyöräisiä ja 2 % telavetoisia. Vastaavat luvut olivat Peräpohjolan maanviljelysseuran 

alueella  51 %, 43 % ja  5 %. Lapin Maatalousseuran alueella  rautapyöräisiä  oli  76 % ja  

kumipyöräisiä  24 %, telavetoisia  traktoreita alueella ei ollut.121 Ilman telavetoisia  koneita 

koko Suomessa osuudet jakautuivat rautapyöräisiin 49 % ja kumipyöräisiin 51 %. Lapin 

läänissä  vastaavat  lukemat  olivat  57  %  ja  43  %.  Suomessa  suurin  osa  traktoreista  oli 

kumipyöräisiä,  kun  taas  Peräpohjolassa  niukka  enemmistö  oli  rautapyöräisiä.  Lapin 

Maatalousseuran  alueella  traktoreista  suuri  enemmistö  oli  rautapyöräisiä.  Lapin  läänissä 

peltojen  pienet  pinta-alat  ja  köyhyys  näkyvät  koko  Suomeen  verrattuna  koneistumisen 

alikehittyneisyytenä,  sillä  enemmistö  traktoreista  oli  rautapyöräisiä.  Suhteellisesti 

rautapyöräisten traktorien osuus lisääntyi pohjoiseen mentäessä.

Vuonna 1950 traktorien jakautumisessa tilasuuruusluokkien mukaisesti oli suuri poikkeama 

Suomen ja Lapin läänin traktorimäärien välillä. Tämä johtui siitä, että Lapin läänissä yli 10 

hehtaarin  viljelmät  olivat  lukumäärällisesti  marginaaliryhmä  valtakunnan  keskiarvoon 

verrattuna. Numeerisesti asian havainnollistaa alla oleva taulukko 5. Taulukossa on laskettu 

kaikki  vuoden  1950  traktorit,  koska  lähdemateriaalista  johtuen  alle  2  hehtaarin  tiloilla 

sijainneita traktoreita ei ole luokiteltu ollenkaan tyypeittäin, eli ei sen mukaan, olivatko ne 

yksipyöräisiä,  kaksipyöräisiä,  nelipyöräisiä  vai telavetoisia122. Sama ongelma toistuu myös 

kaikissa  taulukoissa,  joissa  on  käsitelty  kuntakohtaisia  traktorien  määriä.  Vuonna  1950 

Peräpohjolan  maanviljelysseuran  alueella  oli  14  telaketjutraktoria,  ja  tällöinkin  osuus 

120 Ks. LIITE V.
121 SVT III 45:1, 168–169.
122 Traktorityyppien erojen selvittämiseksi ks. LIITE IV.
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kokonaismäärästä  oli  vain  noin  5 %.  Kahdessa  vuosikymmenessä  osuus  marginalisoitui 

entisestään nelipyörätraktorien määrän kasvaessa.

Taulukko 5. Traktorien jakautuminen Suomen, Peräpohjolan maanviljelysseuran ja  Lapin 
Maatalousseuran  alueilla,  jaoteltuna  maatiloille  peltohehtaarien  mukaisesti 
vuonna 1950.123

Taulukosta 5. havaitaan, että vuonna 1950 Suomessa alle 3 hehtaarin tilat omistivat yhden 

traktorin  24:stä,  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  alueella  lähes  viidenneksen  ja  Lapin 

Maatalousseuran  alueella  melkein  puolet.  Lapin  läänissä  pienet  3-10  hehtaarin  tilat 

omistivat  noin  puolet  traktoreista  sekä  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  että  Lapin 

Maatalousseuran  alueilla.  Suurin  ero  muodostui  yli  10  hehtaarin  tiloilla,  jossa  koko 

Suomessa traktorien omistus oli 82 % ja Lapin Maatalousseuran alueelle oli tilastoitu vain 

yksi traktori. Vertailtaessa kuvioon 4. Lapin läänin ero valtakunnan keskiarvoon nähden oli 

erittäin suuri, toisaalta traktoreita oli lukumäärällisesti erittäin vähän.

Kahdessa  vuosikymmenessä  Lapin  Maatalousseuran  alueelle  hankittiin  paljon  uusia 

nelipyörätraktoreita  ja  harvat  rautapyöräiset  traktorit  pääsivät  eläkkeelle. 

Tutkimusajanjakson lopussa Lapin Maatalousseuran alueella  nelipyörätraktoreita  oli  789. 

Traktorit olivat vuonna 1969 jakautuneet siten, että alle 3 hehtaarin maatiloilla oli 14 %, eli 

109 traktoria. Yli 10 hehtaarin maatiloilla traktoreita oli yhteensä 10 %, eli 75. Alaltaan 3-5  

hehtaarin maatiloilla traktoreita oli 201 ja 5-10 hehtaarin tiloilla 415.124 Luvuista havaitaan, 

että  vuonna 1969 traktoreista  3-10 hehtaarin maatiloilla  oli  77 %. Kuten koko Suomea 

käsitelleestä kuviosta 4. havaittiin, vastaava lukema oli valtakunnallisesti 39 %, täten pienillä  

tiloilla  oli  Lapin  Maatalousseuran  alueella  suhteellisesti  noin  kaksinkertainen  määrä 

traktoreita. Myös erittäin pienten tilojen osuus oli ylikorostunut, vastaavasti keskikokoisten 

ja suurten tilojen jäädessä vähemmistöön traktorien omistuksessa. Tämä huolimatta siitä,  

123 SVT III 45:1, 168–169; SVT III 45:4, 86–88.
124 Ks. LIITE IV.  Taulukon tiedot perustuvat SVT III  alkuperäisaineistoon vuodelta  1969, kyseisten 
lukujen ulosajo on suoritettu tällöin reikäkorteilta Oulun yliopiston tietokonekeskuksessa. Korva 1971, 4.
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että Lapin Maatalousseuran alueella yli 15 hehtaarin tiloilla oli yhtä vaille kaikilla käytössään 

vähintään  yksi  traktori.125 Jakauma  on  verrannollinen  Lapin  Maatalousseuran  tilojen 

peltoalan  mukaiseen  jakaumaan,  joka  esitettiin  kuviossa  1.  Poikkeuksena  traktorien 

omistukseen  oli  enemmän  kuin  yhden  traktorin  omistaneet  viljelmät,  joita  oli  Lapin 

Maatalousseuran alueella kolme. Savukoskella oli 15-20 hehtaarin maatila, joka omisti kaksi 

traktoria.  Kittilässä  olivat  25-30  hehtaarin  maatila,  joka  omisti  kaksi  traktoria  ja  30-40 

hehtaarin  maatila,  jolla  oli  käytössään  kolme  traktoria.  Koko  Lapin  Maatalousseuran 

alueella näiden kolme maatilan painoarvo oli kuitenkin marginaalinen, koska yhteensä yli 

yhden hehtaarin maatiloja oli 3 440. 

Alla  olevassa  taulukossa  on  eritelty  kokonaispeltoalan  jakautuminen  yhtä  traktoria  tai 

hevosta  kohden.  Tervolan,  Ranuan ja  Kittilän  kuntien  lisäksi  taulukossa  on laajemman 

vertailun mahdollistamiseksi myös koko Suomen ja Lapin läänin osuudet. Kuntakohtaisen 

tarkastelun osalta numeeriset arvot ovat löydettävissä myös taulukosta 3.

Taulukko 6. Suomen, Lapin läänin, Tervolan, Ranuan ja Kittilän traktoreita ja hevosia kohti 
lasketun peltopinta-alan kehitys vuosina 1950-1969.126

Traktorien osalta taulukko 6. paljastaa mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tervolassa oli vähiten 

traktoreita peltoalaan suhteutettuna vuonna 1950 kolmea kohdekuntaa verrattessa. Tämä 

huolimatta laajoista peltoaloista ja parhaista luonnonoloista. Kittilän traktorien suhteellinen 

lukumäärä oli  hyvin lähellä  Lapin läänin keskiarvoa,  yksi traktori  132 hehtaaria kohden.  

125 Korva 1971, 94.
126 SVT III 45:2 24–27, 42–43, 45:4 29, 108–110; SVT III 54 54–57, 160–162, 198–199; SVT III 67 16–
17, 78, 94–95. 
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Tervolan keskiarvo, yksi traktori 162 hehtaaria kohden oli puolestaan hyvin lähellä koko 

Suomen keskiarvoa.  Vuosiin  1959 ja  1969 mennessä traktoreita  hankittiin  merkittävästi 

lisää,  minkä  seurauksena  peltopinta-ala  traktoria  kohden  väheni  1950-luvulla  noin 

neljännekseen  alkuperäisestä  ja  puolittui  seuraavalla  vuosikymmenellä.  Taulukosta 

havaitaan, että Ranuan kunnassa traktoreita oli suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin 

muilla alueilla. Ahkeran asutustoiminnan ja pellonraivauksen lisäksi ihmiset myös hankkivat 

suuren määrän traktoreita  kasvavan peltoalan työstämiseksi.  Huomionarvoista  on myös, 

että  tilaa  kohden erittäin pienten  peltoalojen  Kittilä  oli  traktorien hankkimisen  suhteen 

täysin  tasaväkinen Tervolan  kanssa,  ja  peltoalaan suhteutettuna Kittilässä  oli  traktoreita  

jopa hivenen enemmän.

Vuonna  1950  Lapin  läänissä  oli  varsin  paljon  hevosia.  Hevosten  suhteellinen  osuus 

Ranualla oli hyvin lähellä läänin keskiarvoa, kun taas Tervolan osuus vastasi lähes koko 

Suomen keskiarvoa. Pienen peltoalan takia Kittilässä oli peltoalaan suhteutettuna valtavan 

paljon hevosia, yksi hevonen 2,5 peltohehtaaria kohden. Vuoteen 1959 mennessä hevosten 

suhteellinen osuus laski jonkin verran. Tämä oli seurausta ennemminkin ahkerasta peltojen 

raivauksesta kuin hevosten lukumäärän laskusta. Esimerkiksi Kittilässä hevosten lukumäärä 

väheni  vuosikymmenessä  vain  viidellä,  kuten  taulukosta  3.  havaittiin.  Vuonna  1969 

hevosten määrä romahti lopullisesti, Tervolassa hevosia oli peltoalaan suhteutettuna lähes 

sama  määrä  kuin  koko  Suomessa  ja  Lapin  läänissä  keskimäärin.  Kittilässä  hevosia  oli 

edelleen  suhteellisesti  eniten,  vielä  vuonna  1969  niitä  oli  lähes  sama  määrä  kuin 

traktoreitakin. Ranualla traktorien suuri määrä sen sijaan oli täyttänyt tarpeen hevostyölle, 

ja suhteellisesti hevosia oli siellä noin puolet vähemmän kuin Kittilässä.

Alla olevassa kuviossa hevosten lukumäärä sisältää kaikki läänin hevoset, työikäisiä hevosia 

on  kokonaisluvusta  noin  neljä  viidestä.  Lisäksi  on  huomattava,  että  taulukko  on 

laskennallinen  keskiarvo.  Lapin  läänin  alueella  oli  tutkimusajanjaksolla  kuntia,  joissa  oli  

hevosia enemmän kuin 1 hehtaarin maatiloja. Periaatteessa hevosten lukumäärä ylitti näissä 

kunnissa  100  %.  Läänikohtaisen  tarkastelun  osalta  numeeriset  arvot  ovat  löydettävissä 

myös taulukosta 2.

Kuvio 5. Traktorien  ja  hevosten  lukumäärä  tilalukuun  suhteutettuna  Lapin  läänissä 
vuosina 1950, 1959 ja 1969.127

127 SVT III 45:2 24–27; 45:4 29, 108–110; SVT III 54 54–57, 160–162, 198–199; SVT III 67 16–17, 78, 
94–95.
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Lapin  läänin  tilanne  oli  1950-luvun  alkupuolella  traktorien  ja  hevosten  määrien  osalta 

varsin  selkeä.  Läänissä  oli  traktoreita  erittäin  vähän,  noin  yhdellä  tilalla  32:sta.  

Laskennallisesti seitsemällä tilalla sadasta ei ollut hevosta. Luvuista havaitaan, että hevosten 

merkitys  oli  alueella  huomattavasti  suurempi  kuin  traktorien.  Läänin  koneistuminen oli  

kuitenkin alkanut, ja 1950-luvun kuluessa monet isännät havainnoivat varhaisten traktorin 

ostajien kokemuksia ja seurasivat pian esimerkkiä. 1950-luvun loppuun tultaessa hevosten 

suhteellinen lukumäärä oli kovassa laskussa. Tällöin hevonen löytyi noin puolelta kaikista 

viljelmistä. Traktorien määrä puolestaan nousi 10 prosenttiyksikköä. 1960-luvun taitteessa 

traktorit olivat jo paikoin syrjäyttäneet hevostyön, mutta oli myös alueita ja maatiloja, joilla 

vanhakantainen hevostyö piti pintansa. Vuosikymmenen kuluessa raivatut 5 000 uutta tilaa 

vaativat  osansa  vetovoimasta.  Lopullinen  muutos  hevosten  ja  traktorien  lukumäärän 

suhteessa  tapahtui  1960-luvulla.  Traktorien  absoluuttinen  lukumäärä  ohitti  hevosten 

lukumäärän  pysyvästi  1960-luvun  jälkimmäisellä  puoliskolla.  Reaalisesti  työtehon  ja 

vetovoiman vaihtuminen oli kuitenkin tapahtunut jo huomattavasti tätä aiemmin. Vuonna 

1969  hevonen  oli  noin  yhdellä  tilalta  viidestä  ja  traktori  noin  yhdellä  tilalla  kolmesta. 

Enemmistö viljelmistä  joutui  täten hankkimaan mahdollisesti  tarvitsemansa traktorityön 

vähemmistössä olleiden traktorinomistajien kautta.

Tutkimusajanjakson alussa yhtä traktoria kohden oli yleisesti yli 100 hehtaaria peltoa, kun 

sitä tutkimusajanjakson lopussa oli alle 20 hehtaaria. Muusta Suomesta poiketen enemmistö 
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Lapin läänin traktoreista oli vuonna 1950 edelleen rautapyöräisiä. Erilaisten olosuhteiden ja  

erojen kuvaamiseksi Lapin läänistä nostettiin esille  Tervolan, Ranuan ja Kittilän kunnat. 

Muuhun  Suomeen  verrattuna  Ranuan  kunnassa  traktoreita  oli  jopa  suhteellisesti  

huomattavasti  enemmän  kuin  maassa  keskimäärin,  Tervola  ja  Kittilä  olivat  puolestaan 

hyvin lähellä koko maan keskiarvoa. Hevosten määrän kehityksessä Lapin läänin olosuhteet 

näkyvät huomattavasti selkeämmin muuhun Suomeen verrattuna. Läänin sisäisistä eroista 

kertoo erityisesti Kittilän ero Ranuaan ja Tervolaan verrattuna. Hevosten määrän kehitys 

oli  jossain  määrin  käänteinen  traktorien  määrään  verrattuna.  Kokonaisuudessaan  Lapin 

läänissä oli runsaasti traktoreita ja hevosia suhteutettuna niukkaan peltopinta-alaan. Pienet 

tilat,  heikkotuottoiset  peltomaat  ja  ankara  ilmanala  näkyivät  yllättävän vähän Tervolan,  

Ranuan ja Kittilän traktorien tiheydessä koko Suomeen verrattuna.
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 3  TRAKTORIT RAUTAPYÖRÄISISTÄ 
NELIVETOTURBOIHIN

 3.1 Perusteet traktorin hankinnalle

 3.1.1 Traktori syrjäytti hevosen

1950-luvun vaihteessa hevosia oli sekä Suomessa että Lapin läänissä noin yksi jokaista yli 

yhden  peltohehtaarin  viljelmää  kohti.  Hevosta  käytettiin  enimmäkseen  maa-  ja 

metsätalouden  töihin  sekä  liikkumiseen  paikasta  toiseen.  Lapin  läänissä  hevosten  pito 

perustui  valtaosin  niiden  käyttöön  vetoeläiminä.128 Tutkimusajanjaksolla  tapahtunut 

hevosten lukumäärän huomattava väheneminen on kuvattu jo aiemmin taulukoissa 2. ja 3.  

sekä käsitelty Lapin läänin osalta luvussa 2.2..  LIITTEIDEN VII ja VIII avulla voidaan 

lisäksi  havaita,  että  tuntimäärällisesti  traktorityö  ohitti  hevostyön  Peräpohjalaisilla  

kirjanpitotiloilla  vuonna 1964.  Vuosien 1956–1966 välillä  hevostyön määrä väheni  sekä 

pienillä  että  keskisuurilla  viljelmillä  yli  60  %,  kun  samaan  aikaan  traktorityön  määrä 

kaksinkertaistui  molemmissa  tilaryhmissä.  Alle  10  hehtaarin  viljelmillä  tämä  merkitsi 

hevostyön kasvavaa riippuvuutta metsätöistä, sillä vaikka metsätöihin käytetty tuntimäärä 

laski  niukasti,  niin  niiden  osuus  kokonaistyömäärästä  kasvoi  vuosikymmenessä  noin  40 

prosenttiyksikköä.129 Kahdessa  vuosikymmenessä  Lapin  läänin  viljelmillä  tapahtui 

ainutkertainen ja pysyvä muutos hevostyöstä traktorityöhön.

1950-luvulla  Lapin  Maatalousseuran alueella  hevosia  pidettiin  muuta  maata  yleisemmin, 

kuten  taulukon  3.  Kittilän  tapauksessa  havaittiin.  1960-luvulla  muutos  levisi  myös 

pohjoisimpaan  Suomeen  ja  hevosten  määrä  romahti  vuosikymmenessä  noin  60  %.130 

Suomalaisessa maatalouskeskustelussa hevosten liiallista määrää oli päivitelty jo 1950-luvun 

alkupuolelta  lähtien.  Taloudellisesta  näkökulmasta  vetovoimaa  oli  liikaa  ja  yleisesti 

traktorityö  vähensi  hevostyötä  vähemmän  ja  hitaammin  kuin  oletettiin.131 Virallisesti 

traktorien  lukumäärä  ohitti  hevosten  määrän  vuonna  1967.132 1970-luvun  taitteeseen 

tultaessa tilanne oli varsin yksiselitteinen, sillä hyvin useissa tapauksissa hevosta ei tällöin  

128 Varjo 1967, 59.
129 Ks. LIITTEET VII ja VIII.
130 Korva 1971, 86–87.
131 Ojanen 1997y, 74.
132 Ojanen 1997z, 79.
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enää  tarvittu  lainkaan  ja  usein  koneistumattomat  viljelmät  joutuivat  lopettamaan 

tuotantonsa  kannattamattomina.133 Tässä  luvussa  pyrin  avaamaan tähän perinpohjaiseen 

murrokseen liittyneitä syitä, taustatekijöitä ja seurauksia.

1950-luvun alkupuolella hevosen asema oli kiistaton. Hevonen oli tärkein voimanlähde ja 

sen merkitys viljelmille oli keskeinen ja ratkaiseva.134 Vuonna 1953 julkaistussa Koneellistuva  

maatalous  -kirjassa hevosen merkitys nähtiin pysyvänä osana maataloutta. Kirjassa peräti 

yhdeksän  sivua  käytettiin  pelkästään  hevosten  valjaiden  ja  valjastuksen  käsittelyyn.135 

Suurelta  osin  hevosen  asema  maataloudessa  määrittyi  monipuolisten 

käyttömahdollisuuksien, perinteisten asenteiden ja suuren lukumäärän seurauksena. Lapin 

läänissä hevosten käyttökelpoisuutta lisäsi 1950-luvulla myös pientilavaltaisuus ja osittainen 

riippuvuus luontaistaloudesta. Traktorimuistokyselyn vastaaja kaksi kertoo, että: 

Jokivarsiniityt ja heinäsuot olivat silloin arvossa arvaamattomassa. Tiloille pyrittiin hankkimaan  

tällaisia  heinämaan  pilkkoja  kymmenien  kilometrien  päästä.  Tällaisiin  paikkoihin  on  

mahdoton  mennä  traktorilla.  Välillä  on  hakkaamatonta  metsää,  kapeita  kallionkoloja,  

upottavia soita ja heikosti jäätyneitä jokia, jotka vain harvoista paikoista voi ylittää hevosella,  

mutta ei missään tapauksessa traktorilla.136

Luontaistalouden tarpeiden ohella hevosten käyttökelpoisuutta lisäsi varhaisten traktorien 

tekninen kehittymättömyys, jolloin hevostyön ja traktorityön välille  saatettiin muodostaa 

työnjako.  Eräässä  tapauksessa  kyntö,  äestys  ja  raivaus  olivat  ensisijaisesti  traktorilla  

suoritettavia työtehtäviä, kun heinätyöt pyrittiin suorittamaan hevosella.137 Lisäksi erityisesti 

metsätyöt ylläpitivät hevosten käyttökelpoisuutta.

Raskaiden töiden siirtyminen konetyöksi kuitenkin heikensi hevosten kuntoa ja kestävyyttä. 

Vuonna  1954  Sarka-lehdessä  painotettiin  hevosten  totuttamista  raskaampaan työhön  ja 

työn vaatimaan voimakkaaseen ruokintaan.138 Metsätyöt olivat myös hankalien maastojen ja 

raskaiden  työtehtävien  takia  otollisia  erilaisten  ruhjeiden,  haavojen  ja  muiden 

loukkaantumisten muodostumiselle. Yksi hevostyöhön liittyvistä seikoista olikin ajomiehen 

suuri riippuvuus hevosen elämänrytmistä. Hoito, työmäärien rajoitukset liiallisen rasituksen 
133 Granberg 1989, 50; Vahtola 2003, 422.
134 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 37.
135 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 41–49.
136 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
137 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
138 K. Å. Lanner, ”Yleisiä hevosten terveydenhoito-ohjeita metsätyömaille” (art.). Sarka 1954, N:o 04.
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välttämiseksi  ja  pimeällä  tehtyjen  töiden  välttäminen  olivat  esimerkiksi  seikkoja,  joista 

traktorin omistajan ei tarvinnut välittää. Myös hevosen luonne aiheutti yksilöstä riippuen 

hyviä  tai  huonoja  seurauksia.  Esimerkiksi  puimakonetta  vedettäessä  hevonen  saattoi 

kivisellä tiellä kiihdyttää vauhtia tai kokenut hevonen saattoi metsätöissä pienistäkin eleistä 

tietää  miten  sen  haluttiin  toimivan.139 Työn  tuotto  riippui  aina  hevosen  ja  ajomiehen 

yhteistyöstä.

Kahdessa vuosikymmenessä hevosten suhteellinen käyttökelpoisuus väheni merkittävästi. 

Sarka-lehdessä  hevosten  asemaa  sivusivat  esimerkiksi  seuraavat  Eino  Kurkelan  tekstit: 

”Napapiirin  viljelysseura”140,  ”Nykyaikaisessa  maataloudessa  tarvitaan  suunnitelmallisuutta”141 ja 

”Luottamus  palautumassa”142.  Lyhyesti  sanottuna  kotona  kasvatettu  ja  ruokittu  hevonen 

korvattiin rahalla ostetulla traktorilla,  eikä hevosta enää vuonna 1970 käytetty enää juuri 

metsätöissäkään. Koko Suomessa hevostyön osuus koko maatalouden energiankäytöstä oli 

vuonna 1950 noin 60 %, vuonna 1965 noin 30 % ja vuonna 1975 noin 3 %.143 Traktorit ja 

traktorityö  syrjäyttivät  askel  kerrallaan  hevosen  lähes  kaikissa  maa-  ja  metsätalouden 

työtehtävissä.

Traktorimuistokyselyn vastaajien kokemuksiin ja kertomuksiin peilaten traktorin hankinnan 

kehitysvaiheet olivat osapuilleen seuraavat. Varhaisimmassa esimerkissä traktori hankittiin 

ajallisesti  1950-luvun  taitteessa,  pääasiassa  raskaita  töitä  ja  voimakoneen  roolia  silmällä 

pitäen.144 Hevosella  pellonraivaustyö  oli  hankalaa  ja  puimakoneen  pyörittäminen 

mahdotonta.  Traktorin  työtehtävien  kohdistaminen  raskaimpiin  töihin  ja  tiettyihin 

työvaiheisiin johti kuitenkin siihen, että traktoreita ei periaatteessa tarvittu kyläkohtaisesti 

kovinkaan  montaa.  Tämä  aiheutti  helposti  ajatuksen  traktorin  yhteiskäytöstä,  jota  on 

laajemmin käsitelty luvussa 3.1.2.. 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla traktorin hankintaa 

vaikeutti lisäksi merkittävästi tuontisäännöstely, minkä seurauksena traktoria saattoi joutua 

odottamaan vuosia. Tuontisäännöstelyn vaiheita on avattu luvussa 3.2.1.

1950-luvun  puolivälin  tietämillä  traktorin  käyttötavat olivat  monipuolistuneet.  Harry 

Fergusonin  periaatteiden  mukaisesti  yhä  useammasta  traktorista  pyrittiin  valmistamaan 

139 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3 ja 6.
140 Eino Kurkela, ”Napapirin maanviljelysseura” (art.). Sarka 1960, N:o 27.
141 ”Nykyaikaisessa maataloudessa tarvitaan suunnitelmallisuutta” (pk.). Sarka 1962, N:o 36.
142 ”Luottamus palautumassa” (pk.). Sarka 1970, N:o 69.
143 Niemelä 2004, 193.
144 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
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hevosen  syrjäyttämiseen  kykenevä  kevyt,  monipuolinen  ja  halpa  yleiskone.  Suomessa 

kyseisten  periaatteiden  mukaisesti  valmistettu  traktori  oli  Valmet  15,  jota  pidettiin 

hevosparin  korvikkeena.  Myös  pientiloille  traktori  saatettiin  hankkia,  koska  muutaman 

lehmän  tiloille  ei  ollut  järkevää  hankkia  hevosta.  Esimerkiksi  neljän  lehmän viljelmällä  

hevosen hankinta olisi pakottanut luopumaan rehun puutteen vuoksi kahdesta lehmästä, 

eikä  kahta  lehmää  varten  kannattanut  pitää  hevosta.145 Laskennallisesti  hevosen  rehun 

kasvattaminen  vaati  noin  1,3  peltohehtaaria.146 Monet  kokivat  kyseisenä  ajankohtana 

traktorin hankinnan mielekkääksi, sillä traktorien lukumäärä kasvoi runsaasti. Huomattavaa 

oli myös, että määrällisen lisääntymisen ohella traktorien tehot kasvoivat ja ennen kaikkea 

traktorin vuotuiset käyttötuntimäärät lisääntyivät.147

1960-luvun  puolivälissä  monet  viljelmät  hankkivat  hevosen  tilalle  traktorin. 

Vuosikymmenen kuluessa hevosen käyttökelpoisuus oli säilynyt lähes muuttumattomana. 

Traktorien  tekniikka  ja  esimerkiksi  työkoneiden  standardisointi  sen  sijaan  mullistuivat 

perinpohjaisesti, josta tarkemmin luvussa 3.2.2.. Hevosten vanhetessa ja niiden suhteellisen 

kilpailukyvyn huonontuessa valinta kääntyi usein traktorin hyväksi. Traktorimuistokyselyn 

vastaajista  kyseisestä  tilanteesta  kertoo  vastaaja  neljä.148 Lisäksi  kyseisenä  ajankohtana 

hevosvetoisten työkoneiden valmistus väheni. Esimerkiksi Wärtsilä järjesti hevosvetoisten 

koneiden  loppuunmyyntejä.149 Osaltaan  maatalouskonekaupan  muutokset  kertovat  siitä, 

että hevosten aika peltotöissä alkoi olla ohi.

1970-luvun taitteessa muutosvastarinta alkoi olla ohi ja monet päättivät luopua hevosista 

kaikissa maatalouden töissä. Eräässä tapauksessa syynä oli esimerkiksi se, että kyntötyö oli  

liian hidasta ja raskasta hevoselle.150 Traktorin puolesta puhui, että ilman sitä maatalouden 

kehittäminen  ja  voimaperäistäminen  oli  mahdotonta.  Lisäksi  traktorin  käyttötavat 

monipuolistuivat edelleen. Traktorin käyttöä on käsitelty laajemmin luvuissa 4.1.1, 4.1.2. ja  

4.1.3.. Hevostyöhön verraten traktorilla oli esimerkiksi mahdollista suorittaa kuormaus ja 

kuljetus koneellisesti sekä tehostaa muokkaustyötä, kasvienhoitoa ja sadonkorjuuta. Koko 

tutkimusajanjakson ajan traktorin  hankinnan keskeinen kynnyskysymys oli  luonnollisesti 

raha.  Taloudellisessa  mielessä  traktorin  hankintaa  on  käsitelty  luvussa  3.2.3.,  mutta 

145 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
146 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 38.
147 Komiteamietintö 1956:18, 4.
148 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 4.
149 Ojanen 1997z, 78.
150 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
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kokonaisuudessaan  hankinta  lienee  ollut  otollisinta  silloin  kuin  traktoreita  rekisteröitiin 

eniten, eli 1960-luvun alkupuolella.

Traktorin ostoon vaikutti olennaisesti viljelmien vetovoimakysymys ennen sen hankintaa. 

Inhimillisessä  mielessä  valinta  oli  paljon  kivuttomampi  hevosettomilla  viljelmillä,  kuin 

viljelmillä  joilla  hevosesta  olisi  pitänyt  luopua  traktorin  hankinnan  jälkeen.  Erityisesti 

asiantuntijoiden vaatimus oli, että hevosesta tuli luopua heti traktorin hankinnan jälkeen. 151 

Periaatteessa vaatimus oli taloudellisesti hyvin järkevä. Käytännössä hevonen usein pysyi 

tilalla  yhtä kauan kuin vanha isäntäkin.152 Traktorimuistokyselyn vastaaja kuusi kirjoittaa 

luopumiseen liittyvästä tuskasta seuraavasti:

Varma oli palvellut taloa jo 17 vuotta. Kukaan ei asettanut sen asemaa kyseenalaiseksi. Pari  

vuotta se käyskenteli, hirnui ja nautti eläkepäivistään. Viimein äitini kanssa keskusteltuani ja  

nähtyämme  Varmalla  jo  iän  alkavan  painaa,  päätimme  luopua  liinaharjastamme.  

Karjapohjolan  teurasauto  parkkeerasi  leppeänä  elokuun  päivänä  pihalle  ja  talutin  taloa  

uskollisesti  palvelleen  tamman korkealaitaiseen.  Olin  jo  ottamassa  päitsiä  pois,  kun tajusin  

miten turha asia se oli. Aivan kuin niitä enää missään tarvittaisi. Ei hevonen, enkä minä. Otin  

Varman pään rinnalleni ja sanoin: ”menehän siitä.” Auto lähti ja mieleni oli apea, ei ole täällä  

mitään pysyvää.153

Hevosten  säilyttäminen  traktoritiloilla  osoitti  myös  etteivät  isännät  hevosasioissa 

paljoakaan  välittäneet  tiukoista  rahatalouden  vaatimuksista.154 Vastaavaa  ajatusta 

hyödynnettiin  myös markkinoinnissa.  Esimerkiksi  David Brownin mainoksissa kuvattiin 

nukkuvia hevosia.155 Mainoskuvien joutilaina viljelmillä nukkuneet hevoset eivät täten olleet 

kovin kaukaa haettuja.

Hevostyön  ammattilaiset  ja  traktorin  käyttäjät  saattoivat  myös  työntekijöinä  erota 

toisistaan.  Töiden  tekeminen  traktorilla  ei  edellyttänyt  fyysistä  voimaa,  vaan 

asiantuntemusta  laitteen  käytöstä.  1950-luvun  alkupuolella  yksi  traktoreita  käyttänyt 

erikoisryhmä  olivat  invalidit.156 Sodan  jälkeen  invalidiliitto  myös  tuki  taloudellisesti 

151 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 37.
152 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 4, 6 ja 7; Niemelä 2004, 145.
153 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
154 Ojanen 1997z, 79.
155 Ojanen 1997y, 72.
156 Esimerkiksi konehankinta-avustukset 1953 Simon kunnan koneavustus 1 ja 1958 N:o 86. PMA Ee:3 
ja 8. OMA.



50

traktorien  hankintaa.157 Maataloustyön  jatkamiselle  traktori  saattoi  olla  invalidille 

pakollinen, koska proteesin avulla traktorikyntö saattoi olla mahdollista mutta hevoskyntö 

ei. Kyseisessä tilanteessa toimeentulo riippui täysin traktorin saatavuudesta.

Pakollisuuden sijaan siirtyminen traktorin käyttäjäksi  oli  suurimmassa osassa tapauksista 

seurausta  vakavaraisuudesta  ja  tarpeesta  koneistukselle.  Professori  Reinikaisen  mukaan 

harrastuneisuus  ja  konemiehen  taipumus  olivat  keskeisiä  tekijöitä  tiedon  ja  taidon 

oppimisen  kannalta.158 Konehankinta-avustusten  perusteluissa  ja  traktorimuistokyselyn 

vastauksissa  moneen  kertaan  toistunut  teema  oli  innostus  traktoreita  kohtaan.  Intoa 

kuvaavia termejä olivat esimerkiksi ”vekotinhulluus” ja ”kiinnostus kaikkia konehärveleitä 

kohtaan”.159 Laajassa  mittakaavassa  tästä  saattoi  seurata  yritteliäisyyttä  ja  jopa  toisiin 

viljelijöihin  tarttunutta  maanviljelyintoa.  Erityisesti  nuorisoon  tarttunut  innostus  oli 

merkittävä  osa  koneistumista.  Reinikainen  näki  nuorten  poikien  halun  päästä  traktorin 

rattiin  ja  kiinnostuksen  traktoriasioihin  luonnollisena  kehityksenä,  johon  tuli  antaa 

mahdollisuuksia ja opetusta sopivassa määrin.160 Havainnollistavassa kuvassa vuodelta 1953 

nuori  poika  tervehtii  Maatalous  koneistuu -kirjassa  kuvaajaa  traktorin  pukilta.161 Vaikka 

nuorten  ajo  maanteillä  oli  jo  tällöin  kielletty,  niin  suhtautuminen  lapsikuskeihin  oli  

kevyempää kuin nykyisin. Toisaalta innostus parhaimmillaan ehkäisi tutkimusajanjaksolla 

tapahtunutta  maaltapakoa,  mutta  toisaalta  se  oli  jopa  eräänlainen  maaseudun 

muotivillitys.162 Pahimmillaan  yksi  liiallisen  innostuksen  seuraus  oli  turhamaisuus,  kun 

nuorten miesten piti saada komeampi ja parempi traktori kuin naapurilla.

Tutkimusajanjakson  alussa  hevosten  työpanos  ja  asema  suomalaisessa  maa-  ja 

metsätaloudessa  oli  korvaamaton.  Traktori  kuitenkin  syrjäytti  hevosen  työtehtävä  ja 

viljelmä  kerrallaan.  Lapin  läänissä  hevosista  luovuttiin  valtaosin  1960-luvulla,  koska 

pientilavaltaisuus, luontaistalous ja metsätyöt pitivät hevosten käyttökelpoisuutta yllä. Tämä 

on  havaittavissa  myös  siitä,  että  Peräpohjalaisilla  kirjanpitotiloilla  traktorityö  ohitti 

tuntimääräisesti hevostyön vuonna 1964. Suomessa traktorien lukumäärä ohitti lopullisesti 

hevosten  määrän  vuonna  1967.  Traktorin  hankintaan  liittyneet  muuttujat  vaihtuivat 

157 Esimerkiksi koneneuvoja Ojalan kirje ”Todistus invaliditeetistä” M. Säkkiselle 18.2.1952. PMA Fa:8.  
OMA; Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
158 A. Reinikainen 1954a, 19.
159 Esimerkiksi  konehankinta-avustukset  1958 N:o 83, 1959 N:o 78 ja 1962 N:o 73. PMA Ee:8–11. 
OMA; Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3 ja 6.
160 A. Reinikainen 1954a, 126.
161 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 606.
162 Ojanen 1996, 56.
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tutkimusajanjakson  kuluessa,  mutta  tuotannon  tehostaminen,  työn  helpottaminen  ja 

inhimillisen miellyttävyyden lisääminen olivat yhteneviä syitä vuodesta ja vuosikymmenestä 

toiseen.  Vaikka  hevosesta  ja  hevosen  elämänrytmistä  luopuminen  oli  rationaalisesti 

järkevää, niin inhimillisessä mielessä se oli monille kova isku. Viljelmillä oma hevonen oli 

lähempänä perheenjäsentä, kuin persoonatonta työvälinettä. Toisaalta traktorit kiinnostivat 

varsinkin nuoria, sillä traktorin käyttäminen vaati taitoa eikä fyysistä voimaa. Hevostyö ei  

kuitenkaan ollut traktorityön vastakohta, vaan aika ajoi hevosten ohi ja niiden tuottama 

vetovoima vaihtui konevoimalla tuotetuksi.

 3.1.2 Yhteiskäyttö – taloudellisesti järkevä vaihtoehto

Tutkimusajanjakson  alkupuolella  traktorien  yhteiskäyttö163 nähtiin  hyvin  järkevänä 

toimintatapana maatalouden koneistamiseksi. Suomessa ja erityisesti Lapin läänissä erittäin 

suuri  osa  viljelmistä  oli  peltopinta-alaltaan  pieniä,  eikä  pääomien  niukkuus  usein 

mahdollistanut  traktorin  hankintaa.  Taloudellisessa  mielessä  traktori  oli 

käyttömahdollisuuksien  puolesta  välttämätön  vasta  yli  25  peltohehtaaria  käsittävillä 

viljelmillä.164 Yksi  mahdollisuus  kustannusten  pienentämiseksi  ja  käyttötuntimäärien 

lisäämiseksi  oli  hankkia traktori  talojen yhteiseksi,  kuten traktorimuistokyselyn vastaajan 

seitsemän tapauksessa. Kahden tilan omistamalla koneella oli omat haittapuolensa, mutta 

kahden  tilan  töiden  lisäksi  sitä  käytettiin  vuokratöihin  muille  sekä  yhteisten  koneiden 

voimanlähteenä.165 Varallisuuden lisääntyessä kumpaankin taloon kuitenkin hankittiin oma 

traktori, joten yhteiskäyttö oli vain välivaihe 1950-luvun alkupuolella. VAKOLAN johtaja 

Alpo  Reinikaisen  mukaan  kyseisenä  aikana  yhteiskäyttö  oli  luontevaa,  koska 

elintarvikeomavaraisuuden  saavuttamiseksi  koneellistamisen  ja  tuotannon  tehostamisen 

tarve  oli  suuri,  mutta  suursodan  jälkeen  koneista  oli  pula.166 Yhteiskäytön  avulla 

raskaimmista töistä selviydyttiin konevoimaa hyödyntäen.

Tarkoituksenmukainen  koneellistaminen  oli  kuitenkin  hyvin  hankalaa,  koska  sitä 

vaikeuttivat useat tekijät. Pienet viljelmät muodostivat harvan asutuksen, joka oli huonojen 
163 Yhteiskäytöllä  tarkoitetaan  yksityisomisteisten  koneiden  runsasta  laina-  tai  vuokrakäyttöä  sekä 
yhteisomisteisten koneiden käyttöä. A. Reinikainen 1954b, passim.
164 A. Reinikainen 1954a, 11.
165 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3 ja 6.
166 A. Reinikainen 1987, 307.



52

tieolojen  myötä  hankalasti  koneistettavissa.  Tämän  lisäksi  viljelmien  pellot  olivat  usein 

kivisiä, harvoin salaojitettuja sekä hajallaan laajalla alueella.167 Myös vanha rakennustapa ja 

tuotannon  perinteinen  monimuotoisuus  vaikeuttivat  taloudellisesta  koneistamista. 

Traktorin  saatavuuden  osalta  ongelma  ratkaistiin  usein  siten,  että  käyttö  tapahtui 

kyläkohtaisesti.  Traktorimuistokyselyn  vastaajista  kolme  mainitsee  traktoria  käytetyn 

kyläkohtaisesti,  joko  vuokrakäytössä  tai  yhteisiin  töihin.  Vastaaja  kaksi  mainitsee 

piikkipyörä  Fordsonin  ostetun kotikylälleen  useamman talon yhteiseksi.168 Vastaaja  viisi 

puolestaan toteaa talon traktoria lainatun kylän taloihin viljelys- ja kyntötöihin. 169 Vastaajan 

kolme tapauksessa niittotyötä suoritettiin kylän pelloilla viikkoja, puimakonetta pyöritettiin 

naapurikylässä ja kylän taloja kierrettiin polttopuita katkomassa.170 Kaikille esimerkeille on 

yhteistä,  että  1950-luvun  alkupuolella  traktorien  vähäisyys  lisäsi  yhteiskäytön  myötä 

yksittäisten koneiden käyttötunteja.

Tutkimusajanjakson toinen yhteiskäyttöä korostanut ajanjakso sijoittui 1960-luvun lopulle.  

Tällöin traktorit olivat jo itsestäänselvyys Lapin läänissä, mutta koneiden tekninen kehitys  

ja maatalouden vaikeutunut asema pakottivat viljelmät miettimään yhteiskäyttöä. Vuosina 

1964 ja 1967 kahdessa Sarka-lehden artikkelissa traktorien yhteiskäyttö naapurien kanssa 

mainittiin osana viljelmien koneistusta.171 Lisäksi vuosina 1966, 1968 ja 1970 Sarka-lehden 

tarkastelussa  oli  ryhmätoiminnan  lisääminen  ja  yhteiskäyttöön  soveltuvien  koneiden 

hankinta.172 Kirjoitusten  tarkoitus  oli  mitä  ilmeisimmin  herätellä  viljelijöitä  koneiden 

taloudelliseen  yhteiskäyttöön.  Erityisesti  tavoitteena  oli  päästä  irti  mielikuvasta,  että 

koneiden yhteiskäyttö  oli  vain  pienten  tilojen  ja  köyhien  asia.  Sarka-lehden herättelystä 

huolimatta tulokset jäivät jokseenkin laihoiksi.

Käytännössä  traktorien  ja  muiden  maatalouskoneiden  yhteiskäyttö  tapahtui  jotain  alla 

olevista yritysmuodosta hyödyntäen.  Yksityisomistukseen perustuvia yhteiskäyttömuotoja 

olivat  koneenvuokraajat,  konerenkaat  tai  kauppaliikkeet  ja  yhteisomistukseen perustuvia 

167 A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953, 15–20.
168 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
169 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
170 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
171 Ahti Sorri, ”Eräs alatorniolainen osapäiväviljelmä” (art.). Sarka 1964, N:o 43; ”Käytännön viljelijä 
vastaa kysymyksiin” (art.). Sarka 1967, N:o 56.
172 Jussi  Oikarinen,  ”Niittosilppuri  pientilan koneena”  (art.).  Sarka 1966, N:o 51; Armas Ollikainen, 
”Enemmän  ryhmätoimintaa  maa-  ja  metsätalouteen”  (art.).  Sarka  1968,  N:o  62;  Jussi  Oikarinen, 
”Maatalouskoneiden yhteiskäyttö” (art.). Sarka 1970, N:o 70.
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olivat  vapaat  yhtymät,  osuuskunnat,  osakeyhtiöt  tai  aatteelliset  järjestöt.173 Lapin  läänin 

virallisista  yhteiskäyttömuodoista  kaksi  traktoreita  eniten  omistanutta  ryhmää  olivat 

yksityiset  koneenpitäjät  eli  -vuokraajat  ja  yksittäisten  viljelijöiden  muodostamat  vapaat 

yhtymät.174 Reinikaisen mukaan yksittäisen vuokraajan työ oli yhteiskäytön yksinkertaisin 

muoto,  jossa  hyvinä  puolina  olivat  esimerkiksi  koneen  käytön,  huollon  ja  töiden 

suunnittelun tarkoituksenmukaisuus ja yksinkertaisuus. Huonoiksi puoliksi hän mainitsee 

suhteellisen suuret työkustannukset,  viljelijöiden keskinäisen kateuden sekä mahdollisten 

kiireiden seurauksena vuokrien kohoamisen. Vapaista yhtymistä hän mainitsee, että hyvien 

naapurien  perustamana  niillä  oli  yleensä  varsin  hyvät  menestysmahdollisuudet. 

Osakasmääräksi  hän mainitsee  mieluiten  2–3 ja  korkeintaan  4–5 osakasta.175 Yhtymissä 

osakasmäärän  lisääntyminen  aiheutti  suhteellisen  edun  supistumista,  minkä  lisäksi 

työvuorojen  monimutkaistuminen  sekä  huollon  ja  kunnossapidon  ongelmat  aiheuttivat 

helposti riitoja ja vaikeuksia.

Määrällisesti  traktorien  yhteisomistus  oli  suurinta  1950-luvun taitteessa.  Traktoria  myös 

pidettiin  erityisesti  yhteisomistukseen  soveltuvana,  koska  sen  vuotuinen  käyttöaika  oli 

suhteellisen  pitkä  mutta  tilakohtainen  käyttöaika  kerrallaan  suhteellisen  lyhyt.176 Alla 

olevaan  taulukkoon  on  eritelty  yksityis-  ja  yhteisomisteiset  traktorit  Lapin  läänissä  ja 

Suomessa tutkimusajanjaksolla.

Taulukko 7. Nelipyörätraktorien  määrän  kehitys  Lapin  läänissä  ja  Suomessa  jaoteltuna  
yksityisomistukseen,  yhteisomistukseen  sekä  yhteisomisteisten  traktorien
prosenttiosuuteen traktorien kokonaismäärästä vuosina 1950, 1959 ja 1969.177

173 A. Reinikainen 1954b, 15.
174 Konehankinta-avustukset 1951–1952, 1954–1956, 1958 ja 1960–1962. PMA Ee:1–11. OMA.
175 A. Reinikainen 1954b, 84–86.
176 A. Reinikainen 1954b, 92; Niemelä 2004, 197.
177 SVT III 45:1 168–169 ja 176; SVT III 53 162–164; SVT III 66 164–166. Luvuista on havaittava, että  
vuoden  1950  traktorien  määrät  sisältävät  vain  yli  2  peltohehtaarin  viljelmien  koneet,  minkä  lisäksi  
traktorit ovat jakautuneet kumi- ja rautapyöräisiin traktoreihin. Vuoden 1959 Lapin läänin luvuissa ei ole 
mukana 89 Posiolaista traktoria, koska omistusjakauma ei ole selvillä. Vrt. LIITE VI.
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Taulukko 7.  havainnollistaa,  että Lapin läänissä oli  koko tutkimusajanjakson ajan varsin 

runsaasti  traktoreita  yhteisomistuksessa.  Erityisesti  vuonna  1950  Lapin  läänin 

yhteisomisteisten traktorien osuus oli jopa yli 40 %. Toki on huomattava, että vuonna 1950 

Lapin läänissä traktoreita oli kokonaisuudessaan erittäin vähän. Lisäksi traktorikannassa oli 

suuri  rautapyöräisten traktorien osuus,  kuten luvussa 2.2.  todettiin.  Vaikka erot hieman 

kapenivatkin  vuoteen  1969  tultaessa  oli  Lapin  läänissä  yhteisomistus  kaikkina 

tarkasteluvuosina  noin  kaksi  kertaa  muuta  Suomea  yleisempää.  Yhteisomistuksen 

kehityksen  suunta  oli  molemmissa  tapauksissa  täysin  identtinen,  sillä  kahdessa 

vuosikymmenessä  koko  maassa  jakauma  tippui  vajaasta  viidenneksestä  noin  kolmen 

prosentin  suuruusluokkaan.  1960-luvun  lopulla  yhteiskäyttö  oli  myös  Lapin  läänissä 

ajautunut marginaaliin, vaikka asiantuntijat  sitä välttämättömänä pitivätkin.178 Huolimatta 

siitä,  että  traktorien  yhteisomistus  väheni  olivat  ne  keskeinen  osa  muiden  koneiden 

yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Keskeinen  kannustin  yhteisomistukseen  ja  viljelmien  keskinäiseen  yhteiskäyttöön  olivat 

pienviljelmille  suunnatut  maatalouskoneiden  valtionavustukset.  Avustukset  olivat  myös 

ainoa seurojen välittämä markkamääräinen koneiden hankinnan tukimuoto. Vuonna 1950 

Eino  Kurkela  totesi,  että  avustukset  olivat  omiaan  kiihottamaan  konehankintoja 

Peräpohjolassa, mutta epätarkoituksenmukaisten hankintojen johdosta traktorien hankintaa 

niillä ei tulisi tukea.179 Vuonna 1951 Peräpohjolan maanviljelysseurasta vastattiin erääseen 

yksityisen  maanviljelijän  tiedusteluun,  että  yksityishenkilöllä  oli  aivan  yhtä  hyvät 

mahdollisuudet avustuksen saamiseen kuin yhtymälläkin. Edellytyksenä oli, että yksityisen 

hakijan tuli sitoutua tekemään vuokratyötä vähintään viidelle naapurille viiden vuoden ajan 

ja avustus oli keskimäärin 15–20 % koneen hankintahinnasta, minkä lisäksi anomuksista 

vain  noin  puolet  hyväksyttiin.180 Tutkimusjakson  alusta  alkaen  konehankinta-avustuksia 

anottiin Lapin läänissä ahkerasti. Alun vaikeuksien jälkeen menettelytapa normalisoitui ja 

konehankinta-anomusten käsittelystä tuli osa koneneuvojan työsarkaa.

Vuosien  1955–1962  välillä  konehankinta-avustusten  säännöt  ja  hakemusten  ohjeistus 

pysyivät  pääpiirteissään  muuttumattomina.  Uuden  koneen  hankintaa  varten  oli 

anomuskaavakkeen,  koneyhtymän  sopimuskirjan  ja  varallisuustodistusten  jälkeen 

178 Korva 1971, 96.
179 Eino Kurkelan ja Ahti Sorrin kirje ”Lausunto konehankinta-avustusten tarkoituksenmukaisuudesta” 
T. Reinikaiselle 7.12.1950. PMA Fa:2. OMA.
180 Ahti Sorrin kirje ”Konehankinnan suunnittelu” A. Huhtaselle 22.1.1951. PMA Fa:6. OMA.
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mahdollista  saada  avustusta,  mikäli  maataloushallitus  myönsi  sitä.  Avustuksen 

myöntämisen  jälkeen  hakijan  tuli  täyttää  sitoumuskaavake  ja  postittaa  kauppaliikkeen 

kuittaama  lasku  koneen  hankinnasta.  Tämän  jälkeen  hakija  saattoi  lunastaa  myönnetyn 

koneavustuksen. Seuran tehtäväksi jäi tarkastaa koneen käytön ja hoidon taso vuosittain 

seuraavan viiden vuoden ajan.181 Viimeiset  valtion  konehankinta-avustukset  myönnettiin 

vuonna 1962.

Yhteisomisteisten  traktorien  määrään  verrattaessa  maatalouskoneiden  valtionavustusten 

merkitys jäi marginaaliseksi. Avustuksista huolimatta yhteisomistus väheni jatkuvasti, kuten 

taulukon 7. yhteydessä havaittiin. Ilmeisesti enemmistö traktoria varten avustusta anoneista 

oli  koneenvuokraajia,  minkä  lisäksi  vapaissa  yhtymissä  yksittäiset  osakkaat  saattoivat 

lunastaa  traktorin  omakseen.  Alla  olevassa  taulukossa  on  havainnollistettu 

maatalouskoneiden valtionavustusten määriä Lapin läänissä tukijärjestelmän puitteissa.

Taulukko 8. Haettujen ja myönnettyjen maatalouskoneiden valtionavustusten määrät Lapin 

läänissä  sekä  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  ja  Lapin  Maatalousseuran 

alueilla vuosina 1950–1962.182

181 Ohjeet  maatalouskoneiden  valtionavustuksien  anomista  varten  1955.  PMA  Fa:18.  OMA; 
Koneavustukset 1957. PMA Fa:29. OMA; Pienviljelijäväestölle maatalouskoneiden hankkimista varten 
myönnettävät  avustukset. 5.4.1961 PMA Fa:37. OMA; Koneavustusanomukset 9.4.1962. PMA Fa:41. 
OMA; Sarka 1954–62, N:o 01–36.
182 LMTS  vk  1950–1962  ja  PPMVS  vk 1950–1962.  Taulukossa  alleviivattuja  lukuja  käytetty 
selvittämään traktorien osuutta maatalouskoneiden valtionavustusten määrästä. Kaikkiaan 309 taulukossa 
alleviivatusta hakemuksesta 175:ssä traktori oli osana hakemusta,  joten osuudeksi  muodostui 56,6 %. 
Vuosien 1952 ja 1954 Peräpohjolan maanviljelysseuran aineistosta käytössä oli vain joitain kyläkohtaisia 
määriä, joita oli noin 10 % kokonaismäärästä. PMA Fa:2. OMA; PMA Ee:2–3. OMA; LMA Bb:4. OMA; 
PMA Ee:11. OMA.
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Taulukosta 8. havaitaan, että vuosien 1950–1962 välillä Peräpohjolan maanviljelysseuran ja 

Lapin Maatalousseuran alueilta haettiin 3 327 maatalouskoneiden valtionavustusta, joista 

hyväksyttiin  1 629.  Myönnetyistä  avustuksista hieman yli  puolet  koski myös traktoreita, 

joten  Lapin  lääniin  hankittiin  järjestelmän  avulla  yhteiskäyttöön  noin  900  traktoria.  

Peräpohjolan  maanviljelysseuran  anomuksista  hyväksyttiin  44,7  %  ja  Lapin 

Maatalousseuran  anomuksista  60,5  %,  joten  läänin  pohjoisemman  seuran  kautta 

avustuksen myöntäminen oli  huomattavasti todennäköisempää.  Avustusten määrät tosin 

vaihtelivat Suomen kansantaloudellisen tilanteen mukaan suuresti. Avustuksia myönnettiin 

erityisen paljon vuosina 1951 ja 1957, jolloin noin kaksi hakijaa kolmesta sai myöntävän 

vastauksen. 1960-luvun alkupuolella luvut vaihtuivat päinvastoin ja noin sama määrä sai 

kieltävän vastauksen, ennen tukijärjestelmän lopullista lakkautusta.

Maatalouskoneiden  yhteiskäyttöä  edistäneet  maatalouskoneiden  valtionavustukset 

aiheuttivat  seuroille  runsaasti  päänvaivaa.  Yhteiskäyttöisten  koneiden  valvonnan  lisäksi 

anomusten  käsittely  sekä  muun  paperityö  veivät  aikaa  ja  rahaa.  Usein  anomukselleen 

kieltävän vastauksen saaneet hakijat  jäivät  tyystin epätietoisuuden valtaan,  mutta suoriin 

kirjeisiin myös vastattiin ajoittain.183 Koneavustusten epätasa-arvoiseksi kokemastaan jaosta 

on jäänyt harmittavan vähän mainintoja, mutta esimerkiksi eräs viljelijä Kemijärveltä koki  

tilanteensa seuraavasti:

Rohkenen kunnioittaen tiedustella Teiltä, että mitenkä anomukseni kanssa on käynyt. Onko se  

vielä  ratkaisematta  vai  onko se  työnnetty  suoraan paperikoriin,  joka minun  mielestäni  olisi  

kovin valitettavaa.  – – Näköjään miljoonat jaetaan miljoona-talonpojille, joilla rakennuksien  

ovipielet ovat vinossa ja pellonojat täynnä pensaita.  – – Oo jees kansanvalta, maasta olet sinä  

tullut!184

Alueelliset neuvojat järjestivät hakemukset kyläkohtaisesti parhaaksi katsomallaan tavalla,  

joten myös henkilösuhteilla saattoi olla merkitystä avustusten myöntämisessä.

Pääosin perustelut koneavustusten myöntämiselle olivat kuitenkin yksiselitteisiä ja järkeviä. 

Anomuksissa  traktorin  hankinta  koettiin  tärkeäksi,  koska  yksittäisten  ihmisten 

ansiomahdollisuudet  ja  jopa  kylien  elinkelpoisuus  oli  voimakkaasti  riippuvainen 

konevoiman saatavuudesta. Yksi huomionarvoinen anojaryhmä oli syrjäseuduilla sijainneet 
183 Esimerkiksi Sakari Laajuksen kirje ”Koneavustus” T. Leppäselle 22.11.1956. PMA Fa:20. OMA.
184 V.  Kerkelän  kirje  ”Koskee  koneavustusta  vuodelta  1954”  Peräpohjolan  maanviljelysseuralle 
4.3.1955. PMA Fa:18. OMA.
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koneenvuokraajat,  jotka  hakivat  avustusta  kylän  ensimmäisen  traktorin  hankkimiseksi. 

Tiettömyys, kulkuesteet tai esimerkiksi hidas lossiliikenne aiheuttivat sen, että konevoiman 

saanti  kyläryhmän  ulkopuolelta  muodostui  kohtuuttoman  hankalaksi.185 Hakemuksissa 

traktori nähtiin viljelysten muokkaus- ja viljelystöiden hoitamisessa välttämättömänä.

Lapin  läänin  syrjässä  sijainneiden  vanhojen  viljelmien  ohella  oma  lukunsa  oli 

maanhankintalain  ja  asutuslakien  perusteella  aloittaneet  uudistilat.  Korpeen  raivatut 

asutustilojen ryhmät täyttivät usein kriteerit niukasta pääomasta, pienistä peltopinta-aloista 

ja  tarpeesta  konevoimalle  viljelysten  hoitamisen  ja  uudisraivauksen  helpottamiseksi. 

Traktorin  hankinta  yhteiskäyttöä  ajatellen  nähtiin  välttämättömäksi,  koska  traktoreita  ei 

ennestään ollut,  joten  työtä  riitti  omilla  ja  lähiympäristön  viljelmien  pelloilla.186 Paikoin 

anomuksissa  oli  lisäksi  painotettu  uudisraivauksen  merkitystä.  Raivaukseen  soveltuvat 

välineet  olivat  erityisen  tehokas  traktori,  aura  sekä  paripyörät  tai  levikkeet. 187 Varsinkin 

uudistilojen elinkelpoiseksi saattaminen vaati uuden pellon raivausta ja paljon kovaa työtä.

Kyläryhmän käyttöön traktoria hankkineiden ja uudisraivaajien ohella  oma ryhmänsä oli 

traktoriaan  ansiotöihin  tai  pienimuotoiseen  urakointiin  käyttäneet  koneenvuokraajat. 

Ansiotöiden osalta ryhmä oli myös huomattavan heterogeeninen. Esimerkiksi liikennöidyn 

maantien  varrella  asunut  viljelijä  aikoi  hyödyntää  kulkuyhteyksiensä  avulla  traktoriaan 

omiin  ja  naapurin  töihin.  Toisessa  esimerkissä  peltoa  omistamaton  nuorimies  halusi 

traktorin  kesä-  ja  talviajoja  varten.  Kolmannessa  tapauksessa  hakija  anoi  avustusta 

tietoisesti  kevyttä  traktoria  varten,  jotta  vanhojen  peltojen  hoitotyöt  ja  sadonkorjuu  oli  

vuokraustoiminnan  myötä  suoritettavissa.188 Kokonaisuudessaan  syyt  yhteiskäyttöisen 

traktorin  hankintaa  varten  vaihtelivat  koneenvuokraajasta  tai  pienestä  koneyhtymästä 

riippuen, mutta yhteistä niille oli taloudellinen niukkuus sekä tarve konevoimalle.

Yhteiskäytön  onnistumisen  kannalta  keskeistä  oli  tiettyjen  kriteerien  täyttyminen. 

Reinikaisen  mukaan ne yhtymät,  joissa  sekä  koneilla  että  niiden  käyttäjillä  oli  riittävästi  

tuottavaa  työtä  sekä  pätevät  henkilöt  yrityksen  johdossa  ja  koneiden  hoitajina 

185 Esimerkiksi konehankinta-avustukset 1958 N:o 19, 1960 N:o 20, 1961 N:o 51 ja 1962 N:o 106. PMA 
Ee:8–11. OMA.
186 Esimerkiksi konehankinta-avustukset 1953 Simon kunnan koneavustukset, 1958 N:o 1, 1960 N:o 80, 
1961 N:o 30 ja 1961 N:o 75. PMA Ee:8–10. OMA.
187 Esimerkiksi konehankinta-avustukset 1960 N:o 16, 1961 N:o 146 ja  1962 N:o 45. PMA Ee:9–11. 
OMA.
188 Esimerkiksi  konehankinta-avustukset  1958 N:o 14, 1958 N:o 44 ja  1962 N:o 37. PMA Ee:8–11. 
OMA.
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menestyivät.189 Lapin  läänissä  yhteiskäytön  kannalta  keskeistä  oli  yksittäisten 

koneenvuokraajien  toiminta,  jolloin  henkilökohtaiset  ominaisuudet  ratkaisivat 

onnistumisen.  Oletettavasti  yhteiskäytölle  oli  kuitenkin  kysyntää,  sillä  kuten  kuviosta  5. 

havaittiin, tutkimusajanjakson lopussa vain noin kolmanneksella viljelmistä oli käytössään 

oma  traktori.  Toisaalta  epävirallisen  naapuriavun  ja  tilastoimattomien  työsuoritusten 

arviointi on lähteistön puutteiden vuoksi hyvin hankalaa. Yhtä kaikki jo numeeriset arvot 

osoittavat  kiistattomasti,  että  traktori  omistettiin  ennemminkin  yksin  kuin 

yhteisomistuksessa muiden kanssa. 

Tutkimusajanjakson alussa traktorien yhteiskäyttö oli  Lapin läänissä hyvin yleistä,  koska 

jopa yli 40 % traktoreista oli yhteisomistuksessa. Valtiovallan toimesta yhteiskäyttöön myös 

kannustettiin,  sillä  maatalouskoneiden  valtionavustusten  avulla  Lapin  lääniin  hankittiin 

vuosien  1950–1962 välillä  noin  900  traktoria.  Peräpohjalaisten  konehankinta-avustusten 

perusteluissa  traktori  haluttiin  hankkia  yhteiskäyttöä  ajatellen  yleensä  joko  syrjäisen 

sijainnin, ansiomahdollisuuksien tai asutustilojen elinkelpoisuuden ja raivaustyön tarpeiden 

vuoksi. Avustuksissa kyläkohtaiset anojat tai syrjässä sijainneet taloryhmät nähtiin traktorin 

hankinnan suhteen etusijalla. Usein lähtökohtana oli saada jokaiseen kylään vähintään yksi  

traktori.  Kannusteista  huolimatta  lähes  jokaisen  omavaraisen  viljelmän  tavoitteena  oli  

hankkia käyttöönsä oma traktori, koska yhteiskäyttö nähtiin pitkälti köyhyyden symbolina. 

Traktorien  yhteisomistus  oli  erityisesti  1950-luvun  ensimmäisen  puoliskon  ilmiö,  sillä 

myöhemmin  yksityisomisteisten  traktorien  määrän  räjähdysmäinen  kasvu  johti 

yhteisomistuksen merkityksen romahdukseen. Alpo Reinikaisen hahmottelema traktorien 

laajamittainen  yhteisomistus  jäi  toteutumatta  pääasiassa,  koska  se  yliarvioi  viljelmien 

ajatuksen taloudellisesta optimoinnista ja toisaalta aliarvioi traktorien teknisen kehityksen 

aiheuttamat seuraukset lisääntyneissä työmahdollisuuksissa ja  käyttötuntimäärissä.

189 A. Reinikainen 1954b, 91.
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 3.2 Traktorin valinta

 3.2.1 Tutkimusajanjaksolla merkittäviä lakimuutoksia

Tutkimusajanjaksolla  monet  traktorien  hankintaan  ja  käyttöön liittyneet  lait  muuttuivat.  

Traktorien  epämääräinen asema lakipykälien  edessä sai  uuden suunnan ainakin  keväällä 

1951,  jolloin  traktorit  tulivat  liikenne-  ja  ajoneuvolakien  piiriin.  Esimerkiksi  traktorien 

nopeusrajoitukseksi asetettiin 30 kilometriä tunnissa.190 Tämä merkitsi myös sitä, että valtio 

tunnisti  traktorien roolin  muuttuneen peltovetureista  monipuolisiksi  työkoneiksi.  Kaikki 

tässä luvussa käsitellyt säädökset vaikuttivat Suomessa kansallisesti,  mutta Sarka-lehdessä 

mainitut  kohdat  vaikuttivat  erityisesti  toimintaan  Lapin  läänissä  tai  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran tasolla.

Vuosien 1945–1957 välillä Suomessa tehtiin erinäisiä päätöksiä, jotka koskivat traktorien 

kauppaa ja viranomaisten osuutta siihen. Sotavuosien jälkeen vuoden 1949 heinäkuuhun 

saakka  traktorien  ostajien  tuli  anoa  viranomaisilta  ostolupaa  traktorin  hankkimiseksi.191 

Menettely  johtui  siitä,  että  kansallinen  ja  kansainvälinen  pula-aika  aiheuttivat  suuren 

epäsuhdan kysynnän ja tarjonnan välille.  Eurooppalaisista tehtaista vain Englannin Ford 

Motor Company kykeni valmistamaan traktoreita  vientiin  heti  sodan loputtua.192 Lisäksi 

valuuttapula  ja  tiukka  valtion  kontrolli  suosivat  viranomaislähtöistä  lähestymistapaa. 

Muutamassa vuodessa ostoanomusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti, minkä seurauksena 

paine  säännöstelyn  purkamiselle  kasvoi.  Suurimman  traktorivajauksen  aikaan  vuosina 

1951–1952  suoritettiin  vajaan  vuoden  kestänyt  säännöstelyn  tilapäinen  vapautus.193 

Traktoreita  tuotiin  tällöin  maahan  varsin  paljon,  mutta  lukuisten  eri  hajamerkkien 

hankkiminen  Suomeen  aiheutti  käyttökelpoisuudeltaan  heikkojen  merkkien  pääsyn 

markkinoille  ja  siten  suuria  traktorien  käyttöön  ja  huoltotoimintaan  liittyviä  ongelmia. 

Vuoden 1956 traktorikomitean mietinnössä todetaankin, ettei traktoriasiaan osattu uutena 

ilmiönä  suhtautua  täysin  oikein  ja  merkkikirjavuuden  aiheuttamat  ongelmat  jäivät 

huomioimatta.194

190 Ojanen 1997y, 35.
191 Ojanen 1997w, 32.
192 Aarnio 1979, 51–52.
193 Komiteamietintö 1956:18, 14.
194 Komiteamietintö 1956:18, 15.
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Väliaikaisen  säännöstelyn  vapauttamisen  aikoihin  kauppaan  vaikutti  myös  kaksi  muuta 

seikkaa. Vuoden 1952 Korean sodan aiheuttama hintapiikki raaka-ainemarkkinoilla tuotti 

Suomen maaseudulle runsaasti lisää rahaa puun kantohintojen noustessa voimakkaasti.195 

Tämä  lisäsi myös traktorien kysyntää viljelijöiden tulojen lisääntymisen myötä. Tuontia sen 

sijaan  hidasti  lievästi  se,  että  Suomessa  siirryttiin  samoihin  aikoihin  arvotulliin  entisen 

painon  mukaan  määritetyn  tullin  sijasta.  Vuoteen  1952  saakka  traktorit  oli  tullattu 

kilomäärän perusteella, mutta arvotullin siirtyminen nosti tullin osuutta traktorin hinnasta 

6–8 -kertaiseksi, ja nousu oli sitä suurempi mitä kalliimpi traktori oli painoonsa nähden.196 

Vuonna  1954  realiteetit  olivat  Sarka-lehden  mukaan  seuraavat;  pääosin  traktoreita  oli 

saatavilla,  mutta  tiettyjen  traktorien  saannissa  oli  silti  edelleen  määrättyjä  rajoituksia. 

Kotimaista  Valmet  traktoria  tilaajille  oli  toimittaa  suoraa  varastosta,  myös 

tshekkoslovakialaisia  Zetor-traktoreita  dieselkoneella  tuotiin  runsaasti.197 Muiden 

tunnettujen traktorimerkkien osalta kysyntä oli ollut maahan tuotavien määriin verrattuna 

niin  suuri,  että  maahan  saapuvat  koneet  oli  yleensä  varattu  aikaisemmin  tilanneille.  

Käytännössä jonotettavien traktorien kärkipäässä olivat  Valmetin ja Zetorin edellä kaksi 

suosituinta merkkiä Fordson Major ja Ferguson.198

Säännöstelyn  takia  1950-luvun  suomalainen  traktorimarkkina  oli  valtaosin  jakautunut 

kolmeen osaan.  Ensimmäisessä osassa olivat  Länsi-Euroopasta ja  erityisesti  Englannista 

tuodut  ja  punnilla  ostetut  traktorit.  Toisessa  olivat  Itä-Euroopasta  ja  erityisesti 

Tšekkoslovakiasta tuodut traktorit ja kolmannessa kotimainen traktoriteollisuus, jota avusti 

voimakas kysyntä ja vahva tullisuoja. Suomalaisia traktoreita valmisti valtionyhtiö Valmet 

Oy,  jonka  tuotteita  alettiin  koota  sarjatuotantona  vuodesta  1953  alkaen.199 Muutaman 

suositun  traktorimerkin  ohella  väliaikainen  kaupan  vapauttaminen  lisäsi  hajamerkkien 

myyntiä.  Merkkikirjavuuden torjunta aiheutti  valtioneuvostossa huolestuneisuutta,  minkä 

johdosta  komitea  asetettiin  tutkimaan  asiaa  vuonna  1955.200 Komiteamietinnön 

loppupäätelmät olivat, että tehokkain tapa traktorien merkkikirjavuuden rajoittamiseksi oli 

tuonnin  vapauttaminen.  Tuonnin  vapautus  nähtiin  myös  keinona  laatu-  ja 

huoltonäkökohtien  huomioimiseksi  sekä  säännöstelyyn  liittyvän  tuonti-  ja 

195 Ojanen 1997y, 35.
196 Ojanen 1997y, 33.
197 ”Kotimaisia maatalouskoneita saatavana riittävästi. Varaosat syytä tilata ajoissa” (art.). Sarka 1954, 
N:o 01.
198 Komiteamietintö 1956:18, 6.
199 Ojanen 1996, 22.
200 Aarnio 1979, 53.
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jälleenmyyntikeinottelun  estämiseksi.  Mietinnössä  myös  todettiin,  että  kotimaisen 

traktorituotannon jatkuvuus olisi turvattava tarpeellisin toimenpitein.201

Komiteamietinnön ehdotuksen perusteella  traktorien tuontisäännöstely  purettiin  vuoden 

1957 syyskuussa.202 Purku aiheutti välittömästi traktorien jonotusjärjestelmän loppumisen, 

koska  tilaajia  patistettiin  vahvistamaan  tilauksensa  välittömästi  lakimuutoksen  jälkeen, 

minkä lisäksi  varauksia oli  saatettu varmuuden vuoksi  jättää useaankin eri  liikkeeseen.203 

Traktorien  tuontisäännöstelyn  loppuminen  liittyi  myös  samaan  aikaan  tapahtuneeseen 

laajempaan säännöstelykoneiston purkamiseen. Traktorien osalta myyntimenestyksen esti 

samaisena syksynä tapahtunut Suomen markan devalvointi, joka toisaalta helpotti valtion 

akuuttia  kassakriisiä,  mutta  myös  nosti  traktorien  hintoja  merkittävästi.204 Yksi 

komiteamietinnön  seurauksista  oli,  että  vuonna  1946  annetun  asetuksen  perusteella 

rakennettu  Malminkartanon  maataloudellinen  konekoetuslaitos  sai  lisää  vaikutusvaltaa. 

Vuodesta 1949 alkaen laitos tunnettiin nimellä maatalouskoneiden tutkimuslaitos ja vuonna 

1952  nimestä  otettiin  käyttöön  lyhennys  VAKOLA.205 Koko  tutkimusajanjakson  ajan 

VAKOLAn johdossa toimi professori Alpo Reinikainen, joka oli varsin merkittävä hahmo 

Suomessa  tapahtuneen traktoreihin  liittyvän  kehityksen  taustalla.  Vuodesta  1952  alkaen 

VAKOLAn  kanssa  yhteistyössä  toimi  20.12.1952  perustettu  Maatalouskoneiden 

tutkimussäätiö, joka takasi VAKOLAn käyttöön viljelysmaata ja taloudellisia resursseja.206

VAKOLA  oli  monella  eri  tasolla  vaikutusvaltainen  taho  suomalaisen  traktorikannan 

muodostumisen kannalta.  VAKOLAn roolin sementoi  traktorikomitean  mietintö,  jonka 

kehotuksesta  tutkimuslaitoksella  oli  oikeudet  maataloustraktorien  laadun  ja  huollon 

valvontaan.  Olosuhteisiimme  sopimattomien  traktorien  ja  huolloltaan  laiminlyötyjen 

maatalouskoneiden tuonti oli tutkimuslaitoksen kehotuksen mukaisesti mahdollista kieltää 

valtioneuvoston toimesta, tämän takasivat laki 366/49 ja siihen liittyvät asetukset 681 ja 

682/49.207 Virallisesti  rooli  oli  julkisen  koetustoiminnan  avulla  helpottaa  viljelijöiden 

traktorin valintaa ja ohjata traktorikannan kehitystä oikeaan suuntaan.208 VAKOLA tuotti 

201 Komiteamietintö 1956:18, 23.
202 Aarnio 1979, 57.
203 Ojanen 1997y, 51.
204 Ojanen 1997x, 46–47.
205 A. Reinikainen, L. Nieminen & Näri 1987, 30–33.
206 L. Nieminen 1987, 47.
207 Komiteamietintö 1956:18, 20.
208 Aarnio 1979, 109.
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puolueetonta  tietoa  traktorien  merkeistä  ja  malleista.  Melkoinen  osa  valmistajista  ja 

maahantuojista oli myös aktiivisia voidakseen VAKOLAn kautta saada tietoa kalustostaan 

jatkokehityksen  tueksi.209 VAKOLAn  koetus-  ja  tarkastustoiminnan  säännöt  laadittiin 

1940-luvun  lopulla  ja  ne  olivat  suurin  piirtein  samat  1970-luvun  alkupuolelle  saakka. 

Arvostelu  tapahtui  kahdella  asteikolla.  Käyttöominaisuudet  arvosteltiin  pistejärjestelmän 

avulla,  jonka  mukaan  annettiin  myös  arvosana.  Kestävyyden  osalta  arvostelu  määrittyi 

teknillisen  laadun  ja  korjauskustannusten  perusteella,  joiden  mukaan  annettiin 

kestävyysarvosana. Traktorien koetus tapahtui noin tuhannen käyttötunnin aikana, minkä 

jälkeen  mittaukset,  kulumiset  ja  vioittumiset  määritettiin  lopputarkastuksessa. 

Perinpohjaisten  testien  jälkeen  tulokset  julkaistiin  koetusselostuksina210,  jotka  erillisten 

painosten  ohella  julkaistiin  myös  Koneviesti  -lehdessä.  Uusien  koneiden  ja  mallien 

seurauksena koetusten määrä oli suurimmillaan 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin laitos myös 

teki useita ehdotuksia soveltumattomien koneiden tai laitteiden kieltämisestä Suomessa.211

Todennäköisesti  suurin  säännöstelyn  purusta  aiheutunut  seuraus  liittyi  traktorien 

rekisteröintiin. Ennen vuotta 1958 maataloustraktoria sai käyttää maatalouteen oleellisesti 

liittyvissä  kuljetuksissa  rekisteröimättömänä.  Tällöin  traktorin  kuljettajalta  ei  vaadittu 

ajokorttia  eikä  traktorin  katsastusta  tai  vakuutusta.  Yleisellä  tiellä  ajettaessa  traktori  oli 

kuitenkin liikennettä koskevien säännösten alainen. Rekisteröityä traktoria koskivat yleiset 

moottoriajoneuvosäädökset, kuten vuosittainen katsastus, rekisteröinti sekä vakuuttaminen 

ja kuljettajalla tuli olla yksityisajokortti tai erikoinen traktorin ajokortti.  Ammattimaisessa 

liikenteessä  tai  palkatun  kuljettajan  ajaessa  vaadittiin  kuorma-auton  ajoon  oikeuttava 

ajokortti. Rekisteröidyssä traktorissa tuli kesällä olla ilmakumirenkaat tai kumipäällysteiset  

telaketjut. Talvella myös puoli-ilmarenkaat ja metalliset telaketjut olivat sallittuja. Traktorin 

suurin sallittu  ajonopeus ilman perävaunua oli  50 kilometriä  tunnissa ja  perävaunun tai 

-reen kanssa 30 kilometriä tunnissa. Kokonaisuudessaan rekisteröimättömällä traktorilla sai 

kulkea  yleisten  teiden  poikki,  sitä  sai  käyttää  ilman perävaunua tai  -rekeä,  traktoria  sai  

käyttää maatalouden töihin traktorin omistajan asuinkunnan alueella ja sitä sai käyttää jos  

209 Ojanen 1997w, 32.
210 Koetusselostukset  oli  julkaistava  johtosäännön  183/4.3.1948  perusteella.  Vuosien  1949–1994 
mielenkiintoisia  traktorien  koetusselostuksia  olivat  esimerkiksi  vuodelta  1950  numero  48  Ferguson-
traktori  TE-A-20,  numero  49  Ford-traktori,  malli  8  NAN  ja  vuodelta  1954  numero  146  Zetor-
dieseltraktori, malli 25 K ja numero 162 Valmet-traktori, petrolikäyttöinen. A. Reinikainen, L. Nieminen 
& Näri 1987, 41; Vakolan koetusselostukset 1949–1994, Vakola, elekroninen dokumentti.
211 A. Reinikainen, L. Nieminen & Näri 1987, 31–35.
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sillä suoritettiin tietöitä.212 Käytännössä erittäin harvat traktorinomistajat olivat velvoitettuja 

traktorinsa rekisteröimiseen.

Säännöstelyn purun jälkeen tilanne muuttui,  ja vuodesta 1958 alkaen kaikki  traktorit  oli  

rekisteröitävä.  Virallisesti  rekisteröinnin  moottoriajoneuvoasetus  muuttui  1.12.1957. 

Uudistuksen  sisältö  oli,  että  kaikki  traktorit,  joita  aiottiin  tehokkaasti  käyttää,  oli  

rekisteröitävä. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäivät vain rautapyörin tai rautaisin telaketjuin 

varustetut traktorit,  joilla  sai  liikkua tiellä  vain sillä  ehdolla,  etteivät ne riko tien pintaa.  

Ennen  1.12.1957  hankitut  traktorit  oli  omistajan  itsensä  huolehdittava  rekisteriin. 

Käytännössä tämä tarkoitti oikeaksi todistettua rekisteröinti-ilmoitusta ja kahden henkilön 

oikeaksi todistamaa omistusoikeustodistusta. Myös maksettu liikennevakuutus tuli ilmentää 

liikennevakuutuskortin avulla. Rekisteri-ilmoitus oli syytä tehdä valmiille kaavakkeelle, joka 

osoitettiin lääninhallitukselle ja jätettiin paikalliselle nimismiehelle. Myös rekisterikilpi tuli 

asettaa asianmukaisesti näkyville traktorin keulaan.213 Uusien traktorien osalta rekisteröinti 

oli luonnollisesti pakollinen välittömästi moottoriajoneuvoasetuksen uudistamisen jälkeen. 

Traktorin rekisteröintiin tarvittavista asiakirjoista OLLI J. OJANEN tarkentaa vielä, että 

katsastusasiakirjan  ohella  ajoneuvon  omistajan  antama  todistettu  ilmoitus  ajoneuvon 

merkistä, mallista, moottorin iskutilavuudesta, valmistusnumerosta ja painosta ajokunnossa 

sekä  polttoaineen  laadusta,  renkaiden  laadusta  ja  mitoista  tuli  olla  mahdollisuuksien 

mukaan  selvillä.214 Taloudellisesti  lakiuudistusta  seurasi  vakuutusmaksun  ohella 

ajoneuvovero. Teknisesti uudistuksen myötä traktorien valaistusta tuli parantaa ja sijoitella  

asianmukaisesti.215

Rekisteröintipakosta seurasi traktorinomistajille muitakin pulmia, kun vuonna 1958 myös 

traktoriajokortti tuli välttämättömäksi. Ilmoitus traktoriajokortin pakosta oli Sarka-lehdessä 

ilmaistu  varsin  mielenkiintoisesti,  sillä  traktorinomistajia  kehotettiin  hankkimaan 

traktoriajokortti  ajoissa,  jotta  turhilta  rettelöiltä  ja  sakoilta  vältyttäisi.  Traktoriajokortin 

vaatimuksina oli  tutkinnon suorittaminen katsastusmiehelle  tai Kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriön määräämälle varakatsastusmiehelle. Kuulustelun pääasiallinen sisältö oli  

liikennemerkkien  ja  liikennesääntöjen  tuntemus  sekä  traktorin  ja  siihen  vaadittavien 

varusteiden  tuntemus.  Myös  passikuva  ja  kaksi  1  000  markan  leimamerkkiä  tuli  olla 

212 ”Traktoreita koskevista säännöksistä.” (art.). Sarka 1955, N:o 07.
213 ”Traktorit rekisteröitävä vielä tämän vuoden puolella.” (art.). Sarka 1958, N:o 20.
214 Ojanen 1997w, 54.
215 Ojanen 1996, 38.
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mukana.216 Traktoriajokortin saamiseksi  ei  vaadittu ajokoetta,  mutta yleisesti  edellytettiin 

että ajotaito oli hankittu jo aiemmin. 

Traktorikortin  hankinnan  suhteen traktorinomistajat  olivat  pakkoraossa,  koska  laillisesti  

traktoria ei uudistuksen jälkeen saanut ajaa yksityisellä eikä kylätiellä. Traktorimuistokyselyn 

vastausten perusteella vaikuttaa, että suhtautumisessa ajamiseen ja ajokortin omistamiseen 

todella  tapahtui  selkeä  muutos  tutkimusajanjaksolla.  Vuoden  1954  tilanteesta  vastaaja 

kolme toteaa, ettei traktorin ajokorttia siihen aikaan tunnettu lainkaan.217 Lakimuutoksen 

jälkeen  tilanne  muuttui.  Vastaajan  viisi  kertoo  että  heinää  lähdettiin  syyskesällä  1958 

hakemaan  keskellä  yötä,  jotta  poliisit  eivät  olisi  olleet  liikkeellä.218 Lain  rikkominen 

ymmärrettiin,  mutta  tarve  ajoi  laillisuuden  edelle.  Yksi  esimerkki  vuoden  1971 

suhtautumisesta on vastaajan kuusi kommentti: ”ratista sitä traktoriakin ohjataan ja tokko 

siinä se lupa kaikkein tärkein asia on.”219 Lakimuutoksen myötä vain omalla pellolla ajo oli 

sallittua ilman ajokorttia.

Traktorikortin  vaatimuksena  oli  riittävä  näkökyky,  kuulovaatimus  ja  ikä.  Tutkinnon 

vaatimusten  täyttämiseksi  tuli  ainakin  toisella  silmällä  erottaa  viiden  metrin  etäisyydeltä  

tietyt  merkit,  lisäksi  tavallinen  puhe tuli  kuulla  vähintään kahden metrin  etäisyydeltä  ja 

henkilön tuli olla täyttänyt 16 vuotta.220 Tosin nuoremmatkin saattoivat saada tiettyä aluetta 

koskeneen ajoluvan jo alaikäisinä. Lisäksi ikävaatimus muuttui tutkimusajanjakson loppuun 

mennessä  15  vuoteen,  tai  ainakin  aluetta  koskevien  ajolupien  maininnat  loppuivat.221 

Vaatimukset täyttäneen henkilön viimeinen este ennen traktorikortin saamista oli suorittaa 

hyväksytysti kymmenen kohtaa sisältänyt ”veikkaus”.222

Huolena  oli,  että  monet  kansa-  ja  rippikoulun  käyneet  isännät  pelkäsivät  ja  jännittivät  

itsensä  lukkoon  ajokorttikuulusteluissa.223 Maanviljelysseuran  puolelta  asenne  oli,  että 

hankintaa  ei  kannattanut  pelätä.  Seuran  mielestä  jokainen,  jolla  oli  asiaan  riittävää 

harrastusta,  pystyi  kokoamaan  traktoriajokortin  saantiin  hankittavan  tietomäärän. 

216 ”Traktoriajokortti tulee pian välttämättömäksi.” (art.). Sarka 1958, N:o 18.
217 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
218 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
219 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
220 Ylitarkastaja  M.  Töttermanin  kirje  ”Kaikille  katsastusmiehille”  Peräpohjolan  maanviljelysseuralle 
23.1.1958. PMA Bb:3. OMA.
221 Traktorinkuljettajatutkinnot 1958, 1960–1968. PMA Bb:1–4. OMA.
222 Kaksi veikkausta vastauksineen. PMA Bb:3. OMA.
223 Ojanen 1996, 38.
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Pahimman  ajokorttikuulusteluiden  ruuhkahuipun  aikaan  1960-luvun  taitteessa 

Peräpohjolan  maanviljelysseura  järjesti  varsinaisen  viikon  kestäneiden  traktorikurssien 

ohella  päivän  kestäneitä  liikennekursseja.  Liikennekurssien  tarkoitus  oli  tieliikennelain, 

asetuksien  ja  toimeenpanomääräysten  selvittäminen.  Ajokorttikuulusteluun  liittyvää 

kirjallista  koetta  varten kursseilla  jaettiin  oppaita,  joiden läpikäyntiin  oli  yleisesti  varattu 

viikko  aikaa.224 Pahimman  ruuhkan  aikana  seurojen  koneneuvojat  toimittivat 

varakatsastusmiehen ominaisuudessa myös ajokorttikuulusteluita. Myöhemmin tutkintojen 

suorittaminen  suoritettiin  asianomaisessa  katsastuskonttorissa.225 Lainsäädännöllisiä 

muutoksia  käsiteltäessä  traktorin  ajoon  vaadittava  ajokortti  on  tutkimuksellisesti 

mielenkiintoinen  seikka.  Ajokortin  pakollisuuteen  otetaan  tutkimuskirjallisuudessa 

hämmentävän vähän kantaa, sillä valtaosassa kirjoista asiaa ei mainita lainkaan. Myös Sarka-

lehdessä  asiaan  viitataan  myöhemmin  vain  kurssitoiminnasta  kertovien  artikkeleiden 

yhteydessä.

Tutkimusajanjakson  ensimmäisellä  puoliskolla  valtio  tuki  taloudellisesti  traktorien 

hankintaa ja käyttöä kahden lakien ylläpitämän järjestelmän avulla. Ensimmäinen oli toisen 

maailmansodan  jälkimainingeissa  kannatusta  saanut  maatalouskoneiden  valtionavustus. 

Avustuksen määrän ylärajat olivat ennen tutkimusajanjaksoa vuonna 1945 20 000 markkaa 

tai 20 %, vuonna 1946 40 000 markkaa tai 40 %, vuonna 1947 50 000 markkaa ja vuonna 

1948 75 000  markkaa.226 Vuosien  1954–1958 välillä  valtionavustus  oli  enintään  75  000 

markkaa tai 25 % koneen hinnasta ja vuosien 1960–1962 välillä enintään 100 000 markkaa 

tai  25  %  hankintahinnasta.227 Saadakseen  maatalouskoneiden  valtionavustusta 

yhteiskäyttöön sovellettavien uusien koneiden kustannusten alaraja oli tutkimusajanjakson 

alkupuolella 25 000 markkaa, rajan noustessa vuoteen 1962 mennessä 50 000 markkaan. 

Yhteiskäyttöisten koneiden valtionavustus oli täten tutkimusajanjakson alkupuolella 6 250–

75  000  markkaa,  valtiontuen  ollessa  vuonna  1962  12  500–100  000  markkaa. 

Valtionavustuksesta huolimatta yhtymä joutui maksamaan koneen hinnasta vähintään 75 

%, joten enemmistö taloudellisesta vastuusta jäi edelleen koneyhtymien harteille. 

224 H. Ketolan kirje ”Traktoriajokorttikuulustelujen suoritus” Maanviljelys- ja talousseuroille 27.1.1958. 
PMA Fa:26. OMA.
225 ”Traktoriajokortti tulee pian välttämättömäksi.” (art.). Sarka 1958, N:o 18; ”Traktorit rekisteröitävä 
vielä tämän vuoden puolella.” (art.). Sarka 1958, N:o 20.
226 Ursin 1980, 359.
227 V. A. Harju, ”Maatalouskoneiden valtionavustukset” (art.). Sarka 1954–62, N:o 01–36.
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Toinen  tukijärjestelmä  oli  bensiinin  osittainen  hinnanpalautusjärjestelmä. 

Maataloushallituksen  määräämän  hinnanpalautuksen  mukaisesti  maatalouden  käytössä 

olleet  ja  yksinomaan  bensiinikäyttöiset  maanviljelystraktorit  saattoivat  saada  korvausta 

polttoaineen  käytöstä.228 Hinnanpalautus  maksettiin  yksinomaan maataloustyöstä  ja  vain 

pelkkää bensiiniä käyttäneiden traktorien osalta. Palautus, joka oli vuoteen 1951 saakka 10 

markkaa litralta ja kohosi vuodesta 1952 alkaen 12 markkaa litralta, maksettiin esitettyjen 

bensiinin  ostokuittien  perusteella.229 Bensiinin  hinnanpalautusjärjestelmä  oli  voimassa 

vuosina  1951–1962.230 Molemmat  tukijärjestelmät  loppuivat  vuonna  1962,  jolloin 

maatalouspolitiikka muuttui laajemminkin koko maataloustuotannon osalta.

Tutkimusajanjakson loppupuolelle sijoittui kolme lakimuutosta, jotka vaikuttivat traktorien 

hankintaan  ja  käyttöön.  Vuonna  1967  agrologi  Jussi  Oikarinen  kirjoitti  traktorien 

valaistukseen  liittyvästä  lakimuutoksesta.  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  koneneuvojan 

viesti 15.7.1966 vahvistettuun ja 1.8.1967 voimaantulleeseen moottoriajoneuvoasetukseen 

oli,  että  traktorin  peräkärryihin  oli  asennettava  perä-  ja  suuntavalot.231 Liitteestä  IX on 

havaittavissa,  että  ajovaloja  ja  muita  säädöksiä  koskevat  pykälät  olivat  varsin 

yksityiskohtaisia  ja  monimutkaisia,  mikä  lisäsi  myös  maatalousneuvojien  työsarkaa. 

Artikkelissaan Oikarinen kommentoi pykälää 59 ja viittaa vanhempaan sosiaaliministeriön 

vahvistamaan nelipyörätraktoreita koskevaan turvallisuusohjeeseen vuodelta 1965. Ohjeen 

mukaan  peräkärryn  vetolaitteiden  tuli  olla  valtion  maatalouskoneiden  tutkimuslaitoksen 

hyväksymää mallia. Näin myös VAKOLAn rooli  ilmeni koneiden ja laitteiden testaajana ja 

koetusselostusten laatijana suomalaisen konekannan standardisoinnissa.

Vuonna  1968  maanviljelijöiden  konseptit  sekoitti  pahemman  kerran  valtakunnallinen 

verouudistus.  Sarka-lehden  artikkelissa  Ahti  Sorri  analysoi,  miten  maatalouden  uusi 

tuloverolaki  vaikutti  siihen,  kuinka  maataloutta  vastedes  verotettaisiin  puhtaan  tulon 

perusteella.  Maatalouden  tulojen  ja  menojen  kirjaaminen  sekä  kuitit  ja  muistiinpanot 

aiheuttivat uutena menettelynä runsaasti hankaluuksia ja päänvaivaa. Maatalouden menot 

oli jaettavissa kolmeen kategoriaan: ikuisiin sijoitusmenoihin, kuten tilan ja maan ostoon, 

poistokelpoisiin  sijoitusmenoihin,  kuten esimerkiksi  kone-,  kalusto- ja  laitteistomenoihin 

228 ”Bensiinin hinnanpalautusten anomisaika päättyy 14.2.1955” (art.). Sarka 1954, N:o 04.
229 Maatalousministeriön  kiertokirje  ”Bensiinin  osittainen  hinnanpalautus”  kunnanhallituksille 
19.11.1951.  PMA Fa:6.  OMA;  Maatalousministeriön  kiertokirje  ”Bensiinin  osittainen  hinnanpalautus 
vuodelta 1952” kunnallishallituksille 5.9.1952. PMA Fa:8. OMA.
230 Granberg 1989, 105.
231 Jussi Oikarinen, ”Traktorin perävaloista” (art.). Sarka 1967, N:o 56; ks. LIITE IX.
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sekä vuotuismenoihin, joita olivat esimerkiksi poltto- ja voiteluaineista johtuneet menot.232 

Traktorien ostoon ja käyttöön tämä vaikutti siten, että poistokelpoiset sijoitusmenot olivat  

vähennettävissä.  Täten  esimerkiksi  viljelijöiden  itse  määrittämät  poistot  koneiden  ja 

kaluston  osalta  vaikuttivat  maksettavan  veron  määrään.  Tällöin  traktorien  ja  koneiden 

arvoksi  laskettiin  alkuinvestoinnissa  vastaavan uuden koneen ostohinta  1.1.1968,  ja  sen 

arvosta vähennettiin 20 % jokaista koneen ikävuotta kohden. Esimerkiksi 1964-mallisen 

traktorin arvoksi kirjattiin 20 % vastaavan uuden traktorin hinnasta. Vielä tätä vanhempien 

koneiden kohdalla  arvoksi  määritettiin  10 % uuden hinnasta.233 Kaikkiaan  verouudistus 

aiheutti  paljon  konkreettisia  vaikutuksia,  mutta  vielä  enemmän  ihmettelyä,  puheita  ja 

kirjoituksia.

Hieman  yli  vuoden  kuluttua  veromuutoksesta  uusien  traktorien  ostajia  kosketti  laki 

turvaohjaamojen pakollisuudesta. Vuoden 1969 heinäkuussa sosiaali- ja terveysministeriö 

ajoi  läpi  lain  turvaohjaamoista,  jonka  myötä  parinkymmenen  ihmishengen  arvioitiin 

pelastuneen vuosittain.234 Hyttipakko keräsi runsaasti kritiikkiä, sillä se koettiin näkyvyyttä 

haittaavaksi,  kalliiksi  ja  hidasteeksi  työkoneita  kiinnitettäessä.  Lisäksi  huollon 

vaikeutuminen ja  lisääntynyt  ajomelu  nähtiin  säädöksen haittapuolina.  Kaiken kaikkiaan 

laki herätti heti muutoksen jälkeen osakseen poikkeuksellisen paljon kritiikkiä. Hyttipakko 

oli  huomattavasti  tuntuvampi  ja  kalliimpi  muutos  esimerkiksi  vuoden  1967 

valouudistukseen  verrattuna.235 Vastustukseen  vaikutti  sekin,  että  laki  oli  viranomaisten 

pakolla työturvallisuuden nimissä läpiajama ja vakuutusehtojen muutoksin tukema säädös. 

Toisaalta  vain  hieman  ennen  tutkimusajanjakson  loppua  voimaantullut  laki  vaikutti 

marginaalisesti  Lapin  läänin  traktorien  määrään  ja  valikoimaan.  Laajempi  visuaalinen 

muutos  oli  havaittavissa  tutkimusajanjakson  lopusta  alkaen.  Käytännössä  missään 

traktorissa ei ollut  kiinteää ohjaamoa ennen lakimuutosta, lakimuutoksesta alkaen kaikki 

nelipyörätraktorit ovat olleet turvaohjaamolla varustettuja.

Tutkimusajanjaksolla  tehtiin  runsaasti  traktorin  hankintaan  ja  käyttöön  vaikuttaneita 

lakimuutoksia. Merkittävin lakimuutos oli vuonna 1957 tapahtunut säännöstelyjärjestelmän 

purkaminen  ja  siitä  seurannut  traktorikaupan  vapautuminen.  Vuodesta  1958  eteenpäin 

traktorinomistajien  tuli  rekisteröidä  traktorinsa  jos  sitä  haluttiin  käyttää  yleisellä  tiellä.  

232 ”Kansa verolle – uudella tavalla” (art.). Sarka 1968, N:o 59.
233 Ojanen 1996, 38.
234 Olkinuora 1987b, 313–314.
235 Ojanen 1997y, 92.
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Samalla  kaikilta  traktorin  kuljettajilta  alettiin  vaatia  ajokorttia.  Muita  merkittäviä 

lakimuutoksia olivat esimerkiksi vuonna 1962 tapahtunut valtion maatalouskoneavustusten 

maksamisen lopettaminen ja vuonna 1968 tapahtunut verojärjestelmän muutos. Kaikkiaan 

traktoreita  koskeva  säädäntö  mullistui  perinpohjaisesti  kahdessa  vuosikymmenessä. 

Esimerkiksi  traktorien  lainsäädännöllinen  asema,  standardisointi  ja  työturvallisuus 

edistyivät huomattavasti. 

 3.2.2 Traktorien valikoima monipuolistui

Tässä  luvussa  tutkin  Lapin  läänin  traktorimarkkinan  muutosta  tutkimusajanjaksolla,  eli 

kuinka  läänin  traktoreita  myyneiden  liikkeiden  valikoimat  muuttuivat  kahdessa 

vuosikymmenessä.  Luvun  päälähteenä  toimivat  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

vuosikirjojen mainokset vuosilta 1950–1969. Mainosten avulla on esimerkiksi mahdollista 

tarkastella, mitkä liikkeet myivät traktoreita Lapin läänissä ja mitä traktoreita ne kulloinkin  

mainostivat. 

1950-luvun alkupuolella muutamat traktorinvalmistajien mallit hallitsivat markkinoita. 75 % 

traktoreista jakautui  neljän valmistajan kesken,  50 % traktoreista  oli  kahden valmistajan 

tekemiä.  Loput  25  % jakautuivat  yli  kymmenen hajavalmistajan  kesken.236 Hyvin  usein 

traktorinvalmistajat  myivät  vain  yhtä  traktorimallia.  Vuonna  1956  75  %  markkinoista 

jakautui Fergusonin TE-20 -mallien, Fordson Majorin, Valmet 15 ja 20 sekä Zetor 25A ja 

25K  kesken.  Valikoiman  suhteen  keskeinen  seikka  oli  edellisessä  luvussa  käsitelty 

tuontisäännöstely,  jota  kesti  vuoden  1957  lopulle.  Ostajien  puolelta  traktorien  heikko 

saatavuus ei aina ollut itsestäänselvyys, sillä esimerkiksi traktorimuistokyselyn vastaaja kaksi 

toteaa, että:

En tiedä mistä johtui, mutta Rovaniemen autoliikkeessä ei ollut uusia autoja eikä traktoreita.  

Tilauksesta  niitä  sai,  mutta  oli  odotettava  kolmekin  vuotta.  Harvoin  oli  myynnissä  

käytettyjäkään koneita.237

236 Komiteamietintö 1956:18, 6.
237 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
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Säännöstelyn  loppumisen  jälkeen  tilanne  muuttui,  kun  myyjän  markkinat  vaihtuivat 

kilpailuksi ostajista. Aiemmin uutiskuvissa oli juhlittu traktorien saapumista maahan, nyt 

kuvissa olivat ostajia odottavat traktoririvistöt.238 

Myös  työkoneiden  osalta  tutkimusajanjaksolla  on havaittavissa  kaksi  erillistä  ajanjaksoa. 

1950-luvulla  tullit,  tuontirajoitukset  sekä  konekaupan  kehittymättömyys  ja  säännöstely 

hankaloittivat  sopivien koneiden hankintaa ja  käyttöä.  Traktorikomitean mietinnössä on 

esimerkiksi mainittu 37 eri traktorimerkkiä, joista monet myivät useita eri malleja.239 On 

huomattava,  että  tuosta  joukosta  useissa  traktoreissa  kiinnitysjärjestelmät  vaihtelivat. 

Työkoneet eivät välttämättä sopineet yhteen eri traktorimerkkien kanssa, koska varsinainen 

standardisointi  oli  vasta  kehittymässä.  Traktorikäyttöisissä  työkoneissa  mainittiin  usein 

merkit,  joiden  kanssa  kone  oli  varmasti  yhteensopiva.  Esimerkiksi  Sarka-lehdessä 

maanviljelysseuran kasvinsuojeluruiskun todettiin sopivan Fergusoniin, Fordson Majoriin 

ja Zetoriin.240 1950-luvun alusta alkaen kehitystä ohjasi erityisesti Harry Ferguson ja hänen 

ideoimansa Ferguson-traktorit.

Fergusoneja  ei  markkinoitu  pelkkinä  traktoreina,  vaan  esimerkiksi  Aineen  Autoyhtiön 

mainoksissa  korostettiin  jatkuvasti  Ferguson-järjestelmää  kokonaisuudessaan. 

Toimintaperiaatteena  oli,  että  traktori  ja  työkone  miellettiin  yhdeksi  kokonaisuudeksi.  

Hydraulinen nostolaite mahdollisti traktorin vetokyvyn lisääntymisen työkoneen vastuksen 

lisääntyessä,  työkoneen  kantamisen  jatkuvasti  traktorin  mukana  ja  erilliset  laukaisimet 

mikäli työkone törmäsi esteeseen.241 Kolmipistenostolaitteen kilpailijana toimi mekaaninen 

nostolaite,  joka  oli  esimerkiksi  Valmet  15  traktorin  vakiovaruste.  OLLI  J.  OJASEN 

mukaan kyseisen traktorin liitäntöjen aiheuttama työkonetarve ratkaistiin suunnittelemalla 

ja rakentamalla työkoneet itse. Aura kehitettiin Fiskarsin kanssa, lapiorullaäkeen valmisti  

puolestaan Rosenlew.242 Mekaanisen nostolaitteen nostattamista happamista kommenteista 

yhden  esittää  vastaaja  kolme.  Hänen  mukaansa:  ”sen  suunnittelija  lienee  ollut 

kaupunkilainen.”243 Ratkaisun toimivuudesta kertoo sekin,  että  teknologiakilpailu kääntyi 

myöhemmin hydraulisen nostolaiteratkaisun eduksi.

238 Ojanen 1996, 45.
239 Komiteamietintö 1956:18, 6–7.
240 ”Kasvinsuojeluruisku saapunut!” (art.). Sarka 1954, N:o 02.
241 Esimerkiksi PPMVS VK 1951–1956.
242 Ojanen 1996, 18.
243 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
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Varsinainen traktorikauppa oli Lapin läänissä ennen tuontisäännöstelyn purkua jakautunut 

pääpiirteissään seuraavasti: Ferguson-traktoreita244 myi Rovaniemellä ja Torniossa Aineen 

Autoyhtiö. Fordin jälleenmyyntiä Lapin läänissä hoitivat Kemissä Keminsuun auto Oy ja  

Rovaniemellä  Pohjolan  Auto  Oy. Zetoreja  myytiin  keskusosuusliike  Hankkijan  kautta, 

jonka  merkkivalikoimaan  myös  Valmet  kuului.  Kyseisten  liikkeiden  ohella  traktoreita 

mainostivat Kemin Osuuskauppa r.l., Lapin Autorengas Oy, Viipurin Autoliike Oy ja V. 

Rauman Autoliike Oy.245 Hankkijan asema oli autoliikkeisiin verrattuna varsin hallitseva, 

koska SOK:n osuuskauppoja ja sopimuskorjaamoita oli huomattavan paljon.246 Mainosten 

perusteella traktorin hankkiminen Lapin läänissä onnistui kaikista alueen kaupungeista tai 

kauppaloista ja se tapahtui pääosin autoliikkeiden tai Hankkijan kautta.

Virallisesti traktorien huollosta Lapin läänissä vastasi samaiset traktoreita myyneet liikkeet. 

1960-luvun lopulla Peräpohjolan maanviljelysseuran konekonsulentti Jussi Oikarinen laati 

alueen  liikkeiden  huoltotoiminnasta  yhden  sanallisen  arvioinnin  ja  kaksi  arviointia 

kouluarvosanoin. Arviointien mukaan huollon keskuspaikkoina toimivat alueen kaupungit 

Kemi ja Rovaniemi. Karppisen autoliikkeen,  Rauta-Kemppaisen, Rautakeron ja Rauman 

autoliikkeen osalta  huollon  arvosana oli  tyydyttävä.247 Poikkeuksen muodosti  Eino Aho 

Oy, jonka huoltotoiminta Rovaniemellä keräsi varaosien saatavuuden, huollon nopeuden, 

korjaajien  ammattitaidon  ja  yleisarvostelun  osalta  hyvät  arvosanat.  Arvostelussa  muita 

mainintoja  olivat  valittelut  huollon  hitaudesta  ja  huoltoa  vaikeuttanut  traktorimerkkien 

suhteellinen vähäisyys alueella. Kouluarvosanojen perusteella Rovaniemellä sai traktorilleen 

parempaa huoltoa, kuin Kemissä.248 Varsinkin tutkimusajanjakson alussa traktorien huolto 

oli  pienten myyntimäärien ja  virallisten huoltopisteiden vähäisyyden seurauksena paljolti 

paikallisten kyläseppien ja pajojen vastuulla.

Tutkimusajanjakson  puolivälissä  traktorien  kaupassa  tapahtui  tuontisäännöstelyn 

purkamisen  jälkeen  muutoksia.  Myynnin  vapauduttua  traktorien  mainostus  lisääntyi 

voimakkaasti Peräpohjolan maanviljelysseuran vuosikirjoissa vuosina 1958–1960. Samaan 

aikaan  myyntinsä  aloitti  keskusosuusliike  Hankkijan  ohella  Lapin  läänissä  Kesko  Oy 

244 Ennen  vuotta  1957  tehtaan  tuotemerkki  oli  Ferguson,  kun  Harry  Ferguson  luopui  yhtymän 
puheenjohtajuudesta vuonna 1957 vakiintui tuotemerkiksi Massey-Ferguson. Ojanen 1997x, 47.
245 LIITE X.
246 Ojanen 1997z, 28.
247 Peräpohjolan  maanviljelysseuran  konekonsulentti  Jussi  Oikarisen  laatima  sanallinen  arvostelu 
traktorien huollosta. PMA Fb:2. OMA.
248 Arvostelu maatalouskoneliikkeiden toiminnasta 1968, 1969–70. PMA Fb:2. OMA.
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osakaskauppoineen. Tämän lisäksi Valmet irtautui vuoden 1959 aikana muista kauppiaista 

ja  rakensi  oman  piirimyyjäverkoston,  Kemissä  myynnin  otti  hoitaakseen  Rauta-

Kemppainen Oy ja Rovaniemellä Rautakero Oy.249 Hankkijan traktorikauppaa puolestaan 

vauhditti  15.9.1961  tapahtunut  kaikkien  Massey-Fergusonin  koneiden  edustuksen 

siirtyminen keskusosuusliikkeen haltuun.250 Ford-yhtiö puolestaan otti  käyttöönsä uuden 

tehtaan  vuoden  1965  alussa  ja  muutti  samalla  uuden  tuotemerkin  Fordsonin  sijaan 

Fordiksi.251 Omistussuhteiden  muutokset  olivat  havaittavissa  myös  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  vuosikirjasta,  jonka  sivuille  sekä  Rauta-Kemppainen  Oy  yhdessä 

Rautakero  Oy:n  kanssa,  Hankkija  että  Fordin  piiriedustajat  asettivat  kyseisinä  vuosina 

uudet  mainokset.252 Kaiken  kaikkiaan  eniten  traktoreita  mainostivat  tiettyjä 

traktorimerkkejä  myyneet  autoliikkeet,  keskusliikkeet  Hankkija  ja  Kesko sekä  yksittäiset 

toimijat,  kuten Eino Aho Oy.253 Puolet kuudestatoista mainostajasta jätti  vain yhden tai 

kaksi mainosta tutkimusajanjaksolla, joten niiden merkitys jäi lähinnä marginaaliseksi.

Tutkimusajanjakson aikana traktorinvalmistajien tuotteissa tapahtui huomattavaa teknistä 

kehitystä. Havainnollistamisen vuoksi käytän Valmet Oy:tä esimerkkinä merkkikohtaisesta 

kehityksestä. Valmet Oy aloitti Valmet 15 sarjatuotannon Tourulan tehtaalla vuonna 1953. 

Seuraavana vuonna yhtiön johtoon astui ensimmäisen suomalaisen traktorin,  Kullervon, 

kehittäjä vapaaherra G. W. Wreden. Vuonna 1955 käynnistettiin Valmet 20 sarjatuotanto, 

koska  asiakkaat  kaipasivat  tarpeisiinsa  suurempaa  ja  tehokkaampaa  traktoria.  Tästä 

seuraavana vuonna lanseerattiin  Valmet 33 D, joka  jälkeenpäin on myös saanut tittelin 

”napapiiritraktori”  Lapin  savottatöiden  ansiosta.  Vuosina 1959–1965  Valmet  julkaisi 

keskikokoiset dieseltraktorit 359 D254, 361 D ja 565. Vuosikymmenen loppuun mennessä 

Valmetin mallisto oli jakautunut painonsa ja tehonsa mukaisesti malleihin 500, 700, 900 ja 

1100.255 Valmetin  tuotteiden  kehitys  tapahtui  täten  yksittäisestä  traktorimallista  kohti 

kokonaista  traktorisarjaa.  Valmetinkin  tapauksessa  traktorit  käyttivät  polttoaineena 

pääsääntöisesti vuoteen 1955 saakka petrolia ja bensiiniä tai pelkkää bensiiniä, ja vuodesta 

1955 lähtien uusien traktorien polttoaineena toimi lähes yksinomaan diesel.  Esimerkiksi  

keväästä  1955 kevääseen  1956  Suomessa  myytiin  kaikkiaan  700  petrolitraktoria,  2  400 

249 Ojanen 1996, 49.
250 Ojanen 1997x, 67.
251 Ojanen 1997w, 83.
252 LIITE XII.
253 LIITE X.
254 Valmet 359 D kuva, ks. LIITE XII.
255 Ojanen 1996, 22–95; Aarnio 1979, 61–63.
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bensiinitraktoria  ja  8  600  dieseltraktoria.256 Vuoden  1960  tammi-  ja  elokuun  välillä 

Suomessa rekisteröitiin kaikkiaan 8 883 traktoria, jolloin jakauma oli 154 petrolitraktoria,  

27  bensiinitraktoria  ja  8  702  dieseltraktoria.257 Luvuista  on  havaittavissa,  että  muut 

polttoainevaihtoehdot marginalisoituivat nopeasti 1950-luvun puolivälin jälkeen.

Ford-yhtymän  ja  Massey-Fergusonin  ohella  myydyimmät  merkit  olivat  jo  mainitun 

Valmetin  lisäksi  Nuffield  ja  David  Brown,  Zetor-traktorien  myynti  puolestaan  romahti 

säännöstelyjärjestelmän  lakattua.  Kyseisten  traktorimerkkien  ja  mallien  kehitystä  on 

mahdollista  tarkastella  myös  numeeristen  arvojen  avulla  vuosittaisten  otantojen 

perusteella.258 Kootusti  liitteen  XI  tiedoista  voi  sanoa,  että  kahdessa  vuosikymmenessä 

traktorien paino, teho, vaihteiden määrä ja nopeus kasvoivat jatkuvasti. 1950-luvulla sama 

traktorimalli  oli  käyttötarpeen  mukaan  varustettuna  joko  petroli-,  bensiini-  tai 

dieselkoneella,  näistä  esimerkkeinä  kaksi  suosituinta  Ferguson ja  Fordson Major.  1960-

luvun  lopulla  saman  merkin  valikoimista  löytyivät  dieselkoneella  varustetut  mallit 

kevyempiin ja raskaampiin töihin. Kaiken kaikkiaan kevyistä traktoreista läpilyönnin tekivät  

Suomessa vain Valmet 15 ja Valmet 20. Keskiraskaat259 traktorit tekivät kauppansa varsin 

tasaisesti koko tutkimusajanjakson ajan, painopisteen lipuessa hiljalleen kohti tehokkaampia 

ja  painavampia  koneita.  Raskailla  traktoreilla  oli  jatkuvasti  omat  käyttökohteensa  ja 

kannattajansa. Erityisen raskaissa töissä sekä urakoinnissa suuritehoiset ja painavat traktorit 

pystyivät  töihin,  jossa  kevyempien  traktorien  tehot  olisivat  loppuneet  kesken.  Fordson 

Majorin ohella erityisesti Keskon markkinoima Nuffield profiloitui raskaaksi urakkamiesten 

koneeksi.

Työkoneiden  hankinnan  ja  käytön  osalta  merkityksellistä  oli,  että  1960-luvulla  traktori 

päätyi  kokonaisuudessaan  standardisoinnin  piiriin.  Diplomi-insinööri  Torkkelin  mukaan 

traktorin  nostolaitteen  ja  työkoneiden  liitäntämittojen  sekä  traktorin  voimanottoakselin, 

hihnapyörän,  reikäpuomin  ja  voimanottoakselin  suojuksen  standardit  asetettiin  tällöin.  

Hänen mukaansa viljelijä saattoi tällöin huoletta ostaa minkä tahansa työkoneen, sillä sen 

256 Komiteamietintö 1956:18, 13.
257 Traktorien rekisteröinti 1960. PMA Fa:33. OMA.
258 LIITE XI.
259 Tässä tutkimuksessa määritelmä kevyelle traktorille on alle 1000 kg massa. Keskiraskaan traktorin 
massa  on  1000–2000  kg  ja  raskaan  traktorin  massa  on  yli  2000  kg.  Määritys  tutkijan  tekemä.  
Mainittakoon myös, että lähes kaikki vuoden 1970 jälkeen valmistetut traktorit painavat yli  2000 kg, 
useat uudet traktorit jopa yli 5000 kg. 
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kiinnityspisteet  sopivat  varmasti  traktorin  vastaaviin  pisteisiin.260 Käytännössä  ongelmat 

kuitenkin  jatkuivat  muista  seikoista  johtuen.  Traktoreihin  nähden  työkoneet  olivat 

varsinkin 1960-luvun loppupuolella ylimitoitettuja, koska koneiden koko kasvoi jatkuvasti 

globaalin  veto-  ja  työkoneiden  kasvukilpailun  johdosta.261 Lapin  läänin  viljelijöiden 

peltoaloissa ja muissa maatalouden olosuhteissa mitattuna kyseiselle  kasvulle ei niinkään 

olisi ollut tarvetta.

Yksi  traktorikauppaan  liittyvä  ilmiö  oli  ostajien  vahva  merkkiuskollisuus.  Ilmiö  oli 

jaettavissa  kolmeen  osaan.  Uskollisuus  tiettyä  merkkiä  kohtaan  saattoi  perustua 

perinteeseen,  jolloin  hyväksi  havaittua  merkkiä  ei  haluttu  vaihtaa  toiseen.  Toinen 

merkkiuskollisuuteen  vaikuttanut  seikka  oli  traktoriliikkeiden  tapa  hyvittää  enemmän 

”omasta” merkistä, ja ilmiön voimakkuus luonnollisesti vahvistui 1960-luvulla käytettyjen 

traktorien kaupan voimistuessa. Kolmas merkkiuskollisuuden edistäjä oli liikeuskollisuus, 

sillä tilan tuottamat ja liikkeen kautta myymät tuotteet sekä traktorin hankinta aiheuttivat  

herkästi  kauppojen  kytkeytymisen.262 Merkkiuskollisuus  ilmeni  myös  vahvana 

profiloitumisena  tietyn  värisiin  traktoreihin,  ja  kärjistetysti  voi  puhua  jopa  käyttäjien 

jakautumisesta traktoripuolueisiin. Lievemmässä mittakaavassa sama asia on havaittavissa 

esimerkiksi  traktorimuistokyselyn  vastaajan  seitsemän  otsikosta:  ”Sinisiä,  punaisia 

putputtajia”263.  Värien  osalta  jakauma  oli  myydyimpien  merkkien  osalta  seuraava: 

Fergusonit olivat harmaita, Zetorit vihreitä, Fordsonit ja Fordit sinisiä. Suosituin väri oli  

punainen,  joita  olivat  esimerkiksi  Massey-Fergusonit,  Nuffieldit  ja  Valmetit,  Valmet-

traktorien väri tosin vaihtui Valmet 565:n jälkeen keltaiseksi.

Traktorien tunnistamisessa väritys oli tärkeä asia, mutta usein tärkeämmässä roolissa olivat 

traktorien mainonta ja käyttökokemusten mukana karttunut maine. Eniten mainosrahaa oli  

käytössä Ford-yhtymällä, joka mainosti varsinkin 1960-luvun taitteessa Fordson-traktoreita 

aktiivisesti.264 Ilmeisesti muihin merkkeihin verrattuna Nuffieldin omistajat olivat kaikkein 

merkkiuskollisimpia,  mikä  hyödynnettiin  myös  traktorien  mainostuksessa.265 Sen  sijaan 

erityisesti kotimainen Valmet oli usein loanheiton kohteena. Sekä Valmet 15 että Valmet 20 

260 J. Torkkelin kirje ”Traktorien viime aikojen kehitys” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 1967. PMA 
Fa:63. OMA.
261 Ojanen 1996, 75; Ojanen 1997z, 79.
262 Ojanen 1997x, 80.
263 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
264 Ojanen 1997w, 67.
265 Ojanen 1997y, 92.
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saivat nimityksen ”Piikkilangan kiristäjä”, sillä sen kerrottiin vetävän piikkilangan sopivaan 

kireyteen, mutta ei saavan sitä poikki.266 Myös vastaaja kaksi toteaa, että: ”Valmet 15 jaksoi 

vetää uistimen ja Valmet 20 jopa kaksi uistinta.”267 Hän tosin lieventää myöhemmin, että 

Valmet  20  oli  tosiasiassa  myös  oikeissa  maataloustöissä.  Joissain  tapauksissa  traktorin 

kotimaisuus  koettiin  ennemmin  haittana  kuin  etuna.  Vastaaja  kolme  kertoo,  kuinka: 

”paikkakuntalainen  kuorma-autoilija  kiersi  ympäri  Valmetia,  katseli  sitä  halveksuvalla 

ilmeellä  ja  totesi  sitten  ääneen;  Suomesta  ei  saa  muuta  hyvää  kuin  koivuhalkoja.” 268 

Traktorin  omistajalle  työkone  oli  luonnollisesti  arvokas  ja  tarpeellinen,  kömpelöstä 

mekaanisesta nostolaitteesta huolimatta. Myyntilukujen perusteella Valmet kelpasi monelle, 

ja se säilyi yleensä Suomen kolmen myydyimmän traktorimerkin joukossa vuodesta 1953 

tutkimusajanjakson loppuun.

Yksi  tutkimusajanjaksolla  muuttuneista  seikoista  oli  käytettyjen  traktorien  kauppa. 

Tuontisäännöstelyn  loputtua  markkinoilla  olleiden  käytettyjen  vaihtotraktorien  määrä 

kasvoi,  tosin  1950-luvun  lopulla  oltiin  vasta  siirtymässä  vanhan  traktorin  käyttöön 

osamaksuna  uutta  ostettaessa.  Tällöin  tarjolle  ilmestyi  erityisesti  1940-  ja  50-lukujen 

traktoreita,  kun  uudenaikaisen  traktorin  saanti  oli  vain  rahakysymys.269 Esimerkiksi 

Hankkija  pyysi  petroli-  tai  bensiinikäyttöisestä  1950-luvun  traktorista  alle  satatuhatta 

markkaa,  ja  alle  130  000  markalla  saattoi  ostaa  traktorin  työkoneineen.270 Samoissa 

hinnoissa oli myös halvimmat käytetyt dieseltraktorit, joista tarjolla oli etenkin Zetoreita.  

Luultavasti kirjavin mahdollinen käytettyjen traktorien valikoima oli saatavilla 1960-luvun 

alussa, kun suunnilleen vuosikymmenen takaiselta sekavan tuonnin kaudelta olleita koneita 

koetettiin  saada  pois  käsistä.271 Vaihtotraktorien  määrän  kasvaessa  niiden  myynti 

hankaloitui,  ja  erityisesti  harvinaisemmat  merkit  muodostuivat  ongelmaksi.  1960-luvun 

loppupuolella käytettyjen traktorien hinnat kohosivat, jolloin liike saattoi hyvittää vanhasta 

traktorista  enemmän  markkoja,  kuin  se  oli  uutena  maksanut.272 Tilanne  sekavoitui 

veromuutoksen  myötä  entisestään.  Yhtä  kaikki  tutkimusajanjakson  lopussa  käytettyjen 

koneiden kauppa oli vakiintunut kiinteäksi osaksi traktorien ostoa ja myyntiä. Tällöin uusia 

266 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3; Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
267 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
268 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
269 Ojanen 1997z, 56.
270 Ojanen 1997z, 64.
271 Ojanen 1997w, 64.
272 Ojanen 1997z, 93.
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traktoreita myyneiden liikkeiden oli huolehdittava myös vanhoista traktoreista.273 Käytetyn 

traktorin  vuosimallin  ohella  hintaan  vaikutti  vaihdettavan  traktorin  merkki  ja  kunto. 

Traktorimuistokyselyn  vastaajien  osalta  käytettyjen  koneiden  kauppaan  osallistuivat 

vastaajat kolme, neljä ja viisi. Kyseisissä tapauksissa uutena ostettu traktori myytiin noin 

kymmenen vuoden käytön jälkeen eteenpäin.274

Tutkimusajanjaksolla  traktorien  myynti  ja  valikoima  muuttuivat  radikaalisti.  Heti  sotien 

jälkeen traktorien  puute oli  valtava,  ja  usein  viljelijä  tyytyi  siihen traktoriin  jonka  sattui 

saamaan käsiinsä. Tutkimusajanjakson alkupuolella säädökset ja kiintiöt takasivat sen, että 

traktorit  hankittiin  Itä-Euroopasta  ja  ennen  kaikkea  Tšekkoslovakiasta,  kotimaisesta 

tuotannosta  tai  jonotuksen  jälkeen  Länsi-Euroopasta.  Tuonnin  vapauduttua  myyjän 

markkinat  vaihtuivat  kilpailuksi  ostajista.  Tutkimusajanjakson lopussa traktorin hankinta 

tapahtui vapaammin kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti, jolloin traktori voitiin valita 

eri kauppaliikkeiden, merkkien ja mallien paljoudesta. Myös käytetyt traktorit muodostuivat 

tärkeäksi osaksi kokonaisuutta. Lapin läänissä vahvassa asemassa olivat erityisesti tiettyjä  

traktorimerkkejä markkinoineen autoliikkeet ja keskusosuusliike Hankkija.  Liikkeet myös 

muodostivat  rungon  traktorien  huoltotoiminnalle,  joka  tehostui  traktorien  määrän 

lisääntymisen ja kaupan vakiintumisen myötä ajanjakson loppua kohden. Samanaikaisesti 

traktorit kehittyivät kahdessa vuosikymmenessä merkkien osalta yksittäisistä malleista kohti  

traktorisarjaa, jolloin valikoimasta löytyi niin kevyet, keskiraskaat kuin raskaatkin traktorit. 

Kokonaisuudessaan  tekniset  innovaatiot  tekivät  traktoreista  tutkimusajanjaksolla 

suurempia, tehokkaampia ja nopeampia.

 3.2.3 Traktorin hankinta kallistui

Tässä luvussa tutkin kuinka paljon traktorit Lapin läänissä tutkimusajanjaksolla reaalisesti 

maksoivat ja miten traktorimuistokyselyn vastaajat yksittäisinä tapauksina kokivat traktorin 

hankinnan. Lisäksi vertaan traktorin hintaa puun hinnankehitykseen. Tutkimusajanjaksolla 

traktorin ostajien preferenssit sekä valmius rahoittaa hankintansa muuttuivat jonkin verran, 

mutta hinnaltaan traktoreita pidettiin pääsääntöisesti kalliina.  Usein maidosta saatava tulo 

273 Ojanen 1997, 87.
274 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3, 4 ja 5.
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oli  pienillä  viljelmillä  palkkaan  verrattavaa  ansiotuloa,  mutta  traktorin  kaltainen  kallis  

hankinta vaati usein suurempaa investointipääomaa. Niinpä monissa tapauksissa traktorin 

ostajan tuli kulujen kattamiseksi hankkia varsinaisten tilan töiden ohella traktorilleen myös 

erillistä ansiotyötä.

Kokonaisuudessaan traktorin hinnan vertaaminen ostajan maa-  ja  metsätaloustuloon on 

hyvin  monimutkaista,  sillä  muuttujia  on paljon.  Yksi  muuttujista  oli  tutkimusajanjakson 

aikana  huomattavasti  vaihdellut  rahan  arvo.  Devalvointien  ohella  sekä  inflaatio  että 

korkotason  muutokset  vaikuttivat  kansallisesti  markan  ostovoimaan.  Lapin  läänissä 

rahoituksesta vastasi hyvin suurelta osin osuuskassat ja säästöpankit, joiden osuus vuoden 

1964 lopussa oli  noin 90 % lainattavasta pääomasta.275 Traktorimuistokyselyn vastaajista 

numero kuusi on ainoa, joka kertoo traktorin rahoitukseen liittyvistä ongelmista. Kyseisessä 

tapauksessa  traktoria  varten  otetulle  lainalle  oli  hankala  saada  takaajia.276 Tämän lisäksi 

ulkomailta  ostettujen  traktorien  hintoihin  vaikutti  kansalliset  valuuttakurssit  eli  lähinnä 

markan suhde puntaan.

Maa-  ja  metsätalouden  tulon  osalta  traktorien  kauppaan  vaikutti  huomattavasti  puun 

kantohinnan  vaihtelu.  Tutkimusajanjakson  merkittävimmän  hintapiikin  aiheutti  Korean 

sota,  joka  nosti  puun kantohintoja  useana  vuonna  1950-luvun alkupuolella.277 Metsästä 

hankittu  raha  saatiin  joko  savottatöillä,  kuten  vastaaja  kolme  kertoo:  ”kun  maa  jäätyi, 

viilattiin  justeerit  ja  lähdettiin  metsästä  hankkimaan  traktorirahaa.”278 Tai  hakkaamalla 

omaan metsään ”traktoriaukko”, jolloin traktorin hinta määräsi hakkuun suuruuden.279 

Alla  olevassa  taulukossa  eräiden  traktorien  hintoja  on  verrattu  samana  vuonna 

vallinneeseen  puun  hintatasoon.  Sekä  puun  että  traktorien  hinnat  on  ilmoitettu  koko 

Suomen  tasolla,  ja  oletan  etteivät  Lapin  läänin  hinnat  poikenneet  tästä  merkittävästi.  

Suhteellisen arvon muodostamiseksi sekä traktorien että puun hintaa on verrattu vuoden 

2010  hintatasoon.  Taulukko  havainnollistaa  tutkimusajanjaksolla  tapahtunutta  traktorien 

hinnan ja puun ostovoiman muutosta. Tarkoituksena ei ole löytää absoluuttisia puumääriä 

sille, montako kuutiota puuta tuli minäkin vuonna myydä traktorin ostoa varten. Vaan sitä, 

kuinka paljon traktoriaukon koko suhteellisesti muuttui tutkimusajanjakson aikana.

275 Paavo Rahko, ”Kysymys maaseudun pääomista” (art.). Sarka 1966, N:o 51.
276 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
277 Ojanen 1997y, 35.
278 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
279 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
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Taulukko 9. Eräiden  traktorien  vuoden  2010  suhteellisen  hinnan  vertailu  puutuotteiden 

saman vuoden suhteellisiin arvoihin Suomessa vuosilta 1950–1971.280

Taulukossa  9.  on  nostettu  esille  kolme yleistä  traktorimerkkiä  Fordson,  Ferguson sekä 

suomalainen Valmet, ja niissä tutkimusajanjaksolla tapahtuneet mallimuutokset. Kyseisistä 

traktoreista  Fordson  Major  edustaa  raskasta  ja  Ferguson  keskiraskasta  traktorityyppiä. 

Fergusoneja  tarkasteltaessa  havaitaan,  että  hakkuuvuonna  1951/52  Korean  suhdanteen 

aikana  traktori  oli  ostettavissa  pienimmällä  puumäärällä.  Erityisesti  kuitupuun  hinta  oli  

merkittävästi parempi, kuin muulloin tutkimusajanjaksolla. Vuonna 1952 TE-A Ferguson 

280 Konehankinta-avustukset  1951–1952,  1954–1956,  1958  ja  1960–1962.  PMA  Ee:1–11.  OMA; 
Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3, 5 ja 6. Mitä Missä Milloin 1960, “Traktorit”; Mitä Missä Milloin 
1968, “Maataloustraktorit”; Ojanen 1996, 11-87; Ojanen 1997w, 34; Ojanen 1997x, 38; Mäki-Simola & 
Uotila 2011, 172; Rahanarvokerroinlaskuri, Nordea, elektroninen dokumentti.
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maksoi  vuoden  2010  suhteellisen  hinnan  mukaisesti  172  kuutiota  havutukkia  ja  208 

kuutiota kuusikuitupuuta. Noin kymmenen vuotta myöhemmin Massey-Ferguson 35 osalta 

vastaavat lukemat olivat 354 kuutiota havutukkia ja 544 kuutiota kuusikuitupuuta. Tästä ero 

kasvoi  edelleen,  sillä  noin  kymmenen vuotta  myöhemmin  Massey-Ferguson 135  osalta 

luvut olivat  502 ja  940 kuutiota.  Kyseistä  muutosta tarkasteltaessa havaitaan,  että  uutta 

keskiraskasta traktoria ostettaessa tutkimusajanjakson lopussa vaadittiin 192 % havutukkia 

ja  352  %  kuusikuitupuuta  enemmän,  kuin  otollisimman suhdanteen  aikana.  Ajallisesti 

suurin suhteellinen hinnanmuutos tapahtui tutkimusajanjakson lopussa, sillä vuosien 1965–

67 välillä uuden traktorin osto vaati Ford 4000 osalta 37 % ja Valmet 565 osalta 32 % 

enemmän havutukkia. Vuosien 1967–69 välillä sama kehitys jatkui ja raskas Ford maksoi 

75  %  ja  raskas  Valmet  96  %  enemmän  havutukkia.  Luvuista  on  havaittavissa,  että 

muutamassa vuodessa puun ostovoima väheni huomattavasti.

Traktoria varten suoritetut rahantarvehakkuut herättivät kärkkäitä mielipiteitä, sillä usein ne 

nähtiin vastoin järkevää metsänhoitoa.  Sarka-lehden artikkelissa asiasta varoitteli  vuoden 

1957 loppupuolella Asko Innilä:

On tapauksia,  joissa  metsätalouden  suoma tuki  on  käsitetty  kokonaan väärin.  Jokin  muu  

maatalouden haara on näyttänyt tarvitsevan erittäin suuria sijoituksia. Tällöin metsäpääomaa  

on  muutettu  rahaksi  lainkaan  metsän  tulevaa  tuottoa  ajattelematta.  Tavallisesti  tällaiset  

”rahantarvehakkuut”  ovat  olleet  myös  vastoin  järkevän  metsänhoidon  vaatimuksia  ja  

kohtalokkaine  seurauksineen  heikentäneet  metsätalouden  tuotantomahdollisuuksia  pitkiksi  

ajoiksi eteenpäin.281

Yhtä  kaikki  metsästä  hankittiin  usein  ainakin  osa  traktorin  hankintaan  käytettävästä 

pääomasta.  Lisäksi  ostettua  traktoria  pyrittiin  mahdollisuuksien  mukaan  käyttämään 

hyödyksi metsätöissä, josta enemmän luvussa 4.1.2.

Markkamääräisesti vastaaja kolme esitti Valmet 15:n hinnaksi keväällä 1954 3 750 markkaa, 

kun vastaaja viisi puolestaan väitti Valmet 20:n hinnaksi kesällä 1955 325 000 markkaa.282 

Oletettavasti  vastaajan  kolme  ilmoittama  hinta  on  pielessä,  sillä  Suomessa  suoritettiin  

rahauudistus vasta vuonna 1963,  minkä seurauksena kaikista  hinnoista  pudotettiin kaksi 

281 Asko Innilä, ”Työ metsän hyväksi kannattaa” (art.). Sarka 1957, N:o 16.
282 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3; Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
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nollaa pois.283 Luonnollisesti traktorin kauppahinta riippui ostopaikan lisäksi myös traktorin 

mukana  hankittujen  työkoneiden  määrästä.  Suhteellisesti  huomattavasti  kalliimpi  oli 

vastaajan kuusi talouteen Hankkijalta vuonna 1971 ostettu Massey-Ferguson, joka maksoi 

19 000 markkaa.284 Vuoden 2010 hintatasolle muunnettuna tämä vastasi 23 603 euroa.285 

Vuosien  1950–1970  traktorimallien  hintoja  on  laajemmin  vertailtu  taulukon  9.  ohella 

liitteessä XI.286 Kaiken kaikkiaan uusien traktorien suhteellinen hinta kohosi vuosien 1950–

1965 välillä hitaasti ja sen jälkeen suhteellisesti nopeammin. Käytännössä tämä ilmeni siten, 

että vuoteen 1965 saakka lähes kaikkien uusien traktorien suhteellinen hinta oli alle 15 000 

euroa,  suurimmassa osassa tapauksista  jopa huomattavasti  vähemmän.  Vuosien 1969 ja 

1971 muutamat esimerkit traktorien hinnoista ovat huomattavasti tätä suurempia ylittäen 

15 000 euroa.

Tutkimusajanjaksolla  uuden  traktorin  markkamääräinen  hinta  ja  vaihtoehtoinen  puun 

määrässä mitattava  arvo vaihtelivat  jonkin  verran.  1950-luvun ensimmäisellä  puoliskolla 

uudet traktorit olivat halvimmillaan, jolloin suhteellinen hinta oli yleisesti vähemmän kuin 

13 000 euroa ja Korean suhdanteen myötä havutukeissa mitattuna usein alle 300 kuutiota. 

Vuoden 1957 devalvaatiosta 1960-luvun puoliväliin uusi traktori maksoi noin 13 500–17 

000 euroa ja  270–491 kuutiota havutukkia.  Tutkimusajanjakson keskivaiheilla  traktorien 

suhteellinen  arvo  nousi  tasaisesti,  mutta  puun  hinnanvaihtelun  osalta  vaihtelu  oli  

suurempaa. Lisäksi on huomattava, että samaan aikaan traktorikaupan monipuolistuminen 

ja  käytettyjen  traktorien  tulo  osaksi  traktorimarkkinaa  lisäsivät  ostajien  vaihtoehtoja. 

Tutkimusajanjakson  lopussa  traktorien  hinnat  kohosivat.  Uusi  traktori  maksoi  tällöin 

vuoden 2010 rahassa noin 20 000 euroa tai enemmän ja vähintään 500 kuutiota havutukkia. 

Karkealla  jaotuksella  sekä  uuden  traktorin  markkamääräinen  hinta  että  puumäärässä 

mitattu  arvo noin  kaksinkertaistuivat  kahdessa  vuosikymmenessä.  Toki  on huomattava, 

että tutkimusajanjakson sisälle mahtui suuria vaihteluita.

Traktorin  hankinnan  suhteen  täysin  keskeinen  seikka  oli  ostajan  ja  myyjän  välinen 

ostotapahtuma.  Traktorimuistokyselyn  vastauksista  on  ostotapahtumien  elävöittämiseksi 

nostettu esille traktorin oston ajankohta, traktorin ostaja tai ostotilanne sekä valittu merkki 

283 Suomen rahasta on säädetty rahalailla (276/62), joka on ollut voimassa vuoden 1963 alusta. Ennen 
vuoden  1962  rahalain  voimaantuloa  annettujen  säännösten  mukaiset  rahat  jäisivät  edelleen  voimaan 
sadasosan arvoisina nimellisarvostaan.
284 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
285 Rahanarvokerroinlaskuri, Nordea, elekroninen dokumentti.
286 Ks. LIITE XI.
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ja malli tai vertailu eri vaihtoehtojen välillä.  Varhaisin kokemus osui vuoteen 1947, jolloin 

vastaajan seitsemän isä päätti naapurinsa kanssa traktorin hankinnasta. Tilan ensimmäinen 

traktori ostettiin Kemistä. Fordson Majorin hankinta oli harvinainen, sillä koko kylässä oli 

ollut tätä ennen käytössä vain yksi Fordson-traktori. Vastaaja seitsemän kertoo: ”Fordsonin 

istuimella  olin  huomion  kohteena.  Muistan  tunteneeni  hienoista  ylpeyttä,  mikä  antoi 

itseluottamusta.” Vuonna 1955 tilalle ostettiin omaksi harmaa Ferguson, joka oli Majoria 

modernimpi ja ketterämpi.287 Myös vastaaja kaksi kertoo tilan ensimmäisen traktorin olleen 

Fordson Major. Vuosimallin 1953 Fordson Majorissa oli 42 hevosvoimaa, ja se ostettiin 

Rovaniemeltä Pohjolan Autosta. Majorin ohella mahdollisuutena oli Aineen Autoyhtiössä 

myynnissä ollut Zetor. Ilmeisesti valinta oli varsin helppo: ”meille ostettiin tämä Majuri. 

Sekä Majuri että Setori olivat hyvin tunnettuja traktorimerkkejä, mutta Majuri oli aikansa 

paras traktori.” Luottamuksesta ja merkkiuskollisuudesta kertoo sekin, että vuonna 1963 

vastaajan  kaksi  seuraavaksi  traktoriksi  ostettiin  Fordson  Super  Major.288 Säännöstelyyn 

liittyen on myös huomattava, että ahkerasta Ferguson-traktorien mainostuksesta huolimatta 

Aineen Autoyhtiössä oli Fergusonin sijaan tarjolla vain Zetor.

Vastaaja  kolme  kertoo  kotikylän  ensimmäisen  traktorin  ostetun  keväällä  1949. 

Myöhemmin  1950-luvun  tienoissa  kylään  ilmestyi  puolenkymmentä  bensiini-

petrolikäyttöistä Fergusonia.  Kaikille  kyseistä traktoria ei kuitenkaan ollut saatavilla,  sillä  

mainioksi  tunnetulla  Fergusonilla  oli  vain pienet tuontikiintiöt.  Merkittäväksi  muodostui 

kesän  1953  Ranuan  maatalousnäyttely,  jonka  kiinnostavinta  antia  olivat  traktorit. 

Maatalousnäyttelyn yhteydessä pidetyn kyntökilpailun voitti uusi suomalainen Valmet 15. 

Toukokuussa vuonna 1954 vastaaja kolme meni äitinsä kanssa traktorin ostoon Kemiin, 

jossa oli  Hankkijan  varastolla  myytävänä Valmet 15 tai  Zetor.  Valmet piti  myös  oston 

jälkeen ajaa alaikäisen pojan toimesta valtatietä pitkin 30 kilometrin päähän kotitilalle.289

Vastaajan kolme ohella  vastaajan viisi  traktorin valinta tapahtui Fergusonin ja  Valmetin 

välillä. Vastaaja viisi kertoo, että hevosen menehtymisen jälkeen isä päätti ostaa maatilan 

töitä  varten  ensimmäisen  oman  traktorin.  Valinta  päätyi  suuremman  maavaran  ja 

kevyemmän  massan  ansiosta  Valmet  20  traktoriin,  jota  isän  tunnollinen  työmies  lähti  

Kemistä  hakemaan.  Kemin  ja  Rovaniemien  välillä  hän  kuitenkin  nukahti  rattiin,  sillä 

287 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
288 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
289 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
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ajomatka Kemistä kotitilalle kesti yli vuorokauden. Kaikeksi onneksi kuski kuitenkin heräsi 

traktorin kallistuttua ojaluiskassa, eikä suurempaa vahinkoa ehtinyt tapahtua.290

Vuonna 1965 vastaajan neljä taloon hankittu ensimmäinen traktori oli pieni sininen Ford 

Dexta291.  Traktori  tilattiin muualta,  josta  se tuotiin  rahtina Kuusamoon. Kuusamosta se 

tuotiin  ajamalla  kotitilalle.  Tätä  aiemmin  kylässä  oli  ollut  vain  kaksi  traktoria.292 

Traktorimuistokyselyn vastaaja kuusi  puolestaan kuvaa traktorin hankinnan tapahtuneen 

seuraavasti: 

Eräänä syyskuisena iltana vuonna 1971 iltalypsyn jälkeen pirttiin astuivat naapurin isäntä ja  

Hankkijan  piirimyyjä.  Piirimyyjä  oli  sutki,  suorastaan  lipevä  mieheksi.  Hän  puhui  

koneellistumisen parhaista puolista ja huomiotta ei jäänyt kauniisti laitettu tupakaan. Erityisesti  

piirimyyjä korosti tekniikan olevan nykyaikaa. Naapuri oli saapunut paikalle myyjän kanssa  

ikään kuin puhemieheksi. Hänellä oli jo vuosia ollut käytössä rautapolle ja kokemus siitä oli  

hyvin myönteinen. Lisäksi hän kertoi ettei omat pojat olleet enää hevosesta innostuneita.293

Ainakin  osittain  piirimyyjän  ja  naapurin  suostuttelun  seurauksena  taloon  tuotiin 

myöhemmin uusi punainen Massey-Ferguson.

Traktorimuistokyselyn vastauksista on pääteltävissä, että traktori hankittiin kotitilaa lähinnä 

olleesta  kaupungista,  yleensä  joko  Kemistä  tai  Rovaniemeltä.  Kaupunkien  traktoreita 

myyneistä  liikkeistä  mainitaan  kaksi  autoliikettä  ja  keskusosuusliike  Hankkija.  Lisäksi 

vastaajat  ostivat  vain  valtamerkkejä,  Fordsoneita  ja  Fordeja,  Fergusoneja  ja  Massey-

Fergusoneja sekä Valmeteja. Tämä siitä huolimatta, että varsinkin tutkimuskirjallisuudessa 

1950-luvun  traktorien  merkkikirjavuutta  pidettiin  huolestuttavana.  Myös  vastaaja  kaksi 

luettelee useita aikakauden traktorimerkkejä, kuten Belarus, David Brown, Ferguson, Fiat, 

Ford-sarja,  Fordson,  Massey-Ferguson,  Nuffield,  Valmet  ja  Zetor.294 Ainakaan 

traktorimuistokyselyn  vastaukset  eivät  alleviivaa  merkkikirjavuuden  vaaroja.  Vaikka 

ostokokemuksia  on  määrällisesti  valitettavan  vähän,  niin  ainakin  kyseisissä  vastauksissa 

traktorin  luotettavuuteen,  keveyteen  ja  tekniseen  edistyneisyyteen  kiinnitettiin  huomiota 

traktorin valintaa tehtäessä.

290 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
291 Ford 2000 (Dexta) kuva, ks. LIITE XII.
292 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 4.
293 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
294 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
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Tutkimusajanjaksolla Lapin läänissä tehtiin tuhansia traktorien ostopäätöksiä. Ostotilanne 

tapahtui esimerkiksi autoliikkeessä, kotona pöydän ääressä tai joskus jopa myymäläautossa. 

Useimmiten  pääoma  traktorin  ostoon  lainattiin  osuuskassasta  tai  säästöpankista.  Sekä 

markoissa  että  puumäärissä  mitattuna  uuden  traktorin  suhteellinen  hinta  vähintään 

kaksinkertaistui  kahdessa  vuosikymmenessä.  Havutukkien,  mänty-  ja  kuusikuitupuun  ja 

koivuhalkojen  hinnankehitys  oli  tosin  merkittävästi  aaltoilevampaa  kuin  suhteellinen 

markkamääräinen muutos. Traktorien hinnanmuutosten taustalla vaikutti mallimuutosten 

lisäksi ulkomaiden valuuttakurssit ja markan devalvoinnit.  Alueellisesti traktori hankittiin 

usein  Lapin  läänin  suurimmista  kaupungeista  Kemistä  tai  Rovaniemeltä.  Ostajan 

suorittamaan traktorin  valintaan  vaikutti  merkkiuskollisuuden  ohella  erityisesti  traktorin 

tekniset ominaisuudet, luotettavuus, massa sekä hinta. Halvimmillaan traktorin sai ostettua 

Korean suhdanteen aiheuttaman hintapiikin aikana. Tutkimusajanjakson lopulla  metsään 

hakattu  4,5  kertaa  suurempi  traktoriaukko  lienee  herättänyt  herkemmin  myös 

rahantarvehakkuita kritisoineiden mielenkiinnon.
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 4  TRAKTORIN KÄYTTÖ KYNNÖSTÄ 
KIVENPORAUKSEEN

 4.1 Traktorin käyttökohteita

 4.1.1 Maatalouden töissä tuntimäärät kasvoivat

Varhaisimmista hevosen korvanneista peltoveturista lähtien traktorin funktio oli aurauksen 

ja  äestyksen  suorittaminen.  Tutkimusajanjaksolla  traktorin  hankintaa  puolsi  kuitenkin 

enenevässä määrin se, että traktori oli työkoneiden ja lisälaitteiden avulla käyttökelpoinen 

myös  muunlaisiin  töihin.  Auralla  varustettu  traktori  oli  kyntökone,  kuormauslaitteella 

varustettu  traktori  konevoimainen  kuormaaja  ja  peräkärryllä  varustettu  traktori 

yksinkertainen  kuorma-ajoneuvo.295 JARI  NIEMELÄN  mukaan  ripeä  nostolaitteisiin 

kiinnitettävien  työkoneiden  kehittelykausi  alkoi  jo  sotien  jälkeen,  mutta  yleistyminen 

tapahtui  vasta  myöhemmin.296 Kokonaisuudessaan  traktorien  käyttö  Suomessa  jakautui 

kahteen erilliseen jaksoon. Kesäaikana maatalouden töihin ja talviaikana metsätöihin, jotka 

toimivat myös seuraavien alalukujen pääasiallisina sisältöinä.

1950-luvun osalta  Lapin  läänin  maatalouden kehitystä  ja  tuotantosuuntauksia  on varsin 

perinpohjaisesti  tutkinut  UUNO  VARJO.  Hänen  mukaansa  nurmikasvien  viljelyyn 

käytetystä alasta pääosan käsitti kuivattava peltoheinä. Lapin läänin lounaisosissa vähiten 

peltoheinää  käsittävillä  alueilla  sitä  viljeltiin  vajaalla  75  %  osuudella  peltoalasta,  kun 

pohjoisissa  osissa  määrä  ylitti  90  %.  Nurmiviljelyn  jälkeen  yleisin  tuotantosuuntaus  oli  

viljan  viljely.  Lapin  läänin  yleisin  viljakasvi  oli  ohra,  jota  viljeltiin  vuonna  1959  lähes 

puolella läänin viljelmistä. Peltoalaltaan viljakasvien 11 % osuudesta ohra käsitti noin 9 %. 

Muista viljakasveista ruis, kaura ja vehnän käsittivät yhteensä noin 2 %. Alueellisesti viljan 

viljely  keskittyi  enimmäkseen  parhaille  viljelysmaille,  enimmäkseen  läänin  lounaisosiin. 

Kolmanneksi suurin tuotantosuunta oli perunan viljely,  jota viljeli  jopa 66 % viljelmistä.  

Tilakohtaisesti  viljelty  peltoala  oli  kuitenkin  vähäinen,  sillä  koko  läänin  alueella 

perunanviljelyyn  käytettiin  kokonaispeltoalasta  alle  4  %.297 On huomattava,  että  pienet 

tilakohtaiset peltoalat vaikeuttivat rationaalista koneistamista merkittävästi, varsinkin Lapin 

295 Sipilä 1962, 195–196. Kuvia aikakauden työkoneista, ks. LIITE XIII.
296 Niemelä 2004, 197.
297 Varjo 1967 40–45.
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läänin perunanviljely  oli  hajautettu erittäin pieniin peltotilkkuihin.  Nurmiviljelyyn liittyen 

Eino Kurkela nosti esille Sarka-lehdessä korjuumenetelmien järjestämisen ja koneistamisen. 

Hänen  mukaansa  erityisesti  lypsykarjavaltaisen  maatalouden  tehostamisessa  rehun 

koneellinen siirtäminen ja jakelu olivat keskeisiä seikkoja.298

Lapin läänissä traktorin hyödyntämiseen vaikutti olennaisesti viljelmän tuotantosuunta. Eri 

tuotannon alat vaativat tehokkaan koneistamisen osalta käyttöönsä erilaiset olosuhteet ja 

koneet.  Peräpohjolassa  ja  koko  Lapin  läänissä  maatalouden  päätuotantosuunta  oli 

rehunviljelyyn  perustuva  karjatalousvaltainen  maatalous,  jossa  ravintorikkaiden  ja 

hyvälaatuisten rehusatojen avulla pyrittiin maidontuotannon lisäämiseen. Pääosa peltoalasta 

oli valjastettu nurmiviljelyyn, jota kohentamalla ja voimaperäistämällä karjalle saatiin kesän 

ajaksi  laitumet  ulkoa ja  talven sisäruokintakauden ajaksi  riittävästi  heinää.299 Varsinaisen 

peltoviljelyn  lisäksi  tutkimusajanjaksolla  lisääntynyt  peltolaidunten  määrä  tarkoitti 

karjatalouden  tehostumista.  Tämä  merkitsi,  ettei  lehmiä  enää  pidetty  porojen  tavoin 

metsälaitumilla,  joten  niiden  ei  tarvinnut  enää  etsiä  ravintoa  soilta,  metsäaukeilta  ja 

luhtaniityiltä.300 Kokonaisuudessaan  peltoviljely  mahdollisti  tehokkaamman  koneiden 

käytön siementen levittämisen, lannoituksen sekä muokkaus- ja korjuutyön osalta.

Tuntimäärissä  mitattuna  traktorin  pääasiallinen  käyttö  keskittyi  maatalouden  töihin. 

Taulukkoa  tarkasteltaessa  on  muistettava,  että  traktorien  lukumäärä  kasvoi  koko 

tutkimusajanjakson ajan,  347 traktorista  4  986 traktoriin,  kuten taulukosta  2.  havaittiin. 

Lisäksi  lukuja  tulkittaessa  on  muistettava,  että  kahdessa  vuosikymmenessä  traktorit 

enimmäkseen  syrjäyttivät  hevostyötä.  Työn  määrä  ei  tunneissa  mitattuna  välttämättä 

perusteellisesti muuttunut, vaikka työtapa vaihtui. Alla oleva taulukko havainnollistaa, mikä 

oli maataloustöiden osuus kaikista traktorilla tehdyistä töistä.

298 ”Tuotantosuunta” (pk.). Sarka 1964, N:o 45.
299 ”Peräpohjolan maatalouden tuotannon suunta ja siihen liittyviä toimenpiteitä” (pk.). Sarka 1964, N:o 
46.
300 Huttunen 1990 277.
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Taulukko 10. Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotilojen  tuloksia  traktorin  käytöstä 

kokonaisuudessaan,  maatalouden  juoksevissa  töissä  sekä  maataloustöiden 

osuus  kokonaiskäytöstä.  Luvut  tunneissa  mitattuna  tilakohtaisesti  jaoteltuna 

suuruusluokkien  mukaisesti  ryhmiin  I  ja  II.  Taulukossa  on  lisäksi 

ryhmäkohtainen muunnetun peltoalan keskiarvo. Taulukon tulokset on esitetty 

kahden tilivuoden jaksoissa vuosilta 1956–1967.301

Taulukosta 10. havaitaan, että viljelmät käyttivät traktoria maatalouden juokseviin töihin yli  

puolet traktorin kokonaiskäytöstä. Ryhmän I tiloilla 60–179 tunnin keskiarvoinen käyttö 

muodosti  55–74  %  osuuden  vuotuisista  käyttötunneista.  Ryhmän  II  tiloilla  vastaavat 

lukemat  olivat  175–339  tuntia  ja  61–74  %.  Lähdemateriaalissa  on  lisäksi  joidenkin 

tilivuosien kohdalla eritelty ryhmän III tilat, jotka olivat kokoluokaltaan yli 25 hehtaaria. Yli  

25  hehtaarin  kirjanpitotiloja  oli  vuosittain  47–151  tilan  kokonaismäärästä  0–3  tilaa. 

Kyseisten  tilojen  traktorien  kokonaiskäytön  keskiarvo  oli  883  tuntia,  josta  peltotöiden 

osuus oli 649 tuntia, eli noin 73 %. Lukuja vertailtaessa on havaittavissa selvä korrelaatio 

tilan kokoluokan ja traktorin kokonaiskäyttötuntimäärän välillä. Vaikka tutkimusajanjakson 

ensimmäiset  ja  viimeiset  vuodet  puuttuvat,  selvästi  havaittavana  trendinä  on,  että 

molemmissa  tilaryhmissä  traktorin  käyttö  lisääntyi  tuntimääräisesti  koko  ajan. 

Vuosikymmenessä ryhmän I tiloilla traktorien käyttö maatalouden töihin 2,5 kertaistui, kun 

ryhmän  II  tiloilla  kasvu  jäi  1,9  kertaiseksi.  Traktorien  lukumäärän  lisääntyminen  ja  

käyttömahdollisuuksien paraneminen vaikuttivat konkreettisesti tilakohtaiseen traktorityön 

määrään.  Ryhmäkohtaista  korrelaatiota  tarkasteltaessa  on  toki  muistettava,  että  Lapin 

läänissä valtaosalla  viljelmistä  oli  käytössään alle 10 peltohehtaaria,  kuten ensimmäisessä 

pääluvussa olleesta kuviosta 1. havaittiin.

301 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuosilta 1956–1966, pl. tilivuosi 1958–1959. PMA Fa:26–69. OMA. Ks. 
LIITE VIII.
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Lähes  kaikki  traktorilla  tehdyt  työt  olivat  samanlaisia,  riippumatta  traktorin  merkistä, 

sijainnista  tai  käyttäjästä.  Käyttötapoja  pidettiin  suurelta  osin  itsestäänselvyytenä,  joten 

yleisimmin  käyttökokemukset  rajoittuivat  vain  mainintaan,  mitä  työkoneita  traktorin 

mukana  ostettiin.  Tuotantosuunnasta  riippumatta  traktorilla  suoritetuista  töistä 

vakiintuneimpia  olivat  auran  ja  äkeen  avulla  suoritettavat  pellon  muokkaustyöt. 

Traktorimuistokyselyn vastaajan seitsemän mukaan juuri  näissä töissä traktorista  saatava 

hyöty  oli  suurin,  kun  raskas  peltojen  muokkaustyö  helpottui  ja  nopeutui.302 

Kokonaisuudessaan  viisi  vastaajaa  seitsemästä  mainitsee  traktoria  käytetyn  pellon 

muokkaustöihin.303 Käsitteistä esimerkiksi sana veltta tuli esille auran synonyymina.304

Teknisessä mielessä kyntö määritetään työksi, jossa maa irrotetaan viiluiksi ja käännetään. 

Käännettäessä viilut murtuvat, jolloin niiden väliin jää maan tilavuutta lisääviä rakoja, jotka 

varastoivat  vettä  ja  helpottavat  kasvien  juurien  etenemistä.305 Lukuisten  muidenkin 

hyödyllisten seurausten takia kynnön merkitys on ymmärretty kautta sukupolvien, mutta 

kyntömenetelmistä  traktorin käyttö auran vetolaitteena oli  viimeisin innovaatio kyseisen 

työn suorittamiseksi. Tutkimusajanjaksolla tämä tapahtui yleisimmin 1- tai 2-siipistä auraa 

hyödyntäen. Merkittävin auran valintaan vaikuttanut seikka oli kynnettävän peltoalan ohella 

traktorin teho. Tehoton traktori ei jaksanut vetää lukumäärältään useammilla, tai kooltaan 

suuremman  kokoisilla  siivillä  varustettua  auraa.  Ajankohdaltaan  kyntö  suoritettiin 

yleisimmin  syksyllä,  jolloin  routimisen  seurauksena  savi  murustui  ja  kylvömuokkaus 

helpottui.306 Nopeimmat  tiedostivat  perässä  vedettävän  ja  hydraulisella  liitännällä 

varustetun  auran  erot  heti  tutkimusajanjakson  alusta  alkaen.  Vuonna  1950  Kolarissa 

Ferguson-traktoria käyttänyt viljelijä analysoi tilannetta seuraavasti:

Monet siinä on niksit  ja seikat jotka pitää tulla tuntemaan, varsinkin huonoja uudismaita  

kyntäessä. Ja väitetään hytraali auran ja laahaus auran paremmuudesta – – Olen tullut siihen  

tulokseen,  että  hytrauli  auralla  oikein  pahankin  maan  saapi  kynnettyä  ja  laahaus  auralla  

saattaa jäädä.307

302 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
303 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3–7.
304 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
305 Kovanen & Mikkola 1987, 117.
306 Ibidem.
307 B. Joensuun kirje ”Konehankinta-avustuksesta” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 9.12.1950. PMA 
Fa:2. OMA.
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Kokonaisuudessaan  kirjeestä  käy  selväksi,  että  hydraulisella  kolmipistenostolaitteella 

varustettu  traktori  oli  käyttäjälleen  sekä  sopiva  kyntötyöhön  että  muussakin  käytössä 

kestävä ja tarpeellinen.

Toinen tärkeä muokkaustyön vaihe oli keväällä suoritettu äestys. Äestyksen tarkoituksena 

oli  luoda  siemenille  mahdollisimman  hyvä  kasvualusta,  mikä  tapahtui  kynnetyn  maa-

aineksen  hienontamisen  ja  tasoittamisen  avulla.308 Luokitukseltaan  äkeet  jakautuivat 

lukuisiin eri ryhmiin. Toukokuussa vuonna 1954 Eino Kurkela kirjoitti, että Peräpohjolassa 

käytettiin pääasiassa lapiorulla- ja lautasäkeitä. Tuloaan tekivät myös kultivaattorit, joiden 

muokkausvaikutus erosi hieman äkeistä. Kurkelan mukaan kultivaattoria käytettäessä maa-

aines  sekoittui  pääasiassa  sivusuunnassa,  kun  pyörivää  äestä  käytettäessä  maa  sekoittui 

pystysuunnassa.309 JARI NIEMELÄN mukaan äkeet  jakautuivat  myöhemmin pääasiassa 

lapiorulla  ja  s-piikki  äkeisiin.  Hänen  mukaansa  kultivaattorit  olivat  erillinen,  verrattaen 

syvään muokkaava, äestyyppi.310 Traktoria kuormittavana työnä myös sopivan äkeen valinta 

riippui  paljolti  traktorin  tehosta.  Traktorimuistokyselyn  seitsemästä  vastaajasta  viisi 

mainitsee traktoria käytetyn kynnön ohella äestykseen, käsitteistä esimerkiksi sanaa karhi 

käytettiin kolmesti äkeen synonyymina.311 On kuitenkin huomattava, että vaikka auraa ja 

äestä  ei  erikseen  mainittaisikaan,  niin  ilman  kyseisillä  välineillä  suoritettuja 

muokkausvaiheita pelloilta ei tullut mainittavaa satoa.

Tuotantosuunnasta  johtuen  heinätyöt  olivat  tärkeä  traktorien  hyödyntämisen  kohde. 

Heinätöiden suorittamisessa tärkeimmät traktoriin  liitettävät  työkoneet olivat  niittokone, 

haravakone ja perävaunu. Tutkimusajanjakson lopulla niittokone ja haravakone saatettiin 

myös  korvata  niittosilppurilla.  Traktorimuistokyselyn  osalta  neljä  vastaajaa  mainitsee 

traktorin hankinnan yhteydessä ostetun myös niittokoneen.312 Erityisesti Valmet-traktorien 

omistajat  kehuvat  traktorinsa  päässeen  maineeseen  niittotyön  yhteydessä.  Valmet  15 

käyttäjä kuvailee asiaa seuraavasti:

Kyllä kylän vanhat isännät sanoivat uuden aikakauden koittaneen, kun näkivät miten ketterä  

ja tehokas  se  oli  niittotyöhön.  Sen jälkeen meni  useita  kesiä niin,  että  heinäntekoaikana ei  

308 Mikkola 1987a, 131.
309 ”Kotimaisia  maatalouskoneita  saattavana riittävästi.  Varaosat  on syytä  tilata  ajoissa”  (art.).  Sarka 
1954, N:o 01.
310 Niemelä 2004, 198.
311 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3–7.
312 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3–6.
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moottori päässyt jäähtymään kuukauteen. Niittää sai, satoi tai paisto, oli yö tai päivä, pyhä tai  

arki.313

Myös Valmet 20 käyttäjä mainitsee, että heinänteon aikaan niittämistä ja heinien ajoa riitti  

loputtomiin  saakka.314 Ilmeisesti  1950-luvulla  osa  käyttäjistä  oli  tyytyväisiä  suomalaisten 

käyttämään  ratkaisuun  sijoittaa  niittokone  traktorin  keskelle.  Myöhemmin  ratkaisuksi 

kuitenkin vakiintui  traktorin taakse kolmipistenostolaitteeseen liitetty niittokone,  joka oli 

keskelle  sijoitettua  yksinkertaisempi  ja  halvempi.315 Etuna  oli  myös  se,  että  esteen 

havaitsemisen jälkeen kuljettajalla oli hieman enemmän aikaa reagointiin.

Niittotyön jälkeen kaadetun heinän tuli antaa kuivahtaa, minkä jälkeen se ajettiin karhelle ja  

nostettiin seipäille.316 Niitetyn heinän käsittelyssä traktorin työkoneita olivat erilaiset haravat 

ja  pöyhimet,  joiden  avulla  heinän  kuivausta  ja  käsittelyä  pyrittiin  nopeuttamaan. 

Haravakoneiden  osalta  monet  pyrkivät  soveltamaan  vanhoja  hevostyökoneita,  mutta 

markkinoille  tuli  varsin  nopeasti  myös  kolmipistenostolaitteeseen  kiinnitettäviä 

traktoriharavia.317 Koneellisen heinänkorjuun etuna oli huomattavasti suurempi nopeus ja 

tehokkuus  käsin  haravointiin  verraten.  Kokonaisuudessaan  ihmistyön  merkitys 

heinänkorjuussa oli koneiden avustamanakin varsin suuri, mutta sitä pyrittiin vähentämään 

mahdollisuuksien mukaan oikeilla työvälineillä.

Tutkimusajanjakson  lopulla,  1960-luvun  jälkimmäisellä  puoliskolla,  korsirehun 

vaihtoehdoksi muodostui uusi tuotantotapa, jossa AIV-rehun raaka-aineena käytetty nurmi 

kerättiin  tuoreena.318 Säilörehun319 valmistuksen  keskeinen  mahdollistaja  oli  traktoriin 

liitettävä  niittosilppuri.  Niittosilppurin  avulla  nurmi  voitiin  kerätä  suoraa  pellolta 

perävaunuun,  jolloin  massaan  lisättiin  korjuun  aikana  säilöntäaineena  käytetty 

muurahaishappo.  Sarka-lehdessä  taloudellisesti  koneellistettavien  menetelmien  puolesta 

puhui seuran koneneuvoja Jussi Oikarinen. Hänen mukaansa niittosilppuri sopi teknillisesti 

yksinkertaisena, suhteellisen käyttövarmana ja hinnaltaan kohtuullisena yhteiskäytön avulla 

säilörehun  tekoon myös pienille  tiloille.320 Ainakin  vuodesta  1966 lähtien  niittosilppurit 

313 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
314 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
315 Kiviniemi 1987a, 182–183.
316 Niemelä 2004, 211.
317 Kiviniemi 1987a, 186–188.
318 Kiviniemi 1987b, 199–200; Niemelä 2004, 213–214.
319 AIV-rehun nimitykseksi yleistyi säilörehu. Niemelä 2004, 213.
320 Jussi Oikarinen, ”Niittosilppuri pientilan koneena” (art.). Sarka 1966, N:o 51.
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olivat  myös  osa  Keskon  maatalouskonemainoksia.321 Vasta  traktorin  ja  työkoneiden 

riittävän pitkälle viety kehitys mahdollisti rationaalisesti kyseisen ”vihreän linjan” mukaisen 

tuotantotavan.

Heinätöissä  traktoria  tarvittiin  myös  kuljetusten  tekemiseen.  Esimerkiksi  vastaaja  viisi 

kertoo,  kuinka  suuria  heinäkuormia  ajettiin  viljelyksiltä  latoon.322 Traktori-

perävaunuyhdistelmän lisäksi  heinätöissä  käytettyihin kuljetuksiin  kehitettiin  myös muita 

ratkaisuja, joista yksi oli traktoriin kiinnitetty heinähäntä. Rakenteeltaan heinähäntä sisälsi 

noin  kymmenen  järeää  piikkiä,  joiden  avulla  heinää  voitiin  käsitellä  400–500  kilon 

kuormissa.323 Merkittävin etu heinähännän käytöstä oli,  että siten heinää voitiin käsitellä 

suuria  määriä  konevoimaa  hyödyntäen,  mikä  vähensi  hankotyötä  merkittävästi.324 

Ihmistyönä  traktorin  perävaunuun  tehtyjen  kuormien  ohella  perävaunu oli  välttämätön 

säilörehun  teossa,  jolloin  se  kytkettiin  niittosilppurin  jatkoksi.  Kaiken  kaikkiaan  sekä 

heinähännällä että perävaunulla oli oma roolinsa heinätöiden kuljetusten järjestämisessä.

Lapin läänissä traktorin käyttö muuhun kuin muokkaus- tai heinätöihin pirstoutui lukuisiksi 

eri  töiksi  ja  työvaiheiksi.  Määrittävänä  tekijänä  oli  lähinnä  viljelmien  peltoala  ja 

taloustilanne.  Viljelmille  saatettiin  ostaa  työkoneita  helpottamaan  esimerkiksi  kylvöä, 

lannoitusta,  kasvinsuojelua  tai  sadonkorjuuta.  Teknologisen  kehityksen  myötä  traktoria 

hyödynnettiin  näihin  tehtäviin  vaihtelevasti,  1950-luvulla  vähemmän  ja  1960-luvulla 

enemmän. Yksi yleisimmistä käyttötavoista peltojen lannoittamiseksi ei kuitenkaan vaatinut 

muita työvälineitä kuin talikon ja perävaunun.325

Kaikkia Lapin läänissä tutkimusajanjaksolla  käytettyjä työkoneita  on hankala arvioida tai 

luetella,  sillä  niitä  kehitettiin  tai  parannettiin  runsaasti  sekä  yksityisten  ihmisten  että 

teollisuuden  toimesta.  Suomessa  käytettyjen  työkoneiden  esimerkeistä  ensimmäisenä  on 

mainittava  viljankylvökone,  jonka  tarkoitus  oli  tehostaa  viljelyä  käsinkylvöön  verraten. 

Koneen avulla siemenet saatiin jakautumaan pelloille tasaisesti, minkä lisäksi istutussyvyys 

oli  vakio.326 Toiseksi  on  mainittava  väkilannanlevityskone,  jonka  avulla  peltojen 

tuottokykyä pyrittiin kasvattamaan. Taustalla vaikutti esimerkiksi väkilannoitteiden kehitys 

321 Esimerkiksi Sarka 1966, N:o 52.
322 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
323 Rovaniemen maatalousnäyttelyn esite. Maatalouskoneista 1960. PMA Hl:3. OMA.
324 Olkinuora 1987a, 293.
325 Esimerkiksi Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 4, 5 ja 6.
326 Mikkola 1987b, 145.
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laadun,  käyttömukavuuden  ja  tehon  osalta.327 Kolmanneksi  on  mainittava 

kasvinsuojeluruisku,  joka  kehitettiin  ja  valmistettiin  traktorille  sopivaan  kokoluokkaan. 

Traktoriruiskut  olivat  käsikäyttöisiä  nopeampia,  helpompia  ja  turvallisempia  käyttää. 

Rikkakasvien  ja  tuhoeläinten  torjunnassa  käyttöön  vakiintui  nostolaitekiinnitteinen  ja 

voimanottoakselikäyttöinen  traktoriruisku.328 Kemiallista  torjuntaa  edisti  myös  DDT:n 

maine  täydellisesti  kasvinviljelyyn  soveltuvana  ihmeaineena,  mikä  tosin  myöhemmin 

kumottiin.329 Neljänneksi  on  mainittava  heittopyöräkone,  jonka  avulla  pienenkin 

perunapellon  sadonkorjuu  nopeutui  merkittävästi.  Tämä  tapahtui  koneen  heittäessä 

perunat  pois  penkistä,  jolloin  ihmisten  tehtäväksi  jäi  kaivamisen  sijaan  perunoiden 

kerääminen  maasta.330 Yhteistä  kaikille  neljälle  työkoneelle  oli,  että  ne  mahdollistivat 

traktorin käytön tiettyjen työvaiheiden helpottamiseksi. Taloudellisesti ajateltuna vuotuiset 

käyttötunnit  jäivät  kuitenkin  yksittäistä  tilaa  ajatellen  usein  hyvin  pieniksi,  joten  koneet 

kannatti hankkia vain suurimmille tiloille tai pienten tilojen yhteiskäyttöön.

Tutkimusajanjaksolla traktorin käyttö keskittyi pääasiassa maatalouden töihin. Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  kirjanpitotilojen  aineistossa  maataloustöiden  osuus  kokonaiskäytöstä 

vaihteli  55–74  % välillä.  Tunneissa  mitattuna  traktorin  käyttö  oli  sitä  suurempaa,  mitä 

enemmän viljelmällä  oli  käytössään  viljeltävää  peltoalaa.  Tämän lisäksi  traktorin  käyttö 

lisääntyi  jatkuvasti  sekä  suurilla  että  pienillä  tiloilla  tutkimusajanjakson  loppua  kohden. 

Tuotantosuunnan seurauksena Lapin läänissä valtaosan traktorilla tehdystä maataloustyöstä 

kattoivat muokkaus- ja heinätyöt. Muokkaustyössä tärkeimmät työkoneet olivat aura ja äes, 

joiden avulla maa työstettiin uutta kasvukautta varten. Heinätöissä käytetyimmät työkoneet 

olivat  niittokone  ja  perävaunu,  minkä  ohella  seiväskuivatuksen  työvaiheissa  saatettiin 

käyttää  haravakonetta  ja  heinähäntää.  Säilörehua  tehtäessä  traktorin  perään  liitettäviä 

työkoneita olivat niittosilppuri ja perävaunu. Tutkimusajanjakson loppua kohden viljelmien 

peltoalojen ja taloustilanteen niin salliessa kaupasta oli saatavissa eri työtehtäviä varten yhä  

laajempi työkonevalikoima. Helpoissa olosuhteissa traktorin käyttö maatalouden töihin oli 

usein hyvin rutiininomaista ja samojen työvaiheiden toistoa, joten osoituksena työstä jäi 

lähinnä  tilastoihin  kirjatut  luvut  kyseisten  vuosien  sadoista  ja  tiettyihin  työvaiheisiin 

käytetyistä ajasta. Vasta hankalat olosuhteet, esimerkiksi sateiden takia märät viljelykset tai  

upottavat  suomaat,  erottivat  amatöörit  ja  ammattilaiset  toisistaan  sekä  pistivät  koneet 
327 Mikkola 1987b, 156.
328 Mikkola 1987c, 169.
329 Niemelä 2004, 223–224.
330 Rovaniemen maatalousnäyttelyn esite. Maatalouskoneista 1960. PMA Hl:3. OMA.
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koetukselle.  Kaiken kaikkiaan traktori  korvasi  runsaasti  sekä ihmistyötä että  hevostyötä,  

mutta mahdollisti myös uusia työtapoja, esimerkiksi heinähäntää, kasvinsuojeluruiskua tai 

niittosilppuria hyödyntäen.

 4.1.2 Metsätöissä mahdollisuudet lisääntyivät

Useimmat hankkivat traktorin käyttääkseen sitä ensisijaisesti peltotöissä. Traktorin käyttö 

metsätöissä oli seuraus mahdollisuudesta töiden helpottamiseen ja työtuntien lisäämiseen. 

Yritykset  traktorin  työkentän  laajentamiseksi  olivat  ymmärrettäviä,  koska  metsän  rooli 

viljelmien taloudenpidossa oli usein korvaamaton. Sieltä saatiin viljelmille puuta, rahaa ja 

työtä.  Puuta  tarvittiin  myyntiin  kantohintatuloja  varten,  aitaus-  ja  irtaimistopuuna  sekä 

kotitarvepuuksi, jota käytettiin lähinnä rakennus- ja polttopuuna.331 Traktorimuistokyselyn 

seitsemästä vastaajasta neljä mainitsee traktoria käytetyn metsätöihin. Vastaaja neljä kertoo 

Ford  Dextaa  käytetyn  omassa  metsässä  tukkien  ajamiseen.332 Vastaaja  kolme  kertoo 

puolestaan ajaneensa Valmet 15 traktorilla metsäajoja useita talvia: ”kun teit metsässä 30 

asteen pakkasessa käsipelillä rekeen kuorman ja istuit sen jälkeen 4–5 kilometrin matkan 

ajaksi  traktorin  pukille,  olivat  päällä  olevat  vaatteet  kuin  peltiä.”333 Vastaajan  kolme 

kertomuksen  mukaisesti  traktoria  käytettiin  usein  miestyönä  lastattujen  puukuormien 

vetämiseen pois metsästä, mistä myös vastaaja viisi kertoo.334 Kuormien ajo pois metsästä 

oli kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, joten työtunteja tuli niukasti. Alla oleva taulukko 

antaa esimerkin, mikä oli metsätöiden osuus kaikista traktorilla tehdyistä töistä.

331 Metsän ja metsätöiden hyödyllisyydestä esimerkiksi: ”Metsäsarka” (pk.). Sarka 1954, N:o 3; Pentti  
Puutonen, ”Metsä asutustilojen elinkelpoisuuden kohottajana” (art.).  Sarka 1954, N:o 3; Aaro Mattila,  
”Metsätalous  maatalouden  veljestaloutena”  (art.).  Sarka  1957,  N:o  16  ja  Eino  Kurkela,  ”Napapiirin 
viljelysseura” (art.). Sarka 1960, N:o 27.
332 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 4.
333 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
334 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
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Taulukko 11. Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotilojen  tuloksia  traktorin  käytöstä 

kokonaisuudessaan, metsätöissä sekä metsätöiden osuus kokonaiskäytöstä. 

Luvut tunneissa mitattuna tilakohtaisesti jaoteltuna suuruusluokkien mukaisesti 

ryhmiin I ja II. Tulokset kahden tilivuoden jaksoissa vuosilta 1956–1967.335

Taulukosta 11. havaitaan, että viljelmät käyttivät traktoria varsin vähän omien metsätöiden 

suorittamiseen.  Ryhmän I  tiloilla  10–36 tunnin keskiarvoinen käyttö muodosti  9–16 % 

osuuden  vuotuisista  käyttötunneista.  Ryhmän II  tiloilla  vastaavat  lukemat  olivat  13–64 

tuntia ja 4–11 %. Muista käyttötilastoista poiketen ryhmän I tilat käyttivät täten traktoria  

metsätöissä  sekä  tuntimääräisesti  että  prosentuaalisesti  enemmän  kuin  ryhmän  II  tilat, 

kahta viimeistä  tilivuotta  lukuun ottamatta.  Alaluvussa 4.1.3.  taulukko 12.  sisältää myös 

traktorilla  muille  tahoille  metsässä  tehtyjä  palkkatöitä,  mutta  koska  ryhmän I  osuus  on 

varsin marginaalinen ja sivuansioiden sisältöä ei ole erikseen eritelty, niin kyseinen taulukko 

on metsätöiden osalta lähinnä mielenkiintoinen kuriositeetti.

Traktorin  työmahdollisuudet  metsissä  kehittyivät  ja  laajenivat  teknisten  innovaatioiden 

mukana.  Lähtökohtaisesti  työtehtävät  metsätöissä  olivat  puun  siirtäminen  kannolta 

perävaunun tai reen läheisyyteen, puun lastaaminen kuormaan ja purkaminen kuormasta 

pois sekä puun kuljettaminen paikasta toiseen. Ilman mitään apuvälineitä traktorilla pystyi 

vain siirtämään puuta aurattuja teitä pitkin, sillä heikko maastokelpoisuus katkaisi helposti 

matkanteon upottavissa maastoissa tai suhteellisen ohuessakin lumessa jo ennen maavaran 

loppumista. 

Yksinkertaisin keino takavetoisen traktorin maastokelpoisuuden parantamiseksi oli asentaa 

vetäviin  pyöriin  ketjut.  Vastaaja  kolme  esimerkiksi  kertoo  avanneensa  piikkiketjuilla 

varustetulla  Valmet  15  traktorilla  kulku-uria  raskaampia  traktoreita  varten.336 Kalliimpi 

ratkaisu oli traktoriin asennettavat puolitelat. Vastaajan kaksi mukaan esimerkiksi Fordson 

335 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuosilta 1956–1966, pl. tilivuosi 1958–1959. PMA Fa:26–69. OMA. Ks. 
LIITE VIII.
336 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
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Majorien  maastokelpoisuutta  parannettiin  tällä  tavoin.  Käytännössä  tämä  tarkoitti,  että 

keskelle traktoria asennettiin ylimääräiset rattaat ja välissä oli rautaiset kiskot.337 Talvisissa 

kokeiluissa  sekä  Fergusoniin  että  Fordson  Majoriin  asennettiin  puolitelojen  lisäksi 

etupyörien tilalle sukset puutavaran kuljetuksia varten.338 Sukset mahdollistivat traktorien 

erikoiskäytön metsissä,  mutta  hyvin  pitkälti  estivät  käytön muualla.  Enimmäkseen tästä 

syystä  suksien  lisääminen  maastokelpoisuuden  lisäämiseksi  jäi  tekniseksi  kuriositeetiksi. 

Traktorin  ohella  maastokelpoisuutta  pyrittiin  lisäämään  myös  rekeä  tai  perävaunua 

kehittämällä.  Reen osalta tekninen innovaatio oli  laitteen varustaminen nytkällä.339 Tämä 

tarkoitti reen lähtevän liikkeelle kahdessa osassa, jolloin liikkeelle nykäisty lava kuormineen 

veti  jalakset  mukaansa.  Myöhemmin  reet  korvattiin  vetävillä  perävaunuilla,  jolloin 

ajoneuvoyhdistelmän maastokelpoisuus parantui.340 Kaiken kaikkiaan tutkimusajanjaksolla 

kehitettiin useita traktorin maastokelpoisuuteen vaikuttaneita innovaatioita.

Kuormien  liikuttelun  ohella  yksittäisten  puiden  koneellinen  siirtäminen  kehittyi 

tutkimusajanjaksolla  huomattavasti.  Traktorimuistokyselyn  vastaajan  kaksi  kertoessa 

aiheesta seuraavasti: 

Isot kuormat oli lastattu yleensä reen päällä olevan rekan päälle nostolaitteella, jonka vaijerin  

päässä oli  sakset tai pieni koukku, jolla vänkärinä toiminut kaveri kiinnitti  kuormattavan  

puun.341

Maataloustraktorien  käytölle  metsätöissä  oli  keskeistä,  että  niiden  avulla  painavat  tukit 

voitiin juontaa ja kuormata mekaanisesti. Tämä tapahtui siten, että vintturin ja teräsköyden 

avulla  tukit  vedettiin  kuorman luo,  josta  ne  puominosturin  avulla  lisättiin  kuormaan.342 

Kyseisessä työmenetelmässä tarvittiin apumies, eli vänkäri, puiden kiinnitystä ja tarkempaa 

ohjailua  varten.  Apumiehen  rooli  oli  kuitenkin  riskialtis,  sillä  katkeilevat  vaijerit  ja 

kiinnijuuttuneen tukin tai kuitupuutaakan poukkoilu kolhivat herkästi vinssausta tekeviä.343 

Kevyesti  lisävarustellusta  maataloustraktorista  tuli  kuitenkin  traktorinkuljettajan  ja 

apumiehen avulla suhteellisen hyvin metsätöihin soveltunut kokonaisuus.

337 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
338 Ojanen 1997w, 45; Ojanen 1997x, 36.
339 Kantola 1961, 200.
340 Ryynänen 2010, 121.
341 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
342 Kantola 1961, 203.
343 Ryynänen 2010, 111.
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Vähittäisestä kehityksestä huolimatta tutkimusajanjakson puolivälissä J. E. Arnkil näki, ettei 

traktori ollut vielä sellainen metsäajoneuvo kuin sen tuli olla.344 Puutteina oli edelleen liian 

huono maastokelpoisuus ja liian hidas kuormausnopeus. Vuosikymmenen lopulla  Sarka-

lehteen  oli  ehdolla  T.  Halttusen  ja  R.  Peltosen  laatima  artikkeli  traktorilla  tehtävistä 

metsätöistä. Siinä todettiin, ettei maataloustraktorin varustaminen metsäkäyttöön ollut enää 

vaikeata  eikä  suhteettoman  kallista.345 Yleiskoneena  traktori  soveltui  metsätöihin  varsin 

hyvin,  kaikkein  vaikeimpia  olosuhteita  lukuun  ottamatta.  Viimeisimpiä  innovaatioita 

tutkimusajanjakson lopulla oli hydraulisen kourakuormaimen kehittäminen ja käyttöönotto. 

Kyseinen työtapa syrjäytti ammattikäytössä vintturit ja puominosturit, mikä poisti tarpeen 

apumiehille.  Ammattimaisissa metsätöissä maataloustraktorit  eivät  kuitenkaan pärjänneet 

pelkästään  metsässä  tehtävää  työtä  varten  kehitetyille  metsätraktoreille.  Vanhat  työtavat 

jäivät kuitenkin hankintahinnaltaan suhteellisen halpana ja käyttötavaltaan yksinkertaisena 

elämään pienimuotoisemmassa metsänhoidossa. Koko tutkimusajanjakson ajan tekniseen 

kehitykseen vaikutti metsätöiden innovaatioiden ohella traktorien yleiskehitys, esimerkiksi 

tehojen ja rengaskokojen osalta.346

Tutkimusajanjakson laajamittaisin metsätöiden harjoittamisen muoto Lapin läänissä olivat 

savotat, ajanjakson loppupuolella syntyi jopa käsite traktorisavotoista. Teknisessä mielessä 

savotoilla  tapahtuikin  runsaasti  uuden  tekniikan  kokeilua,  kehittämistä  ja  soveltamista. 

Vuosien  1950–70  välillä  kaksi  suurinta  teknistä  innovaatiota  savotoilla  olivat 

moottorisahojen ja traktorien laajamittainen käyttöönotto. Traktorimuistokyselyn vastaajat 

kaksi ja kolme mainitsevat traktoria käytetyn varhaisissa savottakokeiluissa. Vastaaja kolme 

kirjoittaa  olleensa  15-vuotiaana  savottatöissä  talvella  1953–1954,  jossa  tukit  ajettiin  28 

hevosvoiman  uudella  petrolikäyttöisellä  Fordson  Majorilla.347 Vastaajan  kaksi  mukaan 

traktorisavotat  tulivat  1950-luvun  puolivälissä,  jossa  ”Majurit”  olivat  yleisimpiä,  mutta 

myös  Zetorit  ja  ”Nuhvit”  olivat  tuttu  näky.348 1960-luvun  taitteessa  traktorit  olivat 

vakiintuneet osaksi savottakulttuuria. Ilmeisesti suosituimmat merkit olivat tällöin Fordson, 

Nuffield  ja Zetor.349 Savotat  aiheuttivat  kiireitä  myös alueen koneneuvojille.  Kirjeessään 

vuonna  1960  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  koneneuvoja  Eero  Vainio  tuskaili 

344 Arnkil 1962, 46.
345 T.  Halttusen  ja  R.  Peltosen  kirje  ”Juontomenetelmä  koneellisen  metsäajon  ratkaisuna.”  Jussi 
Oikariselle 1967. PMA Fb:2. OMA.
346 Ks. LIITE XI.
347 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
348 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
349 Ojanen 1997w, 59.
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metsäajojen  vaikeuksien  kanssa.  Hänen mukaansa savotta-alueilla  ei  ollut  mitään suojaa 

traktoreille,  joten ne jouduttiin  huoltamaan ja  korjaamaan ulkona.350 Seuraavana vuonna 

Lapin  Maatalousseuran  koneneuvoja  Olavi  Pohjola  järjesti  viisi  neuvontaa  savotoilla.351 

Lapin  läänissä  vaikuttaneilla  maatalousjärjestöillä  oli  täten  käsitys  savotoilla  käynnissä 

olleesta muutoksesta.

Traditionaalisesti  Pohjois-Suomen  suursavottatyylille  oli  ollut  ominaista  suuret  mies-  ja 

hevosmäärät.  Olosuhteet,  työtavat  ja  ihmistyön suhteellinen halpuus huomioiden voitiin 

menetelmiä pitää varsin pitkälle kehitettynä. J. E. Arnkillin mukaan yleinen mielipide oli  

kuitenkin kehityksestä jäljessä. Metsätöitä pidettiin edelleen vuonna 1962 samanlaisena kuin 

vuosisadan  alkupuolella,  vaikka  tosiasiassa  metsätöiden  luonne  oli  muuttunut  täysin.352 

Justeeri ja pokasaha olivat vaihtuneet moottorisahoihin ja hevonen oli enenevässä määrin 

korvattu  traktorilla.  Vuoden  1964  Sarka-lehden  artikkelissa  todettiin,  että  Kemi  Oy:n 

savotoilla traktorien lukumäärä lokakuun lopussa oli vuodessa kasvanut 90 traktorista 193 

traktoriin,  ja  hevosten  lukumäärän  muuttuessa  50  hevosesta  53  hevoseen.353 Luvuista 

voidaan havaita, että traktorien määrä oli lisääntymässä ja että traktorien lukumäärä oli jo 

moninkertainen hevosten lukumäärään verrattuna. Lapin läänissä muutoksen näyttämönä 

toimivat  enimmäkseen  suuret  savotat,  jotka  tuottivat  puuta  Lapin  läänin  suurimpia 

teollisuusyrityksiä, esimerkiksi Kemi Oy:tä ja Veitsiluoto Oy:tä, varten.

XV  Lapin  tutkimusseuran  vuosikirjassa  Unto  Silvennoinen  toteaa  artikkelissaan 

”Metsätyön  rationalisoimisesta  ja  sen  vaikutuksesta  työvoimatilanteeseen”  kehityksen 

suunnan jo vuonna 1970 muuttuneen. Hänen mukaansa varsinainen ennätys Lapin läänin 

metsätöiden maataloustraktorien  käytössä saavutettiin  vuosien  1967–68 paikkeilla,  jonka 

jälkeen traktorien määrä kääntyi laskuun. Traktorien hyödyntäminen oli yksi osa kehitystä, 

jossa  1950-luvun  puolivälistä  1970-luvulle  puutavaran  hakkuussa,  vedätyksessä  ja 

kaukokuljetuksessa  miestyömenekki  aleni  kolmasosaan alkuperäisestä,  toisin sanoen yksi 

mies  teki  ja  kuljetti  saman  määrän  puuta  kuin  kolme  ennen.354 Metsätöiden  rajun 

muutoksen keskeisiä  selityksiä  oli  esimerkiksi  puiden kuorinnan vaihtuminen miestyöstä 

350 Eero  Vainion kirje  ”Kokemuksia ja  ehdotuksia tilakohtaisen koneiden hoidon tason nostamiseksi 
neuvonta-alueellani” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 1960. PMA Fa:33. OMA.
351 LMTS vk 1961.
352 Arnkil 1962, 40.
353 ”Koneiden käyttö lisääntynyt voimakkaasti Kemi Oy:n savotoilla” (art.). Sarka 1964, N:o 46.
354 Silvennoinen 1974, 7–12.
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konetyöksi  sekä  laajamittainen  modernin  tekniikan  ja  innovaatioiden  soveltaminen 

metsätöitä varten.

Metsätöiden koneistumisessa  ja  traktorien  hyödyntämisessä  metsätöissä  on huomattava, 

että Lapin lääni oli muuta Suomea edellä. Alueen kehitys eteni vääjäämättömästi teknisten 

innovaatioiden ja kasvavien kustannuspaineiden puristuksessa. Unto Silvennoisen mukaan 

traktorien keskimäärä ylitti Peräpohjolassa hevosten keskimäärän hakkuuvuonna 1963–64, 

kun sama tapahtui muualla  maassa kolme vuotta myöhemmin. Traktorikalusto oli myös 

Peräpohjolassa  muuta  maata  parempaa  ja  myöhemmin  varsinaiset  metsätraktoritkin 

yleistyivät  muuta  maata  aiemmin.355 Koko  Suomen  osalta  SEPPO  RYYNÄSEN 

kokoamassa taulukossa vuonna 1950 hevosten osuus metsätöistä oli 100 %, vuonna 1960 

92  %  ja  vuonna  1970  18  %.  Vastaavat  lukemat  kevyesti  lisävarustelluista 

maataloustraktoreista  olivat  0  %,  4  %  ja  27  %.356 Loput  prosentit  jakautuivat 

laahustraktorien, metsätraktorien sekä metsävarusteisten teollisuus- ja maataloustraktorien 

kesken. Kokonaisuudessaan maataloustraktorien merkitys hevosten korvaajana metsätöissä 

oli 1960-luvun taitteessa ratkaiseva, sillä traktorit korvasivat hevosten puutteesta syntyneen 

kuljetuskapasiteetin vajauksen. Maataloustraktorin varustelu ympärivuotiseen metsätyöhön 

oli kuitenkin tilapäisratkaisu, sillä varsinaiset metsätraktorit syrjäyttivät ne varsin pian 1970-

luvun taitteessa ja sen jälkeen.357

Savottojen olosuhteita maataloustraktorien tekniikan hyödyntämisessä ja käytännön työn 

kokeiluissa ennen varsinaisten metsätraktorien kehittämistä ja laajamittaista käyttöönottoa 

ei myöskään pidä aliarvioida. Taustalla vaikutti erityisesti 1950-luvulla tapahtunut tekninen 

kehitys  sekä  konekaupan  vapautuminen  ja  elpyminen.358 Kansallisesti  metsätöiden 

koneellistamista  tutki  laajamittaisimmin  Metsäteho  ja  Työtehoseura.  Metsäteho,  eli 

puunjalostusteollisuuden  keskusliiton  tutkimusosasto,  kokeili  esimerkiksi  1950-luvun 

alkupuolella  traktorien  käyttöä  puutavaran  kuljetuksiin.359 RYYNÄSEN  mukaan 

Metsätehon palveluksessa erityisesti Kalle Putkisto teki laadukasta kehitystyötä. Esimerkiksi 

vuonna  1956  julkaistu  Putkiston  väitöskirja  pyörätraktorien  käytöstä  metsäkuljetuksissa 

teknillistaloudellisesta  näkökulmasta  jäi  ainoaksi  väitöskirjatasoiseksi  työksi 

355 Silvennoinen 1974, 9.
356 Ryynänen 2010, 116.
357 Ryynänen 2010, 115–121.
358 Silvennoinen 1974, 7.
359 Ojanen 1997x, 36.
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maataloustraktorikuljetuksista.  Työtehoseura  puolestaan  keskittyi  maatilaoloihin 

soveltuvien halpojen traktorien lisävarusteiden tutkimus ja kehitystoimintaan.360 Tutkimus- 

ja  kehitystoiminnan  rooli  teknisten  innovaatioiden  kehittäjänä  ja  tiedon  jakajana  oli 

huomattava.  Sisällöllisesti  tutkimus  jakaantui  kahteen  osioon,  teknillisiin  kysymyksiin  ja 

laitteiden  kehittämiseen  sekä  organisatorisiin  ja  tiekysymyksiin  liittyviin.361 1960-luvulla 

tutkimuksen kohteeksi vakiintui enenevässä määrin maataloustraktorien sijaan varsinaiset 

metsätraktorit.

Metsätöiden  murroksen,  traktorisavotoiden  ja  teknisen  kehityksen  taustalla  oli  myös 

inhimillinen  näkökulma.  Lähtökohtaisesti  metsätöitä  suoritti  suuri  määrä  alueen 

pienviljelijöitä,  joille  maatalous  tarjosi  kausiluontoisuutensa  vuoksi  talvisin  hyvän 

mahdollisuuden  metsätöiden  harjoittamiseen.  Hyvin  useissa  tapauksissa  metsätalouden 

harjoittaminen ei ollut vapaaehtoista, vaan taloudellinen toimeentulo edellytti metsätöitä ja 

niistä saatavia sivuansioita. Joissain tapauksissa yli viiden hehtaarin peltomaat olivat jopa 

este  valtion  metsätöiden  saamiselle.362 Luonnollisesti  metsätaloudessa  on  erotettava 

toisistaan  yhtiöiden  työmailla  suoritettavat  savottatyöt  ja  maatilojen  itse  omistamissaan 

metsissä  suorittamat  hoitotyöt  ja  hakkuut.  Metsätöiden  ensimmäisessä 

koneellistamisvaiheessa maatalouteen kytkeytynyt metsätalous kehittyi maatiloille ostettujen 

moottorisahan ja traktorin myötä. Toisessa koneellistamisvaiheessa urakoitsijat ja vakinaiset 

metsurit  syrjäyttivät  pientilallis-metsätyöläiset.363 Muutos  poisti  monille  pienviljelijöille 

tutuksi  käyneen  rytmin  vuotuiskierrossa.  Suuresta  kausiluontoisen  työvoiman  tarpeesta 

johtuen monet olivat eläneet korjaten puuta talvella, uittaen sitä keväällä ja työskennellen 

muun ajan omalla tilallaan.364 Käytäntö olikin varsin yleinen lähes koko tutkimusajanjakson 

ajan.  Myöhemmin  1970-luvulla  suuret  savotat  loppuivat  käytännössä  kokonaan,  kun 

metsätraktorit  otettiin  käyttöön  ja  puun  uitto  vaihtui  kumipyöräkuljetuksiin.365 

Samanaikaisesti  nuoret  ammattikoulutetut  metsurit  syrjäyttivät  metsätyömailta  iäkkäät 

pienviljelijä-metsätyöläiset.

Tutkimusajanjakson alussa traktorien käyttö metsätöissä rajoittui ensimmäisiin kokeiluihin, 

eikä niillä tehty vuonna 1950 metsätöitä käytännössä lainkaan. Puiden siirtäminen kannolta 

360 Ryynänen 2010, 112–113.
361 Kantola 1961, 201.
362 Ojanen 1997z, 76.
363 Kerkelä 2003, 150–151.
364 Vihinen 2004, 288.
365 Vahtola 2003, 422.
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reen läheisyyteen,  sekä niiden kuormaus ja kuljetus oli  miesten ja hevosten suorittamaa 

lihastyötä. Traktorien vähittäinen yleistyminen ja tekniikan kehittyminen johtivat kuitenkin 

tilanteeseen,  jossa  monet  isännät  lähtivät  kokeilemaan  traktorin  käyttöä  metsätöissä. 

Suomessa  kehitys-  ja  tutkimustoiminnasta  vastasi  erityisesti  Metsäteho ja  Työtehoseura. 

Koko tutkimusajanjakson ajan traktoreita varusteltiin enenevässä määrin metsätöitä varten 

ja niillä tehtiin aina se mitä pystyttiin, aluksi helppoja kuljetuksia ja myöhemmin varustelun 

parannuttua puut saatettiin siirtää mekanisoidusti kannolta uittoväylän varteen. Teknisesti 

traktori tuli varustaa kitkaketjuilla tai puoliteloilla sekä puominosturilla, jotta liikkuminen ja 

puiden  käsittely  oli  talvisissa  olosuhteissa  mahdollista.  Ahkeran  kehityksen  seurauksena 

Lapin lääni oli kansallista edistysaluetta traktorien soveltamisessa metsätöihin. Edistyksen 

yhtenä esimerkkinä toimivat traktorisavotat, jotka olivat ajanjaksolle ominainen ja erityisen 

lappilainen  ilmiö.  Määrällisesti  eniten  varusteltuja  maataloustraktoreita  oli  metsien 

savottatöissä 1960-luvun lopulla, mutta 1970-luvun taitteeseen mennessä kilpailutilanne oli 

jo  kääntynyt  varsinaisten  metsätraktorien  eduksi.  Omalla  viljelmällä  traktorin  kasvaneet 

tehot  ja  vetävät  perävaunut  mahdollistivat  metsätöiden  tehokkaamman  suorittamisen. 

Tämä  ei  kuitenkaan  kaikkia  savottatöiden  sivuansioihin  tottuneita  pienviljelijöitä 

lämmittänyt. 

 4.1.3 Muussa käytössä taloudellinen hyöty väheni

Tietty  osa  traktorin  kokonaiskäytöstä  muodostui  maa-  ja  metsätöiden  suorittamisesta 

palkkatöinä  muille  sekä  traktorin  käytöstä  vaihtelevasti  muihin  tehtäviin.  Tämän  luvun 

sisältö  keskittyy  kokonaisuudessaan  traktorin  muihin  käyttötapoihin,  sillä  palkkatöiden 

työtavat eivät radikaalisti eronneet omalla tilalla tehdyistä töistä. Traktorien muun käytön 

käsittely  tapahtuu lähinnä  yksittäisten  esimerkkien  avulla,  sillä  ne  kuvastavat  työtapojen 

pirstaloitumista  varsin  hyvin.  Käytännössä  traktorin  muu käyttö määrittyi  hyvin  pitkälti 

käyttäjän tiedon, käyttöympäristön ja traktoriin liitettävien työkoneiden perusteella, jolloin 

käyttäjät  etsivät  tarpeensa  ja  osaamisensa  mukaisesti  traktorilleen  käyttökohteita.  Tästä 

syystä  myös  traktorien  käyttötuntimäärät  näiden  töiden  suorittamiseen  vaihtelivat  

vuosittain.
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Historiallisesti  yksi  varhaisimmista  traktorin  käyttötavoista,  kyntötyön  ohella,  oli  sen 

käyttäminen paikallisena voimakoneena. Useimmiten tämä tapahtui siten, että esimerkiksi 

puimakoneen  käyttövoima  otettiin  traktorista  hihnapyörän  välityksellä.366 

Traktorimuistokyselyn  vastaajat  kolme  ja  seitsemän  mainitsevat  traktoriaan  käytetyn 

nimenomaan  tähän  työhön,  jonka  lisäksi  traktorista  otettiin  käyttövoima  ainakin 

sirkkelöintiin,  pumpun  ja  pärehöylän  voimalähteeksi  sekä  huhutaanpa  Zetorin  akusta 

otetun virran levysoittimen pyörittämiseksikin.367 Traktorin käyttötapojen muutos tapahtui 

1950-luvun  alkupuolella,  kun  voiman  ulosottoa  kehitettiin.  Voimanottoasioihin  liittyen 

OLLI J. OJANEN siteeraa vuodelta 1953 Työtehoseuran P. J. Uotilan antamia lausuntoja:

Samalla yhä useammat koneet, jotka ennen ovat saaneet voimansa koneen kulkupyöristä, saavat  

nykyisin  liikkeensä  traktorin  voimanulosottoakselista  joko  hihnapyörän  tai  pidennetyn  

teleskooppiakselin välityksellä. Hihnapyörä oli käytännöllisesti katsoen vielä viisi vuotta sitten  

ainoa  voimanulosottoakselin  käyttömuoto.  –  – Voimanottoakselista  työskenteleville  osilleen  

käyttövoimansa saavat esimerkiksi sirkkelisahat ja kompressorit kivenporauslaitteineen.368

Käytännössä tämä aiheutti suuria muutoksia traktorin käyttömahdollisuuksissa. Aiemmin 

traktori  oli  toiminut  höyrykoneen  tai  maamoottorin  tapaan  paikallisena  voimakoneena. 

Voimanottoasioiden  kehityttyä  työkoneet  saivat  käyttövoimansa  traktorin  moottorista, 

mutta  niitä  oli  tarpeen  vaatiessa  mahdollista  käyttää  akselin  välityksellä  myös  traktorin 

liikkuessa. Tämä laajensi merkittävästi traktorin käyttömahdollisuuksia.

Traktoria  käytettiin  myös  viljelmien  kuljetustarpeiden  täyttämiseen,  jolloin  työt  liittyivät 

usein  kuormaukseen  ja  kuljetukseen.  Karjatiloilla  nämä  työt  liittyivät  usein  välillisesti  

maitoon.  Yksi  maidon  säilyvyyden  ja  laadun  parantamisen  keskeisistä  tekijöistä  oli 

jäähdyttäminen, mikä oli ennen sähkölaitteiden laajamittaista käyttöönottoa ongelmallista.  

1950-luvulla  tämä  tapahtui  pääsääntöisesti  jäiden  avulla,  jolloin  yksi  isäntien  tärkeistä 

työtehtävistä  oli  jäiden  nosto  ja  kuljetus.369 Traktoria  kyseisiin  töihin  hyödynnettiin 

mahdollisuuksien  mukaan,  esimerkiksi  jääsirkkelillä  sahaten  ja  perävaunulla  tai  reellä 

kuljettaen.370 Tutkimusajanjakson  loppua  kohden  kuljetukset  keskittyivät  jäiden  sijaan 

maitotonkkien  siirtämiseen.  Ainakin  traktorimuistokyselyn  vastaaja  kuusi  kuljetti  niitä 

366 Aarnio 1979, 109.
367 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 2, 3 ja 7.
368 Ojanen 1997x, 31.
369 Hannes Penttilä, ”Koneellinen maidon jäähdytys” (art.). Sarka 1956, N:o 10.
370 Ojanen 1996, 24; Ojanen 1997x, 38.
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traktorilla  valtatien  poskessa  olleeseen  laituriin.371 Varsinaisia  sivuansioita  oli  kuitenkin 

mahdollista  saada  vasta  kun  yhden  tilan  kuljetusten  sijaan  traktorin  kuljettaja  haki 

maitotonkat  monilta  tiloilta,  mahdollisesti  koko  kylän  alueelta,  toimittaen  ne  maksua 

vastaan meijeriin.

Pääsääntöisesti  traktorin  muu  käyttö  jakautui  kuormaustöiden  ja  kuljetusten, 

uudisraivaustöiden sekä paikallisena voimakoneena toimimisen kesken. Alla oleva taulukko 

havainnollistaa,  mikä  oli  sivuansioiden  ja  raivaustöiden  osuus  kaikista  traktorilla 

suoritetuista töistä. Valitettavasti taulukko 12. sisältää myös muita maa- ja metsätalouden 

palkkatöitä,  mutta  lähdeaineisto  ei  anna  mahdollisuutta  työvaiheiden  tarkempaan 

erotteluun.

Taulukko 12. Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kirjanpitotilojen  tuloksia  traktorin  käytöstä 

kokonaisuudessaan sekä  sivuansiotyössä  ja  uudisraivauksessa.  Luvut  sekä 

tunneissa  mitattuna  että  prosenttiosuuksina  tilakohtaisesti  jaoteltuna 

suuruusluokkien mukaisesti ryhmiin I ja II. Tulokset kahden tilivuoden jaksoissa 

vuosilta 1956–1967.372

Taulukko  12.  kertoo,  että  viljelmät  käyttivät  traktoria  sivuansioiden  suorittamiseen 

vaihtelevasti.  Ryhmän  I  tiloilla  18–33  tunnin  keskiarvoinen  käyttö  muodosti  8–29  % 

osuuden vuotuisista  käyttötunneista.  Ryhmän II  tiloilla  vastaavat  lukemat olivat  55–137 

tuntia ja 17–27 %. Tuntimäärissä mitattuna suuret tilat käyttivät traktoria vuosien 1956–

371 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
372 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuosilta 1956–1966, pl. tilivuosi 1958–1959. PMA Fa:26–69. OMA. Ks. 
LIITE VIII.
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1967 välillä huomattavasti pieniä tiloja enemmän sivuansioiden suorittamiseen. Varsinkin 

1960-luvun puolivälin  jälkeen  ero kasvoi  merkittävästi,  sillä  samaan aikaan kun suurilla 

tiloilla  tuntimäärät  kasvoivat,  niin  pienillä  tiloilla  käyttö  väheni.  Tämä  aiheutti  pienillä 

tiloilla  sen,  että  sivuansioiden  osuus  tippui  jopa  alle  10  % traktorin  kokonaiskäytöstä. 

Suurilla  tiloilla  keskimääräinen  tilakohtainen  muutos  ei  ollut  prosentuaalisesti  mitattuna 

huomattava,  mutta  tuntimääräisesti  mitattuna  traktorin  käyttö  sivuansiotöihin 

kaksinkertaistui vain muutaman tilivuoden aikana.

Uudisraivaustöiden osalta  taulukko 12.  paljastaa,  että  traktoria  käytettiin  kyseisiin  töihin 

varsin  vähän.  Ryhmän  I  tiloilla  7–32  tunnin  keskiarvoinen  käyttö  muodosti  4–14  % 

osuuden vuotuisista käyttötunneista. Ryhmän II tiloilla vastaavat lukemat olivat 8–20 tuntia 

ja 3–4 %. Ennen 1960-luvun puoliväliä  pienet tilat käyttivät traktoria uudisraivaustöihin 

nousevan trendin mukaisesti, keskiarvo kohosi vajaassa vuosikymmenessä alle kymmenestä 

tunnista  yli  30  tuntiin.  1960-luvun  puolivälissä  suunta  kuitenkin  muuttui  äkillisesti. 

Lähdeaineisto  paljastaa,  että  tilivuonna  1966 ryhmän I  tiloilla  traktoria  ei  käytetty  enää 

tuntiakaan raivaustöihin, joten pysähdys oli täydellinen. Suuremmat tilat käyttivät traktoria  

jatkuvasti  uudisraivauksen  suorittamiseen  vajaan  5  %  osuudella  vuosittain.  1960-luvun 

puolivälin jälkeen raivaustoiminta ei suinkaan loppunut, vaan kasvoi jonkin verran.

Helpoimmillaan  uudisraivaustyö  tapahtui  lähellä  viljelmiä  sijainneita  luonnonniittyjä 

kohentamalla.  Traktorimuistokyselyn  vastaajan  seitsemän  tapauksessa  tämä  tapahtui 

hyödyntäen  Fordson  Majorin  perässä  hinattavaa  24  tuuman  auraa.373 Hankalammissa 

olosuhteissa,  esimerkiksi  suomaita  tai  metsiä  raivatessa,  työ  vaati  huolellista  kivien, 

kantojen ja juurien raivausta sekä ojituksen tekemistä. Kaiken kaikkiaan uudisraivaus oli 

niin  raskasta,  että  konevoima oli  lihastyöhön verraten raivaustöissä lähes  välttämätöntä. 

Lisäksi peltoa raivattiin Lapin läänissä huomattavan paljon, kuten luvun 1.1. taulukossa 2.  

mainittiin. Vaikka noin 37 000 raivatusta peltohehtaarista osa työstettiin puskutraktorien ja  

muiden  järeämpien  erikoiskoneiden  avulla,  niin  tavallisia  maataloustraktoreita  käytettiin 

työhön mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti traktoreista suosittiin raskaita ja tehokkaita 

malleja,  kuten  1950-luvulla  Fordson  Major  tai  1960-luvulla  Nuffield  460.374 Niihin 

kytkettävien  työkoneiden,  esimerkiksi  perälevyjen,  avulla  oli  mahdollista  siirrellä  suuria 

määriä maa-ainesta, joka ei olisi hevosvetoisilla koneilla ollut mahdollista.

373 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
374 Ojanen 1997w, 45; Ojanen 1997y, 72.
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Käyttötuntien osalta taulukot 10., 11. ja 12. muodostavat kokonaisuuden, joista muodostuu 

summa  pienten  ja  suurten  tilojen  keskiarvosta  traktorin  käytölle  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran kirjanpitotiloilla. Maatalouden töissä traktorin käyttötuntimäärä seurasi 

pitkälti  viljelmän  käytössä  olleesta  peltoalasta  ja  laadullisesti  se  käsitti  usein  samat 

työvaiheet,  esimerkiksi  muokkaustyöt,  kuten  taulukon  10.  yhteydessä  todettiin.  Muissa 

taulukoissa  käyttötuntien  keskiarvot  ovat  jokseenkin  petollisia.  Esimerkiksi 

traktorimuistokyselyn  vastaaja  kolme  mainitsee  kotitilallaan  traktoria  käytetyn  vuosien 

1954–1967 välillä 15 000 tuntia. Hänen mukaansa jo traktoria hankittaessa oli selvää, että:  

”traktorille pitäisi saada ansiotyötä, koska kotityöt eivät tuo riittävää vastinetta noin kalliille  

hankinnalle.”375 Vaikka  käyttötuntimittarin  lukemaan  sisältyy  pakostakin  tuottamatonta 

työtä,  kuten  lumen  aurausta  tai  siirtoajoja  paikasta  toiseen,  niin  silti  vuotuinen 

käyttötuntimäärä  on  yli  1  000  tuntia.  Verrattaessa  tätä  lukemaa  Peräpohjolan 

kirjanpitotilojen ryhmän I traktorin käyttöön, lukema on pienimmilläänkin yli neljä kertaa 

keskiarvoa suurempi. Oman viljelmän ulkopuolella suoritetuilla ajoilla ei ollut maatalouden 

töiden tapaan ylärajaa, vaan käyttäjäkohtaiset erot saattoivat olla suuria.

Tässä tutkimuksessa maanviljelyksen ulkopuolisia traktorinkäyttäjäryhmiä ei ole lähteistön 

puutteiden vuoksi juurikaan mainittu, mutta joitain esimerkkejä on kuitenkin nostettavissa 

esille.  Suurelta  osin  urakoitsijoiden  ja  yrittäjien,  teollisuuden,  kuntien  tai  valtion 

käyttötyötavat traktoreille eivät poikenneet viljelmien käytöstä. Esimerkiksi teollisuuden tai 

kuntien  palveluksessa  traktoreita  hyödynnettiin  kuljetusten  suorittamiseen. 

Traktorimuistokyselyn  vastaaja  yksi  kertoo traktorilla  viedyn  kouluruokaa  jätteisiin  sekä 

keränneensä  yhtiön  palveluksessa  laudankappaleita  perävaunuun.376 Kuljetusten  osalta 

pisimmät ajomatkat muodostuivat traktorilla  suoritetuista  rahtiajoista.  Kuljetusten ohella 

traktoria  työllistivät  lumen  auraus,  maa-aineksen  siirto  sekä  sekalaisten  tavaroiden 

kuormaaminen  ja  purkaminen.  Sopivalla  traktorin  työkonevalikoimalla  traktorista  oli 

näihinkin  töihin,  esimerkiksi  puskulevy,  etu-  tai  takakuormain  sekä  traktorin  taakse 

kolmipistenostolaitteeseen  kiinnitettävä  trukkimasto  mahdollistivat  asioiden  liikuttelun 

konevoimaa hyödyntäen.

Erikoisemmissa  olosuhteissa  Valmet  -traktoreita  hyödynsi  ainakin  Puolustusvoimat.377 

Vaikka  1960-luvulla  käytössä  olleiden  traktorien  määrät  olivat  pieniä,  niin  asepalvelusta 

375 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
376 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 1.
377 Ojanen 1996, 53.
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suorittavia  nuoria  miehiä oli  paljon ja vaihtuvuus nopeaa.378 Näin monet nuoret  miehet 

saivat tietoisuuden tekniikan kehityksestä, joko traktoria ohjaamalla tai traktorin kyydissä 

matkustaen.  Puolustusvoimien  ja  traktorien  suhde  oli  kuitenkin  merkityksellisempi 

huoltovarmuustekijöistä  johtuen.  Suurten  korjaamojen  ja  huoltopaikkojen  sekä 

tietyntyyppisten, lähinnä hyvän maastokelpoisuuden omaavien, traktorien lukumäärät tuli 

olla kansallisen turvallisuuden vuoksi selvillä.379 Puolustusvoimien tehtävissä traktorit olivat 

lisäksi  aina  maalattu  maastokuviolla,  teemoiltaan  joko  kesän  tai  talven  värisävyjen 

mukaisesti.

Tutkimusajanjaksolla traktoria käytettiin omalla viljelmällä pakollisten maa- ja metsätöiden 

ohella viljelmän ulkopuolisiin sekä tuottamattomiin töihin. Traktorilla saatettiin esimerkiksi 

kulkea paikasta toiseen tai  aurata lunta.  Tuottavuudeltaan traktorin käyttö oli  kuitenkin  

kannattavampaa  esimerkiksi  uudisraivauksessa,  kuormausten  ja  kuljetusten  hoitamisessa 

sekä  käyttämällä  sitä  paikallisena  voimakoneena.  Teknologisessa  mielessä  traktorin 

käyttökelpoisuutta  paransi  merkittävästi  voimanulosoton  kehittyminen,  mikä  mahdollisti 

uusia käyttötapoja avanneiden työkoneiden kehittelyn.  Tuntimäärissä mitattuna traktorin 

käyttö  sivuansiotöihin  ja  uudisraivaukseen  muodosti  Peräpohjolan  kirjanpitotiloilla 

suurimmillaankin 30 % kokonaiskäytöstä, joten se oli  vain pieni osa kokonaisuutta.  On 

kuitenkin  muistettava,  että  oman tilan maataloustöiden tapaan käyttötuntimäärä ei  ollut  

riippuvainen peltoalasta, joten traktorin käyttö muihin töihin vaihteli käyttäjästä riippuen. 

Toisaalta  traktoria  sovellettiin  työkoneiden  avulla  myös  muihin  kuin  maa-  ja 

metsätalousväestön  töihin.  Kehitys  oli  kuitenkin  hyvin  vastaavan  kaltainen,  kuin  4.1.2. 

luvussa käsitelty teknologiakilpailu maataloustraktorin ja metsätraktorin välillä. Huolimatta 

teknisistä  innovaatioista  ja  parannuksista  yleiskone  hävisi  teknologiakilpailussa 

erikoiskoneelle. Vastaava kehitys tapahtui esimerkiksi teollisuuden ja valtion palveluksessa, 

jossa  trukit,  pyöräkuormaajat,  tiehöylät,  kaivinkoneet  ja  kuorma-autot  pystyivät 

erikoiskoneina  suoriutumaan  traktoria  paremmin  tarkasta  yksittäisestä  kuormaus-, 

maansiirto- tai kuljetustyön vaatimasta työtehtävästä.

378 Hannu  Niskanen,  ”Traktorit  armeijan  leivissä.  Suomen  raskaan  luottojuhta”  (art.).  Koneviesti 
19.6.2013.
379 Maanpuolustukseen liittyviä asiakirjoja. LMA Ua:7. OMA.
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 4.2 Traktorin käyttäjä

 4.2.1 Lapin läänissä käyttäjän taidot korostuivat

Kuten tutkimuksessa on jo aiemmissa luvuissa käynyt ilmi, eivät edellytykset Lapin läänin 

traktorien hankinnalle ja käytölle olleet parhaat mahdolliset. Traktorien ottamista käyttöön 

hankaloittivat  pienet  peltoalat  ja  niukat  pääomat.  Materiaalisten  olosuhteiden  ohella 

koulutuksen  luomat  edellytykset  koneellistumiselle  olivat  todella  niukat.  Lapin  läänin 

maatilojen  elinkelpoisuutta  käsittelevässä  tutkimuksessaan TERTTU PATANEN toteaa, 

että  vuonna  1969  viljelijöistä  noin  5  % oli  saanut  maatalouteen  liittyvää  koulutusta.380 

Luonnollisesti  tutkimusajanjakson  alkupuolella  koulutettujen  viljelijöiden  osuus  kaikista 

viljelijöistä  oli  vielä  pienempi.  Syitä  tähän  oli  havaittavissa  esimerkiksi  erään  kyselyn 

tuloksista  vuodelta  1955.  Kyselyn  perusteella  kolme  syytä  negatiiviseen  suhtautumiseen 

koulutusta  kohtaan  olivat  koulutuksen  kallis  hinta,  huono  ajankäytön  ja  rahan  suhde 

saatuun hyötyyn nähden ja koulutuksen liiallinen kesto, koska tiloilla ei ollut mahdollisuutta 

irrottaa  työvoimaa  pitkäksi  ajaksi.381 Monet  tahot  pyrkivät  korvaamaan  koulutuksen 

puutetta  kirjallisuuden  ja  havainnollistavien  esimerkkien  avulla.  Apukeinoista  laajemmin 

seuraavassa alaluvussa 4.2.2.

Periaatteessa  koulutuksen  merkitys  tiedostettiin,  sillä  valtio  tavoitteli  laajempaa  ja 

tehokkaampaa koulutusjärjestelmää. Yleisesti tavoitteena oli kehittää viljelijän perustaitoja, 

jotta hän olisi kykenevä omatoimisesti hankkimaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä oman 

tilansa tarpeisiin.382 Koulutuksen perusyksikkönä toimivat  maamieskoulut,  Lapin läänissä 

koulutusta  antoi  esimerkiksi  Peräpohjolan  maamieskoulu.  Sarka-lehden  suureellisessa 

lausunnossa  koulutuksen  puolesta  todettiinkin,  että  ”muutamassa  vuosikymmenessä 

maatalouden  tekniikassa  oli  tapahtunut  enemmän  muutoksia  kuin  edeltäneinä  5  000 

vuotena”383, mikä traktorien ja sähkövoiman käytön myötä pitikin lie paikkansa. Tekniikan 

käyttöönotto  ei  kuitenkaan  ollut  koulutuksen  ansiota.  Nykykatsannolla  maatalouden 

koneellistumiselle ei ollut mitään edellytyksiä, sillä opit työntekoon oli saatu töitä tekemällä 

380 Patanen 1976, 23–25.
381 Korva 1971, 39–43.
382 Niemelä 2004, 189.
383 Y. V., ”Peräpohjolan maamieskoulu” (art.). Sarka 1966, N:o 54. Oppilaitoksena maamieskoulu oli 
maatalousalan  opetusta tarjonnut ammattikoulu, jonka pääsyvaatimukset  olivat  esimerkiksi  Ylitornion 
maamieskouluun seuraavat: hakijan tuli oli terve ja hyvämaineinen, kansakoulun tai vastaavan suorittanut 
ja kouluvuonna vähintään 17 ikävuotta täyttänyt. Sarka 64, N:o 45.
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ja  ehkä  osin  katselemalla  ja  kyselemällä.384 Käytännössä  arkisien  ongelmien  kimppuun 

käytiin usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Asiasta kielii sekin, että traktorimuistokyselyn 

vastaajista  yksikään ei  mainitse  käyneensä  maatalousalan koulutusta,  jossa  olisi  opetettu 

myös traktorin käyttöä. 

Traktorimuistokyselyn  vastaajien  osalta  on  havaittavissa  selkeä  sukupolvien  välinen  ero 

suhtautumisessa traktoreihin.  Usein vanhat isännät pitäytyivät vanhoissa menetelmissä ja 

jättivät  traktoreita  koskeneet  työt  ja  huollon  poikiensa  harteille.  Tästä  aiheutui  myös 

huomattava  määrä  alaikäisiä  kuskeja  Lapin  läänissä.  Seitsemästä  vastauksesta  viidessä 

kerrotaan  alaikäisen  käyttäneen  traktoria,  joissain  väliaikaisesti  ja  joissain  vakituisesti. 

Nuorimmassa tapauksessa kuusivuotias  poika oli  siirrellyt  traktoria,  vakituisesti  traktoria 

olivat  ajaneet  rippikouluikäiset  tai  hieman  nuoremmat  lapset.  13–16  ikävuoden 

vastapainona  vastaaja  kaksi  mainitsee  myös  kaksi  traktorin  käyttöön  erikoistunutta 

henkilöä, jotka tarvitsivat ajokortin yhteisomistuksessa olleen traktorin ajoa varten. Toki on 

myös ymmärrettävä, että jos lasten oli pakko ajaa traktoria, ei heillä myöskään ollut mitään 

mahdollisuutta  alaikäisinä  traktorikortin  suorittamiseen.  Poikkeuksena  muista 

traktorimuistokyselyn  vastaaja  seitsemän  kertoo  saaneensa  hieman  koulutusta  traktorin 

käyttöä varten. Vuonna 1947 vastaajan isä passitti alaikäisen poikansa autokouluun, vaikkei 

vielä ajokorttia saisikaan, mutta osaisi ajaa ja huoltaa konetta.385 Traktorimerkkien osalta 

käyttäjien taidosta välitti  eniten Harry Fergusonin periaatteiden mukaisesti  Farming Oy, 

joka varsinkin tutkimusajanjakson  varhaisemmissa vaiheissa pyrki  kouluttamaan ihmisiä 

Ferguson-traktorin oikeaa käyttöä varten.386 Tarkoituksena oli  2–3 päivän kurssin avulla 

opettaa käyttäjiä rakenteen ja huoltotoimien sekä käytön ja työmenetelmien opastukseen.

Yksi koulutuksen edistäjä oli tutkimusajanjaksolla tapahtuneet lakimuutokset, sillä vuodesta 

1958  traktorin  käyttö  vaati  lain  puitteissa  käyttäjältään  ajokortin.  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  koneneuvoja  järjesti  varakatsastusmiehen  valtuuksilla 

ajokorttikoulutusta kiertäen seuran syrjäisemmillä alueilla. Vuosien 1958–1968 välillä seuran 

kautta ajokortin suoritti 2 385 henkilöä. Vuosien 1960, 1962 ja 1968 kuljettajatutkintojen 

otannan  perusteella  kuljettajien  keski-ikä  oli  hivenen  yli  26  vuotta.  Ymmärrettävästi 

ikähaitari  jakautui  selvästi  vasta  ajokortti-iän täyttäneiden ja  vanhemman väestön välillä. 

Kokonaisuudessaan alle 21 vuotiaiden osuus ajokorttitutkinnon suorittaneista oli 52 %, 21–
384 Ojanen 1996, 37.
385 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
386 Ojanen 1997x, 13–16.
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40 vuotiaiden  30  % ja  yli  41  vuotiaiden osuus  18  %.  Reaalisesti  nuorimmat  olivat  14 

vuotiaita,  aineiston  ikäpresidentti  oli  P.  H.  Koskiniemi,  jonka  ikä  ajokortin 

myöntämishetkellä  oli  18 päivää alle 61 vuotta.387 Kaiken kaikkiaan traktorien määrää ja 

Peräpohjolan  maanviljelysseuran  kautta  traktorikortin  saaneiden  määrää  verrattaessa  on 

hyvin todennäköistä, että määrällinen enemmistö traktorin ajajista oli reilusti täysi-ikäisiä ja  

omisti  ajokortin.  Traktorikortti  oli  myös  virallinen  todistus  käyttäjän  tiedoista  käsitellä 

traktoria oikein liikenteessä. Toisaalta liikenteessä oli alaikäisiä ja muita kortittomia kuskeja. 

Heidän  määränsä  arviointi  on  kuitenkin  lähdeaineiston  puutteiden  vuoksi  jokseenkin 

mahdotonta.

Kortittomien kuskien puutteelliset tiedot ja taidot saattoivat osaltaan johtaa ylimääräisiin 

ongelmiin  ja  vikoihin  traktoria  käytettäessä.  Yksi  esimerkki  ongelmista  olivat  traktorin 

käytöstä  seuranneet  tapaturmat,  joiden torjuntaan alettiin  kiinnittää  enemmän huomiota 

vasta myöhemmin traktorien määrän lisääntyessä. Karkeasti tapaturmien torjunta jaettiin 

kahteen kategoriaan, joita  olivat  tieliikennetapaturmat sekä maatilan pihapiirissä ja töissä 

tapahtuneet  tapaturmat.388 Suurimmat  vaikutusmahdollisuudet  nähtiin  olevan  traktorin 

asianmukaisessa käytössä ja huollossa,  kuljettajan ominaisuuksissa ja oikeissa työtavoissa 

sekä  tilan  asianmukaisissa  olosuhteissa  käyttää  traktoria  turvallisesti.389 

Traktorimuistokyselyn vastausten osalta esille nousee erityisesti seuraus alaikäisiin kuskeihin 

liittyen, sillä liikennesääntöjen tuntemus oli puutteellista. Vastaaja kuusi kertoo, kuinka oli 

vähällä  ajaa  kolarin  maitotonkkia  kuljettaessaan.  ”Kääntyessäni  kotiin  vievälle  sivutielle 

saapui maitoauto suoraan edestä ja olin jäädä sen alle. Pykälien mukaan minä olisin ollut se 

syyllinen osapuoli.”390 Kyseisessä tilanteessa selvittiin kuitenkin säikähdyksellä ja sanallisella 

välienselvittelyllä. Myös vastaajan yksi kirjoitus liittyy tieliikenteeseen. Traktorinkuljettajan 

nopea  ajo  ja  tahallinen  mutkittelu  aiheutti  pelkoa,  kunnes  vuoromestari  teki  sen 

huomatessaan  hurjastelusta  lopun.391 Ilmeisestä  vaaratilanteesta  huolimatta  tässäkään 

tapauksessa  ei  aiheutunut  henkilövahinkoja.  Tieliikenteen  ohella  vaaroja  oli  muuallakin, 

vastaaja viisi kirjoittaa varsin riskialttiista työtavasta. Hän oli nimittäin Valmet 20 traktorin 

keulassa  painona,  kun  traktorilla  vedettiin  perävaunua.  Usein  traktori  hyppi  pystyyn 

387 Traktorinkuljettajatutkinnot 1958, 1960–1968. PMA Bb:1–4. OMA.
388 Pertti Mikkosen esitelmä ”Ehdotus toimenpiteiksi traktoritapaturmien estämiseksi” 1965. PMA Fa:56. 
OMA.
389 Harry  Laasosen  esitelmä ”Toimenpiteistä  traktoritapaturmien  ehkäisemiseksi”  1965.  PMA Fa:56. 
OMA.
390 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
391 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 1.
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painosta huolimatta ja poika sen mukana.392 Kuten traktorimuistokyselyn esimerkeistä käy 

ilmi, niin hyvin usein suurin vahingoille ja tapaturmille altistava tekijä sijaitsi penkin ja ratin 

välissä.

Ajoittaisia vikoja ja ongelmia ilmeni myös tekniikan petettyä. Vastaaja viisi toteaa Valmet 

20  traktorin  startin  toimineen  vain  kaksi  vuotta.  Kuluneiden  hammasrattaiden  takia 

käynnistys  tapahtui  kammesta  veivaten.  Ongelmallisen  magneettosytytyksen  takia  veivi 

saattoi jälki-iskusta lyödä hyvin voimakkaasti takaisin ja käsivarret mustelmille.393 Vaikka 

traktori  saatiin  käyntiinkin,  saattoivat  ongelmat  koittaa  ajon  aikana.  Vastaajan  kolme 

tapauksessa  petrolihanan  tukkeutuminen  katkaisi  matkanteon,  tosin  parempi  tietämys 

Valmet  15  toimintaperiaatteesta  olisi  auttanut.394 Ajon  aikana  rikkoutuneista  renkaista 

kertoi kolme vastaajaa.395 Vastaaja neljä puolestaan kertoo, kuinka Ford Dexta piti katkaista 

kahtia perässä olleen vian takia. Ratkaisuna Dextan käynnistysvaikeuksiin oli puolestaan se, 

että traktori jätettiin mäkeen tai lapset työnsivät sen käyntiin.396 Lähes aina viat pyrittiin 

kuitenkin  korjaamaan  itse.  Pitkien  välimatkojen  ja  suhteellisen  yksinkertaisen  tekniikan 

takia  kynnys  ammattiavun  saamiseksi  oli  suhteellisen  korkealla.  Käytännössä heikko 

tietämys koneiden käytöstä ja huollosta tuli huomattavasti kalliimmaksi syrjässä kuin lähellä  

liikkeiden palveluita tai varaosia.397 Toisaalta ulkopuolinen apu oli paikoin välttämätöntä. 

Esimerkiksi  vastaajan  viisi  mukaan  vian  korjaaminen  ja  avun  saaminen  paikalle  oli  

lapsikuskeille tarpeellista, mutta hankalaa.398 Korjaamisesta omin voimin kertoo puolestaan 

vastaaja kaksi: 

Kampiakselin  laakeritkin  on  korjattu  siten,  että  laakeriliuskan  ja  kampiakselin  väliin  on  

laitettu punamultaa ja pyöritetty kampiakselia, laakeria ja kampiakselia on hiottu sieltä missä  

metalli  on  jäänyt  punaiseksi.  Hiomisen  jälkeen  on  laakeriliuskoja  lyhennetty  tarvittava  

määrä.399

392 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
393 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
394 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
395 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 2, 5 ja 6.
396 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 4.
397 S.  Vähäsen  esitelmä ”Mitä  syrjäseudun  traktorin-  ja  puimurinomistajan  tulee tietää  koneestaan?” 
1965. PMA Fa:56. OMA.
398 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 5.
399 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
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Lisäksi  koneet  saattoivat  olla  viasta  huolimatta  käyttökuntoisia,  toisin  kuin  nykyisin 

elektronisten laitteiden aikaan. 

Yksi  traktorin  käyttötapojen  tuntemukseen  ja  käytännön  tarpeisiin  liittyvä  seikka  oli 

traktoriin  itse  suoritetut  muutokset  ja  työn  helpottamiseksi  rakennetut  lisälaitteet. 

Virallisesti  piirustuksia myi esimerkiksi Työtehoseura, jonka mallin mukaiset piirustukset 

traktorin  perävaunun  rakentamiseksi  maksoivat  500  markka.400 Varsinkin 

tutkimusajanjakson alkupuolella ihmisillä oli traktorin oston yhteydessä tarve esimerkiksi 

perävaunun  rakentamiselle.  Ongelmana  oli,  ettei  valuuttapulan  ohella  teollisesti  

valmistettuja perävaunuja ollut edes myytävänä, tai ne olivat huomattavan kalliita. Lisäksi  

maatilat  olivat  vanhastaan  tulleet  hyvin  pitkälti  omillaan  toimeen,  joten  omatoiminen 

lisälaitteiden rakentaminen ei ollut vieras ajatus. Omatoimisuutta vaadittiin esimerkiksi jos 

vanhoja hevostyökoneita täytyi sovittaa traktorin perään. Aina hyvä ajatus rakentamisesta ei 

kuitenkaan johtanut täydelliseen lopputulokseen, kuten vastaaja kuusi kertoo:

Käsistään  taitavimpana  veljeni  oli  tehnyt  perävaunun  hyödyntäen  hevoskärryn  akselistoa  ja  

renkaita. Innoissamme lastasimme kuitenkin liikaa, jolloin rengas lyhyen ajon jälkeen hajosi. – 

– Vararenkaan  asetuksen  jälkeen  traktorikuorma  oli  vain  hieman  hevoskärryn  kuormaa  

suurempi.401

Perävaunun  ja  reen  rakentamisen  ohella  vastaaja  kolme  kertoo  Valmet  15  -traktorin 

lisälaitteesta pellonraivauksen helpottamiseksi. Traktoriin nimittäin rakennettiin kyläsepän 

kanssa kuorma-auton mekaanisesta kippivaiheesta vinssi, jolloin käytössä oli voimaa miltei 

rajattomasti.402 Hyvin usein vasta muutoksien ja  lisälaitteiden avulla  traktorin potentiaali  

maatalouden  yleiskoneena  pääsi  esille,  mikä  lisäsi  myös  traktorin  erilaisia 

käyttömahdollisuuksia.

Monipuolisemmin  koneenhoidon  tasoa  Lapin  läänissä  tahtoi  parantaa  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  konekonsulentti  Aulis  Mäkinen,  joka  hahmotteli  kolmevuotista 

maatalouskoneiden  hoitokilpailua  vuodesta  1963  alkaen.  Kilpailu  ilmeisesti  haudattiin 

kaikessa  hiljaisuudessa,  koska  siitä  ei  ole  missään  muualla  muita  merkintöjä,  mutta 

hoidettavat  kohteet  olivat  traktorin  omistajille  yhtä  kaikki  tärkeitä  ilman  kilpailuakin. 

400 Ojanen 1997x, 20.
401 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
402 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
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Traktorin  omistajalle  huomioitavaa  oli  esimerkiksi  moottorin  ja  muiden osien  puhtaus, 

sähköjohtojen ja akun kunto, renkaiden kunto, ilmanpaine ja asento, huoltoon tarvittavat 

työkalut  sekä  polttoaineen,  voiteluaineen  että  itse  traktorin  asiallinen  säilytys  ja 

varastointi.403 Kyseiset  seikat  ylläpitivät  traktorin  käyttökelpoisuutta  ja  vähensivät 

ylimääräisiä  kustannuksia  kalliiden  korjausten  tai  töiden  keskeytymisen  seurauksena. 

Seuraavana vuonna Mäkinen teroitti Sarka-lehdessä yleisiä traktorin käytössä huomioitavia 

seikkoja. Mäkisen mukaan ylimääräiset äänet, voiteluaineiden ja polttoaineen tukkeumat tai 

kierrosluvun  ja  vaihteiden  vaihtamiset  tuli  huomioida  tarkasti.404 Toimintavarmuuden 

kannalta keskeisiä seikkoja olivat oikea ajotapa ja huolellisuus traktoria käytettäessä.

Varsinaisten huoltotöiden osalta lähtökohtana oli, että viljelijän ammattitaito mahdollistaisi 

pienet  remontit  myös  niukalla  konekohtaisten  työkalujen  sarjalla.  Konekonsulenteista 

asiasta  esitelmöi  T.  Pirhonen.  Hänen  mukaansa  olennaista  olivat  öljyn  ja  suodattimien 

vaihdot,  likaisten osien puhdistus ja  pesu,  koneen voitelu sekä tarpeen mukaan koneen 

säädöt ja kiristykset.405 Käytännössä työkalujen ja varaosien sekä tietämyksen puute yhdessä 

yleisen  välinpitämättömyyden  kanssa  aiheuttivat  koneiden  ennenaikaista  kulumista. 

Traktori saattoi syystöiden jälkeen jäädä seisomaan koko talveksi niille sijoille, mihin se oli  

töiden loputtua  ajettu.  Sarka-lehdessä  oli  useita  muistutuksia  lumihankeen unohdetuista 

maatalouskoneista,  mikä  ei  ollut  optimaalinen  tapa  koneiden  käyttökelpoisuuden 

ylläpitämiseksi.406

Eräs  mielipide  maanviljelijöiden  epärealistisesta  ja  välinpitämättömästä  suhtautumisesta 

koneisiinsa  paljastuu  konekonsulenteille  jaetussa  Sulo  Mäkivirran  esitelmässä.  Hänen 

mukaansa maanviljelijöiden yleinen kanta oli, että koneiden tuli kestää käytössä ylikuormaa 

ja suoranaista väärinkäyttöäkin sekä suoriutua loistavasti tarkoitetusta työtehtävästä ja hyvin 

muistakin  töistä,  joihin  konetta  ei  ole  edes  tarkoitettu.407 Lisäksi  maanviljelijät  olettivat 

usein,  ettei  kone  ruostu  talvisäilytyksessä,  vaikka  sitä  ei  voidella  eikä  puhdisteta. 

Koneneuvonta  nähtiin  järjen  äänenä  kauppiaiden  ja  maanviljelijöiden  propagandan 

välimaastossa.  Traktorimuistokyselyn  vastausten  osalta  traktorien  kovimmasta  käytöstä 

kertoo vastaaja kaksi. Hänen mukaansa traktorit vetivät joskus metsätöissä isoja kuormia 

403 Aulis Mäkisen ryhmäkirje ”Maatalouskoneiden hoitokilpailu” 11.1.1963. PMA Fa:45. OMA.
404 Aulis Mäkinen, ”Muistio traktorin kuljettajille” (art.). Sarka 1964, N:o 44.
405 T.  Pirhosen  esitelmä  ”Mitä  korjaustöitä  voi  viljelijä  tehdä  koneelleen  itse  ja  mitä  jättää 
huoltomiehille” 1971. PMA Fb:2. OMA.
406 Esimerkiksi Sarka 1958, N:o 19.
407 S. Mäkivirran esitelmä ”Koneneuvonnan suhde koneliikkeisiin” 10.1.1962. PMA Fa:41. OMA.
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keula ilmassa, jolloin ohjaaminen tapahtui jarrujen avulla.408 Kyseinen metsätöiden työtapa 

on havainnollistava esimerkki raskaasta työstä, johon traktoria suunnitelleet insinöörit eivät  

varmasti olleet konettaan suunnitelleet, mutta jossa työmiehet varmasti olettivat koneensa 

kestävän.

Rankimmissa olosuhteissa Lapin läänin traktorit  toimivat juuri talvella,  jolloin raskaiden 

töiden  ohella  koneiden  ja  työmiesten  kiusana  oli  ajoittain  hyvinkin  ankara  pakkanen. 

Lähtökohtaisesti  traktorit  oli  suunniteltu  sulan maan maanviljelystöihin  eikä  esimerkiksi  

tukkien kuljettamiseen talvisten erämaiden läpi. Vuonna 1963 koneneuvoja Mäkinen antoi 

Sarka-lehdessä eräitä ohjeita traktorien talvikäyttöä ajatellen. Tärkeimmät neuvot liittyivät 

moottoriöljyn,  jäähdytysnesteen  ja  imuilman  lämmittämiseen  sekä  käynnistinrikasteiden 

käyttöön ja akun pitämiseen toimintakuntoisena.409 Traktorimuistokyselyssä vastaajat kaksi 

ja  neljä  mainitsevat  traktorin  alla  pidetyt  nuotiot  käynnistämisen  helpottamiseksi. 

Rikasteista  vastaaja  neljä  toteaa,  että  ”sitten  oli  tilanteita,  että  kamferia  suihkautettiin  

vanhan  emännän  pullosta.”410 Suurimmaksi  osaksi  traktorit  kuitenkin  lojuivat  talvella 

toimettomana.  Mäkisen  tietojen  mukaan  vuonna  1963  Peräpohjolan  2  700 

maataloustraktorista  vain  muutama sata  oli  jatkuvassa  talvikäytössä.411 Talvivarastoinnin 

osalta tärkeimmät ohjeet liittyivät viljelijän itse suorittamiin ennaltaehkäiseviin korjauksiin 

ja  huoltoon  eivätkä  poikenneet  tavallisista  hoito-ohjeista.  Pitkän  käyttämättömyyden 

erikoisohjeita  olivat  esimerkiksi  traktorin  nostaminen  pukeille  renkaiden  rasittumisen 

välttämiseksi sekä akun latauksen purkaminen ja uudelleenlataaminen määrätyin väliajoin.

Teknisten  seikkojen  ohella  suhtautuminen  traktoreihin  oli  varsinkin  tutkimusajanjakson 

alkupuolella  usein  epäluulojen  ja  ennakkoluulojen  sävyttämää.  Osittain  tämä  liittyi 

työtapojen  mullistumiseen traktorien  käyttöönoton  myötä  ja  osittain,  ainakin  välillisesti, 

maatalousväestön hyvin niukkaan koulutustasoon. Yhtä kaikki sukupolvien välillä oli suuri 

ero  tekniikkaan  suhtautumisessa.  Vastaaja  kolme  esimerkiksi  kertoo  kotikylälleen 

ilmestyneestä  ensimmäisestä  Fergusonista.  Kylän  ensimmäisen  traktorin  ansaitsemasta 

huomiosta  kertoo  sekin,  että  se  oli  erikseen  nimetty  Alafren  pyhäkärryksi.412 Kärkkäitä 

mielipiteitä puolesta ja vastaan herätti myös vastaajan kolme Valmet 15. Toisaalta traktori  

408 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
409 Aulis Mäkinen, ”Dieselmoottorin käynnistäminen pakkasella” (art.). Sarka 1963, N:o 42.
410 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 4.
411 Aulis Mäkinen, ”Dieseltraktorin talvivarastointi” (art.). Sarka 1963, N:o 42.
412 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 3.
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nähtiin uuden aikakauden tuojana heinätöissä, toisaalta traktorin pelättiin särkevän yhteiset 

koneet.413 Vastauksessa  kiteytyy  vastakkainasettelu  lisääntyneen  työtehon  ja  sitkeiden 

ennakkoluulojen  välillä.  Vastaaja  kuusi  puolestaan  kertoo  perheen  sisäisestä 

kädenväännöstä  maatilan  koneistamiseksi.  Äiti  oli  kokenut  lypsy-  ja  pesukoneen 

helpottavan  emännän  töitä,  mutta  isäntä  jatkoi  hevoskyntöä  kovasta  rasituksesta 

välittämättä.414 Vanhan isännän käteen tutut  työkalut  ja  perinteiset  työtavat  istuivat  niin 

luontevasti, että yksittäiset kokeilut konevoiman hyödyntämiseksi saivat aikaan enemmän 

ennakkoluulojen  korostumista  kuin  muutosta  suhtautumisessa  traktoreihin  ja 

traktorityöhön. 

Yksi ennakkoluulojen ilmenemismuodoista ja seurauksista oli koneistumiseen ja traktorien 

tekniikkaan liittynyt ironia ja huumori. Vastaajan seitsemän tapauksessa, hänen mummonsa 

ilmaisi asian seuraavasti: ”pitää ruveta syömään traktorin lihaa kun ei enää saa hirnakkaa.”415 

Todennäköisesti hevonen maistuikin paremmalta, kuin metalliset pellinkappaleet. Toisaalta 

uskomukset saattoivat olla myös eri tavoin yliampuvia, kuten vastaaja kaksi kertoo: ”joku 

vanha isäntä oli halunnut, että Valmetti haudattaisiin hänen kanssaan samaan hautaan. Ei 

kuulemma  ollut  sellaista  monttua,  josta  ei  Valmetilla  noustu  ylös!”416 Näiden  kahden 

tarinan  perusteella  voi  päätellä,  että  traktorit  muuttivat  pelkkien  töiden  ohella  myös 

maatilojen ajatusmaailmaan ja kielenkäyttöä.

Tutkimusajanjaksolla  Lapin  läänin  traktorin  käyttäjien  ryhmittely  määrittyi  useasta  eri  

seikasta.  Yhteisiä  piirteitä  alueen  traktorin  kuljettajille  oli  niukka  koulutustaso  ja 

suurimmaksi  osaksi  käyttäjien  nuori  ikä.  Otannan  perusteella  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  kautta  traktorikortin  hankkineista  enemmistö  oli  alle  21-vuotiaita,  ja 

keski-ikä oli niukasti yli  26 vuotta. Kokonaisuudessaan kuljettajien ikäjakauma kuitenkin 

vaihteli alaikäisistä eläkeläisiin. Traktoria ajaessaan käyttäjä määritteli hyvin pitkälti omalla  

toiminnallaan  riskien  realisoitumisen.  Traktorin  oikea  käyttötapa  ja  liikennesääntöjen 

tuntemus  minimoi  mahdollisuuden  vioille,  tapaturmille  ja  ylimääräisille  ongelmille  ajon 

aikana.  Toisaalta  käyttäjä  maksimoi  traktorin  käyttömahdollisuudet  ja  taloudellisuuden 

kykenemällä  itse  huoltamaan  ja  korjaamaan  traktoriaan  sekä  rakentelemalla  tarvittaessa 

traktoriinsa  lisälaitteita  työtehtävien  niin  vaatiessa.  Lapin  läänissä  pitkät  etäisyydet  ja 

413 Ibidem.
414 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 6.
415 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 7.
416 Traktorimuistokysely 2007, vastaaja 2.
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vaihtelevat kulkuyhteydet korostivat kuljettajan ominaisuuksia. Traktorin käyttöön keskittyi 

jossain  määrin  myös  vastakkainasettelu  uuden ja  vanhan  ajattelutavan välillä.  Kyseinen 

vastakkainasettelu tuotti joissain tapauksissa työnjaon viljelmillä isien ja poikien välille. Isät 

luottivat  perinteisiin  työtapoihin,  ja  pojat  vaativat  konevoimaa  käyttöönsä.  Yksi 

sukupolvien kulttuurieron ilmentäjä oli traktorin käyttöön ja käyttäjään liittynyt huumori. 

Voi todellakin sanoa,  että  traktorin käyttäjän arkeen liittyi  paljon muutakin kuin pelkkä 

mekaaninen suorittaminen.

 4.2.2 Koneneuvonta käyttäjän tärkein virallinen tukimuoto

Viralliset  tahot  heräsivät  maanviljelyksen  koneistumiseen  ja  traktorien  hankinnan 

lisääntymiseen  varsin  tarkoin  tutkimusajanjakson  alusta  lähtien.  Maatalousseurojen 

Keskusliitto lähetti asiaa koskevan kirjeen Peräpohjolan maanviljelysseuralle vuonna 1950. 

Kirjeessä  todettiin  teknillisen  ja  taloudellisen  koneneuvonnan  merkityksen  kasvavan 

kasvamistaan. Maanviljelijöiden  konekysymyksiin  liittynyt  kiinnostus  ja  lukuisat  vaativat 

kysymykset  johtivat  siihen,  että  seuroille  tuli  muun  neuvontatyön  ohella  tarve 

koneneuvonnan järjestämiseksi.417 Koneneuvonnan painopisteiksi hahmoteltiin kurssien ja 

kilpailujen ohella  taloudellista  neuvontaa,  mikä pientilavaltaisessa maataloudessa tarkoitti  

lähinnä  koneiden  yhteishankinnan  ja  -käytön  järjestelyä.  Seurojen  koneneuvonnan 

järjestäminen  alkoi  konekonsulenttien  koulutuksella.  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

Olavi  Ojala  kävi  kurssin vuonna 1950,  minkä jälkeen hänestä tuli  seuran ensimmäinen 

koneneuvoja.418 Monista  traktorin  käyttäjään vaikuttaneista  tekijöistä  seurojen järjestämä 

koneneuvonta oli suurin yksittäinen traktorien esittelyä, käyttöä ja huoltoa edistänyt tekijä.  

Seurojen järjestämän koneneuvonnan ohella tietoa välittivät esimerkiksi koneliikkeet, muut 

traktorin käyttäjät sekä lehdet ja kirjallisuus. Lähdeaineistosta johtuen seurojen järjestämän 

virallisen koneneuvonnan osuus luvun sisällöstä on varsin korostunut.

Peräpohjolan maanviljelysseurassa koneneuvonta oli vuosien 1950–1969 välillä seuraavien 

henkilöiden harteilla: Olavi Ojala (1950–1952), Kustaa Saares (1953), Martti Raivio (1954), 

Esa Leinonen (1956–1958), Eero Vainio (1959–1962), Pentti Turkkila (1960–1962), Aulis 

417 Maatalousseurojen  keskusliiton johtokunnan kirje  ”Maanviljelys-  ja  talousseuroille”  Peräpohjolan 
maanviljelysseuralle 25.5.1950. PMA Fa:2. OMA.
418 PPMVS vk 1950.
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Mäkinen  (1962–65)  ja  Jussi  Oikarinen  (1966–1969),  minkä  lisäksi  koneneuvontaan 

liittyneistä  toimistotöistä  vastasi  1950-luvulla  Sakari  Laajus.419 Lapin  Maatalousseuran 

koneneuvojana toimi puolestaan Olavi Pohjola (1957–1969).420 Lisäksi on havaittava, että 

Lapin  Maatalousseurassa  koneneuvojaa  ei  ollut  lainkaan  vuosina  1950–1956  ja  että 

Peräpohjolan maanviljelysseurassa virka oli tutkimusajanjaksolla täyttämättä vuonna 1955. 

Koneneuvojan työ oli koko tutkimusajanjakson ajan teknisen ”mutteriopin” ja taloudellisen 

neuvonnan  ristipaineessa.  Esimerkiksi  tapaturmien  torjunta  ja  taloudellisuuden 

korostaminen  lisääntyivät  tutkimusajanjakson  loppua  kohden.  Karkeasti  työ  jakautui 

ryhmäneuvontaan,  joka  saattoi  olla  koneiden  hoitoa  ja  käyttöä  käsitelleitä  kursseja  tai 

esitelmiä,  kilpailuja,  opintoretkeilyjä,  näyttelyitä  tai  työnäytöksiä  sekä  tilakohtaiseen 

neuvontaan,  joka  koneopetuksen  ohella  saattoi  olla  myös  tarkempaa  talousneuvontaa 

yksittäisen tilan toimintojen rationalisoimiseksi.421

Koneneuvonnan  vuosittaiset  toimintasuunnitelmat  löytyivät  Peräpohjolan 

maanviljelysseuran  vuosikirjasta,  josta  ne  kopioitiin  myös  Sarka-lehden  sivuille.  Näiden 

mukaan koneneuvojan tehtävät koostuivat neljästä osasta. Ensimmäinen tehtävä oli seurata 

alan kehitystä ja opastaa sekä ohjata viljelijöitä sen mukaan koneasioissa. Toinen tehtävä oli  

kurssien  avulla  lisätä  koneitten  tuntemusta  ja  opettaa  huoltoa.  Muut  tehtävät  olivat 

kilpailujen  avulla  edistää  traktorien  tehokasta  ja  oikeaa  käyttöä  sekä  suorittaa  valtion 

antamat työt. Näitä olivat esimerkiksi koneavustusasioiden hoitaminen ja traktorikorttien 

myöntäminen. Koneneuvojalla  oli  myös  satunnaisempia  erikoistehtäviä,  kuten 

maatalousnäyttelyiden  koneosastojen  järjestäminen.422 Kaiken  kaikkiaan  koneneuvonnan 

tavoitteena oli opastaa viljelijöitä työtä keventävien ja jouduttavien laitteiden hankintaan ja  

käyttöön. 

Vuonna  1960  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  koneneuvoja  Eero  Vainio  määritteli 

kirjeessään  suurimmaksi  neuvonnan  hankaluudeksi  pitkät  etäisyydet  ja  pienen 

konetiheyden. Ratkaisuksi hän näki, että kutsuisi koneen omistajia pieninä ryhminä jollekin 

maatilalle,  jossa  neuvottaisi  koneiden  hoitotoimenpiteitä.423 Tämän  lisäksi  hän  ehdotti 

419 PPMVS vk 1950–1969.
420 LMTS vk 1950–1969.
421 Koneagronomin  tai  -konsulentin  työsuunnitelma.  PMA  Fb:2.  OMA;  Sulo  Mäkivirran  esitelmä 
”Koneneuvonnan suhde koneliikkeisiin” 10.1.1962. PMA Fa:41. OMA.
422 PPMVS vk 1960–1969.
423 Eero  Vainion kirje  ”Kokemuksia ja  ehdotuksia tilakohtaisen koneiden hoidon tason nostamiseksi 
neuvonta-alueellani” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 1960. PMA Fa:33. OMA.
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koneiden  hoidon  tason  kohentamiseksi  kirjallisten  hoito-ohjeiden  jakamista  sekä 

konehoitokilpailujen järjestämistä.

Alla oleva kuvio havainnollistaa seurojen aktiivisuutta traktoreita koskeneissa asioissa Lapin 

läänin  alueella.  Kuviossa  on Lapin  Maatalousseuran  ja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

järjestämien  kurssien  ja  kilpailuiden  määrä  tutkimusajanjaksolla.  Kurssien  osalta  teemat 

olivat traktorikyntö, traktorin huolto ja korjaus, yleiset kone- ja traktorikurssit,  traktorin 

ajokorttikurssit sekä vuoden 1967 traktorin perävalokurssit. Kilpailujen osalta teemat olivat 

kyntökilpailut ja taitoajokilpailut. Yhteensä Lapin Maatalousseuran koneneuvoja järjesti 324 

traktorikurssia ja 63 traktoreihin liittynyttä kilpailua, Peräpohjolan maanviljelysseuran osalta 

vastaavat lukemat olivat 314 ja 181.

Kuvio 6. Traktoreihin liittyneet kurssit ja kilpailut Lapin läänissä vuosina 1952–1969.424

Kuviosta havaitaan, että vuonna 1958 tapahtunut säännöstelyn purkaminen ja traktoreita 

koskeneen  lainsäädännön  päivittäminen  vaikutti  varsin  runsaasti  seurojen  toteuttamien 

kurssien ja kilpailujen järjestämiseen. Varsinainen huippu osui vuodelle 1963, jolloin Lapin 

läänissä  järjestettiin  yhteensä  113  traktoreihin  liittynyttä  kurssia  ja  kilpailua.  Karkeasti 

ottaen vuodesta 1957 vuoteen 1963 kehitys oli jatkuvaa kasvua, jonka jälkeen kysyntä laski 

424 LMTS vk 1950–1969; PPMVS vk 1950–1969.
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hiljalleen  olemattomiin.  Yleisesti  kuvio  6.  kuvaa  varsin  hyvin  traktoreihin  liittynyttä 

innostuksen nousua ja laskua tutkimusajanjakson kuluessa.

Kurssien osalta innokkaimmat viljelijät ottivat Peräpohjolan maanviljelysseuraan yhteyttä, 

että  olisiko  niitä  mahdollista  järjestää.425 Viikon  kestäneiden  ja  15  000  markkaa  tai 

kymmenen  päivän  ja  20  000  markkaa  maksaneiden  kurssien  tilaajina  toimivat  yleensä 

paikalliset  maamiesseurat.426 Koska  kurssien  hinta  oli  vakio,  niin  osallistujamääräksi 

toivottiin 10–20 henkilöä kurssia kohti. Kurssin pitäjän vaatimuksena oli lämmin opetustila 

sekä havaintovälineet. Esimerkiksi vuonna 1959 näitä olivat traktoreista bensiinikäyttöinen 

Ferguson  ja  dieselkäyttöisistä  Fordson  Dexta,  molemmat  auroineen.427 Teknisiin 

ominaisuuksiin  keskittyneet  traktorin huolto-  ja korjauskurssit  sekä yleisemmät kone-  ja 

traktorikurssit  pyrkivät  kohottamaan  viljelijöiden  taitoa  pyörätraktorin  ajoa  ja  huoltoa 

varten.  Pääpaino  oli  korjausasioissa,  mutta  myös  traktorin  rakenne  sekä  eri  osien 

toimintatavat,  säädöt  ja  muut huomioitavat  seikat  käytiin  tarkoin läpi.428 Kursseja  myös 

mainostettiin  ahkerasti  Sarka-lehdessä.429 Esimerkki  kurssien  opetussisällöistä  havaitaan 

LIITTEESTÄ XIV, jonka mukaan suurin osa kurssien ajankäytöstä keskittyi traktori- ja 

moottorioppiin  sekä  käytännön  harjoituksiin.430 Toisaalta  kurssit  saattoivat  keskittyä 

yksityiskohtaisempienkin  aiheiden  ympärille.  Vuoden  1967  perävalouudistuksen 

seurauksena  Jussi  Oikarinen  järjesti  yhdeksän  ja  Olavi  Pohjola  12  perävalokurssia.431 

Oikarinen kirjoitti vuonna 1967 samasta aiheesta Sarka-lehteen, kuten LIITTEESTÄ IX 

havaittiin.432 Viljelijät  kuitenkin  vaativat  sanallisten  ohjeiden  lisäksi  myös  käytännön 

esimerkkejä, kuten 21 koneneuvojien järjestämää perävalokurssia antavat ymmärtää.

Vuosien  1958–1968  välillä  koneneuvojien  552  pitämästä  kurssista  239  eli  43  %  liittyi 

traktorikortin myöntämiseen.433 Taustalla oli vuoden 1958 lakimuutos, joka aiheutti tarpeen 

kouluttaa  ja  myöntää  suurelle  määrälle  viljelijöitä  traktorin  ajoon  oikeuttanut  ajokortti.  

Tällöin perinteinen kaupunkeihin ja kuntiin keskittynyt ajokorttikoulutus ja katsastusmiehet 

425 J. S. Tajamonniemen kirje ”Traktorikurssi tiedustelu” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 22.4.1953. 
PMA Fa:11. OMA.
426 ”Konekurssit jälleen pyörimään” (art.). Sarka 1954, N:o 1.
427 Koneneuvoja Eero Vainion kirje ”Traktorikurssi” I. Schroderusille 22.9.1959. PMA Fa:29. OMA.
428 ”Vilkasta kurssitoimintaa Kemijärven maamieskoululla, Joutsijärvellä” (art.). Sarka 1961, N:o 30.
429 Esimerkiksi Sarka 1961, N:o 32; Sarka 1962, N:o 35; Sarka 1964, N:o 44.
430 Ks. LIITE XIV.
431 LMTS vk 1967; PPMVS vk 1967.
432 Ks. LIITE IX.
433 LMTS vk 1958–1968; PPMVS vk 1958–1968.
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joutuivat armotta ylivoimaisen tehtävän eteen. Tästä seurasi, että kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriö  lähetti  Maatalousseurojen  Keskusliiton  konekonsulenteille  määräyksen 

toimia  tilapäisinä  varakatsastusmiehinä.434 Ministeri  Paavo  Kastarin  allekirjoittaman 

määräyksen  mukaisesti  järjestön  kotipaikan  katsastusalueilla  traktorikorttiin  oikeuttavia 

kuljettajantutkintoja olivat oikeutettuja toimittamaan koneneuvojat Esa Leinonen ja Olavi 

Pohjola. Säännöissä todettiin, että tutkintoja sai suorittaa vain maalaiskunnissa, jotka eivät 

olleet  varsinaisen  katsastusmiehen  asemapaikan  välittömässä  läheisyydessä.  Lisäksi 

tutkinnon sai  suorittaa vain maataloutta  harjoittava  traktorin omistaja,  hänen perheensä 

jäsen  tai  palkattu  traktorin  kuljettaja.435 Peräpohjolan  maanviljelysseuran 

varakatsastusmiesten  pitämät  kuljettajaluettelot  löytyvät  Oulun  maakunta-arkistosta. 

Luetteloissa on ilmoitettu tutkinnon suorittaneiden nimi, syntymäaika, kotikunta, tutkinnon 

suorittamisen päivämäärä ja järjestysnumero, kuten säännöissä vaadittiin.

Varakatsastusmiesten  luvat  lakkasivat  olemasta  moottoriajoneuvojen  katsastustoimen 

uudelleenjärjestelyjen  myötä  1.3.1968.436 Peräpohjolan  maanviljelysseuran  ja  Lapin 

Maatalousseuran toiminnanjohtajat Eino Kurkela ja Mikko Ruokanen kritisoivat muutosta 

voimakkaasti.437 Kurkelan mukaan maatalousagronomi Eero Vainiolla oli mahdollisuudet 

toimittaa  ajokorttitutkintoja  seuran  syrjäisemmillä  seuduilla,  mikä  vähensi  varsinaisten 

katsastusmiesten työpaineita ja helpotti asiakkaiden toimintaa. Säädöksen jälkeen noin 160 

henkilöä joutui vuosittain hankkimaan traktorikorttinsa Peräpohjolan maanviljelysseurasta 

riippumattomia kanavia pitkin.438 Lapin läänin toiminnanjohtajien vaatimuksista huolimatta 

koneneuvojien oikeus määrätä traktoriajokortteja pysyi lakkautettuna.

Käytännönläheisistä  kursseista  eniten  järjestettiin  traktorikynnön opetusta.  Kursseille  oli 

tarvetta,  koska  hevoskyntäjät  eivät  automaattisesti  hallinneet  traktorikyntötekniikkaa. 

Kurssien tarkoituksena oli harrastuksen ja mielenkiinnon herättämisen ohella saada viljelijät 

tarkkailemaan enemmän työn laatua, työmenetelmiä sekä auran säätöjä.439 Kursseilla käytiin 

läpi  erinäisiä  käytännön  työvaiheita,  minkä  lisäksi  oikeaoppisen  kynnön  ja  heikon 

434  Kulkulaitosten  ja  yleisten  töiden  ministeriön  kirje  ”Kaikille  katsastusmiehille”  Peräpohjolan 
maanviljelysseuralle 23.1.1958. PMA Bb:3. OMA.
435 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje ”Maatalousseurojen Keskusliitolle” Peräpohjolan 
maanviljelysseuralle 22.1.1958. PMA Bb:3. OMA.
436 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje ”Varakatsastusmiehen määrääminen” Peräpohjolan 
maanviljelysseuralle 16.2.1968. PMA Fa:67. OMA.
437 Eino Kurkelan ja Mikko Ruokasen kirje ”Maatalousseurojen Keskusliitto” Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriölle 2.3.1968. PMA Fa:67. OMA.
438 Eino Kurkelan kirje ”Maatalousseurojen Keskusliitto” Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 
5.6.1968. PMA Fa:67. OMA.
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suorituksen  eroja  havainnollistettiin  oikein  ja  virheellisesti  säädetyn  auran  työsuoritusta 

vertailemalla.  Myös  koneliikkeet  olivat  usein  apuna  kyntökurssien  järjestämisessä  ja 

hankkivat paikalle traktorin, auran ja mahdollisesti paikallisen kyntömestarin.440 Paikalliset 

kyntömestarit löytyivät traktorikyntökilpailujen avulla, joita järjestettiin tutkimusajanjaksolla 

varsin  runsaasti.  1950-luvulla  Lapin  läänin  palkituin  kyntömestari  oli  Kauko  Kantola 

Rovaniemeltä  ja  1960-luvulla  Juha  Kasala  Alatorniolta.441 Traktoreilla  suoritetuista 

kilpailuista  juuri  kyntökilpailut  olivat  seuratuin  ja  eniten  osallistujia  houkutellut 

kilpailumuoto.

Virallisesti  Suomen  ensimmäiset  kyntömestaruuskilpailut  pidettiin  vuonna  1922.442 

Kilpailujen  tehtävä  oli  alusta  alkaen  levittää  tietoa  ja  taitoa  oikeista  työtavoista.  

Myöhemmin  1950-luvun  alussa  traktorikyntö  alkoi  muodostua  kilpailulajiksi  varsinkin 

ruotsinkielisen maatalousväestön alueilla.443 Muutama vuosi tämän jälkeen, vuonna 1953, 

VAKOLAn  keskuspaikassa  Malminkartanossa  Helsingissä  järjestettiin  ensimmäiset 

traktorikynnön SM-kilpailut. SM-kyntöjen karsinnat alkoivat kyläkilpailuilla, joista löydettiin 

edustajat pitäjänkilpailuihin ja edelleen piirikilpailuihin, joiden parhaimmisto valittiin SM-

kilpailuihin.444 SM-kilpailujen voittajat edustivat Suomea MM-kynnöissä. Kilpakyntö nähtiin 

oivaksi  tavaksi  yhdistää  huvi  ja  hyöty,  koska  oikea  kyntötapa  oli  keskeinen  tekijä 

maatalouden  voimaperäistämisessä.  Arvosteluperusteet  jakautuivat  vuonna  1955 

kymmeneen  kategoriaan,  joita  olivat  kyntöön  käytetty  aika  ja  traktorin  käsittely  sekä 

kahdeksan muuta kynnön laatua määrittänyttä seikkaa.445 Pääpiirteissään säännöt pysyivät 

muuttumattomina koko tutkimusajanjakson ajan.

Lapin  läänissä  kilpailumuoto  otettiin  innostuneesti  vastaan.  Tutkimusajanjaksolla 

ensimmäiset traktorikyntökilpailut järjestettiin vuonna 1955. Vuonna 1962 läänin alueella 

järjestettiin  peräti  26  kilpailua,  jolloin  SM-kyntöjen  vaatima  kyläkohtainen  karsinta  tuli 

täytettyä.  Pian  tämän  jälkeen  kiinnostus  alkoi  kuitenkin  hiipua,  koska  vuonna  1969 

439 Pentti  Turkkila,  ”Traktorikyntökilpailuja  ja  traktorikyntökursseja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 
alueella” (art.). Sarka 1961, N:o 34.
440 Aulis Mäkisen ryhmäkirje ”Maatalousneuvojille. Kyntökurssit.” 24.7.1963. PMA Fa:45. OMA.
441 Esimerkiksi: ”Peräpohjolan kyntömestariksi Kauko Kantola” (art.). Sarka 1954, N:o 3; ”Alatornion 
Juha Kasala jälleen Peräpohjolan kyntömestari” (art.). Sarka 1966, N:o 53.
442 Mikkola & Kovanen 1987, 126.
443 Ojanen 1997x, 21.
444 Mikkola & Kovanen 1987, 126.
445 ”Kyntökilpailuharrastus lisääntymässä Peräpohjolan maanviljelysseuran alueella” (art.). Sarka 1955, 
N:o 9.
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järjestettiin vain kaksi kyntökilpailua.446 Kaikkiaan järjestettyjen traktorikilpailujen määrä on 

havaittavissa kuviosta 6. Yhteensä 244 kilpailusta 79 %, eli 193 oli kyntökilpailuja ja loput  

51  taitoajokilpailuja.  Innostus  traktorikyntöä  kohtaan  oli  suurta,  koska  samaan  aikaan 

käytännön maanviljelyksessä tapahtui muutos hevoskynnöstä traktorikyntöön.447

Kilpailuista  oli  hyötyä,  koska  niiden  avulla  yleisön  oli  mahdollista  seurata  eritasoisten 

suoritusten syntyä ja suorittaa omakohtaista vertailua. Kilpailun voittajien saaman maineen,  

kunnian  ja  joskus  rahapalkintojenkin  lisäksi  myös  seurat  hyötyivät  kilpailujen 

järjestämisestä.  Kilpailupaikan  hyvän  valinnan  ja  tehokkaan  ilmoittamisen  myötä 

kyntökilpailut  vetivät  paikalle  paljon  yleisöä  ja  tuottivat  maamiesseuroille  huomattavia 

lisätuloja.448 Seurojen  ja  osallistujien  ohella  voittajia  olivat  koneliikkeet.  Liikkeille 

kyntökilpailut  olivat  mahdollisuus  esitellä  koneuutuuksia  tai  koneisiinsa  tulleita 

parannuksia.449 Kilpailut lisäsivät näin koneliikkeiden tuotteiden tunnettavuutta ja myyntiä. 

Alueellisesti  Lapin  läänin  parhaat  kyntäjät,  Kantolan  ja  Kasalan  johdolla,  vaikuttivat 

enimmäkseen  läänin  eteläisimmissä  osissa.  Esimerkiksi  vuonna  1961  Lapin  läänin 

kyntökilpailun 11 osallistujasta  yhdeksän edusti Peräpohjolan maanviljelysseuraa ja kaksi 

Lapin  Maatalousseuraa,  Lapin  Maatalousseuran  edustajien  ollessa  lopullisissa  tuloksissa 

sijoilla 6. ja 8.450 Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kyntökilpailut edistivät hiljalleen alueen 

kyntötaitoa ja asettivat vuosittain esimerkin oikeaoppisesta työstä eivätkä olleet vain keino 

alueen pitäjänmestareiden ja parhaiden kyntäjien löytämiseksi.

Kilpakynnön  ohella  traktorit  olivat  esillä  tutkimusajanjakson  aikana  Lapin  läänissä 

järjestetyissä  lukuisissa  maatalousnäyttelyissä.  Jo  Savukosken  maatalousnäyttelyssä 

lauantaina  1.7.1950  oli  hevoskyntönäytöksen  ohella  nähtävillä  traktorikyntönäytös.451 

Maatalousnäyttelyiden mittakaavassa tapahtui kuitenkin suuri muutos vuoden 1950 jälkeen. 

Savukosken  näyttelyssä  oli  tuolloin  kävijöitä  noin  700,  kun  vuonna  1969  järjestetyn 

näyttelyn kävijämäärä oli noin 15 000.452 Näyttelyt muuttuivat jalkaisin ja veneillä kuljetun 

446 LMTS vk 1950–1969; PPMVS vk 1950–1969.
447 Sakari  Laajus,  ”Lukuisia  kyntökilpailuja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran  alueella  tänä  syksynä” 
(art.). Sarka 1956, N:o 13.
448 Sakari Laajuksen ryhmäkirje ”Maatalousneuvojille. Kyntökilpailut.” 25.8.1956. PMA Fa:20. OMA.
449 Aulis Mäkisen kirje ”Arvoisa koneliike” kolmelletoista alueen koneliikkeelle 16.8.1963. PMA Fa:45. 
OMA.
450 Pentti  Turkkila,  ”Traktorikyntökilpailuja  ja  traktorikyntökursseja  Peräpohjolan  maanviljelysseuran 
alueella” (art.). Sarka 1961, N:o 34.
451 Savukosken maatalousnäyttelyn ohjelma 1.–2.7.1950. LMA Hb:5. OMA.
452 Näyttelytoimintaa Savukoskella 1969. LMA Hb:5. OMA; A. Nieminen 2005, 129.
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etäisyyden päässä  olevista  pitäjä-  ja  kylänäyttelyistä  suuriksi  ja  laajoiksi  koko seuran tai  

läänin maataloutta esitelleiksi  näyttelyiksi.  Alla  olevaan taulukkoon 13.  on kerätty Lapin 

läänissä  tutkimusajanjaksolla  järjestyt  maatalousnäyttelyt.  Mahdollisuuksien  mukaan 

taulukossa  on  lisäksi  ilmoitettu  näyttelyn  arvioitu  kävijämäärä  sekä  muita  näyttelyn 

merkitykseen vaikuttaneita seikkoja.

Taulukko 13. Lapin läänissä järjestetyt maatalousnäyttelyt vuosina 1950–1969.453

Taulukosta  13.  havaitaan,  että  maatalousnäyttelyt  olivat  eniten  ihmisiä  liikutellut  

joukkoneuvontamuoto.  Suhteutettuna  ensimmäisessä  pääluvussa  käsiteltyyn  asukasluvun 

kehitykseen,  Rovaniemen maatalousnäyttelyssä kävi  Lapin läänin asukkaista  noin 15 %. 

Rovaniemen  maatalousnäyttelyn  avausjuhlassa  Eino  Kurkela  huomioi  koneistumisen  ja 

rahan lisääntyneen merkityksen seuraavasti:

Näyttelyn  koneosasto  antaa  paljon  mielenkiintoista  nähtävää  ja  myöskin  harkittavaa.  –  – 

Näyttelyyn  on  pyritty  saamaan  runsaasti  kaupan  ja  teollisuuden  edustusta,  mistä  johtuen  

maatalousnäyttelyllämme on melkoisesti myös kaupallisten messujen luonnetta.454

453 LMA Hb:5. OMA; LMA Hb:14. OMA; PMA Fa:8. OMA: PMA Fa:26. OMA; Sarka 1955, N:o 8; 
Sarka 1960, N:o 27; Sarka 1963, N:o 39; Sarka 1965, N:o 49; Sarka 1968, N:o 61; Traktorimuistokysely 
2007, vastaaja 3; A. Nieminen 2005, 128–129; Turunen 1990, 431.
454 PPMVS VK 1960, 45.
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Kaiken kaikkiaan koneosaston koko kasvoi jatkuvasti maatalousnäyttelystä toiseen. Vuonna 

1955  Alatorniossa  koneliikkeet  olivat  mukana,  mutta  suurimman  huomion  veivät 

esimerkiksi  hevos-,  karja-  ja  puutarhaosastot.455 Viisi  vuotta  myöhemmin  Rovaniemellä 

avajaispäivä oli varattu konepäiväksi, joka alkoi kaupungin ympäri ajetulla koneparaatilla. 456 

Paraatista  erimerkkiset  traktorit  muodostivat  suurimman  osan.  Tästä  viisi  vuotta 

myöhemmin  Laurilassa  järjestetty  Kemin  alueen  maatalousnäyttely  sisälsi  laajimman 

koneosaston,  mitä  Pohjois-Suomen  näyttelyissä  oli  koskaan  ollut.457 Vuosikymmenessä 

koneiden saama näkyvyys ja niillä  suoritettujen työnäytösten vastaanottama mielenkiinto 

aiheuttivat koneosaston koon kasvamisen sivutuotteesta näyttelyn pääosaksi.

Trendistä  seurasi,  että  koko Suomessa koneosastoihin  asetetut  taloudelliset  panostukset 

kasvoivat  vuodesta  toiseen.  Tämä  puolestaan  aiheutti  toimenpiteitä  Maatalousseurojen 

Keskusliiton  taholta.  Kustannusten  laskemiseksi  koneliikkeet  ja  traktorintuojat  pyysivät 

maatalousseuroja vähentämään vuosittain pidettävien näyttelyiden määrää. Neuvottelujen 

seurauksena  kunkin  seuran  alueella  tuli  järjestää  koneosastoltaan  täydellinen 

maatalousnäyttely vähintään kolmen vuoden väliajoin.458 Kokonaisuudessaan tämä tarkoitti 

sitä,  että  koneosastoilla  varustettujen  näyttelyjen  määrä  väheni  1960-luvun  aikana 

valtakunnallisesti  kuuteen  näyttelyyn  vuodessa.  Sopimusten  ottaminen  käyttöön  on 

havaittavissa taulukosta 13. Neuvotteluiden määrittämä kolmen vuoden tauko löytyy sekä 

Peräpohjolan  maanviljelysseuran  järjestämien  Kemin  alueen  ja  Pellon 

maatalousnäyttelyiden  että  Lapin  Maatalousseuran  järjestämien  Ivalon  ja  Savukosken 

näyttelyiden välistä.

Näyttelyissä  tapahtunut  muutos  oli  kuvaavaa  maatalouden  kehitykselle  myös 

kokonaisuudessaan,  sillä  näyttelyjen  pääpaino  siirtyi  kahdessa  vuosikymmenessä 

karjatalousosastoilta  koneosastoille.  Toisaalta  näyttelyt  olivat  maatalousväestön yhteinen 

kokoontumistilaisuus  ja  kesän  juhla,  mutta  samalla  yksittäiset  viljelijät  saattoivat 

näyttelyiden  kautta  hakea  omakohtaiseen  toimintaansa  ratkaisuja,  kuinka  työtä  olisi 

mahdollista  tehostaa,  keventää ja  saada tuottavammaksi.459 Kokonaisuudessaan näyttelyt 

olivat  tärkeä  apukeino  ja  virikkeiden  tarjoaja  tiedon  ja  taidon  levittämiseksi  viljelijöille.  

455 ”Alatornion maatalousnäyttelyn osastoja” (art.). Sarka 1955, N:o 8.
456 ”Maatalousnäyttely valmiina”, Sarka 1960 (art.). N:o 27.
457 PPMVS VK 1965, 44.
458 Torniolaakso 68 maatalous- ja teollisuusnäyttely Pellossa 17.–18.8.1968 1967. PMA Hl:26. OMA.
459 ”Tervetuloa maatalousnäyttelyyn ja juhlaan!” (pk.). Sarka 1965, N:o 48; Niemelä 2004, 192.
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Näyttelyitä katsomalla tieto uudesta maataloustekniikasta oli helpommin saatavilla, vaikka 

pitkienkin  matkojen  takaa  matkustaen,  kuin  ammattilehtien  asiantuntija-artikkeleita 

lukemalla.460

Paikallisen seuratoiminnan lisäksi Lapin läänin traktorin käyttäjiin vaikutti organisaatioista  

eniten  Työtehoseura,  joka  järjesti  esimerkiksi  kurssi-,  julkaisu-  ja  näyttelytoimintaa. 461 

Seuran suurin voimannäyttö oli  Työtehon Suurnäyttelyt,  jotka järjestettiin vuosina 1948, 

1953, 1958 ja 1964. Vuoden 1964 näyttelyesitteessä mainitaan, että näyttelyiden merkitys 

maa-,  metsä-  ja  kotitalouden  rationalisoinnin  edistäjänä  oli  tunnettu  ja  tunnustettu. 

Yhteensä  kolmessa  ensimmäisessä  näyttelyssä  vieraita  oli  käynyt  500  000.462 

Suurnäyttelyiden  kovasta  arvostuksesta  kertoi  sekin,  että  näyttelyissä  esillä  olleisiin 

koneisiin uskottiin enemmän kuin muihin.463 Seurojen suorittaman neuvonnan ohella muita 

maataloustutkimuksen tulosten ja innovaatioiden leviämiskanavia olivat lehdet, kirjallisuus 

ja muu media. Lapin läänin maakuntalehtien Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien ohella  

traktorit  saivat  vaihtelevasti  palstatilaa  maatalouteen  liittyneissä  aikakauslehdissä,  kuten 

Pellervossa.  Pellervon ohella Lapin läänissä luettiin Koneviestiä,  jonka sivuilla  julkaistiin 

säännöllisesti myös VAKOLAn tutkimustuloksia.464 Lehtien lisäksi tarjolla oli myös joitain 

kirjoja.  Erityisesti  traktoreihin  liittyneiden  kirjojen  syntymiseen  1950-luvun  alkupuolella 

myötävaikutti  VAKOLAn  johtaja  Alpo  Reinikainen.465 Tutkimusajanjakson  kuluessa 

kirjallisuutta  viihteellisemmän  näkökulman  traktoreihin  tarjosivat  Lapin  läänissäkin 

modernimmat viestintätavat kuten radio, elokuva ja televisio. Epävirallisesti tieto levisi, kun 

koneliikkeiden myyjät propagoivat toisten merkkien puolesta ja toisia vastaan. Käytetyin 

keino tiedonvälittämiseksi lienee silti ollut perinteisesti käyttäjältä toiselle,  eli tieto liikkui 

niin sanotusti puskaradion välityksellä.

Tutkimusajanjakson  tärkein  traktorin  käyttäjän  ja  käytön  virallinen  apukeino  oli  Lapin 

läänissä  seurojen  koneneuvonta.  Koneneuvonnan  tehtävä  oli  ryhmä-  tai  tilakohtaisen 

neuvonnan  avulla  edistää  työtä  keventävien  ja  jouduttavien  laitteiden  käyttöönottoa. 

Ryhmäneuvonnan  näkyvimmät  ilmenemismuodot  olivat  kurssit,  kilpailut  ja  näyttelyt. 

460 Ojanen 1997x, 33.
461 Kursseista esimerkiksi ”Vilkasta kurssitoimintaa Kemijärven maamieskoululla, Joutsijärvellä” (art.). 
Sarka 1961, N:o 30.
462 Näyttelylehti ”4. Työtehon suurnäyttely” Peräpohjolan maanviljelysseuralle 1964. PMA Fa:51. OMA.
463 Ojanen 1997x, 31; Ojanen 1997z, 11–12.
464 Traktorimuistokysely 2007, vastaajat 3 ja 6; Reinikainen, L. Nieminen & Näri 1987, 41.
465Kirjoja esimerkiksi: A. Reinikainen & T. Reinikainen 1953; A. Reinikainen 1954a ; A. Reinikainen 
1954b.
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Kurssit  jakautuivat  sisältönsä  perusteella  käytännön  työtä  opettaviin,  traktorin 

toimintaperiaatteita  ja  huoltoa  käsitteleviin  sekä  lakimuutosten  aiheuttamiin  kursseihin. 

Kilpailutoiminta  koostui  traktorikyntö-  ja  taitoajokilpailuista,  joiden  tavoitteena  oli 

esimerkin avulla näyttää kuinka työt tuli suorittaa tehokkaasti ja nopeasti. Näyttelyt olivat 

maatalousväen  kokoontumistilaisuuksia  ja  saavutusten  tarkastelua.  Kahdessa 

vuosikymmenessä  näyttelyiden  koko  ja  kävijämäärä  kasvoivat  jatkuvasti,  minkä  lisäksi 

painopiste  siirtyi  hevos-  ja  karjaosastoilta  koneosastoille.  Seuratoiminnan  ohella 

maatalouden  tieto  ja  taito  levisi  joissain  määrin  myös  muita  väyliä  pitkin.  Kirjallisessa 

muodossa  Sarka-lehden  ohella  ammattilehdet  ja  kirjallisuus  tarjosivat  traktorinkäyttäjille 

mahdollisuuksia  ajantasaisen  tutkimuksen  ja  tiedon  hankintaan.  Käyttäjän  soveltamien 

apukeinojen vaikutusta ei kuitenkaan tule yliarvioida, sillä esimerkiksi traktorimuistokyselyn 

vastaajista  vain  vastaaja  kolme  mainitsee  koneneuvonnan  missään  yhteydessä.  Kuusi 

vastaajaa  seitsemästä  ei  viittaa  asiaan  lainkaan.  Kokonaisuudessaan  käyttäjien  taito  ja  

osaaminen  kehittyivät  hitaasti  mutta  varmasti  koko  tutkimusajanjakson  ajan  sekä 

käytännön kokemusten että apukeinojen tarjoaman tuen avulla.
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LOPPULAUSE

Lapin  läänin  traktorien  hankinta  ja  käyttö  liittyi  Suomen  maatalouden  toiseen 

koneellistumisvaiheeseen,  mutta  se  oli  lähtökohdiltaan  huomattavasti  hankalampi  kuin 

muualla Suomessa. Pitkät etäisyydet, pienet peltoalat ja ankara ilmasto eivät varsinaisesti  

edistäneet  asiaa.  Lisäksi  Lapin  sodan seurauksena  asutusraja  siirtyi  noin  300  kilometriä 

etelään.  Sotatuhojen  jälkeen  Lapin  läänissä  oli  voimakas  raivaus-  ja  rakennustoiminnan 

aika,  jolla  pyrittiin  alueen  potentiaalin  hyödyntämiseen  sekä  ihmisten  elinolojen  ja 

toimeentulon kohottamiseen.  Kehitystä tukivat  alueen maataloudelliset  neuvontajärjestöt 

Peräpohjolan  maanviljelysseura  ja  Lapin  Maatalousseura.  Tutkimuksen  puitteissa  olen 

piirtänyt  kokonaisvaltaisen  ja  monipuolisen  kuvan  traktoreista  ja  niihin  liittyneiden 

ilmiöiden  kehityksestä.  Myös tutkimusajanjaksolla  tapahtunut  vuorovaikutus 

kansainvälisen,  kansallisen,  alueellisen,  paikallisen  ja  jopa  yksittäisen  viljelijän 

henkilökohtaisen  tason  välillä  on  noussut  esille.  Kattavan  lähteistön  avulla  sekä 

kvantitatiivinen  tilastollinen  käsittely  että  arjen  työt  ja  ongelmat  oli  mahdollista  ottaa 

systemaattiseen tarkasteluun.

Tutkimusjakson alussa 1950-luvun alkupuolella Lapin läänissä oli enemmän yhteiskäyttöisiä 

ja  rautapyöräisiä  traktoreita  kuin Suomessa keskimäärin.  Määrällisesti  Suomessa oli  yksi 

traktori 168 peltohehtaaria kohden, kun Lapin läänissä vastaava lukema oli 132, Tervolassa 

162, Ranualla 90 ja Kittilässä 132. Lapin läänin harvoja traktoreita hyödynnettiin pääasiassa 

muokkaus-  ja  heinätöihin,  sekä  käyttämällä  niitä  paikallisina  voimakoneina.  Traktorien 

vähittäinen yleistyminen ja tekniikan kehittyminen johtivat myös tilanteeseen, jossa monet 

isännät lähtivät kokeilemaan niitä myös metsätöissä. Läänin harvalukuiset traktorit olivat 

myös  paikallisten  huomion  kohteena  ja  usein  lähtökohtana  oli  saada  jokaiseen  kylään 

vähintään yksi traktori. Aikakauden muita määrittäviä tekijöitä olivat esimerkiksi traktorien 

tuontisäännöstely, koneiden tekninen kehittymättömyys sekä hevosten ja hevostyön tärkeä 

asema. Tutkimusajanjakson alussa traktorit kehittyivät ripeästi erinäisten kehitysvaiheiden 

kautta kömpelöistä rautapyöräisistä laitteista kohti kumipyörillä, hydraulisella nostolaitteella 

ja  dieselmoottorilla  varustettuja  yleiskoneita.  Tämä  lisäsi  myös  ihmisten  innostusta  ja 

kiinnostusta konevoimaa kohtaan.

1950-luvun  jälkimmäisellä  puoliskolla  suurin  mullistus  oli  traktorien  tuontisäännöstelyn 

loppuminen ja siitä seuranneet lakimuutokset. Enää viljelijöiden ei tarvinnut tyytyä siihen 
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traktoriin  jonka  sattui  saamaan  käsiinsä,  vaan  hän  saattoi  valita  traktorinsa  eri 

kauppaliikkeiden,  merkkien  ja  mallien  paljoudesta.  Samalla  myyjän markkinat  vaihtuivat 

kilpailuksi  ostajista.  Lapin  läänissä  vahvassa  asemassa  olivat  erityisesti  tiettyjä 

traktorimerkkejä  markkinoineen  autoliikkeet  ja  keskusosuusliike  Hankkija.  Traktorin 

käyttäjien arkeen uudistus toi myös suuria muutoksia, sillä traktori tuli katsastaa, vakuuttaa 

ja kuskilla tuli olla voimassa oleva ajokortti. Vuoden 1958 jälkeen vain ajo omalla pellolla 

oli sallittua ilman ajokorttia. Iältään Peräpohjolan maanviljelysseuran kautta traktorikortin 

hankkineiden  enemmistö  oli  alle  21-vuotiaita  ja  keski-ikä  oli  niukasti  yli  26  vuotta.  

Kokonaisuudessaan Lapin läänin traktorinkuljettajien ikäjakauma vaihteli  lakimuutoksista 

riippumatta alaikäisistä eläkeläisiin.

Lapin  läänissä  oli  1960-luvun taitteessa  noin  2  100  traktoria.  Suomessa  traktorit  olivat 

jakautuneet siten,  että  maassa oli  yksi  traktori  35 peltohehtaaria  kohden.  Lapin läänissä 

vastaava lukema oli 34, Tervolassa 36, Ranualla 25 ja Kittilässä 35. Yhtä traktoria kohden 

oli  hoidettavana  noin  neljännes  siitä  peltoalasta  mitä  vuosikymmen  aiemmin.  Samaan 

aikaan  maatalouden  ansiotason  turvaamiseksi  yhä  suurempi  peltoala  ja  tehokkaampi 

koneistaminen nähtiin tarpeellisena. Rationalisointikehitykseen vaikutti myös vuonna 1962 

mietintönsä  jättänyt  Westermarckin  komitea,  jonka  ehdotuksen mukaisesti  maatalouden 

kasvua tukeva politiikka joutui tarkastelun alaiseksi. Maatalouspolitiikan muutoksen myötä 

ylituotanto-ongelma  havaittiin  ja  raivauspalkkioiden  maksu  lopetettiin.  Rationalisoinnin 

seurauksena myös viljelijän ammattitaidon merkitys kasvoi. Yksi muutoksen ilmentäjä oli 

se,  että  Peräpohjalaisilla  kirjanpitotiloilla  traktorityö  ohitti  tuntimääräisesti  hevostyön 

määrän  vuonna  1964.  Traktorien  määrä  ja  merkitys  Lapin  läänin  maatalouden 

harjoittamisessa  kasvoi  kasvamistaan.  Ajanjaksolle  oli  ominaista  myös  seuratoiminnan 

kukoistus,  joka  ilmeni  kurssien,  kilpailujen  sekä  yhä  suurempien  ja  koneosastoiltaan 

kattavampien maatalousnäyttelyiden suosion kasvuna.

1960-luvun jälkimmäisellä  puoliskolla tekniset innovaatiot  tekivät traktoreista suurempia, 

tehokkaampia, nopeampia ja kalliimpia.  Sekä markoissa että puumäärissä mitattuna uuden 

traktorin  suhteellinen  hinta  vähintään  kaksinkertaistui  siitä,  mitä  se  oli  ollut  

tutkimusajanjakson  alussa.  Jatkuvan  kehitystyön  seurauksena  myös  traktorien 

työkonevalikoima  monipuolistui  ja  niiden  avulla  voitiin  suorittaa  erilaisia  työtehtäviä. 

Maatalouden  töissä  uusia  tai  jatkuvan  kehitystyön  alaisia  työkoneita  olivat  esimerkiksi  

kasvinsuojeluruisku  ja  niittosilppuri.  Myös  metsätöissä  käytetyt  traktorien  apuvälineet 
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kehittyivät.  Niiden  avulla  kuormaus  ja  kuljetus  oli  mahdollista  suorittaa  konevoimaa 

hyödyntäen. Traktorisavottojen myötä Lapin lääni oli kansallista edistysaluetta metsätöiden 

kehityksessä.  Vuosikymmenen  lopussa  savottatyöt  kuitenkin  vähenivät  merkittävästi  ja 

traktorit tulivat korvatuiksi metsäkoneketjuilla ja pienviljelijät ammattimetsureilla.

1970-luvun taitteessa traktorit  jakautuivat  Suomessa siten,  että  niitä  oli  yksi  jokaista  18 

peltohehtaaria kohden. Lapin läänissä vastaava lukema oli 17, Tervolassa 19, Ranualla 13 ja 

Kittilässä  19.  Kymmenessä  vuodessa  traktorikohtainen  peltoala  oli  jälleen  puolittunut. 

Eniten traktoreita hyödynnettiin maatalouden töissä, minkä lisäksi metsätyöt ja sivuansiot 

lisäsivät traktorien käyttötuntimääriä. Peltotöiden osalta traktorin käyttö oli sitä suurempaa, 

mitä  enemmän  viljelmällä  oli  käytössään  viljeltävää  peltoalaa.  Traktoria  hankittaessa 

valintaan  vaikutti  merkkiuskollisuuden  ohella  erityisesti  traktorin  tekniset  ominaisuudet, 

luotettavuus,  massa  sekä  hinta.  Syitä  traktorin  hankintaan  olivat  esimerkiksi  tuotannon 

tehostaminen, työn helpottaminen ja inhimillisen miellyttävyyden lisääminen. Traktorien ja 

muun  kehityksen  seurauksena  yhä  pienempi  joukko  viljelijöitä  kykeni  tuottamaan  yhä 

suuremman määrän maataloustuotteita. Lapin läänissä meijerien vastaanottama maitomäärä 

noin 5,5-kertaistui kahdessa vuosikymmenessä.

Tutkimusajanjaksolla Lapin läänin maa- ja metsätalous muuttuivat peruuttamattomasti, kun 

hevosista  luovuttiin  ja  traktorit  syrjäyttivät  ne  työtehtävä  ja  viljelmä  kerrallaan.  Koko 

ajanjakson kantava teema oli monilla eri tasoilla tapahtunut rationalisointi. Olisi kiinnostava 

päästä vertaamaan Lapin läänissä tapahtunutta kehitystä esimerkiksi Pohjanmaalla tai Itä-

Suomessa  tapahtuneeseen  kehitykseen  samalla  ajanjaksolla.  Oletettavasti  esimerkiksi 

karjataloustalousvaltainen tutkimusalue eroaisi  jonkin verran peltoviljelyyn keskittyneestä 

alueesta, mutta olisi kiinnostava tietää tarkemmin kuinka traktorien määrät ja käyttötavat 

poikkeaisivat  toisistaan.  Lisäksi  lähdemateriaalin  muutos  esimerkiksi  tilastollisen 

materiaalin,  kirjanpitotilojen,  arkistomateriaalin,  lehtien ja haastatteluiden valinnan osalta 

avaisi  varmasti  mielenkiintoisia  näkökulmia  muiden  alueiden  traktoreita  tarkasteltaessa. 

Toisaalta  ainakin  lakimuutokset  ja  traktorimallien  kehitysvaiheet  olisivat  yhteneviä 

riippumatta  paikallisista  olosuhteissa.  Varmaa  on  ainakin  se,  että  tutkimusajanjaksolla  

tapahtuneen kehityksen seurauksena maatilojen lapsista kasvoi yhä useammin hevostyön 

ammattilaisten sijaan traktorityön osaajia.
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ilmoitettu nopeus sekä massa.

Lähde:  Mitä  Missä  Milloin  1960, “Traktorit”;  Mitä  Missä  Milloin  1968, 
“Maataloustraktorit”;  Ojanen  1996,  11-87;  Ojanen  1997w,  34;  Ojanen  1997x,  38; 
Rahanarvokertoimenlaskuri,  Nordea,  elektroninen  dokumentti;  Konedata.net,  Timo 
Nurmela, elektroninen dokumentti.
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LIITE XII.  Kolme esimerkkiä vuosien 1950-1969 välillä myynnissä olleista traktoreista ja 
niitä  mainostaneiden  liikkeiden  keinoista  suostutella  asiakkaat  hankkimaan  kyseisen 
traktorin.

Lähde: Peräpohjolan maanviljelysseuran vuosikirjat 1959, 1961 ja 1965.
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LIITE XIII. Eräitä traktorin perään liitettäviä työkoneita.

Lähde: Mitä Missä Milloin 1960, 276, 277 ja 280.
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LIITE XIV. Esimerkki konekurssin opetuksesta.

1 viikon kurssi

Yleistä 1

Konekustannukset, valinta ja yhteiskäyttö 3

Maataloussähköoppi 3

Traktori- ja moottorioppi 12

Poltto- ja voiteluaineet 2

Tapaturman torjunta 1

Liikennekurssi, lait ja asetukset 2

Käytännön harjoitusta 11

Yhteensä: 35 tuntia

2 viikon kurssi

Yleistä 1

Konekustannukset, valinta ja yhteiskäyttö 3

Maataloussähköoppi 2

Traktori- ja moottorioppi 18

Poltto- ja voiteluaineet 2

Tr. tapaturmat 1

Maatalouskon. Koskevat lait ja määräykset 2

Muokkaus- ja kylvökoneet 6

Sadonkorjuu-, käsittely ja kasvinsuojelukoneet 10

Käytännön harjoitusta konehallissa 21

Yhteensä: 66 tuntia

Lähde:  M.  Valtosen  alustus  konekonsulenttien  neuvottelupäiviltä.  Kokemuksia 
kansalaiskoulujen koneopetuksesta 22.2.1964. PMA Fb:2, OMA.
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