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TamA esitys jakautuu selkeasti kahteen
osaan. Ensimmiiinen osa kAsittelee itse
rustholl i laitoksen muodostumista ja sil le
tyypil l isia piiteita, jotka on helppo yhdis-
t i ia  me ike in  mih in  tahan.a  Suomea e : i in -
tyviiiin rustholliin. Toinen osa taas puo-
lestaan kasittelee nimenomaan Saha-
Iahden rustholl ien ja rusthollariperheiden
erityispiirteita.

Rusthollilaitoksesta puhuttaessa on
lays in  n rahdoton la  s ivuu t taa  ko lme as iaa :
niista ensimmainen on suurti lojen muo-
dostuminen talonpoikaiskyli in, toinen on
ritari- ja ratsupalvelu ennen ruotujako-
kauttaja kolmas on reduktio.

1. Suurt i lat

Suurti lojen muodostumisen ensimmainen
vaihe Suomessa alkoi 1500-luvun lopulla
jajatkui noin 1630-luvulle. Sen taustasyyt
olivat alituisen autioitumisen ja uudelleen
viljelyyn oton aiheuttamat muutokset pe-
rinteisessa kylayhteisdssA.

Jo 1500-luvun puolesta valiste eteen-
pein oli talonpoikaisessa yhteiskunnassa
havaittavissa selkeiia kerrostumista. Ky-
lien paikall iset mahtimiehet olivat tall i t in
useimmiten eratalonpoikia, jotka kuiten-
k in  jou lu i ra t  luopumaan omis ta  e r i i s i jo is -
taan, elleivAt suostuneet niita itse asutta-
maan. Toiset talonpojat taas puolestaan
o l i r  a l  a lo inaneet  ldyh t l  m is l ieneens i i .
joka ; leens i i  a lko i  es imerk ik r i  jonk in  n i i -
tyn tai peltokappaleen panttauksella tai

jopa myynnil l i i ,  jota jatkui niin kauan,
er rz i  r i la  o l i  jo  menet ran) t  e l inke lpo isuu-
tensa itsenaisenA ti lana. Telldin ti la saat-
toi joko autioitua ja siiftya kruununtilaksi
tai sen omistaja saattoi myyda sen jolle-
kin toiselle ti lal l iselle. Kruununtilojakin
yhd is le I i in  ro is i in  ta lonpo ika isessa omis-
tuksessa oleviin ti loihin. Itse asiassa kruu-
nu jopa tiettyyn rajaan suosi t,imain kal-
taista yhdistAmista. Kruunun kannalta
k lse  o l i  t ie tenk in  vero lu io jen  saamisen
varmistamisesta ja tall i t in katsotti in vau-
raamman talon takaavan paremmin kruu-
nun r erojen ja pdir dtciiden suori ami5en.
Jonkin verran tapahtui myds yhdistamistA
avioliittojen kautta, mutta niiitii on mel-
koisen vaikea todeta puutteell isen lahde-
aineiston vuoksi.

Eniten nluuttivat aatelittomien perusta-
mat suurtilat perinteista kyliimaisemaa
HemeessA. KymmenessA HAmeen pita-
jessa aleni talojen lukumAiira vuodesta
1570 1630-luvun puolivali in tultaessa
noin nelj i inneksell i i  tai kolmanneksella,
kolmessa tapauksessa jopa puolella. Saha-
lahdella 1500-luvun lopusta 1600-luvun
alkupuolella taloluku viiheni noin puo-
lella. Ajanjaksolla 1543 1723 tarkas-
teltuna oli taloluku viihentynyt noin kol-
manneksella eli 96:sta 64:i i i in. N:i ista ha-
vinneista ti loista valtaosa oli l i i tetty joko
tuleviin rustholleihin tai saterit i loihin.
Jonkin verran taloja yhtyi myds niihin
ti loihin, joita sitten ei ruotujako-
laitoksessa hyviiksytty rustholleiksi. Ver-
ta i lu l ie lona \  o idaan tode la ,  e t le i  m is5aan
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Langelmaveden seudun pitajiissa tilalu-
vun pieneneminen vastaavana aikana ol-
lut nAin voimakasta kuin Sahalahdella.
Orivedell i i  vi iheneminen oli vain 8 pro-
sentin ja Kangasalla noin 20 prosentin
luokkaa. Erajarvellii, Kuhmalahdella ja
Liingelmeella talojen lukumaara piiinvas-
toin nousi.

Tilaluku olisi melko suurella varmuu-
della pudonnut entisesteen, ellei talon-
pojilta olisi tassa vaiheessa ehdottomasti
kielletty lampuotien pitoa. Tilojen yhdis-
tamiseen siis vaikutti olennaisesti, kuinka
hyvin hankirut maat pystytti in pitamiii in
vil jelyksessii. Tiimiin ajan ja hieman my<!-
hemminkin perusongelma oli peltojen
tarvitseman lannoituksen jarjestAmineni
lannoitus voitiin kaydnndllisesti jiirjestaa
vain karjanlannan avulla ja karja taas ruo-
kittiin paeosin niityilta saatavan rehun
avulla. Koska rehua ei vieli i  vi l jelty, oli-
vat Iuonnonniityl avainasemassa. Karjaa
nimittain pidettiin liihinnii juuri lannan-
tuottajinaja melko viihainen miiarii tuotet-
tua voita oli vain ylim?i?ir?iinen bonus.
Toisin sanoen tilan peltom?i?iriiii ei voitu
lisata ilman huomattavaa karjaluvun kas-
vua, joka taas vaati huomattavaa niitty-
alan kasvua.

2. Ratsutilalaitos ja ritarit

Ruotsin ja samalla tietenkin Suomen ar-
meijan rungon muodosti keskiajalla jalan
taisteleva nostovaki. Ritarit ja ratsailta
yleensiikin taistelevat eivat yleisesti otta-
en sopineet takalaisiin olosuhteisiin ja
hevosten kalleus ja vaikea saatavuus ai-
heutti tietenkin omat ongelmansa. Suo-
malaisen riilssin asettama ratsuv?iki eli
niin sanottu aatelislippue oli kooltaan
vain noin sata ratsasta ja muodosti 1634
hallitusmuodon mukaan Ruotsin aatelis-
l ippueessa E!ersti luulnanlin komppanian.
On selvAa. etta nAin pieni joukko ei voi-

nut mitenkaan riittaa valtion alati kiih-
tyvien sotatoimien tarpeisiin, ja laitosta
koeteniin ti iydenlaii monin eri taroin.
Arbogan kokouksessa 1536 tehti in paatds,
ettA ratsaan varustamisen korvauksena
kruunu antoi 30 markkaa rahaa, kuusi
kyynAraa kangasta, vapaan yldspidon se-
ka ratsulle rehun. Naita palkkaratsumiehiii
oli Ruotsin armeijassa vieli i  1600-luvun
alussa. Lisiiksi ratsumiehiii vervettiin ul-
komailta ja jopa oteftiin armeijaan pakko-
otoin.

Taste ei ollut enee pitke matka sellai-
seen rekrytointitapaan, jossa ratsumiehek-
si asenuva talonpoika sai vastineeksi ve-
rohelpotuksia. Samaan jArjestelmAan kuu-
lui mytis pahamaineinen linnaleiri laitos,
joka oli elaana syynii nuijasodan syntyyn.
Ratsutilalaitoksen pohjaksi muodostuivat
juuri edellii mainitut vauraammat talon-
poikaistalot. Jonkin verran myiis pie-
nemmat talot kokeilivat kepillA jaAta ja
rupesivat varustamaan verohelpotusten
toivossa ratsua. Ratsutilan vero-
vapaudeksi vakiintui vahitellen 30 hopea-
talaria. Suhteell isesti ottaen se vastasi
melko tarkkaan I manttaalin suuruisen ta-
lon veromsitusta. Tasta syysta ratsu-
t i lo iks i  h )  vaksyn i in  mie luummin  juur i
suurempia taloja, koska pienimpien talo-
jen kohdalla ti i)t) i suoriuaa erikoisji ir jes-
relyja ta) den veror apauden saamiseksi.

Lisahoukutuksena ratsuvAen rekrytoin-
nissa tarjottiin uudenlaista porkkanaa:
Kaarle IX tarjosi jokaiselle talonpojalle,
joka kohtuullista palkkaa vastaan palveli
ratsumiehene kuningasta ja itse kustansi
seka raBun ette aseet, ikuiseksi r?ilssiksi
tiiman omistaman tilan. Jos tiloja oli user-
ta, voitiin vaatia useamman ratsukon va-
rustamista. Ratsumiehiksi hyveksytyille
ja niiiden jAlkelAisillii oli oikeus kiiyttiiii
ni i i l le ns. knaappisuvuil le yhteiseksi mii i i-
rattya vaakunakilpeh. Jos mies kuoli tai
haavoittui taistelukyvyttaimaksi, eikii ku-
kaan hanen pojistaan viela ollut taysikas-
vuinen, sai perhe nauttia verovapautta sii-



hen asti, kunnes poika ehtisi sotakuntoi-
seksi. Jos nama eivAt kuitenkaan halun-
neet yllapitAA ralssiA, saattoivat he luopua
siitA ja ruveta maksamaan veroa kuin ku-
ka tahansa talonpoika. TamA jArjestelmA
kuitenkin liihinnii esiintyi Vehkalahden
tienoilla, jossa niiit?i knaappiaatelissukuja
oli useitakin, esimerkiksi Pihlhjerta- ja
Husgafvel-suvut. Ritarihuoneeseen hy-
vaksytti in vain hyvin viihii inen miii ir i i
sukuja tate kautta.

Ratsutiloina ehti Suomessa palvella lii-
hes 9000 taloa yli sadan vuoden aikana.
Yhta aikaa naistii l630Juvulta alkaen oli
noin 3000 4000 taloa. Jotkut taloista va-
rustivat ratsua vain vuoden, toisissa taas
varustaminen oli vuodesta toiseen jatkuva
osa arkipaivAa. Sahalahdella ensimmiii-
nen ratsutila kiytyy SAY:n mukaan 1592
Korpiniemen YrjdliistA, josta kuitenkaan
ei tullut rustholl ia. PisimmZin palvelun
ovat siten suorittaneet Pakkalan Ham-
paalaja Savola, josta ratsun alettiin varus-
taa jo vuodesta 1595 li ihtien ja jotka siis
jatkoivat rustholleina.

Ratsutilalaitoksen alkuvaiheessa talon
puolesta ratsastivat yleensii isiinniit itse,
mutta 1600-luvun puolella ti lanne alkoi
muuttua huomattavasti. Vahitellen ratsu-
miehinii palvelivat isiinnan veljet, pojat ja
viivyt. Joil lain paikkakunnil la vAvyn vel-
vollisuudeksi ja tyttaren pantiksi tuli he-
nen ratsastaa talon puolesta. Viihitellen
kuitenkin alkoivat palkatut mtsumiehet
asettua sukulaisten sijaan. Esimerkiksi
Sahalahden SAY:ta tarkasteltaessa vor-
daan vuosilta 1634 1636 havaita seuraa-
vaa: Raution Jussilan is?int?i Simo Erkin-
poika ratsasti itse v. 1634 ja hanen poi-
kansa Mikko seuraavana vuonna. Raution
Eerolasta oli palveluksessa poika. Palkol-
l isia oli mm. Isolahdella, Tursolan Hettu-
lassa, Paatialan Jaakkolassa. Ratsumiehis-
tii oli kuitenkin suurin osa isannan poikia,
joista huomattava osa oli sittemmin itse
talon isantia. Erityisen huomionawoinen
tapaus on Tursolan Kukkolan Samuel

Klemetinpoika, joka 1634-1635 palveli
Saksassa, 1636 palasi kotimaahan, 1649
oli korpraali ja talo oli korpraalin vapaati-
la. Samuel Klemetinpoika oli lopulta soti-
lasarvoltaan kometti ja kotitalonsa isenta
vuos ina  1653 1668.  Huomat tavan mon i
ratsumies oli palannut 1636 kotimaahan,
mufta monen mydhempi kohtalo on jaA-
nyt epaselvaksi.

Mika sitten houkutti talollisia otta-
maan osaa tiihen toimintaan? Pahimmassa
tapauksessa talo raunioitui maksu-
kyvyftdmeksija tarjolla oli hyvii mahdol-
l isuus kuolla tai vammautua. Kuitenkin
ensinna tulee muistaa, ette eleme 1500- ja
1600-luvuil la oli parhaimmillaankin mel-
koisen riskialt ista. Sodar lekiviit tuhojaan.
taudit jyl lasivat ja kato oli tuttu i lmid.
Ilmiselvin syy oli t ietenkin ratsupalvelun
tuottama verohuojennus. Mutta muitakin,
liihes yhte painavia syitii oli. Ratsupalve-
luksen suorihaminen takasi. ainakin pad-
osassa tapauksista sen, ettA tilaa ei laani-
tetty aateliselle, ja samalla se tarjosi aluk-
si pelkast?ian isannalle, mutta mydhem-
min myits talon koko isantAvaelle keinon
valttAa pelaryt vAenotot. Vaenotoissa soti-
laaksi kirjaaminen merkitsi melko vaka-
vaa asiaa: periaatteessa palveluksessa,
jollei sattunut kuolemaan tai haavoittu-
maan vakavasti, joutui olemaan liihes
loppueliimiinsii. Nimittiiin minkiiiinlaista
virall ista ylaikarcjaa ei palvelulle ollut,
joten nihdiksi joutumista kannatti viiltaa.

Samaan aikaan ratsutilojen kanssa
perustettiin myits mkuunatiloja, jotka
useimmiten olivat autiotiloja, joita sitten
annettiin rakuunan varustaville palkkiok-
si. Rakuunatermista l isaa hieman myd-
hemmin.

3. Suuri reduktio

I 600-luvun j?ilkimmiiisell i i  puoliskolla oli
valtion talous aivan toivottomassa tilassa.
Jatkuva sodankaynti, joka aluksi laajentu-



misvaiheessa tuotti tulojakin, oli kuiten-
kin lopulta hyvin kallista toimintaa, ihan
taloudellisestikin arvioiden, puhumatta-
kaan inhimill isisti i  ki irsimyksista. Lisaksi
aateli l le, joka muodosti valtakunnan soti-
lasjiirjestelmiin peellyst6n, tiiytyi maksaa
palkkioita. Tate varten heille luovutettiin
erilaisin ehdoin ti loja, joiden verotulot
muuten olisi kaytetty muihin tarkoituk-
siin. Tamii lahjoitustoiminta paisui aivan
ji ir je[itmiin mirtasuhteisiin erityisesri
kuningatar Kristiinan hallituskautena.
Hiin ei ainoastaan lahjoittanut tiloja suo-
sikeil leen, vaan myiis aateloi aivan ennen
kuulumattomassa mittakaavassa uusia
aatelisia. Niiille sitten mydnnettiin ralssi-
vapauksia siinii mliiirin, ett?i asiaan tuli
puunua.

Kyse r?ilssin peruutuksista jakautui
kahteen osaan: nelj?innesreduktioon ja
suureen reduktioon. Aihe on kuitenkin
sen verran laaja, ettei sit?i kelvollisesti
pysty tassA kaymiian lapi, joten tiissa kay-
dziain lapi ne kohdat. jotka tulivat vai-
kuttamaan tulevaan rusthollilaitokseen.

Ensinniikin peruutetuista entisista siite-
ritiloista tehtiin siiteriratsutiloja eli ne
joutuivat varustamaan ratsastajan. Lisiiksi
niiste tuli entisen riilssinluonnon sijasta
joko perint6- tai jopa kuununtiloja. Seu-
raavaksi monista entisista ralssitiloista,
jotka peruutettiin, muodostettiin joko
rustholleja tai kruunun virkataloja. Esi-
merkiksi Sahalahdella Keljossa ja Kiirk-
kiiessii taloista muodostettiin juuri rust-
holleja, joiden omistusoikeus siirtyi t i loja
ralssine pitaneelle Anders Erik Ram-
saylle. Tassa yhteydessa ei juurikaan
kiinnitetry huomiota siihen oliko kyseisen
li lan isAnta sailyftanyt sukuoikeutensa vai
ei. Kruunua lahinnii kiinnosti palautuvat
verotulot.

Kangasalla vastaava esimerkki oli
Joutsiniemen rustholl i. Se oli aluksi
Vaaksyn kartanoon kuulunut osa, mutta
se peruutettiin reduktiossa, ilmeisesti
erehdyksessii, sillii se oli helposti todis-

tettavissa olevaa vanhaa riilssiii, jonka ei
siis pitanyt olla reduktion piirisse. Sen
asukasoikeus annetti in nimismies Johan
Bigalle. Siihen kuului myiis Jokioisten
Seppii l i i .  jonka asuja vil jeli t i laa Joutsi-
niemen lampuotina ja oli ruotujako-
laitoksen perustamisesta lAhden samassa
asemassa kuin rustholl ien perinndksi os-
tamien augmennien halti jat myiihemmin.
Vastaavia esimerkkeje liiytyy ymperi
Suomea.

4. Kaarle Xl:n suurjarjestely

Samaan aikaan reduktion kanssa sai al-
kunsa Kaarle Xl:n suurjarjestel) myiis
toisella alalla. Hanen tavoitteensa oli jar-
jestaa valtakunnan sotilas- ja virkamres-
jarjestely uudella tavalla. Syyt t?ihiin oli-
vat ilmeisi[. Seke ratsu- ettii jalkaviiki-

rykmenttien varustelu pohjautui jarjestel-
maiin, joka oli parhaimmillaankin kaoot-
tinen ja hankalasti hoidettava. 1681 hiin
esitti kirjeessiiiin eraallc maaherralle, ettii
valtakunnan kaikkien saatyjen nauttiessa
yhtaleisesti sotajoukkojen suojelusta, tuli
myiis kaikkien saatien osallistua sotilas-
rasituksen kustannuksiin. Selkokielell i i
sanottuna kyse oli aatelin saamisesta mu-
kaan kustannuksiin. Vuoden 1682 valtio-
piiiville siten tulikin esitys rykmenttien
tAydentamisesta ja niiden sailyttiimises6
maaravahvuisina. Se, miten tiime tuli teh-
dA. j i i i  seeryjen harkintaan. mutta kunin-
gas vihjasi voimakkaasti, kuinka eraAt
maakunnat ansaitsivat tunnustuksen siitA,
ettA nAma olivat suosluneet vakinaiseen
sotamiehen pitoon. Salaiseen valio-
kuntaan oteniin papiston ja porvarien
lisiiksi myds talonpojat. Aateliston tassa
tilanteessa ei auttanut kuin taipua, ja pe-
rusta ruotujakolaitokselle oli syntynyt.
EnsimmAisena Suomessa jiirjestelmiin
hyvAksyiviit Viipurin liiiinin talonpojat,
mutta vasla 1694 mukaan tulivat talon-



pojat Uudellamaalla, HAmeessA ja Sata-
kunnassa ja todennekdisesti Varsinais-
Suomessa. Pohjanmaa sai ruotusopimuk-
sensa vasta vuonna 1733. Ruodutus-
jiirjestelman ydin oli talojen jarjestamrnen
ruoduiksi, joihin kuului kaikki ne talot,
jotka eiviit olleet pappiloita, satereitA,
virkataloja eivetka ratsutiloja. Ruotuun
kuului Turun ja Porin laanissA kaksi tai
kolme kameraalista tilaa, Hameen lA:inis-
sii kaksi parempaa tai kolmesta neljiiiin
huonompaa ti laa, Viipurin ja Savonlinnan
liiiiniss?i noin nelja tilaa. Ruotu ylliipiti
yhta jalkarniesti i tai raaristossa lairamies-
tA seka Pietarsaaren ja Kruununkyli in pi-
tajissa yhta kruunun laivaveistiimiin kir-
vesmiestA. Ruodun velvoll isuuksiin kuu-
lui antaa sotamiehelle ruotutorppa, Jossa
oli pieni viljelyala sekA eviiiit harjoituk-
siin lAhdettAessa ja lisiiksi maksaa pesti-
raha ja pienti i pii i ipalkkaa. Tiiydentiiminen
sujui yleensii rauhan aikana vapaaehtoi-
suuteen pohjautuvasti, mutta sodan aikana
le) dentemisessij joudutti in kii) ttamaan
taas pakko-ottoja, koska tiilldin oli vaikea
saada ihmisiii varvAytymaan sotamiehik-
s t .

5. Rusthol l i lai tos

Suurimmista talonpoikaistiloista sekii
joistakin peruutetuista tiloista muodos-
tettiin pysyviii ratsutiloja eli rustholleja.
Tiihiin valikoitiin tilat, jotka olivat kat-
seimuksessa tai muulen todeltu, ell?i ne
olivat klkenevii i kantamaan lAmiin rasi-
tuksen. Ne eiviit kuuluneet ruotuihin,
vaan yksiniiiin varustivat ratsumiehen.
Talon velvoll isuuksiin kuului varustaa
hevonen, aseet ja muut varusteet seka
antaa ratsumiehelle myds torpan paikka.
Koska soti lasrasitus olisi tullut nain rust-
holleille huomattavasti raskaammaksi,
maksettiin niille vanhaan totuttuun tapaan
verohelpotuksia, joka olivat suuruu-

deltaan 50-80 kuparitalaria. Jos talon
verot eivAt olleet nain suuria, sai se muita
tiloja aputilaksi eli augmentiksi, joiden
velvoll isuutena oli suorittaa koko luon-
nossa makseltava osavuotuista reroa ja
ylimAarainen vero rustholl i l le. N?ii l l i i  eh-
doilla tuli rusthollarin osa huomattavasti
helpommaksi kuin ruotuun kuuluvan ta-
lollisen, koska niiille sotamiehen aiheut-
tama rasitus tuli uutena kaikkien entisten
rasitusten lisAksi.

Kaarle XI suosi rustholleja niiden soti-
laall isen ti irke5den ruoksi. Sen vuokri ne
saivat muutamia ylimAArAisia etu-
oikeuksia, joiden nojalla ne olivat .;opa
Iakiteknisesti eri asemassa kuin muut ta-
lonpoikaistalot. Kruununluontoisilla rat-
su t i lo i l la  rus tho l la r ia  e i  saanut  haataa  n i in
kauan kuin hiin hoiti varustamisvelvol-
lisuutensa kunnolla, taman lapset olivat
oikeutenuja seuraamaan vanhempiaan
isiinnyydessii ja vain asujalla oli oikeus
ostaa tila perinnitksi. Augmenttiin nAhden
oli rusthollari l la muitakin oikeuksia kuin
kantaa silta verot. Han valvoi, etta sita
viljeltiin kunnolla, h?in sai yhdessii maa-
herran kanssa asettaa autioituneelle tilalle
uuden r i l j e l i j i i n  ja  jos  per inndn luonte inen
tila myyti in suvun ulkopuolelle, oli hiinel-
la vuosina 1723 l'789 oikeus lunastaa se
itselleen kauppahinnasta. Nein monesta
taloll isesta tuli 1700-luvun kuluessa lam-
puoteja. Toisaalta taas perinndnluonteisen
rusthollin omistaja ei saanut myydii ti-
laansa ilman asianomaisen ratsuryk-
mentin everstin suostumusta.

6. Muutokset rusthollilaitoksessa

Suuren Pohjan sodan alkaessa oli Ruotsi-
Suomen sotajoukon koostumus seuraava:
ratsumiehiA ja rakuunoita oli 95 komp-
paniaa eli l1 459 miesti i, jalkaviikeii 178
komppaniaa eli 25 211 sotamieste ja sen
lisiiksi viirvhttyjii ja muita joukkoja ratsu-



vaen ja rakuunoiden osalta 8 444 miest?i
ja jalkavlikeii noin 22 000 miesta, jonka
lis?iksi laivastossa noin l1 500 henkeii.
Yhteensa siis noin 80 000 miestA.

Vaikka ruotujakolaitos olikin siniins?i
tarkoitettu ikuiseksi ja muuttumattomaksi,
oli suuri Pohjan sota kuitenkin sen kal-
tainen koetinkivi, ettA muutoksia rarvrr-
tiin. Ensinniikin sotajoukot tarvitsivat
taydennysta. Niiitii muodostettiin kaksi-
kas- ja kolmikasjoukkojen avulla. Tiimii
tarkoittaa sita, etta jokaista kolmea ruotua
kohden tuli asettaa uusi sotamies, joka
siis oli kolmikasmies ja kaksikkaiden
tapauksessa tuli asettaa uusi mies jokaista
kahta ruotua kohti. Samoin tuli rusthol-
lien muodostaa uusia reservirakuuna-
osastoja. Suuren Pohjan sodan melskeissii
huomattava osa n:iistA vakinaisista osas-
toista tuhourui l?ihes l i iydell isesti ja ne
monesti perustettiin uudelleen juuri kah-
dennuspataljoonien pohjalta. Esimerkiksi
Hiimeen ja Uudenmaan ratsuvaki-
rykmentti menetti Pultavan taistelussa
suurimman osan vahvuudestaan. Jaljelle
jiii noin 200 miestii ja heistAkin suunn osa
haavoittuneita.

Suuri Pohjan sota aiheutti mydskin
sen, etta vuonna l72l Suomen kaikki kol-
me ratsuvAkirykmenttiA muutettiin rakuu-
narykmenteiksi. Rakuunat olivat ratsain
liikkuvia, mutta piiiiosin, ainakin pen-
aatteessa, jalan taistelevia osastoja, jotka
olivat kevyemmin varustettuja. Tiime
IehinnA tarkoitti panssaroinnin viihen-
tiimist?i. Aseistukseen tuli uutena karbiini,
joka oli oikeastaan ratsuviielle tarkoitettu
kivea.i, joka teholtaan ei ollut musketin
veroinen, mutta oli toisaalta paljon kevy-
empi. Turun ja Porin liiiinin ratsu-
vakirykmentti sai nimekseen Henkirakuu-
narykmentti. Karjalan ratsuvAkirykmentti,
joka oli Uudenkaupungin rauhassa menet-
tenyt osan varustusalueestaan (270 tilaa,
jaljelle jAi 730), muutettiin Karjalan ra-
kuunaeskadroonaksi. Turun rauhan 1743
jiilkeen se jiilleen menetti tilojaan atue-

luovutusten takia. Tiillii kertaa tiloista
meni suurin osa.

Seuraava suuri muutos tuli merkitse-
maan paljon enemman. Kustaa l l l :n so-
dan seurauksena vuonna 1791 Henkira-
kuunarykmentti jalkautettiin taysin ja siita
siirrettiin nelje eskadroonaa Turun ja nel-
jii eskadroonaa Porin jalkaviikiryk-
mentti in. HAmeen-Uudenmaan rakuuna-
rykmentti jalkautettiin osin: neljii komp-
paniaa eli sen hiimiiliiinen osa liitettiin
Hiimeenlinnan jalkaviikirykmenttiin sa-
moin sen 3. eli jaakAripataljoona. Uus-
maalaisesta osasta jaAkArien komppa-
nioista kaksi siirrettiin jo 1792 uudelleen
ratsastaviksi.

Suomen sodassa oli ralsastavia jouk-
ko-osastoja siten vain kaksi: Karjalan ke-
vyet rakuunat ja Uudenmaan kevyet ra-
kuunat. Vahvuudeltaan nAmA olivat yh-
teensa noin 800 miehen vahvuiset. Kauas
oli tultujo Suomen ratsuvaen kulta-ajasta.

Porvoon rauhan jAlkeen koko ruotu-
armeija lakkautetti in vuonna 1810. Tii l la
oli kaksi tarkoitusta: ensinnakin haluttiin
demobilisoida ne joukot, jotka voisivat
aiheuttaa uudelle hall innolle iki ivyyksii i ja
toisaalta valtakunnan puolustuksesta vas-
tasi nyt venaliiiset joukko-osastot. Rust-
holleil le tAma oli kuitenkin mull istava
muutos. Koska haluttiin pitiiii vanhan j?ir-
jestelman osat edelleen voimassa, saivat
rusthollit maksettavakseen niin kutsutun
vakanssimaksun, joka suurin piirtein vas-
tasi heidiin entisiii kulujaan, ja samalla he
pitivAt enliset verovapaudet. Tosiasialli-
sesti vakanssimaksu kuitenkin maalattiin
"kansan kii l  hyyden" vuoksi paljon pie-
nemmaksi kuin kulut olivat olleet. Kay-
tanndssa tama merkitsi sitii, ettii rusthol-
leilta meni se viimeinenkin riski, joka
varustamiseen oli liittynyt. Ne saivar nyt
nauttia niistii hedelmistii, jotka edellisten
aikakausien riskinotto oli tarjonnut.



7. Rusthol l i lai toksen loppuminen

Suomeen oli vuonna 1878 saddetty pit-
kiillisen keskustelun jAlkeen yleinen ase-
velvollisuuslaki, joka ei tietenkaiin tar-
koittanut site samaa, joka nykyisin on
voimassa. fodell isuudessa se koski rain
hyvin pientA osaa suomalaisista miehistii,
mutta sillA oli myds omat seurauksensa.
Niissii olosuhteissa nlihtiin rusthollilaitos
laysin tarpeettomaksi. mika pitikin laysin
paikkansa. Keskustelua herAtti se, kuinka
sen voisi purkaa. Talonpoikaissiiiidyss?i-
kin asian laita ymmarrettiin tAysin, vaikka
tAsta edusta ei oltaisikaan haluttu luopua.
Yleisesti tunnustettiin, ettA rusthollit oli-
vat jo ennen vuofta 1809 nauttineet etuja
ruotuti lojen rinnalla. I lmeisri i oli myds se.
ettii vakanssimaksun alhaisuus oli lisiin-
nyt naite etuja. Jos vakanssimaksut olisi
nyt vain lopetettu ilman ett[ rusthollien ja
augmenttien maksettavaksi olisi laitettu
maaveroa, olisivat niimii edut kasvaneet,
samalla kuin niiden olemassaolon perus-
teet olisivat kadonneet. Jos taas rustholli-
en ja ruotutilojen ero olisi poistettu lisaA-
mAllii rustholleille pelkiistiiiin veroa, olisi
se alenlanul ruslholl ien arvoa, koska niis-
tA vuosittain maksettava vero olisi kasva-
nut keskimAiirin 175 markalla tilaa kohti.

Monen mutkan ja yrityksen jiilkeen
vuonna 1886 saatiin uusi laki, jonka mu-
kaan uusi jArjestely tuli voimaan 15 vuo-
den kuluessa siten, ettA ensimmiiisenii
vuonna peruutettiin 51 veroruplaa kulta-
kin rusthollilta. Tiilltiinkin verotus oli
rustholl ien kohdalla l ievempi. Rustholl i l le
makseltuja augmenlin veroja voiri in pe-
ruullaa 79 veroruplaa. Jos rustholli oli
saanut augmenteilta enemmiin kuin 79
veroruplaa, lunasti kruunu jiiljellii olevan
osan maksamalla hiinelle kertaLaiklisena
korvauksena kunkin veroruplan kapitali-
soidun maarAnA 100 markkaa. Jos taas
augmentin verot eivat kohonneet 79 rup-
Iaan, voiti in rustholl i l le itselleen l isata

veroa niin paljon, ettA rusthollin ja aug-
mentin verom*ire kasvoi tuohon 130 ve-
roruplan miiliriiiin. Kuuluisa Kangasalan
karhu Agathon Meurman totesi asiasta:
"Tahloisin vain. enii suoraan sanottaisiin,
ettA tamii tapahtuu yhteiskunnallisen tar-
peen eikA oikeuden nojalla." Vuoden
l8l I tuloarviossa rustholl i laitoks€n kus-
tannukset olivat noin puoli miljoonaa
hopearuplaa koko maaveron yhdessii va-
kanssimaksujen kanssa ollessa noin 2,4
miljoonaa hopearuplaa. Toisin sanoen
rusthollilaitos maksoi noin viidenneksen
mahdollisista verotuloista.

Vaikka rustholi i laitos n?iin olikin pii i i-
tetty lakkauttaa, nakyivAt sen jAljet vielA
esimerkiksi vuoden 1905 maakirjassa ja
kansan suussa puhuttiin vielA pitkeiin
1900-luvullakin rustitilallisista tai rusthol-
lareista. Ei kai se mikAan ihme ollut, sillii
olihan koko laitos ollut eri muodoissaan
voimassa noin kolmesataa vuotta.

8. Sahalahden rusthol l i t

Silloisen Sahalahden alueelle muodostui
kaikkiaan l2 ratsutilaa, joista kaksi oli
satedratsutiloja eli Saarioinen ja Haapa-
niemi. Loput kymmenen olivat tavallisia
rustholleja, joista tosin kaksi oli saanut
alkunsa reduktion seurauksena eli Keljon
Mattila-Keskinen sekii Kiirkk?iiin yksi-
nAistila. NAm?i olivat myiis rustholleista
ne ainoat, jotka olivat alun perinkin seiity-
laisten omistuksessa. Loput kahdeksan
olival juuri nij i tzi edella maininuja isom-
pia talonpoikaistaloja, jotka olivat kasva-
neet liittiimallA maihinsa naapuritaloja. Ja
talot olivat seuraavat; Moltsian Arra,
Raution Eerola-Jussila, Korpiniemen
Laurila, Pakkalan Savola, Pakkalan Ham-
paala, Tursolan Kukkola-livari, Tursolan
Hettula ja Tursolan Pietil?i-Oinas. Melko
uniformaalisti voi tiloista todeta, ettii ne
olivat suuruudeltaan I ja l/3 manttaalin



kokoisia ja kuuden tai kuuden ja puolen
liyrin awoisia veroltaan. Eli voidaan tode-
ta, etta ne olivat hieman keskivertoa suu-
rempia, mutta ei mitenkaan poikkeuksel-
l isen paljon. Myoskin ne olivat toimineet
hyvin pitkaan ratsutiloina, vanhimmat jo
vuodesta 1595, muna useimmat aivan
I 600Jurun alkupuolelta. Lisiiksi niiytt.iiisi
siltii etta niissa oli pysynyt lahes kaikissa
sama omistajasuku koko ajan. TAstA on
varmuudella olemassa ainakin yksi poik-
keus, jota voidaan tarkastella hieman lii-
hemmin. Korpiniemessii oli Sahalahden
vanhin ratsutila, Yrjdlzi, liitetty yhteen
saman suuruisen tilan- Laurilan. kanssa
ja nAin ruotujakolaitokseen oli saatu I ja
l/3 mannaalin suuruinen ti la. josta siis
muodostettiin rustholli. Tilan omistaja
Lauri Tapaninpoika kuoli kuitenkin suu-
rina nalkavuosina ja tila siirtyi muiden
haltuun. Joidenkin kauppojen jiilkeen tila
jaetti in seuraavasti: rustholl ina pysyi sen
puolikas eli Laurila, jonka augmentiksi
meerettiin juuri sen toinen puolisko. Mer-
kittavee on se, etta tilan omistanut lap-
seton pariskunta myi juuri rustholliosan ja
toinen puolisko meni perint6ne luultavasti
veljenpojalle. Rustholl iosan ostanur mies
oli puolestaan myyn),t osuutensa Eerolan
rusthollista sisarensa miehelle, joten
omistuksetkin vaihtelivat.

Augmentteja Sahalahden rustholleilla
oli yhdestA kolmeen. On mahdotonta sa-
noa tiimen perusteella mi€An tilojen kes-
kineisiste varall isuussuhteista, koska nii-
den vero-osuudet olivat erilaisia ja taas
toisaalta augmenteilta saatavat verot vaih-
telivat huomattavasti. Jotkut augmenteista
olivat niin pieniS, ett?i kunnollinen torppa
p?iihitti ne vertailussa. Augmentit sijaitsi-
vat paasAantdisesti Sahalahdella, L?ingel-
mAella ja entisen Hauhon pitiijissa. Aug-
mentin talonpoikien kannalta tiimii
valitettavasti tarkoitti sita, ett?i ne
joutuivat kuljettamaan vero-osuutensa
kovin pitk?in matkan pAiihan. Rustholla-
reille tama taas tarkoitti sitA, ettei heillA
ollut aina selkeee kasitvste. kuinka asiat

kasitysta, kuinka asiat olivat augmenttiti-
lalla.

Sahalahden kahden rusthollin tilanne
oli erikoinen: ne oli ennen ruotujako-
laitosta lahjoitettu liiiinityksinii ja reduk-
tion yhteydessa niistA muodostettiin kaksi
tavallista rusthollia. NamA tilat olivat siis
Keljon ja Karkk?i?in rusthollit. Kumman-
kin kohtalona oli tulla sitten Saarioisista
naitettujen tyttarien mydtajaisiksi, ja itse
asiassa kummatkin sitten piiaryiviit von
Qvantenin suvulle. Rahapulassaan oli
omistajan kuitenkin myytevii erilaisia
omistamia tilojaan ja niiiden kahden rust-
holl in t i lanne oli juuri sellainen. Ne mo-
lemmat myytiin vuonna 1766 osina, Keljo
kolmessa osassa ja KarkAs kolmessa.
Aluksi Keljo oli jaettu niin, ettii yksi
osuus kiisifti puolet koko tilasta ja kaksi
muuta neljanneksen kumpikin. Kuitenkin
puolikkaan ostajan jouduttua rahapulaan
laaditt i in uusi sopimus, jolla tama osti
vain neljiinneksen ja viimeinen neljlinnes
tuli jaettua kaikil le kolmelle omistajalle
yhteisesti. joten kaikki osat olivat siis
kolmasosan alkuperAisestii tilasta. Karkes
olijaettu taas siten, etta lopulta toinen osa
oli kaksi kolmasosaa ja toinen yhden
kolmasosan koko tilasta. Tilan ostajina oli
joko entisia lampuoteja, torppareita tai
rusthollarin poika. Kaksi ostajista oli
isantAmiehii i. loinen rustholl ista ja loinen
kestikievarinpitaji i  ja taloll inen. Kaiken
kaikkiaan on kuitenkin hyvin erikoista
tiloista saatu hinta, sille koko tilan koh-
dalla se vastasi non 25 000 kuparitalarin
hintaa, joka oli esimerkiksi perukirjoissa
ilmoitettuihin talojen arvoihin verrattuna
aivan tavattoman korkea hinta. Vaikka
ottaisi huomioon Pommerin sodan aiheut-
taman inflaation oli tilojen arvo noussut
noin kymmenenkertaiseksi noin 30 vuo-
dessa. Muihin ti loihin verrattuna oli si is
tilojen arvo joko perukirjoissa merkitty
huomattavasti alakanttiin tai Keljosta ja
Kerkkaesta saatiin aivan poikkeuksellisen
hyvA hinta. Koska tiiltii ajalta ei Sahalah-
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della muita rusthollikauppoja ole, on hy-
vin vaikea todeta kuinka piiin asia todelli-
suudessa oli.

1700-luku oli muutenkin talojen hal-
komisen aikaa. Sahalahden rustholleista
halottiin noin puolet ainakin kerran kahtia
isonvihan aikana tai heti sen jiilkeen. Toi-
nen halkomisaalto oli taas 1700-luvun
lopulla, jolloin kaikki rustholl it Saha-
lahdella oli ainakin kerran halottuja, jot-
kut jopa pariinkin keftaan. Talojen var-
heita seuratessa voi helposti huomata, ettA
namA kahteen kertaan lohkotut tilat olivat
varallisuustasoltaan jo sita luokkaa, ette
niiden elinkelpoisuus oli vakavasti uhat-
tuna. Niissii oli esimerkiksi kylviialoiltaan
mitattuna sen verran pienet peltoalat, ettei
ne pysryneet elzinzimeen kuin r i l jel i j?iper-
heen. joka raas rarkoini sira. etta nii.\a
asuvien nuorempien lapsien oli etsittava
elantonsa muualta.

Toinen merkitteva asia talojen lohko-
misessa Sahalahden rustholleihin nehden
oli se, etta torppia niissa esiintyy poik-
keuksellisen viihan. Raine Raitio arvelee
tamAn johtuvan siite, ettA rusthollit olivat
paasaantij isesti pitajan lansipuolella, kes-
ke l l i i  vanho ja  r in tamai ta .  e ika  n i i i s la  mie-
lelliiiin lohkottu torpan paikkoja. Saha-
lahden ensimmiiiset torpat perustettiin
kartanoiden yhteyteen, ja todennAkdisesti
ensimmAinen talonpoikaistorppa oli Molt-
sian Anan Maranen, joka on suunnilleen
vuodelta 1738. Oliko talonpoikaistorppa
sitten vielii niin suuri uutuus Saha-
lahdella, ettei sen asemaa taysin ym-
miirretty? Maranen nimittain on seka
Asutuksen yleisluettelossa etta Sahalah-
den ensimmaisissii r ippikirjoissa merkitty
lampuot i t i l ak ' i .  m i ta  se  e i  t ie tenkaan \o i -
nu l  o l la .  Varanen n? iy t l i  muutenk in  to imi -
neen Arralla eraanlaisena sosiaali-
huoltona. koska alkuperii iren i\annan. jo-
ka  s i i s  o l i  rus tho l la r ien  re l i .  kuo l tua .  jae-
lursa lorpassa asusli\ar Vahii-Arran iszin-
nan serkut. Nii iden isii oli nuorempi veli,
joka oli lAhtenyt rakuunaksi, mutta kuol-

lut nuorena ja hanelt?i j?ii kaksi alaikiiistii
poikaa. Namii sitten asuivat aikansa tor-
passa ja heistii toinen piiatyi Saarioisten
torppar iks i  ja  to inen e l i  ruo tura i ra isena
Arrassa. Sama ilmici on havaittavrssa
myds l800luvun loppupuolella. Arrasta
Taustialan Toukolaan isennaksi siiftyneen
Aron Arran kuoitua tuli hiinen poikansa
serkulleen Araan torppariksi, kunnes
sitten siirtyi Palkaneelle Sappeeseen tilan-
vuokraajaksi.

Alenevan saatykehityksen vaara oli
rustholleissakin erittain todellinen. Selvaa
tietenkin oli se, etta vanhemmat halusivat
j i i lkeli i isi l leen parhaat mahdoll iset edelly-
t) ksel elzimaansa. joten esimerkik)i a\io-
l i i ttojen valinta taytyi tehda huolella. Ta-
lojen jakaminen oli t ietenkin osa sita,
mutta koska suurimmalle osalle ei riittii-
nyt taloja jaettavaksi, oli heid?in vaihto-
ehtonsa, etenkin nai\ten kohdalla. \ ain
avioli i tto. Miehil le t ietenkin tarjolla oli
muitakin erilaisia vaihtoehtoja. Sahalah-
den rusthollariperheissii voi kuitenkin ha-
vaita, etta heille maatalous oli merkittavin
el?imiinura. TAta todistaa se, ettA talojen
poikia koulutettiin iiiirimmiiisen viihiin.
Vain Raution Eerola-Jussilan poika luki
itsensii papiksi, ja yhden kiiden somilla
voi lukea ne tapaukset, joista tuli sitten
kasity6laisia. Jonkin verran poikia lehti
rakuuno iks i  ja  so t i la ik ' i  ja  use immi ten
heidiin kohdallaan aleneva s?iiitykierto oli
tosiasia.

Avioli i ton ollessa siis suurimman osan
vaihtoehto oli tarkoitus saavuttaa mahdol-
lisimman hyvii asema. Tiilkiin parhaat
asetelmat tarjosi talon isiinn))s tai emiin-
nyys. Sahalahtelaisia avioli i ttoja tarkas-
teltaessa voikin havaita, etta rusthollari-
perheiden lapsista huomattava osa olikin
talojen tulevia emiintiii ja isantiA. Kirjal-
l isuudessa usein esitetty niikemys siit i i ,
etta rustholl ien omistajat olivat jonkin-
lainen suljettu osastonsa talonpoikais-
saadyn sisalla, on jokseenkin harhaan-

. ioh tara .  t i  ka i  l iene  mi ten l i i i i n  ) l la t ta ! i ia .
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ettii lapsille pyrittiin hakemaan yau-
raimmat puolisot ja rustholleista nyt
yleensa lijytyi vauraampaa talonpoikais-
vaestiia. Lisaksi jonkin verran vadaatioita
aiheutti se tosiasia, ette suorat sukulais-
avioli i tot vaativat kuninkaan luvan, esi-
merkiksi serkkujen kesken, eikA niita
yleensakeen katsottu hyviilla. Tosiasialli-
sesti kuitenkin sahalahtelaisia sukuja tut-
kiessa tulee siell i i  esiin sukulaisavio-
liittoja, lehinne pikkuserkku- ja kolman-
nen serkun tasolla.

Vaikka suuri osa rusthollien aviolii-
toista tapahtuikin Sahalahden sisalla, ldy-
si kuitenkin moni poika ja tytt it t iensa
muihin pitaji in. Eriryisen paljon avio-
liittoja solmittiin lehipitAjiin, kuten P?il-
kiineelle, Luopioisiin, Kangasalle ja ek-
syivat jotkut vahan kauemmaskin, kuten
Lempiialaan ja Urjalaan. Tamiin alueen
sukututkimuksessa ei siis ole mikiian ih-
me, jos vastaan tulee sahalahtelainen rust-
hollarisuku.

Oma lukunsa on tietenkin ne avioli i tot,
jossa sisarukset naivat sisaruksia. Tastii
esimerkkinii on vaikka Tursolan l irarinja
Kuhmalahden lsonpennon Knaapin avio-
liitot. Knaapissa oli kaksi poikaa ja liva-
rissa kaksi tytiirta, joten Knaapin pojasta
tuli livarin isanta ja livarin ty$aresta
Knaapin emante. Nain omaisuuskin tuli
jaettua jokseenkin tasan sisarusten kes-
ken. Erikoisin sarja on kuitenkin Iso-
Arran ja Luopioisten Kajantilan Viukarin
vali l lA. Siell i i  kolme sisarusta nai kolme
sisarusta ja kaikki paasiviit emanniksi tai
isiinniksi.

Suurin osa sellaisista tapauksista. jois-
sa avioliiton molemmat osapuolet olivat
rusthollista kotoisin, mutta eivat isanta-
vekeii, johti liihes automaattisesti siihen,
ette heidan jelkelaisensekeen eiv?it kuu-
luneet talollisviikeen. Perintdosuudet oli-
vat yleensa sen venan pienia, ettei niillA
taloa voinut ostaa, joten elanto oli hankit-
tava muilla keinoilla.

Sahalahden rustholleista puhuttaessa
on esiin noussut eras i lmi6, jolle ei ole
liiytynyt minkaanlaista selitysta. Vaikka
l800luku Suomen sodan ji i lkeen olikin
tavallaan rustholl ien "kulta-aikaa" rasi-
tusten suhteen, tapahtui juuri silloin kaik-
kein eniten talonomistuksessa muutoksia.
Sen seurauksena siirtyi rustholl ien osia
suvun ulkopuolelle melkoinen maara. Itse
asiassa suurin osa rusthollien omistaja-
suvuista vaihtui juuri l8O0Juvulla. Pak-
kalan Savola siirtyi kokonaan suvun ul-
kopuolisiin kdsiin, samoin Tursolan Kuk-
kola-Iivari, Moltsian Iso-Arra, Raution
Eerola-Jussila ja niin edelleen. Varmuu-
della on saman suvun hallussa vielii Vii-
hii-Arra, Hampaala ja Oinas.

Hyv?i esimerkki juuri talojen lohko-
misesta on Pakkalan Hampaala. Se oli pa-
himmillaan halottu jo neljAan osaan, kun-
nes eraan neljalnneksen omistaja lunasti
toisen neljiinneksen kaukaisemmilta suku-
laisiltaan. Asiaa edesauttoi jatkossa vielA
se, etta silloisen puolikkaan Hampaalan
poika nai naapuritalon perijiittaren. Ta-
man omistama neljiinnes oli jo siirtynyt
alkuperiiisen Hampaalan suvun kAsistA.
Niiin kuitenkin oli tila taas koottu kolme
neljiisosaltaan suvun kasiin. Myit-
hemmassa vaiheessa se taas sitten loh-
kottiin useampaan osaan, jotka kuitenkin
kaikki siiilyiviit suvun hallussa.

Talojen hankinnassa sahalahtelaisista
kunnoslaului erityisesti I ivarin kaksi isi in-
tAA, isA ja poika: Jooseppi Simonpoika ja
Simo Joosepinpoika. Jooseppi oli tullut
Iivariin v?ivyksi Kuhmalahden Isonpen-
non Knaapista ja oli muistitietojen mu-
kaan legendaarinen voimiltaan. Pitajassa
ei kukaan parjannyt hiinelle ojan kaivami-
sessa eikii myiiskiiiin kiisivoimiltaan.
Tarmokas hiin oli my6s muillakin elii-
miinaloilla. Aluksi hiinen taloonsa lii-
tettiin sen alkuperdinen kantatalo eli Tur-
solan Kukkola, jolloin vuodesta 1833 ha-
nell i i  oli hallussaan koko Kukkola-l ivari.
Tilanhankinta jatkui Isoniemen rusthollin
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puolikkaalla, ja poika jatkoi t i lanhankin-
taa. Hdnelle oli omistuksessaan lisi iksi
a inak in  jonk in  a ikaa o .a  Sa!o las ta .  p i i i i -
osa Hettulaa, puolikas Markkulaa jne.
Kummallista kyllii, h?in myi Iivarin eli
ko t i ta lonsa u lkopuo l ise l le  ja  ta loon ja i
vanha Jooseppi-isi i syytingil le. Tarrna
k€doo, etta talon uusi omistaja antoi van-
han isannan viela maarata kotitalossaan
muun muassa kylvdista. Saattoi olla uu-
delta omistajalta viisas teko kuunnella
vanhaa isantaa. Simo livarin maanhan-
kinta huipentui sitten hanen ostaessaan
Haapan iemen kananon \uoden 1850 !a i -
he i l la .  S imo l i ra r in  ta loudenp i to  o l i  a i ran
kartanonomistajan tyyiisti i . Simo Joo-
sepinpojan ensimmiiisen vaimon kuoltua
o l i  he i l l i i  perunk i r jo i luksen mukaan omai -
suutta noin 7 500 ruplaa, josta hevosia oli
viitisentoista, lehmiii notn
kolmekymmenfi ja muuta omaisuutta
huomattavasti. Velkoja ei heil l i i  juurikaan
ollut. Simo Iivarin yhteiskunnall inen
asema oli jo sellainen, etta hAn otti
toiseksi puolisokseen kirkkoherran tyttii-
ren .  fa r i j  lapaus l r  on  use in  k i ; ten1 es i -
merkkinii, kuinka rusthollivarakkuus hou-
kutteli jopa saatylaisia. Tosiasiall isesti
kuitenkin Karolina Wilhelmina Berg-
ro th in  i s i i  o l i jo  kuo l lu t  ja  h i ine l le  o l i j i i i i -
nyt 10 lasta. Kirkkoherran leski ei todel-
lakaan pistenyt pahakseen, etta hanen tyt-
tArensA piiA5i naimiri in pitSji in r arakkaim-
piin kuuluvan miehen kanssa. Nii in ollen
voi oikeastaan todeta, etta kyse oli
pikemminkin Simo Iivarin jonkinlaisesta
la rpee\ ta  .aada i t .e l leen  edu ' ru . le lpo inen

edustuskelpoinen vaimo. Hiin nimitt?iin
mielelliiiin seurusteli seritylaisten panssa
ja koki todennakdisesti itsensa heidan
veroisekseen ja miksei olisikin. Hiinen
isinsa taas ei kovinkaan mielelliiiin scu-
rus te l lu t  her ro jen  Lanssa.  Kun Haapan ie-
messA ruotsia puhuvat herrat istuivat toi-
sessa huoneessa ja talonpojat toisessa
huoneessa, yllytt i Jooseppi-vaari j i i lkim-
miii"i i i : Jo' minli oiisin viela leidiin i i i5-
siinne, menisin tuonne ja herrat lakoisivat
kahden puolen." Ej ainakaan puuttunut
Joosepi lta itseluottamusta. Tii l lekin Saha-
Iahden oloissa mittavalle maanomistuk-
selle kiivi kuitenkin niin kuin monesti
kay: se jaetti in Simon peril l isten kesken
niin, etti i  jokaiselle tuli melkoisen nuka-
va pesamuna, mutta samalla suuromistus
katosi ja peril l iset olivat jokseenkin sa-
ma5sa asemassa I'uten niin monien mui-
denkin rustholl ien isendvziet. Tavallaan
juuri tema kedomus kefoo Sahalahden
rusthollareista aika olennaisen seikan: He
olivat lalonpoikia, joil la monil la oli vuo-
s isa ta i5e t  juure t  samal la  t i la l la .  Se an to i
heil le sellaisen itseluottamuksen ja itsetie-
toisuuden, etta juuri siita on todennaikdi-
sesti syntynyt myytti i tseriittoisista rust-
hollareista. Tosiasiall isesti kun verlaa
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuo-
l i skon ta r  a l l i s ia  t i la l l i s ia  ja  rus tho l la re i ta .
on minkeiinlaista eroa vaikea havaita.
Kyse kuitenkin oli vain yksildista, joista
toiset pA{iisivAt paremmin kuin toiset.
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