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JOHDANTO 

 

Maatalouden uudistaminen 1800-luvun katojen seurauksena 1800-luvulla oli useita 

pahoja katovuosia, jotka köyhdyttivät väestöä. Vuoden 1867 kato oli erittäin vaikea, ja 

siitä vuodesta viljelijöiden toipuminen vei oman aikansa. Onneksi 1870-luvulla sadot 

tasaantuivat keskinkertaisiksi.
1
 Maatalouden uudistaminen katsottiin välttämättömäksi, 

koska maatalous oli suureksi osaksi ihmisten toimeentulon antaja. 

 

Kadon sattuessa 1800-luvulla alkoi virkakoneisto toimia. Tieto kulki virkamieheltä 

toiselle, nimismieheltä kruununvoudille, häneltä kuvernöörille ja sitten senaattiin. 

Senaatti antoi tietoja kenraalikuvernöörille ja viimeiseksi keisarille. Läänien kuvernöörit 

kysyivät kunnilta, kuinka paljon syönti- ja siemenviljaa tarvittiin seuraavaan kesään asti 

selviämiseksi.
2
 Senaatin ja kuvernöörin linja oli se, että vilja ja siementarve lainataan 

makasiineista. Kaikkein merkittävin teko oli keskushätäkomitean perustaminen 

joulukuussa 1891, siinä toimijat olivat melkein kaikki senaatin jäseniä. Sen tehtäväksi 

tuli koota luotettavaa tietoa hädän laajuudesta ja kadon seurauksista kärsivien kuntien 

oloista. Keskushätäkomitea oli yhteydessä paikallisiin hätäaputoimikuntiin ja keräsi 

varoja, joiden käytöstä se myös sopi paikallisten tahojen kanssa.
3
 

 

Senaatti perusti 17.9.1860 toimikunnan, jonka tehtävänä oli hoitaa maanviljelysasioita 

ja yleisiä töitä. Se sai silloin nimekseen maanviljelystoimikunta, ja sen nimi muutettiin 

vuonna 1919 maatalousministeriöksi.
4
 Valtion aikaansaamista parannuksesta oli 

merkittävin rataverkoston rakentaminen 1800-luvulla. Pohjanmaan rata rakennettiin 

Tampereelta Haapamäen kautta Seinäjoelle ja edelleen Vaasaan. Se valmistui 1883, ja 

rata Seinäjoelta Ylivieskan kautta Ouluun valmistui vuonna 1886.
5
 Kadon sattuessa nyt 

oli helpompaa siirtää avuksi tarvittavia viljaeriä nopeammin eri paikkakunnille. 

                                                           
1
 Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi. s. 27. Helsinki 1982. Kk Laakapaino. 

2
 Turpeinen 1991, s. 61–67.  

3
 Turpeinen 1991, s.67–68.  

4
 Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898–1978. s. 11. Helsinki 1978. Valtion 

painatuskeskus. 
5
 Vihola 1991, s. 194.   
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Viljelyn tulosten parantamiseksi otettiin käyttöön erilaisia lannoitteita. Jo vuosien 1863 

ja 1873 välisenä aikana tehtiin kokeita fosforin ja luujauhon lisäämisestä maahan.
6
 

Karjanlantaa käytettiin yleisesti lannoitteena. Siementen paremman laadun 

tarkkailemiseksi Suomen kylvösiemenyhdistys perusti siementarkastuslaitoksen Korson 

koetilalleen 1910. Nykyinen siementarkastuslaitos aloitti työnsä vuonna 1919 ja muutti 

Helsinkiin vuonna 1824.
7
 Arthur Rindell sai maanviljelyskemian ja -fysiikan 

professuurin 1900-luvulla. Hänestä tuli suonviljelyn ja hallantutkimusosaston johtaja 

Tikkurilassa Ånäsin koetilalla. Siellä mitattiin ilman lämpöä, kosteutta, sademääriä ja 

kuinka ne vaikuttivat viljan kasvuun.
8
 Valtiovalta sääti lopulta lain maatalouden koe- ja 

tutkimustoimen järjestämiseksi 17.2.1923.
9
 

 

Uudisraivaus oli erittäin voimakasta laajalle levinneen suoviljelyn muodossa. Vanhat 

suoniityt ojitettiin ja kynnettiin pelloiksi. Suomen peltoala lähes kaksinkertaistui 

vuosina 1880–1910. Peltomaan käyttö tehostui myös siksi, että kesantoa vähennettiin tai 

sen käytöstä luovuttiin kokonaan. Myös työvälineiden saanti auttoi ojituksia, kun 

käyttöön saatiin teollisuuden myötä konepajoista ohutteräisiä ja kestäviä lapioita.Valtio 

tuki suoviljelyä rahallisesti vuodesta 1919 lähtien.
10

 

 

Ulkomailta tuotiin halpaa viljaa, joten kotimaisen viljan tuotanto jäi 

kannattamattomaksi. Vehnä tuotiin melkein kokonaan ulkomailta ja 1900-luvun alussa 

myös yli puolet kulutetusta ruismäärästä. Leipäviljoista vain ohra oli yli 80-

prosenttisesti kotimaista, ja sekin oli muuttumassa rehuviljaksi.
11

 

 

Viljelymenetelmien uudistuksista oli tärkein siirtyminen viljan ja heinän vuoroviljelyyn, 

jossa heinän viljeleminen siirrettiin peltoon. Aluksi siinä käytettiin luonnon heinän 

siementä, joka kerättiin ladoista tai navetoista. Myöhemmin heinänsiemenenä oli 

pääasiassa timotei. Kylvöheinän viljely oli säännöllistä kiertoviljelyä eli koppeliviljelyä. 

                                                           
6
 Maatalouden tutkimuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898–1978. s. 15.  Helsinki 1978. Valtion 

painatuskeskus. 
7
 Maatalouden tutkimuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898–1978. s. 23–24. Helsinki 1978. Valtion 

painatuskeskus. 
8
 Maatalouden tutkimuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898-1978. s.41–43. Helsinki 1978. Valtion 

painatuskeskus. 
9
 Maatalouden tutkimuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898–1978. s.59. Helsinki 1978. Valtion 

painatuskeskus. 
10

 Virrankoski 1975, s. 113–114.  
11

 Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi. s. 35. Helsinki 1982 KK Laakapaino. 
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Siinä kylvöheinä ja vilja vuorottelivat pellossa. Kun kääntöaura tuli viljelijöille 

tunnetuksi, se auttoi kylvöheinän viljelyyn siirtymistä. Auralla nurmi oli helppo kääntää 

ja ottaa takaisin viljelyyn.
12

 

 

1900-luvulla tehty maatalousvalistus paransi karjanhoitoa. Eläimet ja navetat olivat sen 

tuloksena paremmassa kunnossa, mikä näkyi maidon ja voin tuotannon määrässä.
13

  

Meijereiden perustaminen valtion ja talousseurojen tukemina sekä separaattoreiden 

käyttöönotto koko Suomen alueella auttoivat maidon käsittelyssä.
14

 

 

Metsien arvon nousun myötä kaskeaminen ja tervanpoltto tyrehtyivät. Valtion metsien 

suojelemiseksi ja hoitamiseksi perustettiin 14.1.1851 Maanmittauksen ja metsänhoidon 

ylihallitus. Vuonna 1864 siitä tuli Metsähallitus ja maanmittaus erotettiin omaksi 

toimekseen.
15

 Pelko metsien loppumisesta sai aikaan sahateollisuuden säännöstelyn. 

Sahoille asetettiin kiintiöt, minkä verran tukkeja sai kaataa. Säännöstelystä luovuttiin 

vuonna 1861, minkä jälkeen hakkuumäärät kasvoivat ja metsätalouden tulot kohosivat. 

Puuta käytettiin rakentamiseen ja polttopuuksi viennin lisäksi.
16

 

 

Ensimmäisen maailmansodan ja vapaussodan aikana koettu elintarvikepula sai 

valtiovallan huomaamaan yksipuolisen maataloustuotannon vaarat. Itsenäistyneessä 

Suomessa alettiin kehittää leipäviljan viljelyä pyrkien mahdollisimman suureen 

omavaraisuuteen.
17

 

 

Maataloutta uudistettiin monin tavoin 1800-luvulla. Valtio sijoitti varojaan erilaisiin 

tutkimustöihin, kasvien lajien kylmän kestävyyden parantamiseen ja tarkkailuun. 

Erilaisten työvälineiden saatavuus helpotti maanviljelijöiden arkea. Kotieläinten 

ruokinta parantui, ja karja alkoi tuottaa enemmän. Metsien lisääntynyt käyttö 

sahatavarana lisäsi maatalousväestön tuloja huomattavasti. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Salo 2008, s.150.  
13

 Salo 2008, s.86.  
14

 Salo 2008, s. 212–213.  
15

 Simonen 1964, s.298–300.  
16

 Simonen 1964, s. 298–300. 
17

 Simonen 1964, s. 285.  
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Halla saa ihmiset toimimaan 

 

 

Runsassateiset kesät ja jo kesä-heinäkuussa esiintyneet hallat veivät Suomen 

maanviljelijöiltä satotoiveet vuosina 1948 ja 1952. Valtioneuvostolle alkoi tulla kyselyjä 

maanviljelysseuroilta, mihin toimenpiteisiin se ryhtyisi halla- ja tulvavahinkojen 

korjaamiseksi. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton eduskuntaryhmä kehotti 

valtioneuvostoa kiireesti ryhtymään rehun hankinnan järjestämiseen ja pohjoiseen 

sopivien siemenlajien tukiostoihin.
18

 

 

Kansanedustajat jättivät useita raha-aloitteita eduskunnalle. Esimerkkinä Veikko 

Vennamon raha-aloite, jossa hän oli erityisen huolestunut Pohjois-Suomea 

kohdanneesta kadosta sekä uhkaavasta työttömyydestä. Hän korosti myös 

maanhankintalainsäädännön
19

 perusteella tilan saaneiden uudistilallisten heikkoa 

asemaa kadon kohdatessa. Vennamo pyysi eduskuntaa ottamaan vuoden 1953 tulo- ja 

menoarvioon 600 miljoonan markan määrärahan halla- ja tulvavahinkojen 

korvaamiseksi.
20

 

 

Säräisniemen kunnassa sijaitsevan Jaalangan kylän asukkaat lähettivät valtioneuvostolle 

kirjeen, jossa he toivat kylänsä tilanteen esille näin: ”Heinäkuun alussa alkaneet sateet 

ovat jatkuneet yhtäjaksoisesti syyskuun alkuun saakka tuhoten heinäsadon. Elokuun 

hallat ovat palelluttaneet perunan ja vikuuttaneet viljaa siten, että monissa tapauksissa 

voidaan puhua täydellisestä kadosta.” Kyläläiset olivat huolissaan myös suunnitelluista 

viljan hinnankorotuksista. He pyysivät hallitusta tutkituttamaan kadon suuruuden ja 

ryhtymään toimiin vahingon korvaamiseksi viljelijöille. He toivoivat myös, että 

Jaalankaan järjestettäisiin yleisiä, kuntaa hyödyttäviä töitä. Kirjeen oli allekirjoittanut 

seitsemänkymmentä henkilöä.
21

 

                                                           
18

 Muu kirjeenvaihto 1952–1953. Oulun läänin talousseuran arkisto Hfe:3. OMA.                                 
19

 Maanhankintalaki astui  voimaan 3.4.1945. Sen mukaan maan saantiin olivat oikeutettuja 

siirtoväki, sotainvalidit, lesket, orvot sekä perheelliset rintamasotilaat. Maanhankintalain 

avulla maata jaettiin uudelleen lähes kolme miljoonaa hehtaaria. Suomen historia 1988, s. 

55. 
20

 Raha-aloite n:o 93. IV.161.1952. s. 672. Käsikirjaston virallisjukaisut. Oulun yliopiston 

kirjasto. 
21

 Muu kirjeenvaihto 1952–1953. Oulun läänin talousseuran arkisto Hfe:3. OMA. 
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Valtioneuvosto pyysi Oulun läänin talousseuraa muodostamaan vuosina 1948 ja 1952 

katokomitean, jonka tehtäväksi se antoi hallan ja tulvien aiheuttaman kadon 

selvittämisen koko maassa.
22

 

 

TALOUSSEUROJEN HISTORIAA 

 

Ensimmäiset talousseuroiksi kutsutut järjestöt syntyivät Keski-Euroopassa 1700-luvun 

alussa. Vanhin on vuonna 1731 toimintansa aloittanut irlantilainen The Dublin Society 

for improving husbandry, manufactures and other useful arts eli Dublinin maatalouden, 

teollisuuden ja muiden hyödyllisten taitojen edistämisseura.
23

 

 

SUOMEN TALOUSSEURA 

 

Suomen ensimmäinen talousseura, Kongliga Finska Hushållningsällskap (Suomen 

talousseura) perustettiin vuonna 1797 Turkuun. Seuran avulla oli tarkoitus edistää koko 

maan talouselämää, mutta käytännössä se toimi enimmäkseen maatalouden kehittäjänä. 

Ensi töikseen Suomen talousseura keräsi tietoja maan sen hetkisestä tilasta, mihin se sai 

tiedot pitäjäkertomuksista. Näiden kertomusten kerääjinä ja laatijoina toimivat alueen 

virkamiehet ja papit. Suomen talousseuran toiminta suuntautui neuvonta- ja 

valistustyöhön.
24

 Se järjesti vuonna 1801 kilpailun, jossa piti tutkia maataloutta eniten 

haittaavia tekijöitä. Kilpailun voitti professori Gustav Gabriel Hällström laajoilla 

hallatutkimuksillaan, joista hän laati lähes satasivuisen selvityksen.
25

  

 

Suomen ensimmäinen maatalousoppilaitos perustettiin Suomen talousseuran aloitteesta 

vuonna 1836 Mustialan sotilasvirkataloon Tammelaan. Varsinaisen toimintansa 

oppilaitos aloitti vuonna 1840, jolloin sinne rakennettiin myös työpaja, joka valmisti 

maanmuokkausvälineitä.
26

 Mustialan tyypillinen agrologioppilas oli eteläsuomalaisen, 

                                                           
22

 Maatalousministeriön kirje 14.10.1948 n:o 2820. Pohjois-Suomen katokomitealle saapuneet kirjeet. 

Hff:1c. Oulun läänin talousseuran arkisto. OMA. 
23

 Turpeinen 1998, s. 8.  
24

 Miettinen 1978, s. 14. 
25

 Rytsä 1978, s. 32.  
26

 Anttila 1974, s. 43–45.  
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varakkaan, ruotsinkielisen tilanomistajan poika. Vasta 1890-luvulla alkoi oppilaitokseen 

tulla suomenkielisiä poikia.
27

 

 

OULUN LÄÄNIN TALOUSSEURA 

 

Oulun läänin talousseuran perustamista oli valmisteltu jo syksystä 1826 lähtien, jolloin 

toimeenpantiin Nikolai I:n kruunauksen muistoksi rahankeräys. Näillä varoilla keisarin 

kunniaksi perustettava seura sai alkunsa. Lupa senaatilta seuran perustamiseen saatiin 

kenraalikuvernöörin välityksellä vuonna 1827. Seuran säännöt laadittiin yleisessä 

kokouksessa 14.6.1828, ja maaherra anoi niille senaatin vahvistusta. Senaatin vahvistus 

saatiin 9.7.1828.
28

 

 

Oulun läänin talousseuran ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin Oulun 

Pakkahuoneella 18.3.1828. Talousseuran puheenjohtajaksi valittiin maaherra Abraham 

Sternschantz ja sihteeriksi professori Gustaf Toppelius. Johtokunnan muiksi jäseniksi 

valittiin lääkäri Johan Herman Carger, laamanni Johan Fredrik Clasen, kauppias Johan 

Franzen, kauppias Herman Julius Granberg, jahtimies Anders Nylander, apteekkari 

Johan Daniel Skogmann ja rovasti Henric Wegelius.
29

 

 

Johtokuntaan ei talonpojilla ollut seuran alkuaikoina asiaa, vaan se oli varattu 

ainoastaan oululaisille säätyläisille. Seuran jäseniksi talonpoikia otettiin tunnustuksena 

maataloudellisista ansioista. Seuran jäsenet olivat johtokunnan kutsumia henkilöitä. 

Oulun läänin talousseurassa oli perustamisvuonna 284 jäsentä ja seuraavana jo 315. 

Vasta kuusikymmentä vuotta myöhemmin valittiin johtokuntaan ensimmäinen 

talonpoikaisjäsen Juho Korpela Kempeleestä, tämä tapahtui vuonna 1888.
30

 

 

Talousseuran tarkoituksena oli edistää maataloutta kaikin keinoin. Perunanviljelyn 

yleistyminen oli seuran ansiota. Se antoi perunansiemeniä ilmaiseksi halukkaille ja jakoi 

                                                           
27

Anttila 1974, s. 45. 
28

 Wegelius 1904, s. 5–10; Miettinen 1978, s. 309. 
29

 Turpeinen 1998, s. 10; Miettinen 1978, s. 23. 
30

 Miettinen 1978, s. 53; Turpeinen 1998, s. 10. 
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kirkkoihin kuulutuksia, joissa annettiin tarkkoja perunan viljelysohjeita. Nimismies 

Berghellin kerrotaan olleen Inarissa opettamassa perunan multausta vuonna 1847.
31

  

 

Oulun läänin talousseuran merkittävin ja työmäärältään suurin neuvonnallinen 

toimenpide oli heinänviljelyn tuominen viljanviljelyn rinnalle. Seura hankki vuonna 

1875 hevosvetoisia haravoita viljelijöille heinänviljelyn tehostamiseksi. Lisäksi 

talousseuran toimesta jaettiin viljelijöille maksuttomia heinänsiemeniä, kuten timoteitä, 

puntarpäätä ja valkoapilaa.
32

 

 

Oulun läänin talousseura palkkasi valtion rahoituksen saatuaan vuonna 1828 

Kuusamoon suoviljelyn opettajan, ja vuodesta 1840 lähtien kiersi agronomi Oulun 

läänin pitäjissä antamassa neuvoja soiden ojittamisesta ja viljelystä. He kertoivat maan 

parannukseen sopivat maasekoitteet ja viljelykierron, jonka avulla saataisiin paras sato. 

Ensimmäinen suoviljelypalkinto annettiin vuonna 1845 muhoslaiselle Henrik 

Rautiaiselle. Neuvojista kuulutettiin pitäjien kirkoissa, ja viljelijöitä kehotettiin 

kysymään heiltä neuvoja.
33

 

 

Peltojen hoidon parantamiseksi palkattiin ojitusneuvojia. Heidän palkkoihinsa saatiin 

tarvittavat varat talousseuralta tai senaatilta. Seura hankki lääniin parempia työkaluja, 

kuten auroja ja äkeitä, mutta niiden käyttö levisi hitaasti. Mullistava oli niin sanottu 

skottilainen kääntöaura, jollaisia saatiin lääniin 1860-luvulla. Vuonna 1866 palkattiin 

lääniin kyntöneuvoja, jonka tehtävänä oli levittää tietoa tästä uudesta aurasta. 

Ensimmäisenä kiertävänä kyntöneuvojana toimi Koivikon maanviljelyskoulun vouti 

Aapeli Vartiainen. Ensimmäinen niittokone hankittiin lääniin vuonna 1874. 

34
Talousseura jakoi neuvoja myös maatalousnäyttelyissä, joita alettiin järjestää 

vuosittain. Näyttelyssä esiteltiin karjaa, maanviljelyksen ja karjan tuotteita, työkaluja ja 

käsitöitä. Parhaista tuotteista annettiin palkintoja. Uusia maatalousvälineitä haluttiin 

tehdä tutuiksi talonpojille muun muassa järjestämällä kilpakyntöjä kääntöauralla.
35

  

 

                                                           
31

 Miettinen 1978, s. 23.  
32

 Turpeinen 1998, s. 20. 
33

 Turpeinen 1998, s. 20. 
34

 Liakka 1928, s. 95; Miettinen 1987, s. 41. 
35

 Liakka 1928, s. 100–102. 
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Talousseuran avulla Oulaisiin Väinölän tilalle ja Muhokselle Koivikon koululle saatiin 

karjanhoitokoulut vuonna 1893. Seura tuki meijeritaloutta; niinpä Kärsämäelle ja 

Haapajärvelle rakennettiin kylämeijerit vuonna 1869.
36

 Seuran toimintaan kuului 

maatalouden ohella myös kalastuksen hoidon ja kalatalouden edistäminen. Oulujoelle 

perustettiin lohensiitoslaitos vuonna 1863. Käsityötaidon edistämiseksi talousseura 

ylläpiti kiertävää paju- ja juurityökoulua vähävaraisten perheiden alaikäisille lapsille, 

jotta he ansaitsisivat rahaa ja näin helpottaisivat vanhempiensa rahahuolia.
37

 

 

Oulun läänin talousseuran toimialue kattoi koko Oulun läänin, johon vuonna 1828 

kuului myös nyttemmin lakkautettu Lapin lääni. Pitkien välimatkojen takia alkoivat 

maanviljelijät kiinnostua oman alueen seurojen perustamisesta. Vuonna 1899 

perustettiin Peräpohjolan Maanviljelysseura, johon kuuluivat nykyiset Kemin ja Lapin 

kihlakunnat lukuun ottamatta Posiota. Vuonna 1904 irtaantui Kajaanin kihlakunta 

omaksi alueekseen ja sinne perustettiin Kajaanin Maanviljelysseura. Reisjärvi, Sievi, 

Rautio ja Kalajoki siirtyivät vuonna 1908 Vaasan läänin Maanviljelysseuran alueeseen. 

Myöhemmin yksittäisiä kyliä siirtyi lähimpinä oleviin seuroihin. Syinä siirtymisiin 

olivat alueiden erilaiset elinehdot ja neuvojien pitkät työmatkat.
38

 Maaseudulle 

perustettiin maamiesseuroja ympäri Suomea, nämä seurat olivat maanviljelysseurojen ja 

talousseurojen alaisia. Maanviljelysseurojen ja talousseurojen yläpuolella toimi 

keskuselimenä Maatalousseurojen Keskusliitto vuodesta 1898 lähtien.
39

 

 

Maatalousseurojen Keskusliittoa pyydettiin apuun maanhankintalain tehtävien 

suorittamisessa. Se jakoi tehtäviään edelleen maanviljelys- ja talousseuroille, jotka 

tunsivat hyvin alueensa. Oulun läänin talousseuran alueen asutustoimikunnan johtajaksi 

valittiin agronomi Ahti Latomaa. Hän on kertonut, että asutusorganisaatiota luotiin 

samanaikaisesti määrättyjen uudisraivauksien kanssa. Monesti kävi siten, että 

toimintaohjeet tulivat sen jälkeen, kun työ oli jo tehty. Asutustoiminnassa oli monta 

tehtäväkenttää: viranomaisille hallintosopimusten teko ja niiden hoito, suunnitelmat 

raivaustyöstä, peltojen kunnostamisesta, ojituksesta sekä siltojen ja teiden 

                                                           
36

 Miettinen 1978, s. 53. 
37

 Liakka 1928, s. 341. 
38

 Turpeinen 1998, s. 9. 
39

 Miettinen 1978, s. 71–74. 
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rakentamisesta. Asutusneuvojien huolena oli myös karja- ja asuinrakennusten 

toteuttaminen.
40

 

 

Oulun läänin talousseuran johtokunta vuonna 1948. 

 

Kuva 1. http://www.proagriaoulu.fi/fi/1900-luku_2/ 

 

Pitkäaikainen puheenjohtaja maaherra E.Y. Pehkonen oli sairastunut eikä ottanut enää 

osaa johtokunnan kokouksiin, joten varapuheenjohtaja maanviljelysneuvos Kalle 

Louhela toimi puheenjohtajana. Henkilöt vasemmalta maanviljelijät Herman Salanne 

Nivala, Kalle Sarala Pudasjärvi, Heimo Laitinen Kärsämäki, agronomi Jaakko Säisä 

Tyrnävä, seuran sihteeri agronomi Ahti Latomaa, maanviljelysneuvos Kalle Louhela, 

talousopettaja, emäntä Kerttu Pietarila Paavola, vt. sihteeri agronomi Olavi Saarela, 

maanviljelijät Heikki Härkönen Pattijoki, Janne Repo Nivala ja Frans Kivistö Kiiminki. 

 

ASUTUS JA ELINKEINOT 

 

Suomen väestöstä asui 1900-luvun alussa maaseudulla 85 prosenttia ja maataloudesta 

sai elantonsa 78 prosenttia. Siihen aikaan oli paljon vuokraviljelmiä. Koko maassa oli 

torppia 43 prosenttia kaikista viljelmistä. Torpparien olojen parantamiseksi säädettiin 

vuonna 1902 maanvuokralaki, jossa uudistuksena oli muun muassa vuokraajalle 

                                                           
40

 Härkönen 1984, s. 30; Naskila 1984, s. 137–138. 

http://www.proagriaoulu.fi/fi/1900-luku_2/
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parannustöistä maksettava korvaus. Muutos tähän lakiin tehtiin vuonna 1909, jolloin 

vuokraaja oli oikeutettu siirtymään rahavuokraan. Laki vuokra-alueiden lunastamisesta 

astui voimaan 15.10.1918. Lunastettavan torpan alueisiin oli luettava siihen kuuluva 

tontti sekä viljellyt ja viljelyskelpoiset alueet. Jälkeenpäin on arvosteltu lunastettujen 

alueiden pieniä kokoja. Viljelystiloihin tuli keskimäärin vain 4,9 hehtaaria peltoa ja 2,7 

hehtaaria viljelyskelpoista maata. On katsottu, että alle viisi hehtaaria peltoa olevat tilat 

eivät anna riittävää toimeentuloa viljelijäperheelle ellei tarjolla ole pysyviä 

sivuansioita.
41

 Kokonaisuudessaan Suomi oli pienviljelysvaltainen maa, ja valtaosa 

viljelmistä oli pieniä perheviljelmiä, joiden pinta-alat olivat alle kymmenen hehtaarin 

suuruisia.
42

 1930-luvulla alettiin kuitenkin puhua maaltapaosta, kun teollisuus ja 

rakennustoiminta vetivät maaseudun väkeä Etelä-Suomen teollisuusalueille.
43

 Väestön 

elinkeinot jakautuivat 1000 henkeä kohti seuraavasti: 

Vuonna 1940:  

 maa- ja metsätalous 1959, teollisuus ja rakennustoiminta 661, kauppa 155, 

palvelut kunnalle 178 ja henkilökohtaiset 105. 

Vuonna 1950:  

 maa- ja metsätalous 1674, teollisuus ja rakennustoiminta 1177, kauppa 277, 

palvelut kunnalle 273 ja henkilökohtaiset 99. 

Vuonna 1960: 

 maa- ja metsätalous 1408, teollisuus ja rakennustoiminta 1373, kauppa 393, 

palvelut yhteiskunnalle 350 ja henkilökohtaiset 131.
44

 

 

Maa- ja metsätalousväestön osuus koko maan väestöstä oli vuonna 1940 63 prosenttia ja 

teollisuuden, rakennustoiminnan ja palvelun osuus oli vasta yhteensä 37 prosenttia. 

Maatalousvaltaisuus jatkui vielä 1950-luvun alkupuolellakin teollisuuden ja 

palveluammattien koko ajan lisääntyessä. Maatalous oli tuohon aikaan maamme 

talouselämän selkäranka ja väestön valtaosan toimeentulolähde.
45

 Karjanhoito oli ollut 

                                                           
41

 Haatanen 1968, s. 194; Kähönen 1984, s. 12. 
42

 Anttila 1974, s. 61. 
43

 Kananen 1986, s. 47–48.  
44

 Väestön elinkeino. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975. Tilastollisia tiedonantoja 

n:o 63. Tilastokeskus Helsinki v. 1979. 
45

 Virrankoski 1975, s. 215. 
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keskeinen osa maataloutta, mutta 1800-luvun lopulla siitä oli tullut tiloille yhä 

tärkeämpi tulonlähde.
46

 

Pohjois-Suomessa karjanhoito oli yleistä. Siellä kasvatettiin rehuviljaa eläinten 

ruokintaan ja sen ohella viljeltiin leipäviljaakin. Ohranviljelyksen pohjoisraja kulki 

Enontekiö–Inarinjärvi -linjaa pitkin, joten aivan pohjoisin Suomi jäi pääasiallisesti 

perunan viljelyn varaan ja poronhoitoalueeksi. Kauran ja rukiin viljelysalueet ylsivät 

napapiirille saakka, mutta yleisimmin niitä viljeltiin Karungin ja Kuhmonniemen 

väliselle alueelle asti. Jalostettua Nopsa-kauraa kokeiltiin Sodankylässä, jossa se 

suotuisissa olosuhteissa ehti kypsyäkin. 
47

 

 

Oulun läänissä viljeltiin kauraa, ohraa, ruista ja jonkin verran kevätvehnää. Näiden 

lisäksi peruna oli tärkeä viljelykasvi. Se oli syrjäyttänyt nauriin pääasiallisena ravintona, 

mutta naurista viljeltiin yhä, kuten myös lanttua ja turnipsia. Hernettä ja pellavaa 

kasvatettiin jonkun verran heinän ollessa päätuotteena.
48

 Karjaa oli jokaisella maatilalla 

maidon ja voin tuottajina. Lehmien lisäksi kasvatettiin sonneja, sikoja, lampaita ja 

kanoja ravinnon antajiksi. Hevonen oli taloudessa tärkeä työnteon avustaja, ja pelto- ja 

metsätyössä se oli korvaamaton.
49

  Kuusamossa ilmasto-olosuhteet olivat kuitenkin niin 

epäedulliset, että vain eteläosissa viljeltiin satunnaisesti kauraa ja ruista. Ohra ja peruna 

menestyivät myös tällä alueella ja heinistä timotein viljeleminen onnistui, koska sen 

pohjoisraja kulki juuri Kuusamon seudulla. 

 

Sotien jälkeen pienten tilojen lukumäärä lisääntyi. Tämä johtui maanhankintalaista, 

jonka kautta maahamme syntyi yli 40 000 uutta viljelys- ja asuntoviljelystilaa. 

Esimerkiksi vuonna 1941 oli 2–4,99 hehtaarin tiloja 71 590 kappaletta, kun vastaava 

luku oli vuonna 1950 99 400 kappaletta. Seurauksena oli Suomen maatalouden 

pienviljelmävaltaistuminen.
50

 

 

Suomessa oli paljon maatiloja vielä 1950-luvun vaiheilla. Ne olivat perhetiloja, joissa 

karjanhoito oli yleistä ja siihen liittyi myös rehunviljely. Leipäviljan viljely oli 

                                                           
46

 Suomen maatalouden historia osa 2. s. 19. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. 
47

 Parvela 1930, s. 110–113. 
48

 SVT 3 48–53. Maatalous s. 41. Oulun yliopiston kirjasto, Parvela 1930, s. 108. 
49

 SVT 3 46. taulukko 24. SVT 3 48–53. Maatalous s. 28. 
50

 Kananen 1986, s. 197. 
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lisääntynyt, kun oli kehitetty pohjoiseen sopivia viljalajeja. Säät eivät olleet kuitenkaan 

aina suotuisia viljan viljelylle, ja aina välillä hallat veivät satotoiveet. Hädän hetkellä 

valtiovalta pyysi maanviljelys- ja talousseuroja apuun, koska niiden tiedettiin laajan 

levinneisyyden ja alueidensa tuntemuksen perusteella pystyvän suorittamaan vaikeitakin 

tehtäviä. Myöhemmin mukaan tulivat katojen selvitystyöt, jotka paremmin vastaavat 

seurojen toimenkuvaa, koska maatalous eri muotoineen kuului niiden toimialaan. 

 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

  

Kadon kohdatessa viljelmiä valtioneuvosto asetti katoja selvittämään katokomiteoita. 

Oulun läänin talousseura sai neljä kertaa tehtäväkseen katokomitean perustamisen: 

vuosina 1944, 1948, 1949 ja 1952. Valitsin näistä tutkimuskohteekseni kaksi. 

 

Olen tutkinut Oulun läänin talousseurassa toimineiden vuosien 1948 ja 1952 

katokomiteoiden työtapoja. Valitsin nämä kaksi siksi, että molemmat ovat toimineet 

sotien jälkeen. Olen seurannut katokomiteoiden työskentelyä systemaattisesti ja tutkinut 

sitä, kuinka ne selvittivät kadon laajuuden ja avustusta tarvitsevien viljelijöiden määrän. 

Haen myös niitä tahoja, joiden kanssa katokomiteat tekivät yhteistyötä katoja 

tutkiessaan. Olen etsinyt erityisesti niitä vaikeuksia, joita komiteat kohtasivat työssään. 

Tutkin, ovatko viljelijät olleet tyytyväisiä katokomiteoiden päätöksiin vai onko heillä 

ollut jostain valitettavaa. Tutkittavani ovat kahden katokomitean asiakirjat, joten 

selvitän, onko niiden kokoonpanoissa ja työtavoissa ollut eroja. Koska katokomiteat 

tutkivat katoja, on hyvä tietää, mitä on viljelty. Paljonko satoa on keskimäärin saatu 

normaalivuosina, ja mihin määrään se jäi kyseisinä katovuosina. Kävin vuosien 1948 ja 

1952 katoja läpi kronologisessa järjestyksessä. Vertasin joissakin kohdissa vuoden 1948 

katoa vuoden 1891 katoon. Kajaanin kihlakunnan kadon tutkimuksessa tuli ilmi, että 

Kajaaniin oli muodostettu hätäaputoimikunta. Halusin tietoa siitä, toimiko 1800-luvun 

hätäaputoimikunta samalla tavalla kuin 1900-luvun katokomiteat. 

 

LÄHTEET 

 

Päälähteeni on Oulun läänin talousseuran arkisto, joka sijaitsee maakunta-arkistossa 

Oulussa. Arkistoidut paperit kertovat melko kattavasti katokomiteoiden työskentelystä. 
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Tutkimuksessani käytin vuosien 1948 ja 1952 katoja koskevia pöytäkirjaotteita ja 

pöytäkirjoja. Pohjois-Suomen katokomitean kirjeenvaihto oli tärkeänä lähteenä, sekä 

katokomitean lähettämät kirjeet että komitealle saapuneet kirjeet vuosilta 1948–1953. 

Arkistossa oli kertomus Pohjois-Suomen katokomitean toiminnasta, 

maatalousneuvojien lähettämiä tiedonantoja vuosien 1948 ja 1952 kadoista ja 

kunnanvaltuustoilta saapuneita pöytäkirjaotteita vuosilta 1948 ja1952. Katokomitea oli 

tehnyt lopuksi tapahtuneista kadoista mietinnöt, jotka avarsivat myös tutkijan 

näkemyksiä. Luin sanomalehti Kalevaa tapahtumien ajalta Oulun yliopiston 

mikrofilmeiltä etsien lehdistä katoon liittyviä artikkeleita. 

 

 Katokomiteat ovat käyneet kirjeenvaihtoa muun muassa maatalousministeriön ja 

kuntien kanssa, ja ne ovat saaneet myös yksittäisten viljelijöiden lähettämiä kirjeitä. 

Epäkohtana voisin mainita kirjeenvaihdosta joidenkin vastausten puuttumisen. 

Arkistosta ei tahdo selvitä, kuinka valituksen jättäneille viljelijöille kävi avustusten 

saannissa. Asiakirjat sisältävät tilastoja hallavahingoista, siementarpeista ja 

katoavustusten jaoista. Lisäksi tutkin Mika Poikelan pro gradu -tutkielmaa ”Katovuodet 

Kajaanin kihlakunnassa 1891–1892” saadakseni selville, onko 1800-luvulla jo ollut 

katokomiteoita ja miten silloin on toimittu katotilanteissa. 

 

TUTKIMUSTILANNE 

 

Mitään kirjallisuutta katokomiteoista tai niiden perustamisista ei ole. Seija Miettisen 

kirjassa ”150 vuotta Oulun läänin talousseuran historiaa” kerrotaan muutamalla rivillä 

seuran toimineen katotoimikuntana ja katokomiteana kadon sattuessa. Itse olen tehnyt 

aikaisemmin proseminaaritutkielman vuoden 1952 kadosta, ja huomasin silloin kadon 

selvittäjänä olevan katokomitean.   

 

Katoja käsitteleviä tutkimuksia on paljon, esimerkiksi Kaisu Sarkkisen tekemä pro 

gradu -tutkielma ”Nälkävuodet 1865–1868 Oulun kihlakunnassa”. Näiden katovuosien 

jälkeen on tapahtunut yhteiskunnassa suuria muutoksia. Rautatiet ovat valmistuneet 

Pohjois-Suomeenkin, liikenne ja tietoliikenne ovat huomattavasti parantuneet. 

Valtiovalta on pyrkinyt kehittämään maanviljelyä monin keinoin huomattuaan viljan 

omavaraisuuden tärkeyden itsenäistymisen jälkeen. 
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Mika Poikelan pro gradu -tutkielma ”Katovuodet Kajaanin Kihlakunnassa 1891–1892” 

on hieman lähempänä tutkimusaikaani, mutta itse tutkimus on erilainen. Hänen 

tutkimustehtävänsä rajoittui nimensä mukaisesti vain Kajaanin kihlakuntaan.  
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1. KATO VUONNA 1948 

1.1. Pohjois-Suomen katokomitean perustaminen 

 

Kesällä 1948 maakunnasta alkoi kuulua huolestuttavia viestejä pahoista hallaöistä ja 

satotoiveiden menetyksistä. Kesäkuun aikana lämpötila pysytteli päivisin alhaalla ja 

yhtenätoista peräkkäisenä yönä se laski niin alas, että se vioitti oraita. Elokuussa 7. ja 8. 

päivän välinen yö oli hallayö. Silloin mitattiin eri puolilla maakuntaa 6–9 astetta 

pakkasta. Alhaisimmat lämpötilat mitattiin Pyhä-, Kala- ja Siikajokivarsien 

yläjuoksuilla. Sen seurauksena päättivät Oulun läänin talousseura ja Pohjois-

Pohjanmaan maataloustuottajien johtokunta kutsua kuntien edustajia neuvottelemaan 

niistä toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä hallavahinkojen lieventämiseksi. He olivat 

pyytäneet seurojensa alueilla olevia maatalousneuvojia lähettämään Oulun läänin 

talousseuraan tietoja kuntien katotilanteista.
51

 

 

Pohjois-Pohjanmaan maataloustuottajain piiriliiton ja Oulun läänin talousseuran 

johtokuntien edustajat ja alueidensa kuntien johtohenkilöt kokoontuivat syyskuun 24. 

päivänä 1948 Oulussa. Kokous pidettiin ravintola Arinassa. Kokoukseen oli saapunut 40 

osanottajaa 21 eri kunnasta. Sanomalehti Kalevan mukaan siellä oli myös Oulun 

lääninhallituksen ja kansanhuoltopiirien edustajia. He pohtivat yhdessä niitä 

toimenpiteitä, joihin he ryhtyisivät kuluneen kesän kadon johdosta.
52

 Osanottajat 

perustivat viisihenkisen väliaikaisen keskustoimikunnan Ouluun. Keskustoimikuntaan 

valittiin yksimielisesti maanviljelysneuvos Kalle Louhela
53

, agronomi A. V. Helenius, 

kunnallislautakunnan esimiehet H. J. Kyllönen ja Toivo Salanne sekä maanviljelijä 

Johannes Partanen. 
54

 

 

Väliaikaisen keskustoimikunnan mielestä pahinta oli yksityisten viljelijöiden ja kuntien 

tulojen pieneneminen, koska hallan aiheuttamat tuhot olivat suurimmat niissä kunnissa, 

                                                           
51

 1948. Pohjois-Suomen katokomitean lähettämät kirjeet. Jäljennös kirjeestä 

Valtioneuvostolle 2.10.1948. Oulun läänin talousseuran arkisto Hff:1b. OMA. 
52

 Sanomalehti Kaleva 25.9.1948. Otsikko: Hallan maakunnassa aiheuttamien vahinkojen 

suuruudesta. 
53

 Nimi esiintyi Kallena, mutta Biografiakeskuksen mukaan nimi oli Kaarlo Louhela (1888–1957). 

 
54

 Hff:1a. Vuoden 1948 katoa koskeva pöytäkirjaote ja pöytäkirja. Oulu läänin talousseuran arkisto. 

OMA. 
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joissa pienviljelys oli vallitseva. Hyvinäkin vuosina lisäansiot olivat suurimmalle osalle 

viljelijöistä välttämättömiä perheen elatuksen turvaamiseksi. Niissä kunnissa, joissa 

vahingot olivat jääneet vähäisiksi, olivat siirtoväen haltuun joutuneiden tilojen sadot 

jääneet heikoiksi. Syynä siihen oli tilojen sijainti. Tilat sijaitsivat soiden reunoilla, ja 

näin ne olivat hallanarkoja. Uusille viljelijöille erotettiin maat, jotka olivat 

huonoimpia.
55

 

 

Keskustoimikunnan tehtävä oli selittää katotilanne viranomaisille ja ehdottaa 

avustustoimia tilanteen helpottamiseksi. Kokous päätti lähettää lähetystön Helsinkiin 

saattaakseen asiat valtiovallan tietoon. Kunnille ilmoitettiin mahdollisuudesta osallistua 

lähetystöön.
56

 Sanomalehti Kaleva kirjoitti Helsinkiin lähteneen lähetystön 

kokoonpanosta siten, että siinä oli Oulun läänin talousseuran edustajia sekä 

Peräpohjolan ja Lapin alueen edustajia yhteensä 30 henkilöä. Lähetystö tapasi 

puheenjohtajansa maanviljelysneuvos Kalle Louhelan johdolla hallituksen edustajia. 

Hallitusta edustivat ministerit Lepistö, Raatikainen, Härmä, Hiltunen ja Leivo-Larsson. 

Kalevan mukaan hallitus lupasi kaiken tukensa hallavahingoista kärsineille Pohjois-

Pohjanmaan kunnille.
57

 

 

Väliaikainen keskustoimikunta pyysi valtiovaltaa asettamaan katotoimikunnan Ouluun, 

jotta se voisi selvittää hallatuhot ja tarvittavat avustustoimet. Katotoimikunnassa tulisi 

sen mukaan olla edustettuina Oulun läänin talousseura, valtion viljavarasto, Oulun 

läänin kansanhuoltopiiri, katoalueen kunnat ja viljelijät. Se toivoi asioiden hoitamisesta 

aiheutuvat kustannukset suoritettavan valtion varoista.
58

 

 

Sanomalehti Kaleva kirjoitti 9.10.1948 hallituksen myönteisestä suhtautumisesta 

katokomitean perustamiseksi Ouluun. Helsinkiin matkustaneista katoalueen lähetystön 

                                                           
55

 1948. Pohjois-Suomen katokomitean lähettämät kirjeet. Jäljennös kirjeestä 

Valtioneuvostolle 2.10.1948. Oulun läänin talousseuran arkisto Hff:1b. OMA. 
56

 Hff:1a. Vuoden 1948 katoa koskeva pöytäkirjaote ja pöytäkirja. Oulun läänin 

talousseuran arkisto. OMA. 
57

 Sanomalehti Kaleva 7.10.1948. Otsikko: Hallitus lupaa kaiken tukensa. 
58

 1948. Pohjois-Suomen katokomitean lähettämät kirjeet. Jäljennös kirjeestä 

valtioneuvostolle 2.10.1948. Oulun läänin talousseuran arkisto Hff:1b. OMA. 
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jäsenistä osa palasi jo tällöin takaisin, ja heiltä saadun tiedon mukaan Ouluun 

asetettaisiin katotoimikunta.
59

   

 

Maatalousministeriö ilmoitti kirjeessään 14.10.1948, että valtioneuvosto oli katsonut 

tarpeelliseksi asettaa katokomitean Oulun läänin talousseuraan, jotta se kokoaisi tiedot 

Pohjois-Suomen katoalueen laajuudesta ja tilanteesta. Tietojen nojalla se tekisi valtion 

viranomaisille, kunnille ja maatalousjärjestöille tarpeellisiksi katsomansa esitykset 

kadon seurausten lieventämiseksi ja harkitsemallaan tavalla tukisi paikallisen väestön 

omatoimisuutta kadon aiheuttamien vaikeuksien voittamiseksi. Nimeksi tälle 

toimikunnalle valtioneuvosto ehdotti Pohjois-Suomen katokomiteaa.
60

 

 

Valtioneuvosto kutsui katokomitean puheenjohtajaksi maanviljelysneuvos Kalle 

Louhelan Oulun läänin talousseurasta ja jäseniksi agronomi A. Heleniuksen 

Madekoskelta, joka oli työssä valtion viljavarastossa, metsänhoitaja V. Oksan Oulun 

työvoimapiiristä, maanviljelijä J. Kyllösen Kärsämäeltä, maanviljelijä Ville Mehtälän 

Haapajärveltä, kansanhuollon johtajan Konsta Virkkalan Toholammilta, maanviljelijä 

Hannes Paason Kuivaniemeltä, maanviljelijä Eino Rytingin Pudasjärveltä, maanviljelijä 

Kalle Kauppilan Torniosta, agronomi Eino Kurkelan Kemistä Perä-Pohjolan 

maanviljelysseurasta ja toiminnanjohtaja T. Salakiven Rovaniemeltä Lapin 

maatalousseurasta.
61

 

 

Katokomitea sai ottaa itselleen sihteerin ja käyttää apunaan asiantuntijoita, joiden 

palkkioista ja tarvittavista määrärahoista sen oli tehtävä esitys maatalousministeriölle. 

Katokomitean puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista oli olemassa voimassaolevat 

valtioneuvoston päätökset. Valtiokonttoria oli kehotettu maksamaan kokouspalkkiot ja 

matkakustannukset puheenjohtajan allekirjoituksella varustettuna laskuja vastaan.
62

 

 

                                                           
59

 Sanomalehti Kaleva 9.10.1948. Otsikko: Useita katoalueille elintärkeitä kysymyksiä saatiin 

myönteiseen ratkaisuun. 
60

 Maatalousministeriön kirje 14.10.1948. n:o 2820. 1948. Pohjois-Suomen katokomitealle 

saapuneet kirjeet. Oulun läänin talousseuran arkisto Hff:1c. OMA. 
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 1948. Pohjois-Suomen katokomitealle saapuneet kirjeet. Maatalousministeriön kirje 
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 Maatalousministeriön kirje 14.10.1948 n:o 2820. Pohjois-Suomen katokomitealle 

saapuneet kirjeet. Oulun läänin talousseuran arkisto Hff:1c. OMA. 
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Pohjois-Suomen katokomitea piti kokouksen, jossa se suunnitteli toimenpiteitä, joihin 

se ryhtyisi kadon ja sen seurausten selvittämiseksi. Katoalueen laajuuden selville 

saamiseksi katokomitea päätti ottaa yhteyttä Oulun läänin talousseuran, Lapin läänin 

maanviljelysseuran ja Pohjois-Pohjanmaan maanviljelysseuran alueen asiantuntijoihin. 

Maatalousministeriöön oli tullut paljon yhteydenottoja muiltakin katoalueilta. 

Maatalousministeriön kehotuksen perusteella ja neuvoteltuaan Kuopion ja Pohjois-

Karjalan maanviljelysseurojen kanssa katokomitea päätti lähettää tiedustelut myös 

Kiuruveden, Nurmeksen, Pielisjärven, Rautavaaran, Sonkajärven, Valtimon ja Vieremän 

kunnallislautakunnille.
63

 

 

Siementilanne ja mahdollisesti itävyystutkimuksen tarpeellisuus sekä siementen oston 

rahoitus kuuluivat selvitettävien asioiden joukkoon. Katokomitea piti tärkeänä 

työtilaisuuksien järjestämisen katoalueen kunnissa, ja se pohti myös 

uudisraivaustoiminnan rahoitusta. Sen mielestä valtion ja kuntien tuloverotuksien pitäisi 

ottaa huomioon hallan vaikutukset viljelijöille. Pohdinnan aiheina olivat, miten halla-

alueen kuntia voisi tukea, miten hallan aiheuttamat vahingot korvattaisiin yksittäisille 

viljelijöille ja millä tavalla voitaisiin lisätä paikallisväestön omatoimisuutta vaikeuksien 

voittamiseksi.
64

  

 

Kuntien opastus katotoimikuntien perustamiseksi oli katokomitean tehtävänä. 

Katokomitea tarvitsi useita lomakkeita, joiden laatijoiksi se aikoi asettaa 

työvaliokunnan. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin maanviljelysneuvos Kalle Louhela, 

agronomi A. Helenius, metsänhoitaja V. Oksa, maanviljelijä J. Kyllönen sekä sihteeriksi 

agronomi Olavi Saarela.
65

 Maatalousministeriöstä tuli vielä uusi kehotus lähettää 

tiedustelut katotilanteesta myös Kinnulan ja Kivijärven kunnallislautakunnille.
66
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Vuoden 1948 Pohjois-Suomen katokomitea koostui pääasiassa maanviljelyyn liittyvän 

koulutuksen saaneista henkilöistä ja maanviljelijöistä. He olivat kotoisin eri puolilta 

katoaluetta. Väliaikainen keskustoimikunta oli ehdottanut, että siinä olisivat edustettuina 

valtion viljavaraston, Oulun työvoimapiirin, kansanhuollon, Perä-Pohjolan 

maanviljelysseuran, Lapin maatalousseuran ja Oulun läänin talousseuran asiantuntijat. 

Arkistosta ei selvinnyt, miten kyseisiin henkilöihin päädyttiin: ehdottiko väliaikainen 

keskustoimikunta Helsingissä käydyissä keskusteluissa juuri näitä miehiä valittaviksi 

katokomiteaan vai annettiinko se Pohjois-Suomen katokomitean päätettäväksi. 

 

Mika Poikelan pro gradu -tutkielman mukaan Oulussa kokoontuivat maaherra Anders 

Malmgren, lääninsihteeri H. Liljeblad, kauppias A. Snellman ja lehtori A. Forsman 

17.11.1891 perustaakseen Oulun läänin hätäaputoimikunnan. Helsinkiin perustettiin 

Hätäaputoimikuntien keskuskomitea 6.12.1891. Oulun läänin hätäaputoimikunta pyysi 

hädänalaisia kuntia perustamaan paikallishätäaputoimikuntia.
67

 

 

Vuoden 1891 kadon selvittely aloitettiin vasta marraskuun loppupuolella kuukautta 

myöhemmin kuin vuoden 1948 kadossa. Helsingin keskuskomitea perustettiin vielä 

lähes kuukausi hätäaputoimikunnan jälkeen. Aikaisemmin kadon selvittämisen aloitus 

vei kauemmin aikaa. Vuoden 1891 kadon selvittäjinä Oulussa olivat valtion 

virkamiehet, kauppias ja lehtori. Vuoden 1948 kadon tutkijat olivat maanviljelyn 

ammattilaisia, maanviljelyyn koulutettuja henkilöitä tai maanviljelijöitä. Yhteistä 

molempien katojen selvittelyssä oli valtion mukana olo. Molemmissa kadoissa 

perustettiin sekä kaupunkiin että kadosta kärsiviin kuntiin toimikuntia. 

 

Kadon ja sen seurausten selville saaminen vaati katokomitealta valtavan urakan 

aloittamista. Pohjois-Suomen katokomitean työsuunnitelmat jo osoittivat sen, että se ei 

keskittynyt pelkästään menetettyyn satoon, vaan se kantoi huolta sekä kuntien että 

viljelijöiden selviämisestä seuraavan kesän satoon saakka. 

 

1.2. Pohjois-Suomen katokomitean ohjeet kunnille 
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Valtuudet saatuaan Pohjois-Suomen katokomitea lähetti Oulun ja Lapin läänien sekä 

Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maanviljelysseurojen alueiden 

kunnallislautakunnille ohjeet kirjeitse 1.11.1948, kuinka kadon kohdanneissa kunnissa 

piti menetellä. Kuntien oli perustettava kolme henkilöä käsittävä katotoimikunta, jossa 

olisi yhtenä jäsenenä kunnan maatalousneuvoja. Kultakin pahimmin hallan kärsineeltä 

kylältä oli oltava yksi asiantuntija tukemassa katotoimikunnan työtä. 

Kunnallislautakunnan oli velvoitettava kansanhuoltolautakuntaa ja työasiainlautakuntaa 

avustamaan katotoimikuntaa sen tehtävissä. Maanviljelys- ja talousseurojen 

maatalousneuvojat olivat toimikuntien apuna, ja heidän kulunsa maksoi oma seura. 

Muut kuntien katotoimikuntien ja niiden avustajien kulut tuli suorittaa kuntien 

varoista.
68

 

 

Katokomitean toimesta laadittiin lomakkeita, joiden avulla katoalueita selvitettiin. 

Katokomitea lähetti kaikki lomakkeet ja asiakirjat kunnallislautakunnille, joiden oli 

hoidettava ne eteenpäin katotoimikunnille. Pohjois-Suomen katokomitea vaati 

selvityksen katoalueiden ja niiden viljelijöiden tilanteesta seuraavilla lomakkeilla:  

Lomake n:o 1. Kevään 1949 siementarve. 

Lomake n:o 2. Tiedot tarkkailulohkojen lopullisista punnitustuloksista. 

Lomake n:o 3. Minkä verran viljelijät itse pystyisivät rahoittamaan siemenistä omin 

avuin ja paljonko he tarvitsisivat lainoitusta? 

Lomake n:o 4. Paljonko kunnan alueelta tulee kauppaan siemenkelpoista viljaa? 

Lomake n:o 5. Hallavahinkojen markkamääräinen arviointi. 

Lomake n:o 6. Luettelo jo valmiiksi suunnitelluista tai suunnitteilla olevista metsä-, tie-, 

rakennus- ja kuivatustöistä, jotka voitaisiin panna täytäntöön jo talven 1948–1949 

aikana. 

Lomake n:o 7. Montako tutkittavaa siemenerää kunnan alueelta tulisi, jos ilmainen 

siemenviljan tutkimus valtion siementarkastuslaitoksella saataisiin käyntiin? Sen 

edellytyksenä oli, että tutkittavaa siemenviljaa säästyisi muille myytäväksi tai 

vaihdettavaksi siemeneksi vähintään 200 kg ja se olisi siemenkelpoista. 

Lomake n:o 8. Vehnäsadot ja hallan aiheuttamat vehnäsadon alenemisprosentit. 
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Lomakkeet piti palauttaa 15.11.1948 mennessä.
69

  

 

Pohjois-Suomen katokomitea päätti lisäksi, että katotoimikuntien tuli antaa tiedot hallan 

aiheuttamista tuhoista valtion ja kunnan verotuslautakunnille ja todistukset viljelijöille, 

jos he sitä pyysivät veroilmoituksiin liitettäviksi. Työttömyyden lisääntymisen vuoksi 

katokomitea kehotti kuntia tarkastamaan työttömyyttä koskevat ohjeet ja huolehtimaan, 

että työttömyyskortistot pysyivät ajan tasalla. Kuntien piti teettää halonhakkuutöitä ja 

avata uusia työpaikkoja ja huolehtia, että muutkin työnantajat järjestäisivät 

työtilaisuuksia mahdollisuuksiensa mukaan. Jos työttömyyttä esiintyi, tiedot siitä oli 

lähetettävä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle työvoimapiirin kautta valtion 

työttömyystöiden järjestämiseksi.
70

 

 

Katokomitea ehdotti, että kuntien alueen katotoimikunnat ja eri kylille valitut 

asiantuntijat kokoontuisivat neuvottelutilaisuuteen, jossa olisivat läsnä myös 

kunnallislautakuntien puheenjohtajat. Kokouksessa olisi käytävä yksityiskohtaisesti läpi 

Pohjois-Suomen katokomitean kiertokirjeessä lähettämät ohjeet, kuinka katoarvio oli 

suoritettava, miten lomakkeet oli täytettävä ja kuinka tieto saataisiin viljelijöille 

katoarvion suorittamisesta. Kaikki lomakkeet lähetettiin kahtena kappaleena paikallisille 

katotoimikunnille.
71

 

  

Pohjois-Suomen katokomitea päätti lähettää sanomalehtien välityksellä ilmoituksen 

katotilanteesta, jotta asianomaiset, joita katokorvausten käsittely koski, saisivat tiedon 

menettelytavoista. Tiedotus laadittiin kiertokirjeelle n:o 11, joka lähetettiin 5.11.1948 

sanomalehdille. Näitä olivat Liitto, Kaleva, Kaiku, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, 

Raahen-seutu, Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa sekä Kokkolan ja 

Keski-Pohjanmaan lehdet.
72

 Koska lomakkeiden palautusaika oli niin lyhyt, 

katokomitea toivoi, että jokainen viljelijä, jolle oli sattunut hallavahinkoja, ottaisi 

yhteyden alueensa katotoimikuntaan tai eri kylille valittuihin asiantuntijoihin. 
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Viljelijöiden piti ilmoittaa hallavahingot, perunan ja muiden viljelykasvien kylvöalat 

seuraavalle vuodelle, paljonko viljelijä tarvitsi ostosiementä seuraavana kesänä, 

siementen ostohinta ja voisiko viljelijä rahoittaa siemenen oston itse vai tarvitsiko hän 

lainavaroja, ja jos tarvitsi, niin minkä verran.
73

  

 

Hallan johdosta tulisi olemaan puutetta aikaisista vehnä- ja kauralajikkeista. Sen tähden 

jokaisen viljelijän, jolla oli myytäväksi 200 kilogrammaa siemeneksi kelvollista vehnää 

tai kauraa, tulisi tehdä siitä ilmoitus paikalliselle katotoimikunnalle. Pohjois-Suomen 

katokomitea oli tehnyt ehdotuksen valtion siementarkastuslaitokselle katoalueen 

siementen tutkimiseksi ilmaiseksi. Viljelijät saisivat ohjeet katotoimikunnilta siementen 

lähettämisestä, kun lupa olisi saatu.
74

 

 

Kaikki lomakkeet oli täytettävä kahtena kappaleena, joista toinen oli lähetettävä 

Pohjois-Suomen katokomitealle 15.11.1948 mennessä ja toinen jäi katotoimikunnalle. 

Katokomitea lähetti verottajaa varten mallilomakkeen, josta katotoimikuntien tuli 

neuvotella paikallisten veroviranomaisten kanssa tarpeellisten selvitysten saamiseksi 

veroilmoituksiin. Lomakkeet piti olla täytettyinä ja katokomitealle lähetettyinä 

30.11.1948 mennessä.
75

 

 

Pohjois-Suomen katokomitean toimesta suunnitelluilla ja laadituilla lomakkeilla 

katokomitea pyrki siis saamaan selville hallan tiloille aiheuttamat tuhot. Kunnat saivat 

katotoimikunnat muodostetuiksi katokomitean ohjeiden mukaisesti. Katokomitea halusi 

maatalousneuvojat viljelysten tarkastajiksi, koska he olivat maanviljelys- ja 

talousseurojen jäseniä. Maatalousneuvojat olivat kunnille edullista työvoimaa, koska 

heidän palkkionsa maksoivat maatalousseurat.  Kunnallislautakuntien lisäksi joutuivat 

kansanhuoltolautakunta ja työasianlautakunta avustamaan katotoimikuntia. Kuntiin oli 

määrättävä yhteistyöhenkilöt, jotka olivat vastuussa siitä, että kunnista saatiin 
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viljelijöiden kärsimät hallan aiheuttamat tuhot oikeanlaisina. Kunnille jäi suuri vastuu 

katoarvion selvittämisessä. 

 

1.3. Katotoimikunnat aloittavat työnsä 

 

Katotoimikunnat ryhtyivät toimeen kunnissa, joissa hallatuhoja oli ollut. Jotta eri 

viljelmiltä saataisiin tarkat tiedot hallan aiheuttamista tuhoista, oli kylillä järjestettävä 

kokoukset. Niistä oli ilmoitettava vielä lisäksi seinäilmoituksilla hyvissä ajoin, että 

kaikki asianosaiset saivat kokouksista tiedon. Kokouskutsussa oli mainittava, että 

kaikki, jotka halusivat saada mahdollista avustusta tai lainaa hallatuhojen johdosta tai 

siemeniä seuraavaksi kevääksi, oli oltava kokouksessa läsnä. Syrjäisimmille kylille 

valittuja asiantuntijoita kehotettiin pitämään nämä kokoukset, sillä katotoimikunta ei 

pystyisi olemaan joka kokouksessa mukana. Jos mahdollista, niin joku katotoimikunnan 

jäsenistä tulisi kokoukseen.
76

 

 

Kuntien katotoimikuntien oli päätettävä ennen kylissä pidettäviä kokouksia, mitä 

kilohintaa eri viljoille ja perunalle käytettiin hallavahinkoja arvioitaessa. Samoin oli 

päätettävä, mitä kilohintaa käytettiin vehnän, rukiin, ohran, kauran ja perunan siementen 

ostohintana. Kauppasiementen vähittäishintoina käytettiin valtion viljavarastosta saatuja 

siementen hintoja. Vähittäishinnat kilolta olivat: ruis 19,50 markkaa, vehnä 20,50 mk, 

ohra 18,50 mk, kaura 18,25 mk ja herne 24,00 mk. Näihin hintoihin oli lisättävä vielä 

todelliset rahtikulut. Saadun summan mukaan oli siementen ostohinta laskettava 

jokaisella tilalla.
77

 

 

Myöhemmin katokomitea huomasi hintojen olevan virheellisiä, ja se joutui 

ilmoittamaan katotoimikunnille uudet kauppasiementen vähittäismyyntihinnat. Ne olivat 

ilman rahtilisiä ruis 19,75 markkaa, vehnä 20,75 mk, ohra 18,75 mk, kaura 18,50 mk ja 
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herne 24,25 mk. Hintoihin, jotka olivat 25 penniä korkeampia, oli lisättävä vielä 

rahtikulut.
78

 

 

Tilanomistajan oli ilmoitettava, minkä verran siementen hankinnasta pystyttiin 

ostamaan omin varoin ja minkä verran haluttiin lainoitusta. Jos tilallinen tarvitsi 

avustusta, oli kunnan katotoimikunnan merkittävä ehdotus avustusmäärästä kunkin tilan 

kohdalle ja neuvoteltava paikallisen huoltolautakunnan kanssa avustustarpeesta.
79

 

 

Arviomiehet kulkivat tiloilta toisille pitkien matkojen taakse. He huomasivat, että 

marraskuun 15. päivän aikaraja, joka heille oli annettu tilojen hallavahinkojen 

tarkastamiseen, oli aivan liian lyhyt. Katotoimikunnat keräsivät ja yhdistivät tietoja 

lomakkeisiin valtavalla kiireellä. Tuskastuneena ne huomasivat pian, ettei kaikkia 

vaadittavia lomakkeita ehdi millään palauttaa viidenteentoista marraskuuta mennessä. 

Eri kuntien katotoimikunnat palauttivat katokomitealle ne paperit, jotka ne olivat 

saaneet valmiiksi. Samalla ne huomauttivat liian lyhyestä palautusajasta ja pyysivät 

lisäaikaa lomakkeiden palauttamiseen.
80

 Turtolan katotoimikunnalla oli täytettynä vain 

muutama lomake määräaikaan mennessä, mutta se lupasi toimittaa lisätietoja niin pian 

kuin mahdollista.
81

 Ylitornion katotoimikunta tilasi Pohjois-Suomen katokomitealta 30 

lomaketta n:o 1, jolla ilmoitettiin yksityisiltä tiloilta saadut siementarpeet vuodelle 

1949. Samalla se huomautti katokomitean antamasta liian lyhyestä tietojen keräilyajasta: 

”Emme näin suurissa pitäjissä huonojen postiyhteyksien ym. muiden vaikeuksien takia 

pääse muutamassa päivässä edes alkuun.” Se toivoi tilaston palautusaikaa jatkettavan 

marraskuun loppuun asti.
82

 

 

Kiihtelysvaaran kunnallislautakunta ilmoitti katokomitealle, että heidän alueellaan on 

ollut hallavahinkoja niin paljon, etteivät he millään ehdi kerätä katotietoja kunnasta niin 
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lyhyessä ajassa. He aikoivat lähettää tiedot 15.12.1948 mennessä.
83

 Kaustisten 

katotoimikunnasta lähetettiin ajallaan lomakkeet numerot 2, 3, 4, 5, 6 ja 8. Samalla se 

ilmoitti, että lomake numero yksi lähetetään myöhemmin. Kirjeen oli allekirjoittanut 

Sulo Laurila.
84

 Pyhäselän kunnan kunnallislautakunnan mukaan siellä oli ollut niin 

ankara halla, että nekin viljelijät, jotka olivat aikaisemmin olleet omavaraisia viljaan 

nähden, ovat joutuneet anomaan leipäkortteja perheilleen. Kunnallislautakunnan 

mielestä tuntui omituiselta, että katokomitea antoi vajaan viikon aikaa kadon 

selvittämiseen. Se ei millään ehdi hankkia luotettavia tietoja niin lyhyessä ajassa. 

Kunnallislautakunnan mielestä hallatuhojen selvittämiseen menee vähintään kolmesta 

neljään viikkoa. Heillä oli kunnallislautakunnan kokous joulukuun ensimmäisenä 

päivänä, ja silloin he valitsivat kuntaan katotoimikunnan. He lähettivät katokomitealle 

vaaditut tiedot joulukuun loppuun mennessä ja pitivät itsestään selvänä, että ne 

huomioitiin.
85

 Kuntia, jotka eivät ehtineet näin lyhyessä ajassa kerätä katotietojaan 

viljelijöiltä, oli muitakin esimerkkeinä Perho, Pielisjärvi, Ristijärvi ja Savukoski. 

 

Halsuan katotoimikunta lähetti keräämänsä tiedot ajallaan. Samalla se ilmoitti, että 

paikkakunnalla oli sellaisia viljelijöitä, jotka eivät uskaltaneet tilata siemeniä ja tehdä 

velkaa. Katotoimikunta toivoi, että Halsuan katovahingot korvattaisiin täysimääräisinä, 

koska kunta kuuluu maan köyhimpiin alueisiin.
86

 Halsuan katotoimikunta lähetti toisen 

kirjeen 23.11.1948, koska aikaisemmasta oli jäänyt pois kunnassa asuvan Karjalan 

siirtolaisen Juho Störkkin vuoden 1948 hallavahingot. Se toivoi vielä tämän viljelijän 

saavan avustusta, vaikka tiedot tulivat myöhässä.
87

 

 

Kun vertaa vuoden 1891 hätäaputoimikunnan työtä vuoden 1948 kadon selvitystyöhön, 

niin toiminnan hitaus tulee ensimmäisenä esille. Vasta joulukuussa 1891 Oulun läänin 

hätäaputoimikunta pyysi kuntia perustamaan paikallistoimikuntia. Kirkkoherra K. Pfaler 

oli nähnyt paikallistoimikunnan perustamisen tarpeelliseksi, koska liikkeellä oli paljon 
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kerjäläisiä. Suomussalmen paikallishätäaputoimikunnan puheenjohtajaksi oli valittu 

rovasti A. Calamnius ja Hyrynsalmelle kirkkoherra J. Snellman. Paikallistoimikunnan 

jäsenille ei maksettu palkkaa eikä muitakaan korvauksia.
88

 Paikallistoimikuntiin oli 

valittu puheenjohtajiksi pappeja, kuten oli aikaisemminkin tehty. Oulun läänin 

talousseura oli jo tuolloin perustettu, ja Kainuu kuului sen alaisuuteen. Kainuu sai oman 

maatalousseuransa vasta vuonna 1904. Oulun hätäaputoimikunnan johdossa oli 

maaherra. Pappeja pidettiin oman alueensa parhaimpina tuntijoina vielä 1800-luvun 

lopulla. He keräsivät työnsä ohessa myös hallavahinkojen määrät tiloilta. Nälkä sai 

ihmiset kerjäämään talosta taloon. Kerjäläisistä ei enää 1948 kadon yhteydessä puhuta 

mitään. Katotoimikunnat tarkastivat kunnan alueelta arviomiesten lähettämät paperit. 

Tuhojen arvioiminen viljelyksillä vei aikaa, jota arviomiesten mielestä oli liian vähän. 

Tämän vuoksi arviomiehet valittivat aikataulun olevan niin tiukka, etteivät he ehtineet 

tarkastaa kaikkia viljelyksiä. Katotoimikunnat joutuivat lähettämään valitukset 

katokomitealle Ouluun. 

 

1.4. Kadon laajuus selviää 

 

Pohjois-Suomen katokomitea joutui kiirehtimään kuntien katotoimikuntia, jotta se saisi 

katoarviot kunnittain ja tiloittain eriteltyinä. Viimeiseen annettuun päivämäärään 

mennessä useilta kunnilta puuttuivat kaikki tiedot. Monilta kunnilta puuttui lomake n:o 

1, jossa olivat tiedot hallan aiheuttamista tuhoista tiloilla. Vain sellaiset tilat, joissa 

hallavahinkoarviot oli tehty, voisivat saada katokorvausta tai avustusta. 

Maatalousministeriö oli pyytänyt katokomiteaa ottamaan katoselvitykseen mukaan myös 

Pohjois-Karjalan kunnat. Koska katokomitean antamaan aikarajaan vuoden 1948 

marraskuun loppuun oli enää viikko jäljellä, eivät Pohjois-Karjalan kunnat ehtineet 

kerätä siinä ajassa katotietoja viljelijöiltä.
89

 Hämmästyneenä tietojen puutteesta 

                                                                                                                                                                          
87

 1948 Pohjois-Suomen katokomitealle saapuneet kirjeet. Halsuan katotoimikunnan lähettämä kirje 

22.11.1948. Hff:1c. Oulun läänin talousseuran arkisto. OMA. 
88

 Mika Poikelan pro gradu -tutkielma 1997. s. 35. Katovuodet Kajaanin kihlakunnassa 1891–1892. s. 35. 

Historian laitos. Oulun ylioisto. 
89

 Pohjois-Suomen katokomitean lähettämät kirjeet 1948. Kirje kunnallislautakunnille 9.12.1948. Hff:1b. 

Oulun läänin talousseuran arkisto. OMA. 



 29 

katokomitea joutui jatkamaan katoarvioiden palautusaikaa 20. joulukuuta 1948 

saakka.
90

  

 

Katokomitea ilmoitti, ettei se ota hallatilastoja enää vastaan aikarajan 20.12.1948 

jälkeen vaan katsoo, ettei niissä kunnissa, joista tilastoja ei ole tullut, ollut korvauksia 

aiheuttavia hallavahinkoja sattunut. Kuntia, joilta katokomitea pyysi hallatilastoja ja 

lisäselvityksiä olivat Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Liminka, 

Lumijoki, Nivala, Oulujoki, Oulunsalo, Posio, Pyhäjärvi, Himanka, Kaarlela, Kannus, 

Kälviä, Perho, Reisjärvi, Ullava, Veteli, Ylivieska, Ala-Tornio, Kemin maalaiskunta, 

Kemijärvi, Kolari, Rovaniemen maalaiskunta, Turtola, Ylitornio, Enontekiö, Inari, 

Kittilä, Pelkosenniemi, Savukoski ja Utsjoki.
91

 

 

Haapajärven kunnanvaltuusto ilmoitti katokomitealle, että halla oli tuhonnut 44,5 

prosenttia sadosta 1 011 hehtaarin alueella. He arvelivat vahinkojen olevan viljan osalta 

976 000 kiloa ja perunan osalta 1 380 000 kiloa. Rahaksi muutettuna hallavahingot 

olivat yhteensä 17 879 000 markkaa. Pahimmat vahingot olivat sattuneet Kuusaan kylän 

Kuonanperän ja Varisperän viljelijöille, jossa oli ollut täydellinen tuho.
92

 

 

Iin kunnan alueen hallavahingot olivat mittavat. Vehnän odotettu sato oli 1 300 kg ja 

saatu sato oli 900 kg, joten kato oli 31 prosenttia. Markoiksi muutettuna, kun vehnän 

kilohinta oli 14,50 mk, tuli hallavahinkojen määräksi 468 234,00 markkaa. Kauran 

odotettu sato oli 1 500 kg ja saatu sato oli 800 kg, jolloin kadon suuruus oli prosentteina 

47 ja rahallinen tappio oli 1 570 482,00 mk. Perunan osalta kato oli 20 % ja menetyksen 

rahallinen arvo oli 800 930,00mk. Kun mukaan otettiin vielä ohran ja rukiin satotappiot, 

tuli yhteissummaksi 3 189 384 markkaa.
93

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea tutki vahinkotilastoja ja totesi, että Kärsämäen kunta oli 

kärsinyt hallavahingoista eniten. Siellä sadot hehtaaria kohden olivat seuraavat: Vehnän 
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odotettu sato oli 1500 kg. Koska sato oli jouduttu niittämään karjan rehuksi, oli kato 

sataprosenttinen. Hallavahingot olivat markoissa 3 581 555,75. Rukiin odotettu sato oli 

1500 kg ja saatu sato oli 350 kg, joten kato oli 77 prosenttia. Markoissa se oli 

3 672 104,10. Paremmin ei käynyt ohralle eikä kaurallekaan. Ohran odotettu sato oli 

1500 kg ja sadoksi saatiin 314 kg. Kauran odotettu sato oli 1500 kg ja saatu sato oli 530 

kg. Markkamäärinä hallavahingot olivat ohran osalta 4 348 657,95mk ja kauran 

4 418 674,70 mk. Perunasta satoa odotettiin 16 600 kg ja saatiin vain 4 00 kg kadon 

ollessa 76 prosenttia. Vahingon markkamäärä oli 5 886 090,00 mk. Herneet jouduttiin 

huonon laadun takia syöttämään eläimille, joten kadoksi saatiin 226 747,20 mk. 

Kärsämäen kato oli yhteensä 22 133 827,70 markkaa. Hallavahinkoja Kärsämäellä oli 

656 tilalla ja kadon suuruus oli katokomitean mielestä poikkeuksellisen suuri, 

käyttökelpoista viljaa ihmisravinnoksi jäi todella vähän.
94

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea ilmoitti Oulun läänin lääninhallitukselle sen alaisen 

katoalueen siementarpeen. Tämä siementarve on esitettynä alla olevassa taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Oulun läänin talousseuran siementarpeet vuodelle 1949, luvut on ilmoitettu 

tonneina. Näille kunnille katokomitea haki rahtiavustusta. 

 

Lähde: Pohjois-Suomen katokomitean lähettämät kirjeet 1948. Kirje Oulun läänin 

lääninhallitukselle 13.12.1948. Oulun läänin talousseuran arkisto. OMA. 

 

Siemeniä oli Oulussa ja lähikunnissa pääsääntöisesti vielä saatavissa. Pohjois-Suomen 

katokomitea ilmoitti lääninhallitukselle ne kunnat, joiden siemenvarat olivat loppuneet. 
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 Ruis Ohra Vehnä Kaura Herne Peruna 

Kärsämäki 20 52 39 39 2 42 

Pyhäntä 9 20 10 51 1 10 

Kestilä 20 28 21 33 2 18 

Pulkkila 19 26 19 40 2 35 

Piippola 15 30 17 - 1 15 
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Oulun läänin lääninhallitus pyysi kansanhuoltoministeriötä tukemaan kuntia 

siemenviljan ostoissa yhteensä 576 300 markalla ja antamalla ne avustuksina. Lisäksi 

lääninhallitus katsoi kuntien tarvitsevan rahtiavustuksia siementen kuljetukseen 25 000 

markkaa.
95

   

 

Tehtyjen tutkimusten ja osanottajien kertoman perusteella voitiin todeta, että joillakin 

paikkakunnilla oli sattunut lähes täydellinen kato. Esimerkiksi Kärsämäellä, Piippolassa 

ja Pyhännällä oli melkein koko viljasato ihmisravinnoksi kelpaamatonta, kun taas 

joillakin alueilla vahinkojen suuruus vaihteli 30 ja 70 prosentin välillä. Niissäkin 

kunnissa, missä hallan tuhot olivat vähäisiä, oli siirtoväen hallussa olevat viljelmät 

kärsineet hallasta. Näin oli käynyt esimerkiksi Muhoksella. Joidenkin harvojen kuntien 

alueella oli kadolta vältytty, tällainen paikkakunta oli esimerkiksi Liminka.
96

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea oli ollut yhteydessä kansanhuoltoministeriöön pyytäen 

heikoimmissa asemassa olevien viljelijöiden leipäkorttien vaihtamista. 

Kansanhuoltoministeriö antoi ohjeet paikallisille kansanhuoltolautakunnille, mitä 

sellaisten viljelijöiden leipäkorttianomuksille tehdään, joiden leipävilja oli tuhoutunut 

syömäkelvottomaksi. Samoin se oli tiedottanut kansanhuoltolautakunnille, että 

leipäviljan, leipäviljaa sisältävän sekaviljan ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen 

viljatuotteiden syöttäminen eläimille ei koske sellaista heikkolaatuista hallan vioittamaa 

viljaa, joka ei täytä leipäviljasta annettuja laadun määräyksiä.  Kansanhuoltoministeriö 

oli antanut pahimmin hallasta kärsivien kuntien kansanhuoltolautakunnille oikeuden 

vaihtaa vehnän jauhatuskortin vehnäjauhojen ostolupaan.
97

 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen elintarvikkeiden säännöstelyjärjestelmä oli vielä 

osittain voimassa vuonna 1948. Kansanhuoltohallinto valvoi kulutuskysyntää, 

elinkeinotoimintaa ja hinnanmuodostusta. Leivät sai ostaa leipäkortilla ja viljelijät 
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tarvitsivat vehnän jauhatukseen lupakortin. Vehnäjauhojen ostoon oli oma lupakorttinsa 

kaikilla kansalaisilla.
98

 

 

Mika Poikelan pro gradun mukaan vuonna 1891 Oulun hätäaputoimikunta päätti ottaa 

käyttöön säästöön jääneen hätäapukassan, joka oli 129 000 markkaa. Rahamäärällä se 

osti ruisjauhoja toimitettavaksi katoalueelle. Lisäksi kruununmakasiineista oli saatavissa 

23 000 kiloa viljaa. Toimikunta päätti myös aloittaa kansalaiskeräyksen Suomessa. 

Hätäaputoimikunta antoi viljaa kunnille lainaksi, jonka takaisinmaksuaika oli viisi 

vuotta.
99

  

 

Joulukuun lopussa 1948 hallavahinkotilastot lopulta saapuivat katokomitealle. Kylät 

olivat pitäneet kokouksensa ja keränneet viljelijöiltä tilakohtaiset tiedot hallan 

aiheuttamista tuhoista. Nämä tiedot oli toimitettu kuntien katotoimikunnille, jotka 

tarkastivat lomakkeet. Kuntien maatalousneuvojat lähettivät kuntakohtaiset tiedot 

katokomitealle Ouluun. Näin katokomitea pääsi tutkimaan hallatuhojen suuruutta. 

  

Haapajärven maatalousneuvoja antoi seuraavat tiedot: Rukiin satotulos oli ollut 901 

kilogrammaa hehtaarilta. Hallan aiheuttama sadon vähentyminen oli 25,4 prosenttia 

normaalisatoon verrattuna. Siementarpeeksi hän ilmoitti 5 000 kilogrammaa.
100

  

Vehnä oli kärsinyt kylmyydestä eniten, sen satotulos oli 335 kilogrammaa hehtaarilta. 

Sadon vähentyminen oli 74,1 prosenttia normaaliin satomäärään verrattuna. 

Siementarpeeksi maatalousneuvoja ilmoitti 20 000 kg. Ohraa oli saatu 621 kilogrammaa 

hehtaarilta. Sen satotulos oli 52,9 kg alhaisempi kuin normaalisti. Ohran siementarve oli 

20 000 kilogrammaa. Kauran satotulos Haapajärvellä oli 617 kilogrammaa hehtaarilta, 

ja sen sato oli vähentynyt 44,6 prosenttia. Siementarve oli 30 000 kilogrammaa. Perunaa 

oli saatu 7 800 kilogrammaa hehtaarilta. Sen satotulos oli 42,1 prosenttia alhaisempi 

kuin normaalisato. Perunan siementä kunnassa oli tarpeeksi seuraavaksi kesäksi, joten 

sitä ei tarvinnut tilata.
101
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Haapaveden maatalousneuvojan antamat luvut olivat seuraavat: Ruista oli saatu 800 kg 

hehtaarilta. Hallan aiheuttama sadon väheneminen oli 40 prosenttia, ja ensi kevään 

siementarve oli 24 000 kg. Vehnää oli saatu 300 kg/ha, sadonmenetys oli 75 prosenttia 

ja siementarve oli 33 000 kg. Ohraa oli saatu 700 kg/ha, sadonmenetys oli 30 prosenttia 

ja siementarve oli 60 000 kg. Kauraa oli saatu 600 kg/ha, sadonmenetys oli 50 prosenttia 

ja siementarve 45 000kg.
102

 

 

Oulun pohjoispuolella sijaitsevassa Iin kunnassa kadon vaikutukset olivat pienemmät 

kuin Haapajärvellä ja Haapavedellä. Iin maatalousneuvojan mukaan ruis ei ollut kärsinyt 

kylmyydestä lainkaan, vaan siitä oli saatu normaali sato. Vehnän siementarpeeksi 

maatalousneuvoja ilmoitti 18 000 kg. Ohraa oli saatu vain 10 prosenttia vähemmän kuin 

normaalisti. Sato oli ollut 1 200 kg hehtaarilta. Ohran siementarve oli 20 000 kg. 

Kauraan halla oli purrut kovemmin, ja sen siementarve seuraavalle kesälle oli 50 000 

kg. Perunaa oli saatu 15 000 kg, ja siemenperunaa oli kunnassa tarpeeksi.
103

 

 

Haukiputaan kunnan maatalousneuvojan antamat luvut olivat seuraavat: Ruista oli saatu 

1 150 kg/ha, hallan aiheuttaman sadon vähentymistä ei ollut merkitty lainkaan. 

Siementarpeeksi hän ilmoitti 7 000 kg. Vehnän satotulos oli 1 200 kg/ha, sadon 

vähentyminen oli 10 prosenttia ja siementarve oli 20 000 kg. Perunaa oli saatu 14 983 

kg/ha, sadonvähentyminen oli 10 prosenttia, mutta siemeniä ei tarvittu.
104

 

 

Oulun eteläpuolella sijaitseva Limingan kunta ei ollut kärsinyt hallan tuhoista lainkaan. 

Siellä oli saatu normaali sato. Siementarpeensa seuraavalle vuodelle se kuitenkin 

ilmoitti katokomitealle. Liminkaan tarvittiin 10 000 kg vehnän, 10 000 kg ohran ja 20 

000 kg kauran siementä.
105
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Kuusamossa vehnää ei viljelty, mutta rukiista, ohrasta ja kaurasta oli saatu 30 prosenttia 

heikompi sato kuin normaalivuosina. Ruista oli saatu 895 kg, ohraa 920 kg ja kauraa 

830 kg. Perunan sato oli alentunut viidellä prosentilla ollen 16 500 kg. Perunan 

siementarpeeksi maatalousneuvoja ilmoitti 20 000 kg. Hänen mukaansa vilja oli 

tuleentunut heikosti syksyn ollessa lähes yhtämittaista sadetta. Sade ja myrskyt olivat 

pilanneet viljaa, joten todellinen kato oli ollut lähes 50 prosenttia.
106

 

 

Oulaisten kunnassa oli suurin hallan aiheuttama tuho vehnässä. Ravinnoksi kelpaavaa 

vehnää ei ollut saatu lainkaan, ja hallan aiheuttamaksi sadon vähennykseksi ilmoitettiin 

95 prosenttia. Kunnan maatalousneuvoja ei ollut laittanut sataa prosenttia sadon 

vähennykseksi, vaikka saadun satotuloksen kohdalla oli pelkkä viiva. Ruis oli siellä 

kärsinyt hallasta niin, että sen satoisuus oli alentunut 40 prosenttia. Kauran ja ohran 

sadon menetys oli 60 prosenttia kummassakin. Kauraa oli saatu 500 kg, ja sen 

siementarpeeksi ilmoitettiin 100 000 kg. Ohraa oli saatu myös 500 kg, ja sen 

siementarve oli 60 000 kg. Perunan satokin oli alentunut 30 prosentilla sadon ollessa 10 

000 kg. Perunan siementä kunnassa oli tarpeeksi.
107

 

 

Nivalan maatalousneuvojan mukaan ruista oli saatu 804 kg/ha, sadon vähentyminen oli 

35 prosenttia ja siementarve oli 5 000 kg. Vehnän sato oli 621 kg/ha, sadonvähennys oli 

60 prosenttia ja siementarve 30 000 kg. Ohran saatu sato oli 946 kg/ha, sadonmenetys 

oli 30 prosenttia ja siementarve oli 30 000 kg. Kauran satomäärä oli 698 kg/ha, 

sadonvähentyminen oli 60 prosenttia ja siementarve oli 60 000 kg.
108

 

 

Muhoksen maatalousneuvoja oli merkinnyt sarakkeeseen ensi kevään todennäköinen 

siementarve rukiin kohdalle 5–8 000 kg. Katokomitea oli täsmentänyt luvun 7 000 kg. 

Vehnän kohdalla oli 15–25 000 kg, jonka katokomitea oli muuttanut 20 000 kg. Ohran 

siementarpeen luku oli 10 000–20 000 kg, joka oli muutettu 15 000 kg. Kaurasta oli 

hyväksytty korkein luku eli 25 000 kg, sarakkeeseen oli merkitty 20 000–25 000 kg.
109
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Pohjois-Suomen katokomitea oli yhteydessä valtion siementarkastuslaitokseen, koska se 

katsoi hallan vahinkojen kohdistuneen pahimmin siementarpeeseen Oulun ja Lapin 

läänien ja Keski-Pohjanmaan maanviljelyseurojen alueilla. Sekä kevätviljojen että 

rukiin siementarve oli huomattavasti suurempi kuin edellisinä vuosina. Niinpä se kysyi, 

että voisiko valtion siementarkastuslaitos tutkituttaa Pohjois-Suomen katoalueen 

siemennäytteet noin 5 000–6 000 kappaletta marras-tammikuun aikana. Katokomitea oli 

tehnyt esityksen maatalousministeriön tuotanto-osastolle, että siemennäytteet saataisiin 

lähettää postivapaasti tuotanto-osaston näytepusseissa ja pakettikorteilla eikä 

tutkimuksesta perittäisi viljelijöiltä maksua. Siemenpusseihin tulisi merkitä Pohjois-

Suomen katoalueen siemennäyte. Itävyysvaatimukset alennettaisiin katoalueella siten, 

että vehnän itävyys olisi 80 prosenttia, ohran 80 prosenttia ja kauran 75 prosenttia.
110

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea ilmoitti vuoden 1949 siementarpeen Oulun läänin 

lääninhallitukselle, ja näiden tietojen perusteella lääninhallitus pyysi 

Kansanhuoltoministeriöltä rahtiavustusta siementen kuljetukseen. Se ehdotti avustusten 

summaksi seuraavaa: kuljetus Haapajärven asemalta Kärsämäen kirkolle ja siitä 

eteenpäin 40 penniä kilolta, kuljetus Oulusta Pyhännän kirkolle ja siitä edelleen 

kuljetetusta viljasta yksi markka kilolta sekä kuljetus Pulkkilan kirkolle ja siitä edelleen 

kuljetetusta viljasta 1markka ja 5 penniä kilolta. Ehdotetut rahtiavustukset tekisivät 

yhteensä 576 300 markkaa, mihin määrään voi laskea tulevan lisäksi korkeintaan 25 000 

markkaa rahtiavustuslomakkeiden painatus- ja valvontakustannuksia. Oulun läänin 

lääninhallitus katsoi rahtiavustuksen olevan suuri apu kadosta kärsineille kunnille ja 

toivoi avustuksen myöntämistä.
111

 Kärsämäelle, Pyhännälle, Kestilään, Pulkkilaan ja 

Piippolaan haettiin rahtiavustusta. Kaikki kunnat olivat Oulun läänin talousseuran 

alueella, ja niissä hallavahingot olivat olleet suurimmat. 

 

Kansanhuoltoministeriö antoi luvan vehnän jauhatuskorttien vaihtamiseen 

ostokortteihin sillä ehdolla, että viljelijällä ei saa olla varastossa muuta leipäviljaa 
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(kauraa, ruista), jolla hän voisi tarvittaessa vaihtaa itselleen vehnää. Tiedot se lähetti 

kirjeitse katokuntien kansanhuoltolautakunnille.
112

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea sai Kansanhuoltoministeriöltä joulukuussa kirjeen, jossa 

se pyysi lausuntoa Pihtiputaan kunnan vehnän jauhatuskuponkien muuttamiseksi vehnän 

ostoluviksi. Ongelmana oli se, ettei Pihtiputaalle ollut edes lähetetty vaadittavia 

kadonselvityslomakkeita. Pihtiputaan kunnalta ei ollut tullut minkäänlaista tietoa 

katokomitealle, että sielläkin on hallavahinkoja. Voidakseen antaa lausunnon 

katokomitea pyysi selontekoa Pihtiputaan kunnan hallan tuhoista ja lähetti sinne 

asiaankuuluvat lomakkeet, jotka se pyysi asiallisesti täytettyinä kiireesti palauttamaan 

Pohjois-Suomen katokomitealle.
113

 

 

Mika Poikelan tutkimuksista kävi ilmi, että vuoden 1891 satotulos oli ollut huono. 

Ruissadosta oli menetetty 6 788 tynnyriä, ohrasta 12 948 tynnyriä ja perunasta 19 694 

tynnyriä.
114

 Kato merkitsi silloin suoranaista nälänhädän uhkaa väestölle.
115

 Mika 

Poikela on käyttänyt mittayksikkönä tynnyriä, joka on noin 164,9 litraa tai 115 kiloa. 

Kainuun alueella järjestettiin hätäaputöitä, joita olivat tietyöt, metsien hakkuut ja soiden 

kuivatukset. Helpommin järjestettäviä töitä olivat erilaiset käsityöt: miehet tekivät 

puukkoja, suksia, verkkoja ja lapioita, naiset puolestaan kutoivat vaatteita ja mattoja. 

Käsityöt pyrittiin myymään huutokaupoissa.
116

  

 

Katotoimikuntien ilmoitusten mukaan katokomitea jakoi kunnat neljään 

hallavahinkoluokkaan. Ensimmäisessä luokassa olivat kunnat, joissa viljakasvien ja 

perunan hallan aiheuttama satotappio oli yli 75 prosenttia. Toisessa luokassa sato aleni 

50 prosenttia, kolmannessa luokassa yli 25 prosenttia ja neljännessä luokassa yli 15 
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prosenttia.
117

 Katokomitea esitti Kansanhuoltoministeriölle, että kaikki kunnat, jotka 

kuuluivat 1., 2. tai 3. luokkaan saisivat antaa viljelijöilleen mahdollisuuden vaihtaa 

vehnän jauhatuskortti vehnäjauhojen ostokorttiin. 4. luokassa olevista kunnista vaihto-

oikeuden saivat vain ne, jotka paikalliset kansanhuoltolautakunnat valitsivat 

sadonmenetyksen mukaan. Kunnan alueella saattoi olla suuria eroja hallatuhojen 

suhteen.
118

  Kansanhuoltoministeriö antoi luvan vehnän jauhatuskorttien vaihtamiseen 

ostokortteihin sillä ehdolla, että viljelijällä ei saanut olla varastossa muuta leipäviljaa 

(kauraa, ruista), jolla hän voisi tarvittaessa vaihtaa itselleen vehnää. 

Kansanhuoltoministeriö lähetti nämä tiedot kirjeitse katokuntien 

kansanhuoltolautakunnille.
119

 

 

OULUN LÄÄNIN TALOUSSEURAN alueella hallavahinkoluokat olivat seuraavat: 

1. luokkaan kuuluivat Kuivaniemi, Kärsämäki, Piippola, Pulkkila ja Pyhäntä. 

2. luokassa olivat Haapavesi, Kestilä, Merijärvi, Oulainen ja Vihanti. 

3. luokkaan kuuluivat Alavieska, Haapajärvi, Ii, Muhos, Nivala, Paavola, Pattijoki, 

Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Rantsila, Saloinen, Temmes, Utajärvi, Yli-Ii ja Ylikiiminki. 

4. luokassa olivat Kiiminki, Kuusamo, Posio, Pudasjärvi, Revonlahti ja Taivalkoski. 

Seuraavissa kunnissa hallaa ei Oulun läänin talousseuran alueella esiintynyt: Hailuoto, 

Haukipudas, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, Raahe, Siikajoki 

ja Tyrnävä.
120

 

 

KESKI-POHJANMAAN MAANVILJELYSSEURAN alueen kunnat jakautuivat 

seuraavasti: 

3. luokkaan kuuluivat Halsua, Perho, Reisjärvi, Sievi ja Ullava. 

4. luokassa olivat Kalajoki, Lestijärvi, Rautio ja Toholampi. 

Seuraavissa kunnissa halla ei ollut vahingoittanut viljaa: Himanka, Kaarlela, Kannus, 

Kaustinen, Kälviä, Lohtaja ja Veteli.
121
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LAPIN MAANVILJELYSSEURAN alueen kunnat jakaantuivat seuraavasti: 

2. luokkaan kuuluivat Enontekiö ja Inari. 

3. luokkaan kuuluivat Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki. 

4. luokassa olivat Muonio, Pello ja Savukoski.
122

 

 

PERÄPOHJOLAN MAANVILJELYSSEURAN alueen kunnat kuuluivat jaettuihin 

katoluokkiin seuraavasti: 

2. luokkaan kuuluivat Kolari ja Turtola. 

3. luokassa olivat Alatornio, Karunki, Rovaniemen maalaiskunta ja Salla. 

4. luokassa olivat Kemin maalaiskunta, Kemijärvi, Ranua, Simo, Tervola ja 

Ylitornio.
123

 

 

MUUT MAANVILJELYSSEURAT: 

4. luokkaan kuuluivat Kinnula, Kiuruvesi ja Säräisniemi. 

Hallaa ei esiintynyt Kivijärvellä ja Vieremässä. Pihtiputaan ja Sonkajärven tietoja 

katokomitea ei ollut saanut lainkaan.
124

 

Pohjois-Suomen katokomitea lähetti eri kuntien hallavahinkojen arvion 

sadonarvioimistoimikunnalle Helsinkiin. Niissä kunnissa, joissa hallaa oli esiintynyt 

pienellä alueella tai muutamilla kymmenillä viljelmillä, katokomitea ei katsonut 

aiheelliseksi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Vehnän satotappiot olivat katokunnissa 

vielä suuremmat kuin 75 prosenttia, mutta katokomitea katsoi sen olevan niin 

hallanarkaa, että jätti sen erikseen huomioimatta.
125

. Pohjois-Suomen katokomitea oli 

pudottanut pois jo aiemmin ehdottamiaan kuntia, joiden katovahingot olivat jääneet alle 

15 prosenttiin. Valtion rahavarojen niukkuuden vuoksi katokomitean oli tiukennettava 
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vahingonkorvauksia saavien kuntien kriteerejä. Ne kunnat, joissa hallavahingot olivat 

olleet vähäisempiä, jätettiin ilman korvauksia. 

 

Taulukko 2. Hallavahingot maanviljelysseuroittain. 

Lähde: Kertomus Pohjois-Suomen katokomitean toiminnasta. Oulun läänin talousseuran 

arkisto. Hff:1d. OMA. 

 

Tähän tilastoon oli otettu mukaan vain ne kunnat, joista oli tullut myös tilakohtaiset 

tiedustelujen tulokset. 

 

Määräajan jälkeen hallatilastoja tuli vielä 19 kunnasta, 2 501 tilalta, joiden 

hallavahingot tekivät yhteensä 32 252 400 markkaa. Hallatiloja oli lopulta kaiken 

kaikkiaan 28 060 ja hallavahingot olivat yhteensä 518 664 000 markkaa. Hallakuntia oli 

yhteensä 100.
126

  

 

Hallakuntien lukumäärä oli alkuperäisessä tilastossa laskettu väärin, niitä oli saatu 

siihen 83. Kun suoritin yhteenlaskun, niitä oli vain 81 ja lisäkuntia tuli 19, joten sain 

lopputulokseksi 100 kuntaa, kun niitä tilastoon oli alkujaan merkitty 102. 
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 Kertomus Pohjois-Suomen katokomitean toiminnasta. Oulun läänin talousseuran arkisto 

Hff 1d. OMA 

Seura Hallakuntien 

lukumäärä 

Hallatilojen 

lukumäärä 

Hallavahin

got 

yhteensä / 

1000 mk 

Viljelyala 

vuonna 1948 / 

ha 

Viljaa ha:ta 

kohden mk 

Asukasluku 

31.12.1948 

Asukasta 

kohden mk 

Keski-

Pohjanmaan mv. 

seura 
12 3074 58960,6 52647 1120 54594 1080 

Lapin 

maatalousseura 
3 1503 7176,8 2786 2576 17022 422 

Oulun läänin 

talousseura 

33 12775 301150,5 156948 1919 190776 1579 

Peräpohjolan mv. 

seura 
13 4785 61097 38980 1567 85097 718 

Pohjois-Karjalan 

mv. seura 

14 2391 34109,6 79482 429 136515 250 

Muut 

maanvilj.seurat 

6 1031 23917,1 24955 958 44249 541 

Yhteensä 
81 25559 486411,6 355798 8569 528253 4590 
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1.5. Hallavahinkojen tulokset 

 

Pohjois-Suomen katokomitea ei esittänyt suoranaisia rahakorvauksia maksettaviksi 

viljelijöille, koska se piti valtion tilaa sen verran huonona. Mutta se piti 

välttämättömänä, että valtio tukisi siementen ja lannoitteiden hankkimista. Eduskunta 

myönsi huhtikuun alussa vuonna 1949 avustuksiksi katoalueen viljelijöille 50 miljoonaa 

markkaa siementen hankkimista varten. Lannoitteiden ostamiseen eduskunta myönsi 

100 miljoonan markan avustuksen ja palstaviljelytoimintaan 10 miljoonan avustuksen. 

Avustukset annettiin ostolupina, jotka osuuskassat lunastivat ja lähettivät 

maatalousministeriöön.
127

 

 

Taulukko 3. Katoavustukset ja -lainat maanviljelysseuroittain. 

  Ostoavustukset 

1000 mk 

  Katolainamäärärahaa   

Seura Siemenet Lannoitteet Palstavilje

lys-

avustus 

Myönnetty mk Hyväksytty mk  Lukumäärä 

Keski-

Pohjanmaan mv. 

seura 6141,5 12283 1140 25090000 23762450 3065 

Lapin 

maatal.seura 
1605 3210 760 4490500 3014270 284 

Oulun läänin 

talousseura 29626 59252 5700 111525300 106348042 7687 

Peräpohjolan 

mv. seura 
6486,5 12973 1140 18194200 17482648 1100 

Pohjois-Karjalan 

mv. seura 
3921 7842 760 9672000 7483475 886 

Muut 

maanvilj.seurat 2220 4440 - 6028000 5735872 595 

Yhteensä 
50000 100000 9500 175000000 163826757 13617 

 

Lähde: Kertomus Pohjois-Suomen katokomitean toiminnasta. Hff:1d. Oulun läänin 

talousseuran arkisto. OMA. 

 

Siementen ostoavustukset jaettiin Pohjois-Suomen katokomitean ehdotusten mukaan 

vähävaraisille, runsaslapsisille perheille. Avustuksina maksettiin vain 60 prosenttia tilan 

hallavahinkojen määrästä.
128

 Palstaviljelijöille tarkoitetun avustuksen sai 5 352 perhettä 

ja yhteensä avustus oli 9,5 miljoonaa markkaa. Loput 0,5 miljoonaa markkaa 
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katokomitea ohjasi käytettäväksi neuvontatyöhön. Avustus kohdistui 6 732,3 hehtaarin 

peltoalaan ja oli keskimäärin 1782 markkaa perhettä kohden. 
129

 

 

Katoalueen viljelijöille myönnettiin valtioneuvoston päätöksellä 175 miljoonaa markkaa 

lainaa, joilla viljelijät voivat ostaa siemeniä, lannoitteita, maatalouskalkkia ja käyttää 

rahat työkustannuksiin. Lainat maksettiin Osuuskassojen kautta. Laina-aika oli viisi 

vuotta ja korko oli kolme prosenttia.
130

 Pohjois-Suomen katokomitea hyväksyi 

myönnettäviä lainoja 13 617 kappaletta, yhteensä 163 826 757 miljoonaa markkaa. 

Lainasummasta siementen ostoon myönnettiin 13,3 prosenttia ja lannoitteiden ostoon 

13,4 prosenttia. Loput rahat oli otettu lainaksi työkalujen ostoa varten 4,9 %, 

uudisraivaukseen 39,1 %, ojien kaivamiseen 4,6 %, maanparannusajoihin 2,5 % ja 

vanhojen viljelysten kunnostamiseen 22,2 %. Kaikilla viljelijöillä eivät vakuudet 

riittäneet lainojen saantiin, joten heidän lainansaantinsa peruuntuivat. Osalle viljelijöistä 

katokomitea oli myöntänyt niin pieniä lainoja, etteivät viljelijät viitsineet edes lunastaa 

niitä.
131

Lainat maksettiin Osuuskassojen kautta, ja kun lainoja jäi lunastamatta, rahat 

palautuivat Osuuskassojen Keskus Oy:lle, joka tilitti rahat takaisin valtiokonttorille. 

Katolainoista palautui valtiolle 13 791 250 markkaa.
132

 

 

Kajaanin kihlakunnassa avustukset annettiin jauhoina. Vuoden 1891 aikana Oulun 

läänin hätäaputoimikunta antoi 3 744 säkkiä ruisjauhoja, 4 750 tynnyriä ohrajauhoja ja 1 

400 tynnyriä kauraa. Vuonna 1892 Kajaanin kihlakunta sai avustuksina Suomen 

senaatilta ja Helsingin hätäaputoimien keskuskomitealta 209 798 kg ruisjauhoja, 22 660 

kg ohrajauhoja, 36 497 kg maissijauhoja ja rahana 334 000 markkaa.
133

  

 

Vuonna 1948 eduskunta myönsi avustuksia ja lainoja katoalueiden viljelijöille 

katokomitean selvitysten mukaan. Myös palstaviljelijät saivat tarvittaessa avustusta, 

mutta katokomitea ohjasi osan palstaviljelijöiden avusta neuvontatyöhön. Avustukset 
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jaettiin siementen ostoavustuksina, jotka osuuskassat lunastivat. Niitä varoja ei voinut 

käyttää mihin tahansa, vaan ainoastaan siementen ostoon. Ostoavustus oli tietyn 

rahamäärän arvoinen kuponki, joka kelpasi kauppoihin. Valtiokonttori oli kehittänyt 

pankkien kanssa järjestelmän, jota kautta tavallisen viljelijän ostokuponki saatiin pankin 

välityksellä lopulta Valtiokonttorin maksettavaksi. Vuoden 1948 avustussysteemi oli 

kehittynyt vuoden 1891 luvun katoon verrattuna, koska aikaisemmin avustus annettiin 

vain kunnille. Kajaanin kihlakunta sai avustukset Oulun läänin hätäaputoimikunnalta, 

Helsingin hätäaputoimien keskuskomitealta ja Suomen senaatilta eri jauholajeina. jotka 

se jakoi nälkää kärsiville ihmisille. Raha-avustukset, joita kunta myös sai, muodostuivat 

hätäaputuotteiden myynneistä ja vapaaehtoisista keräyksistä saaduista tuloista.  

 

Pohjois-Suomen katokomitean ohjeiden mukaan Valtiokonttori määräsi viljelijöille 

myös lainat. Lainatkin oli tarkoitettu siementen ja lannoitteiden ostoon, ja niillä voi 

ostaa myös työkaluja. Viljelijöiden piti maksaa lainat takaisin korkojen kera. Jos 

viljelijällä oli ennestään velkoja eivätkä vakuudet riittäneet, pankki ei myöntänyt lainaa. 

Ne viljelijät, joille ei lisälainaa myönnetty, olivat tukalassa tilanteessa. Kato oli tuhonnut 

kokonaan tai osan viljasadosta, ja viljelijän oli mietittävä, millä sai perheensä ruokituksi 

ja entiset velkansa maksetuksi. Vuoden 1891 kadon seurausten helpottamiseksi 

hätäaputoimikunnat lainasivat eri viljalajeja Kajaanin kihlakunnalle. Kunta lainasi viljaa 

eteenpäin kadosta kärsineille viljelijöille. 
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2. Vuoden 1948 komitean lisäesitykset valtiovallalle 

 

2.1. Esitykset valtionvarainministeriölle 

 

Pohjois-Suomen katokomitea otti yhteyttä valtiovarainministeriöön, koska se katsoi 

viljelijöiden verotuksen olevan epäoikeudenmukainen. Sen mielestä maatalouden tuoton 

verotus oli aina ollut vaikea pulma, jota oli eri aikoina yritetty ratkaista. 

Valtiovarainministeriö määräsi viljellyn pinta-alan puhtaan tuoton (verotettavan tuoton) 

kullekin seudulle käyttäen ohjeenaan Maataloushallituksen valvonnan alaisten 

kirjanpitotilojen antamaa tulosta. Näin saadun luvun tuli osoittaa kysymyksessä olevan 

seudun maatalouksien antamaa keskimääräistä tuottoa. Katokomitea katsoi vikana 

olevan sen, että luku oli keskimääräinen, jolloin siihen ei vaikuttanut verovuoden 

satotulos. Katovuonna sato ei ollut lähelläkään normaalia, eikä tuotto voinut olla yhtä 

suuri kuin normaalina vuotena.
134

 

 

Tämän pinta-alaveron lisäksi laskettiin viljelijäperheen taloutensa hyväksi tekemän työn 

verotettava arvo sen mukaan, mitä siitä vieraalle työntekijälle olisi pitänyt maksaa. 

Hallan vuoksi jäi pahimmilla katoalueilla isännän ja muiden perheenjäsenten palkka 

miltei kokonaan saamatta. Pohjois-Suomen katokomitea ehdotti, että verotuksessa oli 

palkan arvoa alennettava tai pahimmissa tapauksissa kokonaan poistettava. 

Katokomitean mielestä verotettavan tulon määrittely oli harkinnanvaraista, ja se aiheutti 

erilaisia veroperusteita eri paikkakuntien verotuslautakunnissa. Tämä aiheutti 

viljelijöiden keskuudessa närää. Valtiovarainministeriö oli määrännyt rajaluvut, joiden 

sisällä verotuslautakuntien oli pysyttävä.
135

 

  

Pohjois-Suomen katokomitea ehdotti valtiovarainministeriölle, että se ottaisi 

veroperusteita määrätessään huomioon kadon vaikutuksen viljelijöiden tulojen 

muodostukseen. Katokomitea pyysi valtiovaltaa alentamaan vuosien 1948 ja 1950 pinta-

alaverotusta normaalituotosta 25 prosenttia katoalueen kunnista Kuivaniemellä, 
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Kärsämäellä, Piippolassa, Pulkkilassa ja Pyhännällä. Kun taas Haapaveden, Merijärven, 

Oulaisten ja Vihannin puhdastuottoa alennettaisiin 15 prosenttia.
136

 

 

Katokomitea pyysi ministeriötä informoimaan verotuslautakuntia siitä, että koska 

tapahtuneen kadon johdosta viljelijäperheen oman työn arvo aleni, niin verotustakin oli 

sen takia kevennettävä. Niissä kunnissa, joissa hallatuhot olivat suurimmat, saattoi 

kuntien talous joutua vaikeuksiin ja veroäyrin hinta nousta kohtuuttoman korkeaksi. 

Pohjois-Suomen katokomitea kertoi valtiovarainministeriölle, että katotoimikunnat 

antoivat hallavahinkoja kärsineille viljelijöille todistuksia vahinkojen suuruuksista 

verotuslautakuntia varten.
137

 Valtiovarainministeriö ei suostunut Pohjois-Suomen 

katokomitean ehdottamiin verotuksen muutoksiin. Se katsoi, että kato oli 

poikkeustilanne, jonka takia ei verotuskäytäntöön puututtaisi.
138

  

 

Pohjois-Suomen katokomitea pohti kokonaisvaltaisesti kadosta kärsineen viljelijän 

asemaa yhteiskunnassa. Se otti yhteyttä valtiovarainministeriöön saadakseen 

verotuksessa ilmenneen epäkohdan muutettua. Se pohti, miten peltopinta-alojen tuotto 

vääristyi katovuosina ja kuinka viljelijäperheen oman työn arvo muuttui oleellisesti 

verotuksessa hyvään vuoteen verrattuna. Vaikka Pohjois-Suomen katokomitea esitti 

perustelut, miksi valtiovarainministeriön tulisi muuttaa verotuskäytäntöä viljelijöille, 

jotka olivat kärsineet kadosta, ei se auttanut. Valtiovalta ei ollut valmis muuttamaan 

verotusta kadon takia.  

 

2.2. Pohjois-Suomen katokomitean ehdotukset maatalousministeriölle ja 

siementarkastuslaitokselle 

 

Hallavahinkojen vaikutuksen lieventämiseksi Pohjois-Suomen katokomitea ehdotti 

maatalousministeriölle, että se harkitsisi seuraavia toimenpiteitä: ulkomailta hankittava 

siemenkaura myytäisiin katoalueille kotimaisen kauppasiemenen hinnalla 18,50 

markkaa/kg ja rahdeista aiheutuvat kustannukset maksettaisiin valtion varoista. 

Katoalueita olisivat Oulun ja Lapin läänit, ja rataosuuksia, joissa kuljetukset 
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tapahtuisivat, olisivat Kokkola–Ylivieska, Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki sekä 

Kontiomäki–Joensuu–Laurila.
139

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea ehdotti, että kauran- ja vehnänsiementen 

itävyysvaatimuksia alennettaisiin aikaisille lajikkeille, kuten Tammi- ja Sopuvehnälle 

sekä Tammi-, Orion-, Pelso- ja Kytökauralle. Tälle siemenvaralle tulisi vahvistaa 

kauppasiementä alhaisempi hinta, mutta huomattavasti korkeampi hinta kuin rehu- ja 

leipäviljalle, jotta viljelijät eivät käyttäisi taloudessaan siemenkelpoista viljaa. Myös 

ohran itävyysvaatimusta tulisi alentaa, ellei katoalueen aikaisten ohralajikkeiden, kuten 

Tammi ja Vega, siementarvetta oltu valtiovallan toimesta turvattu kevääksi 1949.
140

 

 

 Maatalousministeriö antoi luvan tuhannen siemennäytteen ilmaiseen tutkimiseen 

siementarkastuslaitoksella. Lopulta siemennäytteitä tutkittiin 930 kappaletta.  Niistä 

todettiin, että pahimmilla halla-alueilla siementen itävyys oli heikkoa ja seuraavalle 

kesälle siemeneksi kelpaamatonta. Poikkeuksia olivat muutamat aikaisista 

ohralajikkeista otetut näytteet, jotka itivät ja sopivat siemeniksi.
141

 

 

Katokomitea oli erittäin huolestunut kesän 1949 siementilanteesta. Kylmänä kesänä 

viljan siemenet eivät kehittyneet niin kuin lämpimänä kesänä. Niiden itävyys heikentyi, 

eikä ollut ollenkaan varmaa, kasvaako siemenestä riittävän suuri ja terve taimi. Vain 

terve vilja saa aikaan jyviä, jotka pitävät viljelijän perheineen leivän syrjässä kiinni. 

  

Pohjois-Suomen katokomitean mielestä hallavahingot olivat suuret, mutta 

valtiontalouskin oli sen verran heikko, että se ehdotti valtion järjestävän katoalueen 

viljelijöille avustusta ja halpakorkoista lainaa. Avustusta katokomitea ehdotti 50 

miljoonaa markkaa siementen ostoon ja 30 miljoonaa markkaa lannoitteiden ostoon. 

Saatuaan tiedot rahamäärän suuruudesta Pohjois-Suomen katokomitea voisi 

yhteistoiminnassa kuntien katotoimikuntien kanssa suorittaa jaon viljelijöille todellisen 
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siementarpeen ja hallavahinkojen suhteessa. Avustukset se ehdotti annettaviksi 

ostolupina Osuuskassoista, jotka tilittäisivät ne edelleen maatalousministeriöön.
142

 

Lisäksi katokomitea ehdotti sadan miljoonan markan varaamista katoalueen viljelijöille 

lainoiksi, joiden takaisinmaksuaika olisi viisi vuotta ja korko enintään kolme prosenttia. 

Lainat tulisi jakaa myös Osuuskassojen kautta.
143

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea ehdotti, että seuraavissa kunnissa olisi viljelijöille 

myönnettävä oikeus vaihtaa vehnän jauhatuskortti vehnäjauhojen ostolupaan: 

Kärsämäki, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Haapavesi, Merijärvi, Oulainen, Vihanti, 

Alavieska, Haapajärvi, Halsua, Ii, Kestilä, Muhos, Nivala, Paavola, Pattijoki, Perho, 

Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Rantsila, Reisjärvi, Saloinen, Sievi, Säräisniemi, Temmes, Ullava, 

Utajärvi, Ylikiiminki ja Ylivieska.
144

 

 

Koska kyseisellä vuosikymmenellä tämä oli jo toinen vaikea hallavuosi, niin 

katokomitea katsoi aiheelliseksi ehdottaa, että käyttöön otettaisiin vuosittainen 

määräraha. Tämän avulla tehtäisiin maanparannustöitä ja ojituksia hallanaroilla 

suoviljelmillä. Maanviljelysseurojen avustuksella voitaisiin laatia vanhojen 

suoviljelysten ojien aukaisu- ja maanparannusaineiden ajosuunnitelmat. Palkkiota 

voitaisiin antaa vain maanparannusaineiden ajoon, samaan tapaan kuin 

uudisraivauksista maksettiin. Hallanarimmiksi seuduiksi katokomitea katsoi Oulun ja 

Lapin läänien alueet sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maanviljelysseurojen 

alueet. Näkemystään katokomitea perusteli sillä, että kivennäismaan (savi, hieta ja 

hiekka) ajolla suoviljelyksille oli tuotto saatu voimakkaasti lisääntymään. Samalla suon 

lämpötalous kehittyi suotuisampaan suuntaan niin, että viljakasvit ja peruna kehittyivät 

nopeammin ja olisivat vähemmän alttiita syksyn hallaöille. Lisäksi 

maanparannusaineiden ajo tarjoaisi hevostyömiehille töitä metsäajojen supistuttua 
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vähiin.
145

 Pohjois-Suomen katokomitea totesi työttömyyden torjumisen olevan 

välttämätöntä ja pyysi maatalousministeriötä antamaan ohjeet kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriölle, että se varaisi määrärahaa ja työtilaisuuksia katoalueille.
146

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea oli jo neuvotellut alustavasti Osuuskassojen Keskus Oy:n 

johtajien ja paikallisten Osuuskassojen johtajien kanssa, ja he olivat valmiit ottamaan 

avustusten ja lainojen maksamisen hoitaakseen. Järjestely vapauttaisi kunnat niille 

vaikeasti hoidettavista raha-asioista.
147

 

 

Samassa kirjeessä Pohjois-Suomen katokomitea esitti oman menoarvionsa, jossa 

sihteerin palkkio oli 80 000 markkaa kymmeneltä kuukaudelta ja toimistoapulaisen 

palkka samalta ajalta 60 000 markkaa. Puhelin ja postimaksut olivat 70 000 markkaa 

sekä toimistopaperit, kirjekuoret ja painatustyöt 50 000 markkaa. Nämä tekivät yhteensä 

260 000 markkaa, ja lisäksi katokomitea pyysi ministeriötä lähettämään Oulun läänin 

talousseuran osoitteella 80 000 markkaa kuluvan vuoden menoja varten.
148

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea oli useasti yhteydessä valtion eri ministeriöihin katoa 

selvittäessään. Maatalousministeriön alaisuuteen kuuluivat myös katoasiat. 

Katokomitean tehtävänä oli raportoida ministeriölle, kuinka laaja kato oli ja miten 

paljon se haittasi seuraavan vuoden satonäkymiä. Monta kertaa katokomitea 

Maatalousministeriölle lähettämässään kirjeessä pyysi sitä informoimaan esimerkiksi 

kulkulaitosten- ja yleisten töiden ministeriötä jo valmiiksi ennen kuin se lähetti kirjeen 

ko. ministeriöön. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kanssa Pohjois-Suomen 

katokomitea joutui suunnittelemaan katokunnille järjestettävistä töistä. 

Valtionvarainministeriö oli paikka, joka myönsi rahat toimiin, joita katokomitea ehdotti 

tehtäviksi. 
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Mielestäni Pohjois-Suomen katokomitea otti huomioon kokonaisvaltaisesti kadon 

vaikutukset sekä miten se vaikutti viljelijään ja hänen perheeseensä. Kunnat menettivät 

sadon alenemisen vuoksi verotulojaan. Valtiota se pyysi järjestämään halpakorkoista 

lainaa ja töitä, jotta yhteiskunta ja ahdinkoon joutuneet viljelijäperheet saataisiin 

toimimaan normaalilla tavalla hallan tuhoista huolimatta. 

 

2.3. Työttömyysjaosto 

 

Pohjois-Suomen katokomitean työttömyysjaosto piti kokouksen 1.12.1948 Oulussa, 

jossa olivat läsnä puheenjohtaja maanviljelysneuvos Kalle Louhela, työvoimapiirin 

päällikkö metsänhoitaja Väinö Oksa ja sihteeri Olavi Saarela. He pitivät 

työttömyystöiksi sopivina maanhankintalain mukaisten asutusalueiden kuivatus- ja 

tietöitä. Sellaisia oli jo useita käynnistetty, kuten Kuusamossa olevien asutusalueiden 

työt ja Somerovaaran asutusalueen työt Ylikiimingissä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriön mukaan työttömyysvaroista voitiin maksaa talvityöstä aiheutuvia 

lisäkustannuksia. Jo aloitettuja töitä jatkettaisiin työttömyystöinä, kuten Kärsämäjoen 

perkaus sekä asutusalueen kuivatus- ja tietyöt Kärsämäellä sekä Juurussuon 

asutusalueen kuivatus- ja tietyöt Oulujoella.
149

 

 

Työvaliokunnan nimi muutettiin Pohjois-Suomen katokomitean työttömyysjaostoksi. Se 

päätti esittää maatalousministeriölle, että se kehottaisi Metsähallitusta järjestämään 

hakkuita valtion metsiin työttömyyden lieventämiseksi seuraavien kuntien alueella: 

Kestilä, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki, Piippola, Posio, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, 

Pyhäntä, Reisjärvi, Taivalkoski ja Yli-Ii.
150

 Sopiviksi työttömyystöiksi työttömyysjaosto 

ehdotti tehtäväksi tietöitä, koska niitä oli jo monia käynnissä. Lisäksi se ehdotti 

Kalajoen ja Settijoen perkaamista Haapajärvellä jatkettavaksi talvella 

työttömyystöinä.
151
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Työttömyysjaosto totesi, että ellei kunta kykene varattomuutensa vuoksi järjestämään 

työttömyystöitä, se voi pyytää vapautusta osuutensa suorittamisessa. Se päätti, että 

pyydettäessä katokomitea antaisi lausunnon hallan aiheuttamista vahingoista varattoman 

kunnan alueella.
152

 Katokomitean työttömyysjaosto tarkasti kunnista saapuneet esitykset 

työttömyystöiksi ja niiden kiireellisyysjärjestykset. Nämä työttömyystyömaat se esitti 

maatalousministeriölle ja toivoi niiden toteuttamista.
153

 

 

Kokouksessaan 7.12.1948 työttömyysjaosto arveli, etteivät kuntien työasiainlautakunnat 

olleet täysin perillä työttömyyttä koskevista ohjeista. Koska työttömyyttä esiintyi jo 

laajasti, se lähetti kuntien kunnallislautakunnille yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten 

kuntien tuli menetellä työttömyysasioissa.
154

 

 

Oulujoen uittoyhdistys ehdotti työttömyystöinä tehtäväksi patoja Kiantajärvelle 

Jalonniskaan ja Ämmänniskaan, koska sillä olisi heidän mielestään suuri merkitys 

uittotoiminnalle. Patojen avulla voitaisiin keväisin kerätä vettä Kiantajärveen ja laskea 

sitä pikkuhiljaa jokeen. Näin siitä koituisi hyötyä koko reitille Jalonniskasta 

Oulujärveen asti. He muistuttivat, että Ämmänniskan pato oli jo kerran rakennettu, 

mutta saksalaiset olivat tuhonneet sen syksyllä 1944, joten pato olisi rakennettava 

uudelleen. Allekirjoittajana oli Eino Sirkeinen.
155

 

 

Pohjois-Suomen katokomitean työttömyysjaosto ehdotti kokouksessaan 12.12.1948 

lisää työttömyystöinä jatkettavia työmaita kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 

ja maatalousministeriölle. Se tarkasti Oulun työvoimapiirin ehdottamia työttömyystöitä, 

joita se oli jakanut useiden kuntien alueille. Esimerkkeinä mainitsen Iin kunnan 

Kärppäsuon kuivatus Yli-Olhavassa, Oulujoen pohjoispuolen maantien kunnostaminen 

Muhoksen kunnassa ja Utajärven kunnassa sillan rakentaminen Oulujoen yli 

kirkonkylän kohdalta. Samassa kokouksessa työttömyysjaosto totesi, että 
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työttömyysvaroja oli jo myönnetty joihinkin kuntiin. Työttömyysvaroilla Iin kunnassa 

pitäisi oikaista maantie Haukiputaan rajalta Iin asemalle. Kalajoen kunta sai varat 

Tokko-ojan perkaukseen. Merijärvellä varat piti käyttää korottamaan maantietä tulva-

alueella. Oulaisissa varoilla perattaisiin Nivankoski. Haapajärvelle rahat varattiin 

Kalajoen asutusalueen kuivatukseen, työtä varten majoitus oli jo järjestetty. Samoin Iin, 

Kärsämäen ja Oulujoen työmaihin oli majoitus jo järjestetty.
156

 

 

Piiri-insiööri Polvisen ehdotuksesta päätettiin lähettää kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriölle anomus, että ministeriö kiireesti toimittaisi Oulun H.W. Snellmanin ja 

Teräksen rautakauppoihin Oulun Maanviljelysinsinööripiirin käyttöä varten 2 000 

kappaletta Billnäsin ojalapioita mallia n:o 172 B. Hän perusteli tilausta sillä, että olisi 

tarvittava määrä työvälineitä töiden jatkamiseksi.
157

 

 

Pohjois-Suomen katokomitea toimitti työttömyysjaoston ehdotukset kirjeitse eri 

ministeriöille. Se anoi lisävaroja työttömyystöiden jatkamiseen maatalousministeriöltä 

vedoten hallan aiheuttamiin tuhoihin. Katoalueen viljelijät joutuisivat taloudellisiin 

vaikeuksiin, jollei heille järjestettäisi sivuansiomahdollisuuksia. Katokomitean mielestä 

asutustöiden suorittaminen talvitöinä ei tulisi sen kalliimmaksi kuin kesätöinä, koska 

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoituksen mukaan kustannusten ero 

voidaan suorittaa työttömyysmäärärahoista.
158

 

 

Pohjois-Suomen katokomitean perustama työttömyysjaosto oli yhteydessä 

maatalousministeriöön ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön, jotta ne 

jatkaisivat jo aloitettuja työmaita. Yleisimpiä työttömyystöitä olivat metsien hakkuutyöt, 

teiden kunnostukset ja koskien perkaukset. Huonon sadon seurauksena lisäansiot olivat 

viljelijöille tärkeitä, koska niistä saaduilla tuloilla he selviytyisivät seuraavan kesän 

satoon saakka. Työttömyysjaosto oli huolissaan kuntien työasiainlautakuntien 
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pätevyydestä hoitaa töitään katoaikana, jolloin työpaikkojen luominen viljelijöille oli 

välttämätöntä. Pohjois-Suomen katokomitea pyrki tuomaan valtiovallan tietoon kaikki 

havaitsemansa epäkohdat, jotka haittasivat maataloutta kadon sattuessa. Ne eivät olleet 

yksinomaan satoon liittyviä, vaan ne koskivat myös maanviljelijöiden verotuksen 

epäkohtia katovuosina.  Katokomitea oli huolissaan siemenviljan saatavuudesta, sen 

itävyydestä ja ettei siemeneksi kelpaavaa viljaa syötettäisi eläimille. Itävä siemen on 

välttämätön uuden viljan kasvun aikaansaamiseksi. 
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3. VUODEN 1952 KATO 

 

3.1. Katokomitean perustaminen 

 

Valtioneuvosto lähetti Oulun läänin talousseuralle kirjeen 9.9.1952, jossa se pyysi 

Oulun läänin talousseuraa muodostamaan komitean ja selvittämään Pohjois- ja Itä-

Suomen halla- ja tulvavahinkoja sekä tekemään esitykset vahinkojen lieventämiseksi.
159

 

 

Katokomitean perustava kokous pidettiin Oulussa syyskuun 15 päivänä 1952. 

Puheenjohtajaksi valittiin maanviljelysneuvos Kalle Louhela sekä jäseniksi agronomi 

Aslak Fränti, agronomi Eino Kurkela, maatalousteknikko Eino Nissinen, 

toiminnanjohtaja T. Salakivi, johtaja Toivo Salanne, maanviljelijä Konsta Virkkala, 

verotarkastaja Aulis Virtanen sekä sihteeriksi agronomi Olavi Saarela.
160

 

 

Komitea asetti työvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin katokomitean puheenjohtaja 

Kalle Louhela, sihteeri Olavi Saarela, agronomi Eino Kurkela ja maanviljelijä Konsta 

Virkkala. Työvaliokunnan tehtäväksi tuli halla- ja tulvavahingoissa käytettävien 

lomakkeiden laatiminen.
161

 

 

Näin Oulun läänin talousseura sai jälleen kerran muodostaa katokomitean ja toimia 

Pohjois-Suomea kohdanneen kadon selvittäjänä. Katokomitean jäsenten ammatteja 

tarkastellessa huomaa useamman ammatin liittyvän maatalouskoulutukseen. Tällaisia 

ammatteja ovat agronomi ja maatalousteknikko. Mukana on myös maanviljelijä ja 

verotuskäytännön tunteva verotarkastaja. 
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3.2. Kadon laajuus 

 

Kadon laajuuden selville saamiseksi katokomitea lähetti tiedustelun mahdollisista 

katokunnista Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kuopion, Perä-

Pohjolan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan maanviljelysseuroille sekä Lapin 

maatalousseuralle ja Österbottens Svenska Landbrukssälskapille. Ilmatieteen 

keskuslaitosta katokomitea pyysi antamaan tiedot yöhallojen esiintymislaajuudesta 

heinä–elokuun aikana koko Suomen alueella.
162

 

 

Sateisen ja kylmän kesän jälkeen kadon tiedettiin kohdanneen useita viljelmiä, mutta 

sen laajuus tuli kuitenkin yllätyksenä. Hallaa oli esiintynyt linjan Pori–Joensuu 

yläpuolella yleisesti. Pahiten kärsinyt alue alkoi Pohjois-Pohjanmaalta yli Kainuun 

jatkuen Ivaloon saakka. Hallaöitä oli Ilmatieteen keskuslaitoksen antamien tietojen 

mukaan ollut Uudellamaalla asti. Tikkurilassa oli mitattu 27.8. -1,0 celsiusta ja 

Maarianhaminassakin oli lämpötila laskenut 16.8. nollaan asteeseen. Satakunnassa 

Kihniössä oli heinäkuun kuudennen päivän lämpötila ollut -1,2 celsiusta ja Hämeessä 

Parolan lentokentällä -2,4 celsiusta. Elokuun puolella pakkanen kiristyi. 

Minimilämpötiloja elokuun kuudentenatoista päivänä 1952 eri puolilla maata oli 

esimerkiksi: Kuusamo -7,7, Suomussalmi -5,5, Pudasjärvi -4,0, Jormua -7,0, Ruukki -

2,7, Kärsämäki -3,0, Nivala -2,5 ja Kalajoki -2,0 celsiusta. Elokuun hallayöt olivat niin 

ankaria, etteivät peruna ja viljakasvit voineet millään selvitä paleltumatta. Useamman 

yön pakkaset aiheuttivat sen, että niillä alueilla, jonne se pääsi vaikuttamaan, tuli lähes 

täydellinen kato. Syyskuussa pakkasyöt vain jatkuivat.
163

 Sanomalehti Kaleva kirjoitti 

syyskuun kahdentenatoista päivänä, että keskiviikko- ja torstaiaamuna oli maa kuurassa 

monella Oulun lähiseudun paikkakunnalla. Kalevan mukaan vilja ei ole läheskään 

tuleentunut ja silti monet ovat ryhtyneet sitä leikkaamaan.
164

 

 

Katokomitean työvaliokunta pyysi maatalousministeriöltä lupaa tehdä 

tutustumismatkoja Itä- ja Pohjois-Suomeen perehtyäkseen halla- ja tulvavahinkoihin 
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paikan päällä sekä lupaa käyttää Oulun läänin talousseuran asutustoimikunnan 

henkilöautoa matkoihin.
165

 

 

Jo heinäkuussa alkaneet pakkasyöt vioittivat viljan kasvua. Kun pakkaset jatkuivat myös 

elo- ja syyskuussa, eivät viljat kestäneet sellaista kylmyyttä ja ne eivät ehtineet 

valmistua. Lapin- ja Oulun lääneissä kylmät yöt eivät olleet tavattomia, mutta tällä 

kertaa pakkasta oli esiintynyt aivan eteläisintä Suomea myöten. 

 

3.3. Vahinkojen arviointi 

 

Maanviljelysseurojen ja talousseuran arvioiden pohjalta katokomitea lähetti katoalueen 

kunnanhallituksille ohjeet, kuinka vahingot on arvioitava. Kuntien oli asetettava 

katotoimikuntia, johon oli valittava kolmesta viiteen henkilöä, joista yhden oli oltava 

kunnan alueen maatalouteen perehtynyt ammattimies.
166

 Kunnat oli jaettava piireihin 

joko kylien tai kansakoulupiirien mukaan, ja jokaiseen oli valittava luotettava 

arviomies.
167

 

 

Katoarvio tuli suorittaa kahden arviomiehen toimesta tiloilla paikan päällä. Kahden 

lähekkäin sijaitsevan piirin arviomiesten täytyi suorittaa arvio molemmissa piireissä 

yhdessä tai toisena arviomiehenä oli käytettävä katotoimikunnan jäsentä. Arviomiehille 

kunnat eivät maksaneet palkkaa, vaan heidän oli pyydettävä tilan omistajilta 

kohtuullinen korvaus. Kuivaniemen kunnanhallitus päätti arvioimismaksuksi 50 

markkaa. Arvioiminen täytyi suorittaa maanomistajien pyynnöstä, ja vain ne viljelijät, 

joiden tilojen halla- ja tulvavahingot oli näin arvioitu, saivat anoa katokorvauksia.
168

 

 

Maanhankintatiloilla piti halla- ja tulvavahingot arvioida samalla tavalla kuin 

muidenkin tilojen vahingot. Arvion tekivät maanviljelysseurojen asutustoimikuntien 

asutusneuvojat niillä alueilla, joissa ei ollut varsinaisia katotoimikuntia. 
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Maanhankintatilojen halla- ja tulvavahinkojen arviot täytyi lähettää 

maatalousministeriön asutusasiainosastolle lokakuun 20. päivään mennessä. Kuntien 

tuli ilmoittaa katoarviomenetelmistä ilmoitustauluillaan ja sopivaksi katsomallaan 

tavalla niin, että kaikki maanomistajat saisivat tiedon katoarvion suorittamisesta.
169

 

 

Katokomitea lähetti kunnille tarkat halla- ja tulvavahinkojen arvioimisperusteet ja 

lomakkeet ohjeineen, kuinka ne olivat täytettävä. Hallavahingoksi katsottiin se sadon 

määrän aleneminen, jonka heinä- ja elokuun aikana sattuneet hallat olivat eri viljalajeille 

aiheuttaneet. Odotetun sadon ja saadun sadon erotuksen katsottiin olevan hallan tai 

tulvan aiheuttama. Tämä laskettiin kaikille viljalajeille ja perunalle erikseen ja 

merkittiin arviointilomakkeisiin. Odotettua satoa heikentävät tekijät, kuten heikko 

ojitus, rikkaruohoisuus, kasvitaudit ja heikko lannoitus, oli otettava huomioon 

lomakkeissa. Odotetuksi sadoksi voitiin merkitä vain se määrä, joka tilalla oli 

keskimääräisesti saatu vuosittain. 
170

 

 

Tulvavahingoksi laskettiin touko–elokuun aikana sattuneet jokien, purojen ja järvien 

pintojen nousun aiheuttamat sadon alennukset. Siihen ei laskettu sateisen kesän tai 

heikon ojituksen aiheuttamaa liikamärkyyttä. Mikäli tulva oli vahingoittanut satoa, 

vahinkoarvioissa oli käytettävä samoja perusteita kuin hallavahingoissa ja oli laskettava 

satotappiot. Vain niille niityille voitiin tehdä tulvavahinkoarviot, jotka oli ilmoitettu 

vuoden 1950 kunnallisverotuksessa ja jotka oli joka vuosi korjattu.
171

Katoarviota ei 

saanut suorittaa valtion, kuntien, seurakuntien ja puutavarayhtymien tiloilla eikä 

myöskään hyvin ansaitsevien virka- ja ammattimiesten tiloilla eikä pienillä 

viljelyspalstoilla. Katoarviot oli suoritettava lokakuun kymmenenteen päivään 

mennessä.
172

 

 

Kun halla- ja tulvavahinkojen arviointitiedot saapuivat katokomitealle, komitea huomasi 

niissä olevan virheitä. Viljankasvussa olevien peltojen pinta-alat olivat virheellisiä. 
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Halla- ja tulvavahinkojen erottamista toisistaan ei ollut tehty huolellisesti, vaan samoja 

pinta-aloja esiintyi kummankin arviossa. Arviomiehet eivät olleet uskaltaneet merkitä 

sataprosenttista katoa sinne, missä se todellisuudessa oli tapahtunut, ja he olivat 

arvioineet lievää hallavauriota sellaisilla viljelyksillä, missä sitä annettujen ohjeiden 

mukaan ei olisi saanut huomioida. Monissa kunnissa oli perunasadon alentumista 

liioiteltu.
173

 Näillä perusteilla katokomitea ei voinut ehdottaa valtioneuvostolle 

avustustoimenpiteitä, vaan vaati maanviljelysseuroja tarkastamaan kaikkien seuransa 

alueella olevien kuntien maatilojen pinta-ala tiedot ja olivatko kunnat arvioineet halla- 

ja tulvavahingot oikein. Näitä tietoja varten laadittiin yhdistelmälomakkeet, jotka 

lähetettiin maanviljelysseuroille.
174

 

 

Sanomalehti Kalevan kirjoituksessa myös eduskunnassa kyselytunnilla oltiin huolissaan 

hallan aiheuttamien vahinkojen liioittelun mahdollisuudesta. Maatalousministeri Martti 

Miettusen vastauksessa kerrottiin, että valtioneuvosto on asettanut komitean, jonka 

tehtävänä on hankkia tietoja vahingoista. Katokomitea on antanut ohjeet niin, että niitä 

noudattaen vahinkojen liioittelu ei olisi mahdollista.
175

 Virheitä näytti kuitenkin 

tekijöille tulevan. 

 

Maanviljelysseurojen vastauksissa tuli ilmi tehtyjä virheellisyyksiä. Kajaanin 

maanviljelysseura ilmoitti Kajaanin kaupungin arviointien olevan kohtuullisesti 

suoritettuja ja pinta-alojen olevan todelliset. Kajaanin maalaiskunnassa oli perunan 

hallavahinkoja liioiteltu. Paltamossa näytti kauran viljelysala liian suurelta. Puolangalla 

oli viljojen hallavahinkoja suurenneltu. Ristijärvellä olivat sekä perunan että viljan 

vahingot liioiteltuja.
176

 

 

Sanomalehti Kaleva kirjoitti 8.11.1952, että katokomitean työ on jo valmistunut. 

Hallavahingot oli arvioitu Oulun läänin talousseuran alueella 852,8 miljoonan markan 
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suuruisiksi. Lehden mukaan hallatiloja oli koko maan alueella lähes 74 000.
177

 Mutta ei 

katokomitean työ siihen loppunut, vaan sille ilmestyi uusia tehtäviä. 

 

Maatalousseurojen tarkistuksien jälkeenkin ilmeni vielä puutteita. 

Maatalousministeriölle, katoalueen kunnille ja katokomitealle tuli valituksia, ettei 

kaikilla hallatiloilla ole suoritettu halla- ja tulvavahinkojen arviointia lainkaan. Tämä 

johtui siitä, etteivät kaikki maanomistajat olleet saaneet tietoa arvioinnin 

suorittamisesta. Näin oli käynyt varsinkin syrjäseudulla asuville viljelijöille.
178

 

 

Katokomitea joutui jatkamaan arviointiaikaa marraskuun loppuun saakka. 

Katotoimikunnat saivat suorittaa halla- ja tulvavahinkojen arvioinnit aikaisemmin 

annettujen ohjeiden mukaan. Samalla katokomitea huomautti, ettei aikaisemmin 

arvioitujen tilojen vahinkoarvioita saanut muuttaa, ainoastaan sai korjata mahdolliset 

lasku- ja kirjoitusvirheet, jos niitä esiintyi. Mikäli virheitä jouduttiin korjaamaan ja 

tiloja tuli lisää arviointiluetteloihin, niistä piti tehdä erillinen korjaus- ja 

täydennysluettelo liitettäväksi kunnan vahinkoarvioihin. Katokomitean lomakkeelle piti 

tehdä uusi yhteenveto, jossa muutokset oli otettu huomioon. Lomakkeet oli lähetettävä 

katokomitealle joulukuun viidenteen päivään mennessä.
179

 

 

Kadon aiheuttamien tuhojen määrää eri viljalajeille oli vaikeaa saada täysin 

totuudenmukaisesti katokomitean tietoon. Kuntien lähettämät lomakkeet sisälsivät 

arviomiesten tekemiä virheitä sekä pinta-alojen että hallavahinkojen määrän suhteen. 

Miksi arviomiehet liioittelivat vahinkojen suuruutta, se ei selvinnyt tutkittavista 

papereista. Mutta katokomitea joutui puuttumaan annettuihin virheellisiin tietoihin. Se 

pyysi maanviljelysseuroja tarkistamaan viljeltyjen peltojen pinta-aloja ja ilmoitettujen 

vahinkojen määrää keskenään, jotta totuudenmukaiset vahingot selviäisivät. 

Katokomitea sai lopulta selville, kuinka suuret satomenetykset halla oli aiheuttanut eri 

maanviljelys- ja talousseurojen alueilla. Vuoden 1952 hallavahingot viljalajeittain olen 

esittänyt liitteessä. ( ks. liite 1.) 
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Hallavahingot vuonna 1952 

 

Kuva 2. Oulun läänin talousseuran arkisto Hfe:2. OMA. 

Hallavahinkoja esiintyi pohjoisesta alkaen Pori – Joensuu linjalle saakka. 
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Mitä tiheämmin ruudutettuja alueet ovat, sitä suurempi hallavahinko oli kyseisellä 

alueella ollut. 

 

3.4. Katovahinkojen korvaaminen 

 

Katokomitea pohti kokouksessaan halla- ja tulva-alueiden avustustoimia ja päätti, että 

halpakorkoiset lainat oli asetettava pääasialliseksi korvausmuodoksi, mutta varsinaisia 

avustuksiakin olisi saatava heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville viljelijöille. 

Halla- ja tulvavahingot olivat kohdanneet pienviljelysvaltaisia alueita, joissa asui maan 

vähävaraisempia ja suuriperheisimpiä viljelijöitä.
180

  Kadosta kärsineet viljelijät 

tarvitsivat sivuansioita perheidensä elättämiseksi, ja talven 1952–1953 työttömyysuhka 

näytti useimpien kohdalla todennäköiseltä. Katokomitea ehdotti kulkulaitosten ja 

yleisten töiden ministeriölle, että työttömyyskortistoon hyväksyttäisiin kadosta 

kärsineitä viljelijöitä ja heidän perheenjäseniään, vaikka heidän peltoalansa oli suurempi 

kuin kolme hehtaaria ja pohjoisessa yli viisi hehtaaria.
181

 

 

Kunnilla oli velvollisuus osallistua varatöiden kustannuksiin. Koska katovuosi alensi 

kuntien verotuloja, katokomitea päätti antaa lausuntoja kuntien kadon suuruuksista, jotta 

kuntien osuutta työkustannuksiin alennettaisiin.
182

 Tämän perusteella katokomitea 

lähetti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle kirjeen, jossa se pyysi ministeriötä 

ottamaan huomioon Kihniön kunnan hallavahingot, kun se harkitsi työttömyystöiden 

järjestelyjä ja kunnan osuutta varatyökustannuksiin.
183

 Valtionvarainministeriölle 

katokomitea ehdotti, että viljelijöille myönnettäisiin alennusta pellon puhtaan tuoton 

verotuksesta ja että he saisivat tulo- ja omaisuusverolain salliman erikoisalennuksen.
184

 

 

Katokomitea pyysi maanviljelysseuroja selvittämään vuoden 1953 arviot 

siementilanteesta, jotta valtiovalta voisi hyvissä ajoin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

siementen hankkimiseksi. Siemenvajaukset seurojen täytyi ilmoittaa myös alueidensa 
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kaupoille.
185

 Maanviljelysseurat lähettivät siementarvearvionsa katokomitealle. 

Katoalueen siementarve eri maanviljelysseurojen alueilla oli seuraavanlainen: 

 

1. Lapin maatalousseura: ohra 146 ja myöhäinen kaura 161 tonnia.  

2. Peräpohjolan maanviljelysseura: ruis 38, vehnä 7, ohra 1 442, aikainen kaura 268 ja 

myöhäinen kaura 253 tonnia. 

3. Oulun läänin talousseura: ruis 1 591, vehnä 375, ohra 4 721, aikainen kaura 3 973 ja 

myöhäinen kaura 768 tonnia. 

4. Kajaanin maanviljelysseura ruis 239, vehnä 85, ohra 791, aikainen kaura 777 ja 

myöhäinen kaura 349 tonnia. 

5. Keski-Pohjanmaan maanviljelysseura ruis 939, vehnä 175, ohra 1 494, aikainen 

kaura 1 813 ja myöhäinen kaura 30 tonnia. 

6. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap ruis 413, vehnä 787, ohra 834, aikainen 

kaura 1 813 ja myöhäinen kaura 193 tonnia. 

7. Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseura ruis 2 861, vehnä 2 113, ohra 3 370, aikainen 

kaura 6 209 ja myöhäinen kaura 1 281 tonnia. 

8. Keski-Suomen maanviljelysseura ruis 568, vehnä 1 353, ohra 1 346, aikainen kaura 

2 917 ja myöhäinen kaura 1 533 tonnia.  

9. Kuopion maanviljelysseura ruis 1 162, vehnä 1 028, ohra 1 885 ja aikainen kaura 4 

024 tonnia. 

10. Pohjois-Karjalan maanviljelysseura ruis 876, vehnä 1 189, ohra 1 047, aikainen 

kaura 2 064 ja myöhäinen kaura 517 tonnia. 

11. Satakunnan maanviljelysseura ruis 561, vehnä 439, ohra 772, aikainen kaura 1 418 

ja myöhäinen kaura 522 tonnia. 

Yhteensä: ruis 9 248, vehnä 7 551, ohra 17 848, aikainen kaura 25 901 ja myöhäinen 

kaura 5 607 tonnia.
186

 

 

Myös sanomalehti Kaleva kirjoitti siementilanteesta siten, että maatalousministeriö on 

ryhtynyt suunnittelemaan toimenpiteitä siementilanteen turvaamiseksi, jottei siemeneksi 
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kelpaavaa viljaa joutuisi hukkaan.
187

 Katokomitealla ja ministeriöllä tuntui olevan 

yhteinen huoli siementen riittävyydestä seuraavalle satokaudelle. 

 

Valtioneuvosto ilmoitti katokomitealle, että eduskunta oli vuoden 1952 viimeisessä 

lisämenoarviossa myöntänyt 300 miljoonan markan avustusmäärärahan siementen, 

rehun ja leipäviljan hankkimista varten niille vähävaraisille viljelijöille, jotka olivat 

kokonaan tai osittain menettäneet satonsa. Avustuslainoihin eduskunta oli osoittanut 

700 miljoonan markan suuruisen siirtomäärärahan.
188

 

                                

Katokomitean kokous, jossa päätettiin halla- ja tulvavahinkojen määrärahojen käytöstä 

pidettiin Helsingissä tammikuun kolmantena päivänä 1953. Katoavustukset ja -lainat 

maksettaisiin osuuskassojen ja säästöpankkien välityksellä, kuitenkin vain osuuskassat 

saisivat lunastaa katoavustuksina kirjatut ostotodisteet.
189

 Kokouksessaan komitea 

päätti, ettei vehnälle sattuneita hallavahinkoja korvata koko Lapin läänin alueella eikä 

osassa Oulun lääniä. Kauralle aiheutuneita vahinkoja se aikoi olla korvaamatta useissa 

kunnissa Pohjois-Suomen alueella.
190

  

 

Eri viljalajeille katokomitea määräsi seuraavat korvaussummat: ruis 29 mk, ohra 28 mk, 

vehnä 29 mk, kaura 21 mk ja peruna 10 mk kiloa kohden. Niittyheinän sato arvioitiin 

kuivaksi heinäksi, ja sen hinta oli 1–3 markkaa kuivaheinäkilolta.
191

 

 

Katokomitea pyysi katotoimikuntia laatimaa ehdotuksensa avustusten ja -lainojen 

saajista ja lähetti niille ohjeet, millä perusteella katoavustusten saajat valitaan. 

Eduskunnan päätöksen mukaan katoavustuksia maksettiin heikossa taloudellisessa 

oleville vähävaraisille viljelijöille, joiden halla- ja tulvavahingot oli arvioitu ohjeitten 

mukaan ja joiden vahinkoarviot oli lähetetty katokomitealle. Viljelijöiden tuli saada 

toimeentulonsa maataloudesta ja heidän tiloillaan tuli vahinkojen olla niin suuret, että he 

joutuisivat ostamaan leipäviljan ja rehun karjan ylläpitämiseksi.
192

 Katoavustusta ei 
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voitu myöntää sellaisille viljelijöille, joiden arvioitu vahinko oli pienempi kuin 2 000 

markkaa hehtaaria kohden ja joiden metsäomaisuus antoi toimeentulon mahdollisuuden. 

Korvausta ei maksettaisi myöskään viljelijöille, jotka saivat toimeentulonsa muusta 

ammatista kuin maanviljelijän. Metsätyöpalkkojen katsottiin olevan tilapäisiä tuloja. 

Avustus ei saanut ylittää viljelmän siementen, viljatuotteiden ja rehun ostoon menevää 

markkamäärää.
193

 

Katotoimikunnat saivat poistaa joitakin avustukseen oikeutettuja viljelijöitä luettelosta 

saadakseen kaikkein varattomimmille viljelijöille suuremman avustuksen. 

Avustusehdotukset tuli järjestää tärkeysjärjestykseen, jotta katokomitea voisi jättää 

lopusta osan avustuksen saajia pois, jos määrärahat eivät riittäisi kaikkien ehdotettujen 

avustusten maksamiseen.
194

 

 

Katokomitea sai jälleen kerran avustusehdotuksien saavuttua pettyä katotoimikuntien 

työskentelyyn. Katoavustuksia oli ehdotettu kuntien vauraimmille ja metsärikkaimmille 

tiloillekin. Samoin avustuksia esitettiin maksettaviksi niin pienille maanviljelysaloille, 

ettei niistä kukaan voinut saada elantoaan.
195

 Katokomitea joutui palauttamaan 

suurimman osan ehdotuksista korjattaviksi, mutta ehdotukset tulivat lähes samanlaisina 

takaisin. Katokomitean työvaliokunta joutui karsimaan ehdotuksista pois viljelmiä, jotka 

eivät heidän mielestään täyttäneet valtioneuvoston antamia ehtoja.
196

 

 

Oulun läänin talousseuran arkistosta ei selvinnyt katotoimikuntien ehdottamien 

viljelijöiden varallisuus eikä syytä sille, minkä tähden katotoimikunnat ehdottivat 

katoavustuksia kuntien varakkaimmille viljelijöille, vaikka katokomitea oli antanut 

avustukseen oikeutettavista viljelijöistä selkeät ohjeet. 

 

Katolainoja voitiin myöntää kaikille niille viljelijöille, joiden halla- ja tulvavahingot oli 

arvioitu ja joiden lainahakemukset oli lähetetty huhtikuun kymmenenteen päivään 

mennessä. Vahinkojen määrästä täytyi vähentää mahdollinen katoavustuksen määrä. 

Lainaa ei saanut myöntää enempää kuin tilan siementen ja rehun ostoon tarvittavan 
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rahan määrä. Katolainan korko oli kolme prosenttia ja laina-aika oli enintään kuusi 

vuotta.
197

 

 

Katoavustukset ja -lainat jaettiin ostotodisteina, joilla viljelijät voivat ostaa sekä 

kaupoista että toisilta viljelijöiltä. Lainan ostotodiste kävi viljan-, nurmikasvien-, ja 

perunansiementen ostoon. Avustuksen ostotodisteella sai ostaa myös leipäviljaa.
198

 

Katoavustusten ostotodisteita sai lunastaa vain yksi osuuskassa kussakin kunnassa. 

Lainojen ostotodisteita sai lunastaa sekä osuuskassa että säästöpankki, joka lainan oli 

myöntänyt. Katokomitea lähetti kunnanhallituksille hyväksymiensä katoavustusten 

maksumääräysluettelot, joiden perusteella katotoimikuntien tuli kirjoittaa avustusten 

ostotodisteet viljelijöille.
199

 

 

Katoavustusten ja -lainojen saavuttua viljelijöille alkoi taas valitusten tulva 

katokomitealle ja maatalousministeriölle. Nurmeksen Kuohatin kylän asukkaat 

kääntyivät maatalousministeriön puoleen, koska katsoivat kärsineensä vääryyttä 

katoavustusten jaossa. Heidän mukaansa viljelijät, jotka olivat rajanaapureita ja joiden 

katotilanne oli sama, olivat saaneet aivan erisuuruisia avustuksia. Toivo Lehikoinen sai 

10 250 markkaa ja Taneli Rissanen vain 1 000 markkaa. Kolmella naapurilla, joilla oli 

saman verran viljaa kasvamassa, avustukset olivat: Kalle Karjalainen sai 3 000 markkaa, 

Eero Karjalainen sai yli 3 000 markkaa ja Juho Lohtander ei saanut mitään. He pyysivät, 

että virheet tutkittaisiin. Valituksen oli allekirjoittanut yhdeksän henkilöä.
200

 

 

Parkanon Lamminkoskella viljelijät olivat pitäneet kokouksen, jossa 

tyytymättömyytensä oli ilmaissut 80 tilallista. He olivat lähettäneet valituksensa 

katokomitealle, joka oli tylysti palauttanut sen. Tämän johdosta he pyysivät 

maatalousministeriötä ottamaan asiasta selkoa. Maatalousministeriö pyysi kirjeellä 

katokomiteaa toimittamaan lausuntonsa asiasta Helsinkiin.
201
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Katokomitea huomasi katotoimikuntien liioitelleen katoarvioita joillakin tiloilla. 

Katotoimikunnat olivat ehdottaneet myös varakkaille viljelijöille avustusta, vaikka 

avustukset olivat tarkoitettu vähävaraisia viljelijöitä varten. 

 

Viljelijät olivat siis tyytymättömiä saamiinsa avustuksiin ja valittivat summista 

katokomitealle. Heidän mukaansa naapuriviljelmillä oli ollut aivan samanlainen 

katotilanne, halla oli tuhonnut yhtä paljon viljaa jokaiselta tilalta.  Siitä huolimatta 

viljelijät olivat saaneet avustuksiksi aivan eri summat.  

 

3.5. Lisähakemukset 

 

Katokomitea ilmoitti kiertokirjeellä, että myönnetystä katoavustusmäärärahasta oli 

jäänyt osa käyttämättä. Se antoi kunnille oikeuden tehdä lisäesityksen sellaisista 

viljelijöistä, joiden katoavustukset katokomitea oli hylännyt ja katotoimikunnat pitivät 

välttämättöminä, että koko myönnetty määräraha tulisi käytetyksi. Katokomitea toivoi 

saavansa kaikki katoavustuksia koskevat asiat loppuun käsitellyksi maaliskuun 31. 

päivään 1953 mennessä.
202

 

 

Vielä tässä vaiheessa tuli ilmi katoarvioinnissa sattunut virhe. Kuusamon 

katotoimikunta esitti lisäkatoavustusta maanviljelijä Niilo Koskenkovalle. 

Katoarviomiehet olivat merkinneet ohran arvioinnin kaurasarakkeeseen, ja virheen 

seurauksena avustus ohran osalta oli jäänyt saamatta. Kyseisellä tilalla halla oli ollut 

sataprosenttinen 1,76 hehtaarin alueella, joten katoavustukseksi esitettiin 12 710 

markkaa.
203

 

 

Myös katolainoihin käytettävää määrärahaa oli jäänyt käyttämättä. Esimerkiksi Kaavin 

Juankosken Osuuskassa palautti käyttämättä jääneitä lainoja 4 500 markkaa. Kuusamon 

katotoimikunnan mukaan Kuusamossa jäi käyttämättä 4 500 000 markkaa. Katokomitea 

esitti valtioneuvostolle pyynnön lainamäärärahojen siirrosta kunnasta toiseen. 
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Katokomitea antoi katotoimikunnille mahdollisuuden esittää lisähakemuksen lainaa 

tarvitsevista viljelijöistä. Näin ne viljelijät, joiden katolaina oli esimerkiksi kunnan 

määrärahan pienuuden vuoksi jouduttu hylkäämään, saivat tilaisuuden lainan saantiin.
204

 

 

Palautettujen lainan ostotodisteiden joukkoon mahtui sellaisiakin, joita lainanhakijat 

pyysivät takaisin. Maanviljelijät Jussi Niemeläinen ja Kauko Rummukainen 

Tuupovaaran Koverosta olivat pyytäneet osuuskassanhoitajaa ilmoittamaan heille, kun 

lainan ostotodisteet olivat saapuneet. Heillä oli pitkä matka kirkolle, ja he olivat välillä 

kirkolla käydessään kysyneetkin ostotositteita, mutta ne eivät olleet vielä tulleet. Heidän 

epäonnekseen osuuskassanhoitaja oli vaihtunut eikä uusi hoitaja ollut saanut tietoa 

ilmoituksen lähettämisestä. Niinpä hän oli palauttanut ostotositteet määräajan 

umpeutuessa takaisin katokomitealle.
205

 Katokomitea anoi valtioneuvostolta lisäaikaa 

ostotositteiden voimassaoloajaksi, jotta kaikki lainaan oikeutetut saisivat jo myönnetyt 

korvauksensa. Valtioneuvosto jatkoi ostotodisteiden voimassaoloaikaa heinäkuun 15. 

päivään 1953 saakka.
206

 

 

Erikoisin tapaus lainan saannissa ilmeni, kun maanviljelijä Hilda Salonen oli saanut 

katolainaa 30 000 markkaa ilman katokomitean suostumista. Kaavin kunnassa oli jäänyt 

lainan määrärahoja käyttämättä, ja katotoimikunnan puheenjohtaja oli myöntänyt Hilda 

Salosen lainan. Puheenjohtaja perusteli lainan myöntämistä siten, että hänen mielestään 

viljelijä olisi ollut oikeutettu lainaan, mutta lainan hakemus oli jäänyt viljelijältä 

täyttämättä. Katokomitea ei puuttunut lainan myöntämiseen vaan antoi sen jäädä 

voimaan.
207

 

 

Katokomitealle tuli edelleen valituksia niiltä viljelijöiltä, jotka eivät olleet saaneet 

katokorvauksia. Yli-Iin Tannilasta saapui kirje, jossa maanviljelijät Iida, Heikki ja Matti 

Viitala valittivat, etteivät he olleet saaneet minkäänlaisia korvauksia kummastakaan 
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jakelusta vaikka olivat hallasta kärsineet ja katoavustusta anoneet. Matti Viitalalla oli 

ollut viljalla ja perunalla yhteensä kaksi hehtaaria, Heikki Viitalalla oli ollut puolitoista 

hehtaaria ja Iida Viitalalla 25 aaria.
208

 

 

Oulun läänin talousseuran arkistosta ei käynyt ilmi, kuinka näihin valituksiin vastattiin. 

Pohdin työn kuluessa sitä, miten katokomitea tiesi karsia katotoimikuntien ehdottamia 

avunsaajia pitäen toisia viljelijöitä liian varakkaina. Valituksissa ei näkynyt viljelijän 

omistaman metsän määrä eivätkä ansiotulot. Arvelin komitealla olleen käytössään 

verotuksessa ilmoitetut tiedot viljelijöistä. Mitään verotoimiston tietoja ei arkistosta 

löytynyt, mutta tulvavahinkojen arvioimisen yhteydessä mainittiin, että vain niistä 

niityistä maksettaisiin vahingonkorvauksia, jotka oli ilmoitettu vuoden 1950 

kunnallisverotuksessa. 

Katotoimikunnat ehdottivat katolainoja liian löysin perustein. Esityksessä lainan 

määräksi ehdotettu summa saattoi olla niin suuri, että kun siihen lisättiin katoavustuksen 

summa, joka viljelijälle oli myönnetty, tuli kokonaismäärä suuremmaksi kuin viljelijän 

arvioitu vahingon määrä. Tällaisissa tapauksissa lainan määrää pienennettiin.
209

 

 

3.6. Maksetut korvaukset kunnittain 

 

Halla- ja tulvavahingoista maksettiin korvauksia 225 kunnan alueella 73 708 tilalle ja 

lisäksi 7 360 maanhankintalain alaiselle tilalle. Katoavustuksina jaettiin 288 684 355 

markkaa, mikä teki keskimäärin 5 613 markkaa viljelijää kohden. Varsinaisen 

katoalueen ulkopuolella sijaitseville maanhankintalain alaisille tiloille maksettiin 

katoavustusta 1 033 660 markkaa. Summa teki keskimäärin 5 469 markkaa viljelijää 

kohden.
210

 

 

Katolainoja komitea myönsi 698 608 845 markkaa, mikä teki viljelijää kohden 

keskimäärin 23 988 markkaa, sekä maanhankintalain alaisille tiloille 383 710 markkaa, 

mikä teki viljelijää kohden 18 272 markkaa.
211
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Vaikka katoavustuksia ja -lainoja maksettiin määrällisesti paljon, se ei 

markkamääräisesti tehnyt viljelijää kohden suurta summaa. Verrattaessa viljelijän 

saamaa keskimääräistä katoavustuksen summaa 5 613 markkaa katokomitean 

puheenjohtajan saamaan korvaukseen 70 000 markkaa ajalta 16.9.–31.12.1952 summa 

tuntuu pieneltä. Katokomitean jäsen Konsta Virkkala sai 21 000 markkaa korvausta 21 

päivän työstä, jota hän oli katokomitealle tehnyt loka–marraskuun aikana. Katolainankin 

keskimääräinen summa oli vain 23 988 markkaa.
212

 

 

Varsinaisen katoalueen ulkopuolelle ei katokorvauksia maksettu muille kuin 

maanhankintalain alaisille tiloille, vaikka hallaa esiintyi sielläkin. Frans Vuorenpää 

Laitilan Pahkajoelta pyysi maatalousministeriöltä, että katoavustuksia maksettaisiin 

myös Lounais-Suomen suoalueille. Häneltä halla oli tuhonnut kauran täysin. Hän totesi 

kirjeessään, että soitten keskellä on elämä yhtä kovaa kuin muualla.
213

 

 

Työssäni en ole selvittänyt kumman aiheuttamia vahingot olivat, hallan vai tulvan, 

koska katsoin, että kumpikin johti korvauksiin. Päädyin seuraamaan korvauksien 

antamista eli annettiinko ne katoavustuksina vai -lainoina. Vuoden 1952 katoalue oli 

erittäin laaja, hallatuhot ylsivät Länsi-Suomessa aina Poriin asti. Itä-Suomessa vielä 

Joensuun korkeudelle maksettiin hallan aiheuttamia korvauksia.  
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LOPPULAUSE 

 

Katoja oli pyritty ehkäisemään 1800-luvulta lähtien tutkimalla ja kehittämällä paremmin 

kylmyyttä kestäviä viljalajeja. Rautateiden valmistuminen auttoi avun saamisessa 

nopeasti perille. Katovuotena valtio pyrki helpottamaan viljelijöiden elämää asettamalla 

katokomitean selvittämään hallan aiheuttamia vahinkoja eri viljalajeille ja perunalle. 

Oulun läänin talousseuraan perustettiin vuosina 1948 ja 1952 katokomiteat, joihin 

valittiin yhdeksästä yhteentoista henkilöä. He saivat valtiolta tehtäväkseen kadon 

aiheuttamien vahinkojen selvittämisen. 

 

Katokomiteat perustivat työvaliokunnat, joiden tehtävänä oli katohakemuksissa 

käytettävien lomakkeiden laatiminen. Kuntiin lähetettävillä lomakkeilla oli suuri 

merkitys tietojen keräämisessä, koska näin katokomitea sai tarvitsemansa tiedot 

jokaiselta kunnalta täsmälleen samanlaisessa muodossa. Suuria tietomääriä oli paljon 

helpompaa käsitellä, kun kaikki tiedot tulivat yhdenmukaisilla lomakkeilla. 

 

Katokomiteat käyttivät apunaan maanviljelysseurojen jäseniä ja kuntia saadakseen 

selville kadon laajuuden. Katojen selvittämisessä mukana olleiden maanviljelys- ja 

talousseurojen asiantuntijoiden palkkiot maksoivat maanviljelysseurat. Muiden 

katotoimikuntien jäsenten kulut maksoivat kunnat. Vuonna 1952 viljelijöiden oli 

maksettava arviomiehille 50 markan suuruinen arvioimismaksu. Kaikilla tiloilla kävi 

kaksi kunnan valitsemaa arviomiestä, jotka merkitsivät hallavahingot katokomiteoiden 

laatimiin lomakkeisiin. Kuntien katotoimikunnat tarkastivat täytetyt lomakkeet ja 

lähettivät ne katokomiteoille. 

 

Vertailukohtana käytin vuosien 1891–1892 katoja Kajaanin kihlakunnassa. Silloin 

kunnan virkamiehet ja papit saivat tehtäväkseen ottaa selville hallan aiheuttamat 

vahingot viljelijöille. Helsinkiin oli perustettu hätäaputoimien keskuskomitea ja 

paikalliskuntiin oli perustettu paikallistoimikunnat. Kajaaniin muodostettiin 

hätäaputoimikunta, jota johtamaan valittiin kirkkoherra. Hätäaputoimien keskuskomitea 

antoi kadosta kärsineille kunnille lainaksi jauhoja, joiden takaisinmaksu oli viisi vuotta. 

Paikallistoimikunnat järjestivät hätäaputöiksi tietöiden ja metsähakkuiden lisäksi myös 
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käsitöitä. Hätäaputoimikunta jakoi avustuksina jauhoja vain käsityön tuotteita ja työtä 

vastaan. 

 

Vuosien 1948 ja 1952 katokomiteoissa olivat jäseninä Oulun läänin talousseurassa 

toimivat koulutetut asiantuntijat ja maanviljelijät. Kaikki olivat maanviljelyn 

ammattilaisia. Kuntien valitsemissa toimikunnissa olivat edustettuina kuntien 

henkilökuntaa ja erityisesti maanviljelyyn perehtyneitä maatalousneuvojia. Kunnat 

lähettivät katoarvionsa katokomiteoille, ja ne pyysivät saatujen tietojen perusteella 

avustuksia ja lainoja maatalousministeriöltä. Lainat ja avustukset annettiin suoraan 

viljelijöille ostotositteina, joilla he saivat hakea kaupasta siemeniä seuraavan kevään 

kylvöjä varten. 

 

Katoavustuksia saaville viljelijöille katokomitean oli pakko asettaa varallisuusrajat, joita 

se ei voinut ylittää, koska valtion myöntämä avustusmääräraha ei olisi riittänyt kaikille 

avustusta hakeneille viljelijöille. Katoavustuksia voitiin maksaa vain kaikkein 

heikoimmissa tilanteissa oleville viljelijöille, joilla ei ollut metsäomaisuutta tai muita 

ansiotuloja turvanaan. Aineistosta ei selvinnyt se varallisuusraja, jolla katokomitea 

tarkoitti vähävaraista viljelijää. Pohdin, oliko kuntien antama informaatio viljelijöille 

avustuksiin oikeuttavista tulorajoista huonoa, kun valituksia tuli päätöksen saaneilta 

viljelijöiltä niin paljon. Mielestäni katokomitea pyrki tasavertaisuuteen kaikkien 

kohdalla ja korjasi katotoimikuntien tekemät virheet asiallisesti. 

 

Katokomitean tehtävänä oli halla- ja tulva-alueiden vahinkojen määrän selvittäminen. 

Maanviljelys- ja talousseuroja sekä kuntien muodostamia katotoimikuntia apuna 

käyttäen komiteat onnistuivat tehtävissään. Katotoimikuntien työskentely tuotti 

katokomitealle välillä murheita. Hallan ja tulvan arvioimisohjeet oli annettu siten, että 

arviointi tuli suorittaa varovaisesti. Se ei tarkoittanut sitä, ettei täydellistä katoa saanut 

ilmoittaa, jos niin oli tapahtunut. Samoin katokomiteat joutuivat karsimaan liian 

suuriksi ilmoitettuja katovahinkoja. 

 

Katovuosina viljelykasvit, jotka kärsivät hallasta, olivat kaura, ohra, ruis ja peruna. 

Palstaviljelijöillä paleltuivat myös herneet. Viljojen itävyys heikkeni kylmän takia, 

minkä vuoksi katokomiteat ottivat yhteyttä valtion siemententarkastuslaitokseen, jotta 
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siementen itämisaste saataisiin selville. Katokomiteoiden oli turvattava siementen 

saatavuus seuraavalle kesälle, ja siinä he onnistuivatkin. Kadon suuruus vaihteli 

kunnittain, koska hallaa ei esiintynyt kaikkialla. Esimerkkinä voin kertoa vuoden 1948 

tuloksista sen, että Limingan kunnassa katovahinkoja ei ollut lainkaan, kun taas 

Kärsämäellä kato oli lähes täydellinen. 

 

Katolainoja voitiin myöntää vapaammin, koska lainojen määräraha oli suurempi. 

Lainaakaan ei saanut myöntää kuin sen verran, mitä siementen ja lannoitteiden 

keskimääräinen kulutus tilalla oli. Laina voitiin myöntää enintään viideksi vuodeksi 

kolmen prosentin korolla.  

 

Virheitä sattui niin katoarvioinneissa kuin lomakkeiden laadinnassakin. Katokomiteat 

pyrkivät korjaamaan kaikki selvät virheet. Tyytymättömyyttä aiheutti se, että 

katokomiteat joutuivat huonon taloustilanteen vuoksi karsimaan avustusta saavien 

määrää. Viljelijät vertasivat omille tiloilleen hallan aiheuttamia vahinkoja naapurien 

viljelysten tuhoon ja ihmettelivät korvausten erisuuruisuutta. Valituksista ei käynyt ilmi 

viljelijöiden metsäomaisuuden suuruus, joka oli yhtenä katoavustuksen tai lainan 

saannin esteenä, joten vertailuja ei voinut aineiston pohjalta suorittaa. Vuonna 1948 

viljelijät valittivat katotoimikunnille, jotka puolestaan esittivät alueensa epäkohtia 

eteenpäin Pohjois-Suomen katokomitealle. Vuonna 1952 sattunut kato sai viljelijät 

valittamaan saamistaan päätöksistä suoraan katokomitealle. Katokomitea oli valitusten 

takia yhteydessä katotoimikuntiin, jos papereissa oli epäselvyyksiä. 

 

Katokomiteat pyrkivät kokonaisvaltaisesti hoitamaan katoalueita. Tästä ovat 

esimerkkinä komiteoiden yhteydenotot valtioneuvostoon veroalennusten saamiseksi 

viljelijöille sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön työmaiden järjestämiseksi 

ja kuntien osuuksien pienentämiseksi työmaiden kustannuksista. Töiden järjestäminen 

viljelijöille oli erittäin tärkeää, koska töistä saaduilla tuloilla viljelijät pystyivät 

elättämään perheensä talven yli seuraavaan kylvökauteen saakka. 

 

 Katokomiteoiden työskentelytavat olivat maanviljelyn asiantuntijoiden käsissä 

verrattuna 1800-luvun lopun toimintaan. Katovuosina 1891 ja 1892 kadon selvitystyö 

oli eri virkamiesten tehtävänä. Siihen osallistuivat myös papit, koska he tunsivat 
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alueensa ihmiset parhaiten. Tieto kadon suuruudesta kulki paikallistoimikuntien kautta 

päätyen Helsinkiin hätäaputoimien keskuskomiteaan. Tällöin annettava apu oli yleensä 

viljaa, ja se annettiin lainaksi kunnille. Kuntien tehtäväksi jäi avun jakaminen 

köyhimmille viljelijöille, mutta sekin annettiin vain töitä vastaan. Myös järjestettyjen 

hätätöiden palkat maksettiin jauhoina. 1800- luvun lopulla oli nähtävissä, että katojen 

aiheuttamiin satojen menetyksiin ja niistä johtuvaan viljelijöiden auttamiseen oli 

järjestetty jo menetelmä, jolla valtio pyrki helpottamaan kansalaistensa hätää. 

Maanviljelysseura oli tuolloin jo perustettu Kajaanin seudulle, mutta sen työt olivat 

alkuvaiheissaan ja toiminta oli pientä. Todennäköisesti maanviljelysseuran vähäisen 

toiminnan vuoksi valtio ei vielä osannut käyttää sen apua kadon tutkimiseen. 

 

Katovuosina 1948 ja 1952 valtio oli onnistunut kehittämään katojen vahinkoarvioita 

tutkivan järjestelmän. Oulun läänin talousseurassa toimivat katokomiteat pystyivät 

käyttämään hyväkseen kaikkien katoalueiden maanviljelysseurojen alueiltaan keräämiä 

viljelyyn liittyviä tietoja. Heillä oli käytössään kaikkien viljelijöiden peltopinta-alat, 

mitä niissä viljeltiin ja minkälainen sato niistä saatiin normaalivuosina. Katokomiteat 

olivat yhteydessä kuntien virkamiehiin, jotka perustivat kuntiin katotoimikuntia. 

Katotoimikunnat valitsivat arviomiehet, jotka hoitivat viljelijöiden tiloilla käynnin ja 

suorittivat siellä vahinkoarvioinnit. Katokomiteat pystyivät vertailemaan kuntien 

antamia vahinkolukuja maanviljelysseurojen antamiin normaalien satomäärien tietoihin. 

Näin se pystyi estämään liioittelut vahinkojen määrissä ja pääsi oikeisiin tuloksiin hallan 

aiheuttamista vahingoista. Katokomiteat löysivät tekemänsä yhteistyön avulla ne alueet, 

joissa kato oli pahiten vioittanut viljaa ja ne viljelijät, jotka tarvitsivat avustuksia tai 

lainoja selvitäkseen seuraavaan satokauteen. Oulun läänin talousseuran ja 

maatalousseurojen henkilöiden koulutusta ja ammattitaitoa hyväksi käyttäen he saivat 

kadot selvitettyä.  
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